
-6'J

Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina-Price $1.50 2003.05.23 Nr. 20 (2836)

Euras vietoj lito 2007 metais?Artėja Pasaulio lietuvių dainų šventė

Australijos lietuviai vėl kelia sparnus ir 
keliauja į Lietuvą. Jungtinis Australijos lie
tuvių choras ir “Gintaro” tautinių šokių grupė 
iš Melbourne dalyvaus III Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje ir karaliaus Mindaugo karū
nacijos jubiliejaus šventėje Lietuvoje.

Australijos lietuviai pasidalins savo lie
tuviška kultūrine veikla su Lietuva koncer
tuodami trijuose miestuose. Pirmas koncertas 
ivyks Druskininkuose birželio 23 d. Ta proga 
išbandysime Druskininkų gydyklų įdomy
bes. įskaitant purvo ir mineralines vonias. Gal 
po jų balsai geriau skambės ir kojos bus 
lankstesnės. Po to keliausime į Vilniaus kraštą 
- į Švenčionis, kur koncertuosime birželio 27 
dieną. Abu koncertai prasidės 4 vai p. p.

“Gintaro” tautinių šokių grupės vadovė jau 
daugelį metų yra Dalia Antanaitienė, o jung
tiniam chorui diriguos Birutė Prašmutaitė. 
akompanuos Zita Prašmutaitė. Jungtinį chorą 
sudarė choristai iš Adelaidės choro “Litua- 
nia”. Geelongo choro “Viltis”, Melboumo 
choro “Dainos Sambūris” ir Sydnėjaus choro

Lietuvos įvykių apžvalga

Patvirtinti 
galutiniai 

referendumo 
rezultatai

ELTA tyriausioji 
rinkimų komisija nu
statė galutinius refe
rendumo dėl Lietuvos 
narystės Europos Są
jungoje rezultatus.

Pagal VRK proto
kolą, iš 2,638,886 piliečių, turinčių teisę da
lyvauti referendume, balsavo 1,672,317, arba 
63.37%. Negaliojančių biuletenių balsadėžėse 
rasta 20,526, arba 1.23 %. Galiojančiais pri
pažinti 1,651,791 biuletenis (98.77%).

Lietuvos narystei ES per referendumą 
pritarė 1,504,264 piliečiai. Tai sudaro 91.07% 
balsų. Prieš narystę Europos Sąjungoje buvo 
147,527, arba 8.93 % referendume dalyvavu
sių piliečių.

Lenkija: LR referendumas - 
“fantastiškas pavyzdys”

ELTA Lenkijos min. pirm. Leszek Miller 
Lietuvos referendumo dėl narystės Europos 
Sąjungoje (ES) rezultatus pavadino “fantas

“Daina”. Tai jau ketvirtas kartas, kai Aus
tralijos lietuvių šokėjai ir choristai koncertuos 
Lietuvoje. Malonu pabendrauti su lietuviška 
publika ir ačiū visiems, kurie mus priima. 
Kviečiame ateiti į koncertus.

Vilniuje liepos 2 d. įvyks du renginiai. 
Choristai turės progą pamatyti Tremtinių 
namus Vilniuje. Ten choristai susitiks su 
buvusiais tremtiniais bei partizanais ir jiems 
padainuos. Tą pačią dieną. 2 vai. p.p., Vilniaus 
Rotušėje šokėjai ir choristai pasirodys dr. 
Genovaitės Kazokienės knygos apie Aus
tralijos lietuvių menininkus pristatyme. Tuo 
pačiu metu įvy ks Australijos lietuvių meni
ninkų darbų paroda. Kviečiami dalyvauti visi 
susidomėję.

Dainų šventės metu choristai ir šokėjai 
apsistos bendrabutyje Vivulskio gatvėje. 
Vilniuje. Dd malonaus susitikimo Lietuvoje 
Mindaugo karūnacijos jubiliejuje ir Dainų 
šventėje.

Birutė Prašmutaitė
Melbourno "Dainos Sambūrio” dirigentė 

tišku pavyzdžiu” lenkams. “Aiškiai matyti, 
kad mūsų rytiniams kaimynams patraukli 
Lietuvos Europos struktūrose perspektyva 
Anot jo, Lietuvos referendumo baigtis yra 
imponuojanti. Lenkai dėl savo šalies prisijun
gimo prie ES balsuos birželio 7 ir 8 dienomis.
Apdovanoti aktyviausi agitatoriai

ELTA Gegužės 16 d. Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubilius paskelbė 
aktyviausių ir išradingiausiai už Lietuvos 
nary stę Europos Sąjungoje agitavusių ben
druomenių ir seniūnijų konkurso nugalėto
jus. Jie bus apdovanoti 5 moderniais kompiu
teriais. Šiuos prizus gaus: Andrioniškio se
niūnija ir Andrioniškio bendruomenės centras 
(Anykščių raj.), Kazliškio kaimo bendruome
nė (Rokiškio raj.). Senosios Vhrėnos kaimo 
bendruomenė (Vhrėnos raj.), Vartų bendruo
menė (Lazdijų raj.), Ūdrijos pagrindinė mo
kykla (Alytaus raj.).

A Kubiliaus vadovaujama komisija ver
tino kaimų ir miestelių bendruomenių veiklą 
organizuojant ES populiarinimo renginius. 
Buvo taip pat vertinama kaimiškųjų seniūnijų 
surengta ES rėmimo kampanija, renginių 
išradingumas, projektų patrauklumas ir suge-

ELTA. Per kelis artimiausius mėnesius 
Lietuvos bankas ketina pasiūlyti tyriau- 
sybei pradėti konsultacijas su Europos Ko
misija dėl Lietuvos prisijungimo prie Valiu
tos keitimo mechanizmo II (VKM II). Tai 
pareiškė Lietuvos banko valdy bos pirminin
kas Reinoldijus Šarkinas. Kartu jis nurodė, 
kad euro įvedimo (vietoje lito) realus termi
nas - 2007-ųjų pradžia.

Lietuvos banko valdybos narys Rai
mondas Kuodis Eltai akcentavo, jog pagal 
Mastrichto sutartį Lietuva anksčiau ar vė
liau privalo įsivesti eurą, nes sutartis nenu
mato išimčių naujoms šalims - kandida
tėms. Išimtis 1992 m. gavo dvi dabartinės 
ES narės - Didž. Britanija ir Danija.

Praėjus dvejiems metams Europos Ko
misija kartu su Europos centriniu banku 
parengs ataskaitą, kaip Lietuva laikėsi 
VKM II reikalavimų, ir pateiks išvadą, ar 
jos ekonomika yra pakankamai stabili ir gali 
įsivesti eurą. Bus vertinama, ar Lietuvos 
ekonomika atitinka Mastrichto sutartyje 
numatytus ekonominius kriterijus. Inflia
cija. biudžeto deficitas, valstybės skola, 
ilgalaikės palūkanų normos ir valiutos 
kursas turi atitikti tam tikrus kiekybinius 
reikalavimus.

Reinoldijus Šarkinas neslėpė, jog savo
tiškai gaila tokios lito ateities, bet globali
zacijos sąlygomis nacionaliniai pinigai ne

Muziejai pagerbia bičiulius
Kaip praneša ELTA, gegužės 12d.. pra

sidėjo Lietuvos muziejų savaitė, skirta Tarp
tautinei muziejų dienai. Ši diena minima 
nuo 1977 m.. Nuo 1992 m. siūloma sutelkti 
dėmesį ties viena konkrečia tema. Šių metų 
Tarptautinės muziejų dienos tema - "Muzie
jai ir jų bičiuliai”. Ji minima gegužės 18 d.

Ta proga Lietuvos muziejai prisimins ir 
savo geradarius užsienio lietuvius - o jų yra 
ne mažai. Per paskutinį dešimtmetį Lietu
von grįžo kelių dailininkų darbų kolekcijos 
arba jų dalys, taip pat buvo susilaukta ir 
finansinės paramos, jau nekalbant apie do
vanotus individualius objektus. Tarp di
džiųjų mecenatų - žymusis meno rinkėjas 
Mykolas Žilinskas iš Berlyno, kuris sukūrė 
pagrindą meno galerijai Kaune. Du didelius 
rinkinius (Ramiojo Vindenyno salynų meno 
ir lietuvių dailininkų Australijoje) Lietuvos 
dailės muziejui Vilniuje atgabeno sydnėjiš- 
kė menotyrininkė dr. Genovaitė Kazokienė.

bėjimas įtraukti kuo daugiau gyventojų. Tačiau 
ypatingą dėmesį vertinimo komisija kreipė į 
referendume dalyvavusių gyventojų skaičių ir 
balsavusių už ES procentą. Balandžio pradžio
je Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
paskelbė konkursą “Seniūnijos ir Bendruome
nės už Europos Sąjungą”, siekiant suaktyvinti 
seniūnijų ir bendruomenių dalyvavimą infor
macinėje kampanijoje už Lietuvos narystę 
Europos Sąjungoje.

Neprisipažįsta pralaimėję
Referendumas baigėsi, tačiau aistrų kati

las tebekunkuliuoja. Euroskeptikai nenori
Nukelta į 2 psL

tenka prasmės. “Vokiečiams gaila markės, 
bet jie naudojasi euru, kaip ir kitų Europos 
valstybių gyventojai ”, - sakė jis.

1994 m. balandžio 1 d. litas buvo susietas 
su JAV doleriu santykiu 4:1, o pernai vasa
rio pradžioje - su euru santykiu 3.4528:1.

Nuo 1999 metų sausio 1 dienos oficialiai 
įsigaliojęs euras pakeitė nacionalines valiu
tas elektroniniuose pervedimuose vienuo
likoje ES valstybių: Austrijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Airi
joje, Italijoje, Liuksemburge, Olandijoje, 
Portugalijoje bei Ispanijoje. Nuo 2000 m. 
pradžios prie euro zonos valstybių prisi
jungė Graikija.

Šiais metais dėl euro įvedimo referendu- __
me balsuos švedai, o Didžiosios Britanijos 
finansų ministerija po kelių savaičių pa
skelbs ataskaitą, ar šaliai apsimokėtų 
įsivesti eurą. □

Tarptautinei muziejų savaitei yra skirta 
daug renginių. Kultūros vakaras “Lietuvos 
dailės muziejus ir jo bičiuliai”, įvyko ge
gužės 15 d. Vilniaus paveikslų galerijoje. 
Kartu buvo paminėtas ir muziejaus 70-me- 
tis bei prisiminti muziejaus įkūrėjai.

Nacionaliniame M. K.Čiurlionio muzie
juje atidaryta paroda “Po karūnos” ženklu, 
skirta Mindaugo karūnavimo 750-osioms 
metinėms.

Lietuvos jūrų muziejus Klaipėdoje ren
gia konferenciją “Jūrinis turizmas Lietuvoje 
- problemos ir perspektyvos”, taip pat atvirų 
durų dieną su edukacinėmis programomis.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu
ziejus pristatys naują edukacinę programą 
moksleiviams. Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje bei jo filialuose vyks susitikimai 
su bičiuliais, bus atidaroma paroda “Mu
ziejui dovanoti eksponatai”. Paroda “Muzie
jaus bičiulių dovanos” visą gegužės mėnesį 
veiks Marijampolėje. Lietuvos Prezidento 
K. Griniaus memorialiniame muziejuje.

Kėdainių krašto muziejus jau pradėjo 
akciją “Padovanok muziejui eksponatą”, 
taip pat bus atidaryta dovanotų eksponatų 
paroda. Molėtų krašto muziejus yra numa
tęs “Muziejų žiurkės” rinkimus ir kitas 
linksmybes su savo bičiuliais.

Viduramžių amatų šventė rengiama Tra
kų pilies kieme, o muziejaus bičiulių pager
bimas - pilies Didžiojoje menėje. Žemaičių 
dailės muziejuje Plungėje vyks iškilmingas 
Oginskių dvaro bičiulių klubo susirinkimas.

Dovanotų eksponatų parodas ir bičiulių 
pagerbimo vakarus ketina surengti beveik 
visi'Lietūvbš 'muziejai.', ’ ‘ ‘' □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Rusijos pre
zidento Vladimir 
Putin tvirtinimai, 
kad Čečėnijoje įsi
viešpatavo taika ir 
ramybė, buvo su
griauti bombų 
sprogimais. Ge
gužės 12 d. Zna- 
menskoje mieste (į 

šiaurę nuo Grozny) sprogstama medžiaga 
pakrautas sunkvežimis sprogdamas užmušė 
bent 52 asmenis. Gegužės 14 d. savižudė 
moteris susisprogdindama užmušė virš 20 
žmonių.
♦ Musulmonų teroristinė al-Qaeda orga
nizacija pradėjo seniai planuotus smurto 
veiksmus Azijoje ir Afrikoje Gegužės 12 d. 
organizacijos padalinys Saudi Arabijoje 
puolė užsieniečių gerai saugomus daugia
aukščius butų pastatus Rijade. Teroristai 
nukovė ar nuginklavo pastatų sargybas, ži
nojo kiemų vartų saugumo kodus. Trijuose 
priemiesčiuose susprogdinti sunkvežimiai 
pareikalavo daug aukų. Žuvo 34 asmenys, 
jų tarpe yra ir vienas australas iš Sydney, 
dirbęs kompiuterių firmai Rijade.
♦ Gegužės 14 d. naujai į Iraką atsiųstas 
JAV skirtas administratorius Paul Bremer 
pareiškė, kad bus imamasi griežtesnių prie
monių prieš plėšikaujančius irakiečius 
Bagdade ir kituose miestuose, kad sustab
dytų tebesitęsiančią anarchiją. Kartais plė
šikaują žmonės būsią be įspėjimo nušau
nami. kaip įspėjimas kitiems.
♦ Gegužės 13 d. JAV vyriausybė pareiškė, 
kad dėl šnipinėjimo ištremia 14 Kubos 
diplomatų: septyni iš jų dirbo New Yorke 
prie Jungtinių Tautų organizacijos, kiti 7 
tarnavo Washington c. Šveicarijos ambasa
dos Kubos reikalų skyriuje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
susitaikyti su pralaimėjimu, - juk savaitgalį 
dauguma Lietuvos žmonių pritarė šalies na
rystei Europos Sąjungoje. Pasak Seimo Pir
mininko Artūro Paulausko, ragindami rinkė
jus nedalyvauti referendume, euroskeptikai 
"ėjo prieš tautos valią

Lietuva NATO pasitarimuose
ELTA. Lietuvos kariuomenės vadas ge

nerolas majoras Jonas Kronkaitis dalyvauja 
Euroatlantinės partnerystės karinio komiteto 
gynybos vadų susitikime Briuselyje.

