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Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Diplomatai domisi politine krize

Provincijų 
savivaldybės 
nusiteikusios 
pesimistiškai

Lietuvai stojant į 
rfisEuropos Sąjungą (ES) 
gMffiįį v Ffffl Vyriausybė nuolat 

E > M__tĄ-ti aiškina, kad iš ES pa
ramos fondų plauks 

milijonai eurų į Lietuvą. Iki šiol girdėjome 
nusiskundimų, jog paramą gauna turtingieji 
ir turintys ryšių su valdžios pareigūnais.

Reikia nepamiršti, jog finansinė parama 
pakels Lietuvos ūkio našumą. Tokįplanąpa- 
ruošti vargu ar gali eilinis pilietis, neturė
damas nei detalių instrukcijų, nei sugebėjimų. 
Airija įsteigė specialius biurus, kurie tokius 
planus padaro nemokamai ar prieinama kaina.

Šiandien Lietuvos mažesniųjų miestų ir 
rajonų savivaldybės nuogąstauja, kad netu
rėdamos pakankamai lėšų bendriems projek
tams finansuoti, jos nesugebės gauti ES pa
ramos. Centro pareigūnai ir ekspertai atkerta, 
jog joms labiau trūksta gebėjimų valdyti. Į 
ginčą įsiterpė Lietuvos savivaldybių asocia
cijos (LSA) viceprezidentas Bronius Ropė, 
pritardamas, jog didžioji ES paramos dalis 
greičiausiai atiteks turtingoms didžiųjų mies
tų savivaldybėms ir atotrūkis tarp didmies
čių ir provincijos dar padidės.

Be to, galimybę gauti paramą apsunkina 
ir tai, kad provincijos savivaldybės iki šiol 
neturi konkrečios informacijos, kaip reikės 
parengti projektus ir kaip bus atliekama pa
raiškų atranka. Kol kas oficialiai apsispręsta 
tik dėl priemonių bei krypčių kuriose srityse 
galės būti paremti projektai. Tai nustatyta 
vadinamajame Bendrajame programavimo 

dokumente. Tačiau savivaldybės pasigenda 
informacijos, kokiomis sąlygomis bus teikia
ma parama ir kokius konkrečius “namų dar
bus” reikia atlikti.

"Didelis skirtumas, ar teikiant paraišką 
pakaks parašyti gatvės, kuriai tiesti savi
valdybė norėtų gauti paramą, pavadinimą 
ar reikės atlikti inventorizaciją teisinęžemės 
registraciją parengti investicini bei techninį 
projektus, aplinkosaugos auditą. Tai brangiai 
kainuoja", - teigė B. Ropė ir aiškino, jog sa
vivaldybės nenori leisti pinigų pasirengimui, 
nes pateikus paraišką nebus garantijų, kad 
parama bus suteikta. "Mūsų biudžetai ne
dideli. Negalime išleisti milijono vien projek
tams paišyti", sakė jis.

Į ginčą įsiterpė Finansų ministerijos (FM). 
finansinės paramos direktoriaus pavaduotoja 
Ana Stankaiticnė, griežtai nesutinkanti su B. 
Ropės samprotavimais. Jos teigimu, FM jau 
prieš dvejus metus pradėjo raginti galimus 
paramos gavėjus pradėti tvarkyti standarti
nius dokumentus, kurių reikia statyboms ar 
renovacijoms.

B. Ropė aiškina, jog ES parama bus tei
kiama Lietuvai, kaip vienam regionui (ES re
mia regionus, ne vyriausybes, kurios fondus 
tik administruoja). Dėl to, Ropės nuomone, 
gresia laukinė konkurencinė kova tarp projek
tų teikėjų. Ją greičiausiai laimės didieji mies
tai, nes jų biudžetai užtikrina reikiamą bendrą 
finansavimą ir leidžia pasamdyti konsultantų.

Ropė neatmeta galimybės, kad prie minis
terijų veikiančios agentūros slepia informaciją 
nuo potencialių paramos gavėjų. "Greta nau
jųjų agentūrų dirba daug gudrių konsulta
cinių kompaniją kurios parengs projektus 
tiems, kuriems reikia. Šie ir pasiims Europos

Nukelta į 2.psL

(BNS). Sausio 21 
d. Lietuvoje reziduo
jantys užsienio šalių 
diplomatai buvo su
pažindinti su Prezi
dentui R.Paksui inici
juotos apkaltos eiga. 
Padėtį aiškino Seimo 
Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Česlo
vas Juršėnas (žiūr. nuotr. viršuje).

Č.Juršėnas prognozavo, jog balsavimas
dėl prezidento nušalinimo gali įvykti ba
landžio mėnesį, atsižvelgiant į laiką, per kurį 
Konstitucinis Teismas turės duoti išvadą dėl
specialiosios tyrimo komisijos parengtų 
kaltinimų Prezidentui. “Diplomatus domino, 
kada viskas gali baigtis. Aš diplomatams 
pateikiau savo skaičiuoklę ", - sakė jis.

Diplomatai taip pat domėjosi, kada gali bū
ti surengti pirmalaikiai prezidento rinkimai.

Č. Juršėno teigimu, "pagal vieną scena
rijų (pirmalaikiai prezidento - BNS) rinki

Stambi parama festivaliams
tupo vasaros festivaliui 2004”, Tarptauti
niam teatro festivaliui “Naujosios dramos

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA). Šiais me
tais Kultūros ministerija iš dalies finansuos 
26 Lietuvoje rengiamus profesionalaus me
no tarptautinius festivalius ir konkursus. 
Šiems projektams paskirstyta 800 000 Lt. 
Praėjusiais metais valstybės parama teko 21 
festivaliui ir konkursui. Vertindami projek
tus, ekspertai atsižvelgė į renginio tarptau
tinį įvaizdį bei tęstinumą, projekto kultūrinį 
aktualumą, idėjos originalumą, papildomus 
finansavimo šaltinius bei kitus kriterijus.

Ekspertų komisija apsvarstė 66 konkur
sui pateiktus projektus. Didžiausias finansa
vimas - po 90 000 Lt - skirtas Tarptauti
niam šiuolaikinio šokio festivaliui “Naujasis 
Baltijos šokis” ir Tarptautiniam kino festi
valiui “Vilniaus pavasaris 2004”. Pirmajam 
Tarptautiniam Vilniaus teatro festivaliui 
skirta 60 000 Lt, po tiek pat - Tarptautiniam 
šiuolaikinės muzikos festivaliui “Gaida” ir 
XI Pažaislio muzikos festivaliui.

Po 50 000 Lt. skirta Tarptautiniam “Kris-

V.Uspaskich -
Kaip praneša BNS, Darbo partijos pirmi

ninkas Viktoras Uspaskich pasitraukė iš so
cialliberalų frakcijos Seime. Socialliberalų par
tijai vadovauja Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. V.Uspaskich tokiu sprendimu 
užbėgo už akių planuotam socialliberalų 
frakcijos vadovybės sprendimui jį pašalinti už 
nuolatinę valdančiosios daugumos kritiką.

V.Uspaskich buvo išrinktas į Seimą 2000 
m. rudenį Kėdainių rinkimų apygardoje. Tada 
jis prisijungė prie socialliberalų frakcijos. Tre
jus metus buvęs parlamentinio Ekonomikos 
komiteto pirmininku, pernai jis iš šio posto 
atsistatydino, pareikšdamas, jog nepritaria 
valdančiosios A.Brazausko socialdemokratų 
ir A.Paulausko socialliberalų daugumos eko
nominei politikai.

V Uspaskich’o pernai spalį įsteigta Darbo 
partija iškart pelnė populistinės partijos re
putaciją ir, visuomenės apklausų duomenimis, 
jau patenka į populiariausių politinių jėgų 
sąrašą. Anot šios partijos atstovų Lietuvoje 

mai gali sutapti su rinkimais į Europos 
Parlamentą ".

Pirmalaikiai prezidento rinkimai turi bū
ti surengti per du mėnesius po prezidento at
sistatydinimo arba nušalinimo. Europos Par
lamento rinkimai yra numatyti birželio 13 d.

Diplomatai domėjosi ir R Pakso galimy
bėmis kandidatuoti antrą kartą. Č.Juršėno 
nuomone, tokią galimybę gali atimti tik Kons
titucijos pakeitimas. Šiuo metu Konstitucija 
nenumato draudimo apkaltos būdu nušalin
tam prezidentui siekti šio posto pakartotinai.

Č.Juršėno teigimu, susitikimas su diplo
matais įvyko "abipusiu sutarimu”. Kadangi 
jis vyko už uždarų durų, apie jį nebuvo skelbta. 
Seimo pirmininko pavaduotojo teigimu, diplo
matai susitikime neišsakė savo vertinimų

Prez. R.Paksui yra pateikti kaltinimai 
šiurkščiai pažeidus Konstituciją ir sulaužius 
duotą priesaiką pagal šešis punktus, tačiau 
apkaltos iniciatoriai vėliau savo paaiškini
muose specialiajai Seimo komisijai suskaidė 
juos į 11 punktų. Q 

akcija” ir tarptautiniam operos ir simfoninės 
muzikos festivaliui “Muzikinis rugpjūtis pa
jūryje”. Tarptautiniam teatro festivaliui “Kau
nas” skirta 40 000 Lt, po 30 000 Lt -Tarptau
tiniam poezijos festivaliui “Poezijos pavasa
ris” ir Tarptautiniam naujosios muzikos festi
valiui “Jauna muzika”. Kitiems festivaliams 
ir konkursams skirta nuo 5 000 iki 25 000 Lt.

Kultūros ministerija taip pat paskirstė 
900 000 Lt regionų kultūros ir etninės kul
tūros projektams. Regionų kultūros progra
moje 122 projektams išviso paskirstyta apie 
450 000 litų. Tiek pat lėšų atiteko 140-čiai 
etninės kultūros projektų, t.y. beveik 300 000 
Lt daugiau negu pernai. Iš viso abiem prog
ramoms buvo pateikta daugiau kaip 500 
paraiškų. Didžiausios sumos paskirtos ne 
vieną šalies regioną apimamiems renginių 
ir fundamentalių etninės kultūros tyrinė
jimų bei leidinių projektams. □

vis veiklesnis
jau yra įkurti 54 Darbo partijos skyriai, vieni
jantys daugiau nei 5 000 narių

Sausio 22 d. sausakimšoje Kauno sporto 
halėje Viktoras Uspaskich negailėjo kritikos 
įvairių partijų politikams ir per artėjančius 
parlamento rinkimus žadėjo sutriuškinti visus 
savo oponentus. Iš kelių tūkstančių žmonių 
minios vos trys kauniečiai surengė tylų pro
testą rašo dienraštis “Kauno diena”. VUspas- 
kich teigimų į jo partiją nori įstoti dar 5000 
žmonių Kalbėdamas su kauniečiais, jis ragino 
stoti j jo partiją o kitus politinius oponentus 
kaltino milijonų grobstymu.

V.Uspaskich yra vienas iš turtingiausių 
Lietuvos žmonių ir neslepia savo politinių am
bicijų. Neseniai jis siūlė pertvarkyti Lietuvos 
rinkimų taisykles. Oponentų nuomone, siūlo
moji tvarka artintųsi prie vienvaldystės. Be 
to, oponentai yra susirūpinę, kad V.Uspas- 
kich’o Darbo partija savo pažadų populiaru
mu kyla į viršūnes. Daug pritarimo ši partija 
susilaukia iš vyresnio amžiaus žmonių. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Pakistano vy
riausybė stengiasi 
išaiškinti, kiek tie
sos yra Tarptautinės 
atominės energijos 
agentūros tvirti
nime. kad praeityje 
svarbios branduo
linių ginklų gamy
bos paslaptys yra 

'nutekėję” iš Pakistano į Iraną. Šiaurės Korė
ją bei Libiją. Sausio IX d. Pakistano informa
cijos ministras Sheikh Rashid Ahmed 
pareiškė, kad apklausinėjimui yra sulaikyti 
septyni Khan Tyrimų Laboratorijos moksli
ninkai bei administratoriai. Sulaikytų moksli
ni nkų tarpe yra ir pats laboratorijos direkto
rius lslam-al-Haq
♦ Rytinėje Azijoje vis smarkiau siaučia 
paukščių gripas. Liga yra pavojinga žmo
nėms. kurie gali užsikrėsti nuo sergančių 
paukščių išmatų. Sausio 19 d. nuo šios ligos 
Vietname mirė jau penktas žmogus (8 metų 
mergaitė). Paukščių gripo epidemija yra 
pasiekusi Japoniją. Pietų Korėją. Kambodiją, 
Tailandą. Hong Kongą. Apie du milijonai 
vištų buvo sunaikinta, kad užkirstų kelią ligos 
plėtrai. Mokslininkus ypač neramina galimy
bė. kad ligą sukelią virusai gali pasikeisti, li
gai galint persimesti nuo vieno žmogaus į ki
tą. Tada liga tuoj paplistų po visų pasaulį.
♦ Vėl pastebėta agresyvaus plaučių užde
gimo (SARS) susirgimų Kinijoje. Kinijos 
mokslininkai kovai su šia liga yra paruošę 
skiepus, kuriuos išbandė su gyvuliais, jų tar
pe beždžionėmis, o artimoje ateityje skiepus 
bandys savanoriai.
♦ Opozicinės partijos Izraelyje reikalauja 
ministro pirmininko Ariel Saron atsistatydi
nimo. nes jis esąs įveltas byloje. Tel Aviv 
teisme iškeltoje jo draugui verslininkui David 
Appel. Biznierius Appel yra kaltinamas įmo
kėjęs didelę Stirną- pinigų Ariel Saron sūnui 
Gilad, kad šis per savo tėvą, tuo metu buvusį

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pinigus", -samprotavo jis.

