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Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams linkime linksmų šv. Velykų

Šiemet Šv. Velykas švęsime palyginti vėlai, tik balandžio 20 dieną, kai ateis pirmasis pilnaties sekmadienis po 
pavasario lygiadienio. Pasak etnologų, nors kiaušinį dabar suvokiame kaip vaisingumo simbolį, bet senovės 
lietuviams jis reiškė ne tik tai. Daugelis įvairių tautų kosmologinių mitų pasaulio atsiradimą sieja būtent su juo. 
Sakoma, kad < kilus stebuklingo paukščio kiaušiniui, iš trynio atsirado žemė, iš baltymo - vanduo, o iš kiauto - 
dangaus skliaikLs. Nuo senovės Velykų kiaušiniai Lietuvoje marginami įvairiausiais raštais, kurių prasmė dabar 
jau primiršta. Mokslininkai stengiasi nustatyti jų reikšmes, nes taip galima perskaityti tai, ką senovės lietuviai 
užrašė tada vartotu raštu - simbolių kalba. Margučius raštas dažniausiai dalija į dvi dalis, kurios simbolizuoja 
dangaus, dienos ir požemio bei nakties pusrutulius. Šią hipotezę, anot etnologų, patvirtina tradicija smailųjį 
margučio galą kulti pirmąją dienos pusę, o bukąjį - antrąją. Senąsias tradicijas tyrinėjantys specialistai sako, jog 
ne mažiau simboliška yra ir margučio spalva. Žalia, kuri gaunama dažant rugių želmenimis, dilgėlėmis, mėtomis, 
reiškia pavasario augmeniją, geltona, kurią kiaušiniui suteikia ramunėlės ar beržų lapai - pribrendusius javus, 
melsva, kuria nudažo rugiagėlės bei pinavijos - dangų, juoda, kuriai išgauti naudojama juodalksnio žievė - žemę.

Algimantas 
Kabaila Lietuvos |vykių apžvalga

Artėjant referendumui
Referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje rezul

tatą gali lemti ne tik visuomenės nuotaikos, bet ir iš
kreipta rinkimų aritmetika. Į rinkėjų sąrašus įtraukti, 
tačiau visuomenės užribyje atsidūrę žmonės - į sąvar
tynus gyventi persikėlę, beviltiškai prasigėrę, narkoma
nais tapę rinkėjai gali sudaryti nuo 5 000 iki 15 000 
balsų. Skirtingais duomenimis, užsienyje dabar gyvena 
150-250 000 Lietuvos piliečių, didelė dalis ten įsikūrę 
nelegaliai, teigia “Lietuvos rytas”. “Skirtumus tarp ap
klausos, statistikos duomenų apie rinkėjų skaičių ir ofi
cialaus rinkėjų sąrašo daugiausia nulemia Lietuvos 
piliečiai, ilgam išvykę į užsienį ”, - pripažįsta Iriau
siosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vai- 
gauskas. “Mes parengėme specialią programą kuria 
siekiame, kad jie pasakytų savo nuomonę per referen
dumą”,- teigia jis.

Įtarimas korupcija
Nuo pareigų nušalintas Muitinės kriminalinės tar

nybos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Petkevičius. 
Tokį žingsnį laikinasis Muitinės departamento direkto
rius Rimutis Klevečka žengė dėl įtarimo, kad šis parei
gūnas gali būti susijęs su vienais stambiausių Lietuvos 
kontrabandininkų. Kol kas S. Petkevičius kontrabandi
ninkų byloje yra liudininkas.

Partijos bando jungtis
Šeštadienį Kaimo dramos teatre vykusiame Centro 

sąjungos suvažiavime 265 delegatai balsavo už susijun
gimą su liberalais ir moderniaisiais krikščionimis demo
kratais. Šiam sprendimui nepritarė 25 centristai ir 11 
susilaikė. Vienas Centro sąjungos įkūrėjų, suvažiavime 
svečio teisėmis dalyvavęs Romualdas Ozolas viešai 
pareiškė, kad centristų partija bus atkurta. Dar prieš 
suvažiavimą dalis centristų įkūrė Lietuvos centro par

tijos išsaugojimo iniciatyvinę grupę. Pasak R. Ozolo, 
apie 500 centristų jau nusprendė nesijungti prie liberalų 
ir moderniųjų krikščionių demokratų. Centro sąjungos 
lyderis Kęstutis Glaveckas įsitikinęs, kad partiją gali 
palikti ne daugiau kaip 50 narių. Centristai šeštadienį 
priėmė sprendimą kelti savo kandidatą į kuriamos par
tijos vadovus, tačiau jis nebuvo įvardytas.

Užtrukęs valdančiųjų socialdemokratų ir socialli
beralų partijų flirtas dėl 2004 m. Seimo rinkimų pamažu 
įgyja konkretesnes formas. Pirmieji oficialius žingsnius 
šia kyptimi žengti žada socialliberalai. Šios partijos 
vicepirmininkas ir Seimo frakcijos seniūnas Alvydas 
Ramanauskas paskelbė, kad frakcijos posėdyje ši tema 
gali būti pradėta svarstyti jau šią savaitę.

Lietuva simboliškai remia JAV
Lietuvos Seimui priėmus nutarimą dalyvauti misijoje 

Persijos įlankos regione, nutarta siųsti iki 10 karių ir 
iki 6 karo medikų. Pirmieji į misiją išvyks kariai. 
Greičiausiai jie bus dislokuoti Kuveite, tačiau tiksli vieta 
dar nežinoma. “Kariai išvyks, kai tik gaus įsakymą”, - 
sakė būsimus misijos dalyvius instruktavęs viršila Vir
gilijus Drabišauskas. Keturiolika Krašto apsaugos sava
norių pajėgų (KASP) karių iš įvairių Lietuvos vietų prieš 
savaitę atvyko į Radviliškyje esantį KASP Petro Bart
kaus mokymo centrą. Čia jie buvo supažindinti su misijų 
specifika, musulmoniškų šalių papročiais, mokėsi anglų 
kalbos. Taip pat dalyvavo intensyviame kario įgūdžių 
atnaujinimo kurse. Skiriama laiko ir fiziniam parengi
mui. Į misiją išvyksiantys savanoriai KASP tarnauja nuo 
4 iki 10 metų. Karių amžius - nuo 23 iki 34 metų.

Nepasitenkinimo Rusija reiškiniai
Vėlų penktadienio vakarą du kol kas nenustatyti 

asmenys išdaužė Rusijos generalinio konsulato
Nukelta į 2 psL

Mieli broliai, sesės,
Didžiosios krikščionybės šventės - Kalėdos, Velykos, Sekmi

nės - mums teikia išskirtinę progą prisiminti, kad Dievas yra 
mūsų gyvybės, egzistencijos ir amžinojo gyvenimo šaltinis, kad 
jame “gyvename, judame, esame” (Ad. 17:28).

“Per šventes Dievas kiekvienam nori atskleisti vis naują išga
nymo paslaptį, kasmet tarsi iš naujo išgyventi susitikimą su 
Paslaptimi” (rašytoja Jurgita Ivanauskaitė).

Religija yra mūsų jungtis su Dievu ir ją galima laikinai 
išjungti iš savo gyvenimo, tačiau žmogus, anksčiau ar vėliau 
grįžta prie savo egzistencijos šaltinio - Dievo.

“Skeptikai teigdavo, jog turintys bent pusę smegenų turėtų 
suprasti, kad jokio Dievo nėra. Dabar gi mokslininkai (m. p.) 
mums sako, kad pusė smegenų, ar dalis jų, yra skirta religiniams 
išgyvenimams”. (Newsweek 2001-5-7).

Pagal socialinių tyrimų duomenis, tikinčiųjų skaičius į 
Jėzaus Kristaus prisikėlimų ir antrą atėjimą - grįžimą į pasaulį 
-per paskutinius tris metus padidėjo iš 61% iki 66%, įskaitant 
trečdalį, kurie sakosi niekuomet nėra lankę bažnyčios (US News 
and World Report, 1997-12-15).

Rašytojas ir filosofas Tomas Venclova, pokalbyje su “San
dora” redaktore sako: “Kadangi mano tėvas buvo laisvamanis, 
o motina prisitaikė prie jo pažiūrų, aš buvau pakrikštytas tik 
nacių laikais kokių penkerių metų amžiaus... Daug metų buvau 
agnostikas, vėliau vadinau save “tikinčiu”, bet nepraktikuo
jančiu, dabar praktikuojančiu... Dievas yra mįslė. Šnekos apie 
“Dievo nužudymą” arba “Dievo mirtį” kylančios daugumoje iš 
Friedrich Nietzsche’s, yra mano manymu beprasmės... Ame
rikoje kažkas ant sienos užrašė: “Dievas mirė”. Pasirašė 
Nietzsche.- Už kelių dienų atsirado kitas užrašas - “Nietzsche 
mirė”. Pasirašyta - Dievas.

“Ieškodamas savęs neišvengiamai susiduriu su klausimu apie 
Dievą. Kartais bandoma to (Dievo suvokimo) išvengti, apgauti 
save svaiginantis, bet kokio bandymo pabėgti (nuo Dievo) pada
riniai yra liūdni - pakrikimai, “pamišimai, savižudybės” (teatro 
ir kino režisierius Jonas Vilkas).

Velykos su pasiruošiamuoju 40 dienų gavėnios laikotarpiu 
padeda mums suvokti ir kančios prasmę mūsų gyvenime — jei 
su Kristumi kenčiame, su Juo ir būsime išaukštinti. Kryžius yra 
ne tik kančios, bet ir prisikėlimo simbolis. Kiekvienas, kalbantis 
apie pernelyg sunkų savo nešamą kryžių, turėtų suprasti, kad 
jam yra suteikta ir bene svarbiausia prisikėlimo sąlyga. Kryžius 
gali virsti sparnais.

Kryžius, kaip simbolinė figūra, man reiškia žmogiškosios 
būties esmę: jo horizontalė ženklina profaniškos kasdienybės 
slenkstį, o vertikalė - sakralinę buities kryptį, nuolatinį verži
mąsi ir kilimą Dievop“. (Jurgita Ivanauskaitė).

Bažnyčia mus kviečia būti “prisikėlimo žmonėmis”, protu ir 
širdimi priimančiu paslaptį, kad kaip Adome visi mirštame, taip 
Kristuje visi prisikelsime: “Kas mane tiki, tas turi amžiną gyve
nimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną” (Jn.ll:25; 6:54).

Džiugaus velykinio aleliuja linkiu Jums visiems, mieli broliai, 
sesės Kristuje.

Vį/*k. PauliusA.Baltaklg OFM

“Mūsų Pastogės” 
skaitytojų dėmesiui

Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, 
kad sekantis “M.P.” numeris (Nr. 16) išeis po dviejų 
savaičių, pirmadienį, balandžio 28 dieną.

Australijos Paštas Velykų švenčių laikotarpyje 
nedirbs keturias dienas (balandžio 18-21 dienomis), 
todėl ir “Mūsų Pastogė” tomis dienomis negalėtų būti 
išsiunčiama prenumeratoriams.

MP Redakcija ir 
LB Spaudos Sąjunga
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Patous5 Trumpai iš visur
♦ Kubos vyriausybė pradėjo masiškai 
suiminėti disidentus. Amnesty International 
žiniomis, kovo pabaigoje ir balandžio pir
momis dienomis buvo suimti 77 disidentai. 
Balandžio 2 d. D. Britanijos vyriausybė 
pareiškė Kubos ambasadoriui savo rimtą 
susirūpinimą dėl masinių areštų žmonių, kurie 
gina savo teises taikių protestų būdu
♦ Balandžio 2 d. keletas revolveriais ir pei
liais ginkluotų asmenų pagrobė Kubos pa- 
krančių keltą su 50 žmonių ir bandė nukreipti 
jį į Floridą. Audringoje jūroje keltas pritrūko 
degalų. Sekančią dieną grobikai pasidavė 
Kubos pakrančių sargybos laivui, kuris keltą 
nutempė į uostą į vakarus nuo Havanos.
♦ Balandžio 2 d. JAV jūros pėstininkų 
divizija po sunkių kovų įsiveržė į strateginį 
Kut miestą ant Tigro upės. Paimtas svarbus 
tiltas per Tigrą ir sumušta respublikinės 
gvardijos divizija, saugojusi Bagdadą iš 
pietryčių.Eufrato fronte JAV daliniai įsiveržė 
į Nafat miesto centrą.
♦ Balandžio 4 d. JAV kariniai daliniai 
užėmė Bagdado tarptautinį aerouostą ir atlaikė 
užimtas pozicijas, nežiūrint smarkaus Irako 
gynėjų priešpuolio. Prie amerikiečių užkardos 
į šiaurės vakarus nuo Bagdado susisprogdino 
automobiliu atvažiavęs savižudys irakietis, 
užmušdamas tris kareivius ir automobiliu 
kartu atvažiavusią nėščią moterį. Irako infor
macijos ministras Mohammed Saeed el-Sahaf 
pažadėjo imtis “neįprasto pobūdžio veiksmų” 
prieš aerouostą užėmusius amerikiečius.
♦ Balandžio 5 d. JAV tankų brigada giliai 
įsiveržė į patį Bagdado miestą. Padariusi daug 
nuostolių miesto gynėjams, brigada vėl grįžo 
į savo bazę Bagdado oro uoste.
♦ Balandžio 5 d. nuo britų raketos Basros 
mieste žuvo Irako pietinės srities gynybos

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Klaipėdoje langą ir apmėtė pastatą dažais. 
Tą patį vakarą dažais buvo išterlioti tary
binių karių antkapiai bei karių skulptūra. 
Rusijos generalinis konsulas Klaipėdoje 
Michailas Toršinas šį išpuolį yra linkęs sie
ti su daug diskusijų ir aistrų sukėlusiomis 
derybomis dėl Kaliningrado tranzito. 
Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius 
visų miestiečių vardu viešai atsiprašė 
Rusijos generalinio konsulo, konsulato 
darbuotojų ir visų rusakalbių miesto gy
ventojų. Kreipdamasis į teisėsaugos insti
tucijas, meras išreiškė pageidavimą kad 
nusikaltimas būtų kuo greičiau išaiškintas, 
o kaltininkai - nubausti.

