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Nauja Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

2003 m. lapkričio 30 dieną per ALB Sydnėjaus Apylinkės metinį susirinkimą buvo pasiūlyta 
ir išrinkta nauja Sydnėjaus Apylinkės Valdyba (žiūr. Lolitos Kalėdos nuotr. viršuje): 
Vytautas Deikus, Eglė Gailiūnaitė. Rasa Blansjaar ir Vincas Bakaitis. Pirmajame 
savo posėdyje, kuris įvyko 2003 m. gruodžio 16 d.. Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariai 
pasiskirstė pareigomis sekančiai:

Vytautas Deikus - pirmininkas; Rasa Blansjaar - vicepirmininkė;
Eglė Gailiūnaitė - sekretorė; Vincas Bakaitis - iždininkas.

Kadangi naująją Valdybą sudaro tik keli asmenys, jai sunkoka bus įvykdyti visus užsibrėž
tus tikslus. Naujoji Valdyba kviečia į talką entuziastiškai nusiteikusius pagalbininkus. 
Norintieji padėti prašomi kreiptis į pirmininką Vytautą Deikų ar kitus Valdybos narius, 
Bankstown’o Lietuvių Klube. Naujoji Valdyba aukštai vertina amžiaus patyrimą ir plačias 
jaunystės vizijas!
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pašto adresas:

Australian Lithuanian Community-Sydney Inc.
P.O.Box 374, Epping, NSW 1710.

Bakakis Lietuvos įvykių apžvalga
“The Economist” 

kritikuoja 
lietuvišką 

privatizavimo
būdą

(ELTA). Maža vals
tybė - Lietuva turėjo 
didelių problemų pri
vatizuodama nuo 

sovietinių laikų likusias valstybines įmones, 
rašo įtakingas leidinys ‘The Economist”.

1999 m. didžiausią iš šių įmonių - “Ma
žeikių naftą” pardavus amerikiečių kompa
nijai, kuriją tyliai perleido Rusijos bendrovei, 
kilo tiek daug triukšmo, kad protestuodamas 
atsistatydino tuometinis Min. Pirmininkas 
Rolandas Paksas, vėliau pasinaudojęs dėl 
sandorio kilusiu visuomenės nepasitenkinimu, 
kad po trejų metų netikėtai laimėtų prezidento 
rinkimus.

Nors ir ne tiek, tačiau įdomus buvo ir ne
seniai vykęs Lietuvos valstybinių alkoholio 
bendrovių pardavimas. Vienas iš sandorių 
žlugo spalio mėnesį, kai potencialus pirkėjas 
italas neatvyko pasirašyti sutarties. Kitame 
privatizavime kilo nesutarimų, kai vietinės 
bendrovės naudai buvo atmestas geriausias 
įmonės iš kaimyninės Latvijos pasiūlymas. 
Vėliau parlamentiniame tyrime išsiaiškinta, 
kad minėta vietinė įmonė gavo konfidencia
lios informacijos, nutekėjusios iš R.Pakso ap
linkos. Šis kaltinimas yra įtrauktas į apkaltos 

procedūrą, kurią Prezidentui parlamentas 
pradėjo gruodžio mėnesį, rašo “The Eco
nomist”.

Dabar Lietuvos Vyriausybė gali sužlug
dyti dar vieną sandorį. Praėjusių metų rudenį 
Vyriausybė pasiūlė privatizuoti šalies elektros 
skirstomuosius tinklus parduodant dvi įmo
nes, aptarnaujančias ry tinę ir vakarinę Lietu
vos dalis. “Vakarų skirstomųjų tinklų” privati
zavimas buvo skirtas vietiniams investuo
tojams ir vyko sklandžiai. To negalima pasa
kyti apie “Rytų skirstomuosius tinklus”, kurie 
buvo pasiūlyti užsienio investuotojams.

“Rytų skirstomieji tinklai” pritraukė rimtą 
pareiškėją, pasiūliusį solidžią—apie 150 mln. 
eurų - kainą. Problema ta, kad pareiškėjas 
yra iš kaimyninės Estijos, dar mažesnės už 
Lietuvą Baltijos valstybės. Regione smarkiai 
konkuruojama, tad parduoti įmonę pasipū
tusioms estams neleidžia lietuvių išdidumas, 
rašo “The Economist”.

Lietuva norėjo pirkėjo iš Vakarų Europos. 
Tačiau paskutinę minutę pasitraukė didžiausia 
viltimi laikyta Vokietijos įmonė E.ON. pali
kusi Estijos “Eesti Energia” vienintele kon
kurso dalyve. “Eesti Energia” pasiūlymas ga
lioja iki kovo mėnesio, tačiau parlamento 
komitetas jau patarė “Rytų skirstomųjų tinklų” 
privatizavimą atidėti vieneriems ar dvejiems 
metams. Atrodo, kad tam yra labai linkusi pri
tarti ir sutrikusi vyriausybė.

Norėdama paaiškinti savo pasipriešinimą, 
Lietuva tvirtina, kad “Eesti Energia” yra

Kultūros ministerijos premijos
(ELTA). Metų pradžioje kultūros mi

nistrė Roma Žakaitienė įteikė trylika kasme
tinių Kultūros ministerijos premijų meni
ninkams, menotyrininkams, biblioteki
ninkams, muziejininkams, žurnalistams, 
etninės kultūros puoselėtojams.

Solidžiausia Martyno Mažvydo premija 
už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, 
raštijos istorijai ir knygos menui paskirta 
Vilniaus universiteto bibliotekos Retų 
spaudinių skyriaus vedėjai Almai Bra
ziūnienei.

Šešios premijos už aktualiausius ir ryš
kiausius publicistinius kūrinius kultūros 
temomis paskirtos menotyrininkei Jurgitai 
Ludavičienei, rašytojui Liudvikui Jakima
vičiui, fotomenininkui ir fotografijos tyri
nėtojui Stanislovui Žvirgždui, kompozi
toriui Šarūnui Nakui, teatro kritikei Rūtai 
Noreikaitei, žurnalistei Rūtai Mikšionienei. 
Vieną premiją pasidalys Lietuvos radijo žur

Išleisti Gedimino laiškai
(BNS). Atskira knyga buvo išleisti Vil

niaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino XIV amžiuje rašyti laiškai. Ją iš
leido Lietuvos tūkstantmečio minėjimo 
direkcija prie LR Prezidentūros.

’’Gedimino laiškai” - tai dokumentų rin
kinys, kurio tekstus, vertimus ir komentarus 
parengė žymus istorijos profesorius Stephen 
Christopher Rowell. Šiuo leidiniu pristato
ma nemažai XIV a. dokumentų, atskleidžian
čių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
politiką Lietuvos ir Europos katalikų bei sta
čiatikių kontekste. “Gedimino laiškuose” pa
teikiama viduramžių diplomatijos, karo, pre
kybos. tikėjimų kryžkelės, tarptautinės dip
lomatijos sankirtos, popiežiaus misijos orga
nizavimo praktika, Gedimino sugebėjimas 
įvertinti politines realijas.

Knyga bus išdalyta Lietuvos bibliotekoms, 
pagrindinių, vidurinių ir specialiųjų mokyklų, 
gimnazijų, aukštųjų mokyklų, seminarijų, ko
legijų, konservatorijų, institutų bibliotekoms, 
lietuvių bendruomenių užsienyje bibliote

Min. Pirmininko nuomonė
Sausio 13 d. (ELTA). LR Premjeras A. 

Brazauskas mano, kad Prezidentui Seime 
pradėtas apkaltos procesas iki šiol neturė
jo įtakos ekonomikai, tačiau politiniame 
valstybės gyvenime ir diplomatinėje veiklo
je jau juntami neigiami šio skandalo pada
riniai. "Mes jau matome neigiamus rezul
tatus todėl, kad aukščiausio lygio kon
taktų su kitų valstybių vadovais pasta
ruoju metu nėra. Tai blogas reiškinys”, - 
pripažįsta jis.

Kita vertus, Premjeras patikino, jog Vy- 
riausybės veiklos tai nepaveikė ir Lietuva 
įsitvirtino regiono lyderės pozicijoje. Anot 
A. Brazausko, pagal vienam gyventojui 
tenkantį bendrąjį vidaus produktą Lietuva 
jau susilygino su Estija ir aplenkė Lenkiją 
bei Latviją. Kartu Premjeras akcentavo, kad 
jokie pinigai, sovietiniai ar rusiški, nedaro 
įtakos nei šalies gyvenimui, nei ekonomikai.

"Rusiškas kapitalas Lietuvoje yra šeš
toje ar septintoje vietoje - pirmąsias vietas 

nalistės, laidos “Kultūros savaitė” vedėjos 
Gailutė Jankauskienė ir Jolanta Kryže
vičienė.

Premijos už nuopelnus kultūrai taip pat 
bus įteiktos Vilniaus universiteto Komuni
kacijos fakulteto docentei Audronei Glo- 
sienei, Lietuvos nacionalinio muziejaus 
direktorės pavaduotojai restauravimui Gra
žinai Gleiznicnci, tautosakos pateikėjai 
Antaninai Čaplikicnci. tautodailininkams 
Anicetai Krajinienei. Adelijai Mickuvienei 
ir Stasiui Mickui.

Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ina 
Marčiulionytė kultūros ministrei R. Žakai- 
tienei įteikė pažymėjimą, kad Dainų šven
čių tradicijos ir simbolizmas Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje buvo įtrauktas į 
UNESCO žodinio ir nematerialaus pasaulio 
paveldo šedevrų sąrašą.

Šiemet premijų dydis įvairavo nuo 3 500 
iki 5 000 litų. □ 

koms, Lietuvos diplomatinėms tarnyboms.
Šios knygos, kuriose atsispindi Lietu

vos didžiojo kunigaikščio Gedimino po
litinės nuostatos, išleidimas, šalia Lietuvos 
Statuto ir pirmosios Europoje Konstitucijos. 
Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą išvaka
rėse dar kartą primena ilgaamžes Lietuvos 
valstybingumo tradicijas ir fundamentalų 
indėlį kuriant vieningą senosios Europos 
civilizacijąbei puoselėjant bendrą intelektu
alinės kultūros palikimą.

1316 m. valdyti pradėjęs kunigaikštis 
Gediminas sustiprino Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštystę bei buvo naujos Gediminaičių di
nastijos pradininkas. Kunigaikštis Gediminas 
yra laikomas gabiu diplomatu, pergales sie
kusiu ne kalaviju, bet daugiau diplomatiniais 
būdais. Su juo siejamas ir sostinės perkėlimas 
į Vilnių. Jau 1323 m. Lietuvos Didž. Kunigaikš
tystės sostinė laiškuose Vakarų Europos mo
narchams ir popiežiams yra minima kaip Vil
nius. Gediminas mirė 1341 m. palikęs Lietu
vos Didž. Kunigaikštystę gyvybingą ir stiprią.

užima Vakarų valstybės, visųpirma, skandi
naviškos. Iš blogosios pusės matomas kapi
talas įtakos neturi. O tas rusiškas kapitalas, 
kuris yra, pavyzdžiui, “Mažeikų naftoje” ar 
Kėdainių “Lifosoje", dirba labai gerai to
dėl, kad šios įmonės dirba pelningai, didina 
gamybos apimtis, duoda žmonėms darbo, 
moka mokesčius ir mums jokių problemų 
nesudaro", - teigė Premjeras.

(ELTA). Sausio 13d., Seime iškilmingai 
minint Laisvės gynėjų dieną, opozicinių 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
bei Liberalų ir centro frakcijos nariai paliko 
posėdžių salę, kai į susirinkusiuosius krei
pėsi Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas.

Komentuodamas šį politikų žingsnį, 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo Pirmininkas parlamentaras Vy
tautas Landsbergis sakė, kad "kitaip pasi
elgti nebuvo galima, nes Sausio 13-ąjąžmo- 
nėsmirė už valstybę, o Prezidentas R. Pak
sas šiandien ją griauna ”. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gruodžio 19 d. 
Londone Libija pa
sirašė istorinį susi
tarimą su JAV ir D. 
Britanija, siekdama 
jai taikomų ekono
minių ir diploma
tinių sankcijų at
šaukimo. Ji atsisakė 
nuo visų masinio 

naikinimo ginklų gamybos ir vartojimo, 
pažadėdama turimus ginklus sunaikinti 
Jungtinių Tautų priežiūroje. Bus sunaikintos 
ir Europai grėsūsios tolimo skridimo raketos. 
Libijos lyderis Muammar al-Qaddafi pažadėjo 
pasidalinti savo turimomis žiniomis apie 
teroristinės al-Qaeda organizacijos agentus.
♦ Prancūzijoje buvo baigtas įruošti di
džiausias pasaulyje keleivinis laivas Queen 
Mary 2. Gruodžio 22 d. laivas išplaukė iš St. 
Nazaire uosto į Southampton Anglijoje, kur 
jį oficialiai pakrikštijo Elžbieta II.
♦. Gruodžio 26 d. smarkus žemės drebė
jimas nuniokojo Kerman provinciją Irano 
pietryčiuose. Per 12 minučių buvo beveik 
visiškai sugriautas istorinis Bam miestas su 
garsia 2000 metų senumo tvirtove, žuvo virš 
40 000 žmonių, palaidotų griuvėsiuose. Prie 
gelbėjimo darbų prisidėjo daug užsienio 
valstybių, jų tarpe ir JAValstijos, ilgus metus 
nepalaikiusios jokių tyšių su Iranu. Iki sau
sio 7 d. gelbėtojai dar vis rasdavo gyvų už
griuvusių žmonių.
♦ Irake nesiliauja kasdieniniai sukilėlių 
teroristiniai puolimai. Nukenčia ne tik JAV 
vadovaujamos koalicijos kariai, bet ir ira
kiečiai policininkai, teisėjai, valdininkai, šiitų 
maldininkai bei šiaip praeiviai irakiečiai. 
Gruodžio 27 d. Karbala mieste ir apylinkėse 
lenkų generolo majoro Andrzej Tyszkiewicz 
vadovaujami koalicijos kariai atrėmė koor
dinuotus tris sukilėlių puolimus, nukaunant 
keturis savrzudž-ius sprogmenų prikrautų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pernelyg maža ir per daug įsiskolinusi, kad 
keltų pasitikėjimą kaip savininkė. Be to, 
įmonė yra valstybinė monopolininke, kuri, 
anot lietuvių, pati turės būti restruktūrizuota 
ir privatizuota. Dėl to galutinis “Rytų skirs
tomųjų tinklų” savininkas liktų neaiškus.

Pasak “The Economist”, šie argumentai 
skamba neįtikinamai. Nors, vertinant pagal 
pasaulinius standartus, “Eesti Energia” yra 
nedidelė, jos pelnas ir turtas yra penkiskart 
didesni už “Rytų skirstomųjų tinklų”. Be to, 
“Eesti Energia” skolinimosi reitingas yra 
aukštesnis nei pačios Lietuvos. Vykdant Eu
ropos Sąjungos, į kurią Estija įstos gegužę, 
reikalavimus, įmonė jau buvo pertvarkyta į 
atskirus apskaitos ir veiklos padalinius. “Eesti 
Energia” gali būti anksčiau ar vėliau privati
zuota, tačiau tai tikriausiai vyks akcijas siūlant 
viešai, o ne parduodant vienam pirkėjui.

“Eesti Energia” tvirtina, jog Baltijos šalys 
turi panašius strateginius interesus - jos visos 
bijo priklausomybės nuo Rusijos. Lietuvai 
nuogąstaujant, kad ilgainiui jos energetikos 
sektorių perims Rusija, dėl to bent jau ne 
mažiau nerimauja ir Estija.

“Eesti Energia” siūlo regioninę konsoli
daciją. Prieš trejus metus Estijos įmonė siekė 
susilieti su Latvijos valstybine energetikos 
monopolininke “Latvenergo”, tačiau šie 
ketinimai žlugo dėl politinio pasipriešinimo. 
Jei “Eesti Energia” nepavyks gauti “Rytų 
skirstomųjų tinklų”, jos žvilgsnis tikriausiai 
ir vėl nukryps į Latviją. “Eesti Energia” gali 
tikėtis pasiekti savo tikslų Lietuvoje po gegu
žę įvyksiančios ES plėtros, kai visų valsty
bių narių įmonėms turės būti sudaromos 
vienodos sąlygos.

Mūsų Pastogė Nr. 1-2, 2004.01.23, psl. 2

Trumpai iš visur
automobilių vairuotojus. Koalicijos nuostoliai 
keturi žuvę kariai, 25 sužeistieji.
♦ Sausio 2 d. JAVkariai ir irakiečių policija 
apsupo al-Tabool sunitų mečetę Bagdade, 
gavę skundų, kad ten telkiasi nusikaltėliai ir 
teroristai. Penkias valandas trukusios kratos 
metu rasta daug sprogmenų, rankinių grana
tų, šautuvų, raketinių granatsvaidžių ir 
tūkstančiai šovinių, suimti 32 asmenys.
♦ Sausio 4 d. Gruzijoje įvykusiuose rin
kimuose prezidentu išrinktas 36 metų teisi
ninkas Michail Saakašvili. Tarptautinių ste
bėtojų tvirtinimu, šie rinkimai buvę teisėti, be 
anksčiau įprastų sukčiavimų. Buvęs Gruzijos 
prezidentas Edvard Ševamadze pasisakė 
pats balsavęs už jį nuvertusį populiarųjį 
Saakašvilį.
♦ Sausio 14 d. Gazos mieste prie Izraelio 
pasienio susisprogdino 22 metų amžiaus 
Reem Raiyshi, dviejų mažyčių vaikų motina, 
Hamas organizacijos narė, užmušdama 4 
Izraelio pasienio sargybinius ir sužeisdama 7 
žmones. Ji paliko įkalbėtą vaizdajuostę, ku
rioje pasisako, kad nuo jaunų dienų svajoju
si paaukoti savo gyvybę, užmušant pales
tiniečių priešus.
♦ Sausio 14 d. JAV prezidentas George W. 
Bush pradėjo savo priešrinkiminę kampaniją, 
paskelbdamas ambicingą naujų erdvės ty
rimų programą. Jo užsibrėžtas tikslas - dar šį 
dešimtmetį įrengti nuolatinę JAV erdvės stotį 
mėnulyje, gi apie 2030 metus žmonės turėtų 
nuskristi į Marsą ir grįžti atgal. Šiuo metu 
JAV robotas “Spirit” tiria Marso planetos 
paviršių, laimingai nusileidęs Guscv krateryje.
♦ Australijoje baigtas statyti geležinkelis,
sujungęs Darviną Šiaurinėje Teritorijoje su 
Alice Springs ir likusia Australijos dalimi. 
Sausio 16 d. pirmasis prekinis traukinys 
išvyko iš Alice Springs į Darviną į kurį atvy
ko sekančią dieną. Pirmas keleivinis trauki
nys šioje linijoje išvyks iš Adelaidės į Dar
viną vasario 1 d. □

Trumpai:
•Užsienio svečiai pastaruoju metu aplen

kia Lietuvą, tačiau mūsų šalyje reziduojantys 
kitų valstybių ambasadoriai neigia, kad 
Lietuva patiria tarptautinę izoliaciją. Sausio 
16 d. į Prezidentūrą pakviesti Lietuvoje rezi
duojantys užsienio šalių ambasadoriai nebu
vo linkę reikšti savo nuomonės apie politinį 
skandalų. R

•Kadenciją baigusio Prez. Valdo Adam
kaus šalininkai aptaria, kokios galimos išeitys 
iš Lietuvą apėmusios politinės krizės. Sausio 
16 d. vakare Vilniuje, pramogų centre “Forum 
Palace”, į susitikimą su V Adamkumi susirin
ko kelios dešimtys centro dešiniųjų partijų 
atstovų ir visuomenės veikėjų. Tvirtinama, 
kad tai atgaivintas “Santaros - Šviesos” klu
bas, nors neoficialiai tokie susibūrimai 
vadinami “Adamkaus klubu”. KD

Iš anksto skelbta, kad šiame susitikime 
V. Adamkaus gali būti pasiteirauta, ar jis 
apsispręstų grįžti į aktyvią politiką ir galbūt 
vėl siekti Prezidento posto, jeigu jis liktų 
laisvas. Susitikimo metu kadenciją baigęs 
Prezidentas konkrečiai į tai neatsakė. KD

• Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 
nepritaria siūlymui skirti pirmojo laipsnio 
valstybines pensijas pirmosios po nepri
klausomybės atkūrimo Vyriausybės nariams: 
“Aš manau, jog reikia apsispręsti dėl prin
cipo, ar galima atlyginti už nuopelnus 
valstybei konkrečia pinigų suma. Mano 
atsakymas - ne LA

• Prez. RPaksas pateko į Lietuvos kino 
studijos filmuojamos istorijos metraščius. 
Originali kino juosta padedama į archyvąLR

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

Sudaryta apkaltos komisija
(ELTA). Specialiojoje tyrimo komisijoje, 

kurią gruodžio pabaigoje suformavo Seimas 
nenumatytame plenariniame posėdyje, dirbs 
po vieną Seimo daugumos ir mažumos at
stovą. keturi apkaltos iniciatorių atstovai - 
parlamentarai bei po tris teismų ir prokuratūrų 
atstovus. Iš viso komisijoje yra šeši politikai 
- Seimo nariai ir šeši teisininkai.

