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Vasario 16-oji Brisbanėje

Vasario 15 dieną Brisbanės Lietuvių Namuose paminėtos 86-osios Nepriklausomybės 
paskelbimo metinės. Meninėje minėjimo dalyje pasirodė Brisbanės choras (žiūr. nuotr. 
viršuje), vadovaujamas Evos Wicks.
Platesnį Reginos Platkauskienės aprašymą apie minėjimą skaitykite AfPpsI. 3.

Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Vasario 16-oji paminėta pasaulio šalyse

4 mln. litų - 
Prisikėlimo 
bažnyčiai

Vasario 20 d. 
(ELTA). Kauno Prisi
kėlimo bažnyčios at
statymo darbams fi
nansuoti bus imama 

ilgalaikė 4 milijonų litų paskola. Tokiam Kau
no mero Arvydo Garbaravičiaus siūlymui 
vasario 20 d. vienbalsiai pritarė miesto Tary
bos nariai. Kauno miesto savivaldybė baž
nyčios atstatymo darbams 2001-2003 m. skyrė 
nuo 50 iki 150 000 litų, iš Valstybės biudžeto 
pernai skirtas 1 milijonas litų. Per kelerius 
metus net 118 000 žmonių bažnyčios atsta
tymą parėmė skambindami specialiąja linija. 

Praėjusių metų liepą Vyriausybė Pamink
linę Prisikėlimo bažnyčią įtraukė į Lietuvos 
tūkstantmečio programą ir numatė šįmet baž
nyčios atstatymo darbams iš šios programos 
skirti 4 milijonus litų, o 2005-aisiais - 1 
milijoną litų. Šių metų valstybės biudžete 
žadėtų lėšų vis dėlto nebuvo numatyta, todėl 
Kauno meras Tarybai pasiūlė imti paskolą, 
kad bažnyčios atstatymo darbai būti; tęsiami.

Pasak Kauno mero A. Garbaravičiaus, jis 
pasitelksiąs visas pajėgas, kad Prisikėlimo 
bažnyčia būtų atstatyta. "Ši bažnyčia prieš 75- 
erius metus buvo pradėta statyti kaip visos 
tautos šventovė, padėka Dievui už mūsų 
valstybės nepriklausomybę, tačiau atkūrus 
nepriklausomybę nepabaigiamus atstatymo 
darbus tęsiame daugiau kaip dešimtmetį. Ši 
keturių milijonų litų paskola yra pati reikš
mingiausia miesto investicija į tautos dva
singumo puoselėjimą", - sakė jis.

Savivaldybėje parengtuose projektuose 
numatyta, kad bažnyčia ne tik tarnautų ti
kintiesiems. bet joje galėti) vykti ir sakralinės 
muzikos koncertai, paskaitos, čia būtų įrengta 
apžvalgos aikštelė, todėl kartu su jau sure
montuotu funikulieriumi bažnyčia taptų itin 

svarbia Žaliakalnio kultūros centro dalimi.
Interneto dienraštis

“www.bemardinai.lt” 
atverčia savo puslapius

(ELTA). Vasario 20 d. internete pasirodė 
naujas virtualus dienraštis 
“www.bcrnardinai.lt”. Pasak rengėjų, nau
jasis leidinys tarnaus krikščioniškų ir 
žmogiškųjų vertybių sklaidai mūsų visuo
menėje.

Lietuvos pranciškonų pastangomis 
subrandintas dienraštis “www.bemardinai.lt” 
- tai nauji informacijos vartai, kuriuos atvėręs 
skaitytojas ras gausią, tikslią, operatyviai 
atnaujinamą ir nešališkai pateiktą informaciją 
atspindinčią tiek pozityvią, tiek problemišką 
Lietuvos bei kitų valstybių gyvenimo tikrovę.

Naujame dienraštyje bus galima rasti są
žiningos ir solidžios įvykių analizės, profe
sionalių komentarų, atvirų bei etišką dialogą 
provokuojančių diskusijų apie kultūrą, religiją, 
politiką bei verslą. Naujo dienraščio skaitytojai 
bus skatinami mąsliau, pilietiškiau bei įvai
riapusiškiau žvelgti į pasaulį, nuodugniau 
pažinti krikščioniškų vertybių jėgą. Įvairia
pusė bus ir naujojo dienraščio struktūra. Ją 
sudarys rubrikos “Lietuvos naujienos”, “Už
sienio naujienos”, “Politika”. “Kultūra”, “Re
ligija ir visuomenė”, “Ekonomika”. “Europos 
Sąjunga”, “Pilietinė visuomenė”, “Sankirtos”, 
“Šv. Pranciškaus brolija”, “Rekomenduo
jame”, “Šypsokitės”, “Sportas”, “Orai”.

Pristatomi naujausi Europos 
Sąjungos leidiniai lietuvių kalba

Vilnius, vasario 20 d. (ELTA). Leidykla 
“Eugrimas” kartu su Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija “Litexpo” parodų centre vasario 
20 d surengė seminarą - knygų pristatymą 
“Kaip gyvensime Europos Sąjungoje: integ
racija, ūkio plėtra, fondai”.

Seminaro tikslas - populiarinti Europos

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Lietuvos valstybės atkūrimo 86- 
ųjų metinių minėjimo renginiai nuvilnijo per 
visą pasaulį. Vasario 16-osios proga kultūros 
renginiai vyko Danijoje, Norvegijoje, Airijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Izraelyje, Kinijoje, 
Kanadoje ir JAV

Į Lietuvos ambasados Norvegijoje 
rengiamą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
minėjimą Oslo koncertų rūmuose vasario 17 
d. pakviesti Norvegijos valstybės pareigūnai, 
kultūros, verslo ir švietimo atstovai, šioje šalyje 
akredituoti užsienio valstybių diplomatai ir 
lietuvių bendrijos bei Norvegijos ir Lietuvos 
draugijos nariai. Svečiams koncertavo violon
čelininkas Saulius Lipčius ir dainininkė Aistė 
Širvinskaitė.

Vasario 16-oji pirmą kartą paminėta Lie
tuvos ambasadoje Dubline. Ambasados 
surengtame minėjime Dublino mero reziden
cijoje dalyvavo 200 svečių iš įvairių Airijos 
valstybinių institucijų, tarp jų - Airijos 
parlamento aukštesniųjų rūmų Senato pirm. 
Rory Kicly. Renginyje koncertavo populiari 
Lietuvos grupė “Skamp". svečiai buvo vai
šinami lietuviškais patiekalais, kurių specialiai 
parūpino lietuviškų prekių parduotuvė Dub
line “Lituanica”.

Danijos politikai, verslininkai, valdžios 
bei kultūros atstovai, užsienio šalių diplo
matai, Danijos Lietuvių Bendruomenė vasario 
16-ąją turėjo galimybę susipažinti su Anžc- 
likos Cholinos šokio teatro iš Vilniaus spek
takliu “Tango in Fa”.

Lietuvos ambasados Izraelyje sureng
tame minėjime dalyvavo maždaug 300 svečių: 
Izraelio politikai, buvę Lietuvos piliečiai, Lie
tuvos žydų asociacijos Izraelyje vadovai, dip
lomatai, verslo, nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Svečiams parodytas Arūno Matelio 
ir Audriaus Stonio filmas “Skrydis per Lie
tuvą”, sveikinimo žodį tarė Lietuvos amba
sadorius Izraelyje Alfonsas Eidintas ir šios 
šalies vidaus reikalų min. Avraham Poraz.

Vasario 16 dieną Lietuvos ambasados Pa

Patvirtino kaltinimus Prezidentui
(BNS). Seimo specialioji tyrimo komisija 

po devynias valandas trukusio posėdžio 
pripažino visus šešis kaltinimus Prezidentui 
Rolandui Paksui pagrįstais ir rimtais bei siū
lys Seime pradėti apkaltos procesą. Tai žur
nalistams vasario 18 d. po vėlai vakare pasi
baigusio Seimo posėdžio pranešė komisijos 
pirmininko pavaduotojas Julius Sabatauskas. 
Už nutarimą pradėti apkaltos procesąbalsavo 
62 Seimo nariai, prieš - 11 Seimo narių. Su
silaikė 3 Seimo nariai. Iš viso posėdyje užsi
registravo 79 iš 137 parlamentarų.

Parlamentarai nutarė svarstyti nutarimo 
projektą ypatingos skubos tvarka.