Į NATO būstinę 46 pasaulio šalių kariuo
menių vadai susirenka kieky ieną pavasarį 
aptarti curoatlantinio karinio bendradarbia
vimo. siekiant užtikrinti pasaulio saugumą ir 
plėtojant partnery stę taikos labui Posėdyje 
planuojama aptarti tarptautinės antiteroris- 
tinės karinės kampanijos ypatumus, pateikti 
Irako karo apibendrinimus, diskutuoti apie 
tolesnius euroatlantinės partnery stės planus. 
Taip pat NATO vadovy bė pateiks informaciją 
apie Aljanso vadovavimo struktūrų planuo
jamus pakeitimus, kariškių v riksmus Balkanų 
regione. Numatytas ir kariuomenių vadų su
sitikimas su ES karinio komiteto pirmininku 
generolu Gustav Hoglund. Antrąją susitikimo 
dieną rengiamas pirmasis NATO šalių posė
dis 19 + 7. kuriame kartu su tikrosiomis 
NATO šalimis dalyvaus ir septynių pakvies
tųjų į NATO valstybių kariuomenių vadai.

Pasak J. Kronkaičio. anksčiau tokiuose 
posėdžiuose nė viena šalis kandidatė negalė
jo dalyvauti, tačiau nuo dabar tai taps tra
diciniu susitikimu. Toks pasikeitimas reiškia, 
kad NATO šalys pradeda visiškai pasitikėti 
būsimomis narėmis.

Šio posėdžio metu pakviestųjų į NATO 
šalių kariuomenių vadai pristatys savo
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♦ Gegužės 16 d. al-Qaeda organizuoti 
sprogimai sukrėtė Casablanca miestą Ma
roko karalystėje. Penki sprogimai buvo nu
kreipti prieš žydų ar ispanų nusavybes. 
Užpultas ispanų klubas, žydų bendruome
nės centras ir 1.1. Žuvo 41 žmogus, jų tarpe 
ir keli savižudžiai teroristai, sužeista apie 
šimtas žmonių.
♦ Gegužės 17 d Austrai įjos vyriausybė pra
nešė. kad. augant teroristų grėsmei, bus 
sudaryta nauja pusiau civilinė karinė orga
nizacija kovai su teroristais. Naujoji organi
zacija. Reserve Response Force (RRF) pra
džioje turės 900 narių (šešias kuopas po 150 
karių). Organizacija susidės iš savanorių, 
verbuojamų iš Australijos Armijos Rezervo 
personalo. Savanorių apmokymas turėtų 
prasidėti už dviejų savaičių.
♦ Pasaulio Sveikatos Organizacija pareiš
kė. kad agresyvaus plaučių uždegimo 
(SARS) epidemija yra apvaldyta. Visame 
pasaulyje mažėja naujų susirgimų skaičius. 
Išimtį dar sudaro Kinija ir Taivanas. Orga
nizacijos nuomone. Kinijos ligoninės vis 
dar nepraneša visų susirgimų, ypač jei jie 
būna šiek tiek lengvesnėje formoje. Iki ge
gužės 17 d. Kinijoje buvo užregistruota 5219 
susirgimai ir 282 mirtys, o Hong Konge dar 
1706 susirgimai ir 238 mirtys. Kinijos vy- 
riausybė pareiškė, kas SARS ligoniams bus 
taikomas užkrečiamų ligų įstaty mas, kuris 
numato bausmes nuo 10 metų kalėjimo iki 
mirties bausmės asmenims, kurie ty čiomis 
platina ligą, išvengdami karantino.
♦ Gegužės 18 d. popiežiui Jonui Pauliui 
II suėjo 83 metai. Ta proga Vatikanas pirmą 
kartą oficialiai pripažino, kad popiežius 
serga Parkinsono liga.

Kardinolas Giovani Batista Re pareiškė, 
kad malda įgalina popiežių įveikti savo metų 
naštą bei Parkinsono ligą. □ 

valstybės karines pajėgas, atsakys į kolegų 
klausimus, vėliau išklausy s naujausią in
formaciją apie NATO karinius veiksmus 
užtikrinant tarptautinį saugumą pasaulyje.

Jacques Chirac persigalvojo
Prancūzijos prezidento išpuolis prieš 

"Vilniaus 10” - valstybių kandidatuojančių į 
Europos Sąjungą - nuskambėjo visam pa
saulyje. tad jo pasisakymas, kad Prancūzija 
rems Lietuvą, ypatingai aktualus.

Kaip ELTA praneša. Prancūzija yra pasi
rengusi bendradarbiauti su Lietuva atominės 
energetikos srityje. Tokį patikinimą gegužės 
14 d. LR Prezidentas Rolandas Paksas gavo 
iš Prancūzijos vadovo Jacques Chirac. Jis taip 
pat pažadėjo tapti Lietuvos advokatu Euro
pos Sąjungoje. įgyvendinant infrastruktū- 
rinius projektus.

Pary žiuje viešintį LR Prezidentą R. Paksą 
priėmė Prancūzijos Respublikos Prezidentas 
Jacques Chirac. Pokalbio metu aptarti bendrų 
infrastruktūrinių projektų plėtros klausimai. 
Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos san
tykiai. Europos ateities klausimai.

Pasak R. Pakso. vizito Prancūzijoje tikslas
- pagilinti dvišalį bendradarbiavimą. Lietuvos
- Prancūzijos dialogą aktualiais besikeičian
čios pasaulio ir Europos politikos klausimais. 
Susitikime R. Paksas pažymėjo, jog perspek
tyvia dvišalių ekonominių santykių sritimi 
galėtų tapti branduolinė energetika.

Lietuva ir Prancūzija yra dvi valstybės 
Europoje, gaminančios daugiau kaip 75 % 
branduolinės energijos. Nors derybos dėl Ig
nalinos atominės elektrinės baigėsi, tačiau 
pasak R. Pakso. svarbu planuoti Lietuvos 
energetikos ateitį, galvoti apie naujojo bran
duolinio reaktoriaus statybos galimybes.

Prezidentas Jacques Chirac pažadėjo, jog 
Prancūzija bendradarbiaus su Lietuva ato-

JAV doleris
Šiandien (gegužės 13 d.) JAV doleris 

kainuoja 2.98 lito. Prieš perrišant litą prie 
euro. JAV dolerio vertė litais buvo pastovi 
- 1 doleris prilygo 4 litams.

Prieš prasidedant Irako karui smukte
lėjus JAV doleriui, pasigirdo prognozių kad 
greito karo atveju doleris tuoj pat atsi
gaus. Vilniaus banko makroekonomikos 
apžvalgoje buvo teigiama, kad, greitai pa
sibaigus karui, dolerio kursas šoktelės iki 1 
euro (apie 3.45 lito). Tačiau pasibaigus 
karui euras visgi kainavo 1.1 dolerio. Dabar, 
kai JAV viešai deklaruoja savo palankumą 
silpnam doleriui, ekspertai prognozuoja 
tolesnį euro stiprėjimą.

Dėl nuvertėjusio dolerio mažiausiai 
skauda galvą Lietuvos verslininkams. Ne
maža dalis Lietuvos įmonių žaliavas perka 
Rytų rinkose, kuriose atsiskaitoma JAV do
leriais. Pagamintą produkciją bendrovės 
parduoda Vakarų Europoje už eurus. Kuo 
labiau euras stiprėja dolerio atžvilgiu, tuo 
tokioms įmonėms geriau.

Didžioji dalis lietuviškos produkcijos

Aistros dėl paminklo Kristijonui Donelaičiui
Netoli Rambyno kalno (Pagėgių savi

valdybė). Bitėnų kaimo kapinaitėse, ge
gužės 17 d. atidengtas juodo šlifuoto gra
nito paminklas evangelikų liuteronų kuni
gui ir poetui Kristijonui Donelaičiui (1714- 
1780). Jį pašventino trys Klaipėdos krašto 
kunigai, po atviru dangumi Bitėnuose laikę 
ir mišias. Į kapinaites susirinko apie tris 
šimtus evangelikų ne tik iš Pagėgių. Šilutės. 
Klaipėdos, bet ir šio krašto išeiviai, gyve
nantys užsienyje.

Paminklo atidengimo iškilmes ignoravo 
tik vietos valdžia. Pagėgių meras liberalde- 
mokratas Kęstas Komskis ir vietinio mu
ziejaus direktorė Giedrė Skipitienė pamink
lo atidengimo išvakarėse paskelbė pareiš
kimą, nepritariantį K.Donelaičio paminklo 
statybai, jo formai, medžiagai ir vokiškų 
tekstų turiniui. Esą Bitėnų kapinaitėse nau
jasis paminklas bus svetimkūnis, nes yra per 
didelis, o forma ir medžiaga užgožia kuk
lius. tradicinius šio krašto kapinių puošy
bos elementus. Antai ant Vydūno bei Mar
tyno Jankaus kapų pastatyti tik įprasti 
mediniai krikštai.

Pinigus surinko ir paminklą užsakė K.

Algirdui Šocikui - 75
Bokso legenda, Kauno miesto garbės pilietis 

Algirdas Šocikas švenčia savo 75-metį. Jubiliejaus 
proga ringo džentelmenas buvo pagerbtas Rotušėje, 
kur jam Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas įteikė aukš
čiausią LTOK apdovanojimą - Olimpinę žvaigždę.

Gegužės 19 d. prasidėjo tradicinis turnyras, 
kuriame dėl A. Šociko prizų kovos 12 šalių boksi
ninkai. Tai - vienintelės Lietuvoje kasmet organi
zuojamos tarptautinės bokso varžybos, įtrauktos į 
oficialų Europos bokso mėgėjų asociacijos (EAB A) 
kalendorių.

Pasveikinti Algirdą Šociką į Kauno Rotušę ar į 
varžybas atėjo ir jo buvę auklėtiniai - daugkartiniai 
Lietuvos ir buvusios SSRS čempionai, Europos 
pirmenybių nugalėtojai bei prizininkai. ELTA

minės energetikos srityje ir padės įgyvendinti 
naujojo reaktoriaus statybos projektą. Pasak 
jo. jau kitą savaitę bus pavesta Prancūzijos 
atstovei aptarti šiuos klausimus su Lietuvos 
valdžios pareigūnais.

Dviejų valstybių vadovų susitikime taip 
pat aptarti infrastruktūrų plėtros klausimai. 
Pasak Jacques Chirac, rytdienos Europoje vis 
didesnę reikšmę įgaus infrastruktūrų plėtra. 
Pažymėjęs, kad Europa remiasi solidarumo 
principu, Prancūzijos Prezidentas teigė, jog 
infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui turi 
būti naudojamos ES lėšos.

— vos 3 litai
eksportuojama būtent į Europos šalis.

Tuo tarpu Rusija, kurios rinkose už pro
dukciją atsiskaitoma doleriais, nėra tarp 
pagrindinių mūsų šalies eksporto partnerių

Nors dabar nepalankus metas ekspor
tuoti produkciją į dolerines rinkas, tačiau 
Lietuvos eksportas į JAV atsigavo.

Kiek nemalonesnė žinia apie silpstantį 
JAV dolerį turėtų būti Lietuvos indėlinin
kams, šia valiuta banke laikantiems san
taupas. Nors JAV dolerio perspektyvos yra 
labai miglotos, tačiau lietuviai dar neskuba 
jo atsisakyti.

2002-ųjų pradžioje Lietuvos bankuose 
laikomų indėlių JAV doleriais vertė buvo 
4.045 mlrd. litų, o metų pabaigoje - 3.044 
mlrd. litų.

Jei JAV dolerio kursas nebūtų keitęsis, 
šia valiuta laikomų indėlių vertė būtų beveik 
3.668 mlrd. litų.

Tai reiškia, kad indėlininkai, smukus 
dolerio kursui, prarado per 600 mln. litų. 
Lietuvos bankuose laikomų dolerių suma 
per praėjusius metus sumažėjo apie 9 %.

Donelaičio giminės palikuonys, gyvenantys 
Vokietijoje. Jų pavardės iškaltos granite, čia 
pat teigiama, kad jie įgyvendina vokiečių 
šviesuolių valią. Vienas giminės palikuonių 
- 72 metų istorikas Lutz Wenau - turi ir 
Lietuvos pilietybę. Jis su žmona Margot 
1998 m. nusipirko sody bą netoli Kuršių ma
rių Šilutės rajone ir čia praleidžia vasaras.

L. Wenau buvo paminklo K.Donelaičiui 
pastaty mo Bitėnuose iniciatorius, jį užsakė 
architektams Marijai ir Martynui Purvi- 
nams. Pastarieji savo darbą atliko, kaip 
mokėjo. Bitėnuose per iškilmes jie viešai 
piktinosi, kad neišmanėliai ieško priekabių 
dėl vokiškų užrašų.