Prezidentūra neretai sulaukia piktų tele
fono skambučių ir laiškų dėl Lietuvos pi
lietybės suteikimo garsiems Rusijos veikė
jams. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo piliečiais išimties tvarka iš viso yra tapę 
daugiau kaip 900 žmonių.

Kasmet prieš Vasario 16-ąją visi Lietu
vos piliečiais tapę garsūs Rusijos meninin
kai yra kviečiami į priėmimus Lietuvos 
ambasadoje Maskvoje. Tačiau šių svečių pa
prastai nesulaukiama. Kas paskatina garsius 
Rusijos menininkus prašyti Lietuvos pilie
tybės?

Garsėja aiškiaregė ir... juokina 
pasaulį

Pastaruoju metu Lietuvoje ir netgi pa
saulyje išgarsėjusi aiškiaregė Lena Lolišvili 
ne tik didžiuojasi valstybės vadovų arba 
teisėsaugos pareigūnų draugyste, bet ja ir 
naudojasi. Gruzinę žiniuonę Vilniuje gali
ma pamatyti važinėjančią aukšto Vadovybės 
apsaugos departamento pareigūno tarnybi
niu automobiliu. Aiškiaregė jaučia asmens 
sargybinio petį.

Buvęs Prezidentas Valdas Adamkus
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viršininkas, Saddam Hussein pusbrolis, ge
nerolas Ali Hassan ai Majeed. Pasinaudodami 
sąmyšiu vadovybėje, po 2 savaičių apgulos, 
britų daliniai įsiveržė į Basros miestą.
♦ Balandžio 6 d. britų tankai pasiekė Basros 
miesto centrą. JAV kariniai daliniai kovojo 
prieš Irako pajėgas Karbalos miesto gatvėse. 
Iš Bagdado į Siriją važiavusi automobilių 
vilkstinė su Rusijos ambasadoriumi buvo 
apšaudyta, keletas žmonių sužeisti. Vikšrinėje 
vyko 25 diplomatai ir žurnalistai. JAV 
žiniomis, vikšrinė vyko per Irako kontro
liuojamą sritį, JAV pajėgų arti nebuvo.
♦ Balandžio 6 d. nuo saviškių ugnies 
smarkiai nukentėjo jungtinis kurdų ir ame
rikiečių dalinys šiauriniame Irake. Prieš Irako 
šarvuotį pagalbai iššauktas amerikiečių ko
vos lėktuvas per klaidą bombardavo savuo
sius, užmušdamas 18 ir sužeisdamas 40. Iš 
viso per šiuos karo veiksmus nuo saviškių 
ugnies žuvo nemažai tiek amerikiečių, tiek 
anglų karių.
♦ Balandžio 7 d stiprios amerikiečių tankų 
bei Bradley tipo šarvuočių pajėgos vėl įsiveržė 
į Bagdadą, po kelių valandų kovos užimdamas 
tris prezidento Saddam Hussein rūmus. 
Karbala atsidūrė amerikiečių rankose. Ame
rikiečių transporto lėktuvai pradėjo naudoti 
Bagdado tarptautinį oro uostą.
♦ Tarptautinį turizmą paralyžuoja besiple
čianti pilnai neištirto agresyvaus viruso epi
demija (SARS - Severe Acute Respiratory 
Syndrome), sukelianti plaučių uždegimą, nuo 
kurio miršta apie 5% susirgusių. Kinijoje 
prasidėjusi liga pasiekė kitus Azijos kraštus, 
šiaurės Ameriką, gresia Australijai. Nuo 
balandžio 5 d. Australijos aerouostuose budi 
medicinos personalas, įtariami šia liga susirgę 
keleiviai tuoj izoliuojami. □

užsienyje neišvengė klausimų apie R.Paksą 
ir aiškiaregę. Jam viešint užsienyje teko 
atlikti ir neįprastą misiją - norom nenorom 
komentuoti naujojo LR Prezidento Rolando 
Pakso viešai demonstruojamus ryšius su 
gruzine Lena Lolišvili. VAdamkui teko 
pabūti ir stebuklų aiškintoju.

Lietuva jungiasi į NATO
Lietuvos kelias į NATO artėja prie sėk

mingos pabaigos. Šią savaitę Briuselyje 
pasirašius septynių kandidačių prisijungimo 
prie Washington’o sutarties protokolus, 
prasidėjo paskutinis Lietuvos kelio į NATO 
etapas. “Viskas vyksta pagal pi aną”,- 
komentuodamas šį įvykį “Respublikai” sakė 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis.

Lietuvos prisidėjimas prie NATO stei
giamosios sutarties protokolų suteikia Lie
tuvai ilgalaikių saugumo garantijų ir 
daugiau galimybių plėtoti transatlantinės 
integracijos santykius.

Kazys Bobelis svarsto apie 
pasitraukimą

Lietuvos krikščionys demokratai (LKD) 
partijos pirmininkui Kaziui Bobeliui pra
kalbus apie atsistatydinimą kaip realiausias 
kandidatas į šios partijos vadovus minimas 
pastaruoju metu skandalingai pagarsėjęs 
Juozas Petraitis, kuriam artimiausiu metu 
gali būti iškelta byla. Politikas šios savaitės 
pradžioje atsisakė būti visuomeniniu Prezi
dento konsultantu investicijų klausimais.

Vytautas Landsbergis primena 
realybę

Vytautas Landsbergis teigia, kad tranzi
to į Karaliaučių klausimu Rusija pradeda 
atvirai apgaudinėti Europos Sąjungą. Briu
selis gal dar nepažįsta Rusijos taip gerai, 
kaip jos kaimynai. Lietuva galėtų padėti ir 
sau, ir Briuseliui, jei tik nepritartų Rusijos 
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Gražios ir prasmingos Prisikėlimo šventės - 5V. VELYKŲ — 
proga sveikiname visus Australijos lietuvius!

Sv. Velykos atnešdamos šviesą ir gerumą tegul Palaiminto prisi
kėlimo rytą sušildo Jūsų širdis. Lai tyli ramybė atneša ir pripildo sielą 
džiaugsmu. O mūsų darbai teženklina pasaulį meile ir tikėjimu ge
resne ateitimi sau, Jūsų šeimoms ir kitiems žmonėms.

Stiprių Jums margučių!
ALB Krašto Valdyba

“Gintaro” tautinių šokių ansamblis nuoširdžiausiai sveikina

Staliną Statkuvienę,
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotą ordino “Už nuopelnus 

Lietuvai” Karininko kryžiumi.
Džiaugiamės kartu ir linkime dar ilgai ir ištvermingai dirbti lietuvybės vardan.

Gintariečiai: šokėjai, vadovė, tėvų komitetas

Dėl Irako — Lietuva tarėsi mažai
Nors Lietuva, remdama JAV, įsivėlė į kovą su Iraku, kyla klausimų, kaip visa tai įvyko 

ir kokia dabar Lietuvos padėtis Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos atžvilgiu. Šitaip 
pasisakė Vytenis Andriukaitis, LR Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas. Red.

Kovo 25 dieną Seimas pritarė Lietuvos 
karių siuntimui dalyvauti humanitarinėje 
misijoje Persijos įlankos regione. Prieš bal
savimą Seime įvyko diskusija dėl karo Irake. 
Gerai, jog debatai buvo surengti, tačiau tai 
turėjo įvykti gerokai anksčiau.

Reikia pripažinti, jog Seimas nedalyva
vo formuojant Lietuvos poziciją dėl Irako 
nuginklavimo. Seime nebuvo rimtos disku
sijos prieš pareiškiant politinę paramą JAV 
siekiui jėga nuginkluoti S.Hussein’o reži
mą. Praėjusią savaitę parlamentas iš esmės 
tik patvirtino sprendimą siųsti karo medikus 
bei logistikos specialistus į karo regioną.

Kokioje kitoje parlamentinėje šalyje 
svarbūs politiniai sprendimai gali būti pri
imami be diskusijų parlamente? Nesusipra
timų būta ir tarp aukščiausių šalies pareigū
nų. Sunku paaiškinti, kodėl apie Irako kri
zės sprendimą mažai kalbėjo Prezidentas, 
premjeras bei užsienio reikalų ministras.

Lietuva sprendžiant Irako krizę, bent iki 
šiol, parodė per mažai lankstumo. Nesant 
sutarimo nei JT Saugumo Taryboje, nei 
NATO, nei ES, nedviprasmiškai paremti 
JAV poziciją nebuvo labai pragmatiška. 
Prieš priimant sprendimą reikėjo konsultuo
tis su ES bei NATO valstybėmis. Tarp
tautinė bendruomenė nevienareikšmiškai 
vertina tiek Amerikos vadovaujamą karinę 
kampaniją Irake, tiek jos teisėtumą.

Šioje situacijoje Lietuvai reikėjo paro
dyti daugiau diplomatinio jautrumo. Mat 
nėra aišku, ar stojimo į ES sutartys bus 
lengvai ratifikuotos kai kurių valstybių 
narių parlamentuose.

Irako krizė iš esmės į dienos šviesą (ir 
Lietuvoje) iškėlė tuos dalykus, apie kuriuos 
iki šiol buvo vengiama kalbėti. Euroatlanti- 
nė integracija yra sudėtingas, kartais netgi

tarptautinių įsipareigojimų laužymui,- 
teigiama V Landsbergio pareiškime “Dėl 
Rusijos įsipareigojimų nevykdymo”.

Lietuvoje jau vasaros laikas
Nuo kovo 30 dienos Lietuvoje įsigalio

ja vasaros laikas. Pagal "Vyriausybės nuta
rimą rodyklės turi būti persuktos pasku
tinį kovo sekmadienį, trečią valandą 
nakties. Nors tai leidžiama atlikti anksčiau 
- išvakarėse arba vėliau - iš ryto, žinomos 
Kauno įstaigos nutarimą pasiryžusios 
įgyvendinti nakties metu. Pasak Valstybi
nės metrologijos tarnybos skyriaus vedėjo 
Pranciškaus Žekonio, viešosiose vietose 
laikrodžius turinčioms įmonėms, nespė- 
jusioms laiku persukti rodyklių, sankcijos 
nebus taikomos.

Vytenis Andriukaitis.

skirtingų krypčių procesas. Todėl norint iš
laviruoti, reikia būti labai atsargiems. Kiek
vienas mūsų žodis ar sprendimas turi būti 
pasvertas.

Lietuvoje trūksta bendrų diskusijų tarp 
tų, kurie dirba integracijos į ES, ir tų, kurie 
dirba integracijos į NATO kryptimis. Ben
dradarbiavimo trūksta ir tarp įvairių institu
cijų. Pasyvus Seimo vaidmuo formuojant 
Lietuvos poziciją dėl Irako krizės nėra pa
teisinamas.

Šiandien Lietuvai dar nevėlu užimti 
lankstesnę poziciją. Europos viršūnių tary
bos 2003 m. kovo 20 d. pareiškime dėl Ira
ko, pažymima, jog JT šios krizės metu ir 
apskritai tarptautinėje sistemoje turi vaidinti 
pagrindinį vaidmenį. Ar Lietuva pasiruošu
si padėti grąžinti JAV į JT sprendžiant Irako 
krizę? Tai pats svarbiausias klausimas šiuo 
metu. □

Grįžta jaunieji muzikai
ELTA. Penktą kartą į gimtinę su pavasa

riu grįžta užsienyje studijuojantys arba dir
bantys jaunieji Lietuvos muzikai. Balandžio 
9 dieną Vilniuje prasidėjęs jubiliejinis mu
zikos festivalis “Sugrįžimai 2003” daugiau 
kaip mėnesį įvairių šalies miestų klausyto
jus kvies į dvi dešimtis koncertą kuriuose 
kartu su užsienio kolegomis festivalyje 
pasirodys trylika lietuvių muzikų iš Euro
pos ir Amerikos šalių. Šių metų koncertai 
skiriami Lietuvos muzikos akademijos 70- 
mečiui ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Svarbus nutarimas
Sekmadienis, kovo 30-oji, Sydnėjaus 

lietuviams tapo istorine diena - ypatingo 
susirinkimo metu Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo nariai priėmė rezoliuciją, kuri gan stip
riai nulemia šio Klubo ateitį.

Jau kelinti metai Klubo Valdyba primin
davo, o kartais ir pabrėždavo, kad dabartinė 
Klubo finansinė padėtis esanti silpnoka ir 
net esama pavojaus, kad vieną dieną teks 
uždaryti duris. Žinoma, tai nėra būdinga 
vien Sydnėjui, nes su panašiomis bėdomis 
susiduria ar susidūrė - ir vienaip ar kitaip 
reagavo - Lietuvių Namai ir keliose kitose 
vietovėse. Priežastys gerai žinomos: nyks
tantis tautiečių skaičius, stoka finansų bū
tiniems remontams, augančios išlaikymo 
išlaidos, ir t.t.