Šeši apkaltos komisijoje dirbsiantys 
teisininkai buvo burtų keliu atrinkti iš 12 
Seimui pateiktų kandidatų. Po šešis kandi
datus Seimui teikė Generalinė prokuratūra ir 
Teismų taryba. Iš Aukščiausiojo ir Apeliacinio 
teismų į komisiją įtraukti teisininkai: Irma 
Randakevičienė, Pranciškus Žalkauskas ir 
Vaidas Pajėda, o iš prokuratūrų: Kęstutis 
Bieliauskas, Linas Belevičius ir Jonas 
Martinaitis.

Seimas savo posėdyje taip pat nutarė, kad 
sudarytai specialiajai tyrimo komisijai 
nustatomas darbo terminas-vasario 15 diena.

Pagal Seimo Statutą 4 Seimo narius į ko
misiją turi siūlyti apkaltos proceso iniciatoriai. 
Vadovaudamosi šia nuostata, po vieną atstovą 
į specialiąją tyrimo komisiją delegavo ketu
rios didžiausios Seimo frakcijos. Kiti du par
lamentarai į komisiją pasiūlyti pagal daugumo 
ir mažumos principą.

Iš Seimo narių komisijoje dirbs Vaclovas 
Karbauskis, Alfonsas Macaitis, Julius

Prezidentas neketina trauktis
(BNS). Prezidentas Rolandas Paksas 

pareiškė laimėsiąs parlamentinę apkaltą prieš 
jį ir nesitrauksiąs iš pareigų pirma laiko. 
Naujų Metų išvakarėse įvykusioje spaudos 
konferencijoje paklaustas, ar kandidatuotų 
neeiliniuose prezidento rinkimuose, jei 
Seimas per apkaltąjį nušalintų nuo pareigą 
RPaksas pareiškė esąs įsitikinęs, kad laimės 
"teisė ir teisingumas", ir jam nereikės at
sakinėti į šį klausimą. Jis tai pat leido suprasti 
manąs, kad teisiškai neįmanoma įrodyti jam 
prisikiriamų. Konstitucijos pažeidimų, todėl 
esą siekta jį palaužti psichologiškai, kad 
atsistatydintų.

Prezidentas pakartojo nejaučiąs jokios 
tarptautinės izoliacijos dėl Prezidentūros 
skandalo. Jis teigė vykęs į užsienio valstybes 
jau prasidėjus skandalui ir planuojąs tai da
ryti 2004 metais. Kaip žinoma, dėl neigiamų 
tarptautinių signalų RPaksui teko gruodžio 
pradžioje teko atšaukti vizitus į JAV ir 
Ukrainą savo vizitą į Lietuvą atidėjo Italijos 
prezidentas. R Paksas taip pat sakė, kad 
Konstitucinio Teismo sprendimas dėl Lietu
vos pilietybės suteikimo jo rinkimų kampa
nijos finansuotojui Jurijui Borisovui neturės 
įtakos jo tolesniam darbui.

RPaksas kalbėjo kiek anksčiau, nei buvo 
paskelbtas Konstitucinio Teismo sprendimas, 
kad dekretas, kuriuo išimties tvarka buvo 
suteikta pilietybė J.Borisovui, prieštarauja 
Konstitucijai. Konstitucinio Teismo išvada 
gali turėti įtakos prezidento parlamentinės 
apkaltos procesui, kurio iniciatoriai kaltina

R. Paksas kartoja, kad nesitrauks
Sausio 12 d. (ELTA). Prez. R Paksas yra 

pasiryžęs praeiti visą apkaltos procedūrą 
Seime ir neatsistatydinti. Pagal Seimo statutą 
pareigūnas, kuriam yra pradėta apkalta, prieš 
pirmąjį balsavimą Seime dar turi galimybę 
atsistatydinti. “Mano nuostata yra vienareikš
mė ir galutinė. Aš ši to nedalysiu dėl daugelio 
priežasčių, kurių viena pagrindinių - aš nesi
jaučiu kaltas. Bet koks atsistatydinimas tik 
pabrėžtų mano kaltę”, - sakė jis spaudos 
konferencijoje.

Pernai gruodį 86 Seimo nariai inicijavo 
apkaltą Prez. R Paksui. Dabar Prezidentas 
yra kaltinamas pagal 11 punktą tarp kurių - 
ir pilietybės Jurijui Borisovui suteikimas.

Specialioji Seimo komisiją tirianti kalti
nimus Prezidentui R Paksui, išvadas turi pa

Sabatauskas, Jurgis Razma, Raimondas Šukys 
ir Gintaras Steponavičius.

Seime diskutuojant dėl nutarimo sudaryti 
komisiją, opozicinės Tėvynės sąjungos at
stovas Andrius Kubilius sakė, jog pradėtas 
"pats rimčiausias šio Seimo kadencijos dar
bas - nutarti, ar Prezidentas gali toliau eiti 
savo pareigas": Pasak jo, tai didelė atsako
mybė - "rasti atsakymus, argali Prezidentu 
būti žmogus, kuris viešai meluoja, galbūt el
giasi nesąžiningai, kurio veiksmai griauna 
demokratijos ir visuomenės sutarties pa
matus”.

Libcralcentristų vardu kalbėjęs Eligijus 
Masiulis pabrėžė, kad "tai, kas vyksta, yra 
brandos egzaminas: ar tikrai esame demo
kratiška, procedūrų paisanti ir įstatymus 
gerbianti valstybė”. Jis siūlė elgtis santūriai 
ir solidžiai, vengti žmonių supriešinimo. Jo 
nuomone, komisijos pirmininkas turėtų būti 
parlamentaras, o ne teisininkas, nes tai - 
parlamentinė komisija.

Seimo narys Egidijus Klumbys ypač pik
tinosi, kad komisijoje nebus teisėjų, o Seimui 
joje neatstovaus nė vienas apkaltos nepasira
šęs parlamentaras. Pasak jo, tai neobjektyvu 
ir nedemokratiška.

Liberalų demokratų atstovas Henrikas Žu
kauskas savo ruožtu vardijo jo įžvelgtus pro
cedūrinius pažeidimus sudarant komisiją.

RPaksą šiurkščiai pažeidus Konstituciją ir 
sulaužius duotą priesaiką pagal šešis punktus

RPaksas, motyvuodamas Advokatūros 
įstatymo nuostatomis dėl konfidencialumo, 
neįvardijo sumos, kurią jis iš savo asmeninių 
lėšų sumokės trims papildomai pasamdytiems 
advokatams - baudžiamosios teisės specia
listams. Byloje dėl pilietybės suteikimo 
J.Borisovui prezidentui Konstituciniame 
Teisme atstovavo advokatų kontoros “Baublys 
ir partneriai” advokatai. Pradėjus darbą par
lamentinei apkaltos komisijai, prezidentas 
papildomai pasisamdė žinomus baudžiamųjų 
bylų advokatus Kęstutį Stungį, Vytautą 
Sviderskį bei Rimą Andrikį.

“Teisingumas ir teisė brangesnė už 
pinigus. Ir antras dalykas - aš džiaugiuosi, 
kad Lietuvoje yra teisininkų, turiu omeny 
šiuos žymius advokatus, kuriems ir teisė, ir 
tiesa Lietuvoje yra žymiai svarbiau, negu 
honoraro dydis", - sakė R.Paksas.

RPaksas taip pat paneigė, jog jam buvo 
taikytas psichologinis poveikis ar hipnozė. 
“Jeigu kai kurie politikai daugiau nieko 
nesuranda, tai problema jų, o ne mano

Gruodžio pabaigoje opozicijos parlamen
taras Vytautas Landsbergis paprašė Gene
ralinę prokuratūrą ištirti, ar RPaksas nebuvo 
užhipnotizuotas. Pasak V Landsbergio, vie
name iš slapta darytų įrašų RPaksą konsul
tavusios Rusijos firmos “Almah” darbuotoja 
Ana Zatonskaja kalba apie prezidentui 
taikytus hipnozės ir įtaigos seansus, kurie 
galėjo paveikti prezidento psichiką. □ 

teikti iki vasario 13 d. Komisijos išvada gali 
būti dvejopa - arba pradėti apkaltos procesą 
arba nepradėti, tačiau galutinį sprendimą šiuo 
klausimu balsuodami priims Seimo nariai.

Jei Seimas priimtų sprendimą pradėti 
Prezidento apkaltos procesą pagal Seimo 
statutą jis turėtų prasidėti ne vėliau kaip po 
15 dienų nuo nutarimo pradėti apkaltos 
procesą priėmimo. Apkaltos procedūros 
posėdžiams pirmininkautų Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas ar teisėjas. Apkalta Seime 
būtų vieša.

Tam, kad kaltinamas pareigūnas būtų 
pripažintas kaltu įvykdęs jam inkriminuojamą 
nusižengimą trys penktadaliai visų Seimo 
narių (85) turi balsuoti bent už vieną kaltinimo 
formuluotę. □
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Gražių netikėtumų koncertas Geelonge
Jovita Starinskienė

Gcclong’o choristai nedainuoti negali, 
choro gretos ne tik nerctėja, bet vis dar 
pasipildo naujais veidais. Į koncertą atvyko 
ne tik gcclongiškiai, bet ir nemažas būrys 
mclboumiškių. “Vilties” choristai ir choro di
rigentė Aldona Scano labai dėkoja melbour- 
niškiams už parodytą dėmesį, ypač Mclbour- 
no choristams, jų dirigentei Birutei Prašmu- 
taitei. administratorei Danai Lynikienei, para
pijos choro dirigentei Zitai Prašmutaitei ir 
choro “Viltis” draugei bei pagalbininkei Danai 
Levickienei.

Visą koncertinę programą ir scenarijų 
paruošė choro dirigentė Aldona Scano. 
Koncerto pranešėja buvo Nijolė Bratan. 
Chorui akompanavo pianistas Aldo Kovacs 
ir akordeonistas Boris Obranovich.

Pirmoje koncerto dalyje išgirdome jau 
choristų pamėgtą “Ant kalno mūrai” (har
monizuota D.Levickicnės). Gal ši daina kai 
kam yra ir nusibodusi, bet kiekvienas choras 
ją atlieka kitaip. Šį kartą choras ją išpildė 
pakiliai, ryžtingai, skambiai. Vėliau padai
navo lyrišką V.Telksnio “Gimtinės upeliui”, 
liaudies dainą ’’Žemaičių žalias kraštas”, vyrai 
kovingai, drąsiai užtraukė “Žygis į Vilnių”, o 
moterys gražiai, skambiai sudainavo lyrišką 
“Mano stebuklas”, ir čia ypač gerai skambė
jo pianisto Aldo Kovacs partija. Choristai, 
pagerbdami savo kolegas latvius, padainavo 
latvių dainą “Aiz ežerą balti berzi” (“Prie 
ežero balti beržai”). Melodija buvo žaisminga, 
gražiai skambėjo pirmi moterų balsai, vėliau

Choro “Viltis” dirigentė Aldona Scano.

įsijungė irvyrai. Išgirdome ir australiškądainą 
“We are Australian”. Ši daina buvo sudainuota 
kartu su vaikais - David, Laura, Hannah, 
Katelyn ir Claire Cooling bei Linu Bražioniu. 
Gražiai skambėjo choro atliekama liaudies 
daina “Neišeik tu iš sodžiaus”, harmonizuota 
D.Levickienės. Didžiausias įvertinimas cho
ristams buvo tas, kai koncerto pabaigoje pati 
Dana Levickienė pasidžiaugė geni šios dai
nos išpildymu. O, štai, dainai “Puikios rožės” 
dirigavo buvusi Geelong’o choro “Viltis 
dirigentė Gražina Pranauskicnė. Prieš tai 
pranešėja N.Bratan trumpai pristatė Gražiną. 
Atvykusi iš Lietuvos į Australiją, o po to į 
Geelong’ą. Gražina su dideliu entuziazmu, 
pilna energijos ir gabumų, pradėjo vadovauti 
chorui “Viltis. Tai truko 8.5 metus. Per tuos 

metus Gražina choristus išmokė daug gražių 
lietuviškų dainų. Dalį choristų ji nusivežė į 
Lietuvą, į pirmą Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventę, kurioje ir pati vienai dainai dirigavo. 
Gcclong’o choristai sako: “kiekbevažiuotume 
į Lietuvą, ta pirmoji Lietuvių Dainų Šventė 
yra pati įsimintiniausia”. Visi choristai jai 
nuoširdžiai dėkojo už jos triūsą, įdėtą darbą 
ir palinkėjo sėkmės ateityje. Kai Gražina išėjo 
diriguoti, visi pastebėjome, kad visi choristai 
pasitempė, atsirado šypsenos “iki ausų” ir 
uždainavo. Taip gražiai, linksmai, nuotai
kingai suskambėjo daina. Atrodė, kad Gražina 
niekada ir nebuvo išvykusi.

Antroje koncerto dalyje, pranešėja N. 
Bratan pranešė, kad išgirsime dainuojant 
grupę “Aidai”, kurią trumpai pristatė. 
Geelonge prieš daug metų buvo būrelis 
draugų, kurie susiėję mėgo dainuoti. Vėliau 
įkūrė grupę “Sekstetas”. Ši gupė buvo labai 
mėgiama, bet laikas viską keičia, o meilė 
dainai palieka. Tad jaunystei prisiminti ir 
susikūrė grupė “Aidai”, nors sąstatas ir 
muzikantai kiek pasikeitė.

Pradžioje grupė “Aidai “ padainavo ita
lišką dainą “Mano gitara” ir ARaudonikio 
“Dar širdyje ne sutema”. Kai pirmieji pianino 
ir akordeono akordai nuskambėjo ir grupė 
pradėjo dainuoti, visa salė nuščiuvo, pasida
rė tylu, skambėjo tik seksteto balsai. Dainos 
buvo atliktos labai jausmingai bei melodingai 
ir buvo palydėtos gausiais plojimais. Vėliau 
“Aidai” padainavo dainą “Rožė” ir E.Ku- 
činsko “Prakalbink man širdį”. Labai gražiai 
akompanavo pianistas AKovacs. akordeo
nistas Boris Obranovich ir gitara - Julius 
Lipšys. Grupėje “Aidai” dainavo: Stasė ir 
Julius Lipšiai, Aldona Scano, Irta Mikčnicnė, 
Genutė Valaitienė ir Kajetonas Starinskas. 
Išgirdome mamos ir dukros duetą - Irta 

Mikėnienė ir Edita Ratajczak padainavo dvi 
dainas: “Giminės” ir “Žydroj padangėj”. Ypač 
gražiai skambėjo pirmoji daina, nes gražiais 
žodžiais mus nunešė į brangią tėvynę Lietuvą.

Ši koncertinė programa buvo labai įvai
ri, įdomi ir pilna netikėtumų. Suskambo 
pianisto AKovacs ir akordeonisto B.Obra- 
novich duetas. Jie atliko P.Marquina “Espana 
Cani” ir ALara “Granada”, kurios publikai 
labai patiko.

Sekė daina “Kopų balsai”, kurioje solo 
dainavo S. Lipšienė, dainos “Žuvėdra”, “Va
karinė daina". Pabaigai choras sudainavo savo 
mėgstamą dainą “Žemėj Lietuvos”, kuriai di
rigavo Gražina Pranauskienė. Ji savo entu
ziazmu uždegė visus klausytojus dainuoti - 
skambėjo visa salė.

Koncerto pabaigoje pagrindiniams atli
kėjams buvo įteiktos dovanos ir gėlės. Mel
bourne choro ’’Dainos Sambūris” vardu admi
nistratorė Dana Lynikienė padėkojo už įdomų 
koncertą ir palinkėjo linksmų švenčių, o 
tautinių šokių vadovė Dalia Antanaitienė ir 
choro “Danos Vyrai" vadovė Dana Levickienė 
padėkojo už malonų koncertą. Padėkos žodį 
choristams ir dirigentei tarė Geelongo Apy
linkės pirmininkas Stasys Šutas. Pirmininkas 
pasidžiaugė, kad Aldonos Scano dėka 
Geelong’e kultūrinė veikla gyvuoja.

Tikrai, norisi dar kartą pažymėti ir pa
sidžiaugti, kad mūsų Aldonai nepritrūksta 
jėgų, energijos ir kantrybės dirbant šį nelengvą 
darbą. Aldona subūrė gražų, damų choristų 
ir muzikantų būrį. 2003 metais į chorą ji pri
šnekino ir visą Bromyyn (Davalgos anūkė) ir 
Stephen Cooling šeimynėlę, su jų penkiais 
vaikučiais, su kuriais repetuodavo papildomai 
namuose. Taip ir atsirado “Aidai”, duetas, 
vaikų pasirodymai ir t.t. Pastebėjau, kad

Nukelta į 4 psl.

Kalėdų eglutė 
Sydnėjuje

Kasmet puošiame kalėdinę eglutę ir 
kasmet džiaugiamės paaugusiais vaikais, 
besidžiaugiančiais Kalėdų Senio atnešto
mis dovanėlėmis. Bet iš kur šios nuostabios 
Kalėdų eglutės ir Kalėdų Senio tradicijos 
atėjo? Galima apie tai parašyti prieš 2004-ųjų 
metų Kalėdų Eglutės šventę, bet iš patirties 
žinome, kad švenčių šurmulyje šie dalykai 
pasimes ir vėl bus nukelti į kitus metus... 
Rašytiniai šaltiniai sako, kad Kalėdinė eglutė 
tikriausiai atsirado kaip aliuzija į „rojaus 
medį”: Vokietijoje senovėje tai būdavo visada 
žaliuojantis medis, papuoštas obuoliais, prie 
kurio gruodžio 24 dieną buvo vaidinama 
Adomo ir Ievos istorija. XVII a. pradžioje 
vokiečiai savo namus Kalėdų proga puošda
vo eglutėmis, apkabinėtomis vaisiais, riešu
tais. uždegtomis žvakutėmis, popierinėmis 
rožėmis; kiek vėliau - ir dažytais kiaušinių 
lukštais, sausainiais bei saldumynais. XIX a. 
paprotys puošti Kalėdų medžius paplito vi
same pasaulyje.

Tradicinės kalėdinės spalvos yra žalia ir 
raudona. Žalia reiškia gyvenimo tąsą per 
žiemą ir krikščionių tikėjimą amžinuoju gy
venimu Kristuje, o raudona - kraują, kurį iš
liejo nukryžiuotas Jėzus. Kalėdų vainikai, kaip 
ir amžinai žaliuojančios eglutės, simbolizuoja 
žiemą nugalinčio gyvenimo jėgą. Dar senovės 
Romoje žmonės dekoratyvinius vainikus laikė 
pergalės ir šventimo simboliu.

Kalėdų Senelis, pasaulyje turintis daugy
bę vardų, yra neatsiejama Kalėdų šventės 
dalis. Iki šios dienos išliko labai nedaug žinių 
apie senovėje dabartinės Turkijos teritorijoje 
gyvenusį vyskupą Nikolą. padūdavusį skurde 
gyvenantiems vaikams. Praėjus daugeliui me
tų po jo mirties, Nikolas buvo paskelbtas šven
tuoju ir vaikų globėju. Gruodžio 6-oji - Šv. 
Nikolo diena - yra svarbi šventė kai kuriose 
Europos šalyse. Šv. Nikolas apsirengęs kaip 
vyskupas; raudonai balta mantija ir aukšta 
kepure. Jis niekur nekeliauja vienas - Šv. Ni
kolą visuomet lydi padėjėjas Juodasis Peteris.

Sydnėjaus lietuvių jaunosios atžalos susitikime su Kalėdų Seneliu Sydnėjaus Lietuvių Klube. Abi nuotraukos Lolitos Kalėdos.

Vaikai labai myli Šv. Nikolą ir bijo jo padėjėjo, 
kuris stebi vaikus: kas elgiasi gražiai, o kas 
neklauso tėvų. Blogi vaikai dovanų gali gauti 
tik rykščių, arba dar blogiau - Juodasis Pete
ris gali išsinešti juos savo krepšyje ir laikyti 
tol, kol jie išmoks gražiai elgtis. Olandų 
emigrantai šią tradicijąatvežė į Ameriką. Jie 
Šv. Nikolą vadino Sinterklaas’u, ir pamažu 
anglų kalboje įsitvirtino vardas Santa Claus.

