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Ordinai Australijos lietuviams
Vasario Šešioliktosios Šventės proga LR Prezidento dekretu Nr. 2042 šeši Australijos 

lietuvių veikėjai buvo cituoti ir apdovanoti nauju, pernai įsteigtu “Už nuopelnus Lietuvai” 
ordinu. Šis ordinas pakeitė kelias kitas apdovanojimų kategorijas.

Prof. dr. Vytautas
Doniela
(Sydney)

Petras 
Bielskis 
(Adelaide)

“Už nuopelnus Lietuvai” ordino Komandoro kryžių gavo:
prof. dr. Vytautas Vaclovas DONIELA (Sydney) - 

ilgametis spaudos darbuotojas, Australijos lietuvių visuomenės ir 
kultūros veikėjas.

“Už nuopelnus Lietuvai” ordino Karininko kryžių gavo (alfabetiškai): 
Petras BIELSKIS (Adelaide) -

ALB veikėjas, ilgametis Adelaidės Lietuvių Namų pirmininkas: 
prof. dr. Algimantas KABAI LA (Canberra) -

ALB veikėjas, pirmasis Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Australijoje, profesorius;

Vytautas OPULSKIS (Adelaide) -
ALB veikėjas, teatro “Vaidila” vadovas;

Birutė PRAŠMUTAITĖ (Melbourne) -
ALB veikėja, Melboumo choro “Dainos Sambūris” meno vadovė;

Halina STATKUVIENĖ (Melbourne) -
Australijos Lietuvių Bendruomenės veikėja

Kaip nusako atitinkamas LR įstatymas, “Už nuopelnus Lietuvai” 
ordinu apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius ryšius, už 
humanitarinę pagalbą Lietuvai, už ypatingus nuopelnus valstybės 
tarnyboje, kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos 
ir socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir “Mūsų 
Pastogės’9 Redakcija nuoširdžiai sveikina naujuo
sius “Už nuopelnus Lietuvai” ordino kavalierius ir linki jiems 
dar daug kūrybingos ištvermės lietuvybės stiprinimo darbuose.

(Canberra) (Adelaide) (Melbourne) (Melbourne)

Gerbiamieji Australijos lietuviai, 
Brangūs tautiečiai,

Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės at
kūrimo dienos - proga siunčiu širdingus 
sveikinimus visiems istorinės atminties 
telkiamiems Australijos lietuviams.

Jūsų Bendruomenė per savo veiklos dešimt
mečius svariai prisidėjo prie lietuvybės išsau
gojimo, prie tautinių idealų perdavimo jau 
Australijoje gimusioms lietuvių kartoms. Jūsų 
veikla tapo stipriu dvasiniu ryšiu, artinančiu 
tautiečius ir tėvynainius, primenančiu gimtąjį 
kraštą.

Dėkoju Jums už tautos telkimą ir lietuvy
bės saugojimo pastangas. Sveikinu Jus su 
Vasario 16-ąja ir linkiu Jūsų Bendruomenei bei 
kiekvienam iš Jūsų kuo geriausios kloties.

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Pasaulyje pasklidę lietuviai jau 85-tą kartą džiaugs
mingai švenčiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną - 
Vasario 16-ąją!

Šios šventės proga pakartojame Lietuvių Chartos žo
džius: “Lietuvių tauta, užsigrūdinusi amžių kovose dėl 
teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemė
se, vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines 
bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, kad, 

savo tautine kultūra visuotinei žmonių pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visa
galio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Sveikiname Lietuvos Respublikos piliečius ir jų demokratiškai išrinktus atstovus 
bei vadovus ir visus plačiame pasaulyje esančius lietuvius. Mūsų visų 36-ių kraštų 
Lietuvių Bendruomenėse gyvenančių bei dirbančių tautiečių pagrindinis tikslas ir dar
bų atrama buvo, yra ir bus Nepriklausomos Lietuvos valstybė. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė visomis jėgomis ir būdais siekia tą nepriklausomybę padėti išlaikyti ir 
stiprinti. Ši ypatinga Lietuvos valstybės atkūrimo diena tegul sustiprina mūsų pastan
gas daugiau dirbti ir padėti Lietuvai.

Vytautas Kamantas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas

Prancūzijos prezidentas įspėja 
“Vilniaus grupę”

Vn^irtZs Lietuvos įvykių apžvalga

Vasario Šešioliktoji Lietuvoje
ELTA. Savaitgalį Lietuvoje vyko daug 

iškilmingų renginių, skirtų 85-osioms Vals
tybės atkūrimo metinėms paminėti. Šešta
dienio rytą Prezidentūroje vyko gėlių, ku
rios buvo padėtos ant Vasario 16-osios Ak
to signatarų kapų, perdavimo ceremonija. 
Vakare Prezidentūroje devyniems iškiliems 
šalies menininkams buvo įteikiamos 2002 
m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos.

Sekmadienį, Vasario 16-ąją, iškilmingi 
renginiai prasidėjo Nepriklausomybės Akto 
signatarų atminimo pagerbimu Rasų ka
pinėse. Prezidentūroje vyko Valstybes ap
dovanojimų teikimo ceremonija. Vidurdienį 
Simono Daukanto aikštėje priešais Prezi
dentūros rūmus buvo iškilmingai pakeltos 
trijų Baltijos valstybių vėliavos. Tuo pat 
metu Kaune, Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje, vyko Vytauto Didžiojo ir Vy
čio kryžiaus vėliavų pakėlimo ceremonija. 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo auko
jamos iškilmingos šv. Mišios.

Vėliau Vasario 16-osios minėjimas tra
diciškai vyko ir prie Lietuvos nepriklau
somybės Signatarų namų Pilies gatvėje, o 
aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos 
buvo minima 1949 m. vasario 16-osios 
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Tarybos 
deklaracija.

Vakare Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre buvo surengtas iškilmingas 
Vasario 16-osios minėjimas, kuriame daly
vavo valstybės vadovai, užsienio valsty
bių diplomatinių misijų vadovai ir daug 
kviestų svečių. Šventinių renginių progra
mą sostinėje užbaigė koncertas “Vilties 
himnai” Katedros aikštėje.

Klaipėdoje Vasario 16-oji buvo minima 
netradiciniais renginiais ir akcijomis. Be 
įprasto tokiomis progomis karių parado ir 
šventinių koncertų, miestiečiams buvo siū
loma dalyvauti sporto renginiuose, prisi
jungti prie bendro choro, pakelti tostą už 
Valstybę. Klaipėdos universiteto koncertų 
salėje buvo surengta vieša diskusija “Tau
ta ir valstybė: istorija ir dabarties iššūkiai”.

ELTA. Vasario 17 d. Prancūzijos Prezi
dentas Jacques Chirac nustebino į Europos 
Sąjungos (ES) viršūnių tarybą susirinku
sius diplomatus. Jis susitikimo pabaigoje 
“neatsakingu” bei “vaikišku” pavadino 
“Vilniaus grupės” valstybių bendrą pareiš
kimą dėl paramos JAV sprendžiant Irako 
nuginklavimo problemą. Jis pridūrė, kad tai 
gali turėti įtakos šių šalių priėmimui į Eu
ropos Sąjungą.

“Jos (Vilniaus grupės šalys - ELTA) 
praleido gerą progą patylėti. Kai tu jau esi

Visi norintys čia galėjo išsakyti savo nuomo
nę apie valstybingumo sampratą, jos raidą.

Irakas “kelia” grėsmę
ELTA. Trys ketvirčiai lietuvių (75.1%) 

mano, kad Irakas tikrai kelia grėsmę 
pasauliui. Kalbant apie Lietuvos pagalbą 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms karo su 
Iraku atveju 35.5% respondentų mano, jog 
Lietuva galėtų leisti naudotis savo oro erdve. 
28.6%, jog būtų galima pasiųsti nedideles 
specializuotas krovinių aptarnavimo ir karo 
medikų komandas. Kad Lietuva galėtų 
prisijungti prie taikdariškų operacijų Irake

Nukelta į 2 Dsl 

šeimoje, turi daugiau teisių, nei tuomet, kai 
beldiesi į duris ir prašalsi priimamas”, - 
sakė Prezidentas Chirac.

Vilniaus grupės pareiškimą Prezidentas 
Jacques Chirac pavadino “pavojingu” dar 
ir dėl to, jog proamerikietiška šalių kandi
dačių pozicija gali turėti neigiamos įtakos 
dabartinių ES narių piliečių nuomonei, ku
ri ir dabar nėra labai palanki busimosioms 
narėms. Jis priminė, kad užtenka, jei nors 
viena ES valstybė savo referendumu nepri
tartų kandidatės priėmimui - ir kandida
tė į ES nebus priimta.

Vilniaus grupės šalys - Albanija, Bul
garija. Estija. Kroatija, Latvija, Lietuva, 
Makedonija, Rumunija, Slovakija ir Slo
vėnija - bendrą proamerikietišką pareiš
kimą paskelbė šių metų vasario 5-ąją. Jame 
patvirtinama dešimties valstybių parama 
tarptautinei bendruomenei, siekiančiai vi
siško Irako nuginklavimo, ir pasirengimas 
prisidėti prie tarptautinės koalicijos nugink
luojant Iraką.

Kandidačių į ES elgesys taip pat nu
liūdino ir Europos Komisijos pirmininką 
Romano Prodi, nes jų proamerikietiška 
pozicija rodanti, jog jos nesuprato, kad ES 
nėr--» ”ien ekonominė sąjunga. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Australijai tarpininkaujant, pilietinis 
karas Solomonų salose yra senokai pasibai
gęs, tačiau taikos sąlygų vykdymas susidu
ria su sunkumais. Laikinai į policiją įjungti 
buvę sukilėliai nenoriai leidžiasi demobilizuo
jami. Vasario 10 d. Malaita saloje per taikos 
komisijos posėdį kaukėtas asmuo nušovė Sir 
Frederick Soaki. svarbų Solomonų salų pa
reigūną, vadovavusį demobilizacijos procesui.
♦ D.Britanijos vyriausybė buvo įspėta, kad 
Al Qaeda organizacijos nariai Anglijoje turi 
įsigiję priešlėktuvinių raketų ir ruošiasi pa
šauti keleivinius lėktuvus virš Londono. Nuo 
vasario 11d. kariuomenė ir policija ėmėsi ypa
tingų priemonių saugoti Heathrow oro uostą 
Londone, o vėliau imta sustiprintai saugoti ir 
kitus Londono bei provincijos oro uostus. Va
sario 14 d. Gatwick oro uoste Londone sulai
kytas musulmonas, atskridęs iš Venecuelos, 
kurio bagaže rasta užtaisyta rankinė granata.
♦ Australija vėl išsiuntė papildomų karinių 
pajėgų į Persų įlanką, jų tarpe specialistų 
priešo užnugaryje numuštų savų lakūnų 
gelbėjimui, bei narų jūros valymo nuo minų 
veiksmams. Visi kariai Persų įlankos rajone 
skiepijami prieš juodligę (anthrax). Žinant, 
kad juodligės skiepai gali iššaukti neigiamą 
reakciją organizme, kariai turi teisę atsisakyti 
nuo skiepų, bet tada jie grąžinami iš Persų 
įlankos rajono į Australiją. Iki šiol apie 50 
jūreivių atsisakė priimti skiepus.
♦ Vasario 11d. arabų kraštų televizijos sto
tys transliavo garsąjuostę, būk tai dabar 
įkalbėtą besislapstančio Al Qaeda lyderio 
Osama bin Laden. Teroristų lyderis kreipėsi į 
viso pasaulio musulmonus, šaukdamas juos į 
kovą prieš JAV ir jos sąjungininkes, jei būtų 
užpultas Irakas. Osama bin Laden pripažino, 

kad Irako diktatorius Saddam Hussein ir jo 
socialistų vyriausybė yra “netikintieji”, bet 
musulmonų pareiga esanti jį ginti visomis 
priemonėmis.
♦ Artėjant Saugumo Tarybos posėdžiui dėl 
Irako ateities, Saddam Hussein pradėjo daryti 
nuolaidas Jungtinių Tautų inspektoriams. Va
sario 11 d. Irakas davė leidimą inspektoriams 
naudoti U2 žvalgybinius lėktuvus virš Irako 
teritorijos uždraustų ginklų paieškose. Vasario 
14 d. Saddam Hussein paskelbė dekretą, 
draudžiantį masinio naikinimo ginklų gamy
bą bei jų įvežimą. Tuoj po Hans Blix raporto 
Saugumo Tarybai, inspektoriams įteiktas 
pluoštas dokumentų, kurių jie kelis mėnesius 
veltui ieškojo.
♦ Vasario 14 d. Hans Blix pranešimas Sau
gumo Tarybai nepakeitė Tarybos narių anks
tesnių pažiūrų. JAV ir jos sąjungininkai ra
porte įžiūrėjo įrodymą, kad Irakas vilkina lai
ką ir apgaudinėja inspektorius. Prancūzija rei
kalauja sustiprinti inspekcijas, nesiimant radi
kalesnių veiksmų. Vasario 14-16 dienomis vi
same pasaulyje, įskaitant Australiją, vyko 
masinės demonstracijos už taiką su Iraku.
♦ Vasario 17 d. NATO sutiko sustiprinti 
Turkijos gynybą, apigįnkluojant ją priešrake- 
tinėmis raketomis prieš galimą pavojų iš Irako. 
Vokietija ir Belgija atsiėmė savo “veto”, grąsi- 
nusį išardyti NATO tarpusavio solidarumą.
♦ JAV žvalgyba nustatė, kad Šiaurės Korėja
yra paruošusi iki šiol neišbandytų raketų, 
kurios yra pajėgios pasiekti Los Angeles ar 
šiaurinius Australijos pakraščius. Vasario 14 
d. Japonijos gynybos ministras Šigeru Išiba 
pareiškė, kad Japonija būtų priversta pirmoji 
pulti Šiaurės Korėją, jeigu ši pradėtų ruošti 
tas raketas skridimui. □