Kaune veikiančio Savivaldos mokymo 
centro direktorius pripažino, kad sunkiausiai 
paramą gaus mažus biudžetus turinčios savi
valdybės

Atrodo, jog ES pagalbos fondų įplauka į 
Lietuvą gali turėti neigiamą įtaką. Atotrūkis 
tarp centrų ir provincijos, kaip rašo "Lietuvos 
žinios” savo sausio 15 d. publikacijoje, be Vy
riausybės intervencijos, neišvengiamas ir jis 
dar padidės.

Palanga tapo “stintų sostine”
Visiems gerai žinoma, kad vasaros metu į 

Palangą suplaukia dešimtys tūkstančių sve
čių. Tuo tarpu žiemą čia švilpauja vėjai, o likę 
vietiniai gyventojai planuoja ateinančio pa
vasario darbus ir gyvena viltimi, kad vasara 
bus graži ir sulauks gerų pajamų.

Šiemet atsitiko kitaip. Patį viduržiemį, 
sausio 17 d. pirmų kartą miesto istorijoje buvo 
švenčiama "Stinta - 2004” diena. Anksti iš 
ryto išplaukė žvejai į jūrą ir tiesiog sulandino 
miegančias žuvytes į tinklus, kad pristatytų 
šventei pačių šviežiausių - dar tinkle bespur- 
dančių žuvų. Pagrindinėse miesto gatvėse 
buvo galima iš valčių nusipirkti šviežiai iš
keptų. rūkytų. marinuohĮ ir visai šviežių žuvų.

Palanga kvepėjo kepamų stintų kvapu ir 
suviliojo ne tik miestiečius, bet ir svečius - net 
iš Kauno ir Vilniaus. Miesto gatvės buvo pil
nos automobilių, o svečiai, apstoję stintų ke
pyklas ir rūkyklas gėrėjosi dangišku kvapu. 
Nuo šalčio gynėsi srėbdami karštą žuvienę, 
gurkšnodami vyną ir trepsėdami šokį “Stinta 
pukis”. Svečius linksmino iš plačios vakarų 
Lietuvos sukviesti folkloro ansambliai. Stintų
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Trumpai iš visur
Izraelio užsienio reikalų ministru, išgautų 
David Appel leidimą iš Graikijos vyriausy
bės įruošti turistinį kurortą vienoje iš Grai
kijos salų. Ariel Saron atsisako atsistatydin
ti. sakosi nieko nežinąs apie sūnaus Gilad 
pinigines operacijas.
♦ Sausio 19 d. Irano žmogaus teisių advo
katė Shirin Ebadi. 2003-jų m. Nobelio taikos 
pramijos laureatė, kreipėsi į Irano prezidentą 
Mohammad Khatami, kad jis gintų Irane 
pažeidžiamas demokratines teises. Vasario 20 
d. Irane turi įvykti parlamento rinkimai. Iš 
8200 užsiregistravusių kandidatų. rcliginitĮ 
konservatorių valdoma Irano Patikėtinių 
Tary ba išbraukė virš 3000 kandidatų, jai 
nepriimtinų dėl reformas palaikančių pažiūrų. 
Išbrauktųjų tarpe yra 80 dabartinio parla
mento narių. Shirin Ebadi kvietė prezidentą 
išpildy ti savo pažadą atsistatydinti, jei Irano 
Patikėtinių Taryba neatšauks savo žingsnio.
♦ Sausio 22 d. Indonezijos kariuomenės 
vadas generolas Endriartono Sutarto pareiš
kė. kad jis pritaria Australijos vyriausybės 
nusistatymui prisidėti prie JAV pastangų 
išvystyti priešraketinės gynybos sistemą Jo 
nuomone, ši sistema galėtų padėti apsaugoti 
ir Indoneziją.
♦ Sausio 21 d. Marso paviršių tyręs robo
tas "Spirit" pradėjo rodyti gedimo žymių, 
neklausydamas instrukcijų ir nereguliariai 
transliuodamas surinktus duomenis.
Sausio 24 d. kitoje Marso planetos pusėje 
sėkmingai nusileido antras tyrimo robotas 
'Opportunity'’.
♦ Sausio 25 d. Izraelio vyriausybė pranešė 
apie susitarimą su Libano Hezbollah karine 
organizacija. Hezbollah paleis 2000 m. spalio 
mėn. pagrobtą Izraelio biznierių Elhanan 
Tannenbaum bei grąžins trijų kareivių kūnus. 
Izraelis paleis 400 arabų belaisvių, daugiausia 
palestiniečių, bei sugrąžins 59 žuvusių 
Hezbollah kovotojų kūnus. Susitarimas 
pasiektas tarpininkaujant Vokietijai.

□

valgymo varžybas laimėjo išalkęs klaipėdietis, 
per 36 sekundes sukirtęs penkias keptas žuvis.

Vienas iš renginio iniciatorių - Palangos 
viešbučių ir restoranų asociacijos pirmininkas 
A. Mcškys sakė nesitikėjęs tokio sambūrio. 
Svečių daugiau nei birželio mėnesiais.

Klaipėda paminėjo sausio 15-ąją
Šiemet 81-ųjų metinių proga Klaipėdoje 

buvo iškilmingai paminėtas Klaipėdos krašto 
susijungimas su Didžiąja Lietuva 1923 m. 
sausio 15 d. Jau išvakarėse Klaipėdos uni
versiteto koncertų salėje įvyko mišraus choro 
"Aukuras” jubiliejinis 10-čio koncertas. Klai
pėdos universitetas turi sukaupęs labai daug 
žinių apie Mažąją Lietuvą - Prūsiją, o žmonės 
įsisavina senas krašto tradicijas.

Sausio 15 d. visose Klaipėdos mokyklose 
įvyko istorijos pamoka apie šį kraštą. 12 vai. 
Teatro aikštėje, prie buvusios prancūzų pre
fektūros - vėliavų (Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto) pakėlimas ir eitynės iki “Arka” pa
minklo. Ten pat sutikimas atžygiuojančiųjų 
iš Kretingos ir Prickukės - simbolinis 1923 
m. sukilėlių naktinis žygis užimant Klaipėdą. 
Po to sveikinimai, kalbos apdovanojimai.

16 vai. šauliai, kariai, visuomenės ir VV- 
riausybės atstovai susirinko žuvusiųjų pa
gerbimo iškilmėse Skulptūrų parke, prie 
paminklo 1923 m. sukilimo dalyviams.

Minėjimo iškilmes vainikavo Muzikinia
me teatre vakare pastatyta premjera H. Strckcr 
trijų veiksmų operetė “Taravos Anikė”. At
vykę iš Austrijos režisierius M. Kupferblunt 
ir dailininkas F. Klein suteikė premjerai 
autentiškumo.

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

“Kas yra tikrasis šalies vadovas?”
Seimo narys Aloyzas Sakalas, kuris vadovavo laikinajai Seimo komisijai tirti dabartinę 

politinę krizę, išspausdino ilgą straipsni “Lietuvos žinių” dienraštyje (sausio 23 d), kurį 
perdavė ELTA. Čia pateikiame dalį Aloyza Sakalą minčių. Red.

Kertinis klausimas šioje istorijoje yra ne 
Respublikos Prezidento daroma neleistina 
įtaka privačioms verslo struktūroms, tai sa
vaime yra Konstitucijos pažeidimas, bet san
tykių su Jurijum Borisovu o per jį ir su kitomis 
neaiškiomis figūromis pobūdis.

Šie santy kiai labai įdomūs. Ar kas nors 
prisimena tokį šalies vadovą, kuris būtų savo 
rėmėjo iškeiktas, kad būtų jo perspėtas, jog 
kažkokia kompromituojama medžiaga bus 
perduota užsienio žvalgyboms, tačiau būtų 
to paties Prezidento neišvarytas, o visaip gi
namas ir netgi pamalonintas suteikiant jam 
pilietybę, viešai pavadinant jį šeimos nariu 
ir. numojus ranka į įstatymus, pasveikintas 
su Naujaisiais metais.

Kuris dar prezidentas iškeistų vienos iš 
svarbiausių Valstybės institucijų - Konsti
tucinio Teismo - prestižą į savo, tegul ir patį 
artimiausią, rėmėją? Valstybiškai mąstantis 
politikas to niekados nepadarytų, nes jam 
valstybės interesai ir jos institucijų prestižas 
yra aukščiau už. bet kurio turtingiausio rėmė
jo interesus. Kokie tie ypatingi santykiai sie
ja Respublikos Prezidentą su Jurijumi Bori
sovu. dėl kurių aukojamas asmeninis autori
tetas, valstybės institucijų ir pačios valstybės 
prestižas?

Akivaizdu, kad tie santykiai nulemti psi
chologinės Prezidento priklausomybės nuo 
savo dosnaus rėmėjo. Ar gali kas nors tada 
paneigti, kad Respublikos Prezidentas nėra, 
negali ir negalės būti valdomas Jurijaus Bo
risovo? O jeigu taip, ar ši Prezidento ir Bori
sovo simbiozė (abipusiai naudingas sugyveni
mas. Red.) nekelia grėsmės Lietuvos naciona
liniam saugumui, ir kas tada yra tikrasis val
stybės vadovas JE (Jo Ekscelencija) ar JA 
(Jurijus Aleksandravičius)?

Apkaltos karusele Sukasi.' PrezidUAtas'ir 
toliau nenori atsakyti tiek į šitą, tiek ir į kitus 
jam iškeltus klausimus. Jis susitikinėja su 
rinkėjais, darydamas spaudimą Seimo na
riams. telkia šalininkus, siekdamas savo tikslo 
nevengia jiems sakyti netiesos. Tai pavojingas 
valstybei žaidimas, bet jis yra ir. atrodo, bus 
žaidžiamas iki apkaltos proceso pabaigos.

Izoliacijos nėra, sako R.Paksas
Sausio 19 d. (ELTA). Ant apkaltos slenks

čio stovintis Prez. Rolandas Paksas kviečia 
valstybės žinybas, institucijas, politines par
tijas susitarti ir nemaišyti užsienio politikos 
su vidaus reikalais. Prezidentas taip pat yra 
prieš "diplomatinės izoliacijos” termino, kaip 
neatitinkančio tikrosios padėties, vartojimą.

“Mesneturėtume griauti to, Icąpavyko su
sikurti užsienio politikoje per 13 nepriklau
somybės melų. Aš kalbu apie užsienio po
litikos tęstinumą. Dabartinėje situacijoje 
ypač reikia darnaus ir atsakingo atskirų 
institucijų darbo, kad valstybės užsienio 
politika būtų vykdoma sklandžiai ”, - kalbėjo 
sausio 19d. spaudos konferencijoje R. Paksas. 
Anot Prezidento, terminas apie Lietuvos 
“diplomatinę izoliaciją ", vartojamas “neatsa
kingai ir nederamai, meta šešėlį visai Lietuvai 
ir valstybės užsienio politikai",

Terminas apie Lietuvos diplomatinę izo
liaciją buvo pradėtas vartoti per Prezidentū
ros skandalo įkarštį po to, kai Prezidentas R. 
Paksas turėjo atidėti gruodžio mėnesį pla
nuotą vizitą į JAV. Vėliau buvo atidėti Italijos 
ir Slovakijos Prezidentų planuoti vizitai į 
Lietuvą. Pasak R. Fakso, pagal tarptautinę 
teisę ir praktiką, diplomatinė izoliacija tai
koma viena ar kitai valstybei dėl tam tikrų 
priežasčių pagal tarptautinės bendruomenės 
sutarimą. Tarp tokių valstybių Prezidentas mi
nėjo Šiaurės Korėją. Libiją.

“Lietuvos atveju to nebuvo nėra ir nebus. 
Lietuva yra pripažinta tarptautinės bendri

Samdyti advokatai, iš kailio nerdamiesi, nau
doja visą proceso vilkinimo priemonių arse
nalą. kuriuo naudotis jie gerai įgudo gindami 
įvairaus rango nusikaltėlius.

Per tą laiką Prezidentas apvažinės visus 
rajonus ir miestus, toliau niekins pagrindines 
valstybės institucijas ir ruošis tiek jam palan
kiai, tiek ir nepalankiai apkaltos pabaigai bei 
naujiems rinkimams, jei tokių prireiktų.

Viso to pasekmes jau matome. Užsienio 
valstybės pradėjo ignoruoti Lietuvą mūsų 
tauta suskaldyta ir toliau skaldoma. Suskal
dyta tauta kumščiais įrodinėja savo tiesas. O 
Seimas laiko demokratijos egzaminą.

Seimo nariams reikės tvirtinti Konstitu
cinio Teismo bei specialiosios komisijos iš
vadas. Išlieka galimybė (nors po Konstitucinio 
Teismo sprendimo ji tik teorinė), kad specia
lioji komisija iš viso neteiks Seimui apkultos 
nutarimo arba Seimas jos nepatvirtins. Jei taip 
įvyktų arba Seime neatsirastų 85 Seimo narių 
balsuojančių už apkaltą. LR Seimas ne tik 
skeltų antausį aukščiausiai teisės institucijai 
- Konstituciniam Teismui, bet ir visam pasau
liui parodytų, kad mūsų demokratija yra ge
rokai artimesnė Rytų nei Vakarų demokratijai.