Tokiam apsvarstymui Sydnėjaus Lie
tuvių Klubo nariai jau buvo susirinkę prieš 
pusmetį. Tada Klubo Valdyba buvo įgaliota 
ištirti sekančią galimybę: nugriauti senąją 
Klubo pastato dalį su didžiąją sale, apie treč
dalį Klubo sklypo sujungti su kaimyno skly
pu, ir ant šio ploto - susitarus su solidžiu 
statybininku - pastatyti gyvenamųjų butų 
kompleksą. Pagal šią mintį, nenugriauta 
liktų naujesnioji Klubo dalis, kurioje telpa 
baras, antrame aukšte mažoji salė ir keletas 
nuolat naudojamų kambarių. Vadinasi, Klu
bas nenutrauktų savo veiklos ir tuo metu, 
kai šalia vyktų didelės statybos.

Deja, dabar Klubo Valdyba turėjo prieiti 
išvados, kad šio plano negalima įgyvendinti 
finansiškai. Valdybai patariantieji parda
vimo agentai, statybininkai bei architektai 
nurodė, kad realistiškiau yra nugriauti 
visas Klubtf patalpas. Ant tuščio sklypo 
tada statomas gyvenamųjų butų komplek

sas su plotu Klubui (ir įprastiems jo kamba
riams) pirmame aukšte. Ar prie tuščio sklypo 
galima prijungti kaimyno sklypą, ar ne - 
šis klausimas paliekamas tam metui, kai bus 
einama prie konkrečių statybos siūlymų.

Ypatingam Klubo narių susirinkimui ir 
buvo pateikta atitinkama rezoliucija. Kaip 
išsiuntinėta iš anksto, lietuviškai ji skamba 
šitaip:

“Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariai įga
lioja Klubo Valdybą parduoti dabartinį 
Klubą (sklypą ir patalpas) statybinei or
ganizacijai, daugiabučių namų statybai. 
Tokia organizacija bus tvirta sutartimi 
įpareigota pastatyti ir parduoti Klubui iš 
anksto sutaria kaina naujas patalpas apa
tiniame aukšte, apie 800 kvadratinių met
rų ploto, taip pat ir Klubo nariams tinka
mą automobilių stovėjimo aikštelę.

Valdyba svarstytų tik tų statybinių or
ganizacijų pareiškimus, kurios galėtų 
įrengti naują “boutique” stiliaus Klubą, 
su maždaug vieno milijono dolerių likučiu 
Klubo kasoje. Sis pelnas užtikrintų Syd
nėjaus Lietuvių Klubo gyvastingumą to
limai ateičiai”.

Klubo Sekretoriui Laurie Cox perskai
čius rezoliuciją angliškai (kadangi Klubas 
yra inkorporuotas, rezoliucijos bei protoko
lai turi būti anglų kalboje), Klubo pirminin
kas Alis Migus suteikė platesnius paaiški
nimus ir pakvietė narius pasisakyti. Po il
gokų diskusijų buvo pravestas balsavimas. 
Jono Zinkaus pranešti rezultatai buvo tokie: 
už rezoliuciją - 128, prieš rezoliuciją - 
37. Vadinasi, rezoliucija buvo priimta.

Grįžkime prie diskusijų. Paremdamas 
rezoliuciją. Klubo pirmininkas Alis Migus

Nepaprastojo visuotinio susirinkimo Sydnėjuje metu. Nuotr. Vytauto Vaitkaus.

pabrėžė, kad Klubo remontui, atnaujinimui, 
savivaldybės reikalavimų išpildymui reikėtų 
apie ketvirčio milijono dolerių. Jei bankai 
tiek ir skolintų, Klubo Valyba nedrįstų įsi
pareigoti, nes skolą grąžinti nebūtų iš ko. 
Valdybos nuomone. Klubas turėtų likti Banks- 
tovvne, nes reikšminga narių dauguma gy
vena šiose Sydnėjaus apylinkėse. Auga ir 
atlyginimų problema, nes vis sunkiau rasti 
Klubo darbuotojų, kurie dirbtų be atlygini
mo. Visa tai verčia pertvarkyti Klubą taip, 
kad jis išsilaikytų komerciniu pagrindu. Pa
gal siūlomą planą Klubas būtų mažesnis, 
patrauklesnis ir turėtų didoką rezervinį 
kapitalą.

Klausimų bei pasisakymų diskusijose 
buvo gausu - už ir prieš. Apylinkės Valdy
bos pirmininkui dr. R. Zakarevičiui atrodė, 
kad nutarimui reikia daugiau laiko dėl kitų 
galimybių įvertinimo ir platesnio narių ap
klausinėjimo; taip pat gali atsirasti kivirčų 
su butų savininkais. Nesantaikos galimy
bėms rūpinantis ir keliems kitiems nariams, 
ši tema buvo gvildenta gan plačiai ir aiškin
tasi, kokios yra Strata Plan taisyklės. Kilus 
klausimui, ar nebus problemų su leidimu 

alkoholio prekybai, formalus “Licensee” 
Kęstas Protas paaiškino, kad sąlygos nepa
sikeis. Dabartiniams Klubo “nuomininkams” 
(“Mūsų Pastogė”, “Talka”, Biblioteka ir tt.) 
Valdyba priminė, kad perstatymo metu 
jiems bus surastos laikinos patalpos. Ap
skritai, minčių, rūpesčių, patarimų atsirado 
gan daug, pvz. reikia parinkti gabų statybi
ninką; apsisaugoti nuo statybininko bankro
to; persitvarkymui būtų verta surasti pata
rėjų - profesionalų; ar būtina vėl įsikurti 
toje pačioje vietoje? ir t.t. Netrūko ir padėkų 
Valdybai bei pasitikėjimo jos darbu. Iš savo 
pusės, dabartinė Valdyba pažadėjo - jei 
rezoliucija bus priimta - savo pareigas tęsti 
toliau.

Susirinkimo metu nariai galėjo apžiūrėti 
vieno statybinio projekto provizorinius pla
nus, taip pat ir provizorinį numatyto Klubo 
išdėstymą, kurį parengė architektas Andrius 
Vingilis. Susirinkimą uždarius, nariai buvo 
pakviesti prie baro neapmokamam atsigai
vinimui. Kadangi visi buvo supratę disku
sijų bei priimtos rezoliucijos svarbą, inten
syvumo nestigo ir tolimesniems pašneke
siams. Vytautas Doniela

“Dievas su Jumis”
Tai žodžiai, kuriuos girdime iš kunigų 

lūpų. Pabendravus su kun. dr. Petru Smil
gių, susidarė įspūdis, kad gal šie žodžiai ne 
veltui buvo jam skirti iš aukštybių - kad 
lydėtų visą gyvenimą.

Sydnėjuje globojamas p.p. Patašiaus, 
Didžiūnų, Cox’ų, Kramilių, džiugino jis 
mus, sugrįždamas į mūsų kaimą nakvy nei. 
Per tą trumpą laiką Melbourne klebonas 
kun. Arnašius ir Klaipėdos klebonas kun. 
Smilgys tapo tarsi mūsų šeimos dalimi - taip 
lengva ir įdomu buvo bendrauti. Ne vieną 
vakarą prasėdėjome dar ilgokai po vidur
nakčio besikalbėdami įvairiomis temomis, 
kurių atrodo netrūko. Klebono Amašiaus 
žodžiais tariant: "išsikalbėjome nuo pasau
lio pradžios iki pasaulio pabaigos”.

Kun. dr. Petras Smilgys gimė 1970 m. 
Augo trijų brolių tarpe katalikiškoje šeimoje 
Mažeikiuose. Būdamas vienuolikmetis jau 
buvo prie altoriaus klapčiuku. Religijos at
žvilgiu jau tuomet turėjo tvirtą nusistatymą. 
Nepakeitė jo net mokytojos užmesti kandūs 
žodžiai: "Tai vėl bažnyčioje buvai ? ” Petru
kas ramiai atsakydavo: "Buvau. ” Dabar bu
vę klasės draugai su malonumu primena jo 
tuometinę drąsą. Užklaustas, ar stosiąs į 
komjaunuolius, Petrukas irgi trumpai ir aiš
kiai atsakė: "Ne Ir to tvirto "ne ” užteko, 
kad daugiau tuo klausimu neįkyrėdavo. Kai 
stojo į technikumą studijuoti apskaitingumą, 
čia irgi viskas lengvai ėjo, o įprasti politiniai 
bei religiniai klausiniai taip ir nebuvo lie
čiami. Atrodo, kad ne visiems gabiems stu
dentams sekėsi taip lengvai - “neiškraty
tais” praeiti mandatų komisiją. Iš čia buvo 
pasiūlymas stoti į Akademiją, kuri irgi pri
ėmė be taip vadinamų “įstojamųjų egza
minų.”

Jau 1990 m. įstojus į Telšių kunigų se
minariją, iš vienos mokytojos teko išgirsti, 
kad gimnazijos direktorė gavo valdžios ge

roką pabarimą dėl nesugebėjimo "padoriai 
išauklėti ” savo mokinį Smilgį.

1995 m. gavęs įšventinimą, Petras Smil
gys išvyksta į Romą tęsti studijas. Iš jo pa
sakojimų susidariau vaizdą, kad Lietuvoje 
taip ir neteko vikarauti, nes tiesiai iš klap
čiuko tapo klebonu. Grįžusiam iš Romos 
krinta didelis krūvis: dvi klebonijos - Žarėnų 
ir Lauko Sodo, be to dar skaityti paskaitas 
Kretingos šv. Antano Religijos Studijų Ins
titute, Klaipėdos universiteto Pedagogikos 
fakulteto Katalikų tikybos katedroje, Telšių 
kunigų seminarijoje ir Katalikų teologijos 
fakultete prie Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto. Dabar krūvis dar padidėjo, perė
jus į Klaipėdoje nemažą Marijos Taikos

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje Engadine. 
Iš kairės: Nijolė Bučinskienė, kun. dr. 
Petras Smilgys, Birutė Vaitkienė ir Algis 
Bučinskas. Nuotr. Vytauto Vaitkaus.

Kun. dr. Petras Smilgys (dešinėje) aplankė sodybietį dailininką Stasį Montvidą.
Nuotrauka Vytauto Vaitkaus.

Karalienės parapiją, kur jis turi keletą vikarų 
ir kapelioną, prižiūrintį Klaipėdos uostą, o 
be to dar eina atsakingas Telšių Vyskupo Vi
karo pareigas. Aišku, kodėl darbas nenu
trūko net būnant tolimoje Australijoje, kur 
reguliariai gavo korespondenciją ir atsa
kinėjo e-mailu.

Iškilo kalba ir apie lietuvių kunigų trū
kumą Vakarų pasaulyje. Kun. Smilgys ka
tegoriškai pareiškė, jog iš Lietuvos skirti 
kunigą į bet kokį miestą Australijoje, ar net 
į New Yorką ir pan. vien tik lietuvių aptar
navimui. yra netikslinga. Tai būtų kunigo 
bereikalingas “lepinimas”. Kiekvienas ku
nigas turi būti užimtas ištisą dieną, skirda
mas poilsiui tik 8 valandas. Kitu atveju, tai 
bus kenkimas tolygiai tiek sau, tiek savam 
pašaukimui. Tikimasi, kad Sydnėjaus lietu
vių bendruomenė gaus lietuvį dvasiškį, o 
Melbourne įvyks pasikeitimas. Tačiau, at
vykę jauni kunigai turės įsijungti į austra
liškas parapijas, kad grįžę į Lietuvą galėtų 
panaudoti čia įgytą patirtį bei šio krašto tau

tų kultūrinį ir religinį pažinimą sprendžiant 
savame krašte esančias problemas. Kalban
tis apie tai ir su kun. Egidijum Amašiumi 
atrodė, kad ir jis mano, jog sugrįžęs į Lie
tuvą. jaus minėtos patirties trūkumą. Nors 
kun. E. Arnašius viešėjo Sydnėjuje gana 
trumpai, abu kunigai Vytauto Patašiaus 
globoje spėjo pereiti pirmyn ir atgal Sydnė
jaus tiltą, aplankyti operos rūmus, išstu
dijuoti australiškas žuvis, iš aukšto bokšto 
gėrėtis miesto panorama. O Vytautas, sugrą
žinęs mums svečius, jau vėlyvą vakarą išsku
bėjo į namus pamirkyti ir atgaivinti pavar
gusias kojas.

Kiek mums teko pabendrauti, tikrai 
tikiu, mielas kun. dr. Petrai Smilgy, kad yra 
“Dievas su Jumis”. Tikiu, kad Jis lydi Jus 
gyvenimo kelyje. Širdingas ačiū Jums už 
aplankymą mūsų, esančių taip toli nuo 
brangios Tėvynės, ir padovanojimą mums 
tolimesnio lietuvybės išlaikymo viltį.

Algis Bučinskas
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Lietuva iš arti
Nauja Antano Paulavičiaus knyga 

“Per kryžių ir kalaviją”
Aš dėl dainos pasiekiau žemės kraštą, 
Aš dėl dainos šypsausi ir verkiu. 
Daina tremty padėjo kryžių nešti, 
Tarp svetimų nebuvo taip klaiku.