Sveikinimai Vasario 16-osios proga
Mielieji tautiečiai,

Švęsdami jubiliejinę - 85-ąją - Lietuvos valstybės Nepriklausomybės Akto sukaktį, galime ją 
vertinti kaip mūsų valstybės ir visų jos žmonių vienybės, išdidumo ir pergalės šventę.

Žvelgdami iš istorinės retrospektyvos, vertiname 1918-ųjų metų Nepriklausomybės Akto 
paskelbimą kaip drąsų ir rizikingą žingsnį. Bendras Lietuvos žmonių siekis kurti savo kraštą klestintį 
ir nepriklausomą davė vaisius, kuriais šiandien galime pagrįstai didžiuotis. Ne tik galutinai ir 
negrįžtamai įtvirtinome savo valstybingumą, bet esame ir savarankiški pagrindinių tarptautinių 
organizacijų nariai, stovime ant narystės Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto aljanse slenksčio.

Mielieji tautiečiai, likimo išblaškyti po įvairius kraštus. Jūs esate Lietuvai labai reikalingi. 
Džiaugiamės Jūsų pastangomis išlaikyti lietuvybę ir būti išdidžiais savo ar savo tėvų gimtinės 
atstovais. Lietuva stiprėja ir sparčiai kyla iš sąstingio. Skleiskite šią žinią kuo plačiau!

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus šia mūsų valstybei reikšminga diena ir dėkoju už Jūsų svarų 
indėlį kuriant stiprią ir klestinčią Lietuvą.

Algirdas Brazauskas, LR Ministras Pirmininkas

Brangūs tautiečiai,
Lietuvos Respublikos Seimo ir asmeniškai savo vardu sveikinu Jus mūsų valstybės šventės, Vasario 
16-osios proga. Prabėgo jau 85 metai nuo tos dienos, kai mūsų tautos atstovai įvykdė visos Lietuvių 
tautos valią - paskelbė Lietuvos Valstybės atkūrimo aktą. Tai nepaprastai reikšminga diena ir 
didelė šventė mūsų šaliai ir Jums, išblaškytiems po visą pasaulį.

Lietuvių, gyvenančių svetur, ilgametė veikla, kalbos ir kultūros puoselėjimas padėjo išlaikyti 
tautinį solidarumą ir Lietuvos suverenitetą Jūsų nenuilstamas darbas Lietuvos labui talkino Lietuvai 
ne vien atkuriant nepriklausomybę ir demokratiją bet ir prisideda puoselėjant jas šiandien. Esu 
tikras, kad būsimosios kartos su didžiausia pagarba minės ir bus dėkingos tai kartai, kuri padarė 
tiek daug, kad Lietuva taptų valstybe.

2003 metai Lietuvai bus svarbūs jos kelyje į Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją ir Europos 
Sąjungą Jautę Jūsų nuolatinę paramą Lietuvos siekiams, mes tikimės jos ir šiandien tampant 
lygiaverčiais šių organizacijų nariais.

Leiskite dar kartą pasveikinti Jus su visų mūsų švente ir palinkėti Jums visokeriopos sėkmės. 
Nuoširdžiai Jūsų, Artūras Paulauskas, LR Seimo Pirmininkas

Nuoširdžiai sveikinu Jus VALSTYBĖS ATKŪRIMO PROGA. Vasario 16-osios signatarų pradėti 
darbai stiprinant Lietuvos valstybingumą atveriant ją mums ir pasauliui, tebūna neblėstančiu 
pavyzdžiu dabarties bei ateities kartoms.

Sėkmė telydi visus Jūsų kilnius siekius ir darbus Lietuvos labui. Su pagarba
Linas Linkevičius, LR Krašto apsaugos ministras

(Sveikinimus iš Lietuvos valdžios atstovų Vasario 16-osios proga gavo ALB Krašto Valdyba)

Mieli mūsų žinių gavėjai, nuoširdžiai sveikiname su Vasario 16-tąja, kuri mums visiems yra 
ypatingai brangi šventė!

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pasibaigus galimam konfliktui mano 26.7 
% apklaustųjų. Šiek tiek daugiau nei ket
virtadalis apklaustųjų (26.5%) nurodė, kad 
Lietuva neturėtų suteikti JAV jokios pagal
bos. Respondentai galėjo pasirinkti kele
tą atsakymų.

Tyrimas parodė, kad diskusijose dėl ga
limų karo veiksmų Irake Lietuvos gyven
tojai labiausiai pasitiki Jungtinėmis Tau
tomis (28.7%), NATO (18.4%) ir Europos 
Sąjunga (15%). Gyventojų apklausą, kurią 
užsakė Užsienio reikalų ministerija, “Vil- 
morus” atliko vasario 6-9 dienomis 18 
miestų ir 56 kaimuose. Apklausti 1068 
suaugę Lietuvos piliečiai.

Susirinko užsienio diplomatai
ELTA. Sekmadienį Lietuvai minint 

Vasario 16-ąją Vilniuje prasidėjo užsienio 
valstybių diplomatinių misijų vadovų 
kasmetinis suvažiavimas. Jis prasidėjo 
Prezidentūros rūmuose susitikimu su 
kadenciją baigiančiu Prezidentu Valdu 
Adamkumi. Diplomatinių misijų vadovų 
vardu kalbėjo vyriausiasis aukščiausiojo 
rango diplomatinis atstovas, Šventojo Sos
to apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter 
Stephan Zurbriggen.

Diplomatai buvo pakviesti ir į Lietuvos 
Respublikos Seimą. Su Lietuvoje arba 
Lietuvai akredituotais užsienio šalių amba
sadoriais, konsulais, misijų vadovais Kons
titucijos salėje susitiko Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Svečiai apžiūrėjo Na
cionalinės kultūros ir meno premijos lau
reatų darbų parodą parlamento galerijoje. 
Vėliau diplomatai dalyvavo trijų Baltijos 
valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje 
Simono Daukanto aikštėje, o vakare - 
Operos ir baleto teatre rengiamame iškil
mingame koncerte. Pirmadienį jiems buvo 
pristatytas šių metų vasarą Vilniuje orga
nizuojamas Pasaulinis informacinių techno- 
,'*gijų forumas bei Lietuvos informacinių 

teehnologijų ir turizmo sektoriai.
Lietuvoje iš viso veikia 26 užsienio vals

tybių ambasados, taip pat yra akredituota 
70 kitose šalyse įsteigtų užsienio valstybių 
atstovybių.

Valdžios parama leidiniams
ELTA. Literatūros ir leidybos ekspertų 

komisijai rekomendavus, šįmet valstybės 
biudžeto lėšomis bus iš dalies finansuoja
ma pusantro šimto leidinių. Jiems paremti 
iš Kultūros ministerijos Leidybos progra
mos skirta per 1 465 000 litų. Iš viso 
konkursui buvo pateiktos 377 paraiškos.

Pagal šią programą remiama lietuvių 
autorių grožinė kūryba, mokslinė humani
tarinė literatūra, kultūros paveldo leidiniai, 
vaikų literatūra, muzikos ir meno knygos. 
Ekspertai atsižvelgė ir į Kultūros ministe
rijos siūlymą didesnį dėmesį šiemet skirti 
vaikiškoms knygoms.

Literatūros ir leidybos ekspertų komi
sijoje, kuriai vadovauja vertėjas ir rašyto
jas Antanas Gailius, dirba literatūros 
tyrinėtojai Eugenija Ulčinaitė, Viktorija 
Daujotytė, Kęstutis Urba, ^tautas Kubi
lius, knygų dailininkė Vida Kuraitė.

Dešinioji alternatyva
ELTA. Neseniai paskelbtos Dešiniosios 

alternatyvos deklaracijos signatarai jau 
suformavo koordinacinį komitetą ir darbo 
grupes, kurios rengs įvairias gyvenimo sritis 
apimsiančią politinę programą. Dešinioji 
alternatyva ketina pasiūlyti visuomenei 
priimtinas tolesnes valstybės raidos gaires, 
taip pat nuoseklią ir apgalvotą nacionalinio 
verslo remiamą programą joms pasiekti.

Prie šios akcijos prisijungė dešiniųjų 
pažiūrų piliečiai: partiniai ir nepartiniai, 
politikai ir filologai, medikai ir dailininkai, 
istorikai ir verslininkai. Dešiniosios alter- 

■ natyvos koordinaciniame komitete yra Sei
mo nariai konservatoriai Andrius Kubilius, 
Irena Degutienė, modernusis krikdemas 
Artūras Vazbys. Šiai grupei taip pat priklau-

Lietuvos teisės universiteto Valstybi-

Sveikiname gerbiamą

** Staliną Statkuvienę
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos pirmininkę, 
apdovanotą Australijos Ordino Medaliu (Medal of the Order 
of Australia) ir jai linkime stiprios sveikatos tolimesniems 
darbams lietuvybės labui.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

Saugosi nuo JAV priešų
Lietuvos ambasada Washingtone jau 

ėmėsi priemonių darbuotojų saugumui 
užtikrinti biologinės ar cheminės atakos 
atveji.,,Rūsyje įrengta sandari ir saugi 
patalpa, į ją tiesiami telefono laidai ir 
televizijos kabeliai ", - pasakojo LR amba
sados Washingtone ministras patarėjas 
Kęstutis Jankauskas. Lietuvos diplomatams 
taip pat išdalyti pirmosios medicinos pagal
bos rinkiniai, radijo imtuvai, patarta lipnia 
juosta apsiklijuoti langų rėmus namuose.

nio valdymo fakulteto dekanas Kęstutis 
Masiulis, Prezidento Valdo Adamkaus pata
rėja Skirmantė Kondrotienė, verslo atstovai 
Arvydas Sekmokas ir Rimantas Žylius.

Dešiniosios alternatyvos darbo grupė 
rengs politinę programą, kuri apims įvairias 
gyvenimo sritis. Joje bus kalbama apie 
konkurentiškos ekonomikos, stiprios vals
tybės, stiprios bendruomenės ir socialinės 
ekonomikos, stiprios tautos ir stiprios 
provincijos kūrimą, taip pat apie šeimos 
vertybes, švietimą ir mokslą.

Seimo Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos seniūno Andriaus 
Kubiliaus teigimu, ši pilietinė akcija - tai 
alternatyva populizmui ir blaškymuisi bei 
alternatyva kairiajai stagnacijai. Jis tikisi, 
kad Dešinioji alternatyva padės Lietuvai 
tapti šiuolaikiška, pirmaujančia ir save 
gerbiančia Europos Sąjungos valstybe.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGHC biuleteniais.

New York’o laikraščiai spausdina ragi
nimus kiekvienuose namuose sukaupti 
trijų dienų vandens bei produktų atsargas 
ir susitarti, kokiame kambaryje susirinks 
šeima teroro aktų atveju.