Apkaltos iniciatoriai kaltino Prezidentą 
savo veiksmais šiurkščiai pažeidus Konsti
tuciją ir sulaužius duotą priesaiką. Prezidentas 
kaltintas savo veiksmais sudaręs grėsmes 
nacionaliniam saugumui, neužtikrinęs valsty
bės paslapties apsaugos, daręs neteisėtą įta
ką privačių ūkio subjektų veiklai, nesude
rinęs viešųjų ir privačių interesų, sutrikdęs 
valdžios institucijų damų funkcionavimą ir 
diskreditavęs valdžių autoritetą, sudaręs 
prielaidas savo patarėjams piktnaudžiauti įga
lioj linais. 

ryžiuje, Prancūzijos Senato rūmuose, 
surengtame minėjime dalyvavo maždaug 400 
svečių: Senato ir Nacionalinės Asamblėjos 
nariai, aukšti Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai, diplomatinio korpuso 
nariai, Lietuvos garbės konsulai Prancūzijo
je, Lietuvos ir Prancūzijos regioninio bendra
darbiavimo asociacijų atstovai bei lietuvių 
bendruomenės nariai.

■talijoje Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena paminėta vasario 14-17 dienomis Mila
ne vykstančioje vienoje iš didžiausių Europoje 
Tarptautinėje turizmo mugėje (Borsa Intema- 
zionale del Turismo) įrengtame trijų Baltijos 
šalių stende. Vasario 15 dieną Popiežiaus liet, 
šv. Kazimiero kolegijoje Romoje įvyko šv. 
Mišios už Lietuvą.

Lietuvos ambasada Kinijoje Valstybės 
atkūrimo dienos minėjimą surengė Pekino 
viešbutyje “Hilton”. Čia dalyvavo Kinijos 
valdžios ir verslo institucijų bei diplomatinio 
korpuso atstovai, taip pat Pekine gyvenantys 
lietuviai. Iš viso atvyko maždaug 200 svečių

Vasario 15 d. Montrealyje Lietuvos am
basadorė Kanadoje Sigutė Jakštonytė da
lyvavo Montrcalio LV Apylinkės Valdybos 
surengtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
paminėjimo šventėje. Gausiai susirinkusiems 
išeivijos atstovams ambasadorė kalbėjo apie 
Lietuvos pastarųjų metų pasiekimus.

Vienas svarbiausių Vasario 16-osios ren
ginių - Čikagos (JAV) Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre vasario 13 d.atidaryta paroda 
“Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba 
JAV”, skirta Lietuvos konsulato Čikagoje 80- 
mečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 
Renginį organizavo Lietuvos generalinis 
konsulatas Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras bei Čiurlionio galerija.

Renginyje taip pat buvo pristatyta LR užs. 
reik, ministerijos Amerikos šalių skyriaus pir
mojo sekretoriaus Laury no Jonušausko ir V 
Kleizos knyga “Lietuvos konsulatas Čikagoje 
1924-2(8)4 m. dokumentuose ir nuotraukose”.

Patvirtinus apkaltos iniciatorių kaltini
mus, Apkaltos komisija suformuluos savo 
kaltinimus, kiniais bus paremtas siūlymas 
pradėti apkaltą. “Kaltinimų formuluotės gali 
pakisti, jie turi būti konkretesni”, - žurna
listams sakė J.Sabatauskas..

Vasario 19 dieną komisija patvirtino kal
tintojus, per apkaltą palaikysiančius kaltini
mus Prezidentui R. Paksui. Seimo apkaltos 
komisija patvirtino penkis kaltintojus: social
demokratas Julius Sabatauskas, libcralcen- 
tristai Gintaras Steponavičius ir Raimondas 
Šukys, konservatorius Jurgis Razma ir so
cialliberalas Vaclovas Karbauskis.

Apkaltos komisija neleido išvadų 
svarstyme dalyvauti prezidento advokatams, 
kurie pareiškė, jog dėl to išvadų teisėtumas 
kelia abejonių.

Prognozuojama, jog balsavimas dėl 
prezidento nušalinimo gali būti surengtas 
balandį, o atitinkamai pirmalaikiai prezidento 
rinkimai - birželį.

Prezidentas Rolandas Paksas iki šiol nei
gia kaltinimus ir atsisako atsistatydinti. Pre
zidento pareigas jis pradėjo eiti 2003 metų 
vasario pabaigoje. Q
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patašISs Trumpai iš visur Prezidentūros skandalas jau knygoje
♦ Dešiniųjų par
tijų dominuojama 
Olandijos vyriau
sybė bando drastiš
kai išspręsti sve
timšalių antplū
džio problemų. Va
sario 17 d. Olan
dijos parlamento 
Žemieji rūmai pri
ėmė Įstatymą, ku

ris įgalins vyriausybę ištremti į kilmės 
kraštus 26 000 politinio prieglobsčio sie
kiančių asmenų, kurių prašymai buvo at
mesti. Jie bus palaipsniui deportuojami atei
nančių 3 metų bėgyje. Olandijoje prasidėjo 
protestų banga prieš šį įstatymų, nes didelė 
dalis tremiamųjų Olandijoje gyvena jau 
daugelį metų. Politinio pabėgėlio statusą 
gavo tik 2300 asmenų.
♦ Nuo liūčių smarkiai nukentėjo Naujo
sios Zelandijos šiaurinė sala. Potvyniai nu
traukė kelius, išardė geležinkelius, izoliavo 
miestus. Panašaus masto potvynių kraštas 
nebuvo patyręs per paskutinius 100 metų.
♦ Vasario 18 d. be mašinisto pabėgusio 
traukinio sprogimas nuniokojo plačią apy
linkę Khorasan provincijoje Irane, užmuš
damas apie 300 žmonių. Dirbtinių trąšų, 
sieros gaminių ir sky sto kuro pilni 51 trau
kinio vagonai pradėjo patys riedėti dėl mažo 
žemės drebėjimo ir nuėjo nuo bėgių, trau
kiniui įgavus greitį. Porą valandų ugnia
gesiai bandė užgesinti užsidegusius vago
nus, o tada tik įvykęs sprogimas sugriovė 5 
kaimus, užmušė daug ugniagesių ir žiūro
vų. Sprogimas įvyko netoli Nišapur miesto, 
viduramžių persų poeto Omar Khayyam 
gimtinės.
♦ JAV ruošiasi prezidento rinkimams šių 
metų gale. Demokratų partija baigia atrinkti 
kūrtdidūtą. kurį išstatys prieš respublikonų 
partijos atstovą - dabartįnį prezidentą George

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Sąjungos idėjas bei supažindinti skaitytojus 
su pagrindiniais 2003 metų ES leidiniais 
lietuvių kalba.

Renginyje, kuriame dalyvavo Seimo. 
Vyriausybės. Užsienio reikalų ministerijos 
atstovai bei ES derybininkai, buvo aptarti 
derybų su Europos Sąjunga rezultatai ir svar
ba Lietuvai, nagrinėjami pokyčiai po įstojimo 
į ES. verslo perspektyvos Europos Sąjungos 
vidaus rinkoje bei ES struktūrinių fondų tei
kiamos galimybės.

Seminaro metu autoriai pristatė šias kny
gas: "Lietuvos derybos dėl narystės Europos 
Sąjungoje: 2000-2002”. K. Manioko "Euro
pos Sąjungos plėtra ir europeizacija: Vidurio 
ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Eu
ropos Sąjungą”, V Nakrošio "Europos Sąjun
gos regioninė politika ir struktūrinių fondų 
valdymas” ir R. Vilpišausko “Europos Sąjun
gos vidaus rinka ir Lietuva: Integracija ir jos 
ekonominis poveikis".

1995 m. įkurta leidykla "Eugrimas” yra 
viena pagrindinių Europos Sąjungos literatū
ros leidėjų Lietuvoje. Nuo 1997 m. išleista 
daugiau kaip dvidešimties pavadinimų kny
gų Europos Sąjungos istorijos, teisės, politi
nės sistemos ir sanklodos temomis. Kitos 
specializacijos sritys apima teisės, politikos, 
filosofijos, ekonomikos, vadybos, etiketo 
knygų leidybą.

