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Canberroje - Trakų pilis
Vasario 22 d. Australijos sostinėje - Canberroje iškilmingai buvo atidarytas Trakų pi

lies maketas garsiajame “Cockington Green Gardens” parke. Australijos lietuviai, suvažiavę 
(suskridę) iš visų kontinentinės Australijos vietų, išreiškė pagarbą Canberros lietuvių 
bendruomenės darbštiems žmonėms ir parodė meilę bei ilgesį Tėvynei Lietuvai. Du metus 
trukęs canberriškio p. Mindaugo Mauragio darbas buvo puikiai įvertintas diplomatų ir 
vietos parlamentarų kalbose. Atidarymo juostą perkirpęs Lietuvos Garbės generalinis 
konsulas Sydnėjuje p. Viktoras Šliteris pažymėjo, kad Trakų pilis didingai stovės ir ant 
šio žemės pusrutulio. Nuostabios minties įgyvendinimu buvo patenkinti visi - apie 300 
susirinkusiųjų, kurie šventinio atidarymo įspūdžiais ilgai ir pakiliai dalijosi prie lietuviškų 
vaišių stalo, ant kurio puikavosi Australijoje iškeptas 130 cm aukščio šakotis (tree cake).

Gyvenant internacionalinėje bendruomenėje, kiekvienos šalies kultūrinis, intelektuali
nis ar ekonominis indėliai yra reikšmingi tautos klestėjime, žmonių gerovėje. Kultūriniai 
lobiai: kalba, papročiai, istorinė raida - kaip vanduo yra svarbūs elementai kiekvienam 
žmogui. Šiame kultūriniame aruode mes surandame save, suvokiame savo vietą, ir ten 
atsiskleidžia mūsų meilė Tėvynei - Lietuvai. Mes, Australijos lietuviai, gražiai ir nenu
ilstamai puoselėdami lietuviškas tradicijas, aktyviai įsijungiame į abiejų šalių gyvenimą. 
Būdami savo gimtinės ambasadoriais tolimojoje šalyje, nuoširdžiai ir drąsiai skleidžiame 
žinias apie Lietuvą ir jos pasiekimus. Trakų pilis Australijoje - tai dar vienas pavyzdys, 
kuris iliustruoja išeivijos meilę ir pagarbę Tėvynei Lietuvai ir jos žmonėms.

Lolita KALĖDA
Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

Trakų pilis Canberros “Cockington Green” parke.
Platesnį Dovilės Zduobienės reportažą apie Trakų pilies “gimimą” skaitykite MP psL 3

Lietuvos įvykių apžvalga

Rolandas Paksas pradėjo eiti 
LR Prezidento pareigas

Prezidento RolandoPakso 
inauguracinė kalba

Vasario 26 d. Vilniuje, Seimo rūmuose, 
[vyko naujojo LR Prezidento inauguracija. 
Įspūdingas iškilmes galime pamatyti ir mes 
Australijoje per internetą, LR Prezidento 
interneto svetainėje - www.president.lt/. 
Spausdiname ištraukas iš įspūdingos nau
jojo LR Prezidento kalbos:

“(...) Prieš kelias minutes Dievo ir Tautos 
akivaizdoje priėmiau man suteiktus LR 
Prezidento įgaliojimus. (...) Šią, susitelkti 
įpareigojančią valandą, atsigręžiu į istorijos 
gelmėse nugrimzdusią praeitį ir lenkiuosi 
tolimiems mūsų protėviams, prieš 750 metų 
sukūrusiems Lietuvos valstybę. Kalaviju 
apginta nuo savų ir svetimų, Lietuva per 
keletą amžių išaugo į didžią valstybę, vėliau 
dėl įvairių priežasčių praradusių savo di
dybę bei galią ir ilgai kentusią svetimšalių 
priespaudą. Prieš trylika metų tautos valia 
ir ryžtu Lietuva-amžiams susigrąžino laisvę 
ir nepriklausomybę. (...)

Gerbiamieji Lietuvos žmonės! 2001 m. 
rugsėjo 11-osios barbariškas iššūkis civili
zacijai simbolizuoja naujos epochos pradžią 

žmonijos istorijoje. Suprasdami, jog nėra 
nieko brangesnio už taiką, negalime pasy
viai stebėti, kai pasaulį ištinka trečiojo 
tūkstantmečio grėsmės, todėl prisiėmėme 
demokratinių valstybių atsakomybę ginti 
civilizacijos vertybes. (...)

Brangūs Lietuvos žmonės! Trylika Ne
priklausomybės metų sukūrė tvirtus laisvės 
ir demokratijos pamatus. Tikiu, kad, sutel
kę jėgas, galime sukurti gerovę ir savo šalyje 
užtikrinti saugų žmonių gyvenimą. Tačiau 
suvokiu ir būtinas šių didelių tikslų įgy
vendinimo sąlygas. Pagarba žmogui, grą
žinant tikėjimą ateitimi ir pasitikėjimą sa
vimi - tai mano programos esmė ir mūsų, 
visų Lietuvos žmonių, laimėjimo pagrindas. 
Žinau, kad neįmanoma sugrąžinti šių ver
tybių neištrynus atgrasaus valdžios ato
trūkio nuo žmonių. (...)

Negailėdamas pastangų sieksiu, kad iš
silavinusiems, pasitikintiems savimi pilie
čiams būtų suteiktos galimybės atskleisti 
savo galias. Suprantu, kad valstybė - tai jos 
žmonės. Tai - mes visi. Kuriame savo valsty
bę kasdien - žodžiu, mintimi, poelgiu, darbu.

Nukelta į 2 psL

Vilnius, vasario 26 
d. (ELTA). Būti ištiki
mas Lietuvos Respub
likai ir Konstitucijai 
vasario 26 d. iškilmin
game Seimo posėdyje 
prisiekė išrinktasis 
Lietuvos Prezidentas 
Rolandas Paksas. Po 
priesaikos, kurią pri
ėmė Konstitucinio 
Teismo pirmininkas 
Egidijus Kūris, trečia
sis po nepriklauso
mybės atkūrimo 1990 
m. ir septintasis Lietu
vos istorijoje Prezi
dentas R Paksas pradė
jo eiti savo pareigas.

Priesaika Lietuvos 
Respublikos Parlamen
te - tai valstybės Konstitucijos turinio at
spindys. Iškilmingame Seimo posėdyje vals
tybės vairą į naujo Lietuvos vadovo rankas 
perdavė kadenciją baigęs Prezidentas Val
das Adamkus. Pareigas pradėjusiam eiti 
Prezidentui Rolandui Paksui Seimo Pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. įteikė XMauto 
Didžiojo ordiną su aukso grandine. Šis ap
dovanojimas naujajam Prezidentui paskir
tas Prezidento Valdo Adamkaus dekretu.
LR Prezidento R. Pakso biografija

ELTA. Rolandas Paksas gimė 1956 m. 
birželio 10 d. Žemaitijos sostinėje Telšiuose. 
Yra vienturtis sūnus. Jo paties žodžiais ta
riant, augo toks užsispyręs, kad tėvai ne
pajėgė išlepinti. Dvejų metukų R.Paksas 
kalbėjo žemaitiškai, penkerių - pažinojo 
lietuviškas raides. Telšių Žemaitės vidurinę 
mokyklą baigė ne kaip pirmūnas, bet gerais 
pažymiais. Nuo mažumės mėgo sportuoti, 
muzikuoti, bet užvis labiau - spoksoti į 
skraidančius daiktus - sklandytuvus, lėk
tuvėlius.

Anksti palikęs jaukų tėvų prieglobstį. R. 
Paksas išvyko į sostinę studijuoti. Dangiškų 
specialybių tuomet nebuvo, tad jaunas že
maitis nusprendė tapti inžinieriumi statybi
ninku. 1979 m. baigęs tuometinį Vilniaus 
inžinerinį statybos institutą nenurimo. Dar 
įveikė ir Leningrado (Sankt Peterburgo) ci
vilinės aviacijos akademiją. Tarybų Sąjun
gos aviacijoje R. Paksas dirbti negalėjo, nes 
buvo tremtinių šeimos narių palikuonis. 
Tapo lakūnu sportininku.

1985-1992 m. R.Paksas vadovavo Da
riaus ir Girėno aeroklubui, buvo Savano
riškosios krašto apsaugos aviacijos jun
ginio vadas. R. Paksas daug kartų tapo Lie
tuvos ir du kartus - buvusios Tarybų Są
jungos akrobatinio skraidymo čempionu

R. Paksui pravertė abi specialybės - bu
vo ir lakūnas instruktorius. Vilniaus aero
klubo viršininkas, ir statybos firmos vado
vas. 1992-1997 m. jis vadovavo statybos 
bendrovei “Restako”.

Į politiką įsitraukė 1997 m. Pradėjo šią 
veiklą Vilniaus miesto tarybos nariu, kai per 
Savivaldybių rinkimus į sostinės Tarybą 
buvo išrinktas pagal Lietuvos konservato
rių sąrašą. Tapo Vilniaus miesto meru, va

LR Prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje) su žmona Laima.

dovavo Lietuvos savivaldybių asociacijai. 
1999 m. gegužės mėnesį R Paksas atsistaty
dino iš mero pareigų, prieš tai sutikęs tapti 
konservatorių Vyriausybės Ministru Pirmi
ninku. Jis buvo išrinktas ir partijos val
dybos pirmininku vietoj pasitraukusio eks
premjero Gedimino Vagnoriaus.

Tačiau konstruktyvus darbas Vyriausy
bėje ir Konservatorių partijoje tęsėsi vos 
penkis mėnesius. Jis baigėsi Premjerui atsi
sakius pasirašyti sutartis su JAV kompanija 
“Williams International” dėl “Mažeikių 
naftos” akcijų pardavimo. Tuomet jis atsi
statydino iš partijos valdybos pirmininko 
pareigų ir pasitraukė iš pačios Konservato
rių partijos.

Likusiam be partijos ir aukšto valstybi
nio posto R. Paksui buvo pasiūlytas Lietu
vos liberalų sąjungos pirmininko postas. 
1999 m. gruodžio mėnesį jis ir buvo išrink
tas Liberalų sąjungos vadovu. Per 2000 m. 
kovą vykusius Savivaldybių tarybų rinki
mus R. Paksas vėl išrenkamas į Vilniaus 
miesto tarybą, o balandį jis antrąkart tampa 
sostinės meru. Tų pačių metų spalio 8-ąją 
vykusiuose Seimo rinkimuose Antakalnio 
vienmandatėje rinkimų apygardoje R. 
Paksas išrinktas LR Seimo nariu. Spalio 26 
d. Seimas pritarė Prezidento pateiktai R. 
Pakso kandidatūrai skirti jį vienuoliktosios 
Vyriausybės vadovu.

Antrasis Rolando Pakso premjeravimo 
laikotarpis po septynių mėnesių taip pat 
baigėsi atsistatydinimu. 2001m. birželį žlu
gus Prezidento Valdo Adamkaus inicijuotai 
Naujosios politikos koalicijai, jis atsistaty
dino iš Ministro Pirmininko pareigų. Kartu 
su savo šalininkais Rolandas Paksas pasitrau
kė iš Liberalų frakcijos Seime ir tapo savo 
suburtos Nepriklausomos frakcijos nariu.

2002-ųjų kovą Rolandas Paksas su 
bendraminčiais įkūrė Liberalų demokratų 
partiją ir buvo išrinktas jos pirmininku.