„Nors kol kas nieko nevyksta, mieste 
galima nesunkiai įžvelgti psichozės po
žymių', - sakė K. Jankauskas. Kaip ir kiti 
LR ambasados darbuotojai, jis pastarosio
mis dienomis negavo nusipirkti vandens.

Norėdami nusipirkti geriamojo vandens 
atsargų, žmonės prekybos centruose renkasi 
ankstyvą rytą. „ Vėliau butelių nebelieka“, 
- pasakojo viena Lietuvos ambasados 
darbuotoja.

Lietuvos diplomatai padidėjusią įtam
pą JAV sostinėje jaučia ne tik namuose ir 
darbe. Visoje šalyje paskelbus vadinamąją 
oranžinę parengtį, įtampa tvyro ir gatvėse. 
Patruliuoja daugybė policininkų, įėjimai į 
valstybines įstaigas ir bankus kontro
liuojami metalo detektoriais. Virš Washing- 
tono nuolat sukiojasi bent keli naikintu
vai F-16, turintys apsaugoti miestą nuo 
galimos atakos iš oro.

Lietuvos ambasados rūsys kartą jau 
buvo tapęs slėptuve. Per 2001 metų rugsėjo 
11 dienos teroro išpuolius šiame rūsyje 
kelias valandas praleido ir LR Prezidentas 
Valdas Adamkus, tuo metu viešėjęs 
Washingtone. Iš viešbučio „Wyndham“ 
apartamentų Valdas Adamkus ir kiti Lietu
vos delegacijos nariai tada buvo skubiai 
evakuoti į ambasadą.

Liudas Dapkus, Washington
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BENDRUOMENĖJ B AR U OJE
Kaip upės vandens mintys teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj...

Šie, daugiau kaip 
prieš 100 metų parašyti 
žodžiai lengvai galėtų 
būti pritaikyti Lilijai 
Kozlovskienei, kuri 
mielai sutiko priimti 
nelengvas 2004 m. Lie
tuvių Dienų Ruošos Ko
miteto vadovės pareigas.

Visi, kurie yra ruošę 
bet kokius Lietuvių 
Dienų renginius, žino, 
kiek darbo ir kokia 
įtampa juos lydėjo išti
sus dvejus metus, ir kaip 
gera buvo atsikvėpti 
Lietuvių Dienoms sėk
mingai pasibaigus.

Lietuvių Dienos yra 
visos Australijos lietuvių šventė, todėl 
visiems vertėtų susipažinti su Lilija, kurią 
melboumiškiai gerai pažįsta.

Lilija su visa šeima atvyko iš Lietuvos 
prieš 12 metų ir labai greitai įsijungė į 
bendruomenės darbą, įtraukdama ir savo 
vyrą. Matėme ją talkininkaujančią įvairiuo
se renginiuose ir sekretoriaujančią Apy
linkės Valdyboje. Dabar ji daug metų yra 
“Entuziasčių” renginių įkvėpėja -“Pyrū

< .''Uiii nu.l

David Malouf’’Įsivaizduojamas gyvenimas” 
(An Imaginary Life) lietuvių kalboje

2002 m. gruodžio mėnesį Lietuvoje išėjo 
garsaus šiuolaikinio australų poeto/ ro
manisto (g.1934 m.) DAVID MALOUF 
romanas. Vertėja - Lidija Šimkutė.

David Malouf baigė Queensland Uni- 
verstetą. Iki 1977 m. Sydnėjaus Universitete 
dėstė anglų kalbą ir literatūrą. Šiuo metu - 
profesionalus rašytojas. Iki šiol David 
Malouf pusę metų gyvena Italijoje ir pusę 
metų Australijoje. Paskutiniu metu daugiau 
laiko praleidžia Australijoje. Dažnai 
reiškiasi spaudoje, radijo ir televizijos prog
ramose. Jis yra .daugelio prestižinių 
literatūros premijų laureatas. 1*966 m. buvo 
apdovanotas viena iš didžiausių šiuolai
kinių premijų - Tarptautine Dublino 
Literatūros Premija. ,

Skaitytojams pateikiame vertėjos - Li
dijos Šimkutės - romano užsklandos žodį.

“Pačiame knygos pavadinime David 
Malouf iškelia vaizduotės galią. Naudo
damasis negausiais istoriniais duomenimis, 
autorius sukuria išgalvotą istoriją apie 
Ovidijaus tremtį Tomų kaimelyje prie 
Juodosios jūros, kur poetas susiduria su 
svetima ir nedraugiška aplinka.

Romane atsiskleidžia vidinės, o ne 
išorinės transformacijos svarba. Knygos 
pradžioje užsimenama: Tačiau aš nusakau 
savo dvasios būseną, nė Vietą. Aūtorius ra
šo apie šį procesą turėdamas omenyje ilges
nį laiko tarpą, negu vieno žmogaus gyve
nimą: Kiekvienam gyvam padarui pakan
ka galios įsivaizduoti perėjimą iš vienos 
egzistencijos į kitą, pakopti laipteliu aukš
čiau. Sapnuose suvokę aukštesnės būties 
idėją, mūsų kūnai lėtai ir skausmingai per
žengia savo pačių ribas ir pakyla.

Malouf šioje knygoje ypač daug dėmesio 
skiria kalbos ir bendravimo esmei, žmogaus 
vidinei kelionei ir subtiliai analizuoja jo 
įgimtus prieštaravimus. Autorius aiškiai, su 
jautrumu nusako įvardijimo reikšmę epi
zode, kai Ovidijus išvysta mažutę laukų 
aguoną. Skaitytojas suvokia, kaip raudonos 
aguonos įvardijimas sudaro prielaidas 
grožio pajutimui ir vaizduotės sužadinimui 
- vertybėms, kurios tokios svarbios žmo
gaus tobulėjimui. 

melio” vaikų gastrolės, 
vaikų piešinių ir suau
gusių tapybos ir dailės 
darbų parodos, koncer
tai ir vakaronės, kurioms 
Lilija kruopščiai suren
ka folklorinę medžia
gą, padaro dekoracijas, 
vadovauja vaišių ruoši
mui. Ji nepaprastai kūry
bingas žmogus; jos min
tys ir idėjos ne tik teka, 
kaip upės vandenys, bet 
kunkuliuoja, veržiasi 
pašėlusiu srautu.

Lilija dar tik renka 
ir kviečia talkininkus 
įvairioms pareigoms, ir 
daugelis jau sutiko pri

sidėti darbu ir įsipareigojo padėti išvežti 
tą vežimą, neįklimpstant į sunkumų ir 
kliūčių liūnus. Dar oficialiai nesudarytas 
komitetas jau pradeda pirmuosius darbus.

Kaip teko girdėti, ji norėtų Lietuvių 
Dienų programoje įvesti ir kai kurių nau
jovių. Tuo tarpu viskas yra idėjos. Jos tik
riausiai išryškės, kai visas Komitetas susi
rinks į pirmą posėdį. Tada ir jūsų korespon
dentė daugiau papasakos. Kor.

Iš pradžių Ovidijus jaučiasi esąs kil
nesnis už šiuos primityvius žmones, kuriuos 
jis pavadina barbarais. Tačiau knygos pa
baigoje jis pajėgia suprasti, kad Tomų kai
melio gyventojams būdinga įgimta išminus. 
Šių žmonių išmintis yra susieta su žeme, 
kurioje alsuoja nematomos dvasios, sutei
kiančios gilesnę patirtį. Ši patirtis dažnai 
peržengia civilizuoto žmogaus pasiekimus.

Malouf nuolatos iškelia atsinaujinimo, 
atgimimo ir kitimo būtinybę bei svarbą 
žmogui susilieti su gamta, kuriai priklauso: 
Apglėbk medžio kamieną ir pajusk jo 
dvasią, užplūstančia tave, patirk akmens 
šilumą savame kūne, nusilenk šaltiniui 
tartum drėgmei tavojo kūno, miege pabun
dančio kitam gyvenimui.

Pasitelkęs Ovidijaus prototipą, autorius 
daug dėmesio skiria mūsų pačių identitetui 
ir tam, kuo mes turime tapti: O tampame 
mes tuo, kuo norime tapti. Tereikia surasti 
vardą ir leisti jam savo spindesiu mus 
užpildyti.

Romano gale Ovidijus išgyvena mistinės 
jungties viziją su natūraliu pasauliu.

David Malouf sukūrė kerintį, nuostabų, 
poetišką kūrinį, kuris gali būti interpre
tuojamas labai įvairiai. Tikiuosi, šis verti
mas ir lietuvių skaitytojui suteiks išminties 
bei džiaugsmo”. /

Lidija Šimkutė ir David Malouf.

Interviu su įdomia viešnia

Nuotraukoje - scenografė iš Lietuvos Sofija Kanaverskytė 
ir sydnėjiškė Isolda Poželaitė-Davis AM.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Scenografe Sofija Kana- 
verskytė lankosi Australijoje 
malonių draugų pakviesta 
paviešėti šiame tolimame 
pasaulio žemyne. Ji jau spėjo 
kiek susipažinti su Austra
lijos gamtovaizdžiais ir da
lyvauti XXII-se Lietuvių 
Dienų renginiuose Adelai
dėje. Ją domino Australijos 
lietuvių pasiekimai meno, 
folkloro, teatro, literatūros ir 
tautosakos, dainų ir tautinių 
šokių bei sporto srityse. 
Kartu pajuto norą ne tik da
lyvauti juose kaip žiūrovė, 
bet ir pati įdėti įnašą į mūsų 
tradicinę šventę. Būtent Lie
tuvių Namuose surengė sa
vo kūrybos batikoje parodą. 
Tai prasmingas tėvynės ir
išeivijos bendravimo ryšys ir sveikintinas 
reiškinys. Man menininkė Sofija Kanavers
kytė padarė malonų įspūdį, nes ji yra šilta ir 
kultūringa moteris, intensyvi meno mylėtoja 
ir puoselėtoja. Toliau seka interviu su ja:

Esu kilimo iš Panevėžio krašto. Trauką 
piešimui pajutau Panevėžio Mokytojų 
Seminarijoje, kurią baigiau 1955 metais. 
Buvau paskirta mokytojauti į užkampyje 
esančią 8-metę mokyklą Šeduvos rajone, 
netoli Radviliškio. Ten ir pradėjau savaran
kiškai nedrąsius pirmuosius savo žings
nius dailėje. Tuo pat metu studijavau lietu
vių kalbą ir literatūrą Vilniaus universiteto 
neakivaizdiniame, skyriuje. Sesijoms reikė
davo vykti į Vilnių. Kokia tai buvo man 
atgaiva! Susitikdavau su draugais, domė- 
davomės kultūriniu sostinės gyveniniu ir 
vis piešdavau dėstytojų, draugų bei pama
tytų žmonių veidus, jų šaržus. Pagaliau 
draugai mane įkalbėjo mest literatūros stu
dijas ir pabandyti savo jėgas dailėje. 1958 
metais įvyko tikras perversmas mano gyve
nime. Įstojau į Dailės institutą Vilniuje. 
Priėmė! Pradžioje buvo labai sunku, nes 
buvau be jokio pasiruošimo. Kurso draugai 
daugumoje buvo baigę specialias dailės 
mokyklas. Teko labai intensyviai dirbti! 
Ketvirtais metais pasijutau esanti savo 
vietoje. Studijos truko šešerius metus.

Klausiate, kodėl pasirinkau, būtent, 
scenografijos šaką?

Literatūros studijos man davė gerą 
humanitarinį išprusimą. Mano supratimu, 
teatras yra tartum tiltas tarp literatūros ir 
vaizduojamojo meno. Tuo metu scenogra
fijos discipliną vedė žymus Lietuvos sceno
grafas, geras teatro praktikas, Mstislavo 
Dobužinskio mokinys Vytautas Palaima. Jis 
buvo realistinės krypties atstovas, o mes. 
studentai, veržėmės į modernizmą, žinoma, 
kiek leido tuometiniai socialistinio realizmo 
rėmai. Dėstytojas mūsų nestabdydavo. O 
tai buvojo didžiausi nuopelnai. Šiandieni
niai Lietuvos žymiausi scenografai yra 
Vytauto Palaimos mokiniai. Iš jų norėčiau 
paminėti išeivijoje gerai žinimą dailininkę 
Dalią Mataitienę. kuri su savo folkloriniu 
ansambliu apvažinėjo lietuvių susibūrimus 
JAV bei garsino Lietuvą daugelyje pasaulio 
šalių.