Užgavėnės Vilniuje
(ELTA). Dešimtimis rūšių įvairiausių bly

nų, kitais tradiciniais patiekalais pakvipo 
Vilniaus senamiesčio kavinėse ir restoranuose 
Užgavėnių dieną. Daugiausia šventinio šur
mulio vasario 24 d. buvo Pilies ir Didžiojoje 
gatvėse bei Rotušės aikštėje.
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W. Bush. Vasario 19 d. iš demokratų kandi
datų iškrito kurį laiką pirminiuose rinki
muose pirmavęs Howard Dean, buvęs 
Vermonto valstijos gubernatorius. Beliko 
varžytis tik du demokratų kandidatai: John 
Kerry, senatorius iš Massachussets valsti
jos ir John Edwards, senatorius iš North 
Carolina.
♦ Haiti valstybėje sukilimas vis plečiasi. 
Vasario 19 d. sukilėliai Gonaives mieste 
paskelbė įkūrę ncpriklausimą valstybę, 
vardu "Artibonite”. Vasario 16 d. sukilėlių 
rankose atsidūrė Hinche miestas, o vasario 
22 d. ir Cap Haitien. JAV pasiūlytas kom
promisinis taikos planas sukilėlių buvo 
atmestas. Jie reikalauja besąlyginio prezi
dento Aristide atsistatydinimo.
♦ Didžiosios Britanijos vyriausybė yra 
rimtai susirūpinusi, kad jos kontržvalgy
bos tarnautojų skaičius yra per mažas, kad 
sėkmingai kovotų su tarptautinio teroriz
mo pavojumi. Dabartinių 2000 tarnautojų 
skaičius bus padidintas iki 3000. Paieškomi 
kandidatai, kurie gali susikalbėti arabiškai.
♦ Vasario 22 d. savižudys palestinietis 
susisprogdino autobuse Jeruzalėje, užmuš
damas dar 8 žmones, sužeisdamas 60 kitų. 
Sprogimas įvyko prie Inbal viešbučio, ku
riame posėdžiavo JAV žydų organizacijų 
vadovai.
♦ Vtsario 23 dieną tarptautinis teismas
Hagoje pradėjo svarstyti skundą prieš 
Izraelio valstybę dėl statomos 740 km. ilgio 
apsaugos sienos. Izraelio vyriausybė tvir
tina. kad ši siena yra būtina apsisaugoti 
nuo teroristinių užpuolių. Sienos legalumo 
priešininkai protestuoja, kad siena nukerta 
apie 15% Vakarinio Kranto, tai yra. 900 
kvadratinių kilometrų plotą. Ji apsupa ir 
izoliuoja apie 400 000 palestiniečių, gi kiti 
400 000 palestiniečių šios sienos yra at
kertami nuo savo darboviečių, mokyklų ar 
dirbamos žemės laukų. □

Pasak nuolatinės renginio režisierės, mu
zikologės Zitos Kclmickaitčs. šių metų šventės 
tikslas - paskatinti miestelėnus nebijoti ben
drauti. derėtis, nesutrikti, bet linksmai atsi
kirsti provokuojantiems persirengėliams.

Pasak vieno iš šventės rengėjų Stanislovo 
Kavaliausko, šįmet Vilniaus miesto folkloro 
ansambliai, vidurinių mokyklų moksleiviai 
pasigamino apie pusę tūkstančio kaukių. Taip 
pasirengta Rotušės aikštėje vykusiam gra
žiausių kaukių ir jų grupių konkursui. Garsi 
etnologe Gražina Kadžytė primena, kad se
niausios esančios gyvūnų - gervės, ožio, 
meškos - pavidalo toteminės kaukės, su ku
riomis. tikėta, vaikštančios protėvių vėlės. 
Naujesniais laikais atsirado žydo, čigono, 
vengro, vaistininko kaukės, o mūsų laikais 
esama ir gydytojo. seselės, kitokių personažų, 
persirengėlių.

Šįmet šventės organizatoriai Blynų alėja 
pasirinko Pilies ir Didžiąją gatves, mat iš čia 
arčiau pasiekiama pagrindinė šventės veiks
mo vieta - Rotušės aikštė, kurioje po valan
dos klegesio vyko žūtbūtinė nepaslankiojo 
Lašininio ir vegetaro Kanapinio kova, lieps
nose supleškėjo More.

Pilvotas Lašininis, kaip žinoma, simbo
lizuoja lietuvišką, sotų, riebų maistą, nepa
slankųjį žiemos metą, o kovos nugalėtojas 
perkarėlis Kanapinis - pavasarį, vegetarišką 
apsišvarinimą, naujo laiko pradžią.

Šių metų Užgavėnes remė"Pilics menės” 
kavinė, kurioje kepama apie 40 rūšių įvai
riausių blynų: bulvinių, mielinių, kvietinių, 
žirninių sklindžių, lietinių, tortilijų ir kt. Per 
Užgavėnes daugiausia buvo iškepta lietuvių 
mėgstamiausių - bulvinių blynų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTlC biuleteniais.

Vasario 19 d. (ELTA). Prezidentiniam 
skandalui artėjant prie lemiamos pakopos, 
išleista politologo Raimundo Lopatos ir 
žurnalisto Audriaus Matonio knyga "Prezi
dento suktukas”. Šioje dokumentine medžia
ga iliustruotoje studijoje nagrinėjama Lietu
vą jau keturis mėnesius krečiančio skan
dalo priešistorė, analizuojama šio skandalo 
sklaida, pateikiami įvykių vertinimai.

Pirmajame knygos skyriuje - “Aštuoni 
Lietuvos mėnesiai su Prezidentu Rolandu 
Paksu: didžioji šachmatų partija mažojoje 
lentoje” - autoriai aprašo bei vertina porin- 
kiminės Lietuvos politinės raidos scenarijus, 
vertina išorinės aplinkos įtaką.

Antrasis skyrius - "Politinė terpė: parla
mentinė komisija ir "Bermudų trikampis”” 
nagrinėjamas Seimo laikinosios tyrimų 
komisijos darbas, vertinamos valdžios insti
tutų bei politinių partijų pozicijos.

Trečiajame knygos skyriuje - “Nuomonių

Kaip vertinami politikai?
Vasario 5-8 dienomis buvo surengta visuomenės nuomonės apklausa, kurią pravedė 

tyrimų centras „Vilmorus“. Apklausą paskelbė “Lietuvos rytas".
18 metų ir vyresniems Lietuvos gyventojams buvo pateiktas klausimas: kokie Lietuvos 

politikai geriausiai atstovauja jūsų interesams? Apklausos dalyviai galėjo patys savo 
nuožiūra nurodyti politikus, taip pat nurodyti nebūtinai vieną pavardę. Kadangi atsakyme 
buvo galima nurodyti ne tik mėgiamą, bet ir nemėgiamą politiką, rezultatų lentelėje 
pavardės išsidėstė šiek tiek netikėtai. Pavyzdžiui, gan populiarūs politikai Rolandas Fak
sas ir Artūras Paulauskas pasirodė turintys ir daug kritikų.

Politikas Palankiai (%) Nepalainkiai (%)

V.Grigaravičius. vyr. policijos komisaras 65.1 6.1
D.Grybauskaitė. finansų ministrė 56.9 7.4
Č.Juršėnas. Seimo vicepirmininkas 56.3 17.2
A.Brazauskas. Premjeras 56.3 25.2
V.Uspaskich. Darbo partijos pirm. 53.8 19.4
K-Prunskicnė. politikė 52.4 22.5
V.Blinkevičiūtė. soc. globos ministrė 46.1 18.1
A.Zuokas. Vilniaus meras 40.6 28.8
R-Paksas. Prezidentas 40.1 37.9
L.Linkevičius. krašto apsaugos ministras 37.3 11.9
A.Paulauskas. Seimo pirmininkas 37.0 38.2
K-Bobelis, politikas. JAV lietuvis 36.2....... 28.1

Kada euras pakeis litą?
(Reuters-ELTA). Lietuvos banko vado

vas Reinoldijus Šarkinas pareiškė esąs įsi
tikinęs. kad šalies ekonomika bus pasiren
gusi euro įvedimui 2007 metais. Tačiau jis 
nerimavo, jog šiuos planus gali sužlugdyti 
su Prezidentu susijusi politinė sumaištis, 
jei krizė dar pagilėtų.

R. Šarkinas sakė "Reuters”, kad Lietuva 
jau atitinka visus Maastrichto sutarties krite
rijus dėl biudžeto deficito, infliacijos ir val
stybės skolos lygių. Be to. Lietuvai tikriau
siai nebus sudėtinga dalyvauti privaloma
me valiutų keitimo kursų mechanizme 
ERM-2. nes litas yra tvirtai susietas su euru.

“Spartus euro įvedimas padidintų mūsų 
ekonominį augimą - tą rodo kitų Europos 
šalių patirtis". - sakė Lietuvos banko va
dovas ir pridūrė, kad Lietuvos siekis greitai 
įsivesti eurą neturėtų būti laikomas noru 
būti pirmiems. "Mūsų verslininkai neturės 
valiutų keitimo išlaidų, ir bendra prasme 
tai bus tik naudinga mūsų ekonomikai", - 
teigė R. Šarkinas.