Ar pasikeistų ES požiūris apie Lietuvą į 
nepalankią pusę - sunku nuspėti, bet pasikeis
tų tikrai, nes turėtume autoritetą praradusį 
Respublikos Prezidentą, o autoritetą susigrą
žinti neužtektų nė metų nė mėnesio. Bet. dar 
svarbiau, atsakyti sau į klausimą kaip pasikeis
tų pačių Lietuvos žmonių požiūris į savo 
valstybę? Žmonės pamatytų, kad valdžiai ga
lima nebaudžiamai nesilaikyti Konstitucijos 
ir apeidinėti įstatymus. Kiltų visai supran
tamas klausimas; o kodėl tik valdžiai?

Valdininkai atgautų telefoninės teisės pri
vilegiją, vėl sutelktų dabar išgąsdintas gre
tas naujojinomenklatūra ir atsigautų korup
cija. Visi kiti žmonės ir toliau nerastų teisy
bės, o per rinkimus nusprendę, kad Lietuvai 
reikalinga tvirta ranka, išrinktų tas partijas, 
kurios ją siūlytų. Jei taip įvyktų, mūsų lauktų 
vienas iš minėtų diktatūros variantų, nors gal 
kiek švelnesnės, nei turėjome iki Nepriklau
somybės atkūrimo. Q 

jos narė, valstybė, kuri jau šiais metais taps 
ES i r NATO nare, ir niekas neabejoja Lietu
vos demokratiniais institutais”, - sakė Prezi
dentas. Vis dėlto valstybės vadovas pripaži
no. kad kai kurie Lietuvos partneriai, neno
rėdami būti įvelti į vidaus kovas, lūkuriuoja, 
kuo baigsis skandalas Lietuvoje.

* * *
(ELTA). Sausio 20 d. Klaipėdojcjudėjimo 

“Už teisingumą ir demokratinę Lietuvą” 
nariai, palaikantys Prezidentą Rolandą Paksą, 
surengė piketą. Vidurdienį devyni judėjimo 
“Už teisingumą ir demokratinę Lietuvą” na
riai, išskleidę plakatus “Palaikome Lietuvos 
Prezidentą”, “Šalin rankas nuo Prezidento”, 
teigė siekią atkreipti visuomenės dėmesį prieš 
sąmokslo organizatorius, siekiančius nuversti 
teisėtą šalies vadovą R. Paksą.

Pačiame miesto centre surengtą Preziden
to šalininkų piketą praeiviai vertino skirtingai. 
Vieni sveikino tokią iniciatyvą, kiti stebėjosi 
renginiu ir retoriškai klausė, ką jiems daryti, 
jei mano kitaip, ar taip pat piešti plakatus ir 
eiti į gatves? Nors karštų diskusijų tarp skir
tingas barikadų puses palaikančių asmenų 
netrūko, incidentų nebuvo.

* * *
(ELTA). Sausio 21d. į Kauną atvykusio 

Prez. R. Pakso nepasitiko nei miesto meras, 
nei jo pavaduotojai. Prezidentas dėl to išreiškė 
apgailestavimą. Vizito dieną Prezidentas pra
leido buvusioje Prezidentūroje. Lauke kilo 
ginčų tarp Prezidento šalininkų ir oponentų
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Nauji metai,
Sveikindama ir džiaugdamasi visų Aus

tralijos Lietuvių Bendruomenės apylinkių 
valdybų ir seniūnijų praėjusių metų darbais 
ir įsipareigojimais “vardan tos Lietuvos", no
riu palinkėti naujai išrinktiems ar patvirtin
tiems Lietuvos patriotams kūrybingo darbo, 
šaunių sumanymų ir begalinės stiprybės 2004- 
aisiais. Nes tik Jūsų savanoriško ir aktyvaus 
darbo dėka mūsų Tėvynės vardas skamba to
limajame kontinente - Australijoje, kaip ir 
mūsų vaikų bei vaikaičių lūpose.

Trumpam žvilgterkime į nuveiktus darbus 
ir mūsų planus šiems metams.

ALB Krašto Valdyba per 2003 metus 
atliko šiuos darbus: vedė Vasario 16 dienos 
minėjimą Sydnėjaus Lietinių Klube: rengė ir 
dalyvavo Lietuvių tautodailės parodoje Syd
nėjaus mieste “Bondi to Baltics”: rengė ir 
dalyvavo Sausio 13-oios ir Kariuomenės die
nų minėjimuose; dalyvavo Trakų pilies ma
keto atidaryme Canbcrrojc: džiaugėsi ir 
sveikino pasižymėjusiuosius Australijos 
lietuvius irliūdėjo atsisveikinant su amžinam 
poilsiui išėjusiais mūsų bendruomenės na
riais. Išrinkti delegatai į XI Pasaulio Lietuvių 
Semtą puikiai atstovavo Australijos Lietuvių 
Bendruomenei liepos mėn. Vilniuje. Krašto 
Valdybos surengta Australijos Lietuvių Die
na Vilniaus Rotušėje grįžtamojo atgarsio 
susilaukė ne tik Lietuvoje bet ir Australijos 
valdžios struktūrose. Susitikimai su aukštais 
politikais Lietuvoje bei Australijos ambasado
riumi Baltijos kraštams R. Rovvc leido susi
pažinti su vidinėmis migracijos, politinėmis 
ir ekonominėmis gairėmis. Krašto Valdybos 
bendradarbiavimas su 35 pasaulio kraštų 
bendniomenių atstovais įgalino plačiau pa
žinti ir įsigilinti į pasaulinio lietuvio pilietinę 
būtį. Straipsniai ir nuotraukos apie Austra
lijos lietuvių veiklą dažnai ir mielai sustip
rindavo patriotiniais jausmais tiek Lietuvoje 
gyvenančius, tiek įvairiuose pasaulio kampe
liuose nublokštus tėvynainius. Iš Krašto 
Valdybos lėšų nupirktos knygos ir vaizda
juostės apie Australiją sulaukė didelio 
pritarimo iš Lietuvos bibliotekų. Operatyviai 
skelbta informacija „Mūsų Pastogės“ ir 
„Tėviškės Aidų“ laikraščiuose bei Krašto 
Valdybos leidžiamame „Aplinkraštyje“, 
įgalino apylinkių valdybas dirbti atsakingiau 
ir jausti ALB Krašto Valdybos draugišką 
paramą. O rašiniai įvairiuose Lietuvos dien
raščiuose ir „Pasaulio Lietuvio“ žurnale supa
žindino tolimųjų kraštų bendraminčius su 
Australijos Lietuvių Bendruomenės šven
tėmis ir kasdienybe. Krašto Valdyba iš savo 
biudžeto praėjusiais metais pašalpomis pa
rėmė sunkiai beišsiverčiančią “Mūsų Pasto
gės” redakciją, privalomus mokesčius sumo
kėjo už PLB XI Seimo surengimą bei kišen
pinigių paskyrė visiems mūsų bendruomenei 
atstovavusiems delegatams. Krašto Valdyba 
savo kasdieniniame darbe rūpinosi ir padėjo 
daugeliui žmonių bei organizacijų, kurie į mus 
kreipėsi įvairiais klausimais. Vykdydama 
Krašto Tarybos 28-ojo suvažiavimo priimtas 
rezoliucijas, Krašto Valdyba aktyviai ruošėsi 
dviejų projektų: istorinės knygos anglų kalba 
apie lietuvius Australijoje ir naujo metraščio 
apie Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
įgyvendinimui. Apylinkių Valdybų atsiųsti 
atsakymai į Krašto Valdybos paklausimus 
įgalins mus atidžiau planuoti. Baigtas rengti 
ALB informacinis „Žinynas“, kuris tuoj tu
rėtų pasirodyti visose Australijos lietuviš
kose bibliotekos ir apylinkių valdybose. Dėl 
gautų nusiskundimų (tiek iš Australijos, tiek 
iš Lietuvos lietuvių), kad trūksta operatyvios 
informacijos ALB skirtoje Intemetinėje sve
tainėje (www.austlb.asn.au)Krasto Val
dyba nori pabrėžti, kad ši svetainė yra privati 
ir Valdyba neturi jokių teisių bei galimybių 
savarankiškai atnaujinti joje esančią infor
maciją ar perskaityti laiškus, kurie yra

nauji lapai...
Lietuvių Dienoms artėjant

■e Negali būti, kad pirmieji “Mūsų Pastogės” numeriai neturėtų
h g pranešimų apie Lietuvių Dienas. Jei ne buvusių, tai būsimų. Juk XXIII
g § ALD vyks jau šįmet!
< m Tad Komiteto vardu rašau visiems didelį laišką. Visų pirma -
į ILUSimilvra į viskas pasaulyje keičiasi. Tad ir mūsų Komitete įvyko kai kurių 
* pasikeitimų. Algis Karazija išvyko gyventi ir dirbti Lietuvoje, todėl

jo pradėtas ruošti filmas liko tik pradėtas. Kas bus filmo vietoje, dar 
svarstome, nes yra bent kelios galimybės. Taip pat apšvietimu ir garsais vieton Algio 
apsiėmė rūpintis Justinas Skimbirauskas. Kristina Baškytė, užsikrovusi daugiau darbo 
Melbourne Apylinkės Valdyboje, savo pareigas LD Komitete perdavė Julijai Simankc- 
vičienei, o Intai Strazdauskienei į talką atėjo Dalia Didžienė.

Tokių būdu Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas dabar yra:
Lilija Kozlovskienė (Ruošos K-to pirmininkė ir Atidarymo Šventės vadovė) 

14 Chillem Crt.. Doncaster East, 3109; tel.: 03-9848-8792 
e-mail: aldienos@iprimus.com.au

Bronė Staugaitienė (Dainų Šventės vadovė)
9 Argus Cr.. Doncaster East; 3109; tel.: 03-9842-5220 

Dalia Antanaitienė (Tautinių Šokių Šventės vadovė)

ALB KV pirmininkė Lolita Kalėda.

pasiunčiami svetainėje nurodytu Krašto 
Valdybos e-mail adresu. Taip pat Krašto 
Valdyba dėjo pastangas pasikviesti meno 
kolektyvus iš Lietuvos. Deja, visos muzikinės 
grupės, tame tarpe ir „Mūsų Pastogėje“ ap
rašytos profesionalių operos solisčių grupė 
„Trys panteros“ pageidavo, kad kelionės ir 
koncertų išlaidos būtų padengtos pridedant 
dar i r honorarą. Kaip žinote, mūsų finansiniai 
resursai yra labai riboti ir tūkstantinių lietu
vių žiūrovų salių mes. kaip kolegos Ameri
koje, turėdami skaitlingą lietuvių bendruo
menę, mes neįgalime. Baigiant praėjusių 
metų glaustą apžvalgą, Krašto Valdyba dė
koja buvusių Krašto Valdybų pirmininkams 
ir nariams: LR Garbės konsulci Adelaidėje 
Janinai Vabolicnci OAM, Birutei Prašmutaitci 
AM, Baliui ir Eglei Stankūnavičiams, prof, 
dr. Vytautui Doniclai, LR Garbės generali
niam konsului Sydnėjuje Viktorui Šliteriui 
OM ir visiems Bendruomenės nariams už 
nuošįrdų bendradarbiavimą ir patarimus. 
Krašto Valdyba yra įsitikinusi, kad visų 
Krašto Valdybų pirmininkų ir narių darbas 
turėtų tęstis net pasibaigus jų kadencijai. Įgyta 
patirtis ir žinios - tai Bendruomenės tramp- 
lynas į ateitį.

Šie metai - mūsų Bendmomcnci labai 
reikšmingi, nes po ilgų pasirengimo dienų, 
visi susitiksime Australijos Lietuvių Ben
druomenės dainų ir šokių šventėje Mel
bourne. Naujų idėjų kupini, apylinkių išrink
ti atstovai dalyvaus 29-ajame Krašto Tarybos 
suvažiavime. Pozicija dėl insikorporavusių 
apylinkių valdybų gal vertėtų papildyti ALB 
Statutą. Apie būsimas diskusijas ir jų temas 
jau reikėtų šiandien pradėti galvoti ir pasiū
lymus prašytume jūsų siųsti Krašto Valdy bai. 
Nesidrovėkime ir negalvokime, kad mums 
aktualūs dalykai nėra svarbūs kitoms valdy
boms. Bendraukime, pasidalinkime savo 
mintimis laikraščių puslapiuose bei rašykite 
mums į Krašto Valdybą adresu: P.O. Bos 669, 
Epping, NSW, 1071.