Kaip susiklostė mano kūry binis kelias 
baigus studijas? Klausiate.

Tais laikais Kultūros ministerija skir
davo absolventus į tam tikrus postus. Man 
pasiūlė pas Juozą Miltinį Panevėžio dra
mos teatre. Betgi pirma turėjau praeiti J 
Miltinio patikrinimą. Net ir tada ministerija 
nedrįso jam diktuoti. Miltinis man pasiūlė 
sukurti scenografijos ir kostiumų projektus 
gan sudėtingai pasakai “Stebuklingoji 
žolelė”. Joje veiksmo vieta keitėsi 10 kartų. 
Reikėjo sukurti ne tik fantastinius vaizdus, 
bet ir inžinerines galimybes greitam sceno
vaizdžių pasikeitimui. Miltiniui ir teatro 

meno komisijai mano sprendimas patiko 
ir aš buvau priimta į darbą. Buvo didelė 
laimė dirbti šalia tokio menininko. Tai 
truko dvejus metus. Tada Panevėžio teatro 
direktorius Didžiariekis kėlėsi į Vilnių 
vadovauti besikuriančiam Jaunimo teatrui. 
O jis, savo nuožiūra, pakvietė kelis teatro 
specialistus ir mane į naująjį teatrą Vilniuje. 
Buvau pirmoji Jaunimo teatro dailininkė. 
Gailėjausi palikusi Panevėžio teatrą, bet 
nugalėjo sostinės trauka.

Jaunimo teatre pradirbau trejus metus 
ir turėjau išeiti į dekretines atostogas 
(maternity leave, aut.) auginti dukros. 
Todėl įvyko didelė pertrauka mano teat
rinėje kūry boje. Vėliau nebedirbau nuola
tine dailininke-darbuotoja teatruose, bet. 
laimei, gaudavau užsakymus iš įvairių 
Lietuvos teatrų. Daug bendradarbiavau su 
Klaipėda. Tas mane paskatino persikelti 
ten. tuo labiau, kad čia režisūros katedroje 
reikėjo scenografijos dėstytojo/os. Tuo me
tu Klaipėdoje buvo Vilniaus Konservato
rijos fakultetai. Po nepriklausomybės 
atkūrimo visi buvę Kauno ir Vilniaus 
aukštųjų mokyklų padaliniai buvo sujungti 
į vieną didelį Klaipėdos universitetą. Šiuo 
metu jame einu docentės pareigas ir dėstau 
scenografiją būsimiems režisieriams. 
Lygiagrečiai karts nuo karto pagal sutartį 
kuriu scenografijos projektus spektakliams 
įvairiuose Lietuvos teatruose.

Klausiate, kokia mano kūrybinio 
darbo patirtis ir koks mano “credo”?

Profesonaliuose ir mėgėjiškuose teat
ruose esu apipavidalinusi virš 80 spektak
lių. Daugiausiai Klaipėdoje. O mano “cre
do”? Stengiuosi, kad scenografija nebūtų 
vienareikšmis, dokumentinis veiksmo 
vietos pavaizdavimas. Noriu, kad tai būtų 
meninis vaizdas. Stengiuosi meninėmis 
priemonėmis bei panaudodama metaforą ir 
simbolį sukurti asociatyvinį vaizdą. Dar 
mėgstu atrasti ką nors naujo inžinerine 
prasme, kad galėčiau išgauti reikiamą 
efektą.

Teiraujatės, kaip techniškai sceno
grafai kuria projektus spektaklio api
pavidalinimui?

Dažniausiai darau maketą dėžėje maž
daug televizoriaus dydžio. Po to pateikiu 
visų objektų detalius brėžinius. Guašu, 
akvarele, pastele darau visų personažų kos
tiumų eskizus. Visa ši medžiaga keliauja į 
teatrų cechus, kur viskas gaminama, dažo
ma. siuvama it t.t. pagal reikiamą dydį. O 
dailininkas - scenografas pastoviai kontro
liuoja darbo eigą, sprendžia iškilusias prob
lemas ir. reikalui esant, daro pakeitimus.

Pastebėjote, kad šalia pedagoginio dar
bo ir kūrybos teatro srityje dar užsiimu ba
tikos technika. Mano kūryboje viena meno 
šaka įtaigoja kitą. Pavyzdžiui, dekoruodama

Nukelta į 6 psL
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Lietuva iš arti Apdovanojimai Šventės proga
Sydnėjiškio paroda Lietuvoje

Nors Australijos 
lietuviai savo tėvynėje 
lankosi gausiai ir daž
nai. o taip pat ją dos
niai remia, visgi grįžu
sių nuolatiniam apsi
gyvenimui nėra daug. 
Tačiau ir iš šio nedi
delio skaičiaus ne
trūksta tokių, kurie 
savo ankstesnio veik
lumo nenumarina, bet 
savo talentais ar su
kaupta patirtimi ir to
liau praturtina naująją 
vietinę aplinką. Tarp 
tokių nepavargusiųjų - 
kolekcininkai.

Vienas jų - buvęs 
sydnėjiškis Edvardas 
Martinas (Martinavi
čius). Ramus ir malo
niai draugiškas žemai
tis iš Plungės krašto, 
kadaise baigęs elektrotechnikos mokslus, o 
vėliau kaip pensininkas daugeliui syd- 
nėjiškių paslaugiai padėjęs namų ūkio 
reikaluose, Edvardas Martinas buvo - ir 
tebėra - aistringas rinkėjas, būtent fila
telistas. Šitas jo asmenybės aspektas tur
būt liko mažiausiai žinomas - netgi ar
timiems pažįstamiems, kurie tokio pomė
gio subtilumų galbūt ir nebūtų supratę. 
Tačiau Edvardas pašto ženklus rinko nuo 
mažens ir laikui bėgant specializavosi 
Lietuvos filatelijoje, kuri - kaip specialis
tai puikiai žino - yra sritis, reikalaujanti iš 
rimto rinkėjo ir plačių žinių, ir dar plates
nių finansinių išteklių.

Edvardas Martinas buvo sukūręs labai 
šaunų Lietuvos pašto ženklų rinkinį. Jam 
padėjo tai. kad jis turėjo plačius ryšius ir 
su svarbiais tos srities rinkėjais, ir su 
tarptautiniais aukcionais. Juk šiais laikais 
geresni Lietuvos objektai tik taip ir už
tinkami ir-jei ištekliai leidžia - įsigyjami. 
Iš karto tenka pabrėžti, kad Edvardas tu
rėjo sukaupęs itin platų ir specializuotą 
Klaipėdos krašto rinkinį - vieną iš šau
niausių pasaulyje. Po Pirmojo pasaulinio 
karo Versalio sutartimi Klaipėdos kraštas 
arba tuometinis Memelgebiet buvo atskir
tas nuo Vokietijos, perduotas Prancūzijos 
globon ir 1923 metų sausio mėnesį įjung
tas Lietuvon. Per tą laikotarpį, nuo 1920 
metų vidurio iki 1923 metų pabaigos Me- 
mel/Klaipėda leido savo pašto ženklus, 
kurių gal ir nebuvo itin daug (viso 237 
skirtingi), tačiau kartais skubotai spaus
dinant atsirado daug variantų bei klaidų - 
o specializuotam rinkėjui tai ypatingo 
dėmesio verti objektai ir, žinoma, kartais 
net labai aukšto lygio prekybinės verty bės.

Kita svarbi Edvardo Martino rinkinio 
dalis - taip vadinamieji “birželiniai”, tai 
yra, įvairūs užspaudai ant sovietinių 
ženklų, kai 1941 metų birželio 22 dieną 
prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos, kai kuriose Lietuvos vietovėse 
rusiški ženklai buvo perspausdinti tokiais

Sv. Valentino dienai - širdis iš orchidėjų
Kauno salone „Floros simfonija“ sukur

ta į Lietuvos rekordų knygą dydžiu preten
duojanti floristinė širdies formos kompo
zicija. Šv.Valentino dienai skirtas kūrinys 
„Kvapų ir jausmų duetas“ sukomponuotas 
iš maždaug 700 orchidėjų žiedų ir žalu
mynų. Širdies pavidalas dengtas lianomis, 
kompozicija papuošta atogrąžų augalais.

Šį kartą rekordo buvo siekiama ne žiedų 
skaičiumi, bet kompozicijos aukščiu, kuris 
siekė 2.6 m. Tarp gėlių įkomponuoti italo
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Buvęs sydnėjiškis Edvardas Martinas su lapu iš savo rinkinio.

tekstais kaip “Nepriklausoma Lietuva”, 
“Vilnius”, “Laisvi Telšiai”, “Laisvas Ro
kiškis” ir taip toliau, netgi “Laisvi Alsė
džiai”. Pradžiai, tokių ženklų Edvardas 
Martinas buvo nusipirkęs pats to meto 
paštuose, važinėdamas iš miesto į miestą 
dviračiu. Bet rinkinys buvo pildomas ir 
per tolimesnius 50 metų, vėlgi retesnius 
dalykus įsigyjant iš kitų rinkėjų bei tarp
tautinių aukcionų. Ir šį “birželinių” rinkinį 
jis sukaupė kruopščiai, specializuotai, labai 
žinoviškai.

Grįždamas Lietuvon, į Plungę, Edvardas 
Martinas išlaikė centrinę savų rinkinių 
dalį, būtent “tikrąją” Lietuvą, tai yra, spe
cializuotą rinkinį tų ženklų, kuriuos iš
leido tarpukario Nepriklausoma Lietuva 
tarp 1918 ir 1940 metų. Kaip tik šie ženklai 
praėjusių metų pabaigoje kaip paroda 
buvo išstatyti Plungėje. Nors atrodytų, kad 
retų Lietuvos ženklų Lietuvoje turėtų ne
stigti. tikrovė yra visai kitokia. Karo pa
baigoje daug rimčiausių rinkėjų pasitrau
kė į Vakarus, o su jais ten. ypač Amerikoje, 
atsidūrė ir dauguma vertingiausių Lietuvos 
pašto ženklų. Žinoma, dabar padėtis kei
čiasi. Šiek tiek rinkinių - dalimis - sugrįžo, 
o nemažai iš užsienių “atpirko” ir dabarties 
stambaus finansinio pajėgumo rinkėjai. 
Tačiau, sakysim, pilnas Edvardo Martino 
rinkinys filatelistams vistiek būtų didelio 
dėmesio vertas objektas.

Plungėje Edvardas Martinas išstatė tik 
dalį savo kadaise buvusio didžiulio rin
kinio. Reikia tikėtis, kad ką nors panašaus 
jis parodys ir Vilniuje, per respublikines 
parodas. Tik. žinoma, gaila, kad nebebus 
progos pamatyti jo tų tarptautinės klasės 
rinkinių, kuriuos sudarė Klaipėdos krašto 
1920-1923 metų ženklai ir 1941-ųjų metų 
karo pradžios “birželiniai”. Abu šie specia
lizuoti rinkiniai prieš keletą metų buvo la
bai sėkmingai parduoti viename Vokietijos 
tarptautiniame aukcione. Ilgametis kūrybi
nis pomėgis susilaukė šaunaus pripažinimo.

Vytautas Doniela

dizainerio Gai Mattiola sukurtų moteriškų 
bei vyriškų kvepalų „Thets Amore“ skir
tingų spalvų flakonai. Kompozicijai sunau
dotos gėlės, žalumynai bei kvepalai kainavo 
apie 10 000 litų. Neabejojama, kad „Kvapų 
ir jausmų duetas“ taps nauju Lietuvos re
kordu. Kompoziciją visą parą kūrė 7 floris- 
tai. vadovaujami salono „Floros simfonija“ 
direktoriaus Henriko Tautkaus. Jis užsimi
nė. kad atsirado pirkėjas, norėjęs rekordinę 
širdį padovanoti savo damai, bet floristai 
nutarė savo kūrinio neparduoti. “L.r.”

Vasario 16-osios proga aukščiausius 
Lietuvos valstybės apdovanojimus - Vytau
to Didžiojo ordinus su aukso grandine - LR 
Prezidentas Valdas Adamkus įteikė buv. 
prezidentui, dabartiniam premjerui Algir
dui Brazauskui ir buvusiam Lietuvos Aukš
čiausiosios Tary bos - Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Tai - 
aukščiausi Lietuvos valstybės apdovano
jimai, buvę prieškario Lietuvoje ir tradiciš
kai teikti tik valstybių vadovams.