Šio paminklo kūrėjai, finansavę simbo
linio altoriaus iš granito, ant kurio guli at
versta knyga, statybą, liuteronų evangeli
kų kunigą ir poetą K.Donelaitį vadina ne
atskiriama vokiškos kultūros dalimi. Jis, 
pasak vieno palikuonių Christian’o Dona- 
lies iš Berlyno, laikydavo mišias vokiečių 
ir lietuvių kalba. Jis poetą vadina „mūsų 
Christianu Donalicijum. kuris yra ir lietuvių 
nacionalinis poetas Kristijonas Donelaitis“.

Aldona Aleksėjūnienė (L.r.)

‘‘Aš esu visiškai įtikintas šių projektų 
svarba, ir mano asmenyje jus matote advo
katą Europos Sąjungoje svarstant infra
struktūrinių projektų įgyvendinimo klau
simus”, - sakė Jacques Chirac.

Infrastruktūrinių projektų klausimais 
Prancūzijos Prezidentas pažadėjo kalbėtis su 
Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu 
Gerhard Schroeder birželio mėnesį vyksian
čiame susitikime.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Brisbanės naujienos
Kur balti keliai...

Paminėta Motinos Diena
Sekmadienį, gegužės 4 dieną, sporto 

klubas “Baltija” sukvietė brisbaniečius į 
Motinos Dienos minėjimą. Ir tikrai tautiečiai 
nepatingėjo atvykti - Lietuvių Namų salėje 
vos tilpo dalyviai ir svečiai iš tolimesnių 
vietovių. Šventėje apsilankė ir būrelis Gold 
Coast lietuvių bei svečių iš Adelaidės.

Sporto klubo atstovas Algis Milvydas 
pasveikino susirinkusias motinas, padėkojo 
joms už meilę ir pasišventimą savo vaikams. 
Pagerbiant nusipelniusias motinas, prie 
garbės stalo buvo pakviestos: p. K. Podžiū- 
nienė, T. Stelmokienė ir D. Barton. Mirusių 
motinų prisiminimui buvo sugiedota “Ma
rijos Giesmė”.

Linksmąją programos dalį pravedė R. 
Mališauskas. Jis paskaitė savo rašytų eilė
raščių, kur juokingai pasakojo apie jaunys
tės išdaigas. Mamytė Virginija visada jį iš
gelbėdavo jį iš keblių padėčių. Dabar suau
gusiam sūnui ji ir mama, ir draugė.

Muzikantas Tadas Šurka akordeonu 
pagrojo lietuviškų melodijų pynę. Visi, 
esantys salėje, kartu dainavo visų pamėg
tas dainas. Choras, vadovaujamas p. Evos 
Wicks, padainavo keletą lopšinių, skirtų 
jaunoms ir vyresnėms mamytėms.

Apylinkės Valdybos pirmininkė Gaila 
Bagdon padėkojo visiems, prisidėjusiems

Porcelianinių lėlių paroda
Po tokia antrašte Sydnėjaus Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos Draugija skelbia 
savo ruošiamą kultūrinę popietę, kuri įvyks 
gegužės 25 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Klube.

Iki šiol kultūrinių popiečių temos py
nėsi su socialinių aspektų temomis. Šį kartą 
moterys renginio temą pasuko visai skir
tinga kryptimi.

Jau kelerius metus dr. Angonita Grince- 
vičiūtė-Wallis su savo kūrybos lėlėmis da
lyvauja parodose bei tarptautinėse varžy
bose ir skina vieną po kitos prizines vietas. 
Prieš mėnesį Angonita su savo kūrybos lė
lytėmis dalyvavo lėlių parodoje Banks- 
tovvn’o Savivaldybės patalpose. Išgirdusi 
apie tai, SLMSGD-jos pirmininkė pakvietė 
Angonitą dalyvauti Draugijos ruošiamoje 
popietėje. Ji mielai sutiko.

Angonitos pirmosios porceliano lėlės, 
aprengtos tautiniais rūbeliais, austais Mar
tinos Reisgienės, jau yra apkeliavusios be
veik visas lietuviškąsias kolonijas. Šį kartą 
Angonitos ir Martinos lėlės puošiasi vestu
viniais drabužiais. Paprašiau Angonitą pasi
dalyti keliais žodžiais apie parodą. Angoni
ta mielai papasakojo  jos “lėlių nueitą kelią”.

“Aš pradėjau šį meną prieš 15 metų tik 
su viena lėle. Neužilgo “vaikučių“prisipil
dė visas namas. Nutariau, kad jau reikia 
pradėti pardavinėti. Man gerai sekėsi, ga
vau užsakymų, ir net pasiteiravimų praves

Kairėje - Angonitos sukurta lėlė “Rosalea”, dešinėje - žurnalo “Dollmaking” virše
lio nuotrauka su Angonitos sukurta lėle (2002 m. birželis).

prie šios šventės pasisekimo, ir ragino su
sirinkusius neapleisti savo Lietuvių Namų. 
Brisbanės Lietuvių Namų 

rūpesčiai
Visai netikėtai Brisbanės City Council 

išleido naują įstatymą, draudžiantį gaminti 
maistą klubų patalpose. Reikalaujama išsi
imti specialų leidimą, kuris kainuos kelis 
tūkstančius dolerių. Taip pat turi būti per
tvarkyta virtuvė, virėjos turės išeiti “Health 
and Hygiene” kursą TAFE institute. Be to. 
turime samdyti kvalifikuotą virėją-šefą. Tai 
liečia ir Latvių, Lenkų bei Vokiečių klubus.

Mūsų Lietuvių Namams (mes jų neva
diname klubu) tai bus neįmanoma, nes 
pietautojų skaičius mažėja. Daugiau nei 
trisdešimt metų Lietuvių Namuose buvo 
gaminami pietūs. Pasišventusios moterys 
pasikeisdamos dirbo virtuvėje, gamino 
lietuvišką maistą, kepė pyragus. Pelno iš 
virtuvės ir baro užtekdavo sumokėti eina
mus mokesčius. Dabar Valdyba suka gal
vas. kaip apeiti šią problemą. Per Motinos 
Dienos minėjimą buvo užsakyti pietūs iš 
Catering firmos. Žinoma, ne lietuviškas 
maistas ne visus patenkino. Lietuvių Namai 
- tai mūsų Brisbanės lietuvių židinys, 
negalime jo apleisti. Tikimės, kad Valdy ba 
netrukus suras išeitį iš šios padėties.

R. Platkauskienė

ti pamokas. Išsto
čiau savo lėles Lė
lių Konkurencijų 
parodose, kur be
veik visos buvo 
įvertintos “Mėlynu 
Kaspinu’’. Tai tuo 
vardu ir pavadi
nau savo studiją 
“Blue Ribbon 
Dolls” Šiuo metu 
turiu 12 mokinių. Angonita Wallis

Priklausau Doll --------------------------
Artisans Guild ir Porcelain Dollmaking 
Network Amerikoje. Jaučiuosi pagerbta, 
kad mano sukurta lėlytė su numegzta suk
nyte ir kepuraite yra patalpinta “Doll- 
making” žurnalo viršelyje (birželis 2003), 
kuris cirkuliuoja visame pasaulyje. ”

Jau esate pasiekusi aukštumas šioje me
no šakoje, ką planuojate ateityje?

Vienu atsikvėpimu Angonita atsakė: 
“Turiu dar daug lėlėms planų, įskaitant 
skulptūrą. ”

Nugirdau, kad Angonita parodos metu 
plačiau papasakos, kaipjos lėlytės “išvysta” 
pasaulį. Nepraleiskite progos susipažinti su 
šiuo retai matytu menu. Kartu bus galima 
įsigyti gintaro dirbinių ir tautinių rankdar
bių, pasmaguriauti reta užkanda su rožiniu 
šampanu. Draugijos Valdyba

Melbourne Lietuvių Na
muose sekmadienį (gegužės 4 
d.) bosas Artūras Kozlovskis ir 
pianistė Eugenija Kuprytė su
žavėjo melboumiškius. Artū
ras, Klaipėdos Muzikinio teat
ro solistas, koncertavęs Lenki
joje, Rusijoje, Vokietijoje, Da
nijoje ir Italijoje, turi platų ir 
įdomų repertuarą.

Per pirmas keletą minučių 
aiškiai matėsi profesionalu
mas. laisvumas, ryšys su pub
lika. Balsas plaukė lengvai, be 
pastangų, lyg medum pateptas, 
kartu ir stiprus, ir aiškus, jokio 
mikrofono nereikėjo, laisvai 
pripildė kiekvieną salės kam
pelį. Normaliai, bosai yra 
aukšti vyrai, tai mane tuo la
biau nustebino, kad neaukšto 
ūgio vyras turi tokį sodrų balsą 
ir tokią plačią skalę.

Po pirmos dainos įvyko 
pranešėjos Aliutės Karazijienės 
labai sumanus interviu su Ar
tūru ir Eugenija. Tai ne tik prog
ramos paįvairinimas, bet kartu ir publikos 
suartinimas su atlikėjais, kuris paryškina jų 
asmenybes, matosi, kad žmonės su humoru.

Nekantriai laukiau Mefistofelio arijos iš 
“Fausto”. Bosas tai bosas, bet ar ištrauks 
aukštąsias gaidas? Nenuvylė! Stipriai, su 
pasitikėjimu, tiksliai pataikė.

Pianistė Eugenija Kuprytė - aukšta, 
liekna, graži - koncertavusi Šveicarijoje, 
JAV. Kanadoje, Ispanijoje ir Austrijoje, su
siliejo su pianinu taip, kad sunku buvo at
skirti. kur instrumentas baigiasi ir pianis
tės pirštai prasideda. Eugenijos technika 
nuostabi, bet vien technikos neužtenka, ji 
groja su giliu įsijautimu. Kai skambino Ra
velio “ Alborada del gracioso”, pirštai skrie
jo virš klavišų, o kai į programą netikėtai 
įterpė džiazo improvizaciją, aiškiai parodė 
savo romantišką sielą.

Retai koncertų aprašymuose minimi 
pranešėjai, bet Aliutė ne tik pranešė, kas 
programoje vyksta, bet ir ištyrinėjo dainų

Australijos Lietuvių Diena Vilniuje
Vilniaus Rotušėje liepos 2 dieną (tre

čiadienį). 2 vai. po pietų pirmą kartą Lie
tuvoje įvyks Australijos Lietuvių Diena.

Tai dr. Genovaitės Kazokienės knygos 
“Lithuanian Artists in Australia 1950-90” 
pristatymo, vizualinio meno, tautinių šokių 
ir dainų junginys. Renginį organizuoja 
Melbourne Universitete naujai įsikūrusio 
Europe-Australia Instituto direktorius 
prof. Ron Adams. Jis yra minėtos knygos 
leidėjas. Tai ir buvo tikrasis akstinas to
kiam dideliam renginiui. Knygos išleidimą 
finansavo Australijos Lietuvių Fondas. Can- 
berros Lietuvių Bendruomenės Sąjungą ir 
Viktorijos Universitetas. Meno paroda, kuri 
tęsis dvi savaites, bus sudaryta iš dr. 
Genovaitės Kazokienės dovanotų lietuvių 
dailininkų darbų, šiuo metu saugomų 
Radvilų Rūmuose. Vilniuje. Parodą rengs 
p. Romualdas Budry s. Lietuvos Dailės 
muziejaus direktorius.

Gegužės 18 dieną, minint Tarptautinę 
Muziejų Dieną, visoje Lietuvoj bus pagerb
ti “Muziejų bičiuliai”. Kiekvienas muziejus 
gali išsirinkti tik vieną asmenį, nežiūrint 
kiek daug būti} kandidatų. Muziejaus bi
čiulių pagerbimas įvy ks Trakų pilyje. Lie
tuvos Dailės Muziejus savo "muziejaus 
bičiule" išrinko dr. Genovaitę Kaz.okienę. 
tačiau šventės dieną jai nesant Lietuvoje, 
jos pagerbimas įvyks drauge su knygos 
pristaty mu Vilniaus miesto Rotušėje.

Be to. Lietuvos Dailės muziejus šiemet 
švenčia savo 100 metų gy vavimo sukaktį ir 
minėjimo vakare (gegužės .1.5. dieną) p. Ju

Arturas Kozlovskis ir Eugenija Kuprytė.

ir arijų prasmę bei kompozitorių gyvenimą. 
Dainoms buvo duotas kontekstas, tad pub
lika geriau galėjo suprasti dainos dramą.

Antroje dalyje - dar viena staigmena, 
kai į sceną kartu su atlikėjais įėjo smuiki
ninkė Aleksandra Bronšteinaitė, ne per 
seniausiai atvažiavusi į Australiją iš Lietu
vos ir dirbanti Atheneum’o teatre kaip pro
fesionalė smuikininkė. Aleksandra dirbo 
kartu su Artūru Klaipėdos Muzikiniame 
teatre. Tasilo arija iš operetės “Marica” nu
skambėjo kaip nuostabus trio: fortepionas. 
smuikas ir balsas.

Koncertui pasibaigus, publika stovėda
ma ilgai plojo ir išprašė net du bisus. An
trąjį Artūras pats palydėjo gitara, dainuoda
mas čigonų romansą.

Retai Melbourne turime progos išklau
syti tokio aukšto lygio koncertą. Manau, kad 
visų vardu sakau nuoširdų ačiū Artūrui ir 
Eugenijai už nuostabią valandėlę.

Danutė Levickienė

Dr. Genovaitė Kazokienė

lija Mu- 
šinskienė - 
dr. Genovai
tės Kazokie
nės dovano
tų kūrinių 
kuratorė - 
skaitys apie 
“muziejaus 
bičiulę” pra
nešimą.

Tuo me
tu vyks ir 
Pasaulio lie-

---------------------------------- tuvių dainų 
šventė su dainomis bei šokiais.

Dalios Antanaitienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė “Gintaras” šioje kultūri
nėje popietėje maloniai sutiko pašokti ke
letą tautinių šokių, o jų estetine kokybe mes 
visi didžiuojamės. Taip pat melboumiškė 
dirigentė Birutė Prašmutaitė diriguos mūsų 
jungtiniam, nors ir labai sumažintam Aus
tralijos lietuvių chorui, papildant visą ren
ginį lietuviška daina.