Karys savanoris Antanas Paulavičius

Lietuvoje ir užjūriuose (Amerikoje 1996 
ir 1998. Australijoje 1999) gerai žinomas 
ansamblis “Girių aidas”. Jo repertuare pat
riotinės ir partizanų dainos. Visur, kur kon
certuoja “Girių aidas”, jį lydi didžiulė sėk
mė. Ansamblio dainomis sužavėtas tautos 
dainius Bernardas Brazdžionis “Girių aido” 
garbei parašė eilėraštį “Trys amuletai”. An
samblio vadovas maestro Antanas Paula
vičius apdovanotas daugeliu talentų. Jis - 
kompozitorius, dirigentas, poetas, prozinin
kas, aktyvus visuomenininkas, tremtinys, 
buvęs plechavičiukas. o dabar vadovauja 
Vietinės Rinktinės karių sąjungai.

APaulavičius yra parašęs 7 knygas ir 
apysaką apie savo, artimųjų, likimo brolių 
gyvenimus tremtyje. Jis bene pats pirmasis 
parašė knygą rezistencijos ir nuožmaus 
partizaninio karo tematika - “Kraujo upeliai 
tekėjo” (1990).

Šiomis dienomis knygynuose pasirodė 
nauja A. Paulavičiaus knyga “Per kryžių ir 
kalaviją” (Leidyklos centras prie Krašto 
apsaugos ministerijos, 2002, 1000 egz., 240 
p.). Šioje knygoje maestro liko ištikimas 
savo principams: rašo apie meilę Tėvynei, 
rezistentų kovas, Nepriklausomybės siekį, 
rašo apie konkrečius asmenis, palikusius 
ryškų pėdsaką laisvės kovose ir Nepriklau
somybės įtvirtinime.

Skyrelyje “Mūsų generolas” pasakojama 
apie dabartinį Lietuvos kariuomenės vadą 
gen. mjr. Joną Kronkaitį, jo gyvenimo kelią 
Vakaruose, kopimą kariniais laiptais aukšyn 
iki JAV armijos pulk. Įeit, laipsnio. Tame 
kelyje buvo ir karas Vietname. Lietuvoje 
darbą J.Kronkaitis pradėjo krašto apsaugos 
viceministru. Dabar jis Lietuvos kariuome
nės vadas, labai reikalingas Lietuvai kelyje 
į NATO

Apybraižoje “Kam ieškote gyvojo tarp 
mirusiųjų” pasakojama apie Nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos pirmąjį kariuo
menės vadą, atsargos gen. mjr. Joną Andriš
kevičių. Tai vienas iš tų kariškių, kuris, 
prasidėjus Atgimimui, išstojo iš komunistų

Lietuvos muzikos
BNS. Išugdžiusi beveik 10 000 muzikos, 

teatro, kino, televizijos ir šokio meno spe
cialistų Lietuvos muzikos akademija (LMA) 
švenčia savo 70-metį. Kaip pranešė LMA, 
aštunto gyvavimo dešimtmečio pradžios 
proga balandžio 2 d. surengta mokslinė 
konferencija “Kelyje į Europos aukštojo 
mokslo erdvę” bei LMA pedagogų ir stu
dentų koncertas. Balandžio 3 d., Kongresų 
rūmuose vykusio iškilmingo minėjimo metu 
profesoriui Sauliui Sondeckiui buvo suteik
tas LMA garbės daktaro vardas.

LMA ištakos - Lietuvos muzikos pa
triarcho Juozo Naujalio įsteigta, 1920 m. 
suvalstybinta Kauno muzikos mokykla. 
1933-aisiais ji buvo reorganizuota į aukštąją 
mokyklą - Kauno konservatoriją, kurioje 
mokėsi daugiau kaip 250 studentų.

1949 m. Kauno konservatorija buvo su
jungta su 1940-aisiais įsteigta Vilniaus kon
servatorija ir tapo vienintele Lietuvos aukš
tąja muzikos mokykla - Lietuvos konserva
torija, nuo 1992 m. vadinama Lietuvos mu
zikos akademija. Šiuo metu LMA bakalauro 
ir magistro diplomų siekia beveik 1000 stu
dentų. LMA sudaro keturi fakultetai. For- 
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partijos, atsisakė sovietinės pensijos, priėmė 
savanorio priesaiką ir stojo į lietuviškos 
kariuomenės gretas. Visos Seimo frakcijos 
pritarė J. Andriškevičiaus kandidatūrai į 
Lietuvos kariuomenės vadus ir taip neparti
nis gen. mjr. J. Andriškevičius tapo pirmuo
ju atgimusios Lietuvos kariuomenės vadu.

Apybraižose apie minėtus generolus 
prisiminti bolševikų sušaudyti generolai 
P.Liatukas, K.Ladiga, J.Žemaitis-Vytautas, 
A. Ramanauskas-Vanagas, mirę Lietuvoje 
S.Žukauskas ir E. Adamkevičius. pasitraukę 
į Vakarus ir ten mirę St.Raštikis ir P.Plecha- 
vičius.

Skyrelyje “Iš mirties parėjau” pateiktas 
pokalbis su Vyčio apygardos Vėtros būrio 
partizanų vadu Broniumi Juospaičiu-Direk- 
toriumi. gulėjusiu ant grindinio šalia Ramy
galos stribų būstinės ir per stebuklą išliku
sius gyvu, apie jo būrio kovotojų žygius, 
skaudžias netektis ir tragiškus likimus bei 
paties vado dramatišką gyvenimo kelią.

Apybraižoje “Vienas kraujo lašas” pasa
kodama apie 1941 m. birželio sukilimą, jo 
organizatorius, dalyvaus, skaudžias netektis 
ir sukilimo dalyvio Alfonso Žaldoko gyve
nimo kelią.

Skyrelyje “Kariškių tragedija” rašoma 
apie gen. P.Plechavičiaus Vietinės Rinktinės 
kariūnų, žuvusių ir išsibarsčiusių po pa
saulį, likimus bei Vietinės Rinktinės štabo 
darbuotojų tragediją.

Apybraižoje “Aš palieku jums ramybę” 
pasakojama apie anykštėno vyskupo Pau
liaus Baltakio sudėtingą gyvenimo kelią. 
Knygos autorius ir būsimasis vyskupas buvo 
klasės draugai. Apybraižoje jautriai aprašo
mas Anykščių gimnazijos klasės draugų 
susitikimas po 50 gimnazijos baigimo metų, 
kuriame dalyvavo ir vyskupas P.Baltakis.

Skyrelyje “Sursum corda” rašoma apie 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus gyvenimo 
kelią nuo Dzūkijos kaimo iki kunigo, disi
dento, “Katalikų Bažnyčios kronikos” re
daktoriaus, gulagų kalinio ar atsakingų 
arkivyskupo pareigų.

Knyga parašyta A.Paulavičiui būdingu 
stiliumi, lengvai ir įdomiai skaitoma, pri
verčia skaitytoją susimąstyti apie žmogaus 
vietą gyvenime, jo pareigą visuomenei ir 
valstybei.

Kazimieras Blaževičius, Kaunas

akademijai - 70 
tepijono ir muzikologijos fakultete rengiami 
pianistai, muzikologai, etnomuzikologai ir 
kompozitoriai. Pačiame skaitlingiausiame 
- Instrumentinės ir vokalinės muzikos fa
kultete studijuoja stygininkai, pūtikai, 
liaudininkai, akordeonistai, dainininkai, 
chorų vadovai, dirigentai.

1952 m. Lietuvos konservatorijoje buvo 
įsteigta Aktoriaus meistriškumo katedra - 
lietuviškoji vaidybos mokykla, išaugusi į 
atskirą Teatro ir kino fakultetą, kuriame 
šiuo metu jau yra trys katedros: Vaidybos ir 
režisūros, Kino ir televizijos, Meno istorijos 
ir teorijos. Šiame fakultete rengiami ne tik 
aktoriai, bet ir teatro, kino bei televizijos 
režisieriai, operatoriai, garso režisieriai, va
dybininkai, teatrologai. Pagrindinių muzi
kinių specialybių atlikėjus Kauno apskričiai 
rengia Kauno fakultetas, įsteigtas 1989 m.

LMA intensyviai dalyvauja tarptauti
nėse programose. Didelį rezonansą Euro
pos aukštųjų muzikos mokyklų tarpe turėjo 
pagal SOCRATES/ERASMUS programą 
vykę Tarptautiniai dirigavimo kursai, 
šiemet jau trečią kartą rengiama Vasaros 
kino studija, tarptautiniai studentų ir pe
dagogų mainai. □
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Kaip malonu...
Tenka išgirsti spaudoje nelabai malonių 

atsiliepimų apie jaunimą. Todėl man labai 
smagu skaitytojams pateikti teigiamų žinių 
apie jaunimo nesavanaudišką pagalbą me
no institucijai. Anot korespondentės iš 
“Vakarinės Palangos”, gimnazistės Agnė 
Domarkaitė ir Renata Liepytė - abi domisi 
menu. Jos nusprendė paremti Antano Mon- 
čio namus-muziejų, jam paskirdamos su
rinktas lėšas (30 litų) iš surengto vakarėlio 
- kaukių konkurso. Ši gimnazistų idėja 
sujaudino ir pradžiugino A.M. namų-mu- 
ziejaus direktorę Loretą Turauskaitę. Pini
gus sudėjusios į mėlyną piniginę (namų- 
muziejaus spalvos, aut.) užrašė: “Mes 
mylime A.Mončį - Jaunimėlis - muziejui.”

Kitą džiugią naujieną perskaičiau ką tik 
gautame laiške iš J.Janonio gimnazijos 
Šiauliuose. Anglų kalbos mokytoja - meto
dininkė kolegė A.V. bando kitų dalykų 
mokytojoms padėti įsijungti į bendrą pro
jektą. su viena kuria iš ES šalių. Derybos 
jau sėkmingai eina prie galo. Džiugu! Kaip 
pravartu mokėti svetimą kalbą!

Maloniai buvau nustebinta ir naujiena 
iš “Lietuvos ryto” svetainės. Lukiškių kalė
jime trys kaliniai, nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos, pradėjo studijuoti neakivaizdiniu 
būdu socialinę pedagogiką Vilniaus peda
goginiame universitete. Universiteto dėsty
tojai ateina į kalėjimą jiems skaityti paskai
tų. O gal studijos jiems padės nesužlugti 
morališkai ir visiškai sužvėrėti?

Pajiesio girininkijoje dešimt skulptorių 
iš Baltarusijos, Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos 
kelias dienas kūrė skulptūras iš ąžuolų ka

į

Nafta Lietuvoje '•
Apie tai kad Lietuvoje gali būti naftos, 

pokario metais yra rašęs Vilniaus Univer
siteto geologijos profesorius Juozas Da- 
linkevičius. Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
vokiečiai, vykdydami gręžimo darbus, Ka
raliaučiaus krašte ieškojo naftos. Tačiau 
šiame krašte, kaip ir Lietuvoje, nafta yra 
giliai ir jos telkinių paieška pareikalavo 
didelių investicijų, galingos gręžimo tech
nikos ir ne vieno dešimtmečio.

Nuo 1958 metų, pagal Sovietų Sąjungos 
Geologijos ministerijos naftos paieškos 
programą. Karaliaučiaus ir Klaipėdos srityje 
buvo aptikta (dažniausiai 2,000 metrų gy
lyje) ne tik naftos požymių, bet ir nemažos 
sankaupos, turinčios pramoninę reikšmę.

Tarybiniais metais nafta Lietuvoje ne
buvo laikoma prestižine ūkio šaka. Tai su
prantama, nes, pagal vakarų Sibiro telkinių 
mastus, Lietuvos telkiniai maži, o investici
jos didelės. Buvo baiminamasi ir dėl nei
giamo naftos pramonės poveikio aplinkai. 
Taigi, Lietuvos nafta iki garsiosios Michail 
Gorbačiov blokados laikų pratūnojo Lie
tuvos žemės gelmėse. Nors tuo metu išgau
namas nafto kiekis prie strateginio šalies 
aprūpinimo neprisidėjo, tačiau ’’džinas” iš 
butelio buvo išleistas, ir Lietuviškos naftos 
gavyba prasidėjo.

Pristatyta istorinė Lietuvos karininkų enciklopedija
ELTA. Balandžio 4 d. Lietuvos karo aka

demijos ramovėje pristatytas dešimties tomų 
enciklopedinio leidinio “Lietuvos kariuo
menės karininkai 1918-1953” antrasis to
mas. Šioje knygoje pradedamos spausdinti 
Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo 
kapelionų biografijos, iliustruotos portretais 
ir šeimos nuotraukomis. Iš jų galima nema
žai sužinoti, koks buvo to meto karininkų 
išsilavinimas, karinės specialybės, apdova
nojimai, tarnybos eiga ir likimai.

Antrasis leidinio tomas ypatingas tuo, 
kad čia pirmą kartą pateikiama detali 1918- 
1953 metų Lietuvos kariuomenės ir jos va

mienų. Menininkai paskyrė savo darbus ra
jono girininkijoms. Būtų įdomu jas pmatyti.

Pro mano akiratį “praslydo” kompozito
riaus ir autoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 
nauja opera “Karalienė Bona”. Atrodo, kad 
Grušo dramoje “Barbora Radvilaitė” kara
lienė Bona buvo labai tendencingai pavaiz
duota. Anot Kuprevičiaus, jis nori atitaisy
ti padarytą klaidą. “Savo opera bandau šią 
moterį reabilituoti. Jos nuopelnai Lietu
vai neabejotini. Mes tik nenorim jų pripa
žinti... Bona buvo aukštos kultūros mote
ris, kuri bandė įdiegti Renesanso idėjas 
mokslo, politikos ir kultūros srityse. ” Gaila, 
bet turbūt neteks pamatyti šios operos.