46-erių metų politikas per 2003 m. 
sausio 5-ąją vykusį LR Prezidento rinkimų 
antrąjį ratą išrinktas trečiuoju nuo Nepri
klausomybės atkūrimo 1990 m. Prezidentu. 
Antrajame rinkimų rate R.Paksas gavo 
54.15% rinkėjų balsų. Kadenciją baigęs 
Prezidentas V. Adamkus - 44.83% balsų.
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tašius Trumpai iš visur Prez. Adamkus - štdtistiskai
♦ Vasario 27 d. Tarptautinis Karo Nusikal
timų Teismas Hagoje nuteisė buvusią Bosni
jos prezidentę Biljaną Plavsič ir paskyrė jai 
11 metų kalėjimo bausmę. Nuteistoji pripa
žino savo kaltę dėl“etninio valymo” 1992-95 
metų pilietinio karo metu ir apgailestavo dėl 
Bosnijos musulmonų ir kroatų gyventojų 
žudynių, kalinimo ir trėmimo.
♦ Vasario pabaigoje kitas Bosnijos serbų 
veikėjas atsidūrė Hagos teisme kaltinamųjų 
suole. Tai Vajislav Seselj. gruodžio mėnesį 
kandidatavęs į Bosnijos serbą prezidento 
postą rinkimuose. Jis taip pat kaltinamas kaip 
vienas iš “etninio valymo” autorių Bosnijoje 
ir Kroatijoje 1991-1993 metais. Vojislav' Seselj 
atsisakinėja pripažinti Hagos tarptautinio 
teismo autoritetą
♦ Vasario 27 d. Izraelio min. pirmininkas 
Ariel Šaron pristatė parlamentui (Knesset) 
naujai sudarytą ministrų kabinetą. Į kabinetą 
įtraukti keli ekstremistinių partijų atstovai, 
kad užtikrinti vyriausybei palankią daugumą 
parlamente. Ariel Šaron varžovas, buvęs už
sienio reikalų ministras Benjamin Natanyahu 
turėjo pasitenkinti finansų ministro portfeliu. 
Naujasis užsienio reikalų ministras yra Silvan 
Šalom, buvęs finansų ministras.
Pristatydamas ministrų kabinetą, Ariel Šaron 
pabrėžė, kad palestiniečių valstybė galės įsi
kurti tik tada, jei pakeis savo dabartinę vado
vybę, garantuos Izraelio saugumą ir sutiks su 
visa eile griežtų sąlygų. Ariel Šaron pažadėjo 
plėsti žydų naujakurių sodybas užimtose 
palestiniečių srityse.
♦ Vasario 28 d. užpuolikas peršovė polici
ninką, saugojusį JAV konsulatą Pakistano 
uostamiestyje Karači. Iš policininko paimtu 
automatu užpuolikas tada mirtinai nušovė

Lietuvos įvykių apžvalga
.'f' .i. ‘ M

Atkelta iš 1 psl. tikslus. Lietuva ne vien glausis prie Euro-
Kviečiu ir raginu Bažnyčią, politines ir 

visuomenines organizacijas, mokytojus, 
žurnalistus ir leidėjus, mokslo bei kultūros 
žmones diegti bendražmogiškąsias verty
bes, žadinti pilietiškumą ir atsakomybę. Tai 
turi tapti veiksminga atsvara dorovinio ni
hilizmo propagandai, kuri agresyviai brau
nasi į mūsų gyvenimą ir žaloja jaunimą.

Prisiimkime atsakomybę ir už tuos, ku
rie dėl įvairių priežasčių atsidūrė gyvenimo 
kelkraštyje. Visomis galiomis privalome siek
ti, kad nė vienas žmogus nesijaustų praradęs 
paskutinę viltį ir netekęs visų galimybių.

Esu įsitikinęs, jog tarp valstybės priori
tetų turi įsitvirtinti darnios ir sveikos šeimos 
idėja. Šeimos, kurioje gimsta ir subręsta 
žmogus, pilietis, kūrėjas. Saugokime etninę 
kultūrą ir kalbą, kad šių tautos vertybių ne
nuplautų globalizacijos banga, kuri nenu
maldomai ritasi per nuolat mažėjantį ir 
vienodėjantį pasaulį.

Palaikykime užsienio lietuvių bendruo
menių pastangas išsaugoti tautinę tapatybę. 
Remkime Lietuvoje gyvenančių tautinių 
bendrijų kultūrą ir švietimą. Jos - Lietuvos 
tautos dalis, jos turtas. (...)

Sieksiu, kad vienas svarbiausių švietimo 
reformos akcentų būtų dorovinis jaunosios 
kartos auklėjimas, tautinio orumo ugdymas. 
Lietuvos ateities viltis siejame su jaunąja 
karta. Galbūt Tėvynė mūsų augančių vaikų 
dar negalės priglausti kaip dosni ir rūpes
tinga motina, tačiau svarbiau - kokie išsi
mokslinę, kaip išauklėti jie įsilies į visuo
menę ir ką atneš Lietuvai. (...)

Tvirtai tikiu mūsų ateitimi Europos šalių 
bendrijoje ir kviečiu Jus, Lietuvos žmonės, 
gegužės mėnesį šį svarbų valstybės siekį 
aktyviai palaikyti referendume ir balsuoti 
“už”: už Lietuvos, už savo ir už savo vaikų 
ateitį.

Žvelgdamas į kelerių metų ateitį, noriu 
išskirti esminius valstybės strategijos 

kitus du policininkus, sužeisdamas dar ketu
ris sargybinius ir vieną praeivį. Bandęs pa
bėgti, užpuolikas buvo pavytas parke ir 
suimtas. Jis sakosi esąs afganas.
♦ Kovo 1 d Rawalpindi mieste, netoli Pa
kistano sostinės Islamabado, policija suėmė 
vieną iš svarbiausių teroristinės al-Qaeda or
ganizacijos lyderių. Tai 37 metų amžiaus 
Khalid Sheikh Mohammed, suplanavęs ir 
organizavęs garsųjį rugsėjo 11d. New Yorko 
ir Washingtono užpuolimą. Pakistanas suimtą
jį perdavė JAV saugumo organams tardymui.

Nuo kovo 1 d. visi keleiviai, kurie vyksta į 
JAV, yra patikrinami, ar jie neįsiveža 
radioaktyvių medžiagų.
♦ Kovo 1 d. Sharm-el-Sheikh vietovėje 
Egipte pasibaigė Arabų Lygos viršūnių kon
ferencija, dalyvaujant 22 valstybių atstovams. 
Konferencijos metu įvyko aštrus susikirtimas 
tarp Lybijos prezidento Muammar Gaddafi ir 
Saudo Arabijos sosto įpėdinio. Konferencija 
nutarė kreiptis į Irako prezidentą Saddam 
Hussein, prašant jį nusiginkluoti ir kooperuo
ti su Jungtinių Tautų inspektoriais.
♦ Kovo 1 d. Turkijos parlamentas 264 
balsais prieš 250 (19 susilaikius), priėmė savo 
vyriausybės siūlymą leisti JAV pasinaudoti 
bazėmis Turkijoje karo prieš Iraką atveju. 
Kovo 2 d. parlamento pirmininkas Abdullah 
Gul pareiškė, kad tokiam svarbiam nutarimui 
reikia absoliučios daugumos (267 balsų), tad 
vyriausybės siūlymas esąs atmestas.
♦ Irako prezidentas Saddam Hussein, atsi
sakinėjęs paklusti JT inspektorių įsakymui 
sunaikinti al-Samoud 2 tipo raketas, pakeitė 
savo nuomonę paskutiniu momentu prieš JT 
duotą terminą. Kovo 1 d. sunaikintos pirmos 
4 raketos, kovo 2 d. dar 6 raketos. □ 

pos, bet kartu su senos demokratijos valsty
bėmis spręs Europos likimą. Lietuva ne tik 
prisidengs Aljanso skėčiu, bet kartu su ki
tomis šalimis gins Europos ir pasaulio sau
gumą. Įsiliejusi į Europą, Lietuva išplės sau
gumo ir demokratijos ribas. Mes rasime 
naujų rinkų, ir Lietuva taps stipria ekspor
tuojančia valstybe. Saugią, turtingą, įtakin
gą, atsakingą - tokią regiu ateities Lietuvą.

Eidamas Prezidento pareigas visada bū
siu ištikimas laisvės bei demokratijos idė
joms. ir, reikalui esant, dėsiu visas pastan
gas joms apginti.

“Neklausk Tėvynės, ką ji gali tau duo
ti. Klausk savęs, ką tu gali duoti Tėvynei ”. 
Pacitavau JAV Prezidento Johno Kennedžio 
žodžius iš jo inauguracinės kalbos, pasa
kytos daugiau kaip prieš 40 metų. Laikas 
nesumenkino šių žodžių prasmės, ir mums 
šiandien jie yra ypač aktualūs. Jie ragina 
atsigręžti į idealus. Valstybės vadovo darbą 
pradedu, tikėdamasis Dievo palaimos ir 
Jūsų, brangūs Lietuvos žmonės, paramos.”

Taip savo inauguracinę kalbą baigė 
naujasis Lietuvos Prezidentas. Belieka 
palinkėti, kad veiksmai atitiktų gražius 
žodžius.

R. Paks as vyks į Afganistaną
Penktadienį, vasario 28, naujasis LR 

Prez. Rolandas Paksas vyksta į Afganistaną. 
Pasak jo, ši išvyka jam padės geriau pažinti 
Lietuvos karių gyvenimą ir jų tarnybos są
lygas. Prezidentas teigė, jog kelionė į šią 
konfliktų draskomą Vidurinės Azijos šalį 
padės jam geriau įvertinti dėl Irako proble
mos susidariusią situaciją. “Ši išvyka man 
padės priimti labai svarbius sprendimus 
reaguojant į krizę Irake ”, - kalbėjo jis.

Apie 40 Lietuvos karių nuo praėjusių 
metų lapkričio dalyvauja antiteroristinėje 
operacijoje “Tvirta laisvė” (“Enduring Free
dom”). Jie yra dislokuoti Baghramo mieste, 
esančiame už 50 kilometrų nuo sostinės 
Kabulo. Lietuvos kariai vykdo specialiąją

Buvęs LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Per penkerius kadencijos metus LR 
Prezidentas Vaidas Adamkus nagrinėjo 
2110 Seimo priimtų įstatymų, gavo beveik 
57 000 laiškų, asmeniškai į priimamąjį 
kreipėsi 5 900 piliečių, 140 kartų vyko į 
Lietuvos miestus, apskritis ir rajonus, da
vė 429 išskirtinius interviu Lietuvos ir 
užsienio šalių žurnalistams. Tokie duome
nys nurodyti Prezidentūros paruoštoje 
ataskaitoje.

1998-2003 metais V. Adamkus nagrinėjo 
2110 Seimo priimtų įstatymų, iš jų 62 
grąžino pakartotinai svarstyti. Valstybės 

žvalgybą, saugo objektus bei atlieka kitas 
užduotis. Būrį sudaro profesionalios tarny
bos kariai iš Kauno Vytauto Didžiojo jėgerių 
bataliono bei ypatingosios paskirties dalinio 
“Aitvaras”.
Ar keisis Lietuvos užsienio politika?

Vilnius, vasario 27 d. Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Antano Valionio teigimu, 
po naujojo LR Prezidento RPakso inaugu
racijos pasauliui buvo pasiųsti aiškūs sig
nalai apie Lietuvos užsienio politikos tęs
tinumą. Pasak ministro. Prezidento R. Pak- 
so pranešimuose, skaitytuose po priesaikos 
Seime, susitikime su Lietuvos diplomatinių 
misijų vadovais, aiškiai suformuota nuosta
ta dėl užsienio politikos tęstinumo, siekis 
ją dar labiau suaktyvinti.

“Per šias dvi dienas į pasaulį išeina sig
nalas, kad Lietuvos politika išlieka ta pati
- aktyvi Lietuvos narystė NATO ir Europos 
Sąjungoje, geri santykiai su kaimynais, 
kova su terorizmu. Pasaulis, o ypač diplo
matinis pasaulis, kuris įdėmiai skaitys 
kiekvieną naujojo Prezidento pranešimo 
eilutę, manau, bus patenkintas, nes visi 
laukia iš mūsų užsienio politikos tęstinumo, 
kurį Prezidentas savo pranešimuose ga
rantavo “, - sakė A. Valionis

Ar vėjas nupūtė populistinius 
pažadus?

“L.r.” skyrelyje “Laiko ženklai” naujojo 
LR Prezidento kalba buvo įvertinta savo
tiškai. Cituojame ištrauką:

“Populistinius RPakso pažadus lyg vė
jas būtų nupūtęs. Tai buvo kalba žmogaus, 
suprantančio, jog nuo šios dienos jis yra 
atsakingas ir už valstybės užsienio politiką, 
ir stabilumą valstybėje.

Be abejo, pirmoji valstybės vadovo kalba
- dar ne įrodymas, kad rinkimus laimėjęs 
populistas sugrįžo į Konstitucijos jam nu
žymėtą kelią. Bet ir nepaneigsi, jog pokyčiai 
RPakso retorikoje - akivaizdūs. Prisime
nant tai, su kokiu nepasitikėjimu RPakso 
išrinkimą sutiko pasaulio žiniasklaida, kiek
vienas naujojo Prezidento žodis vakar buvo 
ypač svarbus, nes jį vakar narstė ne tik už
sienio spauda, bet ir Lietuvos sąjungininkai 
bei nedraugai. Todėl faktas, jog vakar Pre
zidentas jau nesišvaistė abejonėmis dėl 
pernai pasirašytos sutarties su Europos 
Sąjunga, kaip tai darė rinkimų kampanijos 
metu ir net po rinkimų, o aiškiai pasakė ak

vadovas pateikė Seimui 32 įstatymų pro
jektus, daugiau negu pusę jų Seimas priėmė.