Reikėtų dar priminti, kad šį didelį ratą 
sukti pradėjo p. Gražina Pranauskienė. su
pažindinusi prof. Ron Adams su lietuvišku 
menu ir jo užfiksavimu dr. Genovaitės Ka
zokienės knygoje.

Taigi visi, nuvykę į didžiąją Dainų 
Šventę Vilniuje, kviečiami liepos 2 dieną 
apsilankyti Vilniaus Rotušėje, kur įvyks ši 
kultūrinė popietė. Inf.
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Lietuva iš arti
Ar moterys brangesnės už vyrus?

Žinoma! Ir net dvigubai. Ir tai yra tei
siškai Lietuvos Statuto patvirtinta. Jame yra 
sakoma, kad už moters nužudymą bausmė 
yra dvigubai didesnė negu už vyro nužu
dymą. Bausmės yra nustatomos pagal ver
tę, pvz. už stumbrą, sumedžiotą svetimuose 
plotuose, - dvylika rublių grašių, už mešką 
- trys, o už lūšį - vienas rublis grašių.

Ypač įdomu skaityti apie moters padėtį 
visuomenėje ir apie jos teises.

Pavyzdžiui, dar prieš ištekant, žentas 
turi sumokėti tėvui sutartą įkraitinimą. t.y. 
tam tikrą sumą pinigų, kurie užtikrintų duk
ters ateitį, jeigu jaunasis mirtų ir paliktų 
žmoną našlauti. O jei sunkiom sąlygom su
sidarius nekilnojamas turtas būtų atimtas, 
visų pirmiausia iš gautos pardavimo sumos 
turi būti išskirtas žmonos įkraitis.

Dukterys turi paveldėti tėvų turtus. Ta
čiau. jei duktė nusprendė ištekėti į "sveti
mą šalį”, pavyzdžiui į Lenkiją ar Mozoviją. 
tuomet ji nekilnojamo turto valdyti nebe
gali, reikia jį parduoti, dažniausiai gimi
nėms. ir ji savo dalį gali atsiimti pinigais. 
Bet ir tai su pažadu ir parašu, kad niekada 
jokių pretenzijų į parduotą nuosavybę ne
reikš nei ji pati, nei jos vaikai, nei anūkai 
ar bet kas iš naujos jos giminės.

Taip pat yra parašy ta, kad nei našlių, 
nei moterų nei merginų 'negalima už nieko 
išleisti, bet tik su jų valia”. Reiškia, negali 
būti priverstinių vedybų.

Už moters ar merginos išprievartavimą, 
‘nežiūrint kokio luomo ji bebūtų - nuo 
aukščiausio iki žemiausio” - yra skiriama 
mirties bausmė.

Kokiam Statute tai parašyta? Ogi pačia
me pirmajame Lietuvos Statute, išleistame 
1529 metais. Vėliau sekė dar dvi redakcijos, 
praplečiant įvairiausius baudžiamuosius 
skyrius.

Kas čia ypatingo, paklausite. Manau, 
kad tai yra nuostabu, stačiai neįtikėtina, 
nes tuo metu. XVl-tame šimtmetyje, kultū
ringoje Vakarų Europoje kankino eretikus 
ir degino raganas ant laužo. Dukterys ne
galėjo paveldėti tėvų turto, viskas buvo per
vedama arba broliams, arba dėdėms, arba 
kokiems kitiems vyriškos lyties giminai
čiams. Ir tokie nuostatai Anglijoje ir Aus
tralijoje galiojo iki XX šimtmečio! Motery s 
privalėjo priklausyti nuo vyrų. O Lietuvoje 
jau tais laikais. XVl-tame šimtmetyje, mo
terys buvo aukštai vertinamos, gerbiamos 
ir galėjo būti savarankiškos. 

Niekas ncišdėsto. kodėl taip įvyko, ko
kios sąlygos sudarė pagrindus tokiai sam
pratai susikurti. Bet bandy kime atkurti kul
tūrinę situaciją. Visi žinome, kad įstatymai 
remiasi "paprotine teise”, arba, aiškiau kal
bant. senais papročiais. Pagal prof. Marijos 
Gimbutienės klasifikaciją. Lietuvos kultūra 
susideda iš trijų didžiųjų sluoksnių: Seno
sios Baltiškos. Indoeuropiečių ir Krikščio
niškos.

Senojoje Baltiškoje kultūroje galiojo 
matriarchatas, tai yra. moterys vadovavo gi
minei ar kilčiai. Jų nuosprendžiai buvo visų 
svarbiausi. Galiojo daugumoje moteriški 
dievai, t. y. deivės: Saulė Motinėlė. Žemė 
Motinėlė (Žemy na). Laima. Deivės motiniš
kai rūpinosi savo žmonėmis. Vy riškos die
vybės tebuvo antraeilės, pvz. Žemėpatis. 
Žalty s. Žmonės vedė sėslų gyvenimą, vertė
si žemdirbyste.

Apie 3500-3000 m.p. Kr. pasirodė indo
europiečiai. pirmieji žmonės ant arklių, su 
geležiniais ginklais rankose. Jie tvarkėsi pa
gal patriarchalines taisykles, t.y. gentims 
vadovavo vyrai ir vyrai darė visus spren
dimus. Jų dievai buvo vyriški, žiaurūs, 
gyveno danguje, važinėjo triukšmaudami ir 
bausdami bei keršydami. Perkūno rolė iškilo
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aukščiausiai. 
Moteriškos dei
vės tapo ne mo
tinomis rūpin
tojėlėmis, bet 
mylimosiomis.

Paskutinis 
kultūrinis 
sluoksnis yra 
Krikščioniškas, 
kuris, pagal Gim
butienę, paliko 
pačią mažiausią 
įtaką. Oficialiai 
sakoma, kad Lie
tuva apsikrikš
tijo 1250 m. Bet 
iš tikrųjų, tada 
apsikrikštijo ne 
Lietuva, bet Lie

Lietuvaitė ir Lietuvos 
Statuto emblema.

tuvos valdovas - Didysis Kunigaikštis 
Mindaugas su savo dvaru, tikėdamasis 
atsikratyti kryžiuočių puolimų. (Įdomu, kad 
jo sūnus Vaišvilkas tapo stačiatikiu, norė
damas taikiau valdyti Rusios žemes.) Nie
kas nekalbėjo apie tikėjimo tiesas, bet darė 
nepuolimo sutartis. Mindaugui mirus, kry
žiuočių puolimai vėl prasidėjo ir Lietuvos 
kunigaikščiai atsimetė nuo krikščionybės. 
Tik 1413 m. Vytautas Didysis su Jogaila 
jodami krikštijo Lietuvą. Tai buvo grynai 
politinis aktas, siekiantis užsitikrinti taiką 
su kryžiuočiais. Kunigaikščiai į miestus 
atsiuntė krikščionis lenkus ir čekus, kurie.
nemokėdami lietuvių kalbos net ir norėda
mi negalėjo nieko atversti į krikščionišką 
tikėjimą. Tai paliudija ir pirmasis lietuvis 
vyskupas Merkelis Giedraitis, kuris 1687 
m. savo laiške Jėzuitų Generolui rašė. "Ma
no vyskupijoje nėra nė vieno žmogaus, 
ėjusio išpažinties per visą savo gyvenimą, 
nė vieno, kuris būtų priėmęs komuniją, nė 
vieno, kuris mokėtų "Tėve mūsų " ar mokė
tų persižegnoti... Jie dažniausia aukoja 
Perkūnui, garbina Žaltį ir ąžuolus laiko 
šventais". Todėl atsakyti, kada Lietuva tapo 
krikščioniška, labai sunku.

Seni tikėjimai taip susimaišo su naujais, 
kad žmonės net nebežino, kam priklauso 
tie papročiai, kurių jie laikosi. 1910 m. suo
mių etnografas prof. Aukusti Robert Nieme. 
rinkdamas lietuvišką tautosaką paklausė 
močiutės: "Kasyra Dievas?"

Ji persižegnojo ir atsakė: "Kūdikėlis 
Jėzulis ".

“O kas būtų, močiute, jeigu Jis mirtų ? ” 
"Sūnau, nesijaudink, jei Dievas mirtų, 

Perkūnas vistiek lieka danguje
Tuo aš tik norėjau pailiustruoti padėtį, 

kuri galiojo dar XX-tojo amžiaus pradžioje 
Lietuvos kaime ir kaip ilgai, kaip giliai yra 
įsigyvenę senieji tikėjimai.

Grįžtant prie Lietuvos Statuto, aš kaip 
tik norėčiau pabrėžti tą senųjų papročių ir 
tikėjimų galią. Aš nerandu jokių kitų šal
tinių. kaip Senąją Baltišką kultūrą, kuri būtų 
taip moterį gerbusi. Tai pagonybės lieka
nos. Nors daug pastangų buvo padėta tą 
pagonybę sumenkinti ar paniekinti, bet 
pagonybė, turėdama daugybę dievų, buvo 
labai tolerantiška kitiems dievams, kitiems 
papročiams. Vytautas Didysis statė katedras, 
bet statė jis ir cerkves, ir mečetes ir sina
gogas. Iš kur. iš kokių tradicijų, iš kokių 
tikėjimų gali kilti tokia tolerancija? Ne iš 
tikėjimų, pripažįstančių tik vieną Dievą, iš 
ko seka viena tiesa ir prievarta (žinoma, pa
grįsta gerais norais) tik tą tiesą išpažinti.

Niekinta pagonybė turėjo ir daug kitų 
puikių dėsnių, pvz. gamtos šventumą, jos 
neliečiamumą: girios - šventos, upės - 
šventos, ugnis - šventa. Lietuvoj yra net 
keliolika upių, pavadintų “Šventosiomis”.

h Taip pat Lietuvos Statutas^ kurio

Kauno miesto dienos šventė
Gegužės 16-18 dienomis vykusios Kau

no miesto dienos šventės pagrindinė rėmėja 
Savivaldy bė jai surengti šįkart skyrė 80 000 
litų. Vis plačiau sparnus skleidžianti tradi
cija šiemet įgavo ypač didelį mastą. Tris 
dienas trukusioje šventėje matėme 4 000 jos 
dalyvių parengtą programą, pasirodė dau
giau kaip 50 kolektyvoj, neskaitant labai 
gausiai į renginius įsiliejančių moksleivių, 
sakė jos režisierė Zita Vaškelienė. Kaip sakė 
Miesto dienos šventės direktorius Kęstutis 
Jackevičius, kauniečiai turėjo daug siurp
rizų: “Įėjimus į šventės zoną Senamiestyje 
šįkart žymėjo muitinės. Ten kiekvienas atė
jusysis gavo kuponą, atstojantį loterijos 
bilietą, ir galėjo pabandyti laimėti rėmėjų 
įsteigtus prizus”.

Išbandžiusi įvairias erdves. Miesto die
nos šventė grįžo į istorinę Kauno dalį - 
Senamiestį ir Centrą. Svarbiausi renginiai 
vyko Rotušės aikštėje, Vilniaus gatvėje, 
Kauno pilies prieigose, Steigiamojo seimo 
aikštėje, Laisvės alėjoje.

Pirmoji šventės diena, gegužės 16-oji, 
padovanojo kauniečiams respublikinę pu
čiamųjų orkestrų šventę “Padūduotam Kau
nui”. Joje Laisvės alėja pražy giavo muzi
kantų paradas, po atviru dangum Centre ir 
Senamiestyje koncertus surengė Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos. Karinių oro 
pajėgų orkestrai, valstybinis pučiamųjų 
orkestras “Trimitas”, “Panevėžio garsai” ir 
kauniškis “Ąžuolynas”. Vakare pūtikai su
rengė jungtinį pasirodymą Rotušės aikštė
je, o jam pasibaigus jaunimo auditoriją

Vilniuje iškils prekybos centras “Europa”
Dešiniajame Neries krante iškilsiantis 

verslo ir prekybos centras „Europa“ bus pa
statytas už didžiausią paskolą Lietuvos 
nekilnojamojo turto rinkos istorijoje.

Vilniaus bankas suteikė net 27 mln. eurų 
(93.2 mln. litų) paskolą nekilnojamojo turto 
plėtros bendrovei „Hanner“. Paskolos su
tartį pasirašė Vilniaus banko prezidentas 
Julius Niedvaras bei „Hanner" valdybos 
pirmininkas Arvydas Avulis, Paskola skirta 
septynerių metų laikotarpiui su galimybe 
pratęsti dar 7 metams. Pernai Vilniaus ban
kas suteikė apie 50 mln. litų paskolą naujo
jo Vilniaus savivaldybės pastato statybai. 
Šis pastatas bei „Europa“ sudary s vadina
mąjį naująjį miesto centrą. į kurį bus inves
tuota apie 200 mln. litų.

„Hanner“ jau pradėjo 33 aukštų. 15 000 
kvadratinių metrų ploto verslo centro ir 3 
aukštų, beveik 22 000 kvadratinių metrų 
ploto prekybos centro statybą. Statybas 
ketinama baigti kitų metų kovą. Statomai 
komplekso daliai suteiktas simbolinis „Eu
ropos“ vardas, nes kaip tik 2004-ųjų pava
sarį Lietuva ketina tapti ES nare.

Naujajame sostinės prekybos centre 

sudarymui vadovavo Lietuvos didikas Al
bertas Goštautas, kiek tik įmanoma, kovojo 
su lenkinimu ir stengėsi išgauti kuo daugiau 
nepriklausomumo nuo Lenkijos-Lietuvos 
Unijos. Nors lenkai primygtinai reikalavo 
pakeisti įstatymus, draudžiančius svetim
šaliams įsigyti žemės ir gauti aukštas valsty
bines vietas Lietuvoje, ir lietuviai sudarinėjo 
daug įvairių komisijų tam reikalui spręsti, 
bet nė viena komisija “nespėdavo” to pada
ryti. Lietuvos Statutas buvo panaikintas 
Rusijos caro 1840 metais. Taigi, jo galioji
mo laikas tęsėsi 321 metus.