Šie metai reikšmingi ir tuo, kad jie 
Lietuvoje paskelbti Kalbos ir Knygos metais. 
2004 m. gegužės 7 d. sukanka 100 metų, kai 
atgauta lietuviška spauda lotyniškais raš
menimis. Kaip minėsime šią sukaktį, pri
klausys ir nuo mūsų asmeninio požiūrio į 
spausdintą žodį. Kaip naujoji atvykėlė, lietu
vė, nemažai studijuojanti, dažnai lankausi 
įvairiose bibliotekose ir esu graudžiai nuste
binta nerasdama anglų kalba knygų apie 
Lietuvą, jos istoriją, žmones, kalbą ir 1.1. 
Norėdama parodyti pavyzdį, aš paėmiau šūs
nį per pastaruosius metus Lietuvoje anglų 
kalba išleistų knygų ir padovanojau savo 
vietinei Hornsby (Epping) bibliotekai. Jeigu 
kiekviena Australijoje gyvenanti lietuvių 
šeima nupirktų ir savo vietinei ar mokyklos 
bibliotekai padovanotų kad ir po vieną anglų 
kalba parašytą knygą apie Lietuvą, tai, mano 
nuomone, būtų pats gražiausias ir prasmin
giausias Australijos Lietuvių Bendruomenės 
narių įnašas į daugiakultūrinį šios šalies

4 Robert Str., Balwyn Nth., 3104; tel.: 03-9857-8338
Aldona Butkutė (Literatūros Popietės vadovė)

69 Heller Str., W. Brunswick, 3055: tel.: 03-9387-3161 ir 0425-775-641
e-mail: aadb@iprimus.com.au

Gintaras Radzivanas (Jaunimo Vakaro vadovas)
17 St. Helens Rd., Hawthorn East, 3123; tel.: 0407-985-751
e-mail: gintaras@aljs.org

Julija Simankevičienė (Dailės Parodos rengėja)
17 Glen Rd., Ashburton, 3147; tel.: 03-9885-1792

Irta Strazdauskienė (Tautodailės Parodos rengėja)
224 Osborne St., Williamstown. 3016; tel.: 03-9397-1767
e-mail: irta@centras.lt

Dalia Didžienė (Tautodailės Parodos rengėja)
107 Esplanade, Altona. 3018; tel.: 03-9398-3160

Jūratė Šimkienė (Naujų Metų sutikimo organizatorė)
55 Lancaster Str., Bcntleigh East, 3165, tel.: 03-9578-4319

Alena Karazijienė (Atstovė spaudai ir ALD leidinio redaktorė)
187 Melrose Dvc.. Tullamarine, 3043; tek: 03-933-2172 ir 0423-692-846 
c-mail: karazija@iprimus.com.au

Juozas Vaitiekūnas (Finansų tvarkytojas)
20 Columban Ave., Strathmore, 304; tel.: 03-9374-4781
e-mail: jvaitiekunas@dogper.com.au

Andrius Vaitiekūnas (Iždininkas)
2 Schofield Str., Essendon, 3040; tel.: 03-9379-0579

Ričardas Steponavičius (Lėšų teikėjas)
7 Anniba Ct., Melton, 3337; tel.: 03-9743-2472 ir 0418-310-583 ‘ ’
e-mail: steponavicius@bigpond.com

Henrikas Antanaitis (Apgyvendinimas)
4 Robert Str., Balwyn Nth., 3104; tel.: 03-9857-8338

Mykolas Kozlovskis (Ūkiniai ir organizaciniai darbai)
14 Chiitem Crt., Doncaster East, 3109; tel.: 03-9848-8792
e-mail: aldienos@ip rimus.com.au

Šarūnas Žiedas (Sporto klubo ryšininkas)
7 Libcrc Crt., Doncaster East, 3109; tel.: 9848-4171
e-mail.: sharzi@optusnet.com.au

Soc. Globos Draugija ir Katalikių Moterų D-ja pasistengs, kad niekas neliktų alkanas.
Kai kurie renginiai bus neįprastos formos. Iškilmingo ALD Atidarymo tema - 

rugiapjūtės pabaigtuvės - juk per tas šventes bus parodytas mūsų dvejų metų kultūrinės ir 
sportinės veiklos derlius. Literatūros Vakaras irgi bus kitoks, o koks - tegu būna visiems 
staigmena. Dailės Parodoje fotografijos skyrius būna ne visuomet. Šįmet norėtume, kad 
būtų. Tautodailės Parodoje bus ir tautodailės darbų kalėdine tematika skyrius (prakartėlės, 
advento vainikai, kalėdinės puokštės, eglutės papuošalai ir 1.1.)

Be abejo, bus ruošiamas ir ALD leidinys. Reikės grupinių ir individualių (dailininkų, lite
ratų, grupių vadovų) nuotraukų ir trumpų aprašymų. Tikslios detalės bus paskelbtos vėliau.

Kviečiame taip pat tapti Lietuvių Dienų rėmėjais, įdedant savo verslo reklamą. Viso 
puslapio reklamos kaina $200 (atitinkamai - pusė arba ketvirtis puslapio). Būtų gerai 
bent ketinimą skelbtis žinoti jau greitai. Tai palengvintų leidinio planavimą.

LD Komiteto sekretorė

gyvenimą, supažindinant jos gyventojus su 
Lietuva, jos ištakomis ir spausdintu žodžiu. 
Jeigu šiai mano minčiai pritarsite, tuomet 
Krašto Valdyba galės paskelbti akciją: „Kiek
vienas po lietuvišką knygą į Australijos bib
liotekas“ ar pan. Tai būtų reikšmingas žings
nis ne tik įsijungiant į Australijos bendruo
menės bendrakultūrinį gyvenimą ir paminint 
Lietuviškos spaudos atgavimo 100-metį, bet 
ir neįkainuojamas indėlis į mūsų vaikų 
patriotinį auklėjimą.

Ir paskutinis paraginimas būtų - aplankyti 
lietuviškas šeimas, kurios turi mokyklinio 
amžiaus vaikų ir susižinoti, kodėl jų vaikai 
nelanko lietuvių savaitgalio mokyklų. O 
besimokančius lietuvių kalbą vaikus paska
tinti už tautinio identiteto puoselėjimą. Spau
dos metai mums suteikia plačias galimybes 
ne tik įgyvendinti senas mintis, bet ir viešai 
kiekvienam pasireikšti: ar tai prenumeruojant 

lietuvišką spaudą, mokant lietuvių kalbą, 
angliškam skaitytojui dovanojant knygą apie 
Lietuvą, ar išbandant savo paties plunksną.

Visiems sėkmės!
Lolita Kalėda

ALB Krašto Valdybos pirmininkė 
Autorės prierašas:

Įvairaus turinio apie Lietuvą knygų 
anglų kalba galima užsisakyti Lietuvos 
Intemetinėse svetainėse. Pavyzdžiui, svetai
nė: www.patogupirkti.lt anglų kalba apie 
Lietuvą siūlo virš 100 pavadinimų knygų. 
Kainos su nuolaidomis vyrauja nuo 7 Lt. 
iki 215 Lt. Vienos knygos pristatymas į 
Australiją - 25 Lt. Parsisiunčiant į Austra
liją daugiau knygų, kiekvienai papildomai 
- taikomos 50% nuolaidos. Kompanija 
užsakytas knygas atsiunčia per 2 savaites. 
Tai iš asmeninės patirties.
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Lietuva iš arti
Vilniaus universitetui - greit 425

(ELTA). Šįmet 425 metus švęsiantis 
Vilniaus universitetas pradeda jubiliejinių 
renginių programą. Finansinė jos įgyven
dinimo sąmata siekia daugiau kaip 19 mln. 
litų. VU rektorius, akademikas, profesorius 
Benediktas Juodka sakė, jog prioritetinis 
darbas, kuriam reikės beveik 7 mln. litų. - 
užbaigti Filosofijos fakulteto pastato se
najame VU ansamblyje renovacijų. Pasak 
Universitetui labai daug kainavę iškeldinti 
čia gyvenusius žmones, komercinėmis kai
nomis išpirkti anksčiau įvairių apsukruolių 
įsigytus senųjų gyventojų butus. Apie 3 mln 
litų kainuos sutvarkyti 12 senojo univer
siteto ansamblio kiemų, kad nuo pastatų sie
nų nebyrėtų tinkas.

800 000 litų kainuos tarpfakultetinės 
kompiuterizuotos skaityklos Saulėtekyje 
įrengimas. Šių metų vasarį numatoma ati
daryti skaitykla galės naudotis trijų Sau
lėtekyje veikiančių fakultetų - Ekonomikos. 
Teisės ir Komunikacijos - studentai ir dės
tytojai. Apie 800 000 litų skiriama ir nau
josios VU bibliotekos techniniam projektui 
koreguoti. Pasak rektoriaus, senųjų biblio

Vagys jau dirba kaip žaibas
Lietuvos nusikaltėlių darbo metodai 

kasmet modemėja. vis dažniau nusikaltimai 
įvykdomi neutralizuojant moderniausias 
saugos sistemas ir per rekordiškai trumpą 
laiką - vos kelias minutes.

"Ve tik prieš kokią savaitę įvykdytas 
"Hansabanko" apiplėšimas, kai pavogta 
700 000 litų, bet ir kiti pastarųjų metų nu
sikaltimai rodo, kad Lietuvoje vis dažniau 
įvykdomi nusikaltimai, kokius anksčiau 
matydavome tik filmuose - pripažįsta gc- 
ncralihiskomisaras Mriaiitas Grigaravičius. 
Jis prognozuoja, kad ateityje kovoti su nu
sikaltėliais gali būti dar sunkiau. Kitaip nei 
prieš kelerius metus, dabar nusikaltėliai va
gia ne tik iš butų ar transporto priemonių. 
Anot jo. vagis vis dažniau domina vertingos 
meno vertybės, bankai, kili stambūs objek
tai. “Akivaizdu, kad nusikaltėliai pradėjo 
naudoti modernią aparatūrą, kuri įveikia 
net sudėtingas apsaugos sistemas. Be to, 
pastebime, kad šalies nusikaltėliai konsul
tuojasi su kitų šalių “kolegomis O šių me
todus pritaiko Lietuvoje". - sakė jis. Išaiš
kinti tokius nusikaltimus labai sunku.

Kol kas nėra ryškių poslinkių Vilniuje 
apiplėšto “Hansabanko"' skyriaus tyrime. 
Tai. anot ekspertų, rodo, kad nusikaltimas 
buvo kruopščiai suplanuotas ir profesiona
liai įvykdytas. Spėjama, kad apiplėšimo me
tu naudota moderni technika. Apiplėšimo 
metu nesuveikė signalizacija, todėl daroma 
prielaida, kad banką apiplėšė gerai savo dar
bą išmanantys asmenys.

Praėjusių metų spalį profesionalūs nusi
kaltėliai apvogė ir Priekulės Hansabanko"' 
skyrių. Iš saugvklos tuomet dingo daugiau 
nei 137 000 litų. Paaiškėjo, kad vagys į ban
ko saugyklą pateko per gretutines patalpas, 
sienoje išardę maždaug 40 cm aukščio ir 
pločio skylę. Manyta, jog nusikaltėliai tiks
liai žinojo, kurią sieną ardy ti. Tiesa, iki šiol 
nežinoma, kodėl nesuveikė pastate įrengta 
apsaugos signalizacija.

Pastaruoju metu Lietuvoje pagausėjo va
dinamųjų žaibiškų vagysčių, kai vos per 
kelias minutes nusikaltėliai sugeba pasisa
vinti juvelyrinių dirbinių ar kitokių daiktų 
už ne vieną tūkstantį litų.

Prieš keletą dienų Savanorių prospekte 
esanti buitinės technikos parduotuvė “To
po centras” žaibiškai apvogta jos darbo 
metu. Parduotuvės prekybos salėje vagys, 
pritaikę raktą, atidarė stiklinę spintelę ir 
pavogė keturis fotoaparatus ‘"Oly mpus”
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tekos saugyklų padėtis y ra kritiška - jose 
sukaupta per 5 mln. knygų, jau baigiama 
užkrauti paskutinė lenty na. Todėl tikimasi 
netrukus dėti pirmąją naujosios bibliotekos 
ir saugyklų pastato plytą, o visų statybų 
sąmata gali siekti 80 mln. litų.

Jubiliejaus kulminacija numatoma 2004 
m. rugsėjo viduryje. Tuomet vyks tarptau
tinė konferencija "Vilniaus universitetas 
Europoje Praeitis, dabartis, ateitis". Vil
niaus gatvėse šurmuliuos studentų eisenos, 
daugelis kitų šventinių renginių.

35 metus Vilniaus universitete dirbantis 
prof. B. Juodka neslėpė pasididžiavimo 
seniausia ir didžiausia šalies aukštąja mo
kykla. pirmąja iš Lietuvos universitetų pasi
rašiusia Bolonijos chartiją. Šiuo metu VU 
mokosi per 24 000 studentų, dirba apie 200 
profesorių. Jis gali pasigirti stipriu Matema
tikos ir informatikos fakultetu bei pasaulinio 
lygio matematikos mokykla, taip pat La
zerių ir biochemijos ty rimų centru, neseniai 
pripažintu vienu iš geriausių mokslo ty rimų 
centrų Europoje, taip pat chemijos ir 
medicinos akademinėmis pajėgomis.

“HP photosmart"’.
“Tai rodo, kad nusikaltėliai įžūlėja ir 

naudojasi patikimais ir, matyt, jų patikrin
tais metodais". - sako V.Grigaravičius. Jis 
pastebi, kad tokie nusikaltimai įvykdomi 
tam tikromis aplinkybėmis. Žiema, anot jo. 
tam palankus metas, “Visur spūstis, slidu, 
policijos ekipažai nespėja atvykti į įvykio 
vietą ", - pripažino jis. neslėpęs, kad polici
jos darbą apsunkina ir nusikaltėlių išmonė. 
“Būna atvejų, kai pranešama apie neva 
kitame miešto gale vykšlantj nusikaltimą, 
o ekipažams nuvykus į tariamą įvykio vie
tą, nusikaltėliai plėšia kitą objektą ",

Praėjusių metų pradžioje žaibiškų va
gysčių banga prasidėjo Klaipėdoje, vėliau 
persimetė j kitus šalies miestus. Pernai sau
sį paryčiais išlaužę duris nusikaltėliai ap
vogė H. Manto gatvėje esančią kosmetika 
prekiaujančią parduotuvę “Eurokos”. Iš 
kasos pagrobė nemažą pinigų sumą. Taip 
pat apvogė kitą tose pačiose patalpoje 
esančią bendrovę. Iš jos dingo daugiau nei 
30 mobiliųjų telefonų. Policijos duomeni
mis. saugos tarnybos ekipažas į įvykio vietą 
atvyko per maždaug 3 minutes, tačiau nusi
kaltėlių neaptiko. Pernai pirmąjį pusmetį 
Klaipėdoje panašiais metodais buvo įvyk
dyti beveik dešimt nusikaltimų.