Gruodžio 18 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
buvo surengta Kalėdų Eglutės popietė ma
žiesiems lietuvaičiams. Šventės metu - nuo 
pačių mažiausiųjų iki paaugusių dvylikamečių 
- susirinkusius dainomis, šokiais, vaidinimais 
ir puikiais akrobatiniais triukais linksmino 
klounas (profesionali Lana Stasiūnaitytė- 
Venckus). Vaikams dovanų ir džiugią nuo
taiką atnešė Kalėdų Senis. Lietuvių Klubas 
vaikams skyrė visą maišą dovanų ir “saldžių” 
užkandžių. Kalėdinių dainų “puokštę” 

vaikams ir tėveliams dovanojo viešnia iš 
Lietuvos - Lazdijų M. Gustaičio vidurinės 
mokyklos mokinė Sandra Kalėdaitė (12 
metų). Ji labai gražiai atliko šias dainas : 
“Kalėdų naktį tylią”, “Naujieji Metai”, 
"Žiema”, Naujųjų Metų belaukiant”. 
Pastarųjų dviejų dainų žodžius Sandra 
Kalėdaitė yra pati sukūrusi. O dainuojant 
visiems žinomą “Jingle Bells” dainą Sandrai 
pritarė visi susirinkę vaikai.

Dvylikametės Sandros Kalėdaitės talentą 
šiltais žodžiais įvertino ir visus vaikus jaut
riu žodžiu pasveikino buvusi Sydnėjaus 
Savaitgalio mokyklėlės vedėja Jadvyga Dam
brauskienė. Kalėdų Eglutę vaikams organi
zavusi buv. Sydnėjaus Lietuvių Klubo direk
torė Elena Erzikov padėkojo visiems susi
rinkusiems ir geriems vaikams bei palinkėjo 
linksmų ir laimingų švenčių.

Lolita Kalėda

Sydnėjaus Liet Klube kalėdines dainas atli
ko viešnia iš Lietuvos - Sandra Kalėdaitė.
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Gyvenimas ir po 100 metų - nuostabus
Su 100-ąjį gimtadieni atšventusiu 
Steponu Jarembausku kalbasi 

Lolita Kalėda

Sausio 3 dieną Steponui Jarembauskui 
100-tojo gimtadienio proga sveikinimus 
atsiuntė Anglijos karalienė Elizabeta 
antroji, Australijos ministras pirmininkas 
John Howard, Generalinis gubernatorius 
Michael Jeffery, NSW premjeras Bob Carr. 
NSW gubernatorė prof. Marie Bashir, Ge
neralinis prokuroras Philip Ruddock, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas. SLMSGD-jos 
Valdyba, giminės, draugai ir pažįstami. Į 
Lietuvių Klube Bankstownc suorganizuotą 
puotą šimtametis Steponas Jarembauskas 
atvyko solidžiai pasipuošęs ir puikiai nu
siteikęs. Jam skirta švente Steponas liko pa
tenkintas sakydamas, kad viskas buvo pui
kiai surengta. "Šiltai pasikalbėjome".

Susipažinkime su Stepono šimtmetinės 
biografijos vingiais.

Steponas Jarembauskas gimė 1904 m. 
sausio 1 dieną Mažeikių raj.. Židikų vals
čiuje, Dimgaulų kaime Kotrynos ir Bene
dikto Jarembausku šeimoje. Nuo pat anks
tyvos vaikystės - trejų metų amžiaus - 
padėjo tėčiui, kuris dirbo malūne. Mažasis 
Steponas išvalydavo girnas, o vėliau pri
žiūrėjo ir visą techniką. Į vokiečio klausimą 
"Kas yra jūsų garo mašinistas? ", - tėvas 
Benediktas Jarembauskas jau tuo melu 
atsakė, kad tai jo dešimtmetis sūnus. Pir
mieji darbo žingsniai tėčio malūne ir pa
kreipė visą Stepono gyvenimą į inžineriją.

1911 m. Steponas pradėjo lankyti Re- 
navos pradinę mokyklą, kurios iki karo 
pradžios baigė 3 skyrius. Vėliau pagirtinais 
pažymiais užbaigė Telšių gimnaziją ir įstojo 
į Kauno Universiteto Technikos fakultetą. 
1927 m. Steponas buvo paskirtas plentų 
tyrimo grupės vadovu. 1932 m. Steponas 
mokėsi Karo mokykloje, priklausė 3-ajam 
artilerijos pulkui. Jis turi dimisijos leite
nanto laipsnį. Nuo 1940 m. dirbo Seinų ap
skrities kelių priežiūros viršininku. Vėliau 
- Alytaus apskrities kelių priežiūros sky
riaus viršininku. Dantų gydytoją Bronislavą 
Stankevičiūtę vedė 1936 m. Karui baigian
tis Steponas su žmona pasitraukė į Vaka
rus. Į Australiją abu Jarembauskai atvyko 
1948 m. Australijoje Steponas 10 metų dir
bo inžinieriaus pareigose. Priklausė Austra
lijos Inžinierių Institutui. Buvo aktyvus Lie
tuvių Bendruomenės narys - suprojekta
vęs Lietusių Klubo pastatą Lidcombe (Syd
nėjaus priemiestis) ir priklausęs Klubo 
Valdybai. 1969 m. sunkiai susirgus žmonai 
Bronislavai. Steponas atsidėjo žmonos prie
žiūrai ir slaugai 33-ejus metus. Bronislava, 
sulaukusi 90 metų amžiaus, mirė 2002 metų

Steponas Jarembauskas prie savo kompiuterio.
r ,iį.~į ,r \ UI • i—yri i \ . . latUtos Kalėdos nuotr.
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Steponas Jarembauskas pjauna savo 
šimtmečio progai skirtą tortą Sydnėjaus 
Lietuvių Klube suruoštose vaišėse.

Ramonos Ratas-Zakarevičienės nuotr.

rugpjūčio 12 dieną. Steponas Jarembauskas 
yra įsteigęs savo ir žmonos vardu pavadin
tą fondą, kuris remia Vilnijos krašto mo
kyklas. Dabar šimtametis Steponas laiką 
leidžia studijuodamas naujausią kompiu
terinę techniką. Mėgstamiausias jo užsi
ėmimas - Internetas. Nors į Lietuvą nėra 
tekę sugrįžti, bet apie Lietuvos naujienas 
jis pirmas sužino skaitydamas laikraščius, 
knygas ir kitą informaciją Internete.

* * *
L.K.: Prieš septynerius metus išmo

kote dirbti su kompiuteriu. Man dar neteko 
sutikti nei vieno žmogaus, kuris pradėtų 
kibti į naujus mokslus būdamas daugiau nei 
90 metų amžiaus. Ar jūs visą gyvenimą 
stengėtės tobulėti ir tobulintis?

S.J.: Mokintis niekada nesėtu, o aš 
visą gyvenimą pastoviai mokausi. Kom
piuteris mano kasdieninis užsiėmimas. Vi
sas naujienas sužinau kas vyksta Lietuvo
je ir kitame pasaulyje. Dažnai atsispaus
dinu. „Delfi“ labai patogi naujienų agen
tūra, jie apie viską žinių pateikia. Rašau 
laiškus, spausdinu nuotraukas...

L.K.: Esu girdėjusi, kad jūs Jauni
mui“ brošiūras, lankstinukus esat sudėstęs 
ne Geną kartą. Taip pat esate kom-piuterių 
į Lietuvą pasiuntęs.

5J.: Yra tekę visokių reikalų atlikti. 
Vilnijos krašto lietuviškoms mokykloms 
esu pasiuntęs kompiuterių labdarą. Kadai
se Lietuvoje prieš sukilimą Vilniaus krašte 
buvo 73% lietuvių gyvenančių provincijo
je, o dabar 20%. Kraštas yra sulenkintas ir 

vaikai mieliau eina 
į lenkų gerai aprū
pintas mokyklas. 
Aš manau, kad rei
kia gelbėti lietu
viškas mokyklas ir 
joms daugiau padė
ti. Nors Lietuvos 
Vyriausybė sakosi, 
kad „normaliai“ 
skiria lėšų, bet ap
rūpinimas mokyk
lų turėtų būti ge
resnis, kad vaikams 
būtų paskata jas 
lankyti. Būtina mo
kiniams parūpinti 
kompiuterių, kny
gų, uniformų. Dėl 
to aš dabar įsteigiau 
savo fondą remti

lietuviškas mokyklas rytų ir vakarų Lie
tuvoje. Mano tikslas-padėti lietuviškoms 
mokykloms atsistoti ant kojų ir pakviesti 
kitataučius vaikus mokintis jose.

L.K.: Papasakokite apie savo profesi
nį, inžinieriaus kelią.

5. J.: Inžinieriumi dirbau visą gyveni
mą ir visose šalyse: Lietuvoje, Vokietijoje 
ir Australijoje. Net mano eksperimentiniai 
triukai ir išdaigos Telšių gimnazijoje buvo 
inžinerinės prigimties. Dirbau Seinų apskri
ties, o vėliau Alytaus Kelių valdybos virši
ninku. Vokietijoje vadovavau grupei staty
bininkų prie Anglų okupacinių pajėgų sta
tant aerodromą. O atvykus j Australiją, 
dvejus metus teko ligoninėje atidirbti. Pats 
pasistačiau mūrinį namą. Inžinieriumi Pa
grindinių Australijos kelių departamente 
(Dcp’t of Main Roads) išdirbau dešimtį 
metų. Projektavau tiltus, rašiau ataskaitas 
apie vykdomus darbus ir jų trūkumus.

L.K.: Skaitytojai supyktų, jeigu ne- 
paklausčiau kas ta jūsų ilgo gyvenimo ir 
šviesaus proto paslaptis? (Jarembauskas 
šypsosi ir trumpam pagalvojęs atsako.)

S.J.: Manau, kad ką žmogus valgai, 
toks ir esi.

L.K.: O ką reikėtų valgyti?
5.J.: Reikėtų valgyti daugiau daržo

vių ir vaisių. Vengti baltų miltų, tik truputį 
vartoti riebalų. Reikia privengti cukraus ir 
saldumynų. Baltymai svarbiausia žmogaus 
energija. Galima ir išgerti, tik su saiku. Be 
to, aš valgau tiktai juodą duoną. Jos nu
siperku Woolworths parduotuvėje.

L.K.: Interviu nebūtų interviu, jeigu 
ncpaklausčiau apie meilės 
reikalus.

S.J.: Tai, kad apie 
tokius dalykus negalima 
kalbėti, - diplomatiškai ir 
su šypsenėle atsako Ste
ponas. Vedžiau ne per 
anksti - kai buvau 32 me
tų. Žmona Bronislava dan
tų gydytoja dirbo ir Lietu
voje. ir Australijoje. (Šyp
sosi gražius dantis rody
damas šimtametis Stepo
nas). Vaikų neturėjome.

L.K.: Girdėjau,kad 
būdamas aktyvus lietuvių 
bendruomenės narys 
stengėtės įsteigti Lietuvių 
Klubą Lidcombe - labai 
patogioje Sydnėjaus vieto
je. Jūs ir buvote su ben
druomenės nariais nupir

Gražių netikėtumų...
Atkelta iš 1 psL

Aldona kiekvieną kartą leidžia pasireikšti vis 
kitiems choristams, nė vieno nepamiršta.

Esu girdėjusi, Aldoną sakant: "pasibaigs 
šis koncertas, gal jau ir baigsime, gal ir 
choristai nebenorės ". Tačiau, kuo toliau, tuo 
choro koncertai darosi įdomesni, skambesni 
ir jau choristai Aldonos nepaleis, nes visiems 
brangi lietuviška daina.

Pabaigoje visi choristai ir žiūrovai buvo 

kę pastatą ir projektą pats padarėte. 
(Steponas tuoj pat atnešė buvusio klubo 
planus.)

S.J.: Jeigu būtume teisme laimėję ir 
gavę licenziją klubą statyti Lidcombe, tai 
dabartinė situacija, kai parduodamas Lietu
vių Klubas Bankstownc, nebūtų ištikusi. 
Mano suprojektuoto klubo patalpos neturi 
nenaudingo ploto. Ir vietovė gera: šalia 
geležinkelio stoties, bažnyčios ir kapinių. 
Tad visomis progomis lietuviams būtų buvę 
patogu burtis ir išlaikyti glaudžius ben
druomenės tarpusavio santykius.

L.K.: Jūs visai neseniai vairavote au
tomobilį sausakimšomis Sydnėjaus gatvė
mis,- klausiu.

S.J.: Jau pardaviau. Dabar važinėju 
su elektriniu motoroleriu. Ateik, parodysiu. 
Kai irtu būsi šimto metų, tai nusipirk tokį.

Atidarome garažą ir Steponas rakteliu 
užveda variklį ir išvažiavęs man „pozuoja ", 
važinėja ratais, o pabaigoje atbulomis 
tvarkingai įvažiuoja į garažą.

Baigiant pokalbį sužinau, kad Steponas 
turi Lietuvoje ilgametę seserį Ksaverą Stan
čikienę, kuriai 95 metai ir gyvena Žemai
tijoje. Seseriai gyvenime teko sunki dalia, 
15 metų ištremtai į Sibirą teko dirbti žve

jyboje Antarktidos šaltuosiuose vandeny
se. Grįžus į Lietuvą jai sunku buvo surasti 
savo „kampą“. Brolis ir sesuo pasikalba 
telefonu, susirašinėja laiškais.

Dėkodama Steponui Jarembauskui už 
įdomias mintis ir šviesią atmintį linkiu 
sveikatos, žvalios nuotaikos ir būtinai pa
rašyti savo šimtmečio atsiminimų knygą.

Stepono Jarembausko naujoji mašina. L. Kalėdos nuotr.

pakviesti prie gražaus “suneštinio” vaišių 
stalo.

Linkiu Geelong’o choro “Viltis” choris
tams ir dirigentei A.Scano energijos bei svei
katos ir toliau mus visus džiuginti gražia 
lietuviška daina.

Choro vadovė Aldona Scano prašė per
duoti, kad ji dar kartą nuoširdžiai dėkoja 
visiems choristams ir ne choristams (I.Mikė- 
nienei ir J.Lipšiui), muzikantams ir visiems 
kitiems pagalbininkams, kurie prisidėjo prie 
koncerto sėkmės.

Nuotraukoje - dainuoja choras “Viltis”, priekyje - dirigentė Aldona Scano.
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Lindos Skrolytės paroda

Pernai metais pradėta, o šiemet sausio 
7-tą dieną buvo jau uždaryta Lindos 
Skrolytės ir Russell Sheridan tapybos 
paroda. Jie abu yra laikomi svarbiais Pcrth’o 
apylinkių dailininkais.

Linda Skrolytė yra antros kartos lie
tuvaitė, kuri savo kūrybai įkvėpimo semia
si savo, jau mirusio, tėvo pasakojimuose ir 
išgyvenimuose. Tą ryšį ji ypač originaliai 
ir vaizdžiai perduoda keliuose tapybos 
darbuose, pvz. jauna mergaitė (žiūr. pa
veikslą viršuje) savo galvą yra papuošusi 
karūnėle, kuri tačiau yra ne dekoruotas ar 
gėlėmis iškaišytas papuošalas, o prisi
minimų vizualinis įkūnijimas: karūnėlėje 
matome šiltus namus, iš kurio kamino ne 
dūmai rūksta, bet auga gyvybės medis. Tai 
nuostabiai paprastas, bet kartu ypač stip
rus namų, genties, tautos įvaizdis. Žmogus, 
nori ar nenori, yra paženklintas savo gi
mimo. brendimo aplinkos. Lietuviai dažnai 
sakydavo “kaip ant kaktos užrašyta”, reiškia 
- nepaslėpsi, kažkas giliai įsitvirtinęs.

Šį kartą dailininkai savo parodą pava
dino “Gyvenimas yra arklys” (“Life is a 
Horse”). Ne, ne eržilas, ne žirgas, bet tik 
arklys. Ir toks arklys, “kuri s yra pavojingas 
iš abiejų galų ir nepatogus per vidurį”. 
Prisiųstame kataloge yra dvi raitelių re
produkcijos. Vienoje iš jų abu raiteliai gana 
nepatogiai sėdi ant tikro stovinčio kuino, 
bet kitoje - du laimingi jaunuoliai šuoliuo
ja ant lekiančio žirgo. Matyt gyvenimas 
suteikia daug priešingų išgyvenimų: kartais 
vos velki kojas, kartais leki kaip vėjas, 
žiūrint ant kokio žirgo kada užšoki.

Skrolytė yra simboliste, kurios darbus 
reikia vertinti metaforiškai. Viena iš jos 
mėgiamų temų yra įspūdinga “gyvybės 
medžio” idėja. Ir šioje parodoje matome 
vieną siaurą ir aukštą paveikslą (žiūr. pa
veikslą dešinėje), kurio visas paviršius yra 
užpildytas didžiulio medžio šakomis, au

Prisiminus si. a. Juozą Kaigovą
Taip netikėtai greit, 
Linksma žvaigždė užgęso, 
Suspindo dulkele mirtis, — 
Dangaus šviesoj.

Kaip dainiaus išpūslėtos,
Nuo darbų jo rankos, 
Paliko pėdsakus gilius, — 
Gražių svajonių,darbų ir nebaigtos dainos.

Linksma žvaigždė Tu mums švietei, spindėjai,
Vis linksminai visus juoku smagiu, 
Ir taip staiga Tu užgesai, kad nesuspėjai 
Ištarti žodžio mums sudie.

Linksma žvaigždė Tavęs mes pasigendam, 
Mums trūksta Tavo juoko, šypsenos, 
Paliko tuštuma be Tavo spindinčios šviesos, 
Ir su linksmu juoku mums nebaigtos dainos.

Danutė Svaldenienė, Blakehurst, NSW

gančio iki pat dangaus. Tik gerai įsižiūrėjus 
pastebi, kad apačioje jauna mergaitė yra 
apsikabinusi medžio kamieną, nes tai jos 
medis, jos gyvybės medis. Kaip jau anks
čiau minėta, mergaitės portrete gyvybės 
medis auga iš namų šilimos, iš tarpusavio 
meilės.

Visa Skrolytės kūryba alsuoja harmo
nija: jos pasaulis gražus, kupinas roman
tiškų svajonių, nors kartais prasiveržia 
nostalgiški jausmai. Ji susikaupia ties vie
nu objektu, ir iškelia to objekto simbolinę 
reikšmę. Spalvos gyvos, nors prislopintos, 
nuimtas aštrus spalvų ryškumas, ir jos visi 
įvaizdžiai suspaprastintų formų.

Miela pabūti tokiame jaukiame, mote
riškame pasaulyje. Linkime Lindai Skroly- 
tei sukurti daug gražių kūrinių.

Genovaitė Kazokienė

Ted Reilly:
Tęsinys,
pradžia MP Nr. 40

Whatever užeiga I 
have visited the food, 
coffee and drinks were 
fresh and well- 
presented, and the staff 

willing to practice their English and German 
on customers, paying attention to orders. 
These three establishments embody what 1 
have dreamt about for Geelong. Somewhere 
near Dcakin University’s Waterfront Campus, 
the Gordon TAFE College and the Art Gallery. 
Not aiming at being a specifically ethnic 
restaurant so much as one that would feature 
a cuisine based on tlte Atlantic-Baltic arc of 
foods and drinks. Yes, we all love our Pizzas, 
and Kaunas has more than one Picerija, and 
French cuisine is so terribly nice, but, let’s 
have some real food on the table for once! A 
small plate of kilkės and sliced onions to start 
with, followed by a mushroom salad - 
something to die for - the mains would take 
care of themselves if a competent chef is 
pointed at the right, dusty old cookbooks. In 
winter, and Geelong has five months of 
wretched weather, hot food: in summer, a light 
smorgasbord and fish dishes. Drcss tlte staff 
in an appropriate style, keep the music 
folkloric - rosin and air - the beers cold. It 
could be done, even in Geelong!

A baras is really an American invention. 
Now Avilys has a good reputation as a baras. 
with three dark cellar rooms. But it seemed 
somewhat sterile, brewing tanks gleamingall 
too brightly, senice rather off-hand and the 
prices like those encountered in Ballarat. 
Everyone, including the locals, sit, which sort 
of gentrifies and defeats the purpose of 
drinking at the bar. The mead however was a 
post-classroom saving grace, clean on the 
palate and refreshing.