Lietuvos Statuto kalba buvo paprasta, 
bet asmenų parašai labai ornamentuoti. Taip 
aš ir pasirašau

Genovaitė Kazokienė,
iš Dievo malonės Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės, Rusų, Prūsų, Žemaičių, 
Mozovijos ir kitų sričių palikuonė, nepa
bėgus į priešo šalį, tik pasitraukus nuo 
priešo pavojų, šiuo metu gyvenanti Syd- 
nėjuje, Australijos valdose, .f, 

linksmino “16 Hz” šventinis koncertas 
Kaunui su draugais “Geras”.

Gegužės 17-ąją Rotušėje buvo surengta 
iškilminga Kauno mero inauguracija. Su 
labu rylų gimtąjį miestą Rotušės aikštėje 
pasveikino jaunieji miesto muzikantai. Ten 
vyko ir koncertas “Sostinė sveikina laiki
nąją sostinę”, kuriame koncertavo Vilniaus 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, choras 
“Jauna muzika”. Senamiesčio teatras. Vėl 
išgirdome ir legendines Lietuvos “big byto” 
grupes. Koncertą “Su gimtadieniu, Kaune” 
surengė įžymiausi Kauno estrados atlikėjai.

Vilniaus gatvėje šurmuliavo tautodai
lininkų mugė, Kauno pilies prieigose vyko 
senovinių automobilių, žirgų paradas, žirgų 
konkūras ir dresuotų šunų pasirodymai. 
Prie Kauno pilies visą dieną koncertavo 
festivalių “Ei, senoliai, patrepsėtam”, “Ata- 
taria lamzdžiai”, “Šoki trypta” dalyviai. Ten 
pat visą dieną veikė “Vaivorykštės” žaidimų 
miestelis, kuriame rado užsiėmimų ir tėvai, 
ir vaikai.

Baigiamasis Miesto dienos akordas - 
įvyko sekmadienį, gegužės 18-ąją. Tądien 
daug koncertų, parodų ir karnavalą Lais
vės alėjoje surengė miesto moksleiviai, 
vyko įvairios sportinės varžybos. Šv. Jurgio 
bažnyčioje įvyko konkurso “Daina miestui” 
baigiamasis koncertas. Sekmadienio vakarą 
Rotušės aikštėje pasirodymą surengė 
“Keistuolių teatras”, o jam pasibaigus, apie 
22.30 vai., pasipylė šventinio fejerverko 
ugnys prie Aleksoto tilto.

Rūta Kanopkaitė (“K.d.”)

planuojama įrengti apie 90 naujų įvairių 
parduotuvių, didelę maisto prekių parduo
tuvę, greito maitinimo restoraną ir 2-3 ka
vines bei restoranus. Verslo centras „Euro
pa“ planuoja tapti aukščiausiu biurų pasta
tu ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. 
Šalia bus pastaty ta septynių aukštų auto
mobilių stovėjimo aikštelė, kurioje tilps 
daugiau nei tūkstantis automobilių.

Didžioji dalis busimojo preky bos ploto 
jau išnuomota, o dėl likusios dalies vis dar 
varžosi keletas gerai žinomų kompanijų. 
Prekybos centro plote planuojama atidaryti 
įvairaus profilio parduotuvių. Pirmajame 
aukšte bus įrengtos maisto prekėmis, dra
bužiais, dovanomis, papuošalais bei įvai
riomis smulkmenomis prekiaujančios par
duotuvės. Antrajame - prekes siūlys mote
riškais, vyriškais ir vaikiškais drabužiais, 
avalyne bei aksesuarais prekiaujančios 
parduotuvės. Prekybos centras orientuosis 
į vidutines ir šiek tiek didesnes pajamas 
turinčius klientus. Jau išnuomoti trys viršu
tiniai verslo centro aukštai. Biurų nuoma 
daugiausia domisi bankai.

Projekto vadovai žada, kad solidus vers
lo centras nustebins ne tik aukščiu (129 m.), 
forma, bet ir architektūriniais sprendimais. 
Pakilę į patį pastato viršų verslo partneriai 
galės grožėtis Vilniaus miesto vaizdais iš 
apžvalgos aikštelės. □

Lietuvoje tęsiasi vajus sukaupti pa
kankamai lėšų, kad būtų galima atstatyti 
senuosius Valdovų rūmus Vilniuje. Pa
remdamas šią mintį, Lietuvos Paštas 
balandžio 26 d. išleido specialų pašto 
ženklą. Jo vertė.- 1 litas...............
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Naujajai ALB Krašto V-bai-100 dienų
Lolita Kalėda

ALB Krašto-Vildybos pirmininkė

Laikraščio skiltyje norėtume Jus, gerbiami 
Australijos lietuviai, supažindinti su svarbes
niais ALB Krašto Valdybos darbais, planais 
ir rūpesčiais.

Priminsiu, kad išrinkta naujoji 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba nuo š.m. sausio 31d. reziduo

ja Sydnėjuje (dvejus metus) ir vykdo Krašto 
Tarybos priimtas rezoliucijas, glaudžiai ben
dradarbiauja su Australijos lietuvių Apylin
kių Valdybomis, Australijos ir Lietuvos po
litinėmis bei kultūros institucijomis bei 38- 
niomis pasaulio šalių Kraštų Valdybomis. Per 
trijų mėnesių laikotarpį mūsų Valdyba su
laukė daugiau nei 400 įvairaus pobūdžio 
laiškų ir pranešimų. Iš svarbesnių: Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija mums priminė, 
kad šiemet įsigaliojo nauja Pilietybės įstaty
mo pataisa, kuri leidžia išlaikyti Lietuvos 
pilietybę gyvenantiems kituose kraštuose 
lietuviams; dėl to reikia kreiptis į Konsulus. 
Krašto apsaugos ministerija atsiuntė siuntinį 
su video filmu apie Lietuvos kariuomenės 
pripažinimą tarptautiniu mastu, daug nuo
traukų, iš kurių Valdyba surengė parodą 
iškilmingame Vasario 16-osios minėjime 
Sydnėjuje. Taip pat gavome informacinių 
laidinių rinkinį apie NATO ir ES. KAM 
atsiųsti žurnalai, bukletai ir albumai buvo taip 
pat pateikti susipažinimui. Sveikinimai iš visų 
aukščiausios Lietuvos valdžios pareigūnų 
Nepriklausomybės Dienos proga buvo gauti 
ir persiųsti visoms Apylinkių Valdyboms 
išplatinti. Lietuvos Kultūros ministerija 
atsiuntė kvietimą dalyvauti iškilmingose 
šventėse minint Karaliaus Mindaugo karū
navimo 750-ąsias metines Lietuvoje bei 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Pastarosios 
progama yra šioje intemetinėje svetainėje: 
http://www.lfcc.lt/ds/ Informaciniai prane
šimai, atėję iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes pirmininko Vytauto Kamanto tiesio
giai per internetą būdavo persiunčiami vi
soms Apylinkių Valdyboms. Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos surengta tautodailės 
“Baltics to Bondi ” paroda sulaukė australų 
susidomėjimo lietuvių kultūra, kalba ir 
papročiais. Canberriškio Mindaugo Maura- 
gjo Trakų pilies sumažinto modelio sukūri
mas iki šiol dar minimas Lietuvos spaudoje. 
Prie šaunių darbų ir gražių pavyzdžių dar 
kartą norisi paminėti ir padėkoti Adelaidės 
Lietuvių Dienų Ruošos Komitetui, jo pirmi
ninkei Janinai Vabolienei OAM už sėkmingą 
ir pelningą šventę. Norime atkreipti visų dė
mesį į Melbourne jaunimo entuziazmą ir 
Sydnėjaus Informacinio Centro kūrėjų darbą: 
www.slic.com.au Trumpas trijų mėnesių 
laikotarpis sudarė gražią puikių renginių 
puokštę per visas Australijos Apylinkių 
Valdybas ir Seniūnijas. Ačiū visiems spau
dinių leidėjams už lietuviško žodžio saugo
jimą; lietuvių kalbos mokytojams už šešta
dienines pamokas, tautinio šokio ir giesmės 
puoselėtojams; už visus laimėjimus įvairiose 
sporto grupėse ar skautų stovyklose. Krašto 
Valdyba stengėsi atsakyti į visus laiškus ir 
paklausimus. Jeigu kas liko užmirštas, tai 
nuoširdžiai atsiprašome ir kviečiame atsiliepti.

Artėjant Pasaulio Lietuvių Seimui 
Lietuvoje (liepos 7-1 Idd.) Krašto 
Valdyba parengė pranešimą apie Australijos 

lietuvių veiklą per pastaruosius trejus metus.
Pranešimas bus išspausdintas bendrame 
Pasaulio Lietuvių leidinyje. Iš anksto noriu 
pasidžiaugti naujais Australijos lietuvių 
akademiniais bei literatūriniais leidiniais ir 
tuo pasidalinti su Jumis. Per paskutiniuosius 
trejus metus Australijos lietuviai parašė ir 
išleido savo kūrybos darbus. Akademinį 
veikalą “Lithuanian Artists in Australia 1950- 
1990“ parašė dr. Genovaitė Kazokienė. Šio 
mėnesio gale jis turėtų išvysti dienos šviesą. 
Jos darbe išanalizuoti 140 Australijos lietuvių

ALB KV pirmininkė Lolita Kalėda.

Aliutės Kampelis

dailininkų gyvenimai ir jų darbai. Knygoje 
pateikiama daugiau kaip 100 nuotraukų. Šios 
knygos pristatymas vyks Lietuvoje, Vilniaus 
Rotušėje, liepos 2 dieną. 2 vai. p. p. Pagrindi
nis Vilniaus iškilmių rengėjas yra dr. G. 
Kazokienės knygos leidėjas - Europe- 
Australia Institute Melbourne - prof. Ron 
Adams. Pastarasis, istorikas-antropologas, 
dirbantis Viktorijos Universitete Australijoje, 
pernai viešėjo Lietuvoje, kur pasirašė bendra
darbiavimo keičiantis studentais sutartį su 
Kauno Technologijos Institutu. Kaip pats 
profesorius kalba: “anksčiau nežinojau ir 
kur ta Lietuva yra, o dabar be jos gyventi 
negaliu..." Šventėje dalyvaus ir pirmasis pa
gal pasirašytą sutartį nuo š.m. Kauno Tech
nologijos Institute studijuojantis Australijos 
lietuvis - Justinas Rutkauskas. Visos už dr. 
G. Kazokienės knygą surinktos lėšos eis į 
stipendijų fondą, skirtą studentams, atvyku- 
siems iš Lietuvos studijuoti į Viktorijos Uni
versitetą Australijoje. Taip pat norime pami
nėti. kad knygos išleidimą finansavo Aus
tralijos Lietuvių Fondas. Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjunga ir Viktorijos Uni
versitetas. Liepos 2 d. Australijos lietuvių 
renginyje Vilniaus Rotušėje šoks Dalios 
Antanaitienės vadovaujama tautinių šokių 
grupė iš Melboumo. dainuos jungtinis Aus
tralijos lietuvių choras, kuriam diriguos Birutė 
Prašmutaitė bei dalyvaus ALB KV nariai. Į 
šventę pakviesti aukšti Lietuvos valdžios pa
reigūnai, ambasadoriai ir parlamentarai bei 
svečiai iš Australijos. Lietuv os ir kitų pasau
lio šalių. Specialiai į šį renginį iš Stockholmo 
atskris Australijos ambasadorius Lietuvai 
Richard Rowe. Kviečiame visus tautiečius, tuo 
metu viešinčius Lietuvoje, atvykti į šią Aus
tralijos lietuvių dieną ir pagerbti mokslų 
daktarę bei rašytoją Genovaitę Kazokicnę.

Kitą svarbų akademinį darbą 
“Nekrošius and Lithuanian 
Theatre ” prieš trejus metus parašė dr. Ludvika 

(Liuda) Apinytė-Popenhagen.
Per paskutiniuosius trejus metus knygas 

parašė ir išleido šie lietuviai-australiečiai: 
Antanas Laukaitis, Jurgis Janavičius, Jonas 
Mašanauskas. Lidija Pocius-Šimkutė, Bro
nius Žalys, Rimas Kabaila, Aldona Janavi
čienė, Kazys Kemežys, Almis Juozas Jūragis, 
Dalia Janavičiūtė, Bronė Mockūnienė, Alė 
Liubinienė bei kiti. ALB K V didžiuojasi 
talentų gausumu ir laukia naujų pasirodymų.

Priminsiu, kad į Pasaulio Lietuvių 11 - 
tąjį Seimą buvo išrinkti ir į Lietuvą

vyksta šie delegatai:
1. Ginus ANTANAITIS - ALJS pirm. 
(Melboumas)
2. Lolita KALĖDA-ALB KVpirm, (as
meninio mandato atsisakė) (Sydnėjus)
3. Birutė PRAŠMUTAITĖ (Melb.)
4. Dr. Kazys ZDANIUS (Melboumas)
5. Henrikas ANTANAITIS (Melb.)
6. Jūratė GRIGONYTĖ (Adelaidė)
7. Petras BIELSKIS (Adelaidė)
8. Balys STANKŪNAVIČIUS (Melb.)