Vėliau žaibiškų vagvsčių banga persi
kėlė į Vilnių. Sostinėje nusikaltėliai naudojo 
ir naujus darbo metodus. Privažiavę prie 
L.Asanavičiūtės gatvėje esančios parduo
tuvės sidabro spalvos automobiliu "VW 
Passat”, trys vyriškiai, du iš kurių buvo 
kaukėti, išdaužė vitrinos stiklą, lynu 
užkabino seifą ir. įkėlę į automobilį, išvežė. 
Seife buvo 2 000 litų ir aukso dirbiniai. Par
duotuvėje taip pat buvo įrengta signali
zacija. Tačiau, nors ir suveikusi, ji negalėjo 
padėti sulaikyti įtariamųjų, nes visa vagys
tė buvo įvykdyta maždaug per 2 minutes.

Pernai rugsėjį įvyko žaibiška banknotų 
priėmimo terminalo vagystė “ 1-2-3” degali
nėje. Nustatyta, kad ji įvykdyta vogtu au
tomobiliu "VW Passat”. Prie terminalo pri
kabinę specialų lyną, nusikaltėliai tuomet 
išrovė automatą ir jį išvežė. Nusikaltimas 
taip pat truko vos kelias minutes, todėl sau
gos tarnybos darbuotojai atvyko per vėlai.

Spalį neįtikėtinai greitai įvykdomos 
vagystės pasiekė Panevėžį. Ten įvykdyta, 
ko gero, didžiausio masto žaibiška vagystė 
- įsilaužus į parduotuvę “Elektromarkt” 
Aukštaičių gatvėje, išnešta 30 skaitmeninių 
vaizdo kamerų. Nusikaltimas įvykdytas po

Kaip malonu... popuri!
Per šventes susirinko tiek daug gerų ži

nučių! Tačiau, pirmiausiai, norėčiau pasvei
kinti visus skaitytojus ir pranešti, kad: 
“LAIMĖS” banke į Jūsų sąskaitą Nr 2004 

yra pervesta 365 dienos LAIMES, MEILĖS. 
SVEIKATOS ir DŽIAUGSMO. Sėkmės jas 
leidžiant!

Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai 
Šiauliuose siunčia geriausius linkėjimus savo 
mecenatams Australijoje, kurie skyrė premijų, 
turtino bilioteką. muziejų, meno galeriją ir 
anglų kalbos katedrą vaizdajuostėmis, kny
gomis ir įvairiomis mokslo priemonėmis bei 
Australijos lietuvių dailininkų paveikslais Tos 
pačios gimnazijos moksleivių sukurta akcinė 
bendrovė “Janainis”, sudariusi su Šiaulių 
" Rūtos” saldainių fabriku sutartį, atsiuntė 
skanių, šokoladinių saldainių akcininkams 
“Sody boję”. Smagu, kad jaunimas mokslinas! 
ir mokosi rasti ateičiai galimybių sukurti 
verslo Lietuvoje. Gal mažiau jaunimo nubyrės 
į užsienį!

Literatūra
Sydney man buvo įteikta nelaukta, bet 

labai džiugi kalėdinė dovana. Autorius An
tanas Laukaitis dovanojo savo leidinį “Gy
venimo sūkuriuose” (‘Homo liber”, leidykla, 
Vilnius 2003.) Šimtas devyniasdešimt penkių 
puslapių knyga yra su kietais viršeliais, gau
siai iliustruota ir meniškai apipavidalinta dail. 
Rimanto Tumasonio. Malonu tokį kruopščiai 
išleistą leidinį paimti į rankas. Malonu dar ir 
todėl, kad prasmingas turiny s susideda iš 
kelių dalių: autoriaus prisiminimų - saky čiau 
sutrauktos, bet patenkinančios autobiografi
nės apybraižos, draugų prisiminimų, spaudos 
atsiliepimų ir mane sudominusiu, retai pasi
taikančiu įtarpu - “Gyvenimo akimirkos nuo
traukose” Juk ne veltui sakoma: gera nuo
trauka atstoja ilgoką straipsnį. O draugų ir 
spaudos įnašas prisideda prie autoriaus, kaip 
žmogaus ir sportininko asmenybės supras- 
minimo. •• • — -ivaj

Tikslieji mokslai ir...
Kaip malonu pranešti, kad matematikos 

mokslininkas prof. Vilijandas Bagdonavi
čius, kuris po pusmetį dirba Bordeaux 
(Prancūzija) ir Vilniaus universitetuose, buvo 
apdovanotas Akademinės palmės ordinu. Tai 

pietų. Kone tuo pačiu laiku nusikaltimai 
įvykdyti Vilniuje ir Klaipėdoje. Panevėžyje 
vagy s sudaužė įėjimo durų stiklo paketą, o 
patekę į prekybos salę - išdaužė vitriną ir 
išnešė ten buvusias vaizdo kameras.

"Pastaraisiais metais pradėti plėšti in
kasatoriai, bankai. Be to, Lietuvoje pradėti 
vykdyti nusikaltimai aukštų technologijų 
srityje. Jau yra buvę atvejų, kai suklasto
tomis kreditinėmis kortelėmis pasisavinami 
kitų žmonių pinigai. Vagiama ir informa
cija, kuri kartais gali būti vertingesnė už 
pinigus". - sako V.Grigaravičius. Jis paste
bi. kad šalies organizuoti nusikaltėliai ima 
domėtis nebe automobilių vagystėmis, bet 
nusikaltimais aukštų technologijų srityje. 
“Paprastai tokie nusikaltimai ilgai pla
nuojami ir Jų tikrai daugės. Tai siečiau ir 
su stojimu į ES. Be to, tokius nusikaltimus 
sunkiau ir išaiškinti ”, - sakė jis.

Vertingų meno dirbinių nusikaltėliai ga
li rasti Lietuvos bažnyčiose. Kai kurios jų 
vertinamos net keliais šimtais tūkstančių 
litų. Pastaruoju metu pagausėjo ir tokio 
pobūdžio nusikaltimų, juos įvykdžiusiųjų 
rasti nepavyksta.

Antrąją Kalėdų naktį į Šiluvos bažnyčią 
įsibrovę nusikaltėliai nuplėšė dvi stebuk
lingu laikomo paveikslo auksines karūnas. 
Dievo Motinos auksinę sagę. 1786 m. ste
buklais garsėjęs paveikslas buvo vainikuotas 
popiežiaus karūnomis, kurios laikomos itin 
vertingomis. Nors policija buvo sulaikiusi 
net du asmenis. įtariamus šiuo nusikaltimu, 
tačiau, pritrūkus jų kaltės įrodymų, vyrai 
buvo paleisti. Bylą tiriantys prokurorai 
karūnų paiešką paskelbė per Interpolą. 

aukštas Prancūzijos vyriausybės lietuvio 
profesoriaus nuveiktų darbų ir pasiekimų 
įvertinimas. Prof. Bagdonavičius drauge su 
kolega iš Bordeaux universiteto išleido 
monografiją JAV: “Accelerated Lilė Models. 
Modeling and Statistical Analysis.”

__ir muzika
Vytenis Marija Vasiliūnas yra erdvės 

fizikas, baigęs Harvardo Universitetą bei 
Massachussets Valstijos Technologijos 
Institutą. Jis yra dabar "vienas iš žymaus 
Max Planck aeronomijos instituto Vokieti
joje direktorių ...ir bemaž 100-to mokslinių 
straipsnių autorius”. Tačiau VM. Vasiliūnas 
nesitenkino vien tik mokslininko karjera. Jis 
buvo ilgus metus savo tėvo, smuikininko 
Izidoriaus Vtsiliūno akompaniatorius ir savo 
ruožtu pagarsėjo kaip aukšto lygio - pasauli
nio masto vargoninkas. Užaugęs išeivijoje, jis 
nenutraukė ryšių su Lietuva ir kasmet atvyksta 
koncertuoti tėvynėje.

Iš Lietuvos į Australiją atskrido boso 
Artūro Kozlovskio ir akompaniatorės 
Eugenijos Kuprytės naujausia CD. Aplanke 
rašoma, kad “2003 m. gegužės mėn. Artūras 
Kozlovskis ir Eugenija Kuprytė su koncer
tine programa “ Kur balti keliai" aplankė 
Australijos lietuvių bendruomenes Melbour
ne, Sydnėjuje, Canberroje ir Adelaidėje." CD 
plokštelėje klausovai ras visas Sydney kon
certe dainuotas Artūro Kozlovskio liaudies 
dainas ir operos bei operečių arijas. Solisto ir 
pianistės CD yra gerai pavykusio koncerto 
malonus prisiminimas. Suinteresuoti asmenys 
galėtų kreiptis pas p.p. Kozlovskius Mel
bourne ir pas dr. R. Zakarevičių Sydney.

Švietimas
Už novatoriškus kalbų mokymo ir 

mokymosi metodikos projektus. Švietimo ir 
mokslo ministras Algirdas Monkevičius 
apdovanojo " Europos pažymėjimais” Alantos 
technologijos ir verslo mokyklą, Šeduvos 
vidurinę mokyklą Alytaus "Dzūkijos” vid. 
mokyklą. Vilniaus universiteto Lituanistinių 
studijų katedrą. Kelmės “Aukuro” vid. mo
kyklą. Džiugu - jaunimas taps gerais kal
bininkais! Tad nebus baisu jaunoms kartoms 
dalyvauti Europos Sąjungoje.

Isolda Poželaitė - Davis AM

neatmetama, kad karūnas gali būti bandoma 
parduoti užsienyje. Karūnos vertinamos ne 
mažiau kaip keliasdešimčia tūkstančių litų.

Yra požymių, kad ir bažnyčių vagystės 
gali būti įvykdytos profesionalų. V.Griga
ravičius pastebi, kad bažnyčios apvagiamos 
tam tikromis bangomis.

Prieš įsibraunant į Šiluvos bažnyčią 
lapkritį buvo apvogta Švenčiausios Merge
lės Marijos bažnyčia Trakuose. Tuomet va
gišiai nugvelbė tikinčiųjų paaukotus aukso 
ir sidabro papuošalus, kabojusius virš al
toriaus: du auksinius žiedus su brangakme
niais. vieną sidabrinį žiedą su deimantais 
ir dvi auksines grandinėles su pakabukais. 
V.Grigaravičius įsitikinęs, kad šiuos nusi
kaltimus pavyks išaiškinti.

Specialistai pastebi, kad vienintelis bū
das apsisaugoti nuo vis modernesnėmis 
technologijomis besinaudojančių vagių - dar 
labiau stiprinti turto apsaugą. “Mūsų spe
cialistai stebėjo, kaip kitose valstybėse 
įrengiamos apsaugos priemonės. Dabar 
pačias moderniausias sistemas bandome 
įrengti ir Lietuvoje. Pačių naujausių siste
mų neįmanoma neutralizuoti, kaip daroma 
su dabar veikiančiomis", - aiškino V.Griga
ravičius.

Tuo tarpu saugos tarnybos “Jungtis" va
dovas Evaldas Piraitis pastebi, kad Lietu
voje nusikaltėliai jau geba atidaryti net šar
vuotas duris. “Nusikaltėliai vogti eina pa
sirengę. O paskutinių metų tendencijos 
rodo, kad nusikaltėliai tik įžūlėja", -pastebi 
Evaldas Piraitis.

Remigijus Jurgelaitis
(Sutrumpinta “K.d.”)
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Reikšmingas dr. G.Kazokienės įnašas
Gražina Pranauskienė

2003 m. birželio 20 dieną buvo išleista 
dr. Genovaitės Kazokienės knyga “Lithu
anian Artists in Australia 1950-1990” 
(“Lietuviai dailininkai Australijoje 1950- 
1990”). Pusmečio bėgyje ši mokslinė studija 
buvo pristatyta Lietuvos ir Australijos lie
tuviams. Liepos mėnesį su knyga susipa
žino vilniečiai ir kauniečiai, o rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais - Adelaidėje ir Sydnėjujc 
gyvenentys tautiečiai. Spalio-lapkričio mė
nesiais leidinio pristatymai vyko Klaipė
doje, Palangoje, Kretingoje ir apylinkėse, 
Telšiuose, Šiauliuose, Mažeikiuose ir 
Gargžduose. Paskutinis keturioliktasis 
pristatymas,dalyvaujant autorei, suruoštas 
Melboumo Lietuvių Klube.

Į pristatymą buvo pakviesti svarbūs ir 
įtakingi asmenys: Viktorijos Universiteto 
Melbourne vicekanclcrė prof. Elizabeth 
Harman, Europos-Australijos Instituto di
rektorius bei laikinai einantis VU vicekanc- 
lerės pavaduotojo pareigas užsienio reika
lams prof. Ron Adams, LR Garbės konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas, Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas Algis Šimkus 
ir Melboumo Apylinkės pirmininkas An
drius Vaitiekūnas.

Iškilmingoje dalyje pasisakę Universi
teto atstovai - tiek prof. Harman, tick prof. 
Adams - pabrėžė šio leidinio svarbą lietu
vių ir Australijos bendruomenėms. Glau
daus bendradarbiavimo su Universitete 
esančiu Europos-Australijos Institutu dė
ka, dr. G. Kazokienės daktarinė disertacija, 
išgulėjusi lentynose dešimt metų, pagaliau 
išvydo dienos šviesą. Po savo pasisakymo 
prof. Harman dr. Kazokienei įteikė didžiulę 
puokštę gėlių, o prof. Adams - įrėminto 
knygos viršelio kopiją. Autorė taip pat sve
čius apdovanojo, vicekanclerei įteikdama 
tautinę juostą, o Europos-Australijos Ins
tituto Direktoriui - lininę staltiesę.