V. Adamkaus vadovavimo laikotarpiu 
patvirtintos 5 naujos Vyriausybės, paskir
tas naujas Lietuvos kariuomenės vadas, 
Valstybės kontrolės, Valstybės saugumo 
departamento, Specialiųjų tyrimų tarny
bos, Generalinės prokuratūros vadovai ir 
Policijos generalinis komisaras.

Prezidentas V.Adamkus paskyrė 64 
ambasadorius, aštuoniolikai diplomatų su
teikė nepaprastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus rangą. V.Adamkaus dekretais 
paskirtas Vyriausiasis derybininkas su 
Europos Sąjunga ir Lietuvos integracijos į 
NATO koordinatorius.

Per penkerius metus buvo surengti 105 
LR Prezidento vizitai į 38 valstybes. Prezi
dentas V.Adamkus priėmė 31 užsienio 
valstybės ar tarptautinės organizacijos va
dovą. V.Adamkus daugiau kaip 1300 kartų 
oficialiai susitiko su užsienio valstybių 
politikais ir diplomatais.

Užsienio auditorijai Prezidentas kalbėjo 
beveik 100 kartų, dalyvavo 91 spaudos 
konferencijoje Lietuvoje ir užsienyje.

V.Adamkus davė 429 išskirtinius in
terviu Lietuvos ir užsienio šalių žurnalis
tams.

Kadencijos pradžioje visuomenės pasiti
kėjimas Prezidentu V. Adamkumi buvo 66 
% “Baltijos tyrimų” duomenimis ir 64.3 % 
- “Vilmorus”, o kadencijos pabaigoje ati
tinkamai - 69 ir 67.3%. □ 

tyviai tęsiąs valstybės užsienio politikos kur
są, vertintinas teigiamai. Ypač įsidėmėtina 
kalbos vieta, kurioje Prezidentas atkreipia 
dėmesį į situaciją, susiklosčiusią pasaulyje 
po 200 Im. rugsėjo 11d. teroristų atakų New 
Jorke ir Washingtone, kurias jis pavadino 
“barbarišku iššūkiu civilizacijai”. Naujasis 
Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva negali pa
syviai stebėti, kaip pasaulį ištinka trečiojo 
tūkstantmečio grėsmės, todėl ji prisiima de
mokratinių valstybių atsakomybę ginti ci
vilizacijos vertybes.”

Ką gi, jei Lietuva “prisiima atsakomybę 
ginti civilizacijos vertybes”, tai Vyriausybės 
sluoksniuose neturėtų būti bet kokios kalbos 
apie karinių pajėgų mažinimą. Išties, turė
tume laukti, kad karinės pajėgos bus sustip
rintos, o ne susilpnintos, ypač savosios te
ritorijos apsaugai. Tik ateitis parodys, ar 
Prezidento žodžiai reiškia tai, ką jie sako.

Referendumas dėl narystės ES 
vyks dvi dienas

Š.m. gegužės 10-11 dienomis Lietuvoje 
vyks privalomasis referendumas dėl Lie
tuvos narystės Europos Sąjungoje. Balsuoti 
referendumo dienomis bus galima nuo 6 vai. 
ryto iki 22 vai. Tai numatyta Seimo priim
tame nutarime. Už jį balsavo 75 Seimo na
riai, 3 buvo prieš, 2 parlamentarai susilaikė.

Referendumas dėl Lietuvos stojimo į ES 
bus rengiamas pagal vasario 25 d. Seimo 
priimtas Referendumo įstatymo pataisas. 
Jose numatyta teisė Seimui nustatyti 2 bal
savimo referendume dienas, prailginamas 
balsavimo paštu terminas, išplečiamas pilie
čių, turinčių teisę balsuoti namuose, sąrašas.

Referendumo įstatymo pataisose nusta
tyta, kad referendumas dėl Lietuvos daly
vavimo tarptautinėse organizacijose laiko
mas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau 
kaip 50% rinkėjų sąrašuose esančių piliečių, 
o teigiamas sprendimas bus priimtas, jei 
narystei ES pritars daugiau kaip pusė daly
vavusių referendume. Maždaug 670 000 
Lietuvos piliečių balsų pakaks pritarti šalies 
narystei Europos Sąjungoje.

Telefoninė Lietuvos gyventojų apklausa 
parodė, kad jeigu būtų surengtas referen
dumas dėl Lietuvos įstojimo į ES, “už” 
balsuotų 68% respondentų. “Prieš” balsuotų 
11.2%. Neapsisprendę sudarė 6.2%.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Trakų pilis - net Australijoje
Prieš keletą metų mūsų draugas Min

daugas Mauragis Canberroje aprodė mums 
miniatiūrinį sodelį „Cockington Green“. 
Ten bevaikščiodama su jo žmona Rasa, jų 
dviem mažom anūkėm ir savo vyru pasi
jutau tartum milžinas, atsiradęs liliputų 
šalyje. Čia senoviškos Anglijos gryčėlės, 
gatvelės, traukinukai, vežimėliai - visas 
miniatiūrinis gyvenimo fonas pasiliejo po 
kojomis. Naujoje tarptautinėje sodo dalyje, 
kur stovi pasaulio įspūdingiausi pastatai, 
bažnyčios, ir pilys miniatiūroje. Mindaugas 
mus nuvedė prie ežerėlio. „Aš čia statysiu 
Trakų pilį!” - entuziastiškai jis mums 
aiškino. Taip buvo žengtas pirmas žingsnis.

Mindaugui ši mintis kilo ten dažnai 
bevaikščiojant su savo anūkėmis ir apžiū
rint kitų tautų pastatų replikas. Kodėl 
nepasirodyti Lietuvai? Vieta ideali, net pui
kus Galvės ežeras yra čia! Mindaugas tarėsi 
su draugais Canberros “Baltijos” tunto 
židiniečiais, ir 2000 m. Kalėdų metu visi 
sutiko, kad projektas vertas įgyvendinimo. 
Trys seni draugai skautai - Mindaugas 
Mauragis, Jūras Kovalskis ir Ridas Dau- 
kus - sudarė Trakų pilies statybos komitetą 
ir darbas rimtai prasidėjo.

Jie susirišo su Trakų pilies muziejumi 
Lietuvoje. Reikėjo nuotraukų, planų, brėži
nių - nuo ko pradėti? Muziejaus direkto
rius Virginijus Poviliūnas, kartu su Irena 
Senuliene, Andriumi Aleksandravičiumi ir 
Viktoru Neliūbinu prisiuntė naujiems sta
tytojams gausų rinkinį visokiausios me
džiagos apie Trakų pilį. Pats Mindaugas 
Trakuose dažnai lankėsi ir jo asmeniški 
foto albumai irgi pridėjo nemažai reikalin
gos informacijos. Tik imt ir statyt! 
“Cockington Green” savininkai sutiko re
zervuoti “Galvės ežerą” Lietuvos ekspona
tui, bet pagal Cockington meistro - staty
bininko labai užimtą kalendorių, Trakų 
pilies statyba būtų užtrukusi net penke
rius metus. Komitetas nenusiminė. Tik 
vienas parko eksponatas - šventovė iš Ma
laizijos - buvo ne Cockington meistro 
padaryta, o pačių Malaizijos žmonių pa
gaminta. “Baltijos” židiniečiai nutarė 
Trakų pilį irgi statyti patys.

Mindaugas, turbūt paties karaliaus 
Vytauto Didžiojo įkvėptas, sekė savo ori
ginalią mintį ir triūsė šešis mėnesius, iš- 
bandydamas statybai medžiagas. Reikėjo 
autentiškumo, bet kartu ir kad miniatiūra 
išlaikytų didelius karščius, šalnas, ledus ir 
lietų. Mindaugas maišė statybines medžia
gas pagal visokius receptus, o jo anūkės 
linksmai prisidėjo smėlio saujom/Ne kartą 
Mindaugas stojo šalikelėse, pamatęs piliai 
tinkamus akmenėlius. Anūkėms tokios 
iškylos daug labiau patiko, negu Mindaugo 
žmonai Rasai. Pilies “statyba” greitai liko

ant vieno Mindaugo pečių.
Su “Cockington Green” meistrų pata

rimu ir pilies remontų brėžiniais, gautais 
per Lietuvos Kultūros paveldo centro di
rektoriaus pavaduotoją ir vyriausiąjį archi
tektą Virgilijų Kačinską, liliputinė Trakų 
pilis pradėjo augti Mindaugo garaže. 
Kelerių metų bėgyje mes stebėjome šios 
pilies statybą: bokštas po bokšto, siena 
po sienos, kol Mindaugas uždėjo pasku
tinį kaminą ir pridėjo paskutinius laiptus. 
Jis dirbo pagal kelis remonto planus. 
Mindaugo statyta pilies replika, padaryta 
santykiu 50:1, yra tikrosios Trakų pilies 
vaizdas, kai ji bus baigta restauruoti.

Trakų pilies atidarymas įvyko šių metų 
vasario 22 d. “Cockington Green” parke. 
Susirinko apie 200 svečių pasveikinti 
Mindaugą ir “Baltijos” tunto židinį su šio 
didelio plano įgyvendinimu. Atidarymą 
pravedė Rasa Mauragienė, kviesdama tarti 
žodį atvykusius garbingus svečius: Mr. Bill 
Wood MLA Minister of Arts & Heritage, 
kuris atstovavo Chief Minister, ACT; Mr. 
Steve Pratt, MLA, kuris atstovavo Mr. 
Gary Hargraves, Minister for Multicultural 
Affairs; Lietuvos Garbės generalinį kon
sulą Sydnėjuje Viktorą Šliterį OAM; 
Australijos LB Krašto Valdybos pirminin
kę Lolitą Kalėdienę; Canberros ALB Apy
linkės Valdybos pirmininką Viktorą Marti
šių; Sydnėjaus ALB Apylinkės Valdybos 
pirmininką Ramutį Zakarevičių. Šioje ma
lonioje “Trakų pilies” šventėje dalyvavo 
taip pat ir latvių bei estų bendruomenių 
pirmininkai, Melboumo “Džiugo” tunto 
tuntininkė v.s. Dana Lynikienė ir Sydnė
jaus “Aušros” tunto tuntininkas p. s. 
Arvydas Zduoba. Garbės gen. konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris perkirpdamas 
trispalvę juostelę oficialiai atidarė “Trakų 
pilies” eksponatą.

Mindaugo Mauragio mintis, gimusi be- 
auklėjant anūkes lietuviškoje dvasioje, da
bar buvo įkūnyta visų mūsų pasigrožėji
mui. Atidaryme dalyvavo ir trečias Mindau
go anūkas, gimęs pilies statybos laiku. 
“Todėl reikėjo pilį statyti. Kad mūsų vaikai 
ir anūkai nepamirštų, iš kur mes visi kilę ”, 
- po iškilmingo atidarymo šypsodamasis 
kalbėjo statytojas. Svečiams išsiskirsčius, 
išgarsėjusio mūsų pilies statytojo paklau
siau: “Kuo dabar užsiimsi, Mindaugai?” 
Pažvelgęs į Rasą, Mindaugas nusišypso
jo: “Dabar reiks pradėt darbuotis Mau- 
ragių šeimos “pilyje”, kurią per du metus 
apleidau. Rasa jau man davė ilgą sąrašą 
darbų... Langų, durų taisymas, ir 1.1. Žo
džiu, statybos tęsiasi... ”

Linkime dabar Mindaugui sėkmės 
“Mauragių pilies” remontuose!

Sesė Dovilė

Mindaugas Mauragis prie Trakų pilies Canberros “Cockington Green” parke.

Parama naujam Jaunimo Centrui

Penktadienį, vasario 28 dieną. Sydnėjaus Lietuvių Klube lankėsi NSW Parlamento 
narys Tony Stewart MP, kuris Klubui oficialiai pranešė apie $6 300 paramą. Šią sumą 
skyrė NSW valstijos Bendruomeninių Santykių Komisija (Community Relations 
Commission), kuri rūpinasi daugiakultūrinės veiklos skatinimu.