Vis dėlto jis nerimavo dėl krizės, susi
jusios su Prezidentu Rolandu Paksu. kuriam 
gresia balsavimas dėl apkaltos. Pats R.

Penktoji Vilniaus knygų mugė
(ELTA). Vasario 19 d. Lietuvos parodų 

centre “Litexpo” prasidėjo 5-oji tarptautinė 
Vilniaus knygų mugė. Keturias dienas vyks
tanti Vilniaus knygų mugė - vienas svarbiau
sių kultūrinių Lietuvos įvykių šimto kultūros 
renginių - knygų pristatymų, susitikimų su 
autoriais, koncertų ir parodų programoje.

Šių metų mugėje 130 dalyvių atstovaus 
beveik 340 leidy klų. Naujausius savo leidinius 
pristatys leidyklos iš Lietuvos. Prancūzijos. 

pliuralizmas: nacionalinis ir globalinis”-autoriai 
vertina visuomenės nuostatas, žiniasklaidos 
vaidmenį bei skandalo atgarsius pasaulyje

Pasak vieno kny gos autorių, Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direkt R. Lopatos, “5 knyga 
naudingavisiems, kurie domisi Lietuvos poli
tinėmis aktualijomis". Jo žodžiais, knyga "tu
rėtų būti įdomi tiems, kurie lauke profesiona
laus pastarųjų dienų įvykių vertinimo, tiems, 
kurie mėgsta faktus ir faktinę medžiagą, ir 
net tiems, kurie domisi politine satyra".

Autoriai knygos prieduose pateikia skan
dalo kroniką. Valstybės saugumo departa
mento tyrimo medžiagą, parlamentinės tyrimo 
komisijos apklausų protokolus, komisijos iš
vadas. Prezidentūros, parlamentinių partijų 
pareiškimus, su skandalu susijusių dokumentų 
kopijas, daug fotografijų bei karikatūrų.

"Prezidento suktukas” buvo pristatyta 
dabar Vilniuje vyksiančioje knygų mugėje.

Paksas jam pateiktus kaltinimus neigia. 
Skandalas sukėlė Lietuvai keblumų likus vos 
keliems mėnesiams iki prisijungimo prie Eu
ropos Sąjungos (ES) ir NATO, kuris užbaigs 
Lietuvos sugrįžimą į Europą po dešimtmetį 
įnikusių demokratinių ir laisvosios rinkos 
reformų. Be to. skandalas gali pakeisti sėk
mingos šalies įvaizdį į politinį farsą.

Europos centrinis bankas pareiškė, kad 
naujosios narės neturėtų skubėti įsivesti 
euro ir verčiau saugiai keltų gyvenimo lygį, 
tačiau R. Šarkinas tvirtina, kad Lietuvos 
atvejis — ypatingas: “Nieko neskubiname, 
su niekuo nelenktyniaujame. Nebandome 
būti pirmi, antri ar treti”,

Praėjusiais metais Lietuvos bendrasis 
vidaus produktas paaugo 8.9%. o 2002- 
aisiais buvo pakilęs 6.8%. R. Šarkinas 
minėjo, jog augimas tęsis ir šiemet bei 2005 
metais sieks apie 7%.

“Dalyvavimas (ERM-2) tam tikra pras
me skatins drausmę ", - aiškino jis ir progno
zavo, jog šiais metais infliacija sudarys apie 
2.5%. o 2005 m. nukris iki 2%. “Nemanau, 
kad turėsime kokių nors problemų dėl 
fiskalinės drausmės”, - sakė R. Šarkinas.

Ispanijos. Vokietijos, Flandrijos. Didžiosios 
Britanijos. Kroatijos. Slovakijos. Rusijos ir 
kitų šalių.

Pirmoji mugės diena tradiciškai bus ski
riama knygų specialistams - leidėjams, pre
kybininkams. bibliotekininkams. Antrosios ir 
trečiosios mugės dienų tema - "Lietuva - Eu
ropoje. Europa-Lietuvoje”. Paskutinė mugės 
diena tradiciškai skiriama šeimai, vyks daug 
renginių v aikams. □

2



Nepaprastas jubiliejus Newcastle ALB Krašto Valdyba praneša
Vasario 7-tą Stasio ir 

Colette Žukų namuose 
atšventėm auksinį jų ves
tuvių jubiliejų. Susirinko 
daug draugų ir giminių. 
Stasys ir Colette visuomet 
buvo vaišingi, veiklūs ir 
draugiški žmonės. Nors 
Colette yra australe, mes, 
newcastliečiai, laikom ją 
beveik lietuve. Ji labai pri
tapo prie lietuviškos veik
los ir pamėgo lietuvišką 
dainą.

Stasys nuo pat New
castle lietuvių bendruome
nės įsikūrimo buvo veik
lus ir pasiaukojęs lietuvy
bės išlaiky mui. Būdamas muzikos mėgėjas, 
surinko lietuvius, mėgstančius dainuoti, ir 
suorganizavo chorą. Daug metų dainavom 
minėjimuose, buvo mus pasikvietę australai 
ir vokiečiai, dalyvavom Australijos lietuvių 
Dainų Šventėse.

Trumpą laiką Stasys dirigavo Sydnėjaus 
chorui, bet per toli buvo važinėti iš New
castle j Sydnėjų repeticijoms. Atsiradus 
kitam dirigentui, Stasys toliau tęsė savo 
mėgiamą darbą Newcastle, tik jau su daug 
mažesne grupele, kol galų gale ir ta su
byrėjo. Daug kas iškeliavo amžinybėn, o 
daug kas nebegalėjo dainuoti. Stasys ne
nuleido rankų. Vokiečiams reikėjo dirigento 
ir. paprašytas, jis mielai sutiko. Su vokiečių 
choru Stasys dirbo 20 metų. Tik praėjusiais 
metais nusprendė išeiti poilsiui.

Stasys, dar būdamas jaunesnis, sugal
vojo paskraidyti padangėse, pajusti aukš
tybes, patirti, kaip jaučiasi paukščiai. Mo
kėsi. skraidė ir įsigijo piloto leidimą.

Stasy s ilgus metus buvo Newcastle Apy
linkės pirmininku, kurio pareigas ir dabar 
dar eina. Nors mūsų liko mažai, bet dar du 
kartus per metus susirenkam piknikuose 
pabendrauti ir linksmai praleisti laiką sa

Vasario 16-oji Brisbanėje
Audrų ir didelių karščių nepabūgę, va

sario 15 d. brisbaniečiai susirinko į Lietu
vių Namus atšvęsti 86-ąsias Nepriklau
somybės paskelbimo metines. Tautiškais 
motyvais išpuoštoje salėje matėsi daug 
jaunų veidų. Apylinkės Valdybos pirmi
ninkė Gaila Bagdon sveikino tautiečius, 
kvietė džiaugtis mūsų tautos pasiektais 
laimėjimais, bet nepamiršti ir sunkių 
priespaudos metų.

Kazys Milvydas įnešė trispalvę vėliavą. 
Jai pagerbti buvo sugiedotas Tautos him
nas. Prie garbės stalo buvo pakviesti: Lilė 
Bagdonienė, Anna Augūnas ir Evaldas Sa- 
gatys. Tylos minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę.

Įdomią paskaitą skaitė jaunas, jau tre
čios kartos lietuvis Christopher Ralph. Jo 
močiutė - Barbora Žygicnė - nuo mažų 
dienų įdiegė jam meilę Lietuvai, mokino 
kalbos ir lietuviškų dainų. Christopher su 
žmona ką tik grįžo iš Lietuvos ir pasidalino 
savo patirtais įspūdžius aplankius senelių 
kraštą. Džiaugėsi žiemos gražumu, sniego 
užpustytais miškais, kaimo pirtimi prie 
užšalusio ežero. Gilų įspūdį jiems paliko 
lietuviškų Kūčių šventas vakaras ir Kalėdų 
šventės, praleistos Vilniuje. Jis kalbėjo apie 
Vilniaus įdomybes, puikias parduotuves, 
giminių draugystę ir vaišingumą.

Emigrantų kapelionas Father Lauro Rufo, 
gerai susipažinęs su Lietuvos laisvės kelio 
eiga, ragino neprarasti pasitikėjimo Dievo 
apvaizda. Per visus priespaudos metus tauta 
neprarado savo tikėjimo ir be didelio kraujo 
praliejimo atgavo Nepriklausomybę. Kvietė 
sugiedoti Marijos giesmę.