Iškilmingai daliai pasibaigus, vyko kon
certas, kurį, kaip ir visą popietę, vedė Gra
žina Pranauskienė ir Stepas Levickis. Dai
navo Birutės Prašmutaitės vadovaujamas 
choras “Dainos Sambūris” bei Danos 
Levickienės choras “Danos vyrai”. Taip pat 
šoko Dalios Antanaitienės vadovaujamos 
senjorų grupė “Šokdava” ir jaunimo “Gin
taras”. Fortepionu skambino pianistas Ro
landas Imbrasas. Turbūt didžiausiu siur
prizu ir koncerto kulminacija tapo dr. Geno
vaitės Kazokienės sukurta “Rauda”, kurią 
pirmą kartą Melboumo lietuviams raudojo 

Nuotraukoje - Europos-Australijos Instituto direktorius prof. Ron Adams ir Viktorijos 
Universiteto vicekanclcrė prof. Elizabeth Harman įteikia dr. Genovaitei Kazokienei 
paveikslą. Dešinėje - LR Garbės konsulas Melbourne Andrius Žilinskas.

G. Pranauskienė ir S. Levickis. Prieš išsi
skiriant, susirinkusieji buvo paprašyti pri
sijungti prie lietuvių išeivių dainos “Ne
išeik. neišeik tu iš sodžiaus” atlikimo.

Pristatymo iškilmėms pasibaigus, namo 
neskubėta. Autorė pasirašinėjo knygas, o 
antrame aukšte veikė dr. G.Kazokienės 
leidinyje aprašytų dailininkų paroda. Joje 
puikavosi Dalios Antanaitienės, Juozo 
Baukaus, Paul Clevelend, Stasio Čižausko, 
Danos Danius, Stasio Eimučio, Gražinos 
Firinauskienės, Adolfo Jankaus, Irenos 
Jokubauskienės, Daniaus Kesmino, Alės 
Liubinienės, Undinės Padoms, Alfonso ir 
Felikso Ročių, Mindaugo ir Viktoro Sirnan- 
kevičių, Irenos Sybley, Vosyliaus Jeršovo, 
Reginos Kaunienės, Malvinos ir Vytauto 
Miliauskų, Nijolės Pengelly, Fausto Sa- 
jdausko, Adolfo Vaičaičio, Adomo Vingio, 
Teisučio Zikaro, Elenos Zdanės, Elenos 
Zdanavičius ir kitų darbai. Parodą ruošė 
Roma Eskirtaitė-Evans, padedant Liudai 
Valiaugienei, Jūrai Šimkienei, Monikai So- 
daitienei ir Irenai Vilkišienei.

Melbourne vykęs pristatymas paliko 
savo pėdsaką ne tik todėl, kad pirmą kartą 
lietuvių tarpe svečiavosi Viktorijos Univer
siteto vadovybės atstovai, bet ir todėl, kad 
tai buvo baigiamasis pristatymas. Daliai 
Pannacci ir Liudai Valiaugienei talkinin
kaujant, išparduotos 28 knygos. Reikia taip 
pat pasidžiaugti, jog bibliotekos vedėjas 
Feliksas Sodaitis jau anksčiau bibliotekos 
skaitytojams pardavė 13 kopijų.

Baigiant norėtųsi padėkoti visiems pri- 
sidėjusiems prie šio renginio sėkmės. Jų 
neįmanoma išvardinti, bet malonu, kad 
Melbourne darbuojamės kaip viena darni 
šeima. Žinoma, didžiausia padėka tenka 
pačiai autorei dr. Genovaitei Kazokienei, 
kuri praleido šešerius metus Australijos 
lietuvių dailininkų kūrybos nagrinėjimui. 
Parduotų knygų pajamos skiriamos Lietu
vos studentų, norinčių tęsti studijas Vikto
rijos Universitete, stipendijoms. Iki šiol yra 
išplatinta ir padovanota apie 200 egzemp
liorių, o liko dar 500.

Dr. Genovaitės Kazokienės studiją 
“Lithuanian Artists in Australia 1950- 
1990” (“Lietuviai dailininkai Australijoje 
1950-1990”) galima įsigyti Adelaidės, 
Melboumo, Sydnėjaus Lietuvių Namų 
bibliotekose; Geelongc - pas Kajetoną 
Starinską, Hobarte - pas Algimantą 
Taškūną ir Canberroje - Viktorą Martišių. 
Lietuvoje ją rasite Palangos miesto kny
gyne. □

Ted Reilly: įspūdžiai Lietuvoje
Tęsinys, pradžia MP Nr. 40 (2003)

Music is all something that sounds like Žemaitei not 
around Žemaičiai, the official name. A newspaper

They say that the 
composer French 
Saint-Sacns would go 
out into the countryside

and write down fragments of birds’ song 
he heard or even plucked a tune from 
telegraph wires as they sang in the
afternoon. If I were a composer living here.
I would notate the sound of Autumn rain 
on roof, the syncopated thump of tyres as 
cars swerve around Town Hall Square at 
nine-thirty on a Sunday night, water 
rushing from one pool to the other till it 
gurgles down into deep drains, kids’ voices 
as they trail past the Rotušė. I would take a 
tape-recorder out onto the streets of small 
country towns on the way from Joniškis to 
Druskininkai, and listen to the voices of 
people. They’re so different from city 
voices: melodies are uttered. Girls in 
Marijampolė sing of lost forests in their 
sleep, boys from Kaunas sound like 
trombones in a marching band, whilst the 
old priests in this monastery ghost their way 
through morning hymns. Even the news 
announcers on Vilnius Radio have a distinct 
way of speaking, machine-guns running out 
of ammunition.

1 was raised in a house of music. Mother 
would play the sentimental favourites of her 
youth, Johnny Ray and Irish jigs. Father 
learnt to play the bagpipes, and would 
serenade cows and magpies. He would bring 
home newly-cut vinyl recordings made for 
the Adelaide Symphony Orchestra, so I 
could hear Eugene Goosens conduct 
Brahms and Stravinsky! Only classics and 
jazz were allowed from the radio. I first 
learnt to dance when we would go to the 
Irish community’s hall, and the night would 
be filled with the smell of rosin as fiddles 
rang out and accordions wheezed. In early 
days of teaching, I would go around visiting 
my friend, Vytas Straukas, and after Mrs. 
Straukas had fed us boys and some hands 
of cards had been played, he would get out 
his violin and start on his repertoire of folk 
dances. Show offs! - the girls giggled.
Jūratė’s grandfather, Antanas Giniotis,
would need little urging to pull on his 
accordion and start singing whenever 
family gathered - he sang and played so 
well, so enthusiastically, at our wedding that 
even the youngest and fittest were danced 
off their feet. On the way home from my 
father’s funeral, a small country radio 
station started playing a slow air by an Irish 
group. The Chieftains. Sometimes, music 
is the only way we have of expressing our 
sorrows: my son started crying - Turn it off, 
Dad, it's Grandpa’s music! — the melody 
wrought by string and air, bow and box, 
drifted away like a lost ghost wandering 
over the dry Australian land: we did not 
speak for fifty kilometres.

Every language has its own melody, 
every dialect has its own song. Here, there 
is an acute awareness of the differences 
between the four major groups of speakers 
- and this is in a country of three million. 
The western lowlanders are commonly 
reckoned to speak for themselves, and they 
revel in their differences calling themselves 

Padėka
Širdingai dėkoju visiems, sveikinusiems mane šimtojo gimtadienio proga.

Stepas Jarembauskas

in the local dialect from Klaipėda is 
unreadable to a south-westerner from 
Suvalkija, whence comes the official 
language. And in the south-east, the Dzūkai
mush everything up as though they’re eating 
mashed potatoes, which they do - dzu you, 
dzu you von tzu dzance - hey bėby? - The
Beatles never sounded so good! No wonder
they’re still popular on Moskvamuzak, in 
Dzūkų cover versions. Up north, they’re 
rather hoity-toity about pronunciation and 
rhythm, claiming they’re the nation’s soul. 
They need to do something for their self- 
esteem - with the Ingalina reactor cooking 
away. But if they turned their ears just a 
few kilometres northward, along the 
samagonas pipeline, there’s a different set 
of tunes singing. A kavinė has become a 
kafejnica, and good morning’s cheerful 
labas rytas is now the chirrupy labrit! I 
wonder what they say these days in Latagala 
when trying not to speak the other language. 
My tape-recorder’s running hard ....

Looking through my photos of the last 
six weeks, I come across those I took at the 
farmers’ festival here in Kaunas. The group 
from Klaipėda looks so down at heel in 
comparison to the smartly dressed groups 
from elsewhere. But they had heart and soul, 
sitting in their case by the basilica, blessed 
by Maironis beaming out from his wall 
plaque. You don’t have to wear fancy 
costumes to be folk musician, all you need 
is the desire to play and sing - but some 
rich uncle from the States should put aside 
a few dollars and buy them something. 
There’s a group of students who hang out 
on Vilnius St., hit the guitar strings and belt 
out a. mean blues from time to time, it’s all 
heart and soul, little art and much artlessncss. 
One of the girls bounces out with upturned 
knitted cap, beams and extracts a few cents 
from foreign tourists: the band plays on.

Go north young man! Why? They got 
rhythm! Imagine a group with three drums: 
one a snare - for time, but remembering 
that snare wires blur the measure - then a 
standard drum which is played both on the 
skin and on the rim, and lastly, a deep-
bellied copper kettle thrumming the floor 
and rattling two guitarists who are trying 
to get closer to the microphones: that’s just 
the rhythm and song section. Now add four 
Latvian bagpipers. Mix rhythms and dance 
tunes, and my television set is jumping 
around the room - there’s no stopping it! 
Later, three girls are playing on their 
kuokles - which are something like Peggy 
Seeger’s Flatharp - laid out over their laps, 
as they strum out a simple dancing tune. 
No doubt there were words to go with the 
music, but they are content to let the melody 
to ring out. Then a group from Latgala 
fronts up: fiddles, clarinet, drum, large 
trumpet and a young man singing: around 
and around the couples sling and slip, line 
and circle, waltz and polka: clips from the 
recent Song Festival. Maris Jansons, 
director of a small folk music institute in 
Riga is interviewed. This is the Klets show 
on late Saturday night television in Latvia 
- the country is singing!
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<■ Kas - kur - kaip?
II- Gcclong’as ir III - Melboumas.

Antanas Berniukų iki 19 m. grupėje: I -
Laukaitis Gcclongas.il- Adelaidė.III-Melbournas.

Mišrių iki 19 m grupėje: I - Gcelongas.
II - Adelaidė

Sporto Šventė Geelonge
Sporto varžybos

Kaip ir visose Sporto Šventėse, pagrin
dinė sporto šaka buvo krepšinis. Krepšinio 
lygis nebuvo aukštas, tačiau kai kurios 
rungtynės buvo įdomios ir net jaudinančios. 
Sydnėjaus vyrų komanda “Kovas" tik su 
šešiais žaidėjais ir gerai su vy rais pasiro
džiusiu jaunium Aleksandru Karpavičium, 
labai įtemptoje kovoje laimėjo prieš pirmąją 
vietą Šventėje iškovojusią Adelaidės ko
mandų (48:46). bet gana lengvai pralaimėjo 
antrąją vietą iškovojusiai Geelongo ko
mandai (59:31). kuri po jaudinančios kovos 
pralaimėjo Adelaidės komandai (55:36). 
Abi šios komandos turėjo po vieną pra
laimėjimą. tačiau Adelaidės komanda tu
rėjo geresnį taškų santykį ir tapo Šventės 
laimėtoja. Šventėje trūko jaunių komandų. 
Ateityje klubams dėl to reikėtų susirūpinti.

Išrinkta vyrų krepšininkų rinktinė, kurią 
sudaro: A. Jaunutis. L. ir P. Hobans iš Ade
laidės. G. Bindokas. R. Licbich. St. Wiasak 
iš Geelong o. V. ir P. Andricjūnai. M. Wallis 
iš Sydnėjaus, St. Levickis. A. Naujalis, L. 
Kasperiūnas ir A. Firinauskas iš Melbour
ne. Treneris D. Jaunulis iš Adelaidės.

Trečiąją vietą vyrų krepšinio varžybose 
užėmė Sydnėjaus komanda, ketvirtą - 
Melbourne II komandą, penktą ir šeštą - 
Melbourne I ir III komandos.

Moterų krepšinio laimėtoja tapo Mel
bourne komanda, antrą vietą užėmė Ade
laidės. o trečią - Geelongo komandos.

Berniukų iki 16 m. grupėje: I - Adelaidė.

Gcriausiu šventės jaunių krepšinio 
žaidėju buvo išrinkatas Edis Obeliūnas iš 
Geelongo.

Šventės moterų krepšinio rinktinė: Z. 
Šukys. A. Kristensen. G. Statkus (Mcl- 
bournas), R. Wiasak, S. Krivickas (Adelai
dė). J Bindokas. D. Koszcla ir L A. Koszela 
(Gcelongas). D. ir K. Milvydas (Brisbane). 
Treneris G. Vaitkus

Baudų metime geriausiai pasirodė: 
berniukų iki 18 m. - J. Watach. mergaičių 
iki 18 m . - F. Watach. vyrų - P. Obeliūnas 
(visi iš Geelongo), moterų - G. Statkus 
(Melbournas).

Geriausiu vyrų krepšinio žaidėju tapo A. 
Firinauskas. geriausia merginų krepšinio 
žaidėja - A. Kirstens (abu iš Melbourne).

Paskutinę šventės dieną buvo sužaistos 
lietuvių moterų su reprezentacine australių 
komanda draugiškos krepšinio rungty nės, 
kurias laimėjo australės (45:37) ir lietuvių 
vyrų su reprezentacine australų jaunių 
rinktine, kurią treniruoja Jonas Obeliūnas.
Ir šias ningtyncs po gražios kovos laimėjo 
australai (49:43). Abi mūsų komandos, po 
žaistų kelias dienas rungtynių, buvo pa
vargę. Tai padėjo svečiams australams 
laimėti abejas rungtynes.