Paramos (“grant”) tikslas - padėti Klubui sukurti Jaunimo Centrą. Numatoma sudaryti 
atitinkamą komitetą, parūpinti reikalingus baldus, interneto bei raštinės įrengimus, rasti 
papildomų rėmėjų ir, bendrai, šį Jaunimo Centrą kaip galima plačiau reklamuoti tarp 
jaunosios kartos lietuvių, tenkinant jų poreikius. Jaunimo Centro projektą numatoma 
įgyvendinti iki 2003 metų pabaigos.
Nuotraukoje iš kairės: Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktorius Alis Migus, NSW Parlamento 
narys Tony Stewart MP ir Klubo menedžeris Jeronimas Belkus.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai, Sydnėjaus 

Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai, savo šeimai, artimiesiems ir 
draugams, kurie su sveikinimais ir gėlėmis prisiminė mano 99-erių metų 
jubiliejų.

Su malonumu aš dažnai prisimenu senus laikus ir savo veiklą Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenėje. Su pagarba

Ona Baužienė BEM

Šių metų sausio 26 dieną, 
sekmadienį, susirinko šeima 
atšvęsti garbingą Mamos 99- 
erių metų jubiliejų.

Kaip nepaprastai energingą 
ir daug nuveikusią visuome- 
nininkę, Oną Baužienę BEM 
su dėkingumu prisimins ir 
visi Australijos lietuviai.

Nuotraukoje- Ona Baužienė 
BEM (centre) su savo anūke 
Sophie. Stovi iš kairės: duktė 
Antoinette su vyru Henriku, 
anūkas Antony, duktė Irene, 
marti Elizabeth ir sūnus 
Robertas.

Nuoširdžiai sveikiname Melbourne bendruomenės nares - musų mielas ir 

šaunias moteris: Katalikių Moterų Draugijos ilgametę pirmininkę

Staliną Statkuvienę ir

choro “Dainos Sambūris” ilgametę vadovę, dirigentę ir aktyvią visuomenininkę

birutę ^rašmutaitę.
Jūsų nepailstanti ir įvairiapusiška veikla lietuvių tarpe buvo aukštai įvertinta 

Lietuvos Prezidento, apdovanojant ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Karininko 
kryžiumi.

Tegul niekada neišsenka ta gerumo versmė, iš kurios pastoviai semiatės jėgų 
teikti pagalbą, užuojautą ir džiaugsmą. Sušildote širdis tų, kuriems ji labiausiai 
reikalinga. Tegul laikas dar daugelį metų Jums būna dosnus - išsaugo sveikatą, 
energiją ir dvasios stiprybę. Ačiū Jums!

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba
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Lietuviai pasaulyje

PIRMININKĖ
Ulan-Ude, Buriatija. Prie Baikalo ežero. 

Truputį daugiau kaip 5000 km nuo Vilniaus 
tiesiu paukščio skrydžiu. Aldona Arefeva, 
lietuvių bendruomenės pirmininkė. Jai tos 
pareigos patikėtos 1999 metais, kai Ulan 
Ude besilankant Lietuvos delegacijai įstei
gėme Buriatijos Lietuvių Bendruomenę. 
Įsteigėme, o Aldona, gavusi dovanas - PLB 
ženkliuką, lietuviškos duonos kepalą, 
juostą ir tautinę vėliavą, nepailsdama kau
pė į būrį išsisklaidžiusius lietuvius, kurių 
ne vienas jau 50 metų neturėjo ryšio su 
Lietuva ar su toliau gyvenančiais lietuviais.

Iš kur ir kas yra toji pirmininkė Aldona? 
Nemačiusi nei vienos dienos lietuviškoje 
mokykloje, ji kalba, skaito ir neblogai rašo 
lietuviškai. Jos tėvas Vladislovas Zeliaus- 
kas, karys savanoris - partizanas, 1945 me
tų balandžio 24 dieną žuvo kovos lauke 
Biržų apskrityje, Krinčino valsčiuje. Tris 
paras jo kūnas gulėjo numestas ant grin
dinio, po to užkastas bendroje duobėje. 
Šiandien ten stovi paminklas. Be pavar
džių. 1948 metų gegužės 20 dieną iš Pas
valio rajono Wtautu kaimo jo našlė Ona, 
jos 87 metų motina, kuri po nepilnų dviejų 
mėnesių tremtyje mirė, ir trys vaikai buvo 
ištremti į Buriatiją. Aldonai buvo 7 metai.

Tėvų ūkio Aldona sakosi neturinti vil
ties atgauti, mat nerandami tam reikalingi 
dokumentai. Lyg kad tos žemės nebuvo... 
O pas mane ant stalo guli dokumentas, kurį 
gavau iš Aldonos. Jame rašoma:

“Aš. Valsčiaus Vykdomojo Komiteto 
Pirmininkas, pagal šį aktą išduodu vals
tiečiui (pavardė įrašyta) gyv. \ytautu km. 
Krinčino v. likusį be šeimininkų ūkį, 
buvusio savininko Zeliauskienės Onos, 
gyv. \fytautų km., Krinčino valsčiuje, minė
tame ūkyje randasi: bendras žemės plotas 
25.45 ha.”

Aktas surašytas 1948 metų liepos mėn. 
26 d., praėjus dviems mėnesiams po Onos 
Zeliauskienės ištrėmimo. Tiesa. Aldonai yra 
paskirta kompensacija už tėvo žūtį, tačiau 
jau antri metai Pasvalio rajono savivaldybė 
suranda priežasčių tos kompensacijos ne
mokėti. Šį kartą todėl, kad Aldona negy
vena Pasvalio rajone ar iš viso negyvena 
Lietuvoje. Sunku įžvelgti logiką tokiam 
sprendimui dėl vienkartinės kompensacijos. 
Beje, Aldona turi Lietuvos Respublikos 
pasą.

Tačiau grįžkime į Buriatiją, kur Aldona

Karo medikai Kabule
Kaip praneša LR Krašto apsaugos mi

nisterija, Kabule (Afganistanas) keturi karo 
medikai iš Lietuvos teikia medicinos pa
galbą čia dislokuotiems tarptautinių pajėgų 
kariams ir vietos gyventojams. Lietuvos 
karo medikai dirba Čekijos 11-osios karo 
lauko ligoninės sudėtyje. Lietuvos karo 
medikai Afganistane dalyvauja Jungtinių 
Tautų vadovaujamoje tarptautinės pagal
bos misijoje ISAF (angį. International 
Security Assistance Force).

Lietuvos karo medikai Afganistane kar
tu su kolegomis čekais medicininę pagalbą 
teikia trims kaimams, esantiems Kabulo 
apylinkėse. Kiekvieną savaitę mobili medi
cininės pagalbos grupė tris kartus vyksta į 
paskirtus rajonus. Lapkričio 21-27 dienomis 
11-osios karo lauko ligoninės personalas 
suteikė medicininę pagalbą 84 kariams, 429 
vietos gyventojams, stacionarizuota 10 li
gonių. Taip pat atliktos dvi skubios bei 
dvylika planinių operacijų. Dėl prastų hi
gienos sąlygų Afganistane labiausiai pa
plitusios infekcinės žarnyno ligos, niežai.

1999 m. Lietuvos karo medikai keturis 
mėnesius dalyvavo NATO humanitarinėje 
operacijoje “Allied Harbour” Albanijoje
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gyvena 55-tus metus tremtyje. Kaip atrodo 
toji tremtinių bendruomenė? Visi kartu tuo 
pačiu traukiniu, sako Aldona, atvežti iš 
Pasvalio. Dauguma gyvena sostinėje Ulan 
Ude. Bendruomenė neturi tautinių šokių 
grupės, choro, mokyklėlės, savo patalpų. 
Aldona ketina savo sostinės bendruomenę 
“suskaldyti” (šis žodis čia yra teigiamąja 
prasme), tegul, sako, jaunesnieji dirba 
atskirai, jie turi kitokius interesus, kitokį, 
geresnį, išsilavinimą, profesijas ir jų yra 
apie 40 asmenų, nuo jaunuolių iki viduri
nio amžiaus. Jų veiklos pirmieji žingsniai 
yra mokytis lietuvių kalbos ir pažinti 
Lietuvą.

Aldonos rūpesčių akiratyje ir darbų 
teritorijoje yra už 100 kilometrų (artimiau
sia nuo Ulan Ude) Novalinsko vietovė, 
kurioje gyventojams nėra darbų, iš pen
sijų gyvena 6 šeimos ir vieniša 80 metų 
senutė. Dar už 50 kilometrų Garchon vie
tovėje - kita senutė. Į Nicholską Aldonai 
tenka važiuoti 170 kilometrų. Ten gyvena 
dvi senutės seserys, dvi Juozaičių šeimos 
ir du našlaičiai 14 ir 15 metų Mikelevičiai, 
kuriuos prižiūri nelietuvė pamotė. Nuveža 
Aldona visiems vaistų, maisto, atveža pa
veiksliukų iš Lietuvos, maldaknygių. Di
džiausias džiaugsmas šiems tremtiniams 
yra tai, kad jie neužmiršti, kad kažkur toli, 
toli, likimo mažiau nuskriausti lietuviai jų 
nepamiršo. Iš PLB atstovybės paramos 250 
JAV dolerių, gautų rugpjūčio mėnesio 
Druskininkų suvažiavime, Aldonai vasario 
mėnesį dar buvo likę 10 butelių aliejaus ir 
keletas rublių. Tai rodė skrupulingai vesta 
ataskaita.

Neužmiršti ir mirusieji, prižiūrimi jų 
kapai. Sutvarkytos iki šiol apleistos trem
tinių kapinės Telcy vietovėje, 110 km už 
Ulan Ude, pastatytas paminklas.

Vakaruose tokį darbą atliktų tam susi
kūrusios organizacijos, turinčios lėšas, 
patirtį, ryšius. Šioje tremties vietoje tą dar
bą dirba pirmininkė Aldona, noriai pade
dama savo rusų tautybės vyro, kuris šim
tus kilometrų veža ją duobėtais keliais sa
vo 20 metų senumo “Volga” su aliejumi ir 
miltais, ir vaistais, ir paveiksliukais. Ir dar 
neretai paragina: “Aldona, ar ne laikas vėl 
važiuoti?”

Aldona Arefeva - Zeliauskaitė. tremtinė, 
lietuvė, taurus žmogus. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeimoje Buriatijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė.

Gabrielius Žemkalnis

Čekijos karo lauko ligoninės sudėtyje. Lie
tuvos karo medikai nuolat vyksta į Čekiją 
tobulintis įvairiuose medicinos kursuose. 
Prieš išvykdami į šią misiją Lietuvos kariai 
tris mėnesius praleido Čekijoje, kur rengėsi 
misijai, taip pat pramoko čekų kalbos.

Tarptautinės saugumo paramos pajėgos 
(ISAF) Afganistane įkurtos po 2001 m. 
gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Tarybos 
priimtos rezoliucijos, įgaliojančios pradėti 
taikos palaikymo misiją ir kviečiančios vals
tybes prie jos prisijungti. Lietuva yra 21- 
oji valstybė, prisijungusi prie ISAF teikia
mos pagalbos. Lietuvos karo medikų misija 
Afganistane truks pusmetį. KAM inf.

Sporto kompleksas
2003-jų rudenį bus pradėtas statyti taip 

vadinamas “Pasaulio Lietuvių Centro Sporto 
Kompleksas” Lemonte prie Čikagos. Sporto 
kompleksą plainuojama įruošti ant pietryti
nio PL Centro žemės sklypo, kur dabar yra 
viena iš dviejų futbolo aikščių. Pastatas užims 
18 000 kvadratinių pėdų.

Statinys bus naudojamas krepšiniui, 
tinkliniui, salės - futbolui, koncertams, susi
rinkimams ir panašiai. Iš aukščiau minėto plo
to 4000 kv. pėdų bus naudojama persirengimo 
kambariams, prausykloms, valgyklėlei, san
dėliui sporto reikmenims, kabinetams.

Kaip rašo informacinis pranešimas: “Šo 
projekto tikslas - sukurti centrinį punktą, 
kuriame galėtų rinktis Amerikos lietuvių 
jaunimas. Turint tokį pastatą bus galima 
praplėsti sporto programas jaunimui, skirti 
daugiau laiko treniruotėms, varžyboms. Pa
talpomis galėtų naudotis ne tik moksleiviai, 
bet ir studentai. Pastatas tarnautų ne vien 
sportui: juo galėtų naudotis tautinių šokių 
grupės, būtų galima rengti festivalius, pla
taus masto susitikimus. ”

Prie pastato bus įruošta nauja futbolo 
aikštė ir apie 100 vietų turinti automobilių 
pastatymo aikštelė, kuri palengvintų mašinų 
padėjimo problemą ir prie pačio PL Centro.