Valdybos pirm. Gaila Bagdon išdalino pa
dėkos raštus nusipelniusiems tautiečiams, ku

Nuotraukoje - Stasys ir Colette Žukai

vųjų tarpe.
Stasys ir Colette mėgsta keliauti. Yra 

apkeliavę Ameriką, beveik visą Europą ir 
daug kartų buvę Lietuvoje, kur Colettei la
bai patinka. Colette papasakojo vieną nuo
tykį, kai svečiavosi pas Stasio gimines. Nu
ėjo ji į grožio saloną ir ten girdi kaip tar
nautojos tarp savęs kalbasi rusiškai. Colette 
joms lietuviškai sako: “kalbėkit lietuviškai”. 
Merginos nustebo, bet toliau jau kalbėjo 
lietuviškai.

Colette ir Stasio namų durys visada bu
vo atviros svečiams. Visada jie buvo mielai 
priimami ir vaišinami. Choro repeticijos 
taip pat vykdavo jų namuose.

Linkėjom Colettei ir Stasiui stiprios 
sveikatos ir švęsti dar daug gražių jubiliejų. 
Stasys perskaitė sveikinimus iš Lietuvos, iš 
draugų Adelaidėje ir Sydnėjuje.

Colette - puiki šeimininkė - vaišino sve
čius, o mūsų Stasys už baro pilstė šampaną 
ir kitus gėrimus. Stasiui ir Colettei pjaunant 
jubiliejinį tortą sudainavom “Ilgiausių me
tų”. Linksmai skambėjo dainos, o Stasys, 
prisėdęs prie pianino, linksmino svetelius. 
Girdėjau.kad kai, kurie išsiskirstė tik pa
ryčiais. Benigna

riuos atsiuntė Autralijos LB Krašto Valdyba.
Meninę programos dalį pradėjo Filomena 

Luckienė. Ji, giliai įsijautusi į poemos mintį, 
padeklamavo S. Ambrazevičienės “Atėjo 
diena” ir V Kazoko “Mano tauta”.

Akordeonistas Edvardas Surka pagrojo 
lietuviškų dainų pynę. Įsismaginę žiūrovai 
kartu dainavo pamėgtas liaudies dainas.

Sietynas Kubilius padeklamavo K. Bra- 
dūno eilėraštį “Tokia yra istorija”. Minint 
poetės Marijos Slavėnienės gimimo 100-metį, 
Sietynas padeklamavo jos eilėraštį “Berowa 
Bay” ir P. Vaičaičio “Yra šalis”. Jis puikiai 
apibūdino kiekvieno eilėraščio mintį, perduo
damas poetų meilę ir ilgesį savo prarastai 
tėvynei.

Brisbanės choras, vadovaujamas Evos 
Wicks padainavo tris dainas: “Beržai”, “Ge
gužinė” ir “Draugai". Nepaprastas karštis 
vargino choristus, bet dainos skambėjo 
darniai ir melodingai. Evai buvo įteikta 
gėlių puokštė. Programą choras pabaigė 
sudainuodami “Lietuva brangi”.

Brisbanės lietuvių veikla
Paskaičius “Mūsų Pastogę” susidaro 

įspūdis, kad Brisbanėje lietuvių jau ne
beliko. Iš tikrųjų esame judrūs ir lietuviš
kas gyvenimas neišblėso. Sulaukiame vis 
daugiau jaunų šeimų, apsigyvenusių 
Brisbanėje.

Praėjusiais metais Apylinkės Valdyba 
suruošė įvairių programų, minėjimų ir 
ekskursiją. Buvo linksmas Joninių vakaras, 
atšvęsta Tėvo Diena su dainom ir muzika. 
Rugsėjo mėnesį keliavom į gėlių festivalį 
Toowoomba. Pilnas autobusas tautiečių 
smagiai praleido dieną Botanikos sodo gė
lynuose.

Iškilios Lietuvių tautos šventės - Vasa
rio 16-osios proga - ALB Krašto Valdyba 
už aktyvią visuomeninę veiklą 2003 metais 
Australijos Lietuvių Bendruomenėje padė
kojo šiems Bendruomenės nariams:
Adelaidės Apylinkė:

Vytui Patupui
Marytei Ncvcrauskienei
Renatai Urmonienei
Aldonai Bogušauskienei

Brisbanės Apylinkė:
Gaila Bagdon (AV pirmininkė)
Virginijai Mališauskienei
Genei Ralph
Evaldui Sagačiui
Anna Augūnas
Joan Einikis
Vincui Kvikliui
Eve Wicks

Canberros Apylinkė:
Viktorui Martišiui (AV pirmininkas)
Mindaugui Mauragiui
Barbara Šilinis
Rasai Mauragienci
Romui Katauskui

Geelongo Apylinkė:
Stasiui Šutui (AV pirmininkas)
Kajetonui Starinskui
Genei Valaitienei
Jonui Obeliūnui
Viktorui Brenner
Edward Reilly

Gold Coast Seniūnija:
Juozui Songailai (pirmininkas)
Joan Songailienei
Reginai Smilgevičienei
Verai Juozapavičienei
Jurgiui Smilgevičiui
Ilonai Sungailicnci

Hobarto Apylinkė:
Juozui Paškevičiui (AV pirmininkas)
Mindaugui Kožikui
Vincui Taškūnui
Aldonai Nunez
Endriui Jankui

Gruodžio 3 dieną turėjome puikius 
kalėdinius pietus. Svečių sulaukėme iš Gold 
Coast ir tolimesnių apylinkių. Arti šimto 
brisbaniečių vaišinosi puikiu maistu ir gė
rimais. Visi giedojom kalėdines giesmes.

Laikraštis “Lapas” išeina kas du mėne
siai, Visų yra labai laukiamas. Jame daug 
nuotraukų iš mūsų gyvenimo. Redaktorė

Laucestono Seniūnija:
Irenai Grant

Melbourne Apylinkė:
Daliai Antanaitienei
Giriui Antanaičiui
Lilijai Kozlovskicnei
Danai Lynikienci

Newcastle Seniūnija:
Stasiui Žukui (pirmininkas) 

Sydnėjaus Apylinkė:
Gintarui Janulevičiui
Birutei Aleknaitei
Kristinai Rupšienei
Vincui Bakaičiui
Ramonai Zakarevičienei-Ratas
Ramučiui Zakarevičiui
Daliai Donielienci
Arvydui Zduobai
Ritai Kasperaitis

Pertho Apylinkė:
Alfonsui Čižeikai (AV pirmininkas)
Eugenijui Stankevičiui
Vytautui Klimavičiui
Algiui Malinauskui
Emilijai Čižeikienei
Marijai Stankevičienei
Valei Repševičienei
Jurgiui Babarskui
Jonui Jakomui
Vytui Francui

ALB Krašto Valdyba vertina visų 
Australijos Lietuvių Bendruomenės narių 
talentą, darbštumą ir pasiryžimą puoselėti 
lietuviškas tradicijas savo apylinkėje bei už 
jos ribų.

Tegul mūsų draugiškas darbas ir 
vieningas požiūris visuomet pateisins 
Lietuvos senolių viltis ir akylai saugos 
brangų žodį LIETUVA.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
....... YuWxfrAi

2004 m. vasario 15 d.

Anna Augūnas.
Brisbanės Apylinkės Valdyba gavo 

gražią sumą pinigų iš Community Suport 
Fund. Buvo nupirktas naujas pianinas, 
pristatyti laiptai vežimėliams įvažiuoti ir 
sutvarkyta virtuvė.

Regina Platkauskienė
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Lietuva iš arti_________________
Kardinolas A. J. Bačkis -

Vasario 16-osios proga
Nepriklausomybės minėjimas suteikė progą vėl pamąstyti apie dabartinės Lietuvos 

padėtį bei rūpesčius. Kardinolui Juozui Audriui Bučkiui eilę klausimų pateikė EL TOS 
Lumalistas Vladimiras Laučius Čia spausdiname pokalbio ištraukas. Red.

Kokių reikia lietuvių vyrų?

Kardinolas Juozas Audrys Bačkis.

Lietuva gyvena keturioliktuosius nepri
klausomybės metus. Koks šis laikotarpis 
buvo Lietuvos Katalikų Bažnyčiai?

Atsigavimo po ateistinio totalitarizmo 
persekiojimų laikas ir drauge metas, kai te
ko tiesiogiai susidurti su vartotojiškos, lai
cistinės. žmogaus sielos reikalams abejingos 
kultūros, tarpstančios Vakaruose, iššūkiais.