I don’t know of any Irish living in Kaunas, 
so the origins of the only Irish pub in Kaimas, 
Fortas, one of the many Irish pubs which have 
sprung up as franchises across the world, arc 
somewhat obscure. Gratia Sando Patricio 
(Thanks to Saint Patrick), they do serve the 
non-obscure Guinness, which w as a blessing 
on more than one particularly wet day. The 
building across the square is undergoing 
remontas, like half the country, necessary but 
noisy, the workmen struggling in the wind 
and snow flurries. Blue underlining has been 
laid down on the roof, and they are getting 
ready to install new terra-cotta tiles before 
winter really sets in. By the time they finished 
for the day -1 should buy them a Guinness or 
two - maybe, though, they’ll emigrate to the 
Green Isle - these men will need something 
warmer than a coffee.

There’s a definite hierarchy in the 
terminology of consumption. A restoranas, 
especially if in one of the better hotels, is the 
equivalent of any 4-star restaurant around the 
world: international menu, with a dash of the 
local flavour, excellent table and service, the 
works. You’ll pay international prices as well. 
I have seen an advertisement for a vyno rūsys, 
wine cellar, which looks quite swanky, but it’s 
impractical to drink wine in mid-winter the 
way we do. Then come the new establish
ments, užeigos, which have the edgeovermost 
of kavinės. There are many different types of 
baras, the old word for which was karčema, 
a place to spend time at, a bit more upmarket 
than a Latvian kruogs, literally a hole in the 
wall.

: įspūdžiai Lietuvoje
In Riga, a kavinė becomes a kafejnica, a 

bit like a bazmea I suppose, but then 
everything’s nica up there - gramatnica, 
benzintca, and so on, but the beggars in the 
street aren’t so nice. They do things quite 
differently there. Everything is more 
expensive, their money. Maybe it’s a sign of 
Latvia’s determination to be stronger in the 
face of very determined pressures from across 
tlte border. Ten Australian dollars will buy 
about 21 Litai, but only 4 Lats. I could get a 
bottle of mineral water and small Danish 
pastry for 0.45 latas at the bus station on my 
way home, but a simple meal in the upscale 
Montemsso Restaurant, just opposite the old 
Valnis Hotel, cost 17 latas! You do the 
calculations. I think the Latvians are a little 
more worldly than the kauniečiai andean spot 
a tourist from a clear mile off. So, when 
visiting Riga, get a local to pay the bill! Even 
so, after five hours on the bus, anything but 
MacDonald’s would have been welcome, and 
the meal was delicious!

At the very bottom end of the drinking 
scale is the internet cafe, which carries out 
the most useful function of all, the brewing of 
coffee. This substance is open to either love 
or abuse, and like most things, serves a useful 
purpose. From one of these cafes the distance 
between Kaunas and Alytus is the same as to 
Dublin - the world edging towards McLuhan’s 
vision of a global village,. For a student 
plugging away at the Metropolis Internet Cafe 
on Daukantas Street on a paper, coffee can 
cither fuel flights of inspiration when that 
deadline is due. and she has to fly across the 
street to her tutorial at VDU in twenty minutes 
time with just that one line of download, or it 
can be that extra bit of irritant as the bytes 
slowly, so slowly being dragged off the ether. 
In the few remaining totalitarian countries left 
on the planet, these are the gathering places 
for dissidents and innovators, and it’s no 

'' Wridėrthc)0lfre’Š<5' pč'piilaf‘U'ith'thč'yb'ūhg 
and get closed down so often. The Kaunas 
Internet Cafe on Vilnius Street is the biggest 
in town, serves passable coffee and spicy 
kebabs, some keyboards are Kosygin-era, 
hotmail can be slow, but the young staff are 
very polite and helpfill.

Some praise, though, must go to those 
roadside eateries w'hich crop up like 
mushrooms at the most unlikely places. 
They’re totally unpretentious, serving 
anything from good to bad coffee, nibbles, 
cakes, beer and soft-drinks. Even the grander 
ones in Trakai and Druskininkai have that 
lovely anti-metropolitan feel about them: I stop 
wandering, amble in, sit at a table with a view 
across a lake or the main street. Though I 
haven’t quite managed to find a hundred 
different places in which to relax, I’ve found 
a few. Whether it’s a baras hidden in the 
basement ofa brick palace in Lazdijai, a musty 
roadside kavinė in Prienai, or the new 
Karpynė, there’s always been a friendly smile 
and a menu waiting

However, across the Town Hall Square, 
down a dubious looking alleyway I have just 
found my true drinking-hole, Skliautas. I can 
sit and talk, read about the Pakso skandalas 
in whatever newspaper has been left behind, 
write up my journal, take coffee, drink a beer, 
whatever: no pressure, no loud music, no 
pretensions.

Valgyk, gerk ir gyvenk! - Eat, drink and 
live!

Tęsinys kitame MP numery je

When's the last time you went to
www.AUS.org ?
Theyoung'uns have been busy! AUS

5

http://www.AUS.org


Lietuviai pasaulyje
Lietuvos žurnalistas Afganistane

Naujienų apžvalgininkas Dalius Norkūnas su vienuolika kilų Europos Salių kolegų 
puspenktos paros praleido vargingame Afganistane. Jis dalyvavo Europos žurnalistų 
delegacijoje, kurių parinko JAV Užsienio Reikalų Ministerija. Su juo kalbėjosi “Respubli
kos" žurnalistė Genia Zdanavičiūtė

Plonąsias pusantros dienos delegacija 
praleido Kabule, dvi paras - Bagramc įsi
kūrusioje JAV karinių oro pajėgų bazėje, 
paskutines dienas - vėl Kabule.

Sostinėje Kabule "nakvojome Turkijos 
ambasados svečių namelyje. Ambasados te
ritorija - savaime “sterili", ypatingai stipriai 
saugoma. Paskutinę nokti galėjome rinktis 

nakvoti ambasadoje ar viename iš dviejų 
viešbučių. Į tą, kuriame neapsistojome, naktį 
paleido raketą, laimei, niekas nežuvo."

Kaip pasakojo žurnalistas, Bagramo karo 
bazę strategiškai ypač patogiame slėnyje tarp 
kalnų įkūrė dar sovietų kariuomenė. Kai ją 
paliko, ilgą laiką Bagramas buvo Talibano 
tvirtovė, kurią atkovojo vos ne po metrą. Nors 
karo oro bazėje stovi JAV karinės oro pajė
gos, čia tarnauja intemacionalios taikdarių 
pajėgos: lenkų išminuotojai, slovakai, vengrai, 
daug vokiečių, prancūzų, rumunų bei lietuviai. 
D.Norkūnas apgailestavo, kad nepavyko su
sitikti su Lietuvos taikdariais: “Prasilenkėme 
- kai nuvykau į Afganistaną, jie grįžo į 
Lietuvą. Žinojau, kad likę du lietuvių medi
kai, bet neužteko laiko su jais susitikti ”.

"O realus gyvenimas? " - tęsė žurnalistas. 
“Beveik ketvirtį amžiaus Afganistane vyko 
karas, šalisvisiškai nuniokota, sugriautos net 
švenčiausios musulmonams vietos, aplink

Žurnalistas Dalius Norkūnas.

skurdas. Nors kelių kolegų žurnalistų, kurie 
pernai lankėsi Afganistane, nuomone, šiemet 
ryškūs žengimo į priekį ženklai. Žmonės 
iškankinti, buities sąlygos minimalios, bet 
afganistaniečiai nori atkurti šalį. Apie tai 

byloja faktas, kad per pastaruosius kelerius 
metus iš į absoliučiai su žeme sulygintą šalį 
grįžo 2 milijonai pabėgėlių."

"Vaikai Jau moka angliškai, nemažai Jų 
lanko mokyklas. Tai įkvepia, nes režimo 
metais nebuvo mokyklų, vyravo gausybė 
suvaržymų, draudimų, pavyzdžiui, žmonės 
negalėjo turėti savo atvaizdo, fotografuotis 
Matyt, todėl dabar jie visur lenda filmuotis, 
fotografuotis. Vaikščiojau vienoje rankoje 
nešdamas kamerą, kitoj e-fotoaparatą, visur 
sutiko draugiškai, tempdavosi į namus, 
kviesdavo pažaisti tautinius žaidimus - Jau
tėsi begalinis Jų noras bendrauti. O gal 
jiems garbė, kad užėjo svetimšalis? lienam 
daviau panešti fotoaparatą - laimės buvo..."

Kabule užsienio apžvalgininkui krito į 
akis, kad dauguma automobilių - geltoni. 
Išaiškėjo dar vienas talibų režimo suvaržymas: 
paprasticmsžmonėmsbuvo draudžiama turėti 
nuosavus automobilius, juos vairuoti. Išsky
rus taksi. Tad visi mašinas persidažydavo 
geltonai, užsidėdavo plafonus ir važinėdavo. 
Ir dar žurnalistas pastebėjo, kad afganis
taniečių jaunimas “vakarėja” - merginos ne 
tik vaikšto be visą kūną dengiančių burkų, 
bet ir drąsiai mūvi vakarietiškas kelnes, drįsta 
dažyti plaukus.

Dalydamasis įspūdžiais žurnalistas pasa
kojo, kad kelionės metu ne visuomet vaikš
čiojo visu būriu: "Bet nė žingsnio be 
apsaugos. Po Kabulą teko vaikštinėti ir 
vienam, bet visuomet lydėjo keli ginkluoti 
patruliai. Patruliuojantys taikdariai iš vie
tos gyventojų nuolat surenka nemažai 
informacijos apie įtartinus veiksmus ir gali 
iš anksto užkirsti jiems kelią. Nepaisant to, 
kad Kabule afganistaniečiai teigiamai pri
ima taikdarius, sostinėje situacija nestabili. 
Šiuo metu čia kuriama Pirmoji Afganistano 

divizija Teko dalyvauti šios kuriamos armijos 
pratybose, kurioms vadovavo bulgarai".

Paskutinę viešnagės Kabule dieną Europos 
žurnalistų delegacijai buvo specialiai suorga
nizuotas susitikimas su Afganistano prezi
dentu Hamid Karzai. Prieš pat susitikimą de
legacija pateko į ekstremalią situaciją, ‘j 
Prezidentūrą mus vežė dviem mikroauto
busais, " - prisiminė D.Norkūnas. “Aš 
važiavau pirmuoju. Tik pervažiavę visus ap
saugos postus stabtelėjome palaukti antros 
grupės. Tą akimirką šalimais pasigirdo šū
viai. Afganistaniečių reakcija buvo žaibiš
ka: nežinia iš kur pasipylė minios karių, ap
sauga mus tuoj pat iš autobusiuko suvarė į 
apsauginį apkasą, žiedu apsupo kariškid ".

Netrukus išaiškėjo, kad prie netoli Prezi
dentūros esančios Karo ministerijos vyko 
atleistų kariškių demonstracija, jie bandė 
įsiveržti į ministerijos pastatą, kariuomenė 
maištautojus gąsdino šūviais į orą. Grįžęs 
D.Norkūnas iš spaudos sužinojo, kad keli 
demonstrantai buvo sužeisti.

Interviu su prezidentu pakviesti Europos 
žurnalistai iš anksto pasirengė klausimus, nes 
žinojo, kad laiko turės nedaug - susitikimas 
vyko prieš pat išskrendant namo. Per interviu 
jautėsi, kad Hamid Karzai yra išprusęs. (Prieš 
grįždamas į Afganistaną kaip amerikiečių 
patikėtinis, jis užėmė postą JAV naftos 
pramonėje). Prezidentui paklūsta toli gražu 
ne visi regionai, ne visi vietiniai karo vadai. 
Sužinojome, kad jis itin diplomatiškai ir gud
riai kovoja su priešininkais, pavyzdžiui, vieną 
iš nepaklusniausių karo vadų jis pakvietė 
ministru į savo kabinetą. Šis, kadangi tai dide
lė garbė, sutiko. Į tą neramų regioną H.Karzai 
pasiuntė savo žmogų. Afganistane tokios 
diplomatinės priemonės nėra įprasta. Čia 
greičiau viskas sprendžiama ginklu. □

Lietuvaitės
Šimtai, o gal net ir tūkstančiai Lietuvos 

merginų, suviliotos pažadų užsidirbti ba
ruose, pernai ėmė traukti į Japoniją, kur nuo 
seno gyvuoja geišų tradicija.

Per pastarąjį dešimtmetį Japonijoje buvo 
dirbę gal kelios dešimtys pramogų verslo 
atstovų iš Lietuvos, o dabar ten vyksta būriai 
merginų, paskubomis apmokytų šokti ant 
pakylų. Japonų barų savininkai pasirengę už 
lietuves mokėti nemažus pinigus, nes jos 
patinka Tokijo priemiesčių barų lankytojams, 
norintiems sekti šioje šalyje greit plintančia 
blondinių mada.

Merginų tranzitą į Japoniją tiriančių pa
reigūnų duomenimis, pirmą kartą Lietuvoje 
prekyba moterimis užsiėmė pramogų verslo 
atstovai. Ištyrę rinką ir užmezgę kontaktus jie 
sukūrė merginų verbavimo ir transportavimo 
į Rylų šalį sistemą. Lietuvos ambasadoriaus 
Japonijoje Algirdo Kudzio nuomone. Tokijo 
baruose dirbančios merginos iš Lietuvos 
gadina mūsų šalies įvaizdį. Japonų įsitiki
nimu, jų baruose dirba tik merginos iš at
silikusių kraštų.

Vykdamas dirbti į Japoniją ambasadorius 
AKudzys nė neįsivaizdavo, kokią didelę laiko 
dalį atims merginos iš Lietuvos. Ambasado
rius teigė, jog nebūna savaitės, kad dėl ne
legalaus merginų iš Lietuvos darbo į jį ne
sikreiptų migracijos tarnybų, oro uostų ar 
policijos darbuotojai. Diplomatui dažnai ten
ka vykti kelis šimtus kilometrų ir spręsti jų 
problemas.

Niekas nežino, kiek merginų iš Lietuvos 
yra išvažiavusios į Japoniją, nes jos vyksta 
kaip turistės, o ten nelegaliai įdarbinamos 
baruose. Nuo 2000-ųjų balandžio 1 dienos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Japoniją 
turizmo tikslais, vizų nereikia. Jie turi teisę 
šioje šalyje būti 90 dienų.

Japonijos ambasada “Lietuvos rytui” pra
nešė, kad oficialių darbo vizų pernai išdavė 
tik trisdešimt. Paprastai dar Lietuvoje mergi
nos pasirašo darbo sutartį, tačiau Japonijoje 
ji negalioja.

MusųPastogė Nr. 1-2, 2004.01.23, psl. 6

- į Japoniją
Tačiau AKudzys kategoriškai tvirtino, 

kad nė viena Lietuvos organizacija neturi 
teisės įdarbinti lietuvių Japonijoje. Japonijos 
migracijos įstatymai labai griežti. Nė vienas 
žmogus, įvažiavęs j šalį kokiu nors konkrečiu 
tikslu, negali keisti vizos paskirties. Net ir 
ištekėjusios Japonijoje lietuvės priv alo sugrįž
ti į Lietuvą ir jau čia Japonijos ambasadoje 
prašyti leidimo laikinai gyventi toje šalyje. 
Todėl Lietuvos ambasadoriui neretai tenka 
gelbėti į keblią situaciją pakliuvusias i r pagal
bos besišaukiančias merginas.

AKudziui teko padėti ištekėjusiai mote
riai iš Klaipėdos rajono, kurią į agentūrą at
vežė ir sutartį padėjo sudaryti jos vyras, pats 
likęs prižiūrėti vaikų. Skelbime siūlomas 
darbas bare sutuoktiniams nesukėlė jokio 
įtarimo. Tačiau jau antrą vakarą baro Yoko
hama uoste šeimininkai moterį pradėjo 
spausti, kad ji eitų su klientais, kur kviečiama. 
Išsigandusi moteris pabėgo ir kreipėsi į 
policiją. Ji mokėjo tik lietuviškai, todėl buvo 
pranešta Lietuvos ambasadai, ir A.Kudziui 
teko vykti jos gelbėti. Moteris nežinojo, nei 
kur yra baras, nei kur jos butas, neturėjo jo
kių dokumentų. Ją pasitiko oro uoste ir 
automobiliu pritemdytais stiklais nuvežė į 
vietą, kur gyveno dar 12 lietuvių moterų. Kas 
vakarą jas visas susodindavo į tą pačią ma
šiną ir veždavo į barą.

Barą pavyko surasti, tačiau be poilsio 
dienų dirbanti įstaiga būtent tą vakarą buvo 
uždaryta. Vėliau pasirodė baro šeimininkas, 
lydimas šviesiaplaukių lietuvių. Merginos 
kalbėjo japoniškai ir vertė baro savininkui, 
apie ką šnekama. Tą kartą derybos buvo sėk
mingos - moteris galėjo grįžti namo.

Tačiau dvi seserys šokėjos iš Kauno atvy
ko į barą Ropongo mieste, turėdamos ne tik 
sutartis, bet ir kainininką. Už artistišką šokį 
iki pusės apsinuoginus buvo žadama mokėti 
69 litus, už individualų šokį - 115-161 litą 
už butelį šampano, kurį užsako klientas - tide 
pat, o už butelį brangaus prancūziško šam
pano - net keturis kartus daugiau Be to, 
sutartyje buvo nurodytas darbo užmokestis - 

maždaug 10 000 litų per mėnesį - ir smulkiai 
aprašytą kokiais rūbais merginos turi rengtis. 
Baro šeimininkas iš karto joms pasakė: jokių 
sutartų kainą jokių sutarčių.

Kaip skelbia japonų spauda, šiuo mere 
ypač suklestėjo klubų verslas, į kurį įtraukia
ma vis daugiau užsienio šalių moterų. At
vykusios kaip turistės, jos patenka į vertei
vų, susijusių su nusikalstamomis struktū
romis. rankas ir yra verčiamos užsiiminėti 
prostitucija. Japonijos dienraštis „Yomiuri“ 
pažymi, kad iki šiol klubuose dominavusias 
filipinietes bei tailandietes vis dažniau keičia 
atvykėlės iš Rytų Europos. Klientams pabo
do azijietės, todėl ieškoma egzotikos, 
šviesiaplaukių.

Taip pat ir ne vienas ambasadoriaus A 
Kudzio pažįstamas japonas verslininkas 
gyrėsi bendravęs su lietuvėmis. Vos ne kiek
vieno šalia Tokijo esančio miestelio baruose 
dirba bent kelios merginos, atvykusios iš 
Lietuvos. Tai jaunos, 18-25 metų merginos, 
dažniausiai iš Klaipėdos. Dauguma tą su 
kuriomis susidūrė AKudzys - ilgaplaukės 
blondinės. Ambasadorius net daro prielaidą 
jog tai - darbdavių užsakymas. Pirmiausia, 
aišku, blondinės japonams patrauklesnės.

Tačiau A Kudzys įtarią jog nelegalaus 
pasilinksminimų verslo organizatoriai naudo
jasi tuo. kad japonai nedaria europietiškos 
išvaizdos žmonių - kaip ir europiečiai sunkiai 
skiria vieną nuo kito japonus. Taigi, su tuo 
pačiu pasu po trijų mėnesią ko gero, išvyksta 
jau kita magina, o paso savininkė lieka il
gesniam laikui, nes taip dažnai pirkti kelio
nių bilietus barų savininkams būtų per bran
gu. Vėliau tą patį pasą rankinėje atveža į Ja
poniją atvyfasi nauja šokėją ir dokumento 
savininkė, išvykusi iš Japonijos su vėliau at
vykusios merginos pasą Lietuvos pasienio 
tarnyboms pateikia jau savo pasą.