Po Nepriklausomybės atkūrimo Vytauto 
Didžiojo ordinai su aukso grandine 85-ųjų 
valstybės atkūrimo metinių proga įteikti 
pirmą kartą. Šis apdovanojimas įsteigtas 
pernai įsigaliojusiu Valstybės apdovanojimų 
įstatymu.

Pasveikinęs visus Valstybės atkūrimo 
dienos proga, LR Prezidentas Valdas Adam
kus pabrėžė, kad Lietuva praėjusiais metais 
žengė istorinius žingsnius, prisijungdama 
prie Vakarų demokratijos erdvės ir baig
dama tam tikrą savo raidos etapą. Jis padė
kojo visiems, kurių nuopelnai įvertinti ap
dovanojimais, už darbus stiprinant tautą, 
kuriant valstybę šiame svarbiame kelyje. 
„Mūsų nueitas raidos etapas nėra kelio 
pabaiga. Turime stiprinti tautos kūrybines 
galias tiek kultūros, tiek ūkio, tiek politi
kos srityse. Turime stiprinti demokratinę 
valstybę ir veiklią visuomenę“, — sakė jis.

Iš viso Prezidento dekrete dėl Lietuvos 
ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo 
ordinais ir medaliais Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga yra beveik 200 poli
tikų, kultūros atstovų, pedagogų, versli
ninkų. Tai buvo paskutiniai valstybės ap
dovanojimai, kuriuos skyrė vasario 25-ąją 
kadenciją baigsiantis Valdas Adamkus. 
Vasario 26 dieną Prezidentu 
bus inaugu-ruotas Rolandas 
Paksas.

Vytauto Didžiojo ordino 
Didžiuoju kryžiumi VĄdam- 
kus apdovanojo Lietuvos 
vyskupų konferencijos pir
mininką, kardinolą Audrį 
Juozą Bačkį. poetą Justiną 
Marcinkevičių. Vytauto 
Didžiojo ordino Koman
doro didieji kryžiai įteikti ir 
žymiems mokslininkams: 
istorikui Edvardui Guda
vičiui, pedagogei Meilei 
Lukšienei, literatūrologei 
Vandai Zaborskaitei. Bene 
didžiausios ovacijos Balto
joje salėje kilo, kai V Adam
kus Žūvančiųjų gelbėjimo

Ar daug Lietuvoje benamių?
Lietuvoje yra 1 250 benamių, daugiausia 

jų - Vilniuje, Klaipėdoje bei Kaune. Tuo 
tarpu Estijoje 2000 metais buvo užregis
truota maždaug 400, Latvijoje - apie 100 
benamių. Tokius duomenis pateikė Statis
tikos departamentas, remdamasis 2001- 
aisiais vykusio visuotinio gyventojų su
rašymo informacija.

Benamiais laikomi žmonės, neturintys 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir lėšų 
minimaliam būstui išsinuomoti ar nusi
pirkti. Benamiai buvo surašyti atsitiktinėse 
vietose, kanalizacijos šuliniuose, sąvar
tynuose, šiluminiuose vamzdynuose.

Siekiant nustatyti kuo tikslesnį jų skai
čių ir buvimo vietas, buvo naudotasi savi
valdybėse bei įvairiose socialinės pagal
bos įstaigose esančiais benamių sąrašais ir 
kita medžiaga.

Daugiausia benamių surašyta Vilniaus 
(254). Klaipėdos (209). Kauno (105) miestų 
ir Trakų rajono (106) savivaldybių terito
rijose. Trakų rajone yra didžiausias Lietu
voje Kariotiškių sąvartynas, kurio prieigose 
gyvena nemažai benamių. Rajonuose, ku
riuose nėra didesnių miestų, benamių sura

kryžių įteikė devynmečiam Alytaus rajono 
Kumečių pagrindinės mokyklos moksleiviui 
Mariui Melenkevičiui, išgelbėjusiam iš 
gaisro brolius ir seseris.

Vytauto Didžiojo ordino Komandoro 
kryžius įteiktas Bendro Amerikos lietuvių 
šalpos fondo prezidentei Marijai Rudienei, 
Amerikos Lietuvių tary bos nariui Antanui 
Rudžiui, dailininkui Augustinui Savickui.

Vytauto Didžiojo ordino Karininko kry
žiumi Prezidentas Valdas Adamkus apdo
vanojo dimisijos flotilės admirolą, buvusį 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadą Rai
mundą Baltušką, vidaus reikalų ministrą 
Juozą Bematonį, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininką Gediminą Kirkilą, 
Lietuvos kariuomenės vadą generolą ma
jorą Joną Kronkaitį, Lietuvos kariuome
nės lauko pajėgų vadą Valdą Tutkų.

Vyčio kryžiaus ordino Komandoro 
kryžiumi Prezidentas apdovanojo būrį kari
ninkų ir gaisrininkų. Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino Karininko 
kryžiumi apdovanota rašytoja Jurga Iva
nauskaitė, režisierius Oskaras Koršunovas, 
aktoriai Algirdas Latėnas ir Kristina Kaz
lauskaitė.

Pirmąkart įteiktas ordinas „Už nuopel
nus Lietuvai“. Tarp pirmųjų apdovanotųjų 
šio ordino Didžiuoju kryžiumi - poetas 
Sigitas Geda, režisieriai Jonas Mekas ir 
Eimuntas Nekrošius, operos solistas Virgi
lijus Noreika, Vilniaus universiteto ligo
ninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos 
klinikos direktorius Vytautas Sirvydis.

(“Už nuopelnus Lietuvai” ordinu buvo 
apdovanoti ir šeši Australijos lietuviai. 
Plačiau skaityti MP psl. 1)

Eltos, BNS inf.

Vytautas Landsbergis (kairė je) ir Algirdas Brazauskas (deši
nėje) apdovanoti Vytauto Didž. ordinais su aukso grandine.

šyta gerokai mažiau. Visuose rajonuose ar 
miestuose užregistruota nors po vieną be
namį (pavyzdžiui, Anykščiuose, Birštone, 
Biržuose, Druskininkuose).

Lietuvoje iš 1250 benamių 940 yra vyrai. 
Daugumos jų amžius - 46-50 metų. Nuo 1 
iki 5 metų vaikų benamių buvo Vilniaus ir 
Šiaulių miestų, Joniškio, Kretingos, Pakruo
jo, Telšių, Trakų, Šalčininkų ir Vilkaviškio 
rajonų savivaldybėse. Vaikų nuo 10 iki 15 
metų - Alytaus, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos 
miestų, Trakų, Kėdainių, Ignalinos, Kre
tingos, Šalčininkų, Telšių rajonų bei Elek
trėnų savivaldybių teritorijose.

Benamių išsilavinimas įvairus: 4% be
namių nurodė, kad jie turi aukštąjį išsilavi
nimą. 10% - aukštesnįjį, 41% - vidurinį. 
Išsilavinimo nenurodė 4% benamių. Daugu
ma (70%) surašytų benamių yra lietuviai. 
Rusai sudarė 13%, lenkai - 10 %, kitų tau
tybių asmenys - 7%.

2001 m. Lietuvoje veikė 21 nakvynės 
namai ir vienas motinos ir vaiko pensionas. 
Surašymo metu nakvynės namuose gyveno 
daugiau kaip 600 asmenų. Dauguma (80%) 
nakvynės namų gyventojų - vyrai. “L.r.”
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Iš stovyklos laikraštuko, kurį leido Dovilė Zduobienė

Tęsinys iš MP Nr. 6.

Kaukių Stovyklos Dienos
2003 m. sausio 18 d.

How HOT Is It?
After three days of beautiful weather, 

today stovykla sweltered in 40+ degree heat. 
Fashion of the day was hats on heads, wetted 
down ties around necks and sunblock 
EVERYWHERE. The last stations (stotys) 
for the skilčių competition were completed 
immediately after breakfast before the 
hottest part of the day. Lunch of fish and 
chips was brought in so the cooks did not 
have to heat up the kitchen. The swimming 
holes took on a whole new importance and 
shrieks of undescribable joy were heard 
from the swimming holes where everyone 
went to cool off.

The Challenge
After the last stations were completed, 

the winner of the skilčių konkursas was 
announced tonight as the paukštytės - 
BITĖS! During vėliavų nuleidimas, Bičių 
gairelė was ceremoniously hoisted to the top 
of the bokštas, and each paukštytė received 
a cool folding chair as the winning prize! 
Congratulations paukštytės for working so 
hard and winning this challenge! BRAVO!!

Most Exemplary Award
Two additional awards were given at 

nuleidimas: Pavyzdingiausias Skautas and 
Pavyzdingiausia Skautė (most exemplary' 
boyscout and most exemplary girlscout).

“Aušros” Tunto stovyklos viršininkas Arvy
das Zduoba ir skautas Andrius Jurkšaitis.

The criteria for this award were good 
behavior, helpfulness, enthusiasm, 
friendliness and participation. The winners 
were: Luke Kains and Alija Stašionytė. 
Congratulations to Luke and Alija for being 
such exemplary skautai! VALIO!!

The Last Vėliavų Nuleidimas
Along with the awards previously 

mentioned, during the last vėliavų 
nuleidimas, sesė Nijolė was presented with 
a medal, a Camp Kariong badge (with a 
picture of Anna the Goanna stitched into it 
for remembrance) and a small gift in 
appreciation for her delicious and plentiful 
work in the kitchen and her good humour. 
Sesė Nijolė - AČIŪ! AČIŪ! AČIŪ!

Brolis Viršininkas Arvyd thanked his 
štabas for all of their hard work and asked 
the skautai if they enjoyed stovykla and 
whether they wanted to stay another three 
days? Among the resounding “YES!!!” A 
vilkiukas was heard shouting “Another 
WEEK!!!” It is hoped this enthusiasm 
carries everyone to the next stovykla!

The Last Laužas
The last Kaukių stovyklos laužas had to 

be held indoors because of the total fire ban 
and the tremendous heat and humidity and 
the resulting mosquito swarm in the 
evening. This, however, did not dampen 
anyone‘s excitement and pasirodymai went 
back to back as every one had an overflow 
of ideas. Who can forget the tyčių Walkie 
Talkie pasirodymas? Or the skaučių 
Christina Aguilera video remake? Or Great 
Dominic the morphing man (when he 
turned into a leaf, a tree, a rabbit,... a french 
fry?) Or the prit skautų deadpan rendition 
of a day in the life of a prit scout? Brolis 
Arvyd was depicted, AGAIN, stroking his 
beard and being commanding, and Andrius 
Jurkšaitis ran a rousing version of 
everyone‘s favorite šūkis - Oten Boten Itsen 
Bitsen, and so on and so forth, etc., etc.... 
Brolis (Graži Daina - SKAMBA!!) Bruiser, 
laužavedys, even lost his voice momentarily 
during a šūkis, so enthusiastic was the 
crowd!

Red Sky At Night
Sailofs delight the saying goes, except 

in the bush... During laužas a red glow was 
noticed over a far ridge. It was the glow of 
bushfires in the distance. Brolis Arvyd 
confirmed with the Fire Brigade in Kariong 
that Stovykla was in no danger from these 
fires and that everyone here was safe. 
Stovykla is registered with the Fire Brigade, 
and they are aware that there is a camp

“Aušros” įimto stovykloje. Skautai, pasipuošę kaukėmis.

occuring. In the event of an emergency, the 
brigade, which is just a kilometer down the 
road, would be in contact with the camp 
directors. Vadovai maintained sargyba 
(patrol) during the night to monitor the 
situation. The night passed without 
incident.

Kaukių Stovyklos Dienos
2003 m. sausio 19 d.

Ahhhhhh!
An ungodly noise called every one to 

breakfast this morning... Was it the twisted 
and tortured soul of a musician that never 
made it? Was it one of the kaukės 
personified into a demon with an out of tune 
trumpet? NO, it was only Brolis Jerry 
blowing an unending stream of very bad 
trumpet tunes to create a memorable last 
Kaukių Stovykla reveille. A cool change had 
reached stovykla during the night, and this 
morning, though humid, it was bearable for 
the hard work of packing up.