Šiam projektui plėtoti vadovauja komiteto 
pirmininkas dr. Donatas Siliūnas. Komitete 
- daugumoje dar jaunų vyrų grupė šį reikalą 
jau diskutuoja daugiau negu metus laiko.

D. Siliūno žiniomis, šis projektas turėtų

Lietuvius sučiupo prancūzai
Prašmatnus apsipirkimas Nicoje ir ap

linkiniuose pietų Prancūzijos kurortuose, 
pasinaudojus padirbtomis mokėjimo 
kortelėmis, trims lietuviams baigėsi nelais
ve. Vyrams nepadėjo ir tai, kad jie atsisakė 
duoti parodymus bet kokia kalba, išskyrus 
lietuvių.

Pietų Prancūzijos policija Mindaugui 
Butvinskui (g. 1971 m.), Liutaurui Brusokui 
(g. 1979 m.) ir Almantui Bukšiui (g. 1981 
m.) iškėlė baudžiamąją bylą už sukčiavimą 
organizuota grupe. Vyrai įkliuvo per įpras
tą muitininkų kontrolę, prie įvažiavimo į 
Montpelier miestą.

Automobilio bagažinėje policininkai 
surado daugybę brangių, nedaug sverian
čių ir mažai vietos užimančių prekių - 
prašmatnių laikrodžių, nešiojamųjų kom
piuterių, mobiliųjų telefonų, garsių firmų 
drabužių ir kvepalų. Per tris dienas lietuviai 
iš viso apsipirko už 56 000 eurų (tai apie 
100 000 Austrai, dol.). Daiktai buvo nauji 
ir muitininkams iškart sukėlė įtarimą.

Pareigūnai taip pat aptiko daugiau kaip 
40 dviem pavardėmis registruotų mokė
jimo kortelių. Kaip paaiškėjo vėliau, visos 
jos buvo falsifikuotos vadinamosios „Yes 
Cards“. Patys muitinės pareigūnai lietu
vių sulaikyti neturėjo teisės - įtariamieji 
nebuvo pažeidę muitinės taisyklių. Todėl 
iškart buvo iškviesti patruliuojantys žan
darai - karinėms struktūroms pavaldūs 
policininkai.

Tačiau lietuviai irgi buvo nepėsti, grei
čiausiai gerai susipažinę su Prancūzijos 
įstatymais. Su žandarais jie atsisakė kalbėti 
bet kokia kita kalba, išskyrus lietuvių, tvir
tindami, kad nesupranta nė vienos užsie
nio kalbos, netgi rusų.

Asmenį, jam nepareiškus kaltinimų bei 
neišdėsčius jo teisių, Prancūzijos įstatymai 
leidžia sulaikyti ne ilgiau kaip parą. Jei per

Mirė garsus Amerikos žurnalistas lietuvis
ELTA. Eidamas 77-uosius metus, vasa

rio 23 d. Baltimorėje nuo vėžio mirė žino
mas lietuvių kilmės žurnalistas Peter John 
Kumpa, dirbęs “Baltimore Sun” užsienio 
korespondentu ir Washingtono biuro redak
toriumi. P. J.Kumpagimė 1926 m. Varėnos 
apskrityje, Marcinkonyse. Nuo 1932 m. gy
veno JAV. Nuo 1951 m. buvo laikraščio 

kainuoti beveik du milijonus dolerių. Šiuo 
metu nors projektas visuomenės žiniai vie
šai dar nebuvo paskelbtas, jau yra gauta 
apie pusė milijono dolerių suma pasižadė
jimų formoje. Dabar kaip tik yra žadama 
išvystyti šio projekto pristatymą visuomenei 
ir bus žiūrima - kiek pinigų (pradžioje - 
pasižadėjimų aukoti) bus sulaukta. Pagal tai 
bus orientuojamasi - kokį pastatą ir kokius 
įrengimus bus galima turėti. Nesurinkus pa
kankamai pasižadėjimų, numatytas projektas 
bus daugiau ar mažiau apkarpomas.

Tačiau kiekvienu atveju 2004 metais jau 
turėtų išdygti naujas pastatas prie PL Centro 
Lemonte, kuris būtų pirmasis tokio pobū
džio lietuvių statinys per daugiau negu 
šimtmečio lietuviškos veiklos šiaurės 
Amerikoje laikotarpį. Reikia pažymėti jog per 
tą laiką Amerikos lietuviai suaukojo šimtus 
milijonų dolerių lietuvių pastatytoms baž
nyčioms, pradžios mokykloms, gimnazijoms, 
kunigų seminarijoms, ligoninėms, vienuoly
nams, kapinėms, senelių prieglaudoms ir kt., 
tačiau dauguma to turto jau išslydo iš lietu
vių rankų ir nebetamauja mūsų tautiečiams. 
Šis naujas projektas turėtų likti lietuvių ži
nioje ir turėtų būti prieinamas lietuvių jau
nimui ilgus šimtmečius.

Projekto reikalais galima rašyti šiuo 
adresu: dr. Donatas Siliūnas, 5116 Illinois 
Avenue, Lisle, IL 60532 arba skambinti 
telefonu-630 852-3204.

Edvardas Šulaitis, “MP”

tą laiką žandarai nebūtų radę lietuvių kal
bą mokančio vertėjo, įtariamuosius jiems 
būtų tekę paleisti. Viltis, jog taip ir nutiks, 
trijulei švietė net 19 valandų.

Tačiau žandarai pasirodė esą netingūs. 
Nesėkmingai pabandę prakalbinti sulaiky
tuosius su rusų kalbos vertėju, pareigūnai 
galiausiai susirado netoliese gyvenantį lie
tuvių kilmės prancūzą, kuris sutiko padėti. 
Po kurio laiko šį vertėją pavadavo šiam 
reikalui specialiai mobilizuotas Prancūzijos 
svetimšalių legione tarnaujantis lietuvis.

Savo kėslams įgyvendinti vyrai grei
čiausiai darbavosi trikampyje Airija-Pran- 
cūzija-Lietuva. Įtariama, jog galimai ap
klausai trijulė buvo pasiruošusi. Jie buvo iš 
anksto susitarę ne tik dėl lietuvių kalbos, 
bet ir dėl versijų, kurias sulaikymo atveju 
reikėtų pateikti.

Nicą ir pietų Prancūzijos kurortus Pran
cūzijos pareigūnai laiko sukčiavimo falsi
fikuotomis kortelėmis centru, kurį čia yra 
užvaldžiusi Rylų Europos mafija. Lietuviai 
namo keliavo būtent iš šio regiono. Pa
reigūnai dabar aiškinasi, ar trijulė nepri
klausė daug platesniam sukčių tinklui.

Kol kas sunku pasakyti, kokios baus
mės lietuviams bus paskirtos, jei bus įro
dyta jų kaltė. Už tokį apsipirkimą jiems 
gresia iki septynerių metų laisvės atėmimo 
ir 750 000 eurų (apie pusantro milijono 
Austrai, dol.) baudos.

Pasirodo, kad Lietuvos piliečiai su su
klastotomis kortelėmis siautėja ne vien 
Prancūzijoje. Šiomis dienomis Vokietijos 
policija Hildesheimo mieste suėmė keturis 
lietuvius, kurie įtariami naudojęsi padirb
tomis mokėjimo kortelėmis, VSrai nuo 18 
iki 36 metų kaltinami didelio masto 
sukčiavimu. Pareigūnai jų automobilyje 
rado daugybę prekių, kurių vertė - 23 000 
eurų (apie 45 000 Austrai, dol.).

“Baltimore Sun” reporteris, skyriaus vado
vas. 1965 m. atidarė “Baltimore Sun” biurą 
Saigone, nuo 1966 iki 1970 m. vadovavo laik
raščio biurui Hongkonge. Nuo 1975 iki 1979 
m. P. J. Kumpa dirbo Londone kaip “Balti
more Sun” korespondentas Europoje, o vė
liau iki 1991 metų jis rašė “Baltimore 
Evening Sun.” □
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^.rt-ėjarii-į IKonao Vienuoliktajai

.Tautos giesmė
Kokia nuostabi ta meilė Tėvynei. Tyra kaip šaltinio vanduo, kaip rasos lašelis ant 

rūtos lapo, skaidri kaip kristalas, nekalta kaip kūdikio šypsena motinai, šventa kaip Sibiro 
lietuvaičių suledėjusiom lūpom tarta laisvės malda.

Kartais aš savęs klausiu: kodėl ta galingoji Tautos giesmė - Lietuvos himnas - mus 
taip nelygiai pasiekia? Kodėl ne visados mus pagauna tikroji himno dvasia? Dar rečiau 
susimąstome, ką byloja kiekviena himno eilutė ne mums visiems, o kiekvienam. Himne 
kartojamas žodelis mūsų kažkaip praslysta pro ausis kaip kažkas visiems bendra, tai gal 
man pačiam ir ne taip svarbu.

Tautos himnas yra tavo ir mano himnas. Vinco Kudirkos himno žodžiai buvo skiriami 
tau ir man. Himno lapas buvo V. Kudirkos ašaromis laistytas, nes, kalbėdamas visiems 
lietuviams, jis kalbėjo pirmiausia sau. Pabandyk šiandien pakeisti himno žodį mes žodžiu 
aš, ir tavo kūnu pagaugai eis, pajutus galingą jėgą, kuria trykšta ir spinduliuoja mūsų 
tautos giesmė:

Lietuva, tu mano Tėvyne, mano didvyrių žemė. Iš tavo praeities semiuosi stiprybės. 
Išmokyk mane, tavo vaiką, eiti vien takais dorybės, dirbti tavo naudai ir žmonių gėrybei. 
Tegul Lietuvos saulė pašalina manyje tamsumas, kad šviesa ir tiesa lydėtų mano žings
nius. Tegul meilė Lietuvos dega mano širdyje, o vardan Lietuvos - vienybė težydi.

Šis himnas tebūna kiekvieno laisvės malda ir buvo visų ryžtas, mūsų darbų alfa ir 
omega - pradžia ir pabaiga. Ir mes laimėsime. —

Ištrauka iš Vytauto Antano Dambravos kalbos, pasakytos “Į laisvę” Lietuvos 
filialo studijų savaitėje Marijampolėje 2002 m. rugpjūčio 1 d.

Visa kalba atspausdinta “Į Laisvę” Nr.140 (177) 2003 m. sausio mėn.

Kovo Vienuoliktąją! —

Kovo Vienuoliktoji yra šalia Vasario Šešioliktosios. 1990 m. Kovo 11-osios aktu 
Lietuva, deklaruodama Nepriklausomybės atkūrimą, tautų apsisprendimo teisę 
pakėlė į naują erdvę, naują - laisvą valstybės gyvenimą. Kovo 11-osios unikalus 
aktas jau trylika metų rodo lietuviškos meilės ir brolybės dvasią, darbštumo ir 
tikėjimo tvirtumą bei kryptingą laisvos visuomenės poziciją pasaulio demokratinių 
valstybių tarpe. Kovo 11 -osios proveržis į laisvę, į laisvai pasirenkamą demokratinį 
pasaulį yra tęsiamas ir įgyvendinamas ne tik lietuvių, gyvenančių Lietuvoje, bet ir 
tėvynainių, išsibarsčiusių po visus pasaulio kampelius.

Apmąstydami savo valstybės kelius, galvojame apie svertus, kurie nulems 
Lietuvos gyvenimą XXI amžiuje. O rikiuodami valstybės galių kūrimą pagal 
demokratines vertybes, prisiminkime poeto B. Brazdžionio raginimą:

...Praėjo metai, ir naujų dienų rytojun
Šiandieną vėlei iš nakties šauki tu mus:
-Į vieną židinį, sūnai ir dukterys artojų, 
Į vienus meilės ir darbymečio namus!

(„Tėvų sodybos žiburėlis")

Gerbiami Australijos lietuviai, sveikindami Jus su Kovo 11-tąja, linkime 
nenustoti gerumo, tikėjimo ir pasiryžimo kuriant pagarbią Lietuvos viziją 
savo asmeninio pasaulio pavyzdžiu tolimojoje šalyje - Australijoje.