Policijos generalinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius puikiai žino apie naują Lietuvos 
merginų maršrutą. Neseniai jo draugas, vaikš
čiodamas po Tokiją pamatė geltonplaukes 
merginas, stoviniuojančias laisvo elgesio 
merginų rajone, ir jas užkalbino. Pasirodė, kad 
visos jos - iš Lietuvos. Teisėtvarkos įstaigų 

pareigūnai teigtą jog iki šiol merginų preky
ba į Japoniją nevyko, nes kelionė brangi, o 
pakliūti ne taip paprasta. Jų duomenimis, šią 
rinką atrado ir ryšius užmezgė Lietuvos pra
mogų verslo atstovai, iš pradžių nuvykę ten 
su šokių kontraktais. Tai - visiškai nauja 
tendencija. Iki šiol merginas į Europos vieš
namius viliodavę ir siųsdavę tikrai ne šokėjai. 
Pareigūnai įsitikinę, kad į Japoniją iš Lietuvos 
vežamos profesionalės, kurios tikrai žino, kuo 
joms teks užsiimti. Bet būtent jos pastaruoju 
metu sunkiausiai įleidžiamos į Japoniją

„Lietuvos ryto“ žurnalistei teko kalbėtis 
su daugybe tolimojoje Japonijoje pabuvusių 
merginų. Visos žavėjosi šios tolimos Rytų 
šalies kultūra, visos teigė, kad gyvenimas ten 
jas pakeitė, visos kone per mėnesį išmoko 
japoniškai ir beveik visos norėjo ten dar kartą 
grįžti. Atviriausiai savo patirtį Japonijoje at
skleidė devyniolikametė Vilniaus kolegijos 
studentė N. Ji pati į Japoniją grįžti nenori, 
bet nė kiek nesigaili, kad ten dirbo, ir ragina 
drauges ten važiuoti

Atvykėlė N. turėjo užsiimti konsumacija 
ir šokiais. Per naktį šokdavo po tris keturis 
šokius. Iš pradžių ji šoko ant scenos, bet 
pajutusi, kad reikėtų kažko įdomiaą paprašė 
ten dirbusių ramunių išmokyti šokti ant sta
lo. Šios mielai sutiko, ir nuo tada vilnietė šo
ko tik ant stalo. Pagal kontraktą ji gaudavo 
600 dolerių per mėnesį, dar 200 dolerių - už 
šokius. Taigi iš viso - 800 dolerių. Dar 
prisidėdavo pinigų už konsumaciją. Kas 10 
dienų sumokėdavo procentus nuo kiekvieno 
gėrimo arba patiekalo, kurį jai užsakydavo 
klientas, ir tai būdavo dar apie 160 dolerią

„Išvykau kompleksuota, kukli mergi
na, ” — prisipažino N. “Neįsivaizdavau, kaip 
galima prisėsti prie ko nors, ypač prie ne
pažįstamo vyriškio. Ilgokai žiūrėjau, kaip 
kitos merginos dirba. Ir po truputį persi- 
auklėjau.

Pabuvusi Japonijoje pasikeičiau, 
pradėjau kitaip į viską žiūrėti, daug ką 
supratau, subrendau ", - įsitikinusi devynio
likametė.

Dalia Gudavičiūtė (“L.r.”)
Sutrumpinta
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If REDAKCIJOS PAŠTO
Broliai ir seserys Kristuje,

“Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nu
skaistintą tautą, uolią geriems darbams". (Tit. 2:14)

Artėjant Kalėdų šventėms, mes pradedame jas švęsti Kūčių vakariene, laužydami ir 
dalindami vieni kitiems duoną ir linkėjimus. Tai prasminga katalikiška tradicija, įdiegta į 
mūsų lietuvišką kultūrą. Ji gyvai išryškina, jog Viešpats mūsų tarpe ir, tęsdama išgany
mo istoriją, mus padrąsina toliau įgyvendinti mūsų krikščioniškąją atsakomybę Dievui ir 
artimui.

Su pagarba priimu Lietuvos Vyskupų Konferencijos užsienio lietuvių katalikų sielovados 
delegato pareigas ir tęsiu J.E. vysk. Pauliaus Baltakio OFM veiklą. Esame visi jam dėkingi, 
įvertindami visas jo pastangas bei pasiekimus ir rūpestį vadovaujant užsienio lietuvių 
katalikiškoje sielovadoje.

Darbo laukas yra platus, nes mes lietuviai esame pasklidę per visą pasaulį, bet sudarome 
“vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę” (Lietuvių Charta L). Žvelgdamas į ateities 
darbus ir augantį užsienio lietuvių skaičių, įvertinu užsienyje gyvenančių lietuvių pastan
gas. Matau, kad reikalinga toliau remti katalikiškas-lietuviškas parapijas, misijas, 
lituanistines mokyklas, organizacijas, jaunimo stovyklas, bei veiklą, kuri padeda mums 
giliau įprasminti Evangelijos dvasią, stiprinti katalikišką identitetą, bei išlaikyti lietuvių 
tautos gyvavimą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie lydite maldomis ir aukomis man perimant šias naujas 
pareigas.

Linkiu Jums šv. Kalėdų, lydinčių į Naujuosius 2004 metus...
Prel. Edmundas J. Putrimas

Kūčių vakarą būsime kartu su Jumis visais mūsų mintyse ir širdyse.
Šv. Kalėdų rytą dėkosime gimusiam Dievo Sūnui už visus mūsų draugus, bičiulius ir 

artimuosius.
Šią vasarą Lietuvoje džiaugėmės didingomis tautinėmis šventėmis ir tautiečiais iš viso 

pasaulio. Sugrįžę namo vėliau rudenį Amerikoje savotiškai išgyvenome ir dar kartą 
supratome, ką reiškia nuoširdūs artimieji, draugiški bičiuliai ir tikri bei teisingi bendra
darbiai.

Nuoširdžiai linkime visiems linksmų Kalėdų, ramybės ir sveikų laimingų Naujų 2004- 
ųjų Metų!!!

Vytautas ir Gražina Kamantai
Grand Rapids, Michigan, USA

O tu, Marija Mergele, laukianti išsipildymo, sauganti Kalėdų slėpinį, padėk mums, 
kad ant tavo rankų laikomame Kūdikyje sugebėtume atpažinti pažadėtąjį Gelbėtoją, kuris 
visiems dovanoja viltį ir taiką. Kartu su tavimi mes jį garbiname ir su pasitikėjimu tariame: 
mums Tavęs reikia, žmogaus Išganytojau, žinantis žmogaus širdies nerimą ir lūkesčius. 
Ateik ir pasilik su mumis, Viešpatie! Tavųjų Kalėdų džiaugsmas tepasiekia tolimiausius 
pasaulio pakraščius!

Prasmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. Pagarbiai
Kun. Virgilijus, Lietuva

Džiaugsmingų, šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
Merry Christmas and a Happy New Year.

Rolandas Paksas
Lietuvos Respublikos Prezidentas

May the Spirit of the land be with you 
throughout the coming year

Andrew Refshauge MP - Deputy Premier
Minister for Education and Training, Minister for Aboriginal Affairs,

Member for Marrickville

Laimingi būkite Šv. Kalėdų proga, 
Laimingi būkit per Naujus Metus! 
Branginkime vieni kitus 
UŽ tuos prabėgusius metus, 
Už tuos visus širdies turtus, 
Už tai, kad nieko du kartus pasaulyje 

nebūna...
Su nuoširdžiausiais linkėjimais ir 

sveikinimais
Lolita, Danny ir Mantas Kalėdos

Mielai MP Redakcijai ir Administracijai,
ŠvenčiiĮ proga linkiu Jums viso geriau

sio - ir pridedu lietuvišką banknotą “MP” 
paremti.

Vincas Augustinavičius, Vilnius

Gerb. p. Dalia Doniela,
Nuoširdžiai sveikiname Jus su Šv. Kalė

domis ir Naujaisiais Metais.
Tegul viltinga Šv. Kalėdų šviesa suteikia 

Jums daug džiaugsmo, kantrybės, išminties.
Linkime, kad santarvė, kilnūs sumany

mai ir darbai Jus lydėtų 2004-aisiais metais.
Prof. V. Kaminskas

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius

Su šventėmis Jus, ponia Dalia, ir visi 
už jūrų marių nuo Lietuvos nutolę.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais
Gitana Zubienė

ir visas “Europiečio” kolektyvas

Gerbiama “MP” redaktore p. D. Donie- 
liene ir Redakcijos darbuotojai,

Melbourne Pensininkų Sąjungos nariai 
ir Valdyba nuoširdžiai sveikina Jus su ar
tėjančiomis Kalėdų šventėmis ir ateinančiais 
Naujaisiais 2004-ais metais.

Linkime Jums ir visiems lietuviams pa
saulyje, kad Naujieji Metai būtų sveiki ir 
turtingi, šviesiomis gyvenimo akimirkomis.

Melbourno Pensininkų Sąjungos
Valdyba ir nariai

Gerb. p. Dalia Donieliene,
Kai žemė pasidengia minkštu patalu, 

ateina mūsų mylimas ir laukiamas metas - 
KALĖDOS. Tai nepakartojamas metas, at
nešantis šilumą, gerumą, laimę ir pačius 
nuostabiausius gyvenimo džiaugsmus.

Tegul šiltas Kalėdinis prisilietimas už
pildo Jūsų širdis ir lydi Jus ištisus metus.

Gimnazijos bendruomenė dėkinga už 
bendradarbiavimą. Kūrybinės sėkmės!

Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos mokytojai

Gerb. p. Redaktore,
Pradedant 2004-sius metus, Canberros 

“Ramovė” skyriaus ramovėnų vardu linkiu 
Jums ištvermės, sveikatos, tvirtybės, dirbant 
atsakingą lietuvybės išlaikymo darbą 
Australijoje. Jus gerbiantis

L. Budzinauskas

Mieli draugai ir “MP” bendradarbiai,
Sveikinu Jus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga ir linkiu sveikatos, sėkmės, harmo
ningų gyvenimo valandėlių.

Ačiū už pastangas skoningai ir turi
ningai leisti ir redaguoti “Mūsų Pastogę”.

Visad Jūsų Isolde 

“Mūsų Pastogės” redakcijai,
Nuoširdžiai sveikinu darbščiai dirban

čias biteles ir bitinus, atnešant ir atnešant 
mums įdomias naujienas!

Liuda Vitkūnienė

“Mūsų Pastogės” Redakcijai ir Adminis
tracijai,

Nuoširdžiausi Kalėdų ir Naujųjų Metų 
linkėjimai visiems.

Stiprybės ir ištvermės!
Jadv. Viliūnicnė už mus visus

“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
Su geriausiais šventiniais linkėjimais 

Jums ir visiems “Mūsų Pastogės” dar
buotojams.

Algirdas P. Šimkus

Gerbiama Redaktore,
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkiu 

Jums geros sveikatos ir sėkmės.
Veronika Koženiauskienė

“Mūsų Pastogės” Redakcijai, 
Linksmų ir laimingų N. Metų. 
P S. Nors viena ranka, bet dar rašo.

Jonas Rakauskas

Gerb. p. Dalia ir visas “Mūsų Pastogės” 
kolektyvas,

Sveikiname jus ir linkime linksmų šv. 
Kalėdų ir daug laimės ir sėkmės Naujuose 
Metuose!

Viva ir Dana Aleknos

Mieliems leidėjams ir “Mūsų Pastogės” 
bendradarbiams,

Linksmų Kalėdų švenčių ir sėkmingų 
N. Metų.

J. Jasiūnienė, G. Gasiūnienė

Miela Redaktore p. Dalia,
Linkiu puikios nuotaikos šv. Kalėdų 

šventėje! N. Metuose sveikatos, ištvermės 
ir sėkmės redaguojant laukiamą “Mūsų 
Pastogę”.

Ačiū už pasišventimą ir darbą mūsų 
bendruomenės gyvenime.

Su nuoširdžiais linkėjimais -
H. Statkuvienė

Gerb. Redaktore, Administracija ir 
Spaudos Sąjungos nariai,

Naujųjų 2004-ųjų metų linkėjimai Jums 
nepailstamai darbuotis su naujomis jėgomis 
šiame sunkiame darbe.

“Mūsų Pastogei” linkime ir šiais metais 
sėkmingai su naujausiomis žiniomis, kas 
savaitę lankyti mus, skaitytojus.

E. Šidlauskas

“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
Linksmų ir vis darbingų Naujųjų Metų.

Jurgis Karpavičius

Linkime šviesios vilties, ramybės ir tai
kos Šv. Kalėdų naktį, kurios dvasia lydėtų 
per visus Naujuosius Metus, įkvėpdama mus 
kilniems bendriems darbams!

Žilvinas Beliauskas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 

informacijos centras

Gerbiama ponia Redaktore,
Linkiu Jums ir visiems Jūsų talkinin

kams bei talkininkėms linksmų šv. Kalėdų 
ir sėkmingų Naujų Metų.

Algis Taškūnas, Tasmanija

Ilgametis “MP” skaitytojas bei rėmėjas 
Rcno Čėsna (Melbourne) jau daug metų 
renka žinias apie lietuvius, kadaise dirbu
sius Snieguotųjų Kalnų statybose. Galima 
sakyti, kad Reno yra tapęs neoficialiu tų 
įvykių archyvistu.

Siųsdamas linkėjimus “MP” Redakcijai, 
jis primena iki šiol neužregistruotą faktą, 
kad lietuviai, kartu su airiais katalikais, pa
statė pirmąją katalikų bažnyčią prie Island 
Bend (tai viena iš Snowy Mountains stovyk
lų). Apie 1952 metus ją pašventino vysku
pas Young. Prie bažnyčios statybos ypač 
prisidėjo Aleksas Saulius ir Vladas Rač
kauskas. Kaip Reno pastebi, tai irgi dalis 
lietuvių istorijos Australijoje - lyg ir pride
ranti tema švenčių laikotarpiui.

“Mūsų Pastogės” Administracijai,
Nuoširdžiausi linkėjimai redaktorei ir 

laikraščio rašytojams už jų pastangas 
atliekant kultūrinį darbą.

Nuoširdžiausi linkėjimai.
R. Lapinskas

Miela p. Doneliene, pirmiausia laimingų 
Naujų Metų ir gražių šv. Kalėdų! Jūsų

Al. Vingienė

“MP” redaktorei ir darbuotojams,
Linksmų švenčių linki Jums

Rita Mačiulaitienė su šeima

Gerb. Redaktore,
Tegul šventų Kalėdų šviesa pripildo 

džiaugsmu mūsų širdis, o Naujieji metai 
atneša laimę ir gėrį ne tik mums, bet ir viso 
pasaulio žmonėms.

Juozas Gailius

Gerbiami “MP” leidėjai bei redaktore, 
linkiu sėkmės leidžiant toliau “MP.”

Birutė Prašmutaitė

“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
Linkime Jums, mieli leidėjai, linksmų 

Kalėdų švenčių ir sėkmės ateinantiems 2004 
metams.

K. Bagdonas, A.&L Pomeringas 

“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
Sveikinu visus, kurie prisideda prie 

‘Mūsų Pastogės” darbu, su artėjančiom šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais.

Su geriausiais linkėjimais ir pagarba
N. Kantvilienė

“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
Linkiu Jums laimingų Kalėdų švenčių 

ir Naujųjų Metų.
J. Povilėnas
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Lietuva iš arti
Žydų turto reikalai

(BNS). Advokatai ieško Lietuvos žydams 
anksčiau priklausiusių religinės paskirties 
statinių, kuriuos valstybė planuoja grąžinti 
šiai bendruomenei. Dienraštis “Lietuvos 
rytas” rašo, kad netrukus Lietuvos archyvų 
departamentas turi pateikti 63 pastatų do
kumentus, įrodančius, jog prieš Antrąjį pa
saulinį karąjie priklausė žydų bendruomenei. 
24 iš jų yra Vilniuje, 22 - Kaune, 12 - Pane
vėžyje, 5 - Ukmergėje. 2003 metų pradžioje 
Lietuvos archyvams buvo pateikti du žydų 
bendruomenių turto sąrašai. Lietuvos žydų 
bendruomenės sąraše buvo 145, o Pasaulio 
žydų turto organizacijos pateiktame sąraše - 
150 objektų. Šiuos sąrašus sulyginus ir 
sujungus, bendrą sąrašą sudarė 190 objektų.

Archyvų departamento darbo grupė dau
giausia dėmesio skyrė 75 objektams, kurie 
buvo pažymėti kaip išlikę. Archyvuose pa
vyko rasti 64 pastatų dokumentus. Keturių 
pastatų dokumentai rodė, kad jie priklausė ne 
žydų bendruomenei, o buvo privati žydų 
nuosavybė. Dokumentų paieškai Vyriausybė 
iš savo rezervo skyrė 110 000 litų.

Lietuvos įstatymai nenumato grąžinti žy
dų bendruomenėms priklausiusį turtą, tačiau 
dabar rengiamas įstatymo dėl religinių ben
druomenių turto grąžinimo papildymas. 
Pataisas tikimasi priimti po to, kai bus iš
siaiškintos visos žydų bendruomenės pre- 
tehžijds į nekilnojamąjį turtą.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko 
pavaduotojas Josifas Parasonis “Lietuvos 
rytui” tvirtino, kadketinama reikšti ir daugiau 
pretenzijų į nekilnojamąjį turtą. Kai kuriuose 
žydų organizacijų sudarytuose sąrašuose yra 
daugiau nei tūkstantis pastatų. Anot J.Para- 
sonio, žydai niekad neskirstė turto į ben
druomeninį, religinį ar kitokį. Visi žydų gyve
nimo reikalai buvo sprendžiami bendruo

(BNS). Beveik trečdalis Lietuvos gy
ventojų teigia, kad 2003-ieji jiems asme
niškai buvo sėkmingi, 17% mano, kad grei
čiau nesėkmingi, rodo prieš pat Naujus Me
tus “Lietuvos ryto” skelbiama apklausa.

Palyginti su 2002 metais, sėkmingai me
tus vertinančių gyventojų padaugėjo 1%, 
manančiųjų, kad metai buvo nesėkmingi, 
sumažėjo 3%. Didžiausia dalis - 41 % - ap
klaustųjų mano, kad jiems asmeniškai 2003 
m. buvo normalūs - nei per daug sėkmingi, 
nei nesėkmingi. 2003 m. tokių buvo 38%.

2003-uosius greičiau sėkmingais Lietu
vai vadino 22% respondentų (2002 m. 
43%), kone dukart daugiau - 40% apklaus
tųjų praeinančius metus įvertino kaip nesėk

menėse. Joms priklausė mokyklos, ligoninės, 
pirtys, labdaros organizacijos. Antrojo pa
saulinio karo metu šis turtas buvo išgrobstytas, 
nacionalizuotas, sunaikintas. Todėl, siekiant 
istorinio teisingumo, būtina grąžinti visą 
bendruomenių turtą, mano J.Parasonis.

Šiuo metu renkama informacija apie visus 
prieš karą žydų turėtus pastatus. Žydai ti
kisi, jog anksčiau arba vėliau bus svarstoma, 
kaip kompensuoti ir už neišlikusius pastatus.

Jau rasta duomenų apie 550 sinagogų. 
Vien Vilniuje prieš karą veikė daugiau nei 
šimtas maldos namų. Taip pat rasta 400 žydų 
mokyklų, dabar ieškoma dokumentų apie 
kitus pastatus, kurių dauguma neišlikę. Žydai 
sieks, kad į bendruomenės turto sąvoką būtų 
įtraukti ir žemės sklypai, kur stovėjo žydams 
priklausę pastatai, taip pat jų pamatai.

Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių, žydų 
turto grąžinimą remia trys įtakingos pasaulio 
žydų organizacijos - Pasaulio žydų turto 
restitucijos organizacija Jeruzalėje, Amerikos 
žydų komitetas Vašingtone bei Amerikos žy- 
dųjungtinis paskirstymo komitetas (JOINT).

Dalis lėšų iš sugrąžinto žydų turto 
skiriama Pasaulio žydų turto restitucijos 
organizacijos veiklai finansuoti. Niujorke 
įsikūręs JOINT šiuo metu išlaiko visą Lie
tuvoje gyvenančią žydų bendruomenę. Re
miama ne tik organizacijos veikla, bet ir 
socialinės paramos programos - veikia me
dicinos centras, rengiamos vaikų stovyklos, 
remontuojamos bendruomenės patalpos.

Ši organizacija moka ir advokatams, ren
giantiems įstatymo dėl žydų bendruomenių 
turto grąžinimo pataisas bei ieškantiems 
išlikusių dokumentų į turėtus žydų pastatus.

Oficialaus surašymo duomenimis, 2001 
metais Lietuvoje gyveno 4 000 žydų, iš ku
rių daugiau nei 3 000 - Vilniuje. □ 

mingus Lietuvai. 31% 2003 metus apibūdi
no nei kaip sėkmingus, nei kaip nesėkmin
gus Lietuvai.

Palyginimui, prieš kelerius metus ver
tindami 1999-uosius, net 72% gyventojų 
metus įvertino kaip nesėkmingus, o 23% - 
kaip ypač nesėkmingus. Tik 4% apklaus
tųjų tegalvojo, kad 1999-ieji buvo Lietuvai 
greičiau sėkmingi.