The Big Goodbye
One by one, in cases two by two, skautai 

left camp with their rides home. But not 
before lots of hugs and kisses, laughs and 
commiserations about the last 4 days-they 
spent together. Some insisted to meet up at 
the Klubas before going home, where camp 
supplies were being dropped off and stored 
- to relish the last moments of stovy kla 
camaraderie. So until next time-

Kaukių Stovykla BUDĖK! ir
IKI PASIMATYMO !!!

Kaukių Stovyklos Skiltys
Bitės (paukštytės): Lara Kains Natalia Lee 
Nerija Rupšytė Izabelė Stašionytė
Velniai (vilkiukai): Dominic Gakas Todd 
Jablonskis Elvis Jaraminas Julian Wilson 
Gabijos (skautės): Kate Kazokaitė Giorgia 
Gakas Emilija Rupšytė Magdalena Soulos 
Dvasios (skautės): Yasmina Gakas Lydia 

Karp Alana Rountree Alija Stašionytė 
Žolės (prityrusios sk. ir kandidatės): 
Melissa Belkutė Elissa Erzikov Kristina 
Erzikov Vilija Jurkšaitytė Jenna Kazokaitė 
Elizabeth Soulos
Lašiniai (skautai): Andrius Belkus Andrius 
Jurkšaitis Luke Kains Dailius Wilson 
Blynai (prityrę sk.): Alexander Karp 
Jonathan Lee

Vadai
Brolis Arvyd (Zduoba), viršininkas 
Sesė Elena (Erzikov), adjutante
Sesė Kristina (Rupšienė), Seserijos vadovė 
Brolis Tomas (Jablonskis), Brolijos vadovas 
Sesė Danutė (Lee), Paukštyčių vadovė 
Sesė Belinda (Hornas), Vilkiukų vadovė 
Brolis Jerry (Belkus), užsiėmimų vadovas 
Brolis Antanas (Bruiser/Braželis), laužavedys 
Sesė Laura (Belkienė),užsiėmimai 
Sesė Nijolė (Motiejūnienė), virėja 
Brolis Jonas (Lee), ūkio vadovas/virėjas 
Sesė Dovilė (Zduobienė), registracija, admi
nistracija, laikraštėlis
Brolis Ray (Vingilis), pirma pagalba 
Natalie Karp, viešnia virtuvės padėjėja

Iš redakcijos pašto
Vyrų dėmesiui!

Paremkime Lietuvos pramonę
Užėjęs į Sydnėjaus Grace Brothers par

duotuvę. vyrų skyriuje pamačiau gražius, 
įdomius ir nebrangius vyriškus švarkus. Jų 
kaina - $199. Šiuo metu kaina sumažinta 
iki $129.

Įdomu tai, kad šie “reverse” švarkai yra 
pagaminti Lietuvoje: ant švarko kišenės yra 
užsiūta etiketė “Made in Lithuania”

Ar ne malonu?
tyrai pasinaudokite šia proga!

Vincas Bakaitis

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jau antrą dieną ligoninėj, 
Šaukė Dulkę į raštinę. 
Sakė, svečių kambaryje, 
Laukia jo graži poniutė. 
Viltis sukruto Pijaus širdyje: 
Juk dar visko gali būti!

Pijus greitai bėga - skuba, 
Regi jau savo Loretą, 
Laikančią jo švarius rūbus, 
Valykloje gražiai sudėtus. 
Ir tarė jam ta jo mergelė: 
“Pasiskubinkim, Dulkele!”

Tarė: “Pijušėli mano, 
Bėgsime iš šito namo, 
Šok iš tos mano suknelės, 
Apsivilk švariais rūbeliais. 
Aš tau dar barzdą priklijuosiu,
Ir tuoj “vizitorius” vaizduosiin!”

Jau.prie pat svarbiųjų durų, 
Dulkė Loretą po ranka turi, 
Iki laisvės (taip brangaus dalyko), 
Keli žingsniai vos beliko.
Ir Pijušėlis tyliai prašo: 
“Dievuli, padėk išnešt kudašių!”

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas
Antanas 
Laukaitis

Sportininkai pagerbia karalių 
Mindaugą *

Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750- 
osioms metinėms paminėti šalia kitų ren
ginių Lietuvoje bus rengiamos ir sporto 
žaidynės. Šių žaidy nių šūkis yra “Iš praei
ties Tavo sūnūs te stiprybę semia.” Žaidy
nių tikslas yra priminti jaunimui ir sporto 
visuomenei Lietuvos istorijos lemtingiau- 
sius įvykius ir kartu prisidėti prie Vyriau
sybės programos, minint šią sukaktį. Žai
dynių uždavinys yra propaguoti kūno kul
tūrą ir sportą.

Lietuvos sporto žaidynėms vadovauja 
Kūno kultūros ir sporto komisijos patvir
tintas Organizacinis komitetas. Žaidynės 
yra suskirstytos į 4 etapus. Pirmasis etapas 
prasideda jau kovo mėnesį. Užsienio lie
tuviai sportininkai dalyvauja tik finalinėse 
varžybose, kurios vyks Vilniuje birželio 28 
- 29 dienomis. Lietuvos sportininkai, prieš 
patekdami į finalines varžybas, turės praeiti 
atrankos varžybas. Užsienio sportininkams 
tai netaikoma. Tačiau žaidynių dalyviai, 
atvykę iš kitų valstybių, turės turėti svei
katos draudimą.

Užsienio lietuviai, norintieji dalyvauti 
šiose varžybose, turi atsiųsti pirmines 
paraiškas Kūno kultūros ir sporto depar
tamentui iki š.m. gegužės 1 dienos adresu: 
Žemaitės g-vė Nr. 6, Vilnius, Lithuania. 
Galutinės paraiškos su dalyvių vardais ir 
sporto šaka, kurioje jie dalyvaus, turi būti 
pateikta iki š.m. birželio 1 dienos.

Visos užsienio sportininkų delegacijos 
į Lietuvą atvyksta savomis lėšomis, taip pat 
ir išvy ksta. Jiems Lietuvoje bus parūpinta 
nakvynė ir maitinimas varžybų dienomis.

Šios šventės programą sudaro r Žaidynių 
atidarymas, kuris įvyks birželio 28 dieną 
Vingio parke Vilniuje, sportas visiems prog
rama, aviacijos, kariškių ir šaulių pasiro-

kur - kaip?
dymai bei žaidynės, moksleivių sporto 
varžybos, sportininkų mėgėjų varžybos ir 
žaidynių kultūrinė programa.

Sporto šakų varžybos:
Aviamodelių sportas, modelių sportas, 

kėgliai (bowling), sportinė žūklė, svarsčių 
kilnojimas, lengvoji atletika, plaukimas, 
orientacinis sportas, fechtavimas, šaudymas 
iš lanko, žirgų sportas, stalo tenisas, lie
tuviškas ritinys, paplūdimio tinklinis, 
beisbolas, krepšinis, futbolas, regbis, van
densvydis. žolės riedulys, kartingų spor
tas. Moksleivių varžybose bus kvadratas, 
krepšinis 3x3. stalo tenisas ir futbolas. Kitų 
šakų varžybos vyks skirtingu laiku ir jeigu 
atsirastų užsienio sportininkų, norinčių 
jose dalyvauti, tai turi kreiptis atskirai.

Jeigu atsirastų sportininkų iš Austra
lijos, kurie norėtų dalyvauti šiose Lietuvos 
sporto varžybose, tai jie turi susirišti su 
ALFAS Valdyba Melbourne, kurios pirmi
ninkas yra Rimas Mickus, namų tel.: 
(03) 9612 4323 arba mobilus 04 0980 4435.

Lietuvos Kūno kultūros sporto dep. 
fax’o numeris - 3702 233221.

Jaunuolis kovotojas
Kiekvieną savaitę mūsų SBS lietuviškos 

radijo valandėlės metu iš Vilniaus girdime 
labai malonų ir visų čia laukiamą Gabrie
liaus Žemkalnio balsą. Savo įdomiais repor
tažais. paįvairintais nekasdieniniais Lietu
vos įvykiais, savo kelionėmis aplankant 
įvairių Europos kraštų lietuvius ir išreiš
kiant savo nuomonę apie įvairius politinius 
bei kitus gyvenimo nutikimus, jis tapo 
labiausiai laukiamu liet, radijo valandėlės 
komentatorium.

Gabrielius Žemkalnis yra gerai žinomas 
Australijos, ypač Melbourne lietuvių tar
pe. Australijos Lietuvių Bendruomenėje jis 
dirbo įvairų visuomeninį darbą. Jau kelinti 
metai jis yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Lietuvoje, kur gražiai ir 
aktyviai atstovauja visiems pasaulio lie
tuviams.

Nedaug kas žino, kad šis malonus ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

daug kam patinkantis, dabar jau tarptau
tinės lietuvių bendruomenės narys, nuo 
pat jaunystės buvo kovotojas už Lietuvos 
laisvę. Jis dalyvavo tuometinio pogrindžio 
veikloje. Neseniai išleistoje didelėje kny
goje “Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 
1940 - 2000” yra ir vertingi Gabrielio Žem
kalnio prisiminimai apie savo jaunystės 
pogrindžio darbus. Aš manau, kad jis 
nesupyks, jeigu apie tai aš pasidalinsiu su 
šio laikraščio skaitytojais.

Po 1941 metų birželio sukilimo, kurį jis 
pergyveno pas tėvus Kačerginėje, Gabrie
lius sugrįžo į Kauną, kur jo tėvas jau buvo 
Laikinosios Vyriausybės ministras. Vėliau 
besimokydamas gimnazijoje, Gabrielius 
gaudavo slaptą leidinį “Laisvės kovotojas” 
ir jį platindavo savo draugų tarpe. Po kurio 
laiko su savo klasės draugais - buvusio 
Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus sūnum 
Liūtu ir dabartiniu Lietuvos Prezidentu 
Valdu Adamkum, tuomet dar Adamkevi- 
čium - jie pradėjo patys leisti pogrindinį 
laikraštuką, kuris nustojo eiti, kai 1944 
metais Gabrielius buvo areštuotas. Prieš tai 
jis gavo pasiūlymą įstoti į Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungą. Jo pačio namuose Gab

rielių Žemkalnį prisaikdino dabar Adelai
dėje gyvenantis Jonas Stačiūnas (apie tai 
buvo rašyta anksčiau). Stalas buvo apdeng
tas trispalve, ant kurios buvo padėtas 
pistoletas. Ši priesaika Gabrieliaus širdyje 
ir sąmonėje išliko visam gyvenimui. 
Dirbdamas pogrindyje savo šeimos draugo 
Petro Jurkšto aplinkoje, jis suartėjo ir su 
Mykolu (Maiku) Jagučianskiu, kuris LLKS 
buvo įstatytas tarnauti vokiečių karo 
žvalgyboje ir duoti žinias Laisvės Kovotojų 
Sąjungai. Pajutęs, kad Gestapas greitai jo 
darbą gali išaiškinti, Gabrielius įstojo į 
vokiečių Darbo Tarnybą. į kurią ir aš 1943 
metais buvau paimtas. Kartu tarnaudami su 
Miku tapome gerais draugais. Vėliau, jau 
Lietuvą užėmus rusams, mes buvome paimti 
į kariuomenę, kartu su Miku buvome pir
mose fronto linijose Lenkijoje, kur šis 
didelis Lietuvos patriotas (Mikas) žuvo.

1944 m. gegužės 13 dieną Gabrielis savo 
namuose, nors ir neradus nei pogrindžio 
spaudos, nei pistoleto, buvo suimtas ir 
nuvežtas į buvusius Darbo Rūmus, tuomet 
Kauno Gestapo būstinę. Pirmajam susipa
žinimui tardytoju buvo Heltke, buvęs re
patriantas iš Kauno, tuomet didelis Gesta
po sadistinis tardytojas, nuo kurio ypatin
gai nukentėjo Vilijampolės geto žydai bei 
nemažai lietuvių pogrindininkų, papuolu
sių į jo rankas. Ir Gabrielis per susipaži
nimą paragavo šio sadisto rankos. Po trijų 
savaičių visus kalinius, apkaltintus toje 
pačioje byloje už “aukščiausią išdavimą”, 
išvežė į įsručio-Insterburgo kalėjimą. Jie 
turėjo stoti prieš aukščiausiąjį 3-jo Reicho 
teismą ir jiems grėsė pati aukščiausia 
bausmė. Laimė bombardavimas sunaikino 
jų bylas, teismas evakavosi, o karo pabaiga 
išgelbėjo 27-ių lietuvių kalinių gyvybes. 
Kalėjime jie sulaukė karo pabaigos, kol juos 
išvadavo amerikiečiai. Jie perėjo eilę Vokie
tijos kalėjimų. Nuo sunkaus darbo, blogo 
maisto bei blogų kalėjimo sąlygų palaužti 
mirė 4 lietuviai. Jaunystės laisvės idėjų 
pagautas Gabrielius ir šiandien gražiai tę
sia savo jaunystės darbą. Sėkmės tau ir 
ateityje. Gabrieliau.