Pagarbiai
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

Australijos Lietuvių Fondas 
ir Bendruomenė

Jau ne kartą esu ra- lian Securities and Investment Commision. 
šęs šia tema, tačiau po Vis dėlto Fondo Valdyba jaučia moralinį

praėjusio ALB Tarybos suvažiavimo Ade-
laidėje ir jame keltų klausimų bei pasi
sakymų Fondo tema, vis dėlto jaučiasi, kad 
dar yra įvairių neaiškumų, kokia yra Fondo 
paskirtis mūsų Bendruomenėje. Trumpai 
atsakant - Fondas talkininkauja Bendruo
menei finansiškai, pagrinde kultūrinės 
veiklos srityje. Cituoju jo tikslus anglų 
kalboje, kaip jie yra Fondo Inkorporavimo 
Statute:

“The objectsfor which the Foundation 
is established are — To encourage, sponsor 
and foster Lithuanian national ' culture, 
education, art, science and other Lithu
anian cultural activities. ”

Manau, kad šie tikslai yra gana aiškūs, 
nereikalingi tolimesnių paaiškinimų.

Ta proga noriu atkreipti dėmesį, kad 
šiuos tikslus suformulavo ALB Taryba, ir ji 
pati nutarė Fondą inkorporuoti. Praėju- 
sios ir dabartinė Fondo Valdyba veikia mi
nėtų tikslų ribose. Kaip inkorporuota orga-
nizacija, Fondas privalo veikti savistoviai, 
todėl Valdyba neša teisinę atsakomybę prieš 
Fondo narius per jo metinius susirinkimus 
ir turi prisilaikyti valstybinių įstatymų, nes 
Fondo veikla ir atsakomybė yra tikrinamos 
valstybinių tikrintojų ir metiniai ataskai
tiniai pranešimai turi būti pateikiami Austra-

atsakingumą ALB. Taigi, Fondo veikla turi
lyg ir “du šeimininkus”, nors jie nėra skir
tingose sferose, bet poreikiai gali truputį 
skirtis. Fondo Valdyboms dažnai nėra leng
va abudu pilnai patenkinti, nes mūsų Ben
druomenės poreikiai ir reikalavimai kinta 
ir jie ne visuomet pilnai sutampa su Fondo 
principiniais inkorporavimo tikslais bei 
įstatymais. Dažnai Valdybai tenka sukti 
galvas kaip išspręsti reikalus, kad “ir vilkas 
būtų sotus ir avis liktų sveika”, metaforiš
kai išsireiškus. Ne visuomet tai yra pilnai 
įmanoma, tačiau prie gerų norų ir atitin
kamo glaudaus bendradarbiavimo, pasiekia
me tiksląjeigu ir ne pilnai, tai bent dalinai. 
Tenka pabrėžti glaudaus bendradarbiavi
mo reikalingumą. Gi toks bendradarbia
vimas gali išsivystyti tik vieniems kitų rei
kalų atitinkamu supratimu.

Todėl 2000 m. Tarybos pasiūlymą se
kančios Tarybos metu sušaukti neeilinį 
Fondo susirinkimą. Valdyba priėmė entu-
ziastingai ir nutarė kviesti ne tik Fondo na
rius, bet visus, kurie suinteresuoti jo veikla. 
Pagal paramų pareikalavimą, suinteresuo
tųjų turėtų būti tikrai nemažai. Jautėme, kad 
tai labai gera proga išsiaiškinti rūpimais 
klausimais ir t.t. Deja, dalyvių skaičiumi 
teko nusivilti (35). Tik vos apie pusę Tary
bos narių skaičiaus, o kur tie kiti suintcrc- 

suotieji? Atrodytų, susidomėjimas praside
da ir baigiasi paramos prašymu.

Tarybos sesijos metu išryškėjo, kad į 
Fondą žiūrima kaip į kažkokį finansinį šal
tinį, kuris turėtų besąlygiškai gelbėti visas 
bendruomenės apraiškas, kai susiduriama 
su finansiniais sunkumais. Ironiška, kad 
visi entuzistingai pritarė šioms mintims, bet 
nebuvo tokio entuziazmo parodyta Fondo 
susirinkimui, kad išsamiau susipažintų su 
Fondo veikla, tikslais ir nuostatais, kurių 
ribose Fondas privalo veikti. Žinoma, nepa
dėjo skirtas laikas susirinkimui - tuo pačiu 
metu, kai vyko dainų šventės repeticija. 
Daugelis veiklių bendruomenės narių yra 
įvairių chorų dalyviai ir jiems reikėjo 
repetuoti.

Taip pat noriu atkreipti visuomenės dė
mesį, kad suvažiavimo metu buvo priimta 
rezoliucija, kad Fondas dosniai remtų “Mū
sų Pastogę”. Gi visoje eilėje kitų atvejų buvo 
cituojama, kad būtų kreiptasi į Fondą 
paramos.

Jau minėjau, kad Fondas tarnauja mūsų 
Bendruomenei, nors jis yra savistovi, tei
siškai nepriklausoma organizacija. Tačiau 
yra visapusiškai naudinga šiuos reikalus 
kuo plačiau išdiskutuoti, kad esamose 
sąlygose skiriamos paramos būtų kiek ga
lint prasmingesnės. Todėl ir buvo nutarta, 
kad susirinkimas bus atviras visiems, kad 
šiose diskusijose galėtų dalyvauti kiek 
galima daugiau Bendruomenės narių.

Iš parodyto susidomėjimo Fondo Valdy
ba galėtų susidaryti nuomonę, kad visuo

menei nelabai svarbu jo veikla, ir tegul 
Fondo Valdyba sau tvarkosi kaip jai patinka. 
Nemanau, kad taip iš tiesų yra! Praeityje 
yra pasitaikę net raštiškų ir spaudoje skelbtų 
kritikų-pasisakymų, kurie dažniausiai iš
kildavo iš nepilno supratimo ar įsisąmo
ninimo Fondo paskirties bei supratimo 
valstybinių įstatymų, kurių ribose veikiame. 
Visa tai sukelia tik neproduktyvaus darbo. 
Skubinuosi pabrėžti, kad kritika ir pasisa
kymai yra labai sveikintinas reiškinys ir 
Valdybai labai naudingas. Tačiau turiu pri
durti, kad tai turi būti atsižvelgiant į Fondo 
tikslus bei valstybinius įstatymus, kad 
išvengus bereikalingo darbo.

Viso to išvadoje - reikia tikėtis, kad 
ateities Tarybos suvažiavimuose ši, mano 
nuomone, klaida bus atitaisyta ir Fondo su
sirinkimui bus parinktas tinkamesnis laikas, 
kad galėtų dalyvauti kuo daugiau veiklesnių 
Bendruomenės narių. Iš tiesų - privalėtų 
dalyvauti, nes ar mums patinka ar nepa
tinka, bet mūsų visuomeninė veikla vis 
daugiau ir daugiau reikalinga Fondo finan
sinės paramos. Manyčiau, kad toks susi
rinkimas turėtų būti esminis mūsų ben
druomeninei veiklai. Deja, praėjusio suva
žiavimo metu dalyvių skaičius susirinkime 
tikrai neparodė to esmingumo. Iš tiesų, jei
gu nėra parodyta atitinkamo susidomė
jimo, kyla klausimas, ar verta iš viso rengti 
tokį susirinkimą ir gaišinti brangų laiką 
Tarybos suvažiavimo metu?

Algis P. Šimkus
Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Už laimingą pabėgimą, 
Taip šauniai organizuotą, 
Ir pareigūnų “nubaudimą” - 
Pergalės taures pakėlę, 
Turės šį vakarą sau puotą 
Ir Pijus, ir jo mergužėlė!

Jo “išvaduotoją” apkabinęs, 
Spaudžiant prie braškančios krūtinės, 
Pijaus iškilmingiausi jausmai 
Lyg ant krosnelės - užvirė ūmai. 
Ir prie tikslo kaip arti bebūtum, 
Pagadins viską durų skambutis!

Žmogus namo parvažiuoji, 
Viską iš anksto sukombinuoji: 
Kur kas sėdi, ko kas nori, 
Kas mėgsta šnekėt iš toli... 
Ir naujų svečių, kokių dar nematėm, 
Durų skambutis visuomet pristato!

Pijušas galvą tiktai pakratė, 
Šitiek žmonių jo duryse nematęs, 
Mintys lyg šešėliai pasivaideno: 
Argi čia jo nauji kaimynai?
“Hey, daddy” jiems visiems sugiedojus, 
Liko tamsu Dulkelės galvoje...

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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- kur - kaip?

Pagerbtas Australijos 
lietuvių draugas

Prieš porą savaičių Vilniuje savo 
garbingą 55-rių metų sukaktį atšventė Wtas 
Nėnius. Australijos ir sportinio gyvenimo 
žmonės, ypač sportininkai, Vytą pažįsta la
bai gerai. Jis jau 3 kartus viešėjo Austra
lijoje, o Sydnėjaus olimpiados metu buvo 
Lietuvos Olimpinio komiteto vicepirmi
ninkas ir vienas iš pagrindinių vadovų, 
turintis labai daug draugų tiek australų, tiek 
ir lietuvių tarpe.

Po olimpiados, jau antri metai Vytas 
Nėnius yra Lietuvos Sporto departamento 
direktorius, labai dažnai vadinamas sporto
ministru, nes tas pareigas jis ir eina.

Šių sukaktuvių proga, neskaitant visų 
kitų anksčiau gautų apdovanojimų, Lietu
vos Tautinis olimpinis komitetas apdo
vanojo Vytą Nėnių aukščiausiu LTOK 
apdovanojimu - “Olimpine žvaigžde”, 
kurią įtaikė LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas.

Australijos lietuvių sportininkų, ku
riems V. Nėnius Lietuvoje per įvairias spor
to šventes labai daug padėjo, visų draugų 
ir prietelių vardu sveikinu Tave, \ytai, 
gavus šią garbingą olimpinę žvaigždę ir 
linkime Tau daug daug sėkmingų sportinio 
darbo metų. Kaip tu kažkada sakei: “kiek
vienas žmogus svajoja rasti savo vietą 
gyvenime. Ak manau, kad man pasisekė, 
nes ak, kaip sporto organizatorius, suradau 
čia savo pakaukimą. ”

Kaip sako pats VNėnius, iniciatyvos 
jam niekada netrūko. Būdamas 14 metų 
žiemą jis sumanė savo gatvės dalį užlieti 
vandeniu ir padaryti ten ledo aikštelę 
sportui. Kitas jo posakis - “po gulinčiu 
akmeniu vanduo neteka ” - reikia vis eiti ir 
eiti. Dar jaunystėje Vytas yra pasakęs, kad 
žmogaus gyvenimo prasmė yra reika
lingumas kitiems. Ši mintis ypatingai tinka 
sportui ir ją palaiko tiek sporto vadovai, 
tiek ir jų treneriai.

Dirbdamas labai atsakingą ir tikrai 
sunkų darbą, sporto ministras turi daug 
rėmėjų, pagalbininkų, kurie jį remia ir 
padeda, tačiau yra ir kitokių žmonių, kitaip 
suprantančių jo darbą. Pradžioje kitamin
čių buvo labai daug, bet dabar, pamačius 
darbo vaisius ir gražų vadovavimą, jų liko 
labai mažai. Jis džiaugiasi, kad pasisekė 
priauginti ir pakeisti Lietuvos senuosius 
sporto veteranus naujais, jaunais, aukštos 
kvalifikacijos, išsilavinusiais ir puikiai iš
manančiais vakarietiško sporto reikalavi
mus žmonėmis. Vytas Nėnius džiaugiasi, 
kad Lietuvos sporto politikos ateitis yra 
gera ir labai tobulėjanti.

Švenčiant Vyto gražų jubiliejų, Sporto 
departamentas virto lyg botanikos sodu,

Skautai - iš arti ir iš toli - Trakų pilies pristatyme.
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Buvęs olimpinis Lietuvos attache Antanas 
Laukaitis ir LR Sporto departamento 
direktorius Vytas Nėnius (dešinėje).

nes sveikinimai ir gėlės ėjo nuo pat ryto, 
kas rodė, koks populiarus ir mielas spor
tininkas yra Vytas. Jis sakė, kad sportas jam 
visuomet buvo širdies šauksmas ir todėl į jį 
sugrįžo.

Sporto departamentas šiuo metu jau 
kruopščiai ruošiasi Mindaugo karūnavimo 
paminėjimo Sporto šventei birželio 28-29 
dienomis. Vėliau, būdamas “Žalgirio” spor
to draugijos prezidentu, VNėnius vadovaus 
žalgiriečių tradicinei sporto šventei. Gi 
sekančiais metais jis jau vadovaus visiems 
olimpiniams sportininkams, vykstantiems 
į Atėnų olimpiadą, ir bus delegacijos 
vadovas.