Kadangi 2003-iųjų pabaigoje padaugė
jo pesimistų, teigiančių, kad metai valsty
bei buvo nesėkmingi, padidėjo gretos ir tų, 
kas tikisi Lietuvai blogų ateinančių metų. 
Trečdalis - 34% gyventojų - mano, kad 
2004 metai bus geresni Lietuvai, 29% tikisi 
tokių pačių kaip ir šie. □ 

Kaip malonu...!
Paslaugus kaimynas ir interneto skaity

tojas man atnešė puikią žinutę apie mokytojus 
Lietuvoje, kai keletą dienų laikiausi horizon
talios pozicijos lovoje. Iš karto atkutau. Ne, 
ne, klystate mieli skaitytojai - mokytojams 
nepadidino algų. Tai kas? Na gi, Lietuvos 
telekomas sumanė projektą, kurio metu buvo 
pravesta geriausių abiturientų tėvų apklausa 
apie mokytojus, kurie padarė "... didžiausią 
įtakajų vaikų asmenybės ugdymui Paminė
ta 118 mokytojų ir "labiausiai vertintas jųpro- 
fesionalumas ir sąžiningumas”. Kokia atgaiva 
nuo skandalų Prezidentūroje! Ne veltui sako
ma: Gera žinia —geriausi vaistai!

Dailė
Kaune pasibaigė Romo Granto knygų 

iliustracijų paroda. Grantas mėgsta iliustruoti 
poezijos rinkinius ir štai kaip jis pradeda 
kūrybos procesą: "... Beskaitant, žodžiai 
tampa gyvi, dalimi mano atsįvėrusio vidaus, 
ir tiktai tada aiškiai girdžiu poetą Jo tekstas 
tampa ir mano. Bendrauju, išgyvenu, priimu, 
dalinuos. Randasi pirmosios vaizdų nuojau
tos. Imu baltąpopieriaus lapą pieštuką. ”

Vilniuje vykstanti Dailininkų grupės “A” 
paroda Vilniaus rotušėje yra papildytas tęsinys 
tos pačios parodos Šv. Jono gatvės galerijoje 
karaliaus Mindaugo karūnavimui paminėti. 
Paroda skiriasi nuo įprastinių heroiškos kon
cepcijos kunigaikščių portretų, svarbiausia 
tuo, kad "dailininkų darbuose juntamas ne 
istorijos romantizavimas, o būties dramatiz
mas, egzistencinė gelmė, kurioje pakanka ir 
meilės ir kraujo ”, - rašo kritikė Aldona Dapkutė.

Vilniuje - Užupyje gyvenantis dailininkas 
Mindaugas Skudutis tapo Lietuvos sostinės 
nykstantį kultūros paveldą. Lapkričio mėn. jis 
surengė parodą “7 Užupio tiltai Dailininko 
darbai - vertingi meno kūriniai ir nepamai
nomi istorijos liudininkai. Beje, Užupys pa
garsėjo čia susitelkusiais menininkais - sa
votiškas Paryžiaus Montmartre atgarsis.

Palangoje Antano Mončio namuose-mu
ziejuje įvyto dano menininko Hans Kristian 
Tomson paroda. Į atidarymą atvyto ir Danijos 
karalystės ambasados atsakingas attachė John 
Haugard. Dalis parodos piešinių buvo pa
dovanota Palangos miesto ligoninei, nes 
dailininkas remia ligonines ir mokyklas. Po 
to įvykusi šiauliečio menininko Pauliaus 
Arlausko portretų paroda buvo gerai įvertinta. 
Anot dailininko, beveik visi portretai buvo 
tapyto asmens jau įsigyti.

Šokite
Baletmeisteris Elegijus Bukaitis atstova

vo Lietuvai 17-ame Pasaulio šokio kongrese 
organizuojamo CID (International Dance 
Council) vienoje Graikijai priklausančioje 
saloje. Nariai nesiriboja vien šokio specialis
tais -jų tarpe yra ir muzikolgų ir kostiumų 

kūrėjų. 2003 m. kongresas buvo skirtas 
pasaulio tautų liaudies šokiams ir jų dėstymo 
metodikai. "E.Bukaitis dalyviams trumpai 
papasakojo apie Lietuvos baleto istoriją ir 
pravedė šokio-improvizacijos pamoką. Jo 
vertėja į anglų kalba buvo Belisa Radzivanas 
(Birutė Radzivanas iš Ftrth. W A?? aut.). Kaip 
reporterė Aliodija Ruzgaitė rašo, "... ši Aus
tralijoje gimusi lietuvaitė, turinti savo šokio 
mokyklą ilgai gyveno Afrikoje ir išmoko 
beduinų šokius. ”

Opera
Vilniuje Nacionaliniame operos ir baleto 

teatre įvyko “Juodasis Rigoletas” premjera. 
Pasidomėjau, kodėl Giuseppe Verdi opera 
“Rigoletto” gavo naują etiketę. Operos mė
gėjams gal bus įdomus šio spektaklio reži
sieriaus Gintaro Varno paaiškinimas, kad 
"... pagrindinis blogio šaltinis ir kartu likimo 
auka (operoje) yra pats Rigoletas, išprovo
kavęs konfliktą - Monteronės prakeiksmą 
dvariškių sąmokslą ir netgi savo dukters 
mirti. "O reporterė Beata Leščinską apibūdina 
operos naują interpretaciją šiais žodžiais: 
" 'Juodo' siužeto opera baigiasi Juodai ir 
tiesiogine, ir perkeltine prasme - Rigoletas 
finale lieka visiškoje savo sielos ir sceno
vaizdžio tamsoje."

Muzika
Šarūno Nako kompozicija “Chronon” 

suskambėjo “Wien Modem” festivalyje, Aus
trijos sostinėje Vienoje. “Šisrafinuotas, nepap
rastai komplikuotas ir virtuoziškas kūrinys 
šešiems instrumentams Lietuvoje ilgą laiką 
laikytas nesugrojamu, o vėliau tapo vienu iš 
populiariausių kompozitoriaus kūrinių, ” - 
rašo straipsnio anoniminis reporteris.

Kauno naujausios muzikos festivalis “E 
arti” buvo surengtas jau aštuntą kartą. 
Festivalio programoje: 5 muzikiniai projek
tai - 4 kamerinės ir simfoninės muzikos, 1 
elektroninės ir kompiuterinės muzikos kon
certas. Be to “Iš arti” pristatė net 10 lietuvių 
kompozitorių kūrinių premjeras, jų tarpe ir 
Giedriaus Kuprevičiaus, Vlado Švedo, Zitos 
Bružaitės. O “Vilniaus arsenalas” pristatė 7- 
nias naujas Algimanto Kubiliūno, Dalios 
Kairaitytės, Zitos Bružaitės, Vidmanto Bartu
lio, Teisučio Makačino, Algirdo Briliaus 
kamerines kompozicijas.

Kauno rekonstruotoje M.K. Čiurliono 
galerijoje buvo surengtas jau antras koncer
tas, kuriame pasirodė Kauno 1-osios muzikos 
mokyklos mokytojų kamerinis ansamblis.

Vilniaus džiazo mėgėjus džiugino lap
kričio mėn 14-16 dienomis “Vilnius Mama 
Jazz 2003”, kuris praėjusiais metais susilaukė 
teigiamo kritikų įvertinimo. I šį festivalį mu
zikai atvy ko iš Belgijos, Estijos, Danijos, JAV, 
Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, 
Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

Isolda Poželaitė - Davis AM

Senelė optimistė
Gruodžio pradžioje įvyko iškilmingas 

pirmosios Lietuvoje “infošou” žanro televi
zinės laidos “Be tabu” penkmečio minėji
mas, per kurį buvo išrinktas ir “Be tabu” 
žmogus.

“Be tabu” žmogų iš penkių patekusiųjų 
į finalą balsuodami rinko žiūrovai. Dau
giausiai žiūrovų simpatijų - 1514 balsų - 
sulaukė 75 metų vilnietė Irena Daraganai- 
tė, neprarandanti vilties išvykti dirbti į už
sienį ir todėl intensyviai besimokanti už
sienio kalbų. Ji ir laimėjo kelionę į Gran 
Kanarijos salą. (Pagal Lietuvos spaudą) Nuotraukoje - Irena Daraganaitė.

Lietuva skyrė Irakui 100 000 litų
dieną paskirta 250 000 litų - 150 000 litų 
stichinės nelaimės ištiktam Iranui suteikti 
ir 100 000 litų Gruzijai - skubioms huma
nitarinėms reikmėms tenkinti.

Šiais metais Vyriausybės rezerve - 25
_ mln. litų - tiek pat, kiek ir pernai. BNS 
8 
5

Vyriausybė iš savo rezervo nutarė skir
ti 100 000 litų Irako atstatymui. Humanita
rinė pagalba šiai šaliai bus skirta per Kraš
to apsaugos ministeriją.

Užsienio reikalų ministerijai sausio 7
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Mokyklose kompiuterių daugėja
(DELFI). Šiemet vienu kompiuteriu nau

dojasi 10 mokinių 9-12 klasėse. Tai pasiekta 
Švietimo ir mokslo ministerijai įgyvendinant 
programą “Švietimas informacinei visuome
nei”, - rašoma ministerijos pranešime spaudai.

Praėjusiais metais kompiuterizuotų mo
kymosi vietų mokyklose padaugėjo 20%. 
2003 m. Švietimo mokslo ministerijos vyk
domos programos “Švietimas informacinei 
visuomenei” lėšomis mokykloms buvo nu
pirkta beveik 4000 kompiuterių su papildo
ma įranga. Iš viso mokyklose yra daugiau nei 
27 000 kompiuterių. Mokyklos aprūpinamos 
ir kompiuterinėmis mokymo priemonėmis.

2001-2003 m. Švietimo ir mokslo minis
terija į mokyklų kompiuterizavimą, mokyto
jų kompiuterinio raštingumo apmokymą 
investavo beveik 50 milijonų litų.

„ Labai svarbu ne tik aprūpinti mokyklas 
kompiuterių įranga, bet ir išmokyti peda
gogus ją naudoti ugdant mokinius", - sako 
Švietimo informacinių technologijų centro 
direktorius Vainas Brazdeikis.

ZKUSU, aąJU ■-■O

Siekiant efektyviau panaudoti techniką 
ir programinę įrangą per pastaruosius trejus 
metus technologinio raštingumo apmokyta 
daugiau nei 12 000 mokytojų (24% Lietuvos 
pedagogų). Taip pat pedagogai savo patir
timi dalijosi konferencijose, buvo rengiami 
konsultantai. Savivaldybių pateikti duome
nys rodo, kad daugiau kaip pusė pedagogų 
turi kompiuterinio raštingumo žinių, kas 
penktas pedagogas informacines technolo
gijas naudoja pamokose.

Nuo 2005 m. planuojama sudaryti gali
mybes visiems mokytojams naudoti infor
macines technologijas per pamokas bei už
tikrinti, kad bendrojo lavinimo mokyklą 
baigiantys mokiniai įgytų kompiuterinio 
raštingumo pagrindus.

Kompiuterizuojant mokyklas daug pri
sideda verslo atstovai. Verslo parama kom
piuterizuojant mokyklas 2001-2003 metais 
siekia beveik 20 mln. litų.

Europos Sąjungos šalyse vienu kom
piuteriu naudojasi 8-10 moksleivių. □ 
umM; ... u „i, -
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Lidijos Šimkutės ir Sigito Birgelio 
knyga “Iš toli ir arti”

paties poeto, "mediniais žodžiais", tuomet jo 
patiriama ekstazė nusikrato nereikalingų 
žodžių, triukšmaujančių ir dažnai prasilen-

Imelda Vedrickaitė, Vilnius

Knygą dviem kalbom išleido “Aušros” 
leidykla Punske. Sigitas Birgelis yra šios 
leidyklos vadovas ir leidinio kuratorius, jis yra 
išspausdinęs eilėraščių rinkinius: “Tarp 
krantų” (1992), “Eilėraščiai iš anapus Die
vo” (1997), “Tarp durų ir dulkių” (1993), 
“Septynios dienos, septyneri metai” (1998), 
“75 eilėraščiai” (1999). Lidija Šimkutė, pa
redagavus ankstesniųjų savo rinkinių eilė
raščius, juos čia sudėliojo be senųjų pava
dinimų.

Nors abu poetai gieda dieviškai pasaulio 
prigimčiai, bet jų poetinė kalbėsena visiškai 
skirtinga. Šimkutė vengia tiesioginio kreipinio 
į dievybę, ji paslepia ją neišsakytame eilėraš
čio branduolyje - elipsėje, eilėraščio tyloje arba 
kreipiasi į ją kaip į Tu. Jos poezijos kalbantysis 
kreipiasi į Kitą, ieško to Kito vardo, jo būties 
apibrėžčių, bet visa, ką ką gali apie Jį pasakyti, 
tai konstatuoti paslaptį: "Tavo vardas/neturi 
vardo". Vien tik pats bandymas pagauti pa
slaptį pavadinimu, ją įkalinti žodyje lieka 
eilėraščio, judančio prasmės link, trajektorijoje 
- neįgyvendinamas siekis sulaikyti išsprūs
tančią Kito apibrėžtį. Gal todėl itin dažnas 
išsiskyrimo, išlaikant efemerišką ryšį - meilės 
priklausomybę, motyvas Šimkutės poezijoje 
įgauna paradokso atspalvių.

Birgelis tarsi tęsia lietuviams itin būdingą 
kunigo monologą, kalbėjimą su savimi apie 
dievybę. Tildai tuomet, kai nustoja kalbėti apie 
sacrum tiesiogiai, kai išsivaduoja iš kiek 
moralizuojančio pozos (tęsiama vis dualistinė 
kaimo ir miesto, kaip gėrio ir blogio, tema), o 
ima kalbėti strazdiškomis intonacijomis, anot 

kiančių prasmių balasto.
Skiriasi ir šių poetų eilėraščiuose gana 

ryški eroso tema: ir vieno, ir kito pamėgta 
jūros, siejamos su kūno, gal net vien tiktai 
moters kūno, intymumu, simbolika įgauna 
visiškai skirtingą prasmę. Šimkutės poezijoje 
tai - slėpinys, kuriame užsimezga pradžia, tai 
dievybė, gimdanti visa ko pradžią nepailstan
ti bangos skleidėja: "Mano paslaptingose 
vietose/Ošia banga/ / Toje Jūros bangoj/ 
Plaukia pradžia". Toks minimalistinis 
vaizdas, kuriame lieka tik garsas, laukinis 
ošimas, pavadinta paslaptis ir Jūros bangos 
plukdoma pradžia. Čia tai, kas atsiranda tuš
tumoje nesukultūrinto pirmapradžio pasaulio 
sutvėrimo akimirką. Žmogus L. Šimkutės 
poezijoje tampa toks pat galingas kaip jūra, 
jo minties galios neriboja net horizontas - 
žmogus čia suvokiamas kaip visatos atspindys, 
kad ir būdamas laikinas, jis įsiamžina neiš
nykstančiu pėdsaku: "Mano vaizduotė pa
liečia saulę//Ir horizontas nebeužkerta/ ke
lio mano mintim// NebeJūra betas banguoju/ 
nebe saulė bet aš kaitri (...)". Kelionė iš jū
ros žemėn jam yra ritualinis sugrįžimas iš 
gyvenimo mirtin; žemė, kaip visi svarbieji 
elementai, iš kurių Šimkutė audžia simbolių 
slinktis, yra susitaikymo, susitapatinimo vieta: 
"Atmetė mane// Naktis ir Jūra/ Vėjas ir dan
gus/Saulė ir debesys// Tik žemė nepaleidžia 
rankos/ Traukia į save ”.

Birgelis eilėraščiuose deklaruoja norą pri
artėti prie dievybės, o ne veda skaitytoją į 
“anapuspoetinės formos atsiveriančią realy

be", - tai jo kalbėjimo apie dievybę, jūrą - 
moterį išeities taškas. Poezijoje dažnai justi 
romantikų vienatvė, jų gailėjimasis degra
duojančio pasaulio, neretai nuskamba ir 
kūrybinio išsekimo tema:

poezijos lyg ir nėra ant stalo 
nuo vakar dar pagiriojusi poetas 
dėvėti eilėraščiai, byrantys dantys 
nakties nukraujuotos dantenos

“Sėdėdamas gintaro viešbutyje”
Ši būsena itin išryškėja tuomet, kai po

etas bando apibrėžti savo tapatybę jau ne per 
aš ir Dievo santykį, o per susitapatinimą su 
vieta: vienas paskui kitą išdėstyti eilėraščiai 
“Vilniuje” ir “ Varšuvoje” akumuliuoja negaty
vų poeto santykį tiek su viena, tiek su kita ta
patumo vieta. Kalbantysis neranda sau priim
tinos vietos, su kuria susitapatintų be vidinio 
konflikto - jis tarsi įkliūva į niekieno žemę 
kaip į spąstus. Vilnius jam yra prisodrintas 
neigiamų asociacijų, šio miesto įvaizdis, jo 
jausena priklauso negyvenimo zonai. Varšuvą 
poetas apibūdina pozityviau, nors ir tuo ga
lima suabejoti, kai didmiesčio vaizdas ironi
zuojamas: "ant saulės sustingusio disko/kul
tūros ir mokslo pamatai/ hipermarketai 
atidarys duris į dangų//naktis dar Varšuvoje/ 
naktis—/ Varšuva dar miega amžinybėje ".

Knygoje “Iš toli ir arti” atsiskleidžia du 
skirtingi priartėjimai prie Lietuvos ir nuotoliai 
nuo jos, du skirtingi bandymai suvokti savas
tį, įsitvirtinti savos ir “svetimos” kultūros 
tradicijoje. Atrodo, kad “moteriškoji” knygos 
pusė skaitytoją veda į kur kas universalesnes 
žmogaus dvasines patirtis, palaiko tikėjimą 
jo kūrybinėmis galiomis, gebėjimu susitikti 
palankią žmogui dievybę. “Vyriškoji” šio 
poezijos tomelio pusė dėl itin skausmingo ir 
kritiško santykio su pasauliu šiek tiek krypsta 
į splinišką dabarties neigimą ir romantinį 
nesugrąžinamos praeities aukštinimą. □

Vinco Jomanto 
skulptūros - Lietuvos 

dailės muziejuje
(ELTA). Gruodžio 18 dieną Vilniaus 

paveikslų galerijoje, salėse, kur dabar 
eksponuojama Šveicarijoje gyvenančios 
Juzefas Katiliūtės paroda, buvo atidaro
mos siuntos dėžės su vertingais Australi
joje mirusio skulptoriaus Vinco Jomanto 
kūriniais.

Menininko našlės Laimos Jomantienės 
rūpesčiu, trys skulptūros atsiųstos į Lietu
vą ir parduotos nacionaliniam Lietuvos 
dailės muziejui.

Lietuvoje gimęs Vincas Jomantas meno 
pagrindus gavo tėvynėje ir vėliau - Vo
kietijoje bei Australijoje. Jo darbai buvo 
vertinami kaip elegantiški, išraiškingi, 
jausminio intensyvumo, bet santūrios 
išraiškos. Jie greitai patekdavo į meno 
galerijas ir kitas erdves. V. Jomantas yra 
teigęs, jog nemėgsta mene vien tuščių, 
formalių darbą jo nuomone, "menas yra 
ne talentas, menas yra darbas".

Skulptoriaus kūriniai kalba apie žmo
gaus laisvės troškimą, sugebėjimą aukotis, 
žiburius, nušviečiančius žmogaus kelionę 
visatoje.

Vinco Jomanto kūryboje ryškūs lietuvių 
mitologijos simboliai, liaudies meno 
ženklai. Dailininkas naudojo įvairias me
džiagas, bet jo širdis linko į medį. Niekada 
jo skulptūros nedvelkė agresija ar destruk
tyvumu.

Dažnai jis buvo vertinamas kaip vaiz
duotės turtingumu ir originalumu pasižy
mintis skulptorius.

□

Elena Jonaitienė
LAlcimo blašleorni

Tęsinys, pradžia UfPNr. 13
Jos girdėjusios, kad Saulburgo, 

Fankenfclso, Frauenzellės ir tikriausiai kai 
kurių kitų tolimesnių miestelių mokyklų, 
parapijų, kino salės ir kiti viešieji pastatai 
yra paruošti priimti pabėgėliams.

Sugrįžusi pas saviškius, Aldona pa
pasakojo, ką girdėjusi. Apie nakvynę lauke 
negalėjo būti nė kalbos: virš galvų kabėjo 
sunkūs lietaus debesys.

- Turime pasiekti Saulburgą ir mėginti 
ten apsistoti, - nusprendė Vytautas.

- Bet, pažiūrėk, kiek žmonių į ten 
traukia! - rūpinosi Aldona. - Mokyklos ir 
salės jiems, o ne tokiems kaip mes.

- O ar gali ką nors gudresnio sugalvoti?
- nekantriai pertraukė Vytautas. - Gal mes 
turistai, keliaujantys savo malonumui?