□

Interviu...
Atkelta iš 3 psL
teatrinį kostiumą panaudojau batikos tech
niką. Susidomėjau. Patiko. Pradėjau šia tech
nika kurti paveikslus ir rengti jų parodas. 
Man labai artimas margučių dekoravimas 
vaško potėpiais. Jis toks savitas ir gražus. 
Perkėliau šį potepį ant šilko, nes jis geriau 
priima vašką ir gražiau sulūžinėja. Be to. 
gautą ornamentiką dar praturtinu ją faktūra 
(Skilimai,aut.), kuriai naudoju aliejinius da
žus. O jų kompoziciją? Manau, kad mano 
vaizduotė ir akis diriguoja ranką.

Jūs teiraujatės apie batiką “Atgimi
mas”, (Žiūrėk nuotrauką, aut.) kurį dova
nojau Sydnėjaus lietuvių bendruomenei?

Taip, tai gan didelis darbas (200 x 150 
cm.). Jo istorija įdomi. Kaip žinote Atgimi
mas prasidėjo 1988 m. Pradėjo plevėsuoti 
trispalvės. Viešumoje galėjai pamatyti taip 
išsiilgtą Lietuvos herbą. Jo niekur nebuvo 
galima įsigyti. Daug menininkų, jų tarpe ir 
aš. pradėjome ieškoti pavyzdžių. Kūrėme 
herbus pagal senus išsaugotus pavyzdžius. 
O aš dariau juos ant audinio batikos tech
nika. Norėjau pavaizduoti atgimimo idėją 
ir nepriklausomybės paskelbimą. Tuo laiku 
ir sukūriau kompoziciją “Atgimimas”. Norė
jau taip pat simboliškai pavaizduoti tą nuo
taiką ir dinamiką, kuri vyravo Lietuvoje. Kū
riau greitai, pagauta to nepakartojamo paki
limo. Nepriklausomybė! Šį darbą esu ekspona
vusi keliose parodose. Kai kurios politinės 
partijos norėjo juo papuošti savo būstinę. O 
man norėjosi, kad bendruomenė galėtų jį 
pamatyti. Kai 2002 m. birželio mėn. Klaipė
doje svečiavosi Australijos lietuvių jungti-

Sofijos Kanaverskytės “Atgimimas” XXII 
ALD Dailės parodoje, Adelaidėje.

nis choras ir šokėjų grupė iš Melbourne, 
buvau sujaudinta jų meile ir ištikimybe 
lietuvybei. Pamaniau, o kodėl nepadovano
jus “Atgimimo” išeivijai? Mano draugai 
Viktoras ir Janina Ratkevičiai suvedė mane 
su Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktoriumi 
Romu Kalėda, per kurį įteikiau savo dova
ną lietuvių bendruomenei. Esu dėkinga p. 
Kalėdai, kad jis šį mano kūrinį nugabeno į 
Adelaidę ir išstatė lietuvių dailininkų 
parodoje, skirtoje XXII Lietuvių Dienoms. 
O prieš šv. Kalėdas vykdama į Adelaidę, 
buvau Janinos Ratkevičienės paraginta 
atsivežti keletą batikos darbų, kuriuos 
eksponavau Adelaidės Liet. Namuose

Letter to the Editor
Dear Editor,

TO WHOM IT MAY CONCERN......

The KOVAS Committee felt it 
appropriate to share some of the issues 
that have been recently discussed.

It has been reported that KOVAS is 
divided. This is a painfully true fact. 
KOVAS is divided because the Minority will 
not accept and support the Majority. 
Wouldn’t it be an utterly boring life if 
everybody agreed with each other? The 
Minority are acting like spoilt children who 

šventinių renginių metu.
Be batikos dar mėgstu tapyti pastele. 

Tai jau nebe dekoratyvinis menas, bet rim
tesnis. leidžiantis geriau apmąstyti, daugiau 
pasakyti. O kuriant portretą, leidžia perteikti 
subtiliausius portretuojamo asmens psicho
loginius niuansus. Visada mėgau ir vis dar 
mėgstu piešti žmogų. Piešiu pastele, pieštu
ku. tušu ir kt. Praėjusiais metais esu surengusi 
parodą “Klaipėdictiški veidai”. Jau esu suren
gusi 11 personalinių parodų.

Pabaigai noriu pridurti, jog nemanau, 
kad visi mano darbai yra “šedevrai”. Kaip 
ir kiekvienas menininkas esu padariusi 
klaidų ir nesu padariusi to ką galėjau 
padaryti. Errare humanum esti Vis tiek 
kūryba yra mano gyvenimo būdas. Esu tikra, 
kad apsilankymas Austalijoje pakreips ją 
nauja linkme. Laukiu to momento! □ 

have not got their own way, 20 therefore 
will not offer their support. When was the 
last time we saw any of these individuals at 
a KOVAS function?

The Minority have been bringing up the 
Australian issue for discussion for the last 
4 or 5 years. With ALFAS voting on it twice. 
When will this issue be put to bed?

KOVAS with the equal largest Lithu
anian Community could only send one 
men’s team to Adelaide Festival. Conversely 
all the other Clubs (except Brisbane) were 
well represented with men’s, women’s and 
juniors. Even the smaller Clubs, eg. 
Geelong did not feel the need to discuss 
changing the Statute. What are the smaller 
Clubs doing that Sydney is not?

There have been various reports from 
the Adelaide Festival. To set the record 
straight - all the niėriš basketball teams ( 7 
in total) plus two billiard players marched 
in the Opening and 'Closing Ceremony 
with KOVAS basketball uniforms (not tom 
) and KOVAS T-shirts.

Our men’s team did not have a Maori 
playing during the Festival.

The Committee would like to take this 
opportunity to extend ‘an invitation to all 
Members to come to the Annual General 
Meeting to discuss the future of KOVAS.

. KOVAS Committee

AK JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 
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Pasaulio žemaičių profesionalaus meno paroda
Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) 2003 m. birželio 28 - gruodžio 31 dienomis 

rengiama 4-oji Pasaulio žemaičių profesionalaus meno paroda. Parodoje kviečiami dalyvauti 
Žemaitijos regione, Lietuvoje bei pasaulio šalyse gyvenantys ir kuriantys menininkai 
žemaičiai. Kūrėjai gali pateikti visų žanrų vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinius, 
instaliacijas, fotografijas. Iki 2003 m. vasario 28 d. parodos dalyviai turi pristatyti duomenis 
apie save ir vieno iš parodai siūlomų darbų nuotrauką rengiamam parodos katalogui.

Parodos dalyvių darbų laukiame iki 2003 m. birželio 1 d.
Dėl smulkesnės informacijos ir parodos dalyvio informacinio kvietimo-anketos kreiptis: 
Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 1, LT-5640 Plungė, Lietuva.
Tek 8 448 52492,47643, 8 686 58531 (mob.) E-paštas: zdm@plunge.omnitel.net 
“Oginskių dvaro bičiulių” klubas, Laisvės ai. 19, LT-5640 Plungė, Lietuva
Tek: 8 448 72372, 72375,50754, 8 682 09067 (mob.) E-paštas: zemsaul@mail.it
virgal@plunge.rvb.lt

Parodos programa
PARODOS ATIDARYMAS 

(2003 m. birželio 28 d.) Žemaičių dailės muziejus, Plungė
11.30- 13.00 vai. - Parodos dalyvių registracija.
13.00-14.30 vai. - Iškilmingas IV-osios Pasaulio žemaičių meno parodos 

atidarymas.
14.30- 16.30 vai. - Parodos lankymas. Visuomenės susitikimas su menininkais.
17.00-18.30 vai. - Koncertas.
18.30 vai. - Vakaronė.

KONFERENCIJA
(2003 m. rugsėjo 20 d.) Žemaičių dailės muziejus, Plungė

10.00 vai. - Konferencijos atidarymas
10.30-12.00 vai. - I POSĖDIS
Vaidutė Sciglienė. Dvarininkai menininkai Žemaitijoje.
Gintautas Mažeikis. Žemaičių dailininkų kūryba Lietuvos dailės kontekste (XX a. 
ir dabartis).
Ieva Kuizinienė. Išeivijos žemaičių dailininkų kūryba ir kūrybinis palikimas.
12.00-13.00 vai. - Pietų pertrauka.
13.00-14.30 vai. - H POSĖDIS
Viktoras Liutkus. Pasaulio žemaičių dailės parodų retrospektyva.
Salomėja Jastrumskytė. IV-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos aptarimas. 
Alvidas Bakanauskas. Kunigaikščio M.Oginskio dvaro ansamblis - Žemaitijos 
regiono kultūros centro vizija.
14.30-15.30 vai. - Konferencijos aptarimas. Diskusijos.

Pranešimas adelaidiškiams
Neseniai gėrėjomės Lietuvių Dienomis ir Adelaidės lietuvių draugiškumu bei vaišingumu, 

gražiu miestu ir aylinkėmis. Todėl visai nereikia stebėtis, kad “Tembras” (vokalinis duetas) - 
Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė - sugrįžta pratęsti lietuviškų dainų ir muzikos 
džiaugsmą. ALD Jaunimo koncerte ne vienas buvo sužavėtas jaunais Adelaidės muzikantais, 
todėl labai malonu, kad jie yra pakviesti kartu koncertuoti.

įvyks kovo 9 d., sekmadienį 1.30 p.p. Adelaidės Lietuvių Namuose.

Koncerte pasirodys:
Saba Sankauskaitė, Darius Kubilius ir Nemira Masiulytė - Stapleton.

Programa bus įvairi ir tikimės nenuvils klausytojų. Bilietų kaina tik $12.00. Moksleiviams - 
nemokamai. Tad laukiame visų - būsite pradžiuginti gražia muzika ir dainomis.

s-. Rita Mačiulaitienė

Koncertas

PAMALDŲ TVARKARŠTIS SYDNĖJUJE 2003 M.
Mums gerai pažįstamas kun. Roger Bellemore SM, jau tarnavęs lietuviams 

ketverius metus, ir toliau sutiko mums patarnauti sekančia tvarka.
Pamalbos vyks St Joachims bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. ryto:

Kovo 16 d.
Kovo 29,30 d.d. -Rekolekcijos. Kun. Petras Smilgys iš Lietuvos,

Balandžio 13 d. - 
Balandžio 20 d. - 
Gegužės 18 d. - 
Birželio 15 d. -

baigęs studijas Romoje.
Prel? Petro Butkaus MBE 10 metų mirties metinės.
Velykos.
Motinos diena. Kapų lankymas.
Baltų trėmimų minėjimas.

Liepos 20 d.
Rugpjūčio 17 d.
Rugsėjo 21 d.
Spalio 19 d.
Lapkričio 9 d. - Kapų lankymas.
Gruodžio 25 d. - Kalėdos.

Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt, tel.: 9649 2374. Laidotuvių, krikštynų 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į kleboną. Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas, 
todėl pamaldos vyks Parapijos salėje iki bus užbaigtas remontas. Parapijiečių aukas 
šiam remontui priima Danutė Ankienė ir Antanas Kramilius. Kitais reikalais infor
maciją suteiks Danutė Ankienė, tel.: 9871 2524. Parapijos Komitetas

Mirus

A'u3 A Adelei Skirkienei-Laurinaitienei
reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje likusiems sūnums Vytautui ir Kęstučiui, 
jų šeimoms ir artimiesiems.

Stasė Šurkienė
Izabelė Daniškevičienė ir šeima

In memoriam
A4> A Adelė Skirkienė-Laurinaitienė

Mažėjančioje Sydnėjaus lietuvių ben
druomenėje po ilgų ligos metų slaugos 
namuose amžinai užmerkė išvargusias akis 
Adelė (Sinkevičiūtė) Skirkienė-Laurinai- 
tienė. Tai plačiai žinoma cabramattiškė, 
darbši bitelė, miela, draugiška, vaišinga 
šeimininkė.