Bažnyčia drauge su tauta džiaugėsi 
ekonominiais, socialiniais pasikeitimais, o 
drauge kiek išgalėdama dvasiškai ir ma
terialiai rūpinosi žmonėmis, kurie neįstengė 
prisitaikyti prie permainų, liko garmančios 
reformų srovės nuošaly.

Visus tuos metus ieškojome naujų, 
šiuolaikines sąlygas atitinkančių būdų 
skelbti Dievo Žodį ir džiaugiamės tūkstan
čiais jaunų bei vyresnių žmonių, per tuos 
metus atradusių krikščionio kelią, pradė
jusių sąmoningą tikinčiojo gyvenimą arba 
grįžusių į jį.

Beveik 80 nuošimčių Lietuvos gyventojų 
skelbiasi esą katalikai. Argalimc teigti, kad 
Lietuva - iš esmės katalikiškas kraštas? Ar 
tai rodo mūsų kasdienis gyvenimas ir po
litinė kultūra?

Keturi penktadaliai Lietuvos žmonių, 
kurie yra pakrikštyti, ne skelbiasi esą. kaip 
Jūs sakote, o laiko save katalikais ir yra ka
talikai. nes krikštas - neišdildoma dvasinė 
žymė. Tie žmonės skirtingai suvokia, ką 
reiškia būti kataliku, ir nemaža dalis yra 
nominalūs, kultūriniai, tradiciniai, neprak
tikuojantys katalikai - esama daug skirtingų 
ir ne visai tikslių žodžių atšalusiam jų ti
kėjimui įvardyti.

Kraštas, valstybė vadinama katalikiška, 
liuteroniška, musulmoniška irt. t. ne pagal 
sąmoningų tikinčiųjų nuošimtį, o pagal vy
raujančią religiją, tęsiamą religinę tradiciją, 
todėl sunku įsivaizduoti, kad Lietuva būtų 
laikoma ne katalikišku, o kokiu kitokiu 
kraštu. Mūsų kasdienis gyvenimas byloja

Pašto ženklai Atėnų olimpiadai
(ELTA). Lietuviškų olimpinių pašto ženk

lų kolekciją šiais metais papildys du nauji 
pašto ženklai, skirti XXVIII Atėnų vasaros 
olimpinėms žaidynėms. Jie bus išleisti ne 
anksčiau kaip liepos pabaigoje, likus porai 
savaičių iki olimpinių žaidynių atidarymo. 
Ženklų temoms tradiciškai pasirinktos sporto 
šakos, kuriose lietuviai puoselėja viltis iško
voti medalius. 2 litų vertės žalsvame ženkle 
bus pavaizduotas kliūtį įveikiantis jojikas, 
kuris simbolizuoja penkiakovę, o 3 litų vertės
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apie gilias nuodėmės žaizdas, byloja apie 
pusę amžiaus trukusį prievartinį atstūmimą 
nuo religijos bei žmogiškumo pagrindų, taip 
pat apie šiuolaikinės egoistiškos ir trumpa
regės vartojimo ideologijos padarinius.

Vargu ar su krašto katalikiškumu derėtų 
tiesiogiai sieti politinę kultūrą ir nckultūrą. 
nes tai gana siauri dalykai. Tačiau dėmesio 
asmens orumui, sąžiningumo ir padorumo 
stoka, kurią regime viešumoje, liudija, kad 
tikėjimo atrama gerokai susvyravusi.

Kokie Lietuvos viešojo gyvenimo reiš
kiniai šiandien kelia didžiausią susirūpi
nimą Katalikų Bažnyčiai?

Lietuvoje labai stinga žmonių, kurie iš
drįstų nuoširdžiai ir pasiaukojančiai tar
nauti visuomenei, kitam žmogui, o ne sa
viems interesams. Ir politikai, ir žurnalistai, 
ir visuomenininkai vengia gilintis į dešim
čių tūkstančių išties vargstančių, negau
nančių darbo ir pagrįstai nusivylusių žmo
nių lūkesčius. Visi nori greitų rezultatų - 
greito dėmesio, greito pelno, greitai paima
mos valdžios. O tuomet avantiūristai ir de
magogai. kurie nesivaržo svaidytis kraštuti
niais pažadais, išsiveržia į pirmąsias gretas. 
Geranoriškų pastangų girdėti, suprasti ir pa
milti kitą stoka - visos visuomenės proble
ma. kuri ryškiausiais pavidalais veržiasi iš 
televizijos ekranų ir laikraščių puslapių.

Ar bandoma įtraukti Bažnyčią į prezi
dentinį skandalą? Jei taip, tai kas bando ir 
kaip vertinate šias pastangas?

Lietuvoje nėra buvę visuomeniškai ak
tualios situacijos, kurioje politikai — gana 
skirtingų pažiūrų politikai - nebūtų mėginę 
pasinaudoti dvasininkijos autoritetu ar net 
Bažnyčios vardu. Ne išimtis ir įvykiai, pra
sidėję praėjusių metų pabaigoje.

Pastangas įtraukti į skandalą vertinu 
kaip negalinčias duoti rezultatų, nes Baž
nyčia nedalyvauja partinėje politikoje, vys
kupai ne kartą yra aiškiai išsakę poziciją 
šiuo klausimu. Kitas dalykas - visai visuo
menei svarbūs dalykai, žmonių pasime
timas. į kurį Bažnyčia negali neatsiliepti. 
Bažnyčia ragina nugalėti pyktį, susiprie
šinimą. klausyti sąžinės balso visai ne todėl, 
kad kurios nors politinės jėgos provokuo
ja ar skatina tai daryli.

Ko linkėtumėte Lietuvos žmonėms 
Vasario 16-osios proga?

Linkiu prasmingai pasinaudoti Dievo 
malone - mūsų tautos, Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybe. Pasinaudoti ja artimo 
labui, meilės civilizacijos kūrimui, visų 
pašaukimų, visų tarnysčių kuo pilnesniam 
sklcidimuisi. Tai neįmanoma be tautos 
vienybės - ne kokios nors laikinos politikų 
sutarties, o ilgalaikio pasiryžimo ir apsi
sprendimo gyventi nesidalijant į savus ir 
svetimus, pirmąją ir antrąją Lietuvą. Vie
nybė težydi - kaip sako mūsų tautos himnas.

Ačiū už pokalbį.

melsvame ženkle vaizduojamas irkluotojas.
“Lietuvos pašto” vadovų teigimu, yra 

parengtas ir trečiojo ženklo projektas, tačiau 
jis bus įgyvendintas tuo atveju, jei lietuviai 
sėkmingai pasirody s Atėnuose.

Nuo 1992 m., kai Lietuva pradėjo daly
vauti olimpinėse žaidynėse savarankiška 
komanda, išleista 12 lietuviškų olimpinių 
pašto ženklų. Visi jie įtraukti į neseniai pa
sirodžiusį specialų rinkinį, skirtą Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atkū
rimo 15-mečiui. □

„Normalūs“ vyrai Lietuvoje turi uždirb
ti pinigų, mokėti atlikti vyriškus buities 
darbus, prižiūrėti vaikus ir globoti moteris. 
Tai atspindi atliktas tyrimas „Vyriškų vaid
menų krizė Lietuvoje“, kuriame dalyvavo ir 
vyrai, ir moterys. Ši apklausa aiškiai patvir
tina tradicinio vyriškumo šalyje modelį. į 
kurį įeina statusas, sėkmė, ištvermė, finansi
nė nepriklausomy bė ir lytinis dominavimas.

Sudėjus atsakymus, koks turi būti „nor
malus“ vyras, paaiškėjo, kad 72% respon
dentų mano, jog vyras turi sugebėti už
dirbti pinigų. 67%-jog turi būti nagingas, 
mokėti atlikti „vyriškus" buities, techninius 
darbus. 67% - aprūpinti vaikus, juos pri
žiūrėti ir auklėti, dar 66% mano, kad vyras 
turi globoti savo moterį.

Tarp kitų gerai vertinamų vyro savybių 
yra silpnesniojo neskriaudimas (65%), 
jautrumas ir supratingumas (64%), sugebė
jimas palaikyti gerus santy kius su tėvu (58 
%) ir rūpinimasis savo motina (55%).

Patys vyrai tarp svarbiausių „norma
laus“ vyro savybių įvardija sugebėjimą 
uždirbti pinigų, savo moters globojimą, 
vaikų priežiūrą ir auklėjimą bei gebėjimą 
atlikti „vyriškus“ buities darbus.