44Nežinomas” Balys Sruoga
Balį Sruogą žinome kaip profesorių, rašytoją, dramaturgą, 

poetą, satyrinio “Vilkolakio” teatro įkūrėją ir vadovą, publicistą 
ir tautosakos rinkėją. O ką žinome apie jo audringos jaunystės 
laikus? Žvilgterkime į vieną to įdomaus gyvenimo epizodą, kurį
mums atkleidžia aktorė režisierė Unė Babickaitė-Graičiūnienė savo prisiminimuose 
apie Balį Sruogą, kuris nuo jos gimnazijos laikų buvo nuoširdžiausias draugas, 
patarėjas ir globėjas.

Po revoliucijos, bado ir visokių pavojų aš 1918 m. grįžau iš Petrapilio į Kupiškį 
pas mamą.

Vieną vidurdienį visi kupiškėnai išbėgo į pavartes, prilipo prie langų - pasižiū
rėti prajovo, pranašo ar Antikristo. Nustebę spėliojo, kur gi jis eis. Pas mane į saiką 
užlėkė kaimynės tarnaitė: “Panele, pas jus atėjo Antikristas, toks striošnas, o ilgais 
plaukais apsileidęs, bosas (basas, tarmiškai) unt ilgo ilgo kokio gintam karoliai, 
rankoje neša išrautą medį Tuoj supratau, kas manęs klausia.

- Mama, mama, ateik čia, - šaukiu iš kiemo. - Štai Balys Sruoga. Jis mano ge
riausias draugas, globėjas, brolis ir tėvas, apie kurį aš tau tiek pasakojau. Jis padėjo 
man auginti tavo vaikus - mano broliukus. Be jo Petrograde mes būtume žuvę.

Mama atėjo išraudusi, kietai suspaustom lūpom ir nepaduodama rankos sako:
- Tamsta apjuokinai mano dukrų prieš visų svietų. Kom gi tomsta taip apsikorstįs?
Balys stovėjo netardamas nė žodžio. Tada aš paėmiau  Jį už rankos ir nusi vedžiau 

pas kaimynę. Valgo jis net miela žiūrėti. Aš vis kraunu jam į lėkštę.
- Va, pažiūrėk, ką aš tau atnešiau dovanų, - ir padavė storoką sąsiuvinį - “Dievų 

takai”, dedikuotą man. Bėgu į virtuvę parodyti kaimynei, o ten randu mamą 
verkiančią. Piktu judesiu paėmė sąsiuvinį ir nustėro:

- “Dievų takai ”?! Kiek gi yra Dievų, ponaiti?! Ir užrašytas jos vardas! Mūsų 
dukters vardas iškoneveiktas! - paplūdo ašarom, tokiom graudžiom.

Aš atsisėdau prie Balio, nežinodama, kaip jo atsiprašyti.
- Kokia tamsuma! O Dieve gailestingas! Bėk, bėk iš čia! Bėkime abu, dabar, 

kartu su manim. Eime, sesiula, abu į šviesų gyvenimą!
- Ne, Balyti, aš nebėgsiu. Mama ne tamsi, tik ji negali tau dovanoti, kad tu pa

keitei jos dukrą. Iš garbingos ramios mokytojos tu padarei artistę - visiem žinomą, 
visų diskutuojamą, šmeižiamą. Iš gražaus vardo, švento vardo Uršulė, Uršulytė, jos 
mylimos motinos vardo, tu padarei nežinomą ir nešventą Unė. Kas ta Unė - ji net 
nekrikščionė.

Lydėjau aš jį per visą miestelį. Balys Sruoga ėjo majestotiškai. Jaunas, lieknas 
asketas, pasiramsčiuodamas berželiu. Juoda, plati, žemę siekianti pelerina plaiks
tėsi nuo rudens vėjo. Gintaro karoliai švytėjo ant Jo atsegto kaklo.

Visi matė mano užverktą veidą. Visi žinojo “viską ” ir daugiau...

Pasaulio Lietuvių Seime bus 
rengiama Pasaulio Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių fotografijų paroda. Turime 

apgailestauti, kad į mūsų prašymą atsiųsti 
nuotraukų, negavome atsiliepimų iš Apylin
kių Valdybų. Teks tenkintis asmeniniais ar
chyvais. Prie to norėtume pridurti, kad ALB 
Krašto Valdyba dar tebelaukia informacijos 
iš visų Apylinkių Valdybų ir Seniūnijų apie 
jų sudėtį ir veiklos planus. Informacinis žiny
nas. perduotas buvusios Krašto Valdybos, 
neatitinka realios tikrovės, tad mums labai 
reikalingas naujas ir tikslių žinių žinynas. Jį 
Krašto Vildyba planuoja parengti ir išleisti 
rugsėjo mėnesį. Taip pat visoms Apylinkių 
Valdyboms ir Seniūnijoms siūlome iš ALB 
KV skolintis videojuostas bei Krašto apsaugos 
ministerijos atsiųstas nuotraukas apie Ame
rikos prezidento W.G. Busho vizitą Lietuvoje 
ir iškilmingą Lietuvos kariuomenės paradą 
Vilniuje. Visa tai labai tiks paįvairinti jūsų 
renginius. Kviečiame rašyti mums ar siųsti 
prašymus bei pasiūlymus. Krašto Valdybos 
narių dury s visuomet Jums atviros.

Ne už kalnų ir žymi Valstybės diena - 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750-osios metinės. Iš anksto sveikiname 

kiekvienos Apylinkės indėlį į šios šventės 
organizavimą ir Lietuvos vardo populiari
nimą. Renginiui idėjų ir minčių galima pa
sisemti žvilgtelėjus į ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavimo dokumentus ar pasikliaujant 
savo fantazija bei išmone.

Norėčiau visus pasveikinti su 
praėjusia, bet visiems svarbia - 
Spaudos Diena. Išnyks kalba - išmirs tauta. 

Šiandienos gyvenimas be laikraščio tiesiog 
neįmanomas. Tik iš kelių dešimčių raidžių 
parašyti žodžiai, sudėlioti į sakinius ir tvar
kingai sudėti į skiltis, skleidžia mintis, aštrina 
mūsų protą ir pripildo gyvenimą naujų žinių, 
faktų bei jų vaizdų. Kalba parodo gyvenimo 

judėjimą ir atskleidžia žmogaus pasaulio su
vokimą bei jo paties individualybę. Žodžių 
spalva ir liepsna jaudina visus. Spauda yra 
galingas gyvenimo variklis. Neveltui sakoma, 
kad žiniasklaida via ketvirtoji valdžia.

A ustralijos lietin ių spauda išgyvena 
x>nebe pačias geriausias savo dienas. 

Prenumeratos lėšų savaitraščiui “Mūsų Pa
stogė ” (red. Dalia Donielienė) leisti užtenka 
tik pusei metų. Trūkstamos lėšos vos suren
kamos iš aukų. Ne medaus metus išgyvena ir 
kiti leidiniai, kaip “Tėviškės Aidai" (red. Ma
rija Geštautienė), jaunimo "JauŽinios”, 
Pertho. Brisbanės. Hobarto, Adelaidės ir kitų 
miestų lietuvių leidžiami informaciniai biu
leteniai bei Tasmanijoje leidžiamas metinis 
žurnalas “Lithuanian Papers” (red. Algis 
Taškūnas). Krašto Taryba praėjusių metų 
rezoliucijoje įrašė prašymą Bendruomenei - 
gausiai remti spausdinamą lietuvišką žodį. Į 
šį raginimą ir atsiliepė mūsų Krašto Valdyba 
“Mūsų Pastogei" skirdama $2 250 paramą. 
Visokeriopos sėkmės bei džiaugsmingų dienų 
linkime visiems lietuviškos spaudos darbuo
tojams bei skaitytojams.

Krašto Valdyba sveikina ir 
džiaugiasi, kad Amerikos Senatas 
100% balsavo už Lietuvos priėmimą į NATO, 

bei lietuvių apsisprendimą gegužės 11d. 
referendume Lietuvai prisijungti prie Europos 
Sąjungos.

Pabaigai, savo veikloje atminkime tai, 
kad mes. būdami savo Lietuvos am
basadoriais ir suvokdami pasaulio raidos 

istoriją, privalome būti stipriais ir savimi 
pasitikinčiais lietuviais. Tik mūsų artimas 
sąveikavimas su kitomis kultūromis neleis 
Lietuviškai kultūrai pasilikti muziejuose, o 
Lietuvai - prie Baltijos jūros krantų. Lietuvos 
įvaizdis sukurs mums tai - kokią Lietuvą mes 
norime matyti ateityje. □
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Kas
Antanai 
Laukaiti

Šachmatų paslaptys
Nežinau, kas atsitiko mūsų Australijos

lietuvių šachmatų sportui, nes mūsų sporto 
šventėse nebeliko šio sporto varžybų. Tuo
tarpu anksčiau net ir moterų tarpe turėjome 
gerų šachmatininkių. Savaime aišku, kad buvę 
gerieji mūsų žaidėjai gal išėjo į sportinę 
pensiją. Dabar daug daugiau mūsų jaunimo 
mokosi, studijuoja. Nebežinau, ar jiems šis 
sportas yra neįdomus? Gal jie randa sau 
įdomesnių gyvenime dalykų? Tačiau Lietuvo
je šachmatai yra populiarūs ir ten yra nemažai 
pasaulinio masto žaidėjų.

Šiuometinis pasaulio šachmatų čempionas 
yra Vladimir Kraminko. Tačiau būdamas pa
saulio čempionu, jis pasaulio geriausių žaidė
jų tarpe užima tik antrą vietą. Geriausiu 
pasaulio žaidėju ir dabar yra laikomas Gan 
Kasparov. Jis buvo pirmasis dabartinio pa
saulio čempiono mokytojas, kuris prieš dve
jus metus atėmė iš Kasparov pasaulio čem
piono titulą. Dabar, kaip rašo vokiečių žur
nalas “Der Spiegei”, jis savo buvusio moki
nio tiesiog nekenčia ir jokiu būdu negali 
draugauti su savo konkurentu. Dabar Kas- 
parov’ui jau suėjo 40 metų, o tai yra labai 
pavojingas ir sunkus amžius aukšto lygio 
žaidėjui.

Dabartiniai geriausi pasaulio šachmati-
ninkai savo jėgas išbando prieš kompiute
rius. Prieš penkis metus Kasparov žaidė prieš 
IBM superkompiuterį “Deep Blue” ir jam 
pralaimėjo. Tuomet jis labai mažai žinojo apie 
šį kompiuterį bei jo žaidimą ir palūžo dėl bu
vusios labai didelės įtampos. Tuomet visi, net 
ir jis pats galvojo, kad kompiuteris yra ne
nugalimas. šaltas ir geležinių nervų.

kur - kaip?
Dabartinis pasaulio čempionas, irgi 

Bahrein’e bando savo laimę prieš kitą kom
piuterį “Deep Fritz” ir jam sekasi gana gerai. 
Gi vėliau jis gins savo pasaulinį titulą prieš 
vengrą Peter Leku. Vokiečių žurnalas “Der 
Spiegei” turėjo labai įdomų pasikalbėjimą su
dabartiniu pasaulio čempionu, kuris papa- 
šakojo daug įdomių dalykų apie šachmatus.

Šachmatus žaisti su kompiuteriu yra visai
kas kita, negu žaisti prieš žmogų. Pavyzdžiui, 
priešininkas “Deep Fritz” per sekundę suge
ba suskaičiuoti daugiau kaip tris milijonus 
ėjimų, ko padaryti negali nė vienas žmogus. 
Žaidžiant reikia kompiuteriui daryti provo
kuojančias kombinacijas, ko jis negali dar 
suprasti ir negali pritaikyti prie esamos 
situacijos. Didieji šachmatininkai bijo, kad 
vieną dieną šachmatai gali būti kontroliuoja
mi kompiuterių ir tada joks žmogus negalės 
laimėti prieš jį. Prieš pradėdamas žaisti prieš 
“Deep Fritz” Kraminko dvi savaites po 8 va
landas analizavo jo žaidimą ir kaip jis puola 
bei ginasi. Tačiau nagrinėti kompiuterio 
žaidimą yra daug sunkiau, nes jis yra daug 
lankstesnis ir niekada negali žinoti, kas 
vy ksta jo programoje. Tačiau pasiruošti čem
pionui buvo gal ir lengviau, nes jau buvo 
aprašyta net 4000 “Deep Fritz” žaistų partijų. 
Tuo tarpu Kasparov ’ui žaidžiant prieš “Deep 
Blue” nebuvo žinoma nė viena jo žaista par
tija. Tačiau dabartinis “Deep Fritz” kompiu
teris yra stipresnis ir tobulesnis už anksčiau 
buvusį.

Pats dabartinis pasaulio čempionas žais
damas niekada neparodo savo jausmų ir 
sugeba juos gerai kontroliuoti. Jis sako, kad 
šachmatai yra meno bei mokslo mišinys ir yra 
labai sudėtingas žaidimas. Pvz.. 40 ėjimų 
partija gali turėti milijonus žaidimo variantų. 
Nesąmonė, kad šachmatus reikia tik išmok
ti. o vėliau prisiminti ėjimus. Šachmatai yra 
meninės estetikos žaidimas. Tačiau šiandien 

išmokti gerai žaisti šachmatais labai daug 
padeda kompiuteriai, nors aukšto lygio žai
dėjui būtinai reikia turėti dar ir talentą. Ir 
didžiausia kiekvieno šachmatininko problema 
yra išjungti po žaidimo smegenis.

Pasaulio įdomumai 
Elektrinė kėdė

Jau daug metų Australijoje yra panaikinta 
mirties bausmė. Anksčiau, gavę mirties 
nuosprendį, nuteistieji būdavo pakariami. 
Atstačius Lietuvoje nepriklausomybę, mirties 
bausmė buvo panaikinta. Anksčiau nuteistie
ji mirties bausme būdavo sušaudomi. Dauge
lyje pasaulio kraštų mirties bausmė yra pa
keičiama kalėjimu iki gyvos galvos. Tačiau ir 
dabar daugely je pasaulio kraštų, ypač Azijoje 
ir Afrikoje, mirties bausmė tebėra nepanai
kinta. Taip pat ir kai kuriose Amerikos valsti
jose dar tebėra vy kdoma mirties bausmė. Čia 
nuteistiesiems gyvybė yra atimama pasodi
nant juos į elektros kėdę ir paleidžiant didelę 
elektros srovę. Elektros kėdė yra naudojama 
ir Filipinuose.