- Ne, bet...
- Galėjai paprašyti svečiams kambarių 

pilyje, kuria taip žavėjaisi, - įsiterpė Matas,
- ar užsakyti visiems nakvynę kuriame nors 
pirmos klasės viešbutyje.

- Nustok, Matai, - kaip visada pavar
gusiu balsu suaimanavo Dana. - Supranti, 
ką Aldona sako. Būtų lengviau, jei nepri
klausytume nuo čia gyvenančių žmonių 
malonės ir nereikėtų elgetauti ir apsime
tinėti?

- Kaip apsimetinėti?
- Juk mes nesame subombarduoti, ne

bėgame iš degančių namų.
- Gaila, kad tada nenakvojom 

Ebersmunde’je! Būtų nereikėję apsimeti
nėti, - šaipėsi Matas.

- Tada iš viso nieko nereikėtų, - pridūrė 
ir Vytautas.

- Ak, nustokit! - sušuko Aldona taip, kad 
net išsigandę vaikai pakėlė galvas. - Iš pro
to einame, ar ką? Ko mums ginčytis? Visi 
esame pavargę ir susirūpinę. Einam, gal 
pasiseks kur apsistoti.

- Tu pati ir pradėjai šį ginčą - ramiai 

atsiliepė Vytautas.
- Aišku, kad esame pavargę ir susirū

pinę, tačiau nėra taip blogai, kaip kitiems 
aplinkui. Esame visi drauge, neišskirti.

Saulburgo pradžios mokykloj pasisekė 
rasti neužimtą kampą su ant grindų pa
klotais čiužiniais. Visose klasėse mokinių 
suolai stovėjo pasieniuose sukrauti vienas 
ant kito. Koridoriuose buvo įrengtos lai
kinosios viryklės. Visur knibždėjo pavargu
sių žmonių. Lietuviai, susiradę šešis laisvus 
čiužinius, susitraukė juos kampe į vieną 
vietą ir iš šonų apstatė iš vežimo suneštais 
lagaminais ir ryšuliais. Taip savo dviem 
šeimom sukūrė tarsi atskirą salą. Panašiai 
elgėsi ir kiti. Kiekvienas glaudėsi prie savų 
ir stengėsi bent siauru tarpu ar ryšulių tvo
ra atsitverti nuo svetimų. Kai įsikūrė, Vy
tautas ir Matas išėjo ieškoti pastogės ark
liui, nes lauke pradėjo lyti. Surado vietos 
mokinių dviračių stoginėj, kur jau buvo 
pririšti keli arkliai. Moterys apiprausė 
vaikus ir, išėjusios į koridorią išvirė va
karienei košės. Pavalgę visi norėjo tik 
poilsio. Netrukus kambaryje išjungė švie
są. Žmonės stengėsi elgtis kuo tyliau, 
netrukdyti vienas kitam ir negirdėti, kas 
vyksta aplinkui. Kiekvienas paskendo savo 
rūpesčiuose, nekantravo greičiau užmigti, 
pailsėti, kad iš ryto galėtų keliauti toliau. 
Tačiau iš ryto be perstojo lijo, ir niekas 
neketino išvykti. Prie praustuvių, išviečių 
ir viryklių sustojo ilgos eilės. Nebuvo vie
tos, kur pajudėti. Jau apie vidurdienį įky
rėjo vaikų zirzimas. Vakare visiems trūko 
kantrybės. Sutemus kiekvienas puolė į savo 
guolį, stengėsi apsikloti galvą ar kaip kitaip 
atsiskirti nuo čia pat gulinčio kaimyno ir 
nugrimzti į miegą. Bet užmigti nesisekė. 
Vieni šnibždėjosi, kiti kosėjo, dejavo, kaž
kas kūkčiojo, verkė vaikai...

Lietus pylė ir pylė. Keleiviai praleido 
penkias be galo ilgas dienas Saulburgo 

mokykloj. Trečią dieną jau ir lietuviai py
kosi: vaikai vieni su kitais, suaugę su vaikais 
ir vienas su kitu; vyrai šaukė ant žmonų, 
žmonos - ant vyrą abu vyrai ir moterys - 
vieni ant kitų.

- Aldona, dėl Dievo meilės, pažiūrėk ką 
tas vaikas daro! Lipa per visas lovas!

- O kaip jam pereiti? Negali vaikas tris 
dienas išsėdėti nejudėdamas.

- Neleisk jam rioglintis! Tuoj sulaužys 
lagaminą.

- Pats neleisk! Kodėl visą laiką man 
pasakoji? Esi tėvas!

- Meilė mane spardo!
- Tai jis mane pargriovė!
- Vaikai, nustokit rietis! Pasėdėkit ra

miai valandėlę!
- Jis pradėjo! Užgavo man koją! Ai, 

skauda!
- Ji man įspyrė!
- Dana, būk gera, suvaldyk Meilę!
- Geriau tu sutvarkyk Liną. Jis erzina 

Meilutę visą laiką.
- Aldona, ar nematai, kur Daina už

sirioglino?
- Eik ir nukelk ją! Nešauk ant manęs.
- Vaikus tai jau tu turi prižiūrėti.
- O kodėl retkarčiais ir tu negali? Aš 

kaip tik norėjau eiti prie viryklės.
- Tai ir vėl virsi tą košę? Jau ir nuryti 

sunku. Dar turime mėsos, ar ne? Negali 
išvirti kokį gabaliuką?

- Pats pabandyk. Nematei kokios eilės? 
Manai, kad taip viskas paprasta!

- Nemanaą bet moterys randa būdų...
- Dana, neiškentęs imsiu ir užvošią jei 

nenustosi bambėjusi... Bam bam bam - tiek 
ir tegirdžiu iš tavęs nuo ryto iki vakaro. 
Nesuprantu, kodėl iš viso stengiausi grįžti 
pas tave.

- Tikrai! Be abejo, būtum laimingesnis 
su ta karve Martha.

- Be abejo! Be to, nedrįsk jos pravar
džiuoti!

- Neuždrausi!
- Pamokysiu tave, nelaiminga bambekle!
- Tik pažiūrėk į save, Aldona! Ar negali 

bent kiek apsitvarkyti?
- Tai gal surasi man kirpyklą?
- Ne vien tik plaukai. Pažvelk, koks 

purvinas megztinis! - Tvarstis ant mano 
nugaros tikriausiai dar purvinesnis. Atsi
meni, žadėjai kasdien perrišti. Iki šiol nė 
karto to nepadarei.

- Norėjaą tik nesileidai.
- Tai gal dabar galėtum tą padaryti?
- Čia? Prie žmonių?
- Aišku, kad čia neperrišinėsi. Bet taip 

pat aš ir persirengti negaliu ar galvos išsi
plauti. Nežiūrėk, jei mano išvaizda tave 
erzina.

- Neišsigalvok. Esi apskritai netvarkin
ga. Kitos moterys...

- Žinaą kitos moterys geriau susitvar
ko! Bet jos greičiausiai nenešioja ant nuga
ros tvarsčio, nepakeisto tris savaites!

Aplinkui visi barėsi, kliuvo vienas kitam 
kaimynai, čiužinių aptvartai ėmė irti...

Slapta pasiklausęs žinių Vytautas su
prato, kad rusai nesiveržia giliau į Austriją.

- Aš ir sakiau, kad visa šita suirutė dėl 
amerikiečių fronto.

Aldona ir Dana sėdėdamos ant savo 
guolių, klausėsi vyrų šnabždesio.

- Vadinasi, - neiškentusi įsiterpė Daną 
- rusai kažkur toli, Austrijoj, o į šį pakraštį 
ateina amerikiečiai?

- Taip atrodytų.
- Tai kodėl mes išvažiavom iš Winzerio?
- Todėl, kad galėjo būti kitaip. Jei rusai 

ir toliau trauktų gilyn į vakarus, kaip iš 
pradžių, tai be vargo tuoj pasiektų Bavariją.

- Tai galėjome pasilikti ten, kur gyve
nome, kur turėjome pastogę, tarp pažįstamų 
žmonių. Galėjome išvengti viso šito vargo...

Vėliau visiems dėl šitų rietenų buvo 
gėda. Kai pagaliau lietus baigėsi ir galėjo 
iškeliauti, ir dideli, ir maži vieni kitiems 
stengėsi būti malonūs, mandagūs ir atidūs. 
Kai stabtelėjo miško kirtimėlyje prie srau
naus skaidraus upelio, Vytautas pasisiūlė 
pakeisti Aldonai tvarstį.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Kas - kur - kaip?
Melboumo, Sydnėjaus, Bris- 

Antanas banės, Hobarto ir Geelongo 
Laukaitis vėliavų vedini sportininkai.

Garbės vietas užėmė kviestiniai 
svečiai, ALFAS garbės nariai.

Dalis Sporto Šventės Geelonge dalyvių. Nuotrauka M. Atkinson.

Sporto Šventė Geelonge
Jau 53-čiąjį kartą Australijos lietuviai 

sportininkai suvažiavo į gražųjį Geelongo 
miestą atšvęsti savo metinę sporto šventę. 
Aš pats atvykau prieš Kalėdas su dukra 
Regina ir jos puikia Obeliūnų šeima 
pavalgyti Kūčias ir pabendrauti per šventes.

Jau gruodžio 26 d. registracijai į Geelon
go Lietuvių Namus pradėjo rinktis atvykę 
sportininkai. Čia jie gavo susą informaciją,
pabendravo su vietiniais ir jau atvykusiais 
draugais.

Šventė prasidėjo gruodžio 27 d. tradici
nėmis iškilmingomis pamaldomis. Austra
lijos, Lietuvos ir mūsų klubų (nesimatė tik 
Sydnėjaus “Kovo”) vėliavomis nešini 
įžygiavo ir prie altoriaus sustojo klubų at
stovai. Pamaldas ir sportininkams pritaikytą 
pamokslą pasakė neseniai iš Lietuvos į Mel- 
boumą atvykęs kun. Algirdas Šimkus. Pa
maldų metu labai gražiai giedojo Geelongo 
choras “Viltis", vadovaujamas Aldonos 
Scano ir solo giedant Stasei Lipšienei.

Po pamaldų dalyviai ir svečiai sugužėjo 
į dabartinius gražius Lietuvių Namus. Čia 
šventės dalyviai nemokamai gavo skanius 
pietus, o svečiai galėjo juos nusipirkti. (Apie
gcelongiškių vaišingumą ir svetingumą 
parašysiu vėliau). Gerai pasisotinę ir nu
malšinę buvusios karštos dienos troškulį, 
patraukėme į oficialų sporto šventės ati
darymą, kuris vyko “The Arena Annex” 
krepšinio stadione.

Atidarymo iškilmės
Grojant lietuviško maršo garsams, į pa

grindinę. stadiono aikštę įžygiavo Austra
lijos, Lietuvos, sporto švenčių ir Adelaidės,

Atėnuose jau plevėsuoja Lietuvos vėliava
Romas Poderys, Lietuva

Lietuva tapo pirmąja, Atėnuose atida
riusia savo olimpinę atstovybę

Iki 28-ųjų vasaros olimpinių žaidynių 
likus septyniems mėnesiams, Atėnuose jau
veikia Lietuvos olimpinė atstovybė. Lietuva 
buvo pirmoji, atidariusi tokį centrą. Į olim
piadą rengiasi atvykti delegacijos iš 201 
valstybės.

Lietuvos olimpinė atstovybė įsikūrusi 
senojoje Atėnų miesto dalyje, greta “Panath- 
inaikos” stadiono, kuriame vyko pirmosios 
mūsų eros žaidynės. Trispalvė prie daugia
aukščio pastato suplevėsavo pernai gruodį.

“Tai, kad pirmieji įsikūrėme Graikijos 
sostinėje, yra ir didelis mūsų olimpinio 
attache Nik Trech nuopelnas. Ponas Trech
- verslininkas, vienas pirmųjų po Nepri
klausomybės atkūrimo užmezgęs biznio 
ryšius su Lietuva. Atstovybei skirtos dvi erd
vios, maždaug 120 kvadratiniųmetrųploto 
patalpos pirmajame pastato aukšte. Iki žai
dynių čia veiks informacijos apie Lietuvą 
centras bei meno kūrinių paroda.

Per varžybas atstovybėje, į kurią bus ga
lima patekti be specialių leidimų ar akre- 
ditacijų, dirbs spaudos centras, vyks susi ti
kimai su olimpinės delegacijos nariais 
sportininkais, treneriais, vadovais, taip pat 
numatoma rengti televizijos transliacijas ",
- pasakojo Lietuvos olimpinės misijos va
dovas, Kūno kultūros ir sporto departamen
to (KKSD) generalinis direktorius Vytas 
Nėnius.

Miesto centre iš Lietuvos atvyksiantiems 
sporto specialistams papildomai yra išnuo
motas atskiras gyvenamasis namas bei ke
letas butų. Pasak direktoriaus, tai pavyko 
padaryti šiuo metu palankiausiomis kai
nomis.
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Atidarymo iškilmes pravedė 
ALFAS garbės narys Kajetonas 
Starinskas, paprašęs visus at
sistoti ir minutės tyla pagerbti 
neseniai Lietuvije mirusį 
ALFAS narį Edį Taparauską.

Šventės atidaryme Austra
lijos ir Lietuvos himnus sugie
dojo Geelongo choras “Viltis”, 
diriguojant Aldonai Scano ir 
pritariant visiems dalyviams.

Pirmąjį sveikinimo žodį ta
rė šventės šeimininkas ir Geelongo “Vyčio” 
pirmininkas Alex Wiasak, pasveikindamas 
šventės dalyvius ir palinkėdamas visiems 
geros sportinės sėkmės. Gražų žodį su lin
kėjimais tarė Geelongo Apylinkės pirmi
ninkas Stasys Šutas. ALFAS pirmininkas 
Rimas Mickus pasidžiaugė gausiu sporti
ninkų dalyvavimu ir padėkojo visiems 
Geelongo lietuviams bei “Vyčio” klubui už 
Šventės surengimą.

Karaliaus Mindaugo 750 metų karūna
vimo proga Lietuvoje buvo surengta Sporto 
Šventė ir iš Australijos joje dalyvavo 14 
sportininkų, kuriems (ALFAS pavestas) va
dovavau aš. Ta proga Lietuvos Kūno kultū
ros ir sporto departamentas, kuris buvo tos
šventės rengėjas, mūsų ALFAS pirminin
kui Rimui Mickui įteikė specialų karūna
cijos medalį ir gražų padėkos raštą, kurį aš 
Geelonge ir įteikiau.

Sportininkus sveikino ir gero pasiseki
mo linkėjo Melbourne gyvenentis Lietuvos 
Garbės konsulas Andrius Žilinskas.

Oficialiai 53-ją mūsų sporto šventę, su 
gražiais linkėjimais atidarė Geelongo Mė
gėjų Krepšinio Sąjungos pirmininkas

V.Nėnius, Atėnuose rūpinęsis atstovy
bės reikalais, taip pat domėjosi, kaip graikai 
rengiasi žaidynėms. Direktoriaus teigimu, 
dauguma sporto bazių jau gali priimti spor-
tininkus, tačiau dar nemažai darbų neatlikta.

Ypatingas dėmesys sutelktas olimpiniam 
kaimeliui, pirmiausiai jo saugumui.

Rajonas, kuriame įsikurs olimpiečiai, 
nuo galimų teroristų atakų bus saugomas 
dviguba trijų metrų aukščio tvora, vaizdo 
fiksavimo aparatūra ir infraraudonųjų 
spindulių kameromis. Tarp dviejų tvorų bus 
keturių metrų pločio “mirtina” zona, kuria 
patruliuos policijos pareigūnai ir kariškiai.

Kiekvienas olimpinis objektas bus 
saugomas 1000 metrų perimetru trimis ap
saugos žiedais. Aplink Atėnus bus išsta
tytos priešlėktuvinės gynybos raketos 
“Patriot”. Visą oro erdvę virš olimpinių 
žaidynių sostinės kontroliuos žvalgybiniai 
lėktuvai AWACS. Karo lėktuvai bus pasi
rengę numušti pagrobtus orlaivius.

Žaidynių saugumu, kuriam užtikrinti 
bus skirta 650 milijonų eurų, rūpinsis iš viso 
10 000 kariškių ir 40 000 policijos pareigū
nų. Be to, budės 200 žmonių padalinys, 
kuris bus pasirengęs reaguoti į branduoli
nės, biologinės ar cheminės atakos pavojų.

Atėnų olimpiada prasidės rugpjūčio 11 
dieną futbolo varžybomis. 13 d. bus su
rengtos atidarymo iškilmės, 29 d. - užda
rymas. Paskutiniai medalius išsidalys leng
vaatlečiai, boksininkai, ritminės gimnas
tikos atstovai, rankininkai, tinklininkai, 
taekvondo kovotojai, vandensvydininkai bei 
imtynininkai.

Žaidynėse dalyvaus 10,500 atletų, jie 
kovos 28 sporto šakų varžybose, apie kurias 
informuos 21,500 žiniasklaidos darbuotojų. 
Manoma, jog televizijos transliacijas stebės 
4 milijardai žiūrovų. □

Michael Clync.
Šventė prasidėjo. Tradicinį šventės in- 

vokacinį žodį pasakė kun. Algirdas Šimkus. 
Sportininkų šventės pasižadėjimus lietuvių 
kalba paskaitė krepšininkas Edis Obeliūnas 
ir anglų kalba - taip pat krepšininkė Alana 
Obeliūnaitė.

Meninę atidarymo dalį gražiai išpildė 
Geelongo tautinių šokių grupė “Gegutė”, 
vadovaujama Birutės Liebich.

Oficialiai atidarymo daliai pasibaigus, 
lydimi ne tik maršų, bet ir publikos garsių 
plojimų, sportininkai paliko aikštę. Atrodė, 
kad į atidarymą turbūt visi Geelongo lietu
viai ir svečiai iš kitur gausiai suvažiavo.

Pirmosios atidarymo dienos krepšinio
rungtynės vyko tarp Geelongo ir Melboumo 
I-osios vyrų komandų, kurias po gana at
kaklios kovos rezultatu 39:35 laimėjo 
šeimininkai.

Antrosios vyrų krepšinio rungtynės 
buvo jau daug atkaklesnės. Laimėjo Ade
laidės komanda prieš Melboumo III-čią 
komandą rezultatu 51:50.

Pirmoji šventės diena baigėsi Susi
pažinimo vakaru Lietuvių Namuose. Čia ir 
vėl buvo galima vaišintis šeimininkų pa
ruoštu skaniu maistu, o pavargus - atsigai
vinti šaltu alučiu, artimiau pasikalbėti su 
seniai matytais draugais. Jaunimas, kaip 
visada, džiaugėsi garsia muzika ir šokiais 
džiugino save.

Tęsinys kitame MPnumeryje

Noras 
padėti

Lietuvoje, spar
čiai besivystančioje 
šalyje, vis daugiau 
jaunų žmonių siekia 
įgyti aukštąjį išsila
vinimą. Deja, dėl fi
nansinių priežasčių 
ne visų svajonės iš
sipildo. Būna labai 
smagu, kai atsiran
da galintis padėti 
žmogus.

Australijos lietu
vis Kazimieras But-
kus jau treti metai skiria stipendijas Šiaulių 
Juliaus Janonio gimnaziją baigusiems ir į 
universitetus įstojusiems jaunuoliams. Ši pa
galba labai naudinga: studentai susimoka už 
kelionę, knygas, gyvenamąją vietą, kitus stu
dijoms svarbius dalykus.

Tad mes, buvę Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleiviai, dabar jau studentai, 
esame nuoširdžiai dėkingi už tai, kad yra 
žmonių, kurie padeda įgyvendinti mūsų sva
jonę - siekti aukštojo išsilavinimo. Ši para
ma leidžia pasijusti įvertintiems, verčia siek
ti paties geriausio, pateisinti tėvų, mokytojų 
ir kitų mums padedančių žmonių lūkesčius.

Ypač esame dėkingi mūsų rėmėjui Kazi
mierui Butkui, daug mums padėjusiai Isol- 
dai Poželaitei-Davis AM bei Juliaus Janonio

Invokaci ją skaito kun. Algirdas Šimkus.

Šventės pasižadėjimus skaito Edis Obe
liūnas ir Alana Obeliūnaitė (kairėje).