Tuo tarpu moterims svarbiausia tai, kad 
vyras sugebėtų aprūpinti šeimą materialiai, 
kad vyras būtų jautrus ir supratingas, mo
kėtų dirbti „vyriškus“ buities darbus ir 
užsiimtų vaikų priežiūra bei auklėjimu.

Pasak apklausos, motery s mažiau verti
na vyro vadovavimą šeimoje ir lemiamą jo 
žodžio reikšmę, fizinės jėgos naudojimą bei 
laisvę, nesiaiškinimą ir nesiteisinimą.

VVrai tarp mažiausiai reikšmingų bruo
žų dar pamini gebėjimą nusileisti moteriai, 
daryli tai. koji paprašo.

Į Euroviziją važiuos Linas ir Simona
Lietuvai gegužės 

mėnesį Stambule vyk
siančiame dainų kon
kurse “Euroviziją” at
stovaus duetas -daini
ninkai Linas Adomai
tis ir Simona Jakubė
naitė (žiūr, nuotr. deši
nėje) su daina “What’s 
happened to your love”, 
laimėję vasario 14 dieną 
Kauno sporto halėje 
surengtą nacionalinės 
atrankos j “Euroviziją” 
finalą.

Muziką “Eurovizi- 
joje” skambėsiančiai 
dainai sukūrė šiais me
lais geriausiu pripažin
tas kipriečių kompozi
torius Michalis Anto- 
niou ir pats Linas Ado
maitis. Ispaniško temperamento turinti “soul” 
ir "pop” stiliaus daina buvo specialiai rašyta 
šiam konkursui.

Dėl teisės atstovauti Lietuvai “Eurovi- 
zijoje” finale varžėsi atrankinius turus laimė
ję 18 atlikėjų ir grupių. Labiausiai patikusį 
atlikėją ar grupę rinko konkurso komisija bei 
finalo transliacijos metu žinutėmis (SMS) ir 
telefonu balsavę žiūrovai.

Linas Adomaitis, kuriam dabar 27-eri,

Ant euro monetų - Vytis?
Kaip praneša Lietuvos bankas, euro įve

dimui Lietuvoje pritaria 60%, nepritaria - 
27%, neturi nuomonės - 13% apklaustųjų.

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų - 
54% mano, kad tinkamiausia data Lietu
voje įvesti eurą vietoje lito 2007 m. ar anks
čiau, o 40% - vėliau.

Taip pat respondentų buvo klausiama, 
kas labiausiai tiktų atspindėti Lietuvą ant 
euro monetų, kadangi viena visų euro

Apibūdinant „normalaus“ vyro savybes, 
iškyla skirtumų skirtingose amžiaus grupėse 
ir tarp miesto bei kaimo gyventojų. Jauni 
vyrai labiau vertina vyro fizinę jėgą, vy
riausiems ji mažiausiai svarbi. ..Bet kada 
patenkinti moterį seksualiai, jei ji to nori“ 
yra svarbiausia vidurinei vyrų amžiaus (30- 
49 metų) grupei.

Fizinė jėga labiausiai vertinama didžių
jų miestų gyventojų vyrų, menkiausiai - 
kaimo vyrų. Didžiųjų miestų vyrams daug 
svarbiau siekti karjeros, pelnyti pripažinimą 
nei kitų miestų ir kaimo vyrams.

Apklaustieji Lietuvos gyventojai labiau
siai vertina saikingumą vartojant alkoholį, 
rūpinimąsi šeima, vaikais, darbštumą, są
žiningumą. dorumą, protingumą, meilę, man
dagumą. tolerantiškumą ir kultūringumą.

Mažiausiai vertinamas kūrybingumas, 
pasitikėjimas savimi, autoriteto turėjimas 
tarp draugų, sugebėjimas vadovauti.

Pasak apklausos. 12% Lietuvos vyrų 
mano visiškai atitinkantys normalaus vyro 
įvaizdį. 65% sako veikiau atitinką norma
laus vyro įvaizdį. Apie 10% mano, kad jie 
veikiau neatitinka tokio įvaizdžio, o 14% 
išvis nežinojo, kaip atsakyti į šį klausimą.

Žvelgiant į skirtingas amžiaus gropes 
matyti, kad geriausiai šiuo požiūriu save 
vertina jauniausi apklausti vyrai: 79% 15- 
29 metų grupės stipriosios lyties atstovų 
mano atitinkantys normalaus vyro įvaizdį.

Likusios amžiaus grupės vertina save 
daugmaž vienodai: 75% 30-49 metų ir 74 
% 50-74 metų vyrų mano, kad jie atitinka 
normalaus vyro įvaizdį.

Tyrimo rezultatus skelbia naujienų 
portalas „Omni laikas“.

BNS, ELTA, „L.r.“

maždaug penkerius metus dainavo grupėje 
“L+”, ojai 2000-aisiais iširus - pradėjo solinę 
veiklą. Per savo muzikinę karjerą dainininkas 
dalyvavo ne viename festivalyje užsienyje. 
Praėjusiais metais jis laimėjo pagrindinį prizą 
festivalyje “Dzintara Zvaigzne Jūrmala- 
2003". Simona Jakubėnaitė yra dalyvavusi 
Baltijos šalyse vykusiame konkurse “Fizz 
Superstar”.

BNS

monetų pusė visur vienoda, o ką vaizduoti 
kitoje pasirenka eurą įsivedanti šalis.

Dažniausiai atsakymuose buvo paminė
tas Vytis. Norinčius jį matyti ant būsimų 
euro monetų nurodė 33%, Gedimino pilį - 
18%, Vilniaus Katedrą - 5.4%, Trakų pilį 
- 5.2%, Gedimino stulpus - 3.5%, Vytautą 
Didįjį - 2.3%, J. Basanavičių - 2.0%.

Apklausą atliko tyrimų kompanija „Bal
tijos Tyrimai“. □
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^kautuc CatiaMijėje
„Aušros“ Tunto „Dariaus ir Girėno“ stovykla

Lietuvos metraštis

Dovilė Zduobienė
(Tęsinys, pradžia MP nr. 5)

Virėjų “skiltis” jau ne vieną kartą pasi
rodė verti garbės, bet šiandien virtuvėje 
vyksta stebuklai. Visi stovyklautojai laiku 
kartu susėda vakarienei prie dešimties karš
tų gardžių “lasagna”. (Kaip tai, kai krosny
je jų telpa tik trys?) Tartum duoną ir žuvį 
Šventajame Rašte, virėjai begalinį maistą 
dalina tol, iki kol visi persisotina.

Brolis Gediminas vėl atšvenčia savo 
gimtadienį, nes, rodos šiandien jo gimimo 
diena, ne vakar. Kas tvarko dienotvarkę? 
Kas įtikino brolį Gediminą, kad vakar buvo 
jo gimtadienis?

Penktadienis Šluojant, tvar
kom, puošiam. Kodėl? Šiandien 

atvažiuoja svečiai! Saulė šviečia ir vėjelis 
pakyla. Ei! Vėjelis! Skautai griebia savo pa
gamintus aitvarus ir tekini bėga aikštėn. 
Kelias dienas susisėdėję aitvarai pasipur- 
tydami prabunda ir bailiai kyla. Įsibėgėję 
skautai juos drąsina, prikalbina, tampydami 
jų virvutes iki tol, kol aitvarai plasnoja kaip 
vėliavėlės ir skrenda kaip staiga išlaisvinti 
paukščiai. Ardei lakūnų klaidų, ar dėl vėjo 
siutimo, žalos nemažai. Štai vienas aitva
ras - į laužavietę, antras - į medį, dar kitas 
galva žemyn-paukšt! į žolę. Salėje atsidaro 
aitvarų ligoninė, kur sulaužyti nugarkau
liai. nutrauktos uodegos ir perplėšti veidai 
yra greit sulopomi ir pasveikę ligoniai gali 
vėl grįžti toliau skrajoti.

Suvažiuoja svečiai. Visur žali kaklaraiš
čiai! Stovykla paplūsta skautininkais, nes 
šį vakarą net keturi duoda skautininkų 
įžodį. Sveikinam brolius Edį Karpavičių, 
Tomą Jablonskį, Gediminą Sauką, ir sesę 
Audrutę Markowskei. Naujųjų pąskauti- 
ninkų veidai šviečia ne mažiau kaip kak
laraiščius gavusių aguonyčių, ypač kai juos 
pasveikina atvažiavę šeimos nariai. Va
karienė - puota: kugelis ir dešros su ko
pūstais. Svečiai giria šaunų maistą, o sto
vyklautojai, jau prie tokios kulinarijos 
pripratę, patenkinti vakarieniauja.