Pirmą kartą elektros kėdė buvo panaudota 
1890 metais. Pagal seną tradiciją. Amerikoje 
elektros kėdė yra daroma iš kieto ąžuolo ir 
medis yra padengiamas ugniai atspariais 
specialiai pagamintais dažais. Tokiais pat 
specialiais dažais yra dažomi ir kosminiai 
erdvių lėktuvai - erdvėlaiviai. Pati sėdynė yra 
pagaminta iš organinio stiklo, kuris yra 
lengvai nuvalomas. Diržai, su kiniais priri
šamas nuteistasis, rūpestingai pritaikyti ir 
yra pririšami prie kojos kulkšnių, riešų, apie 
krūtinę. Žalvario elektrodai yra pritvirtinami 
prie priekinės kėdės kojų ir po odiniu šalmu, 
kuris yra uždedamas ant nuteistojo galvos. 
Druskos skiediniu primirkyta kempinė yra 
padedama ant odos po elektrodu. Pats šalmas 
su dirželiu yra pagamintas iš išorinio odinio 
ir vidinio varinio tinklelio. Pats elektros 
kabelis prasideda nuo paties šalmo iki elek
tros srovės šaltinio. Yra ir transformatorius. 

kuris padidina srovės įtampą, nors 2540 voltų 
normaliai pakanka. Pati srovė paleidžiama du 
kartus po minutę su 10 sekundžių pertrauka. 
Amerikoje nuteistajam prieš įvykdant bausmę 
suleidžiama raminamųjų vaistų. Paprastai 
nuteistasis sodinamas į elektros kėdę sep
tintą valandą ryte. Prieš tai tris valandas 
anksčiau jis yra pamaitinamas. Maistą 
nuteistasis pats pasirenka. Po to jam nuo 
galvos nuskutami plaukai (dažnai ir nuo viso 
kūno), kad elektros kontaktas būtų geresnis. 
Amerikoje, vykdant mirties bausmę, elektros 
mygtuką spaudžia keli asmenys kartu ir jų 
pavardės bei tapatybė lieka paslaptyje. Ame
rikoje mirties bausmė skiriama žmogžu
džiams. dideliems narkotikų pardavėjams, jų 
viršininkams, nužudžiusiems prezidentą, 
ministrą teisėją, policijos pareigūną, valstybės 
išdavikams ir kitur didelius nusikaltimus 
padariusiems.

• Malaizijos Djohor’o valstijoje yra pri
imtas įstatymas, pagal kurį specialiais me
daliais yra apdovanojamos tos musulmonės 
moterys, kurios savo vyrams leidžia vesti vie
nišas motinas, nes joms reikia padėti. Kai
muose yra daug vienišų motinų, kurioms 
reikia vyrų pagalbos ir apsaugos, o tai turėtų 
padaryti turtingieji vyrai, kurie gali turėti ke
turias žmonas. Bet prieš vedant jie turi gauti 
sutikimą iš ankstyvesnių žmonų.

• Po teroristų išpuolių ir prieš praside
dant Irako karui, Anglijoje pasirodė skelbimai, 
kad už 50 000 svarų galima įsigyti patogų 
dviaukštį bunkerį, kuris apsaugos nuo kulkų, 
skeveldrų ir netoliese esančių sprogimų. Už 
papildomą mokestį galima įsirengti neperšau
namus langus, padaryti masyvias ir sunkias 
įėjimo į bunkerį duris. Bunkeryje vienu metu 
galėtų slėptis kelios šeimos ir tas labai tiktų 
turtingų žmonių didesniuose namų plotuose. 
Pradžioje tokie bunkeriai buvo kurti kariuo
menės štabams ar specialioms patalpoms, bet 
vėliau tuo susidomėjo ir civiliai, karo bijantys 
žmonės. □

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13

Kiek paėjusi koridoriumi, moteris ati
darė duris į kambarį ir įjungė šviesą. Žmonių 
kambaryje nebuvo. Pasienyje netoli viena 
kitos stovėjo dvi dviaukštės lovos, o mažas 
stalas ir suolas - kambario viduryje. Ant 
stalo matėsi skardinis ąsotis. Aldona bandė 
teirautis, kur yra vanduo, tualetas ir prau- 

. sykla. Moteriškė papurtė galvą, bet ranka 
parodė, kad viskas yra lauke, ir drauge pa
aiškino, jog ten draudžiama eiti.

“Morgen, morgen” (“ryloj, ry toj”). - vis 
kartojo, ir Aldona suprato, kad turės laukti 
rytdienos. Vis daugiau ženklais, negu žo
džiais mėgino pasakyti, kad norėtų nusi
prausti. kad yra alkani, o mažytė serga, bet 
moteris, dar kartą papurčiusi galvą, išėjo. 
Aldona su vaikais liko kambaryje viena. 
Dainelė garsiau sudejavo. Linukas atsisėdo 
ant suolo. įsmeigė akis į sieną ir nejudėjo.

Lovose buvo tik čiužiniai ir po vieną 
karišką antklodę, bet nesimatė nei pagalvių, 
nei paklodžių. Vis dėlto vaikus reikėjo nu
rengti. nes Linuko kojų pūslės pavirto atvi
romis žaizdomis, o Dainelės tarpkojis ir už
pakaliukas buvo raudonai iššutę. Aldona abu 
vaikus suguldė į vieną apatinę lovą, ant 
čiužinio užtiesusi Dainelės skarą. Berniukas 
iš karto užmigo, bet Dainelę reikėjo pasupti 
ant rankų. Tada ir pati Aldona nusirengė, 
atsigulė į antrą apatinę lovą, susisuko į ant
klodę ir pradėjo save įkalbinėti, kad turi 
netrukus užmigti, pailsėti, leisti rytojui grei
čiau ateiti.

Nežinojo, ar ar ilgai miegojo, ar iš viso 
buvo užmigusi, bet kai iš lėto veriamų durų 
girgždėjimas privertė atplėšti akis. Aldona 
atsisėdo lovoje. Koridoriuje kabanti lempu-
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tė apšvietė tarpdury je stovinčio vyro siluetą.
- Ko ieškot? - išsigandusi paklausė.
-Sššš... - sušnabždėjo vyriškis, į ją 

atkreipęs žibintą.
Šviesos apakinta Aldona dar labiau 

išsigando.
Vyriškis uždarė duris, žengė arčiau, vis 

pašnibždomis kažką kuždėdamas turbūt ta 
pačia kalba kaip ir anksčiau sutikta moteriš
kė. nes Aldona nieko nesuprato. Paskui pa
sakė keletą žodžių neva vokiškai, kartu 
ranka ir judesiais parody damas, ko atėjęs: 
jis norėjo su ja miegoti.

Iš netikėtumo Aldona akimirką prarado 
žadą, bet greitai atsigavusi visu balsu ėmė 
šaukti:

- Laukan! Laukan!
Kažkas pradėjo belsti į sieną. Vyriškis 

nusijuokė ir ėmė trauktis durų link. Aldona 
nesiliovė šaukusi. Vyriškis išėjo ir uždarė 
duris. Iš priešingos pusės vėl pasigirdo 
smarkus beldimas. Abu vaikai nubudo ir 
ėmė verkti. Patamsyje Aldona išlipo iš lo
vos. pristūmė stalą prie durų ir juo užrėmė 
duris, o ant stalo užkėlė dar suolą. Drebė
dama visu kūnu, atsigulė į siaurą lovą šalia 
vaikų ir, prisispaudusi abu prie savęs, pra
pliupo raudoti.

Kai pirmieji saulės spinduliai pradėjo 
skverbtis pro langą, atsikėlusi Aldona nu
stūmė nuo durų stalą bei suolą, vėl atsigulė 
ir tuoj užmigo. Turbūt giliai miegojo keletą 
valandų, nes atsibudusi rado jau bebruzdan- 
tį Linuką ir gailiu silpnu balseliu verkiančią 
mažylę. Barake ir už lango girdėjosi balsai. 
Paskubomis apsirengusi ir aptvarkiusi vai
kus, Dainele nešina ir vedina Linuku, Aldo
na išėjo ieškoti prausyklos. Koridoriuje mai
šėsi pilki svetimi vyrai, moterys ir vaikai.

Aštrus žvyras lauke žeidė basas Aldonos 
kojas.

Prausykla ir tualetas buvo atskirame ba
rake. Prie sienos iš keleto čiaupų vanduo 
tekėjo į ilgą metalinį lovį. Vienos moterys 
prie čiaupų prausėsi, kitos lovyje skalbė 
baltinius. Šilto vandens nebuvo. Apsidai
riusi Aldona pasekė kitų pavyzdžiu: nusi
prausė pati, apiplovė vaikus ir išskalbė 
Dainelės vysty klus. Grįždama į baraką, pa
sijuto šiek tiek atsigavusi, bet labai alkana. 
Dainelė dabar verkė nesustodama, bet dar 
silpnesniu balseliu negu vakar.

Savo kambarėlyje ant stalo rado garuo
jančio skystimo ąsotį, du metalinius puo
dukus ir gabalą sudžiovusios juodos duonos. 
Tamsus kartus sky stis nebuvo panašus nei į 
kavą, nei į arbatą. Cukraus palikta nebuvo.

Pastebėjusi alkaną Linuko žvilgsnį. Al
dona įpylė truputį skysčio į puodelį ir at
laužė gabalą juodos duonos.

- Pamirky k duonelę į kavą, bus minkš
tesnė. - patarė.

Pati su Dainele vėl išėjo į lauką. Pama
čiusi būrelį stovinčių ir jai nesuprantama 
kalba kalbančių žmonių, rody dama mažylę, 
bandė klausinėti:

- Milch? Milch? (“Pieno? Pieno?”).
Niekas neatsakė, tik viena iš stovinčių 

moterų neigiamai papurtė galvą. Aldona 
priėjo prie kitos grupės, bet, nesulaukusi 
atsakymo, skubėjo toliau, kol pagaliau 
kažkas atsisuko ir bandė paaiškinti:

- Nichts Milch. Mittag. Mittag. (“Nėra 
pieno. Vidurdienį, vidurdienį.”)

Reikėjo grįžti tuščiomis. Linukas kram
tė duoną. Aldona truputį skysčio įpylė į 
Dainelės buteliuką, ir mergytė jį išgėrė. Bet, 
kai pamirkiusi mažą gabaliuką duonos, 
motina įdėjo mažytei į burnelę, Dainelė pa
čiulpė, tačiau nuryti negalėjo ir ėmė dar 
gailiau verkti. Tuo tarpu Linukas suvalgė 
visą šiek tiek minkštesnį duonos vidurį. 

Aldona pasimirkiusi sukramtė plutas. Bur
noje liko nemalonus kartus skonis, bet alkio 
lyg ir nesijautė.

Baigiant jiems valgyti, į kambarį įėjo 
moteriškė, sutikusi Aldoną vakar vakare. 
Dabar ją lydėjo jauna mergaitė, kuri prakal
bo vokiškai, aiškindama, kad būsianti ver
tėja. Aldona suprato, kad vienintelis būdas 
jai čia susikalbėti bus vokiškai. Netrukus 
paaiškėjo, kad ir “vertėja” mokėjo ne ką 
daugiau už Aldoną. Vis dėlto užteko ir tiek. 
Moteris prisistatė esanti barako vyresnioji 
ir paprašė Aldonos užpildyti anketą. Mer
gaitė skaitė klausimus, o Aldona stengėsi 
atsakyti, tuomet mergaitė vertė moteriškei, 
o ši rašė atsaky mus į anketą. Aldonai sun
ku buvo paaiškinti, kodėl ji neturi paso. 
Klausimus baigusi, vyresnioji per vertėją 
pasakė, kad greičiausiai lietuvių šioje sto
vykloje nėra, antraip kodėl Aldoną būtų ap
gyvendinę su gudais ir ukrainiečiais. Šis 
skyrius esąs visai neblogas, daug geresnis 
negu lenkų, o ką jau kalbėti apie čigonų ir 
žydų. Be to, iš čia žmonės siunčiami į kitas 
stovyklas ar pas darbdavius ūkio darbams. 
Moterims su vaikais neprivaloma dirbti, tad 
kur Aldona bus siunčiama, ji nežinanti. Vis
kas paaiškėsią vėliau. Čia mažesniems negu 
dvejų metų vaikams kasdien, vidurdienyje, 
duodama pieno. Pietūs visiems pirmą valan
dą. Į eilę reikia stotis prie virtuvės barako. 
Tačiau šiandien Aldona turėsianti pietų atsi
sakyti, nes kaip tik šiandien turi atlikti visiems 
naujai atvykusiems privalomą medicininį 
patikrinimą. Be anketos, tai buvo svarbiausias 
dalykas, kurį vyresnioji turėjusi pranešti. 
Kitas taisykles busią laiko paaiškinti vėliau, 
vakare. Tuomet gal dar kita moteris būsianti 
paskirta į Aldonos kambarį ar pati Aldona 
iškelta kitur, kadangi ji nesanti nei gudė, 
nei ukrainietė. Jei norinti gauti pieno normą, 
turinti sekti kitas moteris su vaikais.
................................... Tęsinys kitame AfPNr.
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Ruoškimės parodai!
Dienos ir savaitės prabėga kaip vėjas, ir nepamatysite, kaip ateis birželio 28-oji, kai 

kabinsime vaikų piešinius Melboumo Lietuvių Namuose. Šiais karaliaus Mindaugo metais 
piešinių tema aiški - karalius Mindaugas. Ne tik jis, bet ir jo šeima, draugai, kariai; jo už
siėmimai - kovos, medžioklės ir puotos. Kur gyveno, ką valgė, kaip dėvėjo ir puošėsi 
Mindaugas, jo žmona, kariai ir paprastos merginos? (Informaciją rasite Lietuvių Namų 
bibliotekoje - specialiai jums sudarytame aplanke - tik pasiklauskite Ievos.)