Lietuviai ne taip jau yra atsilikę nuo 
kai kurių kitų ES šalių teatro lankyme. 
2000/2001 m. 22% Lietuvos gyventojų 
lankė teatrus. Nyderlanduose 29%, o Itali
joje tik 1 5% per maždaug tą patį laikotarpį.

Iš trijų Pabaltijo valstybių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, tik pastaroji turi savo 
monetų kalyklą, kuri buvo įsteigta 1990 m. 
Čia kalamos apyvartinės ir proginės mone
tos, bet jomis kalykla neprekiauja. Tai Lie
tuvos banko privilegija. “Kalykla taip pat 
nukala įvairius medalius, kuriais užfik
suojamos įsimintinos datos. Gaminami taip 
pat įvairūs sudėtingi ženklai, ženkleliai, 
žetonai, metaliniai spaudai, žymekliai, 
įspaudimo plokštės spaustuvėms”- rašo 
reporterė E.Milaševičiūtė “Veido” žurnale.

Alpinistas Vladas Vitkauskas parašė 
savo atsiminimų knygą “Everestas - mano 
lemtis”. Kaip jau anksčiau rašiau apie jį, 
Vitkauskas įkopė į visų žemynų aukščiau
sius kalnus, jų tarpe ir į Australijos - Mt. 
Kosciusko.

Isolda Poželaitė-Davis AM

!990 metais buvo išgauta 12,000 tonų 
naftos. Per 12 metų gavyba pakilo ligi 
500,000 tonų per metus (2002 metais). Tai 
sudaro apie 20% naftos sunaudojimo Lie
tuvoje. Nafta išgaunama kelių privačių 
lietuvių-užsieniečių bendrovių. Viena iš 
svarbiausių yra bendra lietuvių-danų firma 
“Minijos nafta”, kuri ne tik išgauna naftą 
Lietuvoje, bet ir turi interesų Danijoje, va
dinasi pati pasidarė “multinational”.

Dabartiniai pramoniniai naftos telkiniai 
yra pusratyje apie 20 km nuo Klaipėdos. 
Lietuvos Geologijos instituto naftos spe
cialistų nuomone, prognoziniai naftos iš
tekliai Lietuvoje sudaro apie 23 milijonus 
tonų, o Lietuvai priklausančioje Baltijos 
jūros teritorijoje - apie 64 milijonus tonų. 
Tai būtų apie 30 metų naftos sunaudojimo 
Lietuvoje.

Lietuvoje šiuo metu sunaudojama apie 
2.6 milijonus tonų naftos per metus. Paly
ginimui, Slovėnija sunaudoja 3 milijonus 
tonų naftos, Naujoji Zelandija - 6 milijonus 
tonų, Australija - 38 milijonus tonų naftos.

Kazys Kemežys, Canberra

Straipsnis dalinai pagrįstas Lietuvos 
Geologijos sąjungos žurnalu “Geologijos 
akiračiai” No.4 (44), 2001.

dovybės struktūra. Taip pat spausdinami 
1918-1940 metų karininkų, karo kapelionų, 
1940 metų karo mokyklos laidų absolventų 
- 1940-1953 metų pasipriešinimo okupan
tams dalyvių - pavardžių sąvadai.

Daugiau kaip 400 puslapių Lietuvos ka
riuomenės karininkų enciklopediją pristatė 
leidėjai - Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio 
genocido artimųjų sąjungos (LKKAS) at
stovai - LKKAS pirmininkas dr. Vytautas 
Jasulaitis ir jo pavaduotojai dr. Juozas Jan-- 
kauskas ir Vytautas Zabielskas.

□
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Miliutės Kampelis
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Žemaitės skarelė
Rašytoja Žemaitė (bajoraitė Julija Beniuševičiūtė-Žy- 

mantienė), ištekėjusi už buvusio baudžiauninko ir pasirinkusi 
vargingos valstietės dalią, mums žinoma iš savo apysakų ir
komedijų, daugiausia iš kaimo gyvenimo. Savo raštus ji siųsdavo Jonui Jablons
kiui, kad pataisytų kalbą tačiau Jablonskis vėliau sakė: “Iš Žemaitės raštų aš 
mokiausi gyvų gyviausios, gražių gražiausios žmonių kalbos”. Žemaitė mėgo savo 
rašinius paskaityti kaimynams. “Čia galva ne kopūstas”, - sakydavo seniai, “reikėjo 
ją leisti į kunigus”.

Gal mažiau žinoma jos gyvenimo pusė yra jos nesiliaujanti kova už moterų, 
ypač kaimiečių, lygybę bei teises ir jos darbas šelpiant karo pabėgėlius.

Jos portretai ir skulptūros, visuomet su skarele, nėra tik dailininkų kuriamas 
įvaizdis. A. Bulotienė atsiminimuose rašo: “Savo Lietuvos kaimietės išvaizdai ji 
buvo visą savo amžių tikra ir ištikima. Mėgdavo aiškias, ryškias spalvas drabužiuose 
ir nei vienos valandikės nesutikdavo pabūti be margos skarelės ant galvos, užrištos 
po smakru paprastu kaimišku mazgu”.

Būdavo dėl to ir nesusipratimų. Susidraugavusi su G. Bite-Petkevičaite, Žemai
tė kurį laiką praleido su ja Birštone. Jos ten pietaudavo kurhauze. Bitė pasakoja: 
“Po vienų pietų prieina prie manęs kažkokia šilkais šlamanti ponia ir praneša, 
kad visų kurhauzo svečių deleguota ji išreiškia pasipiktinimą, kad aš drįstu į tą 
valgomą salę, kur susirenka visa ponybė, vestis tarnaitę ir sodinti drauge prie 
stalo!”

Visai kitaip į Žemaitę pažiūrėjo moterys, susirinkusios į visos Rusijos moterų 
suvažiavimą. Žemaitės įspūdžiai: “Iš maždaug 800 suvažiavusių moterų viena 
vienintelė tebuvo sodietė - lietuvių atstovė. Gal tai mano naminiai rūbai ir ant 
galvos skepetėlė, bet visos šilkuotos ponios maloniai ir prielankiai kalbino ir trauk
te traukė į savo būrį. Labai nusistebėjusios rusės ponios klausinėjo kame yra toks 
kraštas, kur sodietės pradeda susiprasti, kruta ir reikalauja prigulinčių joms teisių”.

Po vyro mirties Žemaitė nuvažiavo į Vilnių, kur ėmėsi šalpos darbo. Ji rašo 
sūnui: “Iš inžinieriaus Vileišio gavome namų rūsį dykai. Ten sukimšom visas 
bobas su mažais vaikais - 17 bobų ir 40 vaikų. Butuose, pasamdytuose miesto 
pakrašty, sutalpinom suaugusius ir senius - apie 200 žmonių. Man uždėjo 
priedermę rūpintis pabėgėlių maistu. Pamislyk, tiek pavalgydinti - verda, verda, 
o visi žmonės alkani. Širdis plyšta žiūrint.” Pati Žemaitė iš tos labdaros naudos 
neturėjo. Labai skursdama, apsiėmė “Lietuvos Žinių” atsakomosios redaktorės 
pareigas. (Laikraščiui prasikaltus, toks “redaktorius” baudžiamas). Savo anūkei 
ji rašė: “Šiandien teisė mane už “Lietuvos Žinių” straipsnį, nuteisė į tvirtovę 
uždaiyti ant 2 savaičių” . Kalėjime išbuvusi dvi savaites, Žemaitė tą įvykį aprašė: 
“Rodos taip seniai žinojome ir rengėmės sėstis, o pamačius sargybinį su popierium 
areštuoti, šiust! Šaltis perpylė per visą kūną”.

Tik nuo 1913 m. Žemaitė išsivadavo iš skurdo, kai ją pas save pasiėmė ir 
globojo advokato Bulotos šeima Marijampolėje. A. Bulotienė rašo savo prisi
minimuose: “Ji buvo labai darbšti ir namuose griebėsi visokio darbo, ypač mėgo 
adyti kojines, ir mes turėjome vaikščioti su margais lopais, nes ji tvirtai laikėsi 
ryškių spalvų, ypač lopams, kad geras darbas neprapultų veltui ir būtų iš tolo 
matomas.

Važiuojant laivu į Ameriką (rinkti aukų karo pabėgėliams), teko skaitytis su 
pirmos klasės keleiviams iškabintomis taisyklėmis, pagal kurias pietums reikia 
apsirengti ponioms vakarinėmis suknelėmis, o vyrams smokingais arba frakais. 
Mūsų Žemaitė niekaip nenorėjo skirtis su savo marga skarele ir, tik man prašant, 
sutiko vieton jos apsigaubti juodų mezginių šaliku, bet pirmą kartą mačiau ją iš 
tikrųjų nusiminusią. Ant rytojaus ji man sakė, kad jeigu negalima būti su skarele, 
ji valgys savo kabinoje. Tuo tarpu keleivius jau pasisekė informuoti, kas ji per 
viena ir sukelti jų susidomėjimą. Žinoma, po toji drąsiai galėjo būti su savo skarele 
ir visų buvo ypatingai mėgiama ir pageidaujama”.

If REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Negaliu sutikti su straipsniu “Lietuvos 
žemėlapio sukaktis” (“Mūsų Pastogė” Nr. 
11, 2003.03.24), kad Mikalojaus Kristupo 
“Našlaitėlio” Radvilos dėka ir rūpesčiu 
išleistas 1613 metų Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos žemėlapis yra seniausias 
Lietuvos žemėlapis.

Mano asmeniniame rinkinyje yra du 
originalūs (lotynų ir prancūzų) kalbomis 
Gerardo Mercator 1595 metais išleisti Lie
tuvos žemėlapiai. Kartu su istoriku prof. 
J.Jurginių 1970 m. ieškojome Radvilino 
žemėlapio Mokslų akademijoje ir Vilniaus 
universitete, bet neradome. Vienintelis mi
nėtas žemėlapis yra Upsalos universitete, 
Švedijoje.

Apie Mercatoriaus išleistą seniausią 
Lietuvos žemėlapį rašiau “Mūsų Pastogėje” 
1969 metais birželio 9 dienos straipsnyje.

Su pagarba,
Jurgis Zaikauskas

Melbourne

Liet. Sodyboje Engadine
Visai netikėtai šeštadienį, kovo 29 die

ną, Sodyboje apsilankė kun. dr. Petras 
Smilgys, pravažiuodamas su Algiu ir Nijole 
Bučinskais, kai jie apžiūrinėjo Sydnėjaus 
apylinkes ir Royal National Parką.

Nors ir labai mažai turėjo laiko, vis tik 
spėjo susipažinti su keliais sodybiečiais ir 
net suteikti dvasinį patarnavimą to pagei
daujantiems. Prabėgomis apžiūrėjus Sody
bą. gerb. svečiai išskubėjo į Lidcombe’s St. 
Joachim’s bažnyčią rekolekcijoms. Gaila, 
kad nebuvo laiko ilgiau paviešėti ir pasi
šnekėti.

Dėkojame Nijolei ir Algiui, kad 
nepamiršo gerb. svečiui parodyti mūsų 
Sodybos ir supažindinti su jos gyventojais.

Sodybietis

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Sporto klubo “Kovas” metinis susirinkimas
Sydnėjaus liet, sporto klubo “Kovas” 

visuotinis metinis narių susirinkimas įvyko 
kovo 23 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Sporto klubo pirm. Michael Wallis pa
sveikino susirinkusius ir pakvietė Vincą 
Binkį pirmininkauti susirinkimui. Sekreto
riavo Rita Kasperaitytė. V. Binkis perskaitė 
dienotvarkę lietuvių ir anglų kalbomis, 
pabrėždamas, kad pagal valstybės įstaty
mus, registruoti klubai susirinkimus turi 
pravesti anglų kalba. Kadangi šis klubas yra 
lietuvių sporto klubas, tai vartosime abi 
kalbas. Tylos minute visi pagerbė mirusius. 
Sekretorė perskaitė praėjusio visuotinio 
susirinkimo protokolą, kurį susirinkimas 
priėmė be pakeitimų. Pagal dienotvarkę 
prasidėjo pranešimai.

Klubo pirmininkas trumpai apibūdino 
klubo metinę veiklą apgailestaudamas, kad 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė visiškai 
nesidomi klubo veikla, nelanko klubo ren
ginių, niekas nevertina jos Valdybos darbo, 
tik dažnai kritikuoja. Ypač daug kritikos 
pasirodo spaudoje (“Mūsų Pastogėje”), tai 
nepaprastai žlugdo dirbančių entuziazmą.

Iždininkas Viktoras Šliteris (jnr.) patei
kė praėjusių metų finansinę ataskaitą, pa
brėždamas, kad metų bėgyje išlaidų buvo 
daugiau nei pajamų, tačiau finansiškai 
klubas nėra bankrote. Prieš keliolika metų 
įsteigtas Vlado Daudaro fondas (jam mirus) 
gauna pajamas iš investuoto kapitalo, taip 
pat gauna aukų. Protingai tvarkant šis ka
pitalas ne mažėją bet auga. Revizijos komi
sija iždininko vedamas knygas priėmė be 
priekaištų. Sporto sekcijų pranešimuose 
paaiškėjo, kad sportuojančio jaunimo ne
stinga, tik trūksta trenerių bei gerų orga

nizatorių, pasišventusių žmonių, kurie pa
aukotų savo laiką fiziškai lavinti mūsų 
jaunimą. Diskusijose dėl pranešimų buvo 
įvairių pasiūlymų, žinomą nauja Valdyba 
tuos pasiūlymus gal sugebės įgyvendinti. 
Diskusijose jautėsi, kad buvusios Valdybos 
ryžtas labai nukritęs ir jie neturėjo jokio 
noro toliau klube dirbti, net buvo iškeltas 
klausimas, ar verta šiam klubui tęsti savo 
veiklą.