Negana to, Vytas yra pajėgus sporti
ninkas, savaitės bėgyje žaidžiantis krepši
nį, žiemą besimaudantis lediniame vande
nyje, o teniso aikštelėse dar skinantis 
pergales veteranų varžybose.

Taip ir laikykis, Vytai, ateityje, būk geru 
pavyzdžiu visame Lietuvos sportiniame 
gyvenime.

Pelėsiais ir kerpėm 
apaugus...

Kas gi kitas, jeigu ne garbinga Trakų 
pilis. Šį kartą tik mūsų sostinėje Canberro- 
je atidarytas šios senovės Trakų pilies labai 
gražus modelis, pastatytas puikiame, tarp
tautiniame skulptūrų parke.

Nuoširdžiai dėkoju sostinės ALB Apy
linkės Valdybos pirmininkui Viktorui 
Martišiui už pakvietimą dalyvauti šioje 
inauguracinėje pilies atidarymo šventėje. 
Jau daug buvo rašyta ir gal dar daugiau 
bus rašoma čia ir Lietuvoje apie tai, bet aš 
noriu pasidalinti bendrais šios šventės 
atidarymo įspūdžiais.

Visų pirmiausiai nuoširdžiai sveikinu 
Mindaugą Mauragį ir visus jo padėjėjus. 

kurie savo dviejų metų nepavargstančiu 
darbu pastatė šį gražų Trakų pilies modelį, 
stovintį taip pat miniatiūrinio ežero saloje, 
apsuptoje gražiais medžiais ir su tiltu, 
jungiančiu krantą. Australijos lietuviai, 
ypač sportininkai, labai gerai žino šią 
mokytojų Rasos ir Mindaugo sportinę 
šeimą. Jie abu yra ne tik mūsų, bet ir 
australų žiemos sporto - slidinėjimo 
čempionai, išauginę sūnų — taip pat 
slidinėjimo čempioną. Ir dabar, porą dienų 
prieš oficialų Trakų pilies atidarymą, 
Mindaugas su sūnumi skubėjo sugrįžti iš 
Japonijos, kur dalyvavo žiemos slidinėjimo 
šventėje. Kaip jis sakė, sniego, ir tokio 
minkšto, buvo tiek daug, kad slidinėjo 
tiesiog paskendę sniege iki krūtinės. Taip 
pasitaikė jų gyvenime pirmą kartą, tačiau 
buvo labai įdomu.

Po visų oficialių kalbų ir pilies atida
rymo, sostinės lietuviai svečiams, kurie 
atvyko kone iš visos Australijos, surengė 
puikias vaišes. Manau, kad ir Vytautas Di
dysis savo svečiams geresnių vaišių nepa- 
ruošdavo, nes vaišinomės ir karštais, ir 
šaltais užkandžiais, ir lietuvišku sūriu, ir 
skaniu raguoliu, visa tai palydėdami šam
panu, vynu ir kitais gėrimais. Gal tik nebu
vo anų laikų lietuviško midaus.

Ačiū sostinės lietuviams, ačiū Min
daugui ir jo padėjėjams už tą puikų re
prezentacinį darbą. Tas parodo, kad ir maža 
mūsų bendruomenė, bet turėdama tokius 
puikius žmones, gali padaryti milžiniš
kus darbus.

If REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Visuomet įdomu skaityti asmenų gar
bės sąrašus, formaliai pripažintus karalie
nės, tautos ar korporacijos. Žvelgdama į 
Jūsų laikraštyje paskelbtus tautiečius, pa
gerbtus Vasario 16-osios proga “Už nuo
pelnus Lietuvai” ordinu, pastebėjau, kad 
trūksta vieno asmens - dr. Algio P. Taškūno.

Gal dr. Algis P. Taškūnas anksčiau bu
vo pagerbtas kokiu nors Lietuvos ordinu ir 
man neteko to pastebėti? Deja, manome, 
kad taip neįvyko.

Dr. Algio P.Taškūno pasiaukojantis 
daugelio metų darbas, platinant Lietuvos 
vardą plačiame pasaulyje, yra efektingai 
dokumentuotas ir čia nėra vieta tai išdės

O tempora! O mores!
Labai senais laikais ALB Krašto Val

dyba, vadovaujama p. Viktoro Baltučio, 
Melbourne sušaukė apylinkių valdybų ir 
seniūnijų atstovų pasitarimą Melbourne. 
Pasitarimas vyko 1993 m. spalio 1-3 die
nomis. Du pagrindiniai reikalai, reikalau
jantys plataus bendruomenės pritarimo 
buvo: Lietuvos konsulato (atsistatydinant dr. 
Algimantui Kabailai) Australijoje tęstinu
mas ir tuometinio Užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio pasiūlymas.

P. Gylio pasiūlyme buvo išreikšta mintis, 
kad Lietuvos Vyriausybė yra pasiryžusi 
apdovanoti nusipelniusius Australijos lie
tuvius ir australus “Sausio 13-osios” me
daliu.

Iš vėlesnių kalbų supratau, kad Krašto 
Valdyba buvo labai susirūpinusi tuo už
daviniu, nes iš tiesų yra keblu nustatyti, 
kas tokį medalį yra užsitarnavęs (neturint 
tikslesnių kriterijų ir išvengiant paterna
lizmo bei teisingų ar nepateisinamų prie
kaištų). V.Baltučio nustebimui, nieko 
panašaus neatsitiko, nes nei vienas atsto
vas nesutiko su tuo P. Gylio pasiūlymu. 
Jaunasis dr. Paulius Kabaila, atstovaudamas

’n n8ūna ir taip
• Abiejų kojų neturintis australas ke

tina kopti į aukštąjį Kilimadžaro kalną 
Afrikoje. Jis tai bandys daryti su specialiai 
pritaikytomis protezo kojomis. Neseniai su 
specialiu vežimėliu jis užvažiavo į aukštąjį 
Tasmanijos kalną.

37-rių metų vyras kojų neteko prieš 4- 
rius metus per nelaimę Rytų Australijos kal
nuose, kur dvi dienas pragulėjo prispaus
tas toną sveriančios uolos. Dabar jis imasi 
iniciatyvos tobulinti protezus alpinistams ir 
tai jau išbandė Nepalo kalnuose.

• Didėjant mirusiųjų nuo AIDS skaičiui, 
Pietų Afrikos Johannesburg mieste planuo
jamas neįprastas laidojimo būdas. Ateityje 
mirusieji bus laidojami stačiomis arba ma
siniuose kapuose, arba buvusiose aukso ka
syklose. Norima kūnus panardinti į azotą, 
o paskui, veikiant ultragarsui, juos paversti 
dulkėmis. Taip būtų paprasčiausiai išspręs
tas vietos trūkumas kapinėse. Deginimas čia 
nepopuliarus, todėl vargšų lavonai nelega
liose kapinėse tik užberiami žemėmis, 
kurias lietus lengvai nuplaun. Taip lieka 
neišspręsta didelė laidojimo problema.

• Jei įsimylėjęs vyriškis savo merginai 
sako, kad aš padarysiu ir atiduosiu tau vis
ką, tai merginai reikia greit atsakyti:

- Pradėkime, brangusis, nuo banko 
knygutės.

• Vaikas klausia žydų rabino:
- Kodėl Mozė vedžiojo žmones po dy

kumą net 40 metų?
- Nenorėjo klausti kelio, - atsakė rabinas.

tyti. Būtų malonu matyti, kad pagaliau 
žmogus gautų oficialų pripažinimą iš 
Lietuvos už visą jo daugelio metų darbą 
dėl Lietuvos, darytą praeityje ir tęsiant jį šį 
šimtmetį.

Tikiuosi, kad artimoje ateityje Lietuvos 
Garbės konsulas Australijoje galės reko
menduoti dr. Algį P.Taškūną dėl oficialaus 
jo darbo pripažinimo. Būtų dar geriau, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmi
ninkas pajėgtų rekomenduoti šią seniai pa
vėluotą garbę?

Jau laikas, kad kas nors imtųsi šio 
uždavinio.

Su pagarba, Jūsų
Nijolė Zvirzdinaitė-Salkūnienė

Melboumo Apylinkės bendruomenę, gal
būt geriausiai išreiškė susirinkusiųjų nuo
monę pareikšdamas: “Mes veikėme ne dėl 
medalių - o ik meilės savo tėvynei!”

Labai greitai buvo prieita prie bend
ro nusistatymo, kad Australijos lietuviai 
visi vienodai dirbo Lietuvai iš patriotiš
kumo ir jokių medalių nenori!

Grįžęs iš tos konferencijos atsitik
tinai sutikau gatvėje žymų lenkų bendruo
menės veikėją pan J.Gotowicz, kuris 
kalbėdamas apie mums dominančias temas 
priminė, kad jis yra apdovanotas net ke
liais medaliais. Aš su šypsena jam pasa
kiau, kad mes lietuviai atsisakėme nuo vi
sų medalių. Ir tada tik supratau - koks iš 
tikrųjų unikalus buvo tas Melbourne 
padarytas nutarimas. Turbūt vienintelis 
pasaulyje!

Tačiau praėjus dešimčiai metų tapo 
aišku, kad tam lietuviško idealizmo laivui 
buvo nustatytas nepakeičiamas kursas 
tiesiog į povandenines puikybės uolas ir 
lemta niekam neužsimenant tyliai nuskęsti.

Keičiasi laikai, keičiasi ir patriotiški 
nusistatymai! J. Stačiūnus
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Dr. Adolfas Darnusis
(1908.06.16 - 2003.02.27)

Praėjus šv. Kalėdų šventėm, 2002 m. 
gruodžio 29 dieną Newcastlyje mirė Do
nata Poželaitė-Bajalienė.

Donata gimė 1914 m. sausio 8 dieną 
Linkuvoje. 1933 m. ištekėjo už Alfonso 
Bajalio, susilaukė vaikų: Danutės, Algio ir 
Zinos.

Antrą kartą artėjant prie Lietuvos rusų 
kariuomenei, Bajalių šeima pasitraukė iš 
Lietuvos į Vokietiją. Karui pasibaigus, 
Bajalių šeima emigruoja į Australiją. 
Pradžioje gyveno Gretos emigrantų sto
vykloje, NSW. Po to persikėlė į New
castle priemiestj New Lambton, kur gimė 
dar viena duktė Rasa.

Donata labai rūpinosi savo šeima, buvo 
gera šeimininkė, daržininkė. Mėgo įvairius 
rankdarbius, kuriais buvo papuoštas na
mas. Paskutiniais metais nėrė antklodes 
našlaičiams Lietuvoje.

Donata labai mylėjo lietuvišką spaudą - 
raštą. Ji turėjo nemažą biblioteką - knygas, 
kurias paskyrė Linkuvos gimnazijos 
bibliotekai. Dalis knygų jau yra Lietuvoje. 
Tą skaitymo meilę įskiepijo ir savo vaikams.

Newcastlio lietuvių bendruomenėje 
Donata visuomet prisidėdavo prie įvairių

renginių. Donatos vyras Alfonsas mirė 
1988 metais. Ji gyveno savo namuose iki 
mirties.

Donatos pasigenda vaikai ir septyni 
anūkai, o mūsų atmintyje liks jos nuošir
dumas ir šiluma.

R.A.

Sydnėjaus Parapijos žinios
Sekančios pamaldos lietuviams Sydnėjuje bus kovo 16 d., 11.30 vai. ryto. St. Joachims 

bažnyčioje, Lidcombe.

Kovo 29-30 dienomis rekolekcijas Sydnėjaus lietuviams praves svečias iš 
Lietuvos kun. Petras Smilgys, baigęs studijas Romoje. Laukiame visų mūsų tikinčiųjų 
pašvęsti šias dienas dvasiniam susikaupimui.

Kaziuko mugė nukelta į kovo 30 dieną, po rekolekcijų parapijos salėje, 
Lidcombe. Visus kviečiame dalyvauti su savo rankdarbiais ir kitomis gėrybėmis, kaip ir 
praeityje. Mūsų darbštūs skautai ir skautės visus pavaišins kvepiančiomis dešrelėmis ir 
kopūstais. Katalikų Kultūros Draugija

Sydnėjaus Lietuvių Klube per Vasario 
Šešioliktosios minėjimą viena choro 
“Daina” narė pametė nedidelę gėlėtą dėžutę 
su gintarais ir kitais papuošalais. Vienu 
metu dėžutė buvo už scenos esančiame 
kambariuke. Tai asmeninės vertybės.

Radusius dėžutę prašome pranešti: 
Audrey tel.: (02) 9890 5765 (d) arba tel.: 
(02) 9807 1130 (n.)