Tėvai! Jūs esate pirmutiniai ir svarbiausi savo vaikų mokytojai, ir nuo jūsų priklauso, 
ar jūs užauginsite jei ne 100% lietuvius, tai bent tokius “australiečius”, kurie domėsis ir šį 
tą žinos apie Lietuvą. Pabendraukite su vaikais, sužadinkite juose apetitą Lietuvos istorijai, 
supažindinkite juos su pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi.

Parodos sąlygas rasite spaudoje po dviejų savaičių, o tuo tarpu įsidėmėkite - paveikslai 
turi būti ne mažesni kaip “A4” formato ir be parašo. Melboumo Entuziastės

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygų parvežimo į 
Australiją išlaidoms padengti aukojo:

$122 - iš loterijos per pensininkų pobūvį (08.04.03).
$110- iš loterijos per pensininkų pobūvį (12.05.03).
$100 - Melb. Lietuvių Katalikių Moterų D-ja.
$100 - Melb. Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-ja?
$50 - J. Balčiūnas. $30 - J. Gailius (Geelongas).
Po $20 - Z. Augaitis, R. Rakūnienė, M. Geštautienė.
$15 -E.ir V. Čižauskai. Po $10 - M. Narušienė (Sydnėjus), P. Jokūbaitis, A. Gylienė, 

A. Kramilius (Sydnėjus), V. Sakalauskas, P. ir M. Šiaučiūnai (Tasmanija).
Po $5 - V. Gabrilaitis, V. Lazauskas, Z. Barilienė, A Raudys, M. Kairienė, A Alseikienė, 

R. Čelnienė, H. Lenkauskas, A. Baltrūnienė. $4 - A. ir L. Ramanauskai.
Širdingas ačiū aukojusiems. Vajaus Komitetas

^ueikiitaifte
Sydnėjaus skautų vyčių būrelį "{geležinis Vil/cus 
su garbingos, nenutrūkstančios veiklos 50 metų jubiliejumi.
Linkime Jums ir toliau tęsti savo darbus lietuvių skautybei vadovaujantis obalsiu 
“VIS TARNAUJU’.

Sydnėjaus Skautų Židinys

the [ion Ring

Organizuojami bilietai į spektaklį “The Lion King” 
kuris įvyks trečiadienį, balandžio 21 dieną, 2004 m., 
1 vai. p.p. Capitol Theatre, Campbell Street, Sydney.
Bilietų kaina: $80 - suaugusiems;

$60 - pensininkams ir vaikams.
Už bilietus reikia sumokėti iki birželio 6 dienos.
Dėl bilietų kreiptis į Elę Kains tel.: (02) 9791 0186.

Padėka
Mūsų brangiam tėveliui, uošviui, bočiui A'frA Pranui Sauliui mirus, 

nuoširdžiai dėkojame visiems, išreiškusiems mums užuojautą liūdesio valandoje 
ir dalyvavusiems laidotuvėse bei palydėjusiems į amžiną poilsio vietą.

Jūsų paguodos žodžiai lengvina mūsų širdies skausmą.
Vaikai - Birutė Kymantienė, Rimantas, Arūnas ir Rasa Sauliai 

su šeimomis

In memoriam
Aft A Kazimieras Paškevičius

Kovo 30 dieną Hobarto ligoninėje po 
širdies operacijos mirė Kazimieras Paškevi
čius, sulaukęs 76 metų amžiaus.

Velionis gimė Pravieniškėse, netoli Kau
no. Šeimoje augo 5 broliai ir 4 seserys. Jis 
buvo ketvirtas šeimoje. Jaunas būdamas 
turėjo dirbti žemės darbus ar prie geležin
kelio, kad padėtų tėvams išmaitinti brolius 
ir seseris.

Rusams antrąkart okupavus Lietuvą, 
buvo pašauktas į kariuomenę. Buvo tan
kistas. Paleistas iš kariuomenės dirbo Kau
ne. Prasikalto fabriko vyriausybei, buvo 
nubaustas 10 metų kalėjimo ir ištremtas į 
Sibirą. Stalinui mirus, paleistas. Sugrįžo į 
Kauną, vedė Eleną, su kuria kartu išgyve
no 48 metus. Elena buvo vokiečių kilmės, 
tai juos išleido į Vokietiją.

1961 metais Kazimieras su Elena ir 
keturiais vaikais atvyko pas brolį Juozą į 
Hobartą. Įsidarbino cinko fabrike. Laisvu 
laiku dirbo ir kitus darbus. Statėsi namą. 
Čia gimė penktas vaikas. Sulaukęs pensi
jos keliavo po Australiją, Europą. Kelis 
kartus buvo nuvykęs į Lietuvą. Dalyvavo 
lietuvių bendruomenės veikloje, lankė ren
ginius, buvo Revizijos Komisijos narys.

Atsisveikinti su Velioniu šv. Teresės 
bažnyčioje susirinko virš 100 įvairių tauty
bių žmonių. Maldas pravedė kun. Ted 
McCormack. Skaitymus skaitė Ramūnas

Tarvydas. Atsisveikinimo žodžius tarė bro
lis Juozas ir anūkas Dainis Jurevics. Buvo 
sugiedotas Lietuvos Himnas. Po to Velionis 
palydėtas į Cornelian Bay kapines.

Liūdesyje liko žmona Elena, dukros - 
Irena ir Birutė, sūnūs - Kazimieras, Erikas, 
Otto ir Velionio brolis Juozas. O Lietuvoje 
- Vladas, Stasė, Marytė, Birutė ir jų šeimos.

Ilsėkis ramybėje toli nuo savo gimtų 
namų. Juozas Paškevičius

Netekus artimo ir kruopštaus “Mūsų Pastogės” bendradarbio

A ft A Stasio Montvido,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Angelę, gimines Lietuvoje ir visus Jį pažinusius.
LB Spaudas Sąjunga ir “Mūsų Pastogės" redakcija liūdi, 
kad Mirties Angelas nusinešė šią talentingą bei kūrybingą asmenybę.

Mirus

Aft A Stasiui Montvidui,
nuoširdžiai užjaučiame giliam liūdesy likusią žmoną Angelę bei artimuosius 
Lietuvoje ir kartu liūdime

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Aft A Stasiui Montvidui
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai žmonai Angelei ir 

artimiesiems.
Onutė Maksvytienė, Izabelė Daniškevičienė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mirus aktyviam mūsų Bendruomenės dailininkui

A’rr1 A Stasiui Montvidui,
gilią užuojautą reiškiame žmonai Angelei, giminėms ir visiems artimiesiems.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. R. Ripphausen NSW $ 35.00
J. Rakauskas N.T. $ 35.00
M. Stankevičienė QLD $ 20.00
A. Bumeikis QLD $ 10.00
J. Dambrauskas NSW $ 20.00
Z. Paškevičius QLD $ 10.00

V. Kutas NSW $ 5.00
B. Sumila ACT $ 5.00
Mrs. E. Stašys NSW $ 10.00
V. Ratkevičius NSW $ 5.00

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio dienas 
jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sody
boje” šiuo metu yra laisvų vietų! Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu:

Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina 
Ave, Engadine 2233, tel.: (02) 9520 3908.

Aft A Jonui Gružauskui
mirus, giliai užjaučiame liūdesyje likusius žmoną Rimą ir sūnų Artūrą su šeima, f

V.G. Gružauskai

Liūdėdami tariame su Dievu mielam Draugui, 
visapusiškam mūsų Bendruomenės veikėjui

Leonui Gerulaičiui
ir reiškiame gilią užuojautą seseriai Viktorijai, posūniui Petrui su šeima bei 
giminėms Lietuvoje. Jo ilgamečiai draugai

Lili Radzevičienė, Janina Vabolienė OAM, 
Genovaitė Vasiliauskienė OAM, Sofija Kanienė OAM, 

Danutė Urnevičienė, Marytė Neverauskienė, Borisas Borjeras
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugiją, 
talkininkaujant Nitai Wallis ir Martinai Reisgienei. ruošia 

Porcelianinių lėlių (bus ir su
liet, tautiniais 

rūbais) parodą 
sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių

Klube, Bankstowne.
Kartu bus galima įsigyti gintaro dirbinių.

Gedulo ir Vilties Diena Melbourne
įvyks sekmadienį, birželio 15 dieną.

PROGRAMOJE:
11 vai. ryto - šv. Mišios, šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Organiza
cijas prašome dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
1.30 vai. p.p. - Melbourne Lietuvių Namuose įvy ks minėjimas.
Paskaitą skaity s svečias iš Sydnėjaus - dr. Vytautas Doniela.
Po to seks meninė minėjimo dalis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

V
Pranešimas Sydnėjaus skautų “Židinio” nariams

Prašau židiniečius atvykti į dvimetinę. svarbią sueigą, kuri įvyks š.m. gegužės 
24 dieną (šeštadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių Klubo Bankstown’e mažojoje 
salėje.

DIENOTVARKĖJE:
- Tėvūno pranešimas. - Iždo padėtis.
- Sekančios vadovybės rinkimai. - Pasitarimas dėl ateities veiklos.

Vytenis Šliogeris, Tėvūnas

Josonia 
Valaitis
— nauja 
paroda

Pagarsėjusi portretiste bei natiurmortų kūrėja 
Josonia Palaitis rodo savo naujausius darbus.

National Portrait Gallery užsaky mu prieš dvejus 
metus ji nutapė dvigubą Australijos min. pirm. John 
Howard ir jo žmonos Janette portretą, kuris kabo 
Parlamento Rūmuose Canberroje. Vėliau - Childers 
Memorial Portrait, kuriame pavaizduoti 15 jaunuo
lių, tragiškai žuvusių per Childers bendrabučio gaisrą.

Dar 1994 metais Josonia Palaitis gavo Doug Moran National Portrait Prize (už savo 
tėvo portretą), o nuo 1979 metų ji daug kartų buvo atrinkta į finalistų grupę garsiame The 
Archibald Prize konkurse. Šiame konkurse 1995 metais Josonia gavo People’s Choice Award 
už australo menininko Bill Leak portretą.

Kada: gegužės 9-28 dienomis, antradieniais-šeštadieniais 11 vai. ryto-5 vai. p.p.
Kur: Hardware Fine Art, 62 Mitchell Street, St. Leonards, NSW 2065.
Internet: www.jpstudio.com.au

Sydnėjaus Konservatyvių Kalbėtojų Klubas
The Sydney Conservative Speakers’ Club 

dabar renkasi Lietuvių Klube kiekvieno mėnesio paskutinio trečiadienio vakarą. 
Kviestiniai prelegentai įdomiai pristaty s pasaulinius klausimus.

Susirinkimai prasideda 7.30 vai. vak. ir baigiasi 9.30 val.vak.
Įėjimo kaina - $4. taip pat galima pasižiūrėti įdomių knygų tarptautiniais klau

simais. Susisiekite su Klubu (P.O. Box L 29. Mount Lewis 2200) ir mes įtrauksime 
Jūsų pavardę į kontaktų sąrašą. Klubo sekretorius

Patikslinimas
Gegužės 17 dieną Jūratė Grigonytė iš Adelaidės atsisakė vykti į PLB XI-ąjį Seimą 

Lietuvoje. Kadangi Krašto Tarybos išrinktųjų į PL Seimą sąrašas pasibaigęs, ALB Krašto 
Valdyba tą pačią dieną savo penktąjame posėdyje svarstė tris pasiūlytas kandidatūras: 
Sauliaus Varno (Adelaidė), Ramučio Zakarevičiaus (Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininko) ir Dainos Šliterytės (ALB KV sekretorės).

Į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą aštuntąja Australijos Lietuvių Bendruomenės 
delegacijos nare buvo išrinkta Daina Šliterytė.

Lolita Kalėda, ALB Krašto Valdybos pirmininkė
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

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 lankylis 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.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Su malonumu pranešame, kad Klubo direktorių 
sąstatą papildė Kęstas Skirka (žiūr. nuotr. 
kairėje).
Kęstas, paprašytas užimti paskutinę laisvą vietą, 
mielai sutiko įsijungti į direktorių sąstatą. Kęstas 
Valdybai įneš daug biznio ir komercinės patirties, 
nes daug metų Jis buvo didelės ir pelningos 
komercinės kompanijos Managing Director.
Linkime, Tau Kęstai, linksmų ir kūrybingų metų.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Ieško: Australijos Raudonasis Kryžius ieško asmens, kuris apibūdinamas šitaip:
ŽEMAITIS Adolins / Adolfas
born 13.05.1905 in Sureuciany / Riga.

Informaciją siųsti adresu:
ALB Apylinkės Valdyba, P.O. Box 128, North Melbourne, Victoria 3051.

Jazmino Cininas - Parodoje
Gegužės 2 d. Victorian Arts Centre (George Adam; 

Gallery) buvo atidaryta paroda, kurioje tarp 13 menininkr 
dalyvauja ir Jazminą Cininas (Lipšienė). Paroda, kur 
ten bus išstatyta iki birželio 25 dienos, vadinasi “Aci 
XII: New Works on Paper”.

Ši įdomi paroda lankys ir kitus miestus.
Sydnėjuje ji bus išstatyta University of Technology 

(Sydney) galerijoje (nuo liepos 29 iki rugpjūčio 29) ii 
Adelaidėje - Adelaide Festival Centre, Artspace gale, 
rijoje (nuo rugsėjo 13 iki spalio 26).

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. NZelandyoje 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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