Toliau sekė Valdybos rinkimai. Neatsi
radus naujų kandidatų, susirinkimas 
sugebėjo buvusią Valdybą įtikinti, kad jų 
darbas nepaprastai vertingas lietuvių ben
druomenei. Buvusi Valdyba sutiko toliau 
dirbti. Valdybą sudaro: Michael Wallis, 
Anna Šepokas, Rita Kasperaitis, Louisa 
Šliogeris, Petras Burokas, Viktoras Šliteris 
(jnr.). Į Valdybą atėjo dirbti Daina Šliterytė 
ir Darius Gakas.

Aš daugiausiai pasigedau šiame spor
to klubo susirinkime to, kad nebuvo nė 
vieno asmens iš ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos. Šiai Valdybai kaip tik turėtų 
rūpėti šios apylinkės organizacijų veikla. Jų 
dalyvavimas pakeltų dirbančių entuziazmą. 
Žinau, kad mūsų Apylinkės Valdyboje yra 
gabių veikėją ir jei jie arčiau susipažintų 
su sporto klubo veikla, galėtų pateikti naujų 
idėjų. Per sportą dar įmanoma pritraukti 
šiek tiek lietuviško jaunimo. Kas dieną da
rosi vis sunkiau ir sunkiau surasti pasišven
tusių žmonių, kurie paaukotų savo laiką 
dirbti bet kurioje valdyboje: ar tai būtų spor
to klubas, ar Lietuvių Namai. Ir jeigu mes 
dirbantiems nepadėsime, o tik kritikuo
sime, tai labai greitai neturėsime ką kriti
kuoti. Vincas Binkis
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Atvažiuoja!
Australijos valdžia nenoriai priima 

svečius iš Lietuvos. Gauti vizą kartais būna 
gana “sudėtinga”. (Žinome, kad dalis vete
ranų sportininkų vizų taip ir negavo!) Ir 
melboumiškiams teko gerokai “nuo Eino- 
šiaus prie Kaipošiaus” pavaikščioti, kol ga
lų gale gavo vizas dviems artistams: solistui 
Artūrui Kozlovskiui ir pianistei Eugenijai 
Kuprytei.

Bosas Artūras Kozlovskis baigė magis
tratūrą Lietuvos Muzikos akademijoje ir 
stažavosi meistriškumo kursuose Rostoko

Solistas Artūras Kozlovskis.

Pianistė Eugenija Kuprytė.

Muzikos Akademijoje Vokietijoje. Baigęs 
studijas dainavo Vilniaus Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre, Kauno Muzikiniame 
teatre, o dabar yra Klaipėdos Muzikinio 
teatro solistas. Yra laimėjęs tris dainininkų 
konkursus, dalyvavęs Šv. Kristoforo fes
tivalyje, Pažaislio festivalyje, Didžiajame 
Muzikų Parade bei Operos ir simfoninės 
muzikos festivalyje “Muzikinis rugpjūtis 
pajūiyje”. Be to, yra koncertavęs Lenkijoje, 
Rusijoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje.

Artūro repertuare yra operų, operečių ir 
miuziklų arijos, oratorijos, kantatos, mišios, 
lietuvių kompozitorių ir lietuvių liaudies 
dainos.

Eugenija Kuprytė, kurios tėvai mums 
yra koncertavę su tremtinių “Girių aido” 
ansambliu, turi net du magistro diplomus: 
Lietuvos Muzikos akademijos ir Ciuricho 
Aukštosios Muzikos Mokyklos Šveicarijoje. 
Eugenija tobulinosi keliuose tarptautiniuose 
meistriškumo kursuose: Ciuricho ir Ticino 
Šveicarijoje, Vienos Austrijoje ir Muro Ispa
nijoje. Yra J. Gruodžio pianistų - koncert
meisterių konkurso ir ORPHEUS konkurso 
Šveicarijoje laureatė. Kaip akomponiatorė 
ir solistė yra koncertavusi Šveicarijoje, JAV, 
Kanadoje, Ispanijoje, Austrijoje.

Eugenija domisi ne vien muzika. Lietu
viškų Studijų Savaitėje Dainavoje (JAV) ji 
skaitė pranešimą “Lietuvos ateities vizija

Mūsų Pastogė Nr. 14-15, 2003.04.14, psl. 5

jaunimo akimis”.
Artistai, nors vienas šiuo metu gyvena 

Ciuriche, kitas Klaipėdoje, jau dabar ruošia 
bendrą programą koncertams Australijoje. 
Jie atvyksta į Melbourną gegužės 1 d., o 
gegužės 4-tą išgirsime jų pirmą koncertą 
Melbourne. Numatomi koncertai ir kituose 
miestuose - Sydnėjuje, Canberroje, Adelai
dėje, Geelonge.Netrukus pranešime tikslų 
koncertų tvarkaraštį.

Melbourno Entuziastės
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Dainuosime Lietuvoj
Didysis Lietuvos kunigaikštis Mindau

gas 1236 m. pradėjo vienyti atskiras Lie
tuvos kunigaikštystes. Apie 1240 m. jis jau 
valdė stiprią, suvienytą Lietuvos valstybę. 
1251 m. jis priėmė krikštą ir 1253 m. buvo 
vainikuotas karaliumi. Lietuva buvo didelė 
ir galinga valstybė su krikščioniu valdovu 
priekyje. Ji pasidarė lygi kitoms Europos 
valstybėms. Mindaugo nuopelnai Lietuvai 
yra labai dideli. Jis buvo Lietuvos valstybin
gumo pradininkas.

Šiais metais Lietuva švenčia karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejų. 
Šia proga visoje Lietuvoje bus surengta daug 
ir įvairių minėjimų bei renginių. Vienas iš 
didžiųjų - Sporto žaidynės. Finalinės 
varžybos kartu su atidarymu įvyks birželio 
28 d. Vingio parke. Vilniuje. Uždarymas 
įvyks birželio 29 d., taip pat Vilniuje.

Svarbiausias karaliaus Mindaugo karū
navimo 750 metų jubiliejaus renginys bus 
III-čioji Pasaulio lietuvių dainų šventė. 
Rengėjai žada, kad ši šventė bus ilgesnė, 
įdomesnė ir gražesnė, negu vykusios anks
čiau. Dainų šventė prasideda birželio 30 d. 
ir tęsis iki liepos 6 d. Šventės renginiai vyks 
Vilniuje, Vingio, Sereikiškių ir Kalnų par
kuose, Žalgirio stadione. Katedros ir Ro
tušės aikštėse. Dainų šventės meninę temą 
įkūnija kompozitoriaus Gintaro Abariaus ir 
Justino Marcinkevičiaus specialiai šventei 
sukurta daina “Tai mes”.

Dainų šventę pradės Lietuvos tautinio 
kostiumo kolekcijos pristatymas, bus 
demonstruojami XIX-XX amžiaus Lietuvos 
etnografinių regionų kostiumai bei tau-

kur - kaip?
tiniais motyvais sukurti šiuolaikiniai darbai.

Liepos 1 dieną Vingio parke bus paro
dytas muzikinis veikalas “Velnio nuotaka”, 
kuriame dalyvaus Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, dainininkai, muzikan
tai ir aktoriai. Liepos 2 dieną Katedros 
aikštėje įvyks šventei specialiai parašyto 
Vidmanto Bartulio kūrinio “Mūsų Lietuva” 
premjera. Liepos 3-čiąją Sereikiškių parke 
ir pilių teritorijoje vyks folkloro diena 
“Slauna mūsų giminėlė”. Tą dieną “Arkos” 
galerijoje bus atidaryta liaudies meno 
paroda. Liepos 4-tą Vilniaus universiteto 
Petro Skargos kiemelyje vyks kanklių an
samblių popietė ir Kalnų parke - ansamblių 
vakaras “Virsmo spalvos”. Liepos 5-tą Ka
tedros ir Rotušės aiktėse vyks pučiamųjų 
orkestrų paradas “Vario audra” ir Žalgirio 
stadione Lietuvos ir užsienio šokėjų šventės 
“Gyvybės žalias medis” diena. Liepos 6-tą 
- dainų šventės uždarymas. Nuo Katedros 
aikštės iki Vingio parko vy ks šventės daly
vių eisena, o vakare prasidės dainų diena 
“Karūna tėvynei”.

Pasaulio lietuvių dainų šventės paprastai 
vykdavo kas ketveri metai (ši šventė turėjo 
vykti pernai), tačiau dėl Mindaugo karūna
vimo jubiliejaus buvo atkelta į šiuos metus.

Pirmoji Europos dainų šventė vyko 
1843 m. Šveicarijoje. Vėliau jos pradėtos 
rengti Vokietijoje ir Austrijoje. Šiuo metu 
tik trys Baltijos valstybės tęsia šią tradiciją.

Lietuvos vyriausybė šiais metais skiria 
2 500 000 litų visam Dainų šventės ren
gimui, bet organizatoriai tikisi dar virš 1 
milijono litų surinkti iš rėmėjų ir parduotų 
bilietų, kurių kainos bus nuo 10 iki 80 litų.

Kaip girdėjau, ir Australijos lietuviai 
dainininkai (jų gali būti nemažai) rengiasi 
dalyvauti šioje Dainų šventėje. Manau, kad 
su daina “Į Vilnių, į Vilnių tą mylimą šalį”, 
nebijodami šone vykstančių karų, mes taip 

pat gražiai atstovausime tiek sporte, tiek ir 
dainoje Australijos lietuvius. Gi Lietuvoje 
ramu, niekas neorganizuoja jokių demons
tracijų, tai gal ir mes galėsime demonstruo
ti tik už savo karalių Mindaugą, mūsų gra
žią dainą ir laisvą, nepriklausomą Lietuvą.

Įdomus ir garsus lietuvis

Bogotos meras Antanas Mockus.

Lietuvių kilmės kolumbietis Antanas 
Mockus jau gana seniai garsėja kaip įdomi 
ir nepaprasta asmenybė. Dar būdamas uni
versiteto dėstytojas jis nusprendė atkreipti 
nedrausmingų studentų dėmesį: skaityda
mas paskaitą, jis staiga nusimovė kelnes ir 
parodė auditorijai pliką užpakalį. Nuo to 
laiko praėjus 10 metų jis tapo toks popu
liarus, kad būdamas filosofijos ir matema
tikos dėstytoju, buvo išrinktas Kolumbijos 
sostinės Bogotos meru. Tapęs meru jis taip 
sostinės gyvenimą pradėjo tvarkyti, kad 
tapo pilietinio pasipriešinimo prieš tero
rizmą ir narkotikų mafiją simboliu. Daugu
mas Kolumbijos politikų, bijodami mafijos, 
nežino kaip kovoti prieš narkotikų prekybą. 

žmonių grobimą ir jų išpirkimą, jau 40 metų 
Kolumbiją stumiančią į pražūtį. A. Mockus 
bando įrodyti, kad veiksmingiausias atkirtis 
teroristams gali būti sėkminga dailės paro
da, gerai įrengtas skaityklų tinklas ir taisyk
lės, nustatant triukšmingų restoranų darbo 
laiką. Praėjusiais metais vienai nakčiai jis 
išvarė visus vyrus iš Bogotos gatvių ir 
surengė tą vakarą tik moterims. Nusikalti
mų tą naktį smarkiai sumažėjo, ypač auto
mobilių avarijų. Jis išplėtė bibliotekų ir 
viešųjų skaityklų tinklą pačiose skurdžiau- 
siose miesto dalyse, ko anksčiau nebuvo. 
Kaip ir daugelis Kolumbijos politikų, 50 
metų meras A. Mockus kasdien vilki neper
šaunamą liemenę, bet jos krūtinkaulio sri
tyje jis iškirpo širdies formos skylę, nes 
mano, kad jo laimėjimai mieste yra geriau
sia apsauga - nors marksistiniai sukilėliai 
yra paskelbę jam mirties nuosprendį.

Nors daugiau Antanas Mockus savo 
nuogo užpakalio ir nerodo, bet su trečiąja 
žmona apsivedė cirke, tigrų arenoje, į kurią 
įjojo ant dramblio. A. Mockus žūt būt siekia 
sugrąžinti Bogotai politines ir kultūrines 
pozicijas, nes anksčiau ji buvo laikoma 
viena nuostabiausių Pietų Amerikos sosti
nių. Jis nutarė nuo pirmos valandos nakties 
uždaryti restoranus ir kavines, kas pradžioje 
sukėlė labai didelį savininkų pasiprieši
nimą. bet tai pasiteisino, nes labai sumažėjo 
nelaimingų atsitikimų skaičius. Jis padvigu
bino išlaidas gynybai ir tikėjosi palaužti 
sukilėlių pasipriešinimą,tačiau jie davė 
šalies miestų burmistrams ultimatumą: jei
gu jie neatsistatydins, tai jų laukia mirties 
bausmė. Dalis jų atsistatydino, o 47 buvo 
nužudyti. A. Mockus neatsistatydino ir 
pareiškė, kad tokie bauginimai jo nepalauš.