Tinklinis
Vyrų laimėtojais tapo Melbourne 

komanda, antri liko geelongiškiai ir trečią 
vietą užėmė Adelaidės komanda.

Dalis Adelaidės sporto klubo “Vytis”, geriausiai pasirodžiusio Sporto Šventėje, spor
tininkų Nuotrauka M. Atkinson.

Sporto Šventės garbės svečiai. Iš kairės: kun. A.Šimkus (Lietuva), LR Garbės konsulas 
Melbourne A-Žilinskas, Geelongo ABA prezidentas M.Clync, Geelongo sporto klubo 
“Vytis” pirm. A.Wiasak, Geelongo Apylinkės pirmininkas St. Šutas. ALFAS pir
mininkas R-Mickus. Nuotrauka M. Atkinson.

Tarp mišrių komandų: I - Gcelongas. 
II - Melboumas.

Tęsiny s kitame MP numery je

Elena. Jonaitienė
blašleomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Atsargiai plėšė vieną sluoksnį po kito, 

tikėdamas, kad paskutinysis bus prilipęs 
prie odos. Tačiau ir tas nukrito be vargo. 
Visos žaizdos buvo sausos. Kai tvarsčiai 
buvo nuimti. Vytautas. pažvelgęs į žmonos 
nugarą, krūptelėjo.

- Kas nors blogai? Aš nieko nejaučiu!
- Vargšytetu mano... Ir neįsivaizdavau... 

Bet užkrėtimo nėra. Viskas užgiję.
- Paduok veidrodėlį iš mano rankinuko! 

Turiu pasižiūrėti.
Nugara priminė įvairiomis spalvinus 

išmargintą žemėlapį. Pažvelgusi į bjaurias 
dėmes ir šašus. Aldona suprato, kad negalės 
vilkėti maudymosi kostiumėlio, bet garsiai 
ištarė:

- Nebūtina nešioti sukneles su iškirp
tėmis nugaroje.

- Tie šašai nudžius ir nukris. Nebus taip 
baisu, kaip atrodo. - apžiūrėjusi paguodė 
Dana.

Naujo b arščio nereikėjo. Aldona vėl ga
lėjo laisvai judinti rankas. Ji upelyje nusi
prausė, išsiplovė galvą, apsivilko švariais 
baltiniais, šviesia palaidinuke ir sijonėliu.

- Štai, pažiūrėkit! - prisistatė šeimynai.
- Sveika sugrįžusi! Gražiai atrodai. 

Aldute, - džiaugėsi Vytautas.
Po kelių dienų lietuviai pasiekė 

Donaustaufą. Miestas buvo perpildytas. Visi 
viešieji pastatai buvo atiduoti pabėgėliams 
ir evakuotiesiems, bet lietuviams nepasisekė 
nė viename iš jų prisiglausti. Mėgino ap
sistoti mokyklos kieme, bet buvo iš ten 
išprašyti. Palikę miestą, ėjo per užmiesčio 
ūkelius ir prašė leidimo pernakvoti daržinėj 
ar pašiūrėj, bet niekas neįsileido.

- Va, anoj pusėj yra kelios kariuomenės
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slėptuvės, dabar jų niekas nenaudoja. 
Vienoje galėtumėm pernakvoti. - pagaliau 
vienas ūkininkas ranka parodė į kaubu- 
riuotą pievą.

Keleiviams pasiūlymas pasirodė priim
tinas ir jie nuėjo ieškoti tarp krūmokšnių 
pasislėpusių slėptuvių. Artimiausia buvo 
pakankamai erdvi, bet joje telkšojo vanduo. 
Šalimais esanti iš tikrųjų tebuvo tik velėna 
uždengta duobė. Gerokai toliau, pievos pa
kraštyje. didesnės kalvelės viena pusė buvo 
stačiai nukasta ir priminė namų kieme iš
kastą rūsį. Matas nuėjo pažiūrėti iš arčiau. 
Po kelių minučių grįžo susijaudinęs:

- Kažkas joje gyvena! Negalėjau susikal
bėti. atrodo, prancūzas. Einam. Aldona, gal 
tu suprasi.

Kalvelės nukastame šlaite įtaisyti me
diniai laipteliai vedė žemyn. Vos pastūmė 
žemas duris, kai į veidą tvoskė puvėsių 
kvapas. Matas elektriniu žibintuvėliu ap
švietė erdvią patalpą. Vienoje pusėje iš 
sienos per visą ilgį ky šojo suolo aukščio pla
ti akmenų briauna. Pačiame patalpos gale 
stovėjo į vaiduoklį panašus skarmalais 
prisidengęs išsigandęs žmogus.

- Nuleisk žibintuvėlį, Matai, - paprašė 
Aldona ir kreipėsi į žmogų prancūziškai:

- Jūs pracūzas?
-Taip, taip... Ir Jūs?
- Ne. Mes lietuviai. Pabėgėliai. Ieškom, 

kur pernakvoti. Rytoj keliausim toliau.
- Niekas nežino, kad aš čia, - pradėjo 

aiškinti žmogus, bet Aldona pertraukė.
- Ar jūs neprieštarausite, kad mes čia 

apsistosime? Niekur nerandam vietos, o čia 
erdvu...

- Niekas nežino, kad aš čia esu, - kartojo 
nepažįstamasis.

- Tai jūsų reikalas. Niekam ir nereikia 

žinoti, jei taip jums patogiau. Mes su vai
kais. Niekur nerandam vietos nakvynei. 
Ryloj keliausim toliau.

Matyt, prancūzas buvo iš kažkur pabė
gęs ir labai bijojo, kad nebūtų surastas. Be 
to. jis aiškiai sirgo, nes nenustojo drebėjęs, 
nors lauke buvo šilta.

Kai lietuviai įsikraustė ir ištiesė pata
lynes ant akmens briaunos. Vytautas žmo
nai patarė pasiūlyti prancūzui jo seną megz
tinį, kurį Aldona nešiojo pirmas tris ke
lionės savaites ir paskui išskalbė pakelės 
upelyje. Nepažįstamasis jį tuoj apsivilko, bet 
nenustojo drebėti. Ugnies užsikurti nebu
vo kur. todėl negalėjo išsivirti ko nors 
karšto. Lietuviai išsiėmė atsivežto maisto 
ir pakvietė pabėgėlį pasidalyti jų šalta va
kariene. Žmogus turbūt buvo ilgai neval
gęs, nes godžiai griebė paduotą duonelę.

Tą naktį Vytauto eilė buvo prižiūrėti 
arklį su vežimu ir pasakė grįšiąs į ūkį pa
ieškoti bent medžių užuovėjos nakvynei ant 
vežimo. Kai kėlėsi išeiti, prancūzo veidą 
iškreipė siaubas. Kaip išmanydama. Aldo
na aiškino, kodėl vyras nenakvoja slėptu
vėje, bet žmogaus baimės neišsklaidė. Kai 
ryte atsibudo, prancūzas buvo dingęs.

- Nepatikėjo mumis, vargšelis, - apgai
lestavo Aldona.

Visi sukilo, tik Vytautas vis negrįžo iš 
naktigonės. Kai pagaliau ant laiptelių pa
sigirdo jo žingsniai ir Aldona pašoko jo pa
sitikti, iš veido išraiškos suprato, kad kaž
kas įvyko.

- Kas atsitiko?
- Arklys. Nudvėsė.
- Ką? - negalėjo visi patikėti.
- Nudvėsė.
- Kaip? Kas įvyko?
- Atsigulė ir nebeatsikėlė. Pasipurtė, pa

sitampė ir viskas.
- Taip staiga? Nei iš šio. nei iš to?
- Gal tie dobilai, kuriuos vakar ėdė, o 

gal tiesiog senatvė.

- Ką dabar darysim?
Atsakymo nė vienas nežinojo, tik buvo 

aišku, kad pirmiausia vyrai turėjo užkasti 
nudvėsusį gyvulį. Nuėję pas ūkininką pa
siskolino kastuvų. paprašė leidimo. Be ark
lio. ir vežimo nereikėjo. Vokietis pasisiūlė 
jį perimti ir už tai leido vyrams viename jo 
daržinės kampe pasistatyti dviračius, ant 
kurių dabar buvo sukrautas sunkesnis ba
gažas. Žmonių į daržinę įsileisti ir dabar 
nesutiko, bet pasiūlė parduoti šiek tiek bul
vių, kitų produktų ir net seną primusą vi
rimui. Gal vėliau ir jiems atsirasią vietos 
tarp kitų pabėgėlių mokykloj, nors daug 
vilties nereikėtų turėti, nes žmonėms nėra 
kur trauktis: frontas artėja prie Dunojaus, 
o tiltas prie Regensburgo sugriautas.

Ūkininko Kellermanno laukuose esanti 
slėptuvė turėjo likti abiejų lietuvių šeimų 
laikinu prieglobsčiu bet jau iki to laiko, kol 
jiems vėl pasiseks surasti kokią kelionės 
priemonę, taip pat nutarti, kuria kryptimi 
keliaus toliau.

Laimei, oras vėl buvo gražus, ir didžią
ją dienos dalį visi galėjo praleisti lauke. 
Moterys su vaikais išvaikščiojo Donau- 
staufą ieškodamos krautuvėlių, kad galėtų 
pagal maisto korteles nusipirkti dar šio to. 
bet netrukus įsitikino, jog tai padaryti ne
įmanoma, nes užplūdę pabėgėliai visas at
sargas šluote iššlavė. Apylinkės kaimuose 
galėjo nusipirkti šviežių daržovių ir dar šio 
to, bet kainos vis kilo, o abi lietuvių šeimos 
bijojo išleisti visus turimus pinigus. Iš ūki
ninko Kellermanno pirktos bulvės dabar 
tapo kasdieniniu valgiu.

Kiekvieną rytą vienas iš vyrų skubėda
vo į mokyklą ar parapijos salę, tikėdama
sis surasti kieno nors paliktą kampą su 
keliais neužimtais čiužiniais. Tačiau ir to
liau reikėjo tenkintis slėptuve. Dienos virto 
savaitėmis. Lietuviai susipažino su keliais 
kitais svetimšaliais.

Tęsinys kitame AŽPNr.
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ADELAIDĖS LIET. RENGINIŲ KALENDORIUS 
ADELAIDE LITHUANIAN COMMUNITY CALENDAR 2004

SAUSIS-JANUARY
13 d. (antr.) ALB minėjimas - SAUSIO 13

VASARIS - FEBRUARY
12 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN
15 d. (sekm.) Nepriklausomybės Šventė - ALB renginys - LN
21 d. (šešt.) Užgavėnių renginys - LKC
25 d. (treč.) Pelenų Diena

KOVAS - MARCH
4 d. (ketv.) Šv. Kazimiero Šventė
7 d (sekm.) Kaziuko Mugė - Skautai - LKC
11 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN
20 d. (šešt.) Pensininkų Klubo lešminė /BBQ - LN
28 d. (sekm.) ALB Adel. Apyl. visuot. met. susirinkimas - LN

BALANDIS - APRIL
4 d. (sekm.) Verbų Sekmadienis - Badaujantiems popietė - LKC
9 d. (penkt) Didysis Penktadienis - LKC
11 d. (sekm.) Šv. Velykos - LKC
15 d. (keri'.) Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
17 d. (šešt.) Privatus renginys - LN

GEGUŽĖ - MAY
2 d. (sekm.) Šv. Mergelės Marijos procesija
9 d. (sekm.) Motinos Diena

13 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN
16 d. (sekm.) ALKM D-jos visuot. met. susirinkimas - LKC
30 d. (sekm.) Choro “Lituania” popietė - LN

BIRŽELIS-JUNE
6 d. (sekm.) ALKM D-jos “Šiupinys” - LKC
10 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN
12 d. (šešt.) Sibiro Tremtinių Vainiko Padėjimas - Migration Museum
13 d. (sekm.) Sibiro Trėmimų Minėjimas
26 d. (šešt.) ALSK ‘Vytis’ renginys

LIEPA-JULY
4 d. (sekm.) Valstybės Šventė - ALB Adei. Apyl. - LN
8 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN

RUGPJŪTIS-AUGUST
8 d. (sekm.) CARITAS visuotinis met. susirinkimas - LKC
12 d. (ketv.) Pensininkų Klubo.renginys “Bingo” - LN
15 d. (sekm.) ALKM D-jos šventė ŽOLINĖ - LKC
22 d. (sekm.) “Tėviškės Aidų” Popietė - LKC
29 d. (sekm.) AL Sąjungos metinis susirinkimas - LN

RUGSĖJIS - SEPTEMBER
5 d. (sekm) Tėvo Diena
9 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN

26 d. (sekm.) PALM D-jos metinis susirinkimas - LN
SPALIS - OCTOBER

10 d. (sekm.) Ateitininkų renginys - LKC
14 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN
16 d. (šešt.) “Radiothon” 5 EBI radijo stotyje
24 d. (sekm) ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimai - LN

LAPKRITIS - NOVEMBER
2 d. (antr.) Vėlinės
6 d. (šešt.) Pensininkų Klubo lešminė /BBQ
7 d. (sekm.) Kapų lankymas

11 d. (ketv.) Pensininkų Klubo renginys “Bingo” - LN
20 d. (šešt.) Šventa Valanda Bažnyčioje - LKC
21 d. (sekm.) Kristaus Karaliaus Šv. - LKC
25 d. (ketv.) Kariuomenės Šventė - LKVS “Ramovė”