Adelė Sinkevičiūtė gimė 1914 metais 
ūkininko Sinkevičiaus 11 vaikų šeimoje, 
Morkaviškių kaime, Marijampolės apskri
tyje. Broliai Albinas, Jurgis ir sesuo Marytė 
emigravo į JAV. Jaunesnės sesutės Albina 
ir Genutė pasiliko Lietuvoje. Kiti yra mirę.

Lankiusi Žemės Ūkio Mokyklą Adelė 
naudojo žinias gamindama skanų maistą, 
siūdama ir siuvinėdama.

1937 m. Adelė ištekėjo už Antano 
Skrinskos (Skirkos) Skriaudžių bažnyčioje.

Grįžtant raudoniesiems antrą kartą iš 
rytų, Skirkų šeima su tūkstančiais kitų 
tautiečių pasitraukia į Vokietiją, tikėdamiesi 
pasiekti JAV, kur gyveno Adelės giminės ir 
draugai. Nuvykti ten reikėjo pinigų, o jų 
užsidirbti Vokietijoje buvo neįmanoma.

Pasibaigus karui šeima apsigyveno 
Bambergo stovykloje ir Garmisch - 
Partenkirchen. Neturėdama pinigų nuvykti 
į JAV, šeima nusprendė emigruoti į Austra
liją, nes kelionę apmokėjo Australijos 
vyriausybė.

Atlikus visus formalumus Vokietijoje, 
šeima buvo pervežta į Bagnoli pereinamąją 
stovyklą Neapolyje, Italijoje. Čia po trijų 
mėnesių laukimo laivu “Castelbianco” šei
ma išplaukė į Australiją (1949 m.). Apsi
gyveno Bathursto emigrantų stovykloje, 
kurioje užsidirbo pinigų ir galėjo pasistatyti 
namą Cabramattos priemiestyje Sydnėjuje.

Čia užaugo ir išėjo mokslus jų trys sū
nūs - Algis, Vytautas ir Kęstutis. Tėvai - 
gilūs patriotai - sūnus krikštijo kunigaikš
čių vardais. Adelė ir Antanas Skirkai, 
nežiūrint sunkių darbų, įsjungė į lietuvių 
bendruomenės gyvenimą. Antanas vado
vavo atsargos karių “Ramovė” Sydnėjaus 
skyriui, dirbo Cabramattos lietuvių bendruo
menėje. Adelė įstojo į “Dainos” chorą ir 
ilgus metus jame dainavo. Nuo 1971 iki 
1983 metų Adelė be pertraukos dirbo Syd
nėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugi
jos Valdyboje. Adelė šeimininkavo ir padėjo 
ruošiant įvairius renginius bei minėjimus.

Skubančiame gyvenime nepajuntame, 
kai ateina ligos ir kitos nelauktos nelaimės. 
Staiga mirė vyras Antanas ir Adelė liko 
viena. Sūnūs jau buvo išėję mokslus, sukūrę

savo šeimas. “Dainos” chore Adelė susitiko 
su našliu Povilu Laurinaičiu ir po kiek laiko 
sukūrė naują šeimą. Po kelių metų liga par
bloškė ir Povilą Laurinaitį. Štai ir vėl Adelė 
liko viena. Ja rūpinosi vaikai. Sekė kita ne
laimė - netikėtai Lietuvoje besisvečiuoda
mas pas gimines mirė vyriausias sūnus Algis. 
Ši nelaimė, atrodo, ir pritrenkė Adelę. Svei
kata sušlubavo ir reikėjo persikelti į slaugos 
namus. Čia po didelių pergyvenimų, gyve
nimo ir ligos išvarginta užmerkė akis šiam 
pasauliui Adelė Skirkienė-Laurinaitienė.

Vasario 12 d. Velionės žemiški palaikai 
po gedulingų mišių, kurias Lidcombe 
bažnyčioje atlaikė klebonas Fr. John Alt, 
buvo palydėti į Rookwoodo kapinių lietu
vių sekciją. Mišių skaitymus atliko anūkės: 
Kimberly, Virginia, Ingrid ir Lisa. Per mi
šias dalis choristų sugiedojo “Tėve mūsų” 
ir“Amžinąatisį”. Antanas Kramilius sugie
dojo “Libera” (Gelbėk mane Viešpatie) ir 
pianinu akompanavo giesmėms. Liūdesyje 
liko sūnūs Vytautas ir Kęstutis su šeimomis.

Kapuose po pamaldų buvo sugiedota 
“Marija, Marija” ir Tautos Himnas.

Sūnus Vytautas šeimos vardu padėkojo 
susirinkusiems palydėti amžinybėn mamą 
ir pakvietė gedulingiems pietums į Lietuvių 
Klubą. Trumpa malda buvo prisiminti Ade
lės ir Antano šeimų mirusieji.

Toli nuo Suvalkijos lygumų ir žalumos, 
brangi mama, močiute, ilsėkis ramybėje 
svetingoje Australijos žemėje, eukaliptų 
pavėsyje. Amžinybėje giedoki su angelais.

Sūnus Vytautas Skirka ir 
Antanas Kramilius

A'r’A Vladui Sližiui
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Rimgaudą ir kartu liūdime su visa 
šeima bei artimaisiais.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Mirus

dr. Viktorui Bernotui
nuoširdžiausią užuojautą reiškiu mamai Laimutei Bernotienei ir visai šeimai

Alfonsas Mikalauskas

A^A Ženei Bruetzmacher
mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai Galinai Arienei su šeima bei visiems 

artimiesiems ir kartu liūdime.
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Giminės iš Adelaidės

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės". 
Remkite išeivijos spaudų!
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Invitation to all “Kovas” junior, senior and 
life members and friends

The Kovas Committee would like to extend an invitation to a Presentation BBQ 
to acknowledge our players for their achievements for 2002.

When: Saturday, 15th March, 2003.
Where: 2 Barrier PI., Illawong NSW.
Time: 2.00 p.m. to whenever.

Food and drinks will be available on the day. Bring along cossies. towel and 
friends so we may all enjoy a wonderful get-together.

Any enquiries call Anna Šepokas 9543 0338 or Michael Wallis 0412 860 614.

Sporto klubas VARPAS kviečia visus į

E lynų Vakarą
Antradienį, kovo 4 dieną, 6 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, North Melbourne 
Vaišinsim trijų rūšių blynais, pyragais ir kava 
Suaugusiems - $12. vaikams iki 14 m. - $6. 
šeimoms - $30.
Norintys užsisakyti vietas prašomi skambinti: 
Angelei Kristens tel.: 9497 3518 
Šarūnui Žiedui tek: 9848 4171

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

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

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

DARIA’S restoranas dirba:
• penktadieniais nuo 5.00 iki 9.00 vai. vakaro
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 9.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus lietuviai yra maloniai kviečiami kovo 8-16 dienomis apsilankyti į 
Waverley Library , 32 - 48 Denison St., Bondi Junction, kur vyks puiki

Lietuvių Kultūros ir Tautodailės Paroda
Šeštadienį ir sekmadienį, kovo 8d. ir 9d., tarp 1 ir 4 vai. p.p. 

matysite verpimo ir audimo demonstravimą, filmus apie Lietuvą, knygų apie 
Lietuvą ekspoziciją. Bus arbata/ kava su pyragaičiais. Viskas nemokamai. 
Oficialus parodos atidarymas įvyks šeštadienį, kovo 8 dieną 2 vai. p.p. 
Tai puiki proga pagarsinti lietuvių vardą ir kultūrą.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Kas atpažįsta? Iš Lietuvos gautas sekantis prašymas. Viena asmenų grupė
nori susisiekti su Australijos parlamentaru, kuris pernai lankėsi Lietuvoje ir kurio su
lietuvintą pavardę Lietuvos žiniasklaida perdavė kaip "Polas Kalveras”. Nežinoma, ar jis 
yra Federalinio Parlamento, ar vienos kurios nors valstijos parlamento narys, tačiau atrodo, 
jog jis užima aukštas pareigas. Žinantieji šio asmens tikrąją pavardę ir užimamą postą 
prašomi pranešti “M.P.” redakcijai.

Pasaulio lietuvių dainos šventėje Vilniuje iš užsienio užsiregis
travę dalyvauti 18 dainos vienetų (du vaikų chorai) su 245 dainininkais ir 13 tautinių 
šokių grupių su 292 šokėjais, praneša Darius Polikaitis.
Šventės renginiai prasidės birželio 30 dieną su Kultūros savaitės renginiais ir užsibaigs 
liepos 6 dieną iškilmingu karaliaus Mindaugo karūnavimo paminėjimu. (Dainų klubas 
Liaudies kultūros centre veiks jau nuo birželio 29 dienos.)
Įvairūs renginiai vyks didžiajame Vingio parke, kuriame telpa ne tik tūkstančiai žiūrovų, 

bet ir virš tūkstančio dainininkų scenoje, natūraliame Kalnų parko amfiteatre, Žalgirio 
stadijone, teatrų ir koncertų salėse, įvairiose aikštėse, senamiesčio kiemuose, galerijose ir 
plačiuose parkuose. O per Gedimino prospektą, pro Tauro kalną iki Vingio parko, žygiuos 
dainuodamas visų dalyvių paradas. Kiek gražių lietuvaičių, kiek spalvingų tautinių rūbų, 
kokia linksma nuotaika palydima muzikos! Džiaugsitės apsilankę.

Pasaulio lietuvių dailės dienos - menininkų simpoziumas, 
finansuojamas įvairių sponsorių, rengiamas dailininkams Trakuose birželio 16 - liepos 
2 dienomis. Kviečiami dalyvauti įvairių kartų lietuvių kilmės dailininkai. Bus nemokamai 
suteikta galimybė ir reikmenys kurti, nakvynė, maistas, paskaitos, surengta darbų paroda 
Vilniaus Rotušėje, išleisti reklaminiai ir atmintiniai leidiniai bei suteiktos kitos paslaugos. 
Kūrybos žanrai - molbertinė tapyba, akvarelė, pastelė, piešinys.
Informaciją, dalyvių (ribojamas! 15) atrankos kriterijus ir principus teikia Viešoji įstaiga 
“Amžiaus vizija”, dir. N. Šnirienė, Ukmergės g. 210-99, Vilnius 2010 LT,
ei. paštu: amvizija@takas.lt ir Trakų kultūros fondas, J. Lisevičiūtė, Vytauto g. 69, 
Trakai 4050 LT, ei. paštu: TrakaiTIC@is.lt Prašoma kreiptis nedelsiant, paraiškas su 
darbo pavyzdžiais reikia pristatyti iki kovo 15 dienos.

“Sūkurio” repeticijos
Vyresniųjų grupei prasidės 

sekmadienį, kovo 9 dieną, 5.30 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

“Sūkurio” vadovė

Dr. Kazio Martinkaus (1953 -1984) 

Pomirtinis Stipendijos 
Fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus 
prisiminimui 1985 m. jo tėvai, sesuo, artimieji 
ir draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo 
gali pasinaudoti visi lietuvių kilmės studentai, 
bebaigiu bakalauro arba magistro ar daktaro 
laipsnius griežtųjų mokslų (biologijos, 
chemijos, biochemijos), ypač iš vėžio tyrimo 
srities.

Norint gauti daugiau informacijos ir 
prašymų formas, rašyti adresu: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629-3011, U.S.A 
Prašymų formos turi būti grąžintos iki gegužės 
30 <L, 2003.

KOVAS ANNUAL 
GENERAL MEETING 

Sunday 23rd, March, 1 pm., 
Lietuvių Namai Bankstown 

AGENDA
1. Welcome by KOVAS President
2. Election of Chairman
3. Election of Secretary
4. One minute’s silence for deceased 
Members
5. Minutes of previous AGM
6. Business arising from Minutes
7. President’s Report
8. Treasurer’s Report
9. Auditors’ Report
10. Reports of Section Leaders:

Juniors, women’s, men’s....Basketball, 
Billiards, 
Golf

11. Discussion regarding Reports
12. Future of KOVAS
13. Election of new Committee
14. General Business
As this is going to be a very important 
Meeting concerning the future of KOVAS, 
it is requested that all members attend.

KOVAS COMMITTEE

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 A.Kramiliaus vardu.

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

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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 Doniclienė

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. N.Zelandijoje 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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