Būsiu labai dėkinga.

Padėkite surasti
Lost by Choir “Daina”mem^ber at 

Club Sunday, 16th of February - small 
floral box containing amber and other 
jewelery.

Last seen in dresssing room at rear of 
stage. Sentimental value.

If found, please phone Audrey
on (02) 9890 5765 (w) or
(02)9807 1130 (h).
Thank you.

Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, kovo 11 dieną, 11 vai. ryto. įvyks Melbourno 

Pensininkų Sąjungos Valdybos rinkimai.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š.m. 
vasario 27 d. Vilniuje mirė dr. Adolfas Da
mušis, inžinierius-chemikas, Vyčio kryžiaus 
kavalierius. Laikinosios Vyriausybės pra
monės ministras, antinacinės ir antisovie- 
tinės rezistencijos veteranas, ateitininkų ir 
katalikų visuomenės veikėjas.

Gimęs 1908 m. birželio 16 d. Gudijoje, 
Mogiliovo gubernijoje, A. Damušis išsi
mokslino nepriklausomoje Lietuvoje, grįžęs 
čia su tėvais 1919 m. Gimnaziją baigė 1928 
m. Panevėžyje, cheminės technologijos 
mokslus - 1934 m. Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. 1937-1938 m. specializa
vosi Vokietijos universitetuose, o 1940 m. 
įgijo inžinerijos daktaro laipsnį. Vos baigęs 
universitetą, buvo pakviestas laborantu į 
VDU, o 1942 m. jau ėjo Technologijos fa
kulteto dekano pareigas.

Sovietams okupavus Lietuvą. į organi
zuotą pogrindį jaunas universiteto docen
tas A. Damušis įsijungė 1940 m. spalio 
mėnesį. Rezistenciniame pogrindyje ir 1941 
m. sukilime Damušis buvo vienas iš pagrin
dinių strategijos vadų. Sukilimo iškeltoje 
Laikinojoje Vyriausybėje Adolfas Damušis 
ėjo Pramonės ministro pareigas.

Antinacinėje rezistencijoje dr. A Da
mušis aktyviai dalyvavo organizuojant vy
riausiąją rezistencinių jėgų vadovybę — 
VLIK’ą. Čia jis atstovavo Lietuvių Frontą 
ir 1943-1944 m. ėjo VLIK’o vicepirmininko 
pareigas. Pogrindinė veikla nuvedė jį į nacių 
kalėjimus.

Iš kalėjimo dr. A. Damušį ir kitus areš
tuotuosius VLIK’o narius išlaisvino ameri
kiečiai Bayreuthe, Vokietijoje. Išėjęs į laisvę, 
Vokietijoje surado šeimą, apsigyveno Kemp- 
teno DP stovykloje, buvo lietuvių gimna
zijos direktorius, vadovavo Ateitininkų 
Federacijos tremtyje atsikūrimui, išrinktas 
Ateitininkų Federacijos vyriausiuoju vadu.

Persikėlęs į JAV dr. A. Damušis susitel
kė prie technologijos mokslų ir reikšmingų 
lietuviškojo gyvenimo uždavinių. Profesi
nėje srityje jis atliko nemaža mokslinių ty
rimų ir užpatentavo per 20 išradimų JAV, 
Kanadoje, Anglijoje ir Prancūzijoje. Profe
sinėje spaudoje paskelbė daugelį studijinių 
darbų.

Amerikoje nepritrūko laiko ir visuome
niniam darbui: Ateitininkų Federacijoje - 
organizacijos vadovas ir Tarybos pirminin
kas, Lietuvių Fronto Bičiuliuose - Tarybos 
pirmininkas, “Lietuvių Enciklopedijoje” - 
cheminės technologijos redaktorius. Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijoje
- centro pirmininkas ir vicepirmininkas, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijoje - 
narys mokslininkas, spaudos bendradarbis, 
suvažiavimų paskaitininkas ir t.t.

Jis buvo jaunimo stovyklos “Dainava”
- pastatytos gražiame gamtos prieglobstyje 
tarp Čikagos, Detroito ir CIevelando - kū

rėjas ir, kartu su žmona Jadvyga, nuolatinis 
jos globėjas. Pagrindinis stovyklos pastatas 
pavadintas dr. Adolfo Damušio vardu.

Dr. Damušis - tiek kalbėdamas su skir
tingų nusistatymų žmonėmis, tiek su savo 
draugais - visuomet buvo toks pats: princi
puose - kietas, taktikoje - nuosaikus, džen
telmeniškas. Jis švytėjo dvasios jaunyste, 
buvo kupinas šviesių rūpesčių, minčių ir 
idėjų. Yra vadų, kurie vertina tik tuos dar
bus, kuriems patys vadovauja. Dr. Damušis 
vertino ir rėmė visus didžiuosius lietuvių 
užmojus, nors į vadus niekad nesiveržė. Fi
losofo Juozo Girniaus žodžiais, jis priklausė 
kitokiai vadų kategorijai: "ne jis troško va
dovauti, o kiti troško jį savo priešakyje tu
rėti. Patys žmonės ieškojo dr. A. Damušio 
vadovybės”.

1997 m. birželio 12 d. grįžo Lietuvon. 
Paklaustas kokie motyvai lėmėjo apsispren
dimą sugrįžti, kai nusivylimo šiandien apstu 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, dr. Adolfas 
Damušis atsakė: “Meilė Lietuvai. Aš tikiu 
Lietuva, tikiu tauta. Esam perėję ugnį ir 
vandenį. Išlikom. Ir tie, kurie išlikom, galim 
susiburti ir statyti savo kraštą. O tauta gali 
keistis. Ir keisis į gerąją pusę. ”

Lietuva neteko didžio savo sūnaus - 
popiežiškojo Šv. Silvesto ordino (1985) ir 
\fyčio kryžiaus (1994) kavalieriaus, Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės daktaro (1997). 
Nuliūdę liko žmona Jadvyga, duktė amb. 
Gintė Damušytė, sūnūs Saulius ir Vytenis 
su žmona Vida, vaikaitės Andrėja ir Lina 
su šeimomis, brolis Juozas su šeima, pro
vaikaičiai Justinas ir Adomas, gausus būrys 
jo bičiulių ir draugų Lietuvoje bei pasaulyje.

Tegul šviesus Velionio atminimas lydi 
garbingą jo gyvenimo kelią ir kilniu pa
vyzdžiu stiprina gyvuosius. Su giliu liūdesiu

Dr. A.Damušio artimieji ir draugai
Dr. Adolfas Damušis palaidotas kovo 4 

dieną Petrašiūnų kapinėse Kaune.
Valdyba

Aukos “Mūsų Pastogei” J.N.Gylys
E.&N.Volkai

SA
QLD

$ 35.00
$ 25.00

ABartkus NSW $ 10.00 Z.Mackevičius VIC $ 15.00
A.Reisgys NSW $ 35.00 B. Malinauskas QLD $ 5.00
O.Baužienė NSW $ 75.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
S.Kanienė SA $ 50.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Liūdna žinia
Š.m. vasario 21 dieną gauta žinia iš Lietuvos, kad prieš porą dienų mirė Klemensas Šir

vys, buvęs partizanas, iškentėjęs Sibire 18 metų.
Surinktos aukos buvo siunčiamos reguliariai. Nuoširdus ačiū visiems aukojusiems!
Kai gausime daugiau žinių, pranešime smulkiau. Aldona Vyšniauskienė

LSS Australijos Rajono Sydnėjaus “Aušros” Tuntas 
kviečia Jus apsilankyti šių metų skautų paviljone, paragauti dešrelių su kopūstais, 
nusipirkti baronkų ir išbandy ti laimę prie “Laimės Medelio”

Kaziuko čUugėje!
Craving sausages & sauerkraut? No bagels in your pantry?

“Aušros” Tuntas invites you to their Kaziuko Mugės Lunch Pavilion to 
ease those cravings and to try your luck at the Money Tree!

Kovo SO d. St Joachim Parish, Lidcombe
10.30 vai. - skautai renkasi pilnose uniformose (scouts in full uniform)
11.30 vai. - visi skautai dalyvauja šv. Mišiose
12.30 - 2.00 vai. p.p. - Kaziuko Mugė parapijos salėje

Aft A prel. Petro Butkaus MBE
10 metų mirties minėjimas š.m. balandžio 13 d.

Šv. Mišios už mirusį mūsų Dvasios vadą bus aukojamos St. Joachim’s bažnyčioje. Po 
jų bus minėjimas Lietuvių Klube, Bankstowne. Platesnę informaciją suteiks Danutė An- 
kienė tel.: 9871 2524. Katalikų Kultūros Draugija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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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 in 2002.

When: Saturday, 15th March, 2003.
Where: 2 Barrier PL, 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.

Sekmadienį, kovo 23 dieną, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube ruošiamas 
Lietuvių Rašytojų Draugijos laureato, poeto

Juozo ftlmio Jūragio
Pagerbimas

Elena Jonaitienė - apie Alinio Jūragio kūrybą.
Algis Bučinskas - apie poeto nueitą kelią,
Maloniai kviečiame visus dalyvauti

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

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.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.

DARIA’S restoranas dirba
5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 9.00 vai. vakaro.

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
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 
tel,: 0414 218 633.

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba praneša:

Kovo Vienuoliktosios minėjimas
ruošiamas š.m. kovo 16 dieną, sekmadienį, ir prasidės 11 vai. su šv. Mišiomis 

Šv. Ksaveriečio bažnyčioje. Po pamaldų, t.y. 12 vai. minėjimas bus tęsiamas Lietuvių 
Namuose, 258 Mill Point Rd., South Perth.

Bus bendri pietūs, programa, loterija ir kavutė.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Socialinės Globos Moterų Draugija 
Melbourne kovo 23 dieną Ival. p.p. Lietu
vių Namuose, Jubiliejinėje salėje šaukia 

metinį susirinkimą.
DIENOTVARKĖJE:

Veiklos pranešimai.
Pasisakymai dėl pranešimų.
Valdybos rinkimai.
Klausimai ir sumanymai.

Po to seks kavutė. Maloniai kviečiame 
nares ir prijaučiančias gausiai dalyvauti.

Melbourno Socialinės Globos 
Moterų Draugijos Valdyba

Canberros pensininkų 
dėmesiui!

Canberros pensininkų “Paguoda” \hldy- 
bos pirmininkė Ona Pečiulevičienė praneša, 
kad 2003 m. pirmasis pensininkų susirin
kimas įvyks kovo 19 dieną (trečiadienį), 2 
vai. p.p. Lietuvių Būstinėje.

Visi pensininkai prašomi susirinkime 
skaitlingai dalyvauti, nes pasikalbėsime 
organizacijos veiklos klausimais.

“Paguodos” Valdyba

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’s 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

Su malonumu pranešame, kad Klubo direk
torių sąstatą papildė
Elena ERZIKOV
Elena, paprašyta užimti laisvą direktoriaus 
vietą, mielai sutiko ir jau dalyvavo pirmame, 
svarbiame Valdybos posėdyje.
Linkime Elenai linksmų ir kūrybingų metų, 
aptariant ir sprendžiant tolimesnę Klubo 
veiklą.

Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus lietuviai yra maloniai kviečiami kovo 8-16 dienomis užsukti 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

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad užsisakę dėžes siųsti dovanas 

į Lietuvą 2003 m., jas reikia pristatyti į Sydnėjaus Lietuvių Klubą Bankstowne 
kovo 22 dieną, šeštadienį, tarp 8.30 ir 10.30 vai. ryto (ne vėliau!).

Dėžės turi būti saugiai supakuotos. Iš lauko pusės reikia prisegti (priklijuoti) 
vokelį su daiktų sąrašu.

Organizatorius Antanas Kramilius, tel.: (02) 9727 3131.
Katalikų Kultūros Draugija

New business and the best opportunity in Australia! Do not miss a chance 
to make extra (big) money. If you are interested, e-mail me:

LTVA715@aol.com (Skelbimas iš JAV)

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourno
Siuntinius į Lietuvą prašome pristatyti į Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinę 

salę kovo 29 dieną tarp 10 ir 12 vai. arba kovo 30 d. tarp 12 ir 15 vai.
Nuoširdžiai dėkojame p. VKoženiauskienei už $25 auką ir bendrai visiems, 

dosniai aukojusiems mūsų globotiniams pinigais, drabužiais ir avalyne.
Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

AK JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Mūsų 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.usersl3igpond.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. N.Zelandįoje 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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