GRUODIS - DECEMBER
7 d. (sekm.) ALSK “vytis” susirinkimas Sp. Šv. Dalyvių - LN
9 d. (ketv.) Pensininkų Klubo “Kalėdų Eglutė” - LN

12 d. (sekm.) choro “Lituania” koncertas - LN
24 d. (penkt.) Kūčios
25 d. (šešt.) Šv. Kalėdos - LKC
26-31 d. Australijos Lietuvių Dienos - Melbourne
31d. (penkt.) Naujų Metų sutikimas

In memoriam

PRANEŠIMAS

Su liūdesiu pranešame, kad 2004 
sausio 21d. Melbourne mirė

Zuzana Stankūnavičienė, 
Biologė, Korp! Romuvos Vaidilutė, fil.l 

Liūdi Stankūnavičių šeima

A^1 A Liudvikas Malakūnas

Guide to the Adelaide Lithuanian Community Calendar

Garbės Konsulė/Honorary Consul: Ms Janina Vabolis, 25 McLachlan Avenue, 
Glenelg North SA 5045;
Telephone: (08) 82943792 e-mail: jvabolis@senet.com.au
LN = Liet. Namai/ Lithuanian House, 6 Eastry Street, Norwood
Function bookings contact Petras Andrijaitis, Ph. 8362 4931

LKC = Liet. Kat. Centras/ Lithuanian Catholic Centre, 6 Third Ave, St Peters 
Function bookings contact Liuda Kazlauskas, Ph. 83462428 or Vincas Vieraitis, 
Ph. 83370151

pirm. = pirmadienis / Monday; antr. = antradienis/ Tuesday; treč. = trečiadienis/ 
Wednesday; ketv. = ketvirtadienis/Thursday; penkt. = penktadienis/Friday; šešt. 
= šeštadienis/ Saturday; sekm. = sekmadienis/ Sunday

Gruodžio 25, Kalėdų dieną, Gisborne 
(Victoria) mirė mūsų tėvas Liudvikas Mala
kūnas. Palaidotas 2003 gruodžio 31 Macedon 
kapinėse, šalia žmonos Marijos.

Mūsų tėvas gimė 1913 m. Naugriškio kai
me, Telšių apskrityje. Jis savo tėvo nepažinojo, 
nes jis mirė prieš jam gimstant. Motina liko 
su penkiais mažais vaikais ir turėjo labai 
sunkiai dirbti, kad išmaitintų vaikus. Šeimos 
gyvenimas buvo labai sunkus. Bet jau nuo 
ankstyvaus amžiaus reiškėsi mūsų tėvo 
intelektas ir šeima nutarė, kad jis turi moky
tis! Nuo jaunystės potraukis mokslui buvo 
įvertintas ir vienu metu jis tapo jauniausiu 
pradžios mokyklos vedėju Klaipėdos krašte. 
Jis vedė Mariją Siliūtę ir jiedu susilaukė dvie
jų vaikučių. Pradžia vedybinio gyvenimo 
Palangoje ir Ž. Naumiestyje buvo ideali.

Artėjo frontas! Kai rusai buvo jau visai 
arti, mūsų šeima viduryje nakties išbėgo. 
Pradžioje keliavom vežimėliu, kurį traukė 
arklys, o vėliau - ir pėsčiom, ir traukiniu per 
Čekoslovakiją į Vieną. Baisus buvo laikas 
visiems! Tėvas dienoraštyje, kurį mes radom 
jam mirus, rašė, kad vokiečiai tuomet gaudė 
visus vyrus. Tėvas, persirengęs moteriškais 
drabužiais ir vaidindamas seną moteriškę, 
išliko su savo šeima.

Bombarduojant mes pasiekėm Walten
hofen vietovę Bavarijoje, kur išgyvenom 
keturis metus. Mums, vaikams, atrodė viskas 
labai idiliška. Tėvas vienu laiku dirbo mo
kytoju Komptono ligoninėje. Prof. Kramer 
sakė: "Reikia nepamiršti, kad ši vaiku 
ligoninė turi 310 džiova sergančių vaikų ir 
du trečdaliai iš Jų yra mokyklinio amžiaus. 
Liudvikui Malakūnui teko suorganizuoti 
jiems mokyklą ir tai jis atliko su didžiausiu 
stropumu bei meile

Kad galėtume emigruoti, persikėlėm iš 
mažo namelio į DP lagerį Kamptcnc. Kai tėvui 
buvo pasiūlyta vienam važiuoti į Australiją, 
jis atsisakė palikti savo šeimą vieną. Dėl to 
dar metus turėjom laukti lageryje, kur 1948 
m. gimė Milda. Kai pradėjo imti ir šeimas su 
vaikais, nusprendėm emigruoti į Australiją, 
ir prekiniu laivu “Anna Salem” išplaukėm iš 
Neapolio į Australiją. Mclboumą pasiekėm 
1949 m. gruodžio mėn. Buvom nuvežti į 
Bonegillos stovyklą Tėvas pradėjo ieškoti 
darbo. Radęs Albury darbą kasti griovius, kas 
dieną pėsčias ėjo į darbą K) kilometrų, kad 
sutaupytų kelis penus. Pagal dviejų metų 
kontraktą valdžia pasiuntė jį į cukraus fabriką 
Yarraville. Dirbdamas naktinėje pamainoje jis 
gavo dieninį darbą su statybininku Verdon 
Nevvnham. Formanas vis stebėdavosi, kad 
per “smoko” jis vis miegodavo! Mr. Verdon 
perėmė kontraktą ir tėvas dirbo pas jį jau kaip 
statybų darbininkas. Šeimai jis surado mažą 
angliakasių bakūžę Lavertone. Stovėjo ji ant 
išdžiūvusio, usnimis apaugusio lauko, apsupta 
spygliuotų krūmų, akmenų tvora ir gyvačių... 
Buvo tik žibalinė lempa, senas tankas van
deniui. Mes buvom labai dėkingi tėvui, kai 
jis įtaisė “Tilley” lempą! Po poros metų tėvas 
nupirko žemės sklypą Altonoje. Uždirbo jis 
tada 7 svarus į savaitę. Vienas svaras buvo 
skirtas pragyvenimui, o šeši svarai išeidavo 
apmokėti statybos medžiagoms. Lavertone 
mes turėjom karvę, vištų ir savo augintų dar
žovių. Nupirkus žemę, tėvas pakeitė darbą į 
geriau apmokamą - krauti sprogstamas 
medžiagas Altanos “Explosives” prieplaukoje. 
Jis grįždavo vakare iš darbo labai pavargęs, 
bet nebuvo kada ilsėtis, nes reikėjo dirbti prie

namo statybos Altonoje. Tėvas labai nenorė
jo skolintis pinigų namui, todėl vis ieškojo 
geriau apmokamo darbo. Jis rado tokį Altanos 
naftos refinarimo fabrike. Jo griežtas nusista
tymas vis ieškoti geresnio darbo buvo pagrįstas 
noru aprūpinti šeimą. Dirbdamas jis dar stu
dijavo naftos chemiją. Sunkus darbas atnešė 
vaisių - jis pasiekė “Cracking Tower No 1” 
prižiūrėtojo vietą. Bet tos pamainos, ypač 
naktinė, ir dar statybos rūpesčiai vargino mus 
visus. Tėvas buvo pirmas Altonoje, kuris 
turėjo plaukymo baseiną! Jau baigiantis namo 
statybai, tėvas vėl grįžo į savo numylėtą pro
fesiją - dėstyti matematiką Altona North 
gimnazijoje. Tėvo filosofija buvo viską daryti 
šimtaprocentiniai ir siekti tobulumo. Tai jis 
pritaikydavo pamokose ir sporte. Jis įveikė 
savo kietą statybos darbininko akcentą, buvo 
populiarus ir gerbiamas mokinių. Dirbdamas 
Altana North gimnazijoje jis pirmas įrengė 
aikštę atletikai pagal 1956 m. Olūnpiados 
reikalavimus! Jis treniravo pirmą mergaičių 
tinklinio komandą iki Viktorijos pirmenybių. 
Jo treniruojama Julie Roberts užėmė pirmą 
rietą šuolyje į aukštį Viktorijos pirmenybėse.

Per savo stiprią asmenybę ir nusistatymą 
tėvas praplėtė mūsų akiratį ir išmokė siekti 
gy venimo aukštumų. Dar prieš įkuriant sodą 
Altanoje, jis pastatė mums, vaikams, šokimo 
į auktį aikštelę, pakabino rašomą lentą kori
doriuje, kurią mes naudojom sprendžiant 
geometrines teoremas. Tėvas įsigijo 1938 me
tų “Oldsmobile” mašiną o po kurio laiko - 
“Mercedes Benz 300”. kurią vadino “Adenauer".

Tėvui išėjus į pensiją šeima persikėlė į 
Mt. Macedon. Ryans Parade, kur pasistatė 
namą buvusiame gražiame parke. Tėvas sa
kydavo. kad ši vieta jam primena Europą. 
Kaimynai jį mėgo už darbštumą ir patarimus.

Po mūsų Mamos mirties, tėvas apsigy
veno “Elms Hostel” Gisborne, kur jį nuo
širdžiai ir šiltai globojo pasišventę žmonės. 
Mes esame jiems lakai dėkingi už pagalbą 
per paskutinius sunkius metus. Tėvas mirė 
su šypsena veide, ruošdmasis važiuoti pas 
mus Kalėdų pietums. Mes prisiminsime jį 
kaip žmogų, kuris išgelbėjo mus per Antrą 
pasaulinį karą Europoje. Jis buvo lietuvis- 
patriotas, kuris Australijoje savo šeimai su
kūrė kiek galėdamas geriausias gyvenimo 
sąlygas.

Liūdesyje likome: vaikai - Henrikas, Rai
monda, Milda; anūkai - Melanie, Carl, Daris 
ir Kathrinc. Vaikai
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Vasario 16-osios
Minėjimas Geelonge

įvyks 2004 m. vasario 15 dieną, sekmadienį.
Šv. Mišios - 8.30 vai. Šv. Petro i r Pauliaus bažnyčioje.
Mercer Pde.
Minėjimas - 12 vai. Lietuvių Namuose. Pettitt Park.

’ Bcauford Ave., Bell Post Hill. 3215.
Paskaita, choras “Viltis”, tautinių šokių grupė “Gegutė” 

Pietūs - 1 vai. po pietų. Kaina - $7. gėrimai - BYO.

Vasario 16-oji Hobarte
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia narius ir bičulius į Nepriklauso

mybės Dienos minėjimą, kuris įvyks p.p. Šikšnių namuosc.sckmadienį, vasario 
15 dieną, 4 vai. po pietų.

Po minėjimo - bendruomenės susirinkimas ir pirmininko pranešimas apie 
Apylinkės Valdybos metinę veiklą. Bus renkamas nario mokestis ir $5 už iešminę 
(BBQ). kuri seks po susirinkimo.

Pirmadicnį.vasario 16 dieną. 11 vai.ryto iškelsim trispalvę mieste prie 
“Draugystės sienos“. Prašom visus tautiečius dalyvauti.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

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

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

E-mail: slct^lithuanianclub.org.au 
www.Iithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, 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 užsisaky ti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Sekmadienį, vasario 15 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namuose įvyks

Vasario 16-osios Minėjimas
Su mumis mintimis pasidalins jaunimo atstovai Justinas Rutkauskas 

ir Gintaras Radzivanas Po to seks meninė dalis.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Prieš minėjimą bus renkamas ALB nario mokestis - raginame visus susimokėti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Sekmadienį, vasario 22 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių būrelis kviečia susipažinti su

Antano Laukaičio knyga

“Gyvenimo sūkuriuose”
Skaitovai:

Aistis Bicri, Algis Bučinskas, Viktoras Ratkevičius, 
Kasty tis Stašionis, Vytenis Šliogeris.

Antroje dalyje- parodomosios stalo teniso varžybos.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

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-Popcnhagcn, tel.: 9543 3118. arba su Šeštadieninės 
Mokyklos direktore Marjory Ellsmore, darbo tel.: 9886 7505.

Pranešimas Melbourno Pensininkų S-gos nariams
Pirmasis šių metų susirinkimas įvyks antradienį, vasario 10 dieną, 11 vai. ryto

Lietuvių Namuose. Valdyba

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 repeticijos 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.
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Pirmas šių metų I UKV7UO įvyks sekmadienį, vasario 

i dieną, 2.30 vai pp.

Kviečiame visus atvykti į pirmą šių metų Klubo renginį

Valentino Dieną 
šeštadienį, vasario 14 dieną, 7.30 vai. vakaro. rfh n. 
Bus:

• linksma muzika
• speciali “jaudinanti programa”

• vynas ir cepelinai V-
(ėjimas - S30. S?
Prašome bilietus užsisakyti iš anksto Klubo raštinėje.
Laukiame Jūsų visų - kartu pasilinksminsime, pašoksime, pasijuoksime 
ir bendrai atšvęsime šį romantišką vakarą.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Patikslinimas
Skulptoriaus Vinco Jomanto našlė Laima Jomantienė praneša, kad ELTOS informaci

joje. kuri buvo atspausdinta “Mūsų Pastogės“ Nr. 1-2. psl. 9, yra svarbi klaida. ELTOS 
žinią reikia patikslinti sekančiai: Nacionaliniam Lietuvos dailės muziejui buvo dovanotos 
(ne: parduotos) keturios (ne: trys) Vinco Jomanto sukurtos skulptūros. MP Red.

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

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

Sy dnėjaus 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.
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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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lithuanianclub.org.au
http://www.Iithuanianclub.org.au
http://www.users.bigpond.com/mpastoge
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