Kolumbija yra turtinga šalis. Jai priklau
so 80% viso pasaulio smaragdų, labai gera 
kolumbiška kava, geras žemės ūkis, dideli 
naftos ir anglies ištekliai. iU .iau mafija, 
teroristai ir klestintis narkotikų biznis

Nukelta į 7 psL

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MPNr. 13

- Aš bijosiu be tavęs! - ėmė ašaroti 
vaikas.

- Nebijosi... Juk tu didelis berniukas ir 
turi man padėti.

Jai gerklę užspaudė gniužulas, lūpos 
ėmė virpėti, o rankos tapo šaltos kaip ledas. 
Baisu buvo palikti du mažyčius vaikus 
svetimoj minioj.

NSV pastate Aldoną pasitiko ta pati 
slaugė ir nuvedė į virtuvę. Prie didžiulės 
virtuvės su samčiu rankoje sukinėjosi jauna 
mergina. Aldona pastatė savo miežius. Kai 
jie išvirė ir Aldona buvo benukelianti indelį, 
mergina pasisuko į ją ir netikėtai paklausė:

- Jūs pabėgėlė? Verdate vaikams? Nepa
maitinsite  jų vandeniu. Štai įsipilkite pieno. 
Tik išeidama neparodykite seserims.

Kai grįžo į stotį, Dainelė išgėrė visą bu
teliuką šilto maisto, dar vienas buteliukas 
liko kitam kartui. Linukas suvalgė likusius 
tirštimus tiesiai iš indelio.

Po pusryčių pasaulis atrodė linksmesnis. 
Dainelė vėl užmigo. Linukas smalsiai dairė
si aplinkui. Tik Aldonai vis dar nesiliovė 
virpėjusios rankos ir gerklėj nenuslinko 
gniužulas. Dabar reikėjo surasti Lygeikius. 
Tik kaip šitame didmiestyje su Dainele glė
byje ir Linuku prie sijono, su visai ryšuliais 
pasiekti tramvajų, kaip į jį įlipti, paskui 
persėsti į kitą? Kaip surasti kelią?

- Linuti, mano mylimas sūneli! Tu turi 
man padėti. Mes negalime čia ilgiau sėdėti. 
Aš eisiu ieškoti namų, kur mes galėsime 
apsistoti, kur tave ir Dainelę išmaudysiu, 
švariai perrengsiu, kur miegosite lovose, 
kaip namie. Gal ir apie tėvelį sužinosim. 
Gal jis mūsų ieško, ir netrukus susitiksime. 
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Tada ir vėl viskas bus gerai. Tiesa, sūneli? 
Bet man reikia tuos namus surasti, o aš 
negaliu pasiimti Dainelės ir mūsų daiktų... 
Linuti, turiu tave čia palikti. Dabar tau teks 
manęs ilgai laukti. Tu sėdėsi ant lagamino 
kaip dabar ir prižiūrėsi Dainelę. Jei ji ims 
verkti, tik pajudink šiek tiek pagalvę, va, 
šitaip... Bet tu negali iš čia niekur pasi
traukti nė žingsnio. Sėdėk čia tol, kol aš 
sugrįšiu. Net jei ir ilgai užtrukčiau, nepasi
trauk, nes tuomet gali pasiklysti, ir aš tavęs 
nerasčiau. Ar supranti, sūneli? Lauksi čia 
manęs tol, kol aš sugrįšiu? Niekur, niekur 
nenueisi?

- Aš bijosiu be tavęs, mama...
- Nebijosi, matai - čia daug žmonių.
- Bet man jie nepatinka. Jie pikti. Bi

josiu.
- Linuti mano, turim ką nors daryti! Ne

galiu čia amžinai sėdėti. Man reikia eiti, o 
tu privalai pasilikti ir manęs laukti.

Berniukas daugiau nesiginčijo ir atsi
sėdo ant lagamino. Aldona patraukė ryšulį 
prie pat jo ir, pataisiusi pagalvę, paguldė 
mažytę. Linukas sugniaužė kumštyje pagal
vės kampą. Jis neverkė, tik akys dar labiau 
išsiplėtė ir tragiškai patamsėjo. Aldona ne
drįso pasilenkti ir vaiko pabučiuoti. Ji tik 
ranka palietė galvutę, apsisuko ir bėgte iš
bėgo iš stoties.

Pasiteiravusi kuria kryptimi važiuoti, įli
po į tramvajų. Atsisėdo prie lango, įsmeigė 
akis į gatvę, bet nieko nematė. Prieš akis 
stovėjo stotyje palikti vaikai. Jai dingojosi, 
kad Linukas atsistoja ir išeina į gatvę. Neži
nodamas kaip sugrįžti, vis tolsta nuo stoties. 
Staiga sukaukia sirenos, visi bėga į slėptu
ves. Tik jos dukrytė, paguldyta ant ryšulio, 
lieka ištuštėjusioje salėje. O sūnelis, apimtas 

panikos, vienas blaškosi tarp griūvančių 
namų. Ach, kodėl tramvajus taip lėtai šliau
žia, kodėl taip dažnai ir ilgai stoviniuoja?

- Štai ir jūsų stotelė, - priminė Aldonai 
konduktorius.

Lyg iš miego pabudinta, Aldona išlipo 
iš tramvajaus. Gatvėje vis turėjo klausti ir, 
nors bėgo tekina, vis atrodė, kad per lėtai...

Pagaliau ramioje gatvėje surado namą, 
duris, paspaudė skambutį. Atidarė tarnaitė 
ir pakvietė į vidų. Paprašė palaukti prieš
kambaryje. Prie sienos stovėjo šviesus 
minkštasuolis, bet Aldona nedrįso atsisėsti: 
jos drabužiai buvo dulkini ir suglamžyti. Po 
poros minučių atsidarė durys, ir pasirodė 
ponia Lygeikienė. Aldona jos buvo nema
čiusi keletą metų, bet ponia atrodė tokia 
kaip seniau - tiesi, grakšti, elegantiška.

- Ach, nustebo ponia, išvydusi Aldoną. 
Buvo aišku, kad ji laukė kažko kito, o Al
donos visai neprisiminė. Teko priminti tė
vus, vardus, vietas.

-Žinoma, žinoma... Dovanokit, kad ne
pažinau. Jūs gerokai pasikeitėte per tuos 
metus. Juk, kai mačiau Jus, buvote tik moki
nukė. Prašom sėsti. Kaip laikosi tėveliai?

- Prieš man išvažiuojant jie buvo sveiki. 
Dabar nieko apie juos nežinau. Bet jie ža
dėjo pasinaudoti jūsų adresu, kad susisiek
tų su manimi. Jie nieko kito nepažįsta už
sienyje.

- Mes iš jų negavom jokio laiško. Visiš
kai jokio.

- Jie dar tikriausiai Lietuvoje. Gali kiek
vienu momentu pajudėti iš namų.

- Tuomet aš persiusiu Jums visus laiš
kus. Tik palikite savo adresą. Kur jūs apsi
stojote?

- Aš... Niekur. Esu Rytų geležinkelio sto
tyje. Turėjau vaikus palikti vienus, kad jus 
surasčiau.

- Bet tai tikrai labai drąsu! O kur jūsų 
vyras?

- Jį suėmė pasienyje.
- Ach, kokia nesėkmė! Jauni žmonės 

įsivelia į visokius pogrindžius, o paskui 
šeimos kenčia.

- Jis niekur neįsivėlęs! - Aldonos balsas 
sudrebėjo. - Tai nesusipratimas...

- Na, tuomet jis jus netrukus susiras.
- Vyras nežino, kad atvažiavau į Vieną.
- O kodėl Jūs čia atvykote?
- Kur nors reikėjo. Buvau girdėjusi, kad 

čia nemaža grupė lietuvių studentų. Jei su 
kai kuriais iš jų galėčiau susitikti, galbūt 
jie man padėtų susirasti prieglobstį.

- Mes su jais nepalaikome ryšių. Tiesa, 
žinau lietuvį kunigą, kuris organizuoja pa
galbą pabėgėliams. Girdėjau, kad jis pasi
tinka kiekvieną traukinį.

- Mūsų traukinio niekas nepasitiko. Gal 
todėl, kad tai nebuvo įprastas traukinys. Aš 
du traukinius praleidau Breslaujoj.

- Gaila, kad neturiu to kunigo adreso. 
Minėjote, kad vaikus palikote stotyje 
vienus?

- Kitaip negalėjau. Turėjau ieškoti pa
galbos.

- Juk labai rizikinga! Šiais laikais...
- Bet kitaip nebūčiau galėjusi Jūsų su

rasti.
- Neįsivaizduoju, kaip galėtume Jums 

padėti. Apgyvendinti pas save jokiu būdu 
negaliu. Laukiame giminaičių iš Šiaurės 
Vokietijos.

- Aš... nesitikėjau, kad galėčiau pas Jus 
apsistoti. Maniau, kad gausiu iš jūsų kitų 
lietuvių adresų. Gal kas nors iš jų galėtų 
man padėti...

- Šiuo metu Vienoje neįmanoma apsi
gyventi. Tiek pabėgėlių iš visur suplaukė, 
visi namai perpildyti.

- Turiu šiokių tokių smulkių vertybių,
vieną, kitą žiedelį, dar šį bei tą... Kad galė
čiau nors pusei dienos palikti vaikus, pati 
paieškočiau. Tęsinys kitame MP N r.
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Įdomus ir garsus...
Atkelta iš 6 psL •'

turtingais padarė tik mažą dalį gyventojų, 
o dauguma Kolumbijos gyventojų skursta.

Būna ir taip
• Futbolo teisėjas buvo neperkalbamas 

vienam iš Anglijos futbolo mėgėjų koman
dos vartininkui F. Amstrong. Jam buvo 
parodyta geltona kortelė ir į jo vartus buvo 
paskirtas laisvas 11 metrų baudinys. Teisė
jas paaiškino, kad rungtynių metu jis pa
matė, kad iš vartininko kyla dūmai. Sustab
dęs žaidimą, jis pribėgo prie jo, išplėšė iš 
jo burnos cigaretę ir tada nubaudė vartinin
ką už nesportišką elgesį. Vartininkas nesu
tiko su teisėjo sprendimu, sakydamas, kad 
futbolo taisyklėse nėra numatyta sankcijų 
už rūkymą. Tai tiesa, - pasakė teisėjas, ta
čiau ten taip pat nėra pasakyta, kad varti
ninkas per rungtynes gali rūkyti, be to mano 
žodis per rungtynes yra lemiamas.

• Ištekėjusi dukra skundžiasi tėvui, 
kad jos vyras yra neištikimas, ir klausia 
patarimo. Tu geriau motinos pasiklausk, 
- atsako tėvas, ji šituose reikaluose yra 
labiau patyrusi.

• Iki šiol buvo galvota, kad daugiausiai 
alaus pasaulyje išgeria čekai, vokiečiai ir 
austrai. Pasirodo, kad tai buvo klaida, nes 
daugiausiai jo išgeria Pietų Afrikos Res
publikos piliečiai. Čia vienas asmuo per 
metus išgeria 110 litrų, kai tuo tarpu čekas 
tik 85.5 litro, australas-77.9 litro, vokietis 
- 76.3 litro ir austras - 66.2 litro. Pabaltijo 
valstybėse čempionai yra lietuviai. Kiek
vienam tenka po 78 litrus, 11 litrų daugiau 
nei 2001 metais. Antrieji yra estai su 70 
litrų vienam ir trečioje vietoje likę latviai 
po 55 litrus vienam. 2002 metais Lietuvoje 
padaryta 258.72 mln. litrų alaus. Didėjant 
alaus populiarumui, gerokai nusmuko 
stipriųjų gėrimų pareikalavimas.

• Amerikos Olimpinis Komitetas jau 
dabar (vėliau gali būti dar daugiau) paskyrė 
8 milijonus dolerių savo 600 olimpinių 
sportininkų apsaugai Atėnų olimpiados 
metu 2004 metais. Juos saugos specialūs 
tam parengti 150 agentų.

• Žmogus užsikrėtė AIDS. Jis nueina 
pas žemaitį daktarą.

Tas anam išraša porva vanas.
- A nu tuo pagyso? - klausia ligonis.
-Pagysi, nepagysi, alė pri žemės 

pratinteis reek, -pasakė žemaitis daktaras.
□

ln memoriam

Giliausią užuojautą reiškiame “Gintaro” ansamblio šokėjoms - Gražinai, 
Ramintai ir Judrinai Kymantaitėms, jų tėveliams - Birutei ir Giručiui, bei visiems 
artimiesiems, netekus senelio, tėvelio, uošvio

Prano Šaulio
“Gintaro” ansamblio šokėjai, 

vadovė ir tėvų komitetas

Ilgametei Bendruomenės veikėjai

A‘ir’A Jadvygai Šerelienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Antanui, vaikams - Wtautui, Algiui ir 

Rimai, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Buvusiam adelaidiškiui

A‘u3 A dr. Antanui Stepanui AM
mirus, gilią užuojautą žmonai Jackie, sūnums Pauliui ir Kaziui, giminėms, 

draugams bei artimiesiems reiškia
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Interneto mėgėjams

Lietuva stoja į Europos Sqjungq
Vilnius, kovo 31d. (ELTA). Balandžio 

16 dieną Graikijos sostinėje Atėnuose 
Lietuva pasirašys istorinę sutartį dėl stojimo 
į Europos Sąjungą. Kartu sutartį pasirašys 
ir kitos devynios derybas baigusios šalys. 
Sutartis įsigalios, kai ją ratifikuos ES narių 
ir kandidačių parlamentai. Planuojama, jog 
Lietuvos Seimas Stojimo sutartį turėtų 
ratifikuoti po šių metų gegužės 10-11 die
nomis vyksiančio referendumo. Lietuvos 
stojimo į Europos Sąjungą (ES) sutartį 
nuo šiol galima perskaityti ir lietuviškai 
-ji skelbiama Europos komiteto interneto 
puslapyje (www.euro.lt), taip pat ją ga
lima rasti dvylikoje šalyje veikiančių Euro
pos centrų ir rajonų savivaldybių biblio
tekose bei Europos komitete.