Nuotraukoje - studentai, gavę stipendijas 2003 m. spalio mėn.

gimnazijos mokytojai Augutei Vaičiulienei.
Mūsų studijuojami dalykai yra įvairūs: 

medicina, lietuvių filosofija, informacinės 
technologijos, elektronika, teisė, fizika, psi
chologija, sociologija. Tačiau mes ne tik 
studijuojame, bet ir aktyviai dalyvaujame 
studentų organizacijų veikloje, taip pat įvai
riuose projektuose, konferencijose. Tad 
stengiamės tobulėti visapusiškai, domėtis 
įvairiais mus supančiai dalykais, tapti visa
verčiais visuomenės nariais.

Malonu, kad pasaulyje yra žmonių, ku
riems rūpi jaunuolių ateitis. Linksma, kai 
savo gyvenimo kelyje sutinkame žmonių, 
kurie skleidžia gerumą. Džiugu, kad galima 
tikėti stebuklais.

Stipendininkai
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Padėka
Nuoširdus ačiū visiems Melbourne dainininkams, atvykusioms į talką “Vilties” 

choristams, giedant Sporto Šventės Atidaryme ir Atidarymo Mišiose Geelonge.
Ypatingas ačiū Zitai Prašmutaitei, Ritai Mačiulaitienei bei mūsiškiams - 

Stasei ir Aldo.
Choras “Viltis”

In memoriam
A'u1 A Stasys Šiuškus

Padėka
MLKM Draugija dėkoja Juozui Balčiūnui už $50 auką.

Jau daugelį metų lietuviai skaito laik
raščiuose arba girdi per radiją apie tai, kokia 
baisi yra lietuvių tauta - žydšaudžiai ir t.t...

Kiek mes prisimename, laisvoje Lietu
voje žydai turėjo puikų gyvenimą: savo 
gimnazijas, mokyklas, daugelis tarnyboje 
užėmė aukštas pareigas ir niekas jų ne
skriaudė.

Bet ar kam nors teko skaityti ar girdėti 
padėkos žodžius iš žydų, kuriuos lietuviai 
išgelbėjo rizikuodami savo ir savo šeimų 
gyvybėmis.

Todėl džiugu buvo skaityti padėkos 
laišką, kad Jeruzalėje ant kalno buvo 
pasodinti šeši medžiai a.a. Vidos Vaitiekū

Nepaprasta padėka
nienės atminimui, kuri neseniai mirė Mel
bourne. Jos mama K. Bražėnienė, rizikuo
dama savo ir savo šeimos gyvybėmis, Lie
tuvoje išgelbėjo du žydukus vaikus - sesutę 
Sarah (Kailinėlę) Capclowich ir jos brolį.

Vida Vaitiekūnienė buvo aktyvi MLKM 
Draugijos narė. Draugija nori pasidalinti 
šiuo džiaugsmu su visa Vaitiekūnų gimine 
- Vidos dvynuke seserimi dr. Nijole (New 
York), Vidos vaikais ir anūkais.

Malonu, kad Sarah nepamiršo ir įvertino 
K. Bražėnienės ir jos šeimos nepaprastą 
pasiaukojimą, parodytą meilę kitos tautybės 
vaikams, išgelbėdami jų gyvybes.

MLKM Draugija

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Antano Kaspariūno mirties
metinėms paminėti:
$300 - Kaspariūnų šeima.

a.a. M. Davalga
a.a—J. Kasdailis

a.a. J. Manikaukui 
a.a. P. Varanklenei

$100 - Geelongo Apylinkės Valdybos au
kos.
a.a. prel. P. Dauknio atminimui:
$100- L Taunys
a.a S. Šiuškaus atminimui:
$50 - B. Prąšmutaitė ($525)
a.a. J. Žitkevičiaus atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($545)
$20 - J. Klupšienė ($155)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas

Atsisveikinom su kapelionu
Ketverius metus Sydnėjaus lietuviams 

katalikams patarnavo maristas kun. Roger 
Bellcmore SM. Silpstanti sveikata ir ma
žėjantis tikinčiųjų, lankančių lietuvių pamal
das, skaičius, paskatino kun. Roger Belle- 
more SM apsispręsti ir palikti lietuvius.

Gruodžio 7 dieną po pamaldų, kurias 
atlaikė lenkų tautybės kun. Jonas Stan
kevičius, parapijos salėje atsisveikinome su 
kun. Roger Bellmore SM.

Kuklios vaišės išėjo labai puikios. Ačiū 
mūsų moterims, kurios sunešė tiek daug 
gėrybių. Danutė Ankienė Parapijos Tarybos 
vardu padėkojo kun. Roger už patarnavimą 
lietuviams, įteikė vokelį su atsisveikinimo 
žodžiu ir įrėmintą pažymėjimą (Certificate 
of Appreciation) nuo lietuvių. Kun. Roger 
Bellemore SM padėkojo už dovanas ir sakė 
pasimelsiąs už lietuvius.

A. Kramilius

Šv. Kalėdų rytą melboumiškius, nuvy
kusius į bažnyčią lietuviškoms pamaldoms, 
sukrėtė liūdna žinia: ruošdamasis vykti į 
Kalėdų šventės lietuviškas pamaldas, staiga 
namuose mirė Stasys Šiuškus.

Melboumiškiams Velionis gerai pažįsta
mas. Jį pažinojo ir daugelis Australijos 
lietuvių. Stasys Šiuškus gimė 1917 metais.

Velionis buvo žmogus, kuris žodelį “ne” 
labai retai sakydavo. Organizacijoms ir pa
vieniams asmenims įvairiuose ruošos dar
buose jis vis pagelbėdavo, parūpindavo, jei 
ko trūkdavo, ir tik už lietuvišką ačiū. Jis 
nesigilindavo į tautiečių pažiūras ar asme
ninį gvenimą. Jam buvo svarbu, kad tai 
geras lietuvis. Vargingesnius tautiečius 
įvairiai sušelpdavo. Stasys Šiuškus buvo pa
siturintis žmogus. Daug šalpos yra pasiun
tęs ir nuvežęs giminėms, bažnyčioms ir 
organizacijoms į Lietuvą. Velionis buvo ir 
geras bitininkas. Daugelis tautiečių pasiges 
jo skanaus medaus.

Reikia pasakyti, kad a.a. Stasys buvo 
įvairiapusiškai talentingas ir išradingas 
žmogus. Ką jis sugalvodavo, arką įdomaus 
kur pamatydavo, tai ir pasidarydavo. Pa
sidarė jis “šakočiams” kepti elektra automa
tiškai sukamą įtaisą ir su žmona Petrutc 
kepė juos. Vienas jų iškeptas “šakotis” 
prieš kelis metus Melbourne miesto savi
valdybės buvo apdovanotas $ 100 premija.

Stasys mėgo iš medžio drožinėti įvairius 
daiktus. Labai atidžiai juos apdirbdavo, 
kartais net iš kelių spalvų medžio.

Buvo jis įsitaisęs ir spaustuvę. Stasys 
yra parašęs ir atspausdinęs kelias knygas. 
Apie Velionio įvairius gabumus daug būtų 
galima pasakyti ir parašyti.

Po žmonos Petrutės mirties Stasys pasi
juto labai vienišas. Paskutiniu metu jis man 
skundėsi vienišumu ir namų tuštuma.

Laidotuvių dieną gedulingas šv. Mišias 
atlaikė Melbourne lietuvių klebonas Algis 
Šimkus. Skaitymus bažnyčioje atliko a.a. 
Stasio Šiuškaus ilgametis draugas Juozas 
Kcblys. Psalmę bažnyčioje pagiedojo Birutė 
Prašmutaitė. Tikinčiųjų maldą perskaitė 
Dalia Didžienė. Šv. Mišiose giedojo Mel
bourne Parapijos Choras. Garbės sargyboje 
prie karsto stovėjo Melbourne Karių Ra
movės kariai ir šauliai.

Atsisveikinimo žodžius tarė: Juozas 
Keblys, draugų ir šeimos vardu - Irena 
Keblytė-Beatte, a.a. Stasio Šiuškaus krikšto 
dukra. Vladas Bosikis OAM atsisveikino 
Melbourno ramovėnų vardu, Henrikas An
tanaitis - Parapijos Tarybos vardu, Viktorija 
Jablonskienė - Gyvojo Rožinio Būrelio var
du. Ji taip pat pravedė Rožinio kalbėjimą 
prieš šv. Mišias. Rita Mačiulaitienė atsi
sveikino Melbourno Katalikų Federacijos ir 
“Tėviškės Aidų” darbuotojų vardu. Marija 
Geštautienė atsisveikino savo ir šeimos 
vardu. Birutė Prašmutaitė atsisveikinimo 
žodį tarė a.a. Stasio Šiuškaus šeimos ir savo 
šeimos vardu.

Po religinių apeigų, karstas buvo išly
dėtas bažnyčios taku, visiems giedant “Ma
rija, Marija...” Ilga mašinų vilkstinė paly
dėjo Velionį į Melbourno Fawkner kapines, 
kur stovi jo pasistatytas marmuro kryžius 
ir-jau* ilsisi'žhibna'Pėtrtrtėi' Pp laidbttiVit} 
Birutė Prašmutaitė pakvietė visus susirin
kusius į Liet. Namus, kur Kat. Mot. Draugi
jos narės buvo paruošusios šermenų pietus.

A.a. Stasiui Šiuškui likusi artimiausia 
šeima yra Kaune. Tai - Ingrida ir Klaudijus 
Kliučinskai su vaikais: Dominika, Kornelija 
ir Kasperu. Gilios jiems užuojautos! Lai 
būna Stasiui Šiuškui lengva Australijos 
žemelė!

Alisa Baltrukonis

Aukos “Musų Pastogei”
E. Svirklienė NSW $100.00 D.P. Šeštokas SA $ 20.00
A. ir O. Kapočiai NSW $ 15.00 G. Gasiūnienė UK $ 20.00
Mrs. L. Kalėda NSW $ 10.00 J. Babarskas WA $ 15.00
J. Paškevičius TAS $ 15.00 J. Rakauskas NT $ 15.00
B. Šikšnius TAS $ 5.00 S. Starinskienė SA $ 10.00
Melbourno Lict.Pensininkų Anon. NSW $ 5.00
S-gos V-ba VIC $ 80.00 A. Kalpokas VIC $ 5.00
J. Barila NSW $ 5.00 O. Meiliūnienė NSW $ 15.00
L. Pukys NSW $ 15.00 S. Tamašauskienė VIC $ 10.00
E. Belkienė NSW $ 10.00 Melbourno Katalikių
O. Lėverienė NSW $ 10.00 Moterų D-ja VIC $ 400.00
V. Gamienė WA $ 5.00 J. Zaikauskas VIC $ 5.00
D. Simankevičienė VIC $ 35.00 V. Kauneckas NSW $ 5.00
Z. Poškaitis VIC $ 10.00 Socialinės Globos Moterų
Mrs. I. O’Dwyer VIC $ 10.00 D-ja Melbourne VIC $ 250.00
I. Šimaitienė VIC $ 10.00 B. Prašmutaitė VIC $ 15.00
M. Sodaitienė VIC $ 10.00 K. Bagdonas Qld $ 10.00
V. Augustinavičius Lietuva Lt 100.00 R. A Pomeringas Qld $ 10.00
J. Povilėnas NSW $ 35.00 N. Liutikaitė NSW $ 10.00
E. R. Sasnaitienė VIC $ 45.00 V. Martišius ACT $ 50.00
N. Kantvilienė TAS $ 5.00 H. Vainauskas NSW $ 5.00
Prof. Z. Budrikis WA $ 20.00 L. Budzinauskas ACT $ 15.00
Mrs. D. Gordon SA $ 35.00 A.P. Šurna VIC $ 10.00
J. Janavičius NSW $ 10.00 A Kalaržis NSW $ 5.00
S. Šatkauskas NSW $ 20.00 J. Daubaras NSW $ 5.00
A Vailionis Qld $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
V. Koženiauskienė VIC $ 25.00 “Mūsų Pastogės” Administracija
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Liudvikui Malakūnui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Henrikui ir šeimai, dukroms 

Raimundai ir Mildai, gyv. Anglijoje, taip pat giminėms, kur jie bebūtų.
Ilsėkis, Mokytojau, Dievo amžinoje ramybėje.

Viktorijos evangelikai

Mielai draugei

A‘u’A Konstancijai Ridikienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vidą Ridiką ir jo šeimą, anūkę Dainą Barilienę 
ir jos dukrytę Kailą, visus artimuosius bei pažįstamus.

A.Marašinskienė, A. Pauliukonienė, B.Ropienė

Aukos kun. H. Šulco Jaunimo sodybai Lietuvoje
$ 500 - Melbourno Katalikių Moterų Draugija. $ 200 - Melbourno Rožančiaus Būrelis.
$ 50 - A. Jankevičiai.
Kun. Hermanas Šulcas kartu su mama ir jaunimėliu sveikina visus mielus bičiulius, 

kurie įvertina didelį pasišventusį darbą mūsų Lietuvos jaunimui.
Kun. Hermano Šulco vardu dėkoju. Halina Statkuvienė

Metų darbo užbaigtuvės
Sydnėjaus choras “Daina” po sunkių darbo metų gruodžio 7 d. vietoje repeticijos atsisėdo 

prie gražiai papuoštų stalų atsikvėpti, pabendrauti ir pasidalinti dovanėlėmis. Gausus vaišių 
stalas atsirado chorisčių dėka. Viską sutvarkė Valdybos narės: Danutė Ankienė, Onutė 
Kapočienė, Jadvyga Burokienė ir jų talkininkės.

Choras po Kalėdų išėjo trumpom atostogom. Repeticijos prasidės sausio 30 d., nes rei
kia pasiruošti Vasario 16-ajai ir koncertui Tasmanijoje kovo mėnesį. Choras “Daina”
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Šeštadieninės Mokyklos lietuvių kalbos 
kursai Sydnėjuje

Sydnėjuje 2004 metų Šeštadieninės Mokyklos lietuvių kalbos kursai Strathfield Girls 
High School patalpose vėl prasideda šeštadienį, sausio 31 dieną, 8.30 vai. ryto-

Pagal NSW Department of Education and Training atnaujintus nurodymus, kiekvienas 
gimnazistas turi teisę užsiregistruoti vietoje. Naujiems moksleiviams reikia tėvų sutikimo 
bei parašo. Dėl papildomos informacijos malonėkite susiskambinti su mokytojomis: Violeta 
Kondratiene arba Liuda Apinyte-Popenhagen, tel.: 9543 3118, arba su Šeštadieninės 
Mokyklos direktore Marjory Ellsmore, darbo tel.: 9886 7505.

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Ponia Halina Statkuvienė iš Melbourne pranešė, kad galbūt dar bus siunčiamas 

vienas talpintuvas su dovanomis į Lietuvą. Sąlyga - jeigu susidarys pakankamas 
skaičius siuntėjų.

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviai, kurie dar norėtų pasinaudoti šia paskutine proga, 
kviečiami skubiai registruotis ir paskambinti Sydnėjuje Antanui Kramiliui tel.: 
(02) 9727 3131 bei pranešti dėžių skaičių ir savo telefono numerį.

Dėmesio jaunesniesiems šokėjams
Pailsėję po atostogų, tikriausiai norite pabendrauti ir pašokti!
Sydnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys” sekmadienį, vasario 1 dieną, 4.30 vai. 

p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne, vėl pradeda repeticijas. Norintys šokti (buvusieji ir 
naujieji šokėjai) prašomi atvykti į svarbią pirmą repeticiją.

Vyresniesiems “Sūkurio” šokėjams repeticijas prasidės sekmadienį, vasario 8 dieną, 
5.30 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

Attention Young Dancers
Well rested and eager to get together and dance on Sunday nites again?!
“Sūkurys” is starting rehearsals for 2004 on Sunday, 1st February, at 4.30 pm at 

the Lithuanian Club. First rehearsal's important, so see you there!!!
“Sūkurys” seniors... see you on Sunday, 8th February at 5.30 pm.

IEŠKOMAS
Brolėnas iš Lietuvos bando gauti žinių apie savo dėdę 

Kazimierą Žaką (žiūr. nuotr. kairėje). Pagal gautus 
pranešimus iš 1955 metų viršminėtas asmuo tuo metu gyveno 11 
Dellington Street, Melbourne, Vic., kur tragiškai žuvo. Kiek 
žinoma, jis buvo vedęs airę ir turėjo vaikų, tačiau laiškai rašyti iš 
Sibiro apie 1955 metus buvo grąžinti siuntėjui. Nuotraukos antroje 
pusėje yra užrašas “prisiminimui iš tolimosios Australijos 1956 
metais — Kazimieras Žakas".

Žinantieji ar prisiminę paieškomąjį prašomi susisiekti su Mrs. 
Edda Siutz, 16 McClelland Street. Chester Hill. NSW, 2162

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) website 
can be found at:

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-13 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas KviBCia visus narius ir jų svečius 

lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 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 
tel.: 0414 218 633.

Pirmas šių metų I UKIC7UO įvyks sekmadienį, vasario 

1 dieną, 2.30 vai pp.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus Lietuvių
Pirmiausiai noriu pasveikinti mūsų 

skaitytojus ir Sydnėjaus lietuvių bendruo
menę su Naujais Metais.

Pranešu, kad Sydnėjaus Klubo Biblio
tekoje galite įsigyti Aldonos Vyšniauskie
nės, gyvenančios Viktorijoje, lietuviškais 
motyvais meniškai nupieštas sveikinimo 
korteles. Temos: “Šiaulių bažnyčia 2000 
(žiema), Aukso rytas 2000”. Taip pat 
Veronikos Švabas korteles - “Sadutė”, 
“Paukščiai tėviškėn grįžta”, “Paukščių 
globėja”, “Kalėdaitis”, “Atgimimas” ir 
“Jaunoji šeima”. Kortelių kaina- $2. Tikrai 
verta pasižiūrėti.

Noriu padėkoti dr. Genovaitei Kazokie- 
nei už detalų Lietuvos žemėlapį iš savo 
asmeninės bibliotekos, o taip pat už pa
dovanotą knygą Sydnėjaus bibliotekai - 
“Lithuanian Artists in Australia 1950-

Klubo Bibliotekoje 
1990”. Šią knygą galite įsigyti Sydnėjaus 
Klubo Bibliotekoje. Kaina $39.50. Knyga 
parašyta anglų kalba, tad ir jaunimui būtų 
įdomu pasiskaityti.

Taip pat noriu padėkoti Antanui Lau
kaičiui. mūsų žurnalistui, kurio straipsnių 
laukiame kiekviename “Mūsų Pastogės” 
numeryje, už padovanotą savo biografinę 
knygą, išleistą Lietuvoje. Šią knygą Bib
liotekos Bičiulių Būrelis vasario 22 dieną 
pristatys Lietuvių Klube, apatinėje salėje.

Dažnai gauname video juostų apie lie
tuvių veiklą Australijoje iš p. Vytauto Vait
kaus (Engadinc Lietuvių Sodyba), už kurias 
jam dėkojame.

Nuoširdžiai lauksime Jūsų apsilankymo 
Bibliotekoje.

Jadvyga Burokienė
Sydnėjaus Liet. Klubo Bibliotekos vedėja

Išnuomojamas Sydnėjaus miesto dalyje Ashficld’e (prie pat
autobusų sustojimo) kambarys su visais patogumais moteriai.
Susidomėjusias prašau skambinti Vytui tel.: 9797 9689, mob. tel.: 0412 414 823.

Dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) 
Pomirtinis Stipendijos Fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus atminimui, 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimieji 
draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuvių kilmės studentai, 
bebaigtą bakalauro arba siekiantys magistro ar daktaro laipsnių iš griežtųjų mokslų 
(biologijos, chemijos, biochemijos), ypač sąryšyje su vėžio tyrimu.

2003 metais stipendija paskirta: Akvilei Inčiūtei. iš Vilniaus, siekiant biochemijos daktaro 
laipsnio Neurobiologijos institute, Magdeburg, Vokietija.

Norintys gauti daugiau informacijos ir prašymo formas, prašomi rašyti adresu:
Kristina Martinkutė, dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629, USA.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Paieška
Mažeikių muziejus renka medžiagą apie Melbourne gyvenusį Antaną Krausą (1905 - 

1970). Jis yra išleidęs antologiją apie gyvulius “Mūsų bičiuliai”. Taip pat atstovavo “Lietuvos 
enciklopedijai” Australijoje.

Krauso biografija yra labai trumpai išdėstyta 1-oje “Australijos Lietuvių Metraščio” 
dalyje, išleistoje 1969 metais (239-40 puslapiai), tačiau daugiau informacijos nėra.

Žinias prašome siųsti Mažeikių muziejaus direktorės pavaduotojui mokslui, Povilui 
Šverebui, adresu: VI. Burbos 9, LT - 5500 Mažeikiai, Lithuania.

Elektroninio pašto adresas: TaniaBal@one.lt

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. NZelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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