“Stojimo sutartis yra teisinis Lietuvos, 
kaip visateisės narės, dalyvavimo ES veik
loje pagrindas - čia įtvirtintos visos mūsų 
Stojimo sąlygos, trejus metus trukusių de
rybų rezultatai”, - sakė Sutartį pristatęs 
Europos komiteto generalinis direktorius 
Petras Auštrevičius.

Šiame daugiau nei 5000 puslapių

dokumente atspindimas visas derybų su 
ES turinys, finansinės narystės ES sąlygos, 
konkrečios finansinės paramos sumos 
infrastruktūros ir regionų plėtrai, žemės 
ūkiui, išmokos žemdirbiams, žemės ūkio 
gamybos kvotos, pinigai Ignalinos užda
rymo pasekmių įveikimui, pereinamieji 
laikotarpiai bei kitos detalės.

Be to, į tekstą įtrauktos 9 Lietuvai aktu
alios deklaracijos, tarp kurių ir Sąjungos 
paskelbta deklaracija dėl greitesnio nei 7 
metai darbo rinkų atvėrimo Lietuvai, taip 
pat deklaracija dėl Bendrijos paramos, 
siekiant, kad Lietuva įsijungtų į Šengeno 
erdvę kartu su pirmąja prisijungsiančiųjų 
šalių grupe.

Stojimo sutartį sudaro 43 dokumentai. 
26 dokumentai skirti techninėms adapta
cijoms, 10 dokumentų - naujųjų valstybės 
narių pereinamosioms priemonėms. Aktą 
dėl stojimo sąlygų ir Steigiamųjų sutarčių 
pakeitimų sudaro 62 straipsniai.

Stojimo dokumentai bus parengti ir 
pasirašomi 21 oficialia ES kalba.

□

A^A Alfonsui Sidarui
staiga palikus šį pasaulį, nuoširdžiai užjaučiame skaudžios netekties paliestą 

žmoną Bronę bei jos šeimą ir kartu liūdime.
Choras “Daina”

A'u’A Elenai Stadelninkienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai dukrai Daivai ir jos vyrui 

John su šeima.
Sydnėjaus Lietuvių Bilijardo Klubas

“Kengūrų ir koalų pašonėje”
“Kengūrų ir koalų pašonėje” knyga jau 

išspausdinta ir keli (6) jos egzemplioriai jau 
pasiekė mus. Ačiū kun. Egidijui Amašiui, 
kuris grįždamas iš Lietuvos jas parvežė. 
Knyga didelio formato, stora, knygos pa
ruošimas ir nuotraukos aukštos kokybės. 
Malonu paimti į rankas.

Knygoje yra daug pasisakymų iš mūsų 
bendruomenės narių - veiklos aspektų, ben
drų ir asmeninių nuopelnų bendruomenei, 
tautai. Visa tai lyg aukso gijomis suausta, 
lygtai gintaru išpuošta knygos redaktoriaus 
ir pradininko kun. Kazimiero Ambraso 
gilios minties straipsniais, poezija, ištrau
komis. Nuotraukos aukščiausios kokybės, 
kuriose atsispindi mūsų veidai, sueigos, 
mūsų gyvenimas kengūrų ir koalų pašo
nėje. Knygos gale yra ilgas sąrašas pavar
džių, garbės rėmėjų, prenumeratorių, be 
kurių dosnumo ši knyga nebūtų išspaus
dinta.

Deja, knygos išleidimo vajaus komi

tetas vėl turi kreiptis į dosnią bendruome
nę, jų organizacijas, sambūrius ir visus 
geros valios žmones, vėl aukoti - finansuoti 
knygų parvežimą į Australiją. Australijos 
dolerio kursas dabar yra - $1 AU = 1.89 
Lt. arba 1 Lt = $0.53 AU. Iki šiol surinktų 
$25 000 dol. vos užteko padengti knygos 
išleidimo išlaidas.

Aukas galima įdėti į “Talką”, “Kengūrų 
ir koalų pašonėje”, sąskaita 9307, arba 
paštu siųsti šiuo adresu: M. Šidlauskienė, 
22 Stradbroke Drive, St. Albans, Vic. 3021.

Knygos išleidimui trūkstamą sumą 
aukojo: Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Valdyba - $500 (1000), Zigmas 
Poškaitis - $25 (35).

Knygos persiuntimui iš Lietuvos į Aus
traliją aukojo: J. Bruožis ir R. Mačiulaitie- 
nėpo$10.

Širdingiausia mūsų padėka aukoju
siems.

Knygos išleidimo vajaus komitetas

įkaity k Pastogę" — viską žinosi

A^A prel. Petro Butkaus MBE 
1D metų mirties minėjimas 

š.m. balandžio 13 dieną (sekmadienį)
Šv. Mišios už mirusį mūsų Dvasios vadą bus aukojamos St. Joachim’s bažny

čioje Lidcombe.
Po pamaldų bus bendri pietūs Lietuvių Klube.
Po pietų seks minėjimas su programa Klubo auditorijoje.
Apie a.a. prelatą Petrą Butkų MBE savo žodžiu prisimins poetas laureatas 
Juozas Almis Jūragis.
Prelato Petro Butkaus MBE kūrybą skaitys aktorius Viktoras Ratkevičius. 
Laukiame visų pamaldose ir minėjime.

Katalikų Kultūros Draugija

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

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

Balandžio 13 d. -
Balandžio 20 d. -
Gegužės 18 d. -
Birželio 15 d. -
Liepos 20 d.
Rugpjūčio 17 d.
Rugsėjo 21d.
Spalio 19 d.
Lapkričio 9 d.-
Gruodžio 25 d. -

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, kol bus užbaigtas remontas. Parapijiečių aukas 
šiam remontui priima Danutė Ankienė ir Antanas Kramilius. Kitais reikalais infor
maciją suteiks Danutė Ankienė, tel.: 9871 2524.

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

Kapų lankymas. 
Kalėdos.

Parapijos Komitetas
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Kviečiame į Melbourne

Atvelykio margučių popietę
Sekmadienį, balandžio 27 dieną, 1 vai. p.p.
Melbourne Lietuvių Namuose.
• Choro dainos, sutartinės ir humoristiniai kupletai.
• Margučių konkursas suaugusiems ir vaikams iki

12 metų.
• Turtinga loterija.
• Vaišinsimės kava ir pyragais.
Įėjimas - $8, jaunimui iki 15 metų - veltui.
Laukiame visų!

Melbourne “Dainos Sambūris”

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 kVIBCia 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.

HtvelyRis t
Sydnėjaus “Aušros” Tuntas kviečia visus skautus dalyvauti Atvelykio 

gegužinėje, kuri įvyks sekmadienį, balandžio 27 dieną, nuo 11 vai. ryto Lane 
Cove National Park.

Bus galima nusipirkti dešrelių ir gėrimų (suaugu
siems). Vaikams gėrimai bus parūpinti. Prašome kiek
vieno skauto atsivežti 6 margučius įvairiems žaidi
mams. Prašome naudoti NAUJĄ įvažiavimą į parką 
per Ryde Rd.

The Sydney “Aušros” Tuntas invites all scouts to come to the Atvelykis picnic, 
27th April, at Lane Cove National Park starting at 11 am. There will be a 
sausage sizzle lunch and drinks for sale. Scouts are asked to bring 6 decorated 
eggs to use in various games for prizes. Please use the NEW Ryde Rd entrance to 
the Park. For any questions please call Arvyd Zduoba, 9980 9004.

MOTINOS DIENA

DARIA’S restoranas dirba:
penktadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 
sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 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.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

KLUBAS NEDIRBS:
Didįjį Penktadienį - balandžio 18 dieną
Velykų sekmadienį - balandžio 20 dieną
ANZAC DAY - balandžio 25 dieną
DARIA’S restoranas bus uždarytas ir šeštadienį, balandžio 19 dieną.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba kviečia visus apsilankyti į Motinos Dienos 
minėjimą, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 4 d., 12 vai., Pettitt Park Geelonge.

Po įvarios programos bus pietūs, o po to — ^urui) as!
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Bus galima įsigyti naujų rudeninių drabužių (dydžiai 8 - 28).
Pietų kaina - $7. Prašome paskambinti Kajui Starinskui 

tel.: 5278 3660, jei norite pasilikti pietums.

MOTHER’S DAY
Sunday 4 May 12:00, Lithuanian House, Pettitt Park.

You are invited to our Mother’s Day Celebration, with 
Luncheon & Autumn Fashion Parade.

Fashions (sizes 8 - 28) may be purchased at reasonable 
prices. Those wishing to attend the luncheon (cost $7) 
should register - for catering purposes - with Mr. K. 
Starinskas on 5278 3660.

Lietuvos Respublikos Referendumas
Lietuvos Respublikos Vyriausioji Rinkimų Komisija praneša, kad LR priva

lomasis referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje” įvyks 
2003 m. gegužės 10-11 d.

LR Konsulato Adelaidėje sudaryta balsavimo Komisija ragina visus LR piliečius 
(turinčius LR pasą), gyvenančius Pietų Australijoje, Vakarinėje Australijoje ir Šiaurės 
Teritorijoje nedelsiant registruotis LR Konsulate Adelaidėje, kad laiku būtų įtraukti 
į rinkėjų sąrašus.

Užsiregistruoti galite paštu: LR Konsulatas, 5 McLachlan Avenue, Glenelg 
North SA., E-mail: jvaboiis@senet.com.au arba telefonu: (08)8294 3792.

Balsavimas asmeniškai Adelaidėje vyks Lietuvių Namuose š.m. gegužės 10 - 
11 dienomis tarp 12.30 -14.30 vai.

Balsuojantys paštu prašomi apie tai iš anksto pranešti LR Konsulatui Adelaidėje, 
kad laiku gautų balsavimui skirtą rinkėjo pažymėjimą ir balsavimo biuletenį.

Janina Vabolis OAM
LR Garbės Konsule Adelaidėje

Referendumas - balsavimas Sydnėjuje
Balsavimas referendume “Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjun

goje” Sydnėjuje vyks 2003 m. gegužės 11 dieną (sekmadienį) nuo Ival. iki 5 vai. 
p.p. Lietuvos Generalinio Konsulato raštinėje Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16- 
18 East Terrace, Bankstown.

Canberroje balsavimas vyks Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland Street, 
Hackett, sekmadienį, gegužės 11 dieną, nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p.

Labai svarbu, kad visi Lietuvos Respublikos piliečiai dalyvautų balsavime, nes 
šis referendumas sprendžia Lietuvos ateitį. Mūsų visų pareiga yra užtikrinti, kad 
Lietuva taptų Europos Sąjungos nare.

Viktoras Šliteris
LR Garbės Generalinis Konsulas Sydnėjuje

;......... ■ ■'____________________ —_______ ___________ -

LR referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos 
narystės Europos Sąjungoje” Melbourne

Šių metų gegužės 10-11 d. vyks referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje” Lietuvoje.

Pagal Lietuvos Respublikos referendumo įstatymą LR piliečiai, nuolat gyvenan
tys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos dip
lomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar lankan
tys Viktorijos ir Tasmanijos valstijas, galės balsuoti gegužės 11 d. nuo 12 iki 14 
vai. Lietuvių Namuose Melbourne. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti 
į Lietuvių Namus šią dieną, galės balsuoti paštu.

Lietuvos Konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. Prašome visus 
LR piliečius, kurie nuolat gyvena Viktorijos ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, 
kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus anksčiau minėtose valstijose 
Australijoje, kreiptis į Lietuvos Respublikos Konsulatą Melbourne. Taip pat prašome 
tų, kurie nebalsavo per Prezidento rinkimus 2002/2003 m. registruotis LR Konsulate 
Melbourne darbo laiku telefonu 9819 5515, kviesti Rasą Imbrasienę arba Amanda 
O’Mahony, arba palikti žinutę tel. 9808 8300. Taip pat prašome šiais telefonais 
kreiptis ir tiems, kas nori balsuoti paštu ir jums bus išsiųsti referendumo biuleteniai.

Piliečiai, ateidami balsuoti, nepamirškite pasiimti su savimi LR piliečių pasą.
Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau referendumo 

rezultatas priklausys nuo rinkėjų aktyvumo.
Andrius Žilinskas

LR Garbės Konsulas Melbourne

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.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. 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 skeliamų turinį redakcija neatsako.

Mūsų Pastogė Nr. 14-15,2003.04.14, psl. 8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.iithuanianclub.org.au
mailto:jvaboiis@senet.com.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0001
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0002
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0003
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0004
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0005
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0006
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0007
	2003-04-14-MUSU-PASTOGE_0008