Laužą praveda trys jauni laužavedžiai, 
kurie, įsibangavę savaitės bėgyje, šiandien 
tikrai šauniai pasirodo. Lydia Karpavičiūtė, 
Andrius Jurkšaitis ir Darius Kazokas pra
veda dainavimą, šūkius, ir pristato pasiro
dymus. Šūkis, kuris įžiebia kiekvieno skau
to entuziazmą: „Tikri skautai čia! Tikri 
skautai čia! Gal nevykę skautai ten, bet tik
ri skautai ČIA!!!“ Vilkiukai ir jaunieji 
skautai rėkia šį šūkį iki pamėlynavimo. 
Tikrinį skautai iš tikrųjų jie!

Šeštadienis. Trimitas visus 
kelia prieš 6 vai. ryto. Zirzėjimo 

mažai dėl ankstaus kėlimo, nes visų lau
kiamas užsiėmimas vyksta šį rytą! Rytas 
išaušęs kaip tik skridimui, vėsus, be vėjo,

Skrenda aitvarai. Nuotrauka Arvyd Zduobos.

Naujieji skautininkai. Iš kairės: Edis Kar
pavičius, Tomas Jablonskis, Audrutė Mar
kowskei, Gediminas Sauka.

Nuotrauka Dovilės Zduobienės.

Aguonytės - Amelia Homaitė (kairėje) ir 
Migla Stašionytė (dešinėje).

Nuotrauka Dovilės Zduobienės.

nelyja. Šiandien visi pakils balionu! At
važiavę profesionalai balionistai - Geoff ir 
Vida Howe - ir jų padėjėjai - Mindaugas ir 
Rasa Mauragiai - greitai išpakuoja balio
ną ir krepšį, kuris iš karto pakels keturis 
suaugusius ar šešis skautukus.

Visi jau žino iš vakarykščios GeofT pa
skaitos, kad pats balionas vadinasi „vo
kas“, kaip matuojamas vėjo greitis ir 
kryptis, ir kiek sveria oras. Patys skautai 
padeda ištiesti balioną pagal GeofT nuro
dymus. Balionas pripučiamas. Lygi, susi
plojusi medžiaga pradeda drebėti, banguo
ti, alsuoti, pūstis, kilti. Skautai prilaiko 
didelio baliono šonus, kaip Liliputo 
kaimiečiai bundantį milžiną.

Leidžiama jiems 
įeiti į milžino pilvą 
per jo išsižiojusią 
apskritą bumą. Skau
tukai įlipa pagal skil
tis ir, susibūrę viduje 
baliono voko mato, 
kaip jis pripučiamas 
iš šio nuostabaus 
akiračio.

Šaunanti liepsna 
net narsiausius tru
puti nugąsdina. Mil
žinas pagaliau pilnai 
nubunda ir pakyla. 
Balionas stovi stačiai: 
krepšis ir lakūnas 
Geoff pasiruošę visus 
skraidint.

Tęsinys kitame MP nr.

Lietuvos archyvų departamentas ir Lie
tuvos ypatingasis archyvas parengė ir iš
leido dokumentų rinkinį „Lietuvos parti
zanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė 
(1945-1950 m.)“. Šiame dokumentų rinki
nyje skelbiami Vytauto apygardos štabo ir 
Tigro rinktinės dokumentai. Knyga buvo 
pristatyta šių metų vasario 4 dieną.

1944-1952 metais gyvavusi Tigro rink
tinė veikė daugiausiai Švenčionių apskri
tyje ir kai kuriuose gretimuose Baltarusijos 
rajonuose. Kurį laiką tai buvo didžiausias 
visoje Lietuvoje rinktinės tipo partizanų 
junginys. Didžioji dalis rinkinyje paskelbtų 
dokumentų pusšimtį metų išbuvo žemėje 
užkastame bidone, kurį 1999 metų vasarą 
tiesiant kelią atsitiktinai užkabino ir išvertė 
Adutiškio girioje dirbęs kelininkų buldo
zeris. Šie dokumentai buvo kruopščiai 
konservuojami ir dabar atskleidžia daugelį 
iki šiol nežinomų Tigro rinktinės ir kitų 
Rytų Lietuvos partizanų junginių istorijos 
aspektų.

Rinkinyje skelbiama 230 dokumentų. 
Ketvirtajame skyriuje randame 1948-1950 
metų Tigro rinktinės vado Vinco Žalia- 
duonio - Roko - Diakono ir nenustatyto 
rinktinės partizano rašyta rinktinės Kro
niką. Vinco Žaliaduonio autorystė atpažinta 
pagal turimus jo rankraščių pavyzdžius. 
Kas atsitiko nežinomajam partizanui, nie
kas negali atsakyti. Gal jis ilsisi nežinoma
me kape Labanoro giriose, o gal jo vardas 
yra vienas iš buvusio KGB pastato sienoje 
iškaltų ten nužudytų partizanų vardų.

Šiurpūs duomenys rodo, kad partizanai 
buvo sistemingai naikinami NKVD kariuo
menės dalinių ir stribų. Ginklų ir kareivių 
skaičiaus didžiulė persvara lėmė partiza
ninės laisvės kovos fizinį sunaikinimą, ta
čiau žiūrėdami mirčiai į akis ir neabejotinai 
suprasdami savo likimą, jie vis dėlto turėjo 
valstybinį mąstymą ir nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo viziją. 1949 m. vasario 2- 
22 d. partizanų vadų suvažiavimas suteikė 
pasipriešinimo organizacijai naują pobūdį 
- ji įsiteisino kaip nepriklausomos valsty
bės idėjos tęsinys.

Šios knygos išleidimą rėmė Polybijaus 
Fondas, vadovaujamas prof. dr. Tomo Re- 
meikio. Knygos išleidimą per Polybijaus 
Fondą finansavo savo veiklą išeivijoje 
užbaigusi Akademinės Skautijos leidykla 
(pirmininkas Rimantas Dirvoms), skirdama 
šį leidinį jaunajai Lietuvos kartai.

Tai jau trečias partizanų dokumentų 
leidinys, kurį išleido Lietuvos archyvų de
partamentas. Nepakankamos lėšos, gauna
mos iš valstybės biudžeto, lėtina kitų do

Skautininkai. Pirmoje eilėje iš kairės: Elena Erzikov, Arvyd Zduoba, Marina Taylor, Kris
tina Rupšienė, Irena Dudaitienė. Antroje eilėje iš k.: Milda Karpavičienė, Nijolė Užuba- 
lienė, Rasa Mauragienė, Tamara Vingilienė, Marina Cox. Viršutinėje eilėje iš k.: Laura 
Belkienė, Audrutė Markowskei, Mindaugas Mauragis, Raimundas Vingilis, Algis Dudai- 
tis, Edis Karpavičius, Tomas Jablonskis, Gediminas Sauka. Nuotr. Dovilės Zduobienės.

kumentų rinkinių išleidimą. Šiuo metu yra 
restauruojami ir konservuojami labai pras
tos būklės Žemaičių apygardos Šatrijos 
rinktinės dokumentai 1947-1949 metų. 
Dokumentus skruzdėlyne paslėpė partizanų 
ryšininkas, kuris ilgokai nenorėjo atskleisti 
jų paslėpimo vietos, sakydamas, kad ., dar 
ne laikas", tačiau buvo įtikintas, kad jau 
laikas! Dokumentai buvo peraugę žole, ra
šalu rašytieji visiškai sunykę. Išsilaikė tiktai 
mašinėle ir cheminiu pieštuku rašyti doku
mentai. Daugelio dokumentų likę tik skiau
telės. Jie buvo apgraužti pelių prieš pasle
piant juos į skruzdėlyną. Gerai išsilaikęs 
žuvusių partizanų sąrašas, kuriame nu
rodoma kaip („kulipka į galvą“, „dvi 
kulipkos per krūtinę - žuvo vietoje“), kur 
žuvo ir kur palaidoti.

Daug istorinės medžiagos ir dokumentų 
dar neatrasta. Pavyzdžiui yra žinoma, kad 
vienas klebonas saugojo dokumentus ir 
mirdamas patikėjo savo šeimininkei, kad ji 
juos atiduotų ,kam reikia“. Deja, dar iki šios 
dienos ji, matyt, nežino „kam reikia“.

Privačiose rankose ir netinkamuose mu
ziejuose laikoma medžiaga neišvengiamai 
nyksta, po daugiau kaip 50 metų popierius 
trupa, raidės blykšta, keičiasi savininkai. 
Neįkainojama istorinė medžiaga, taip kaip 
ir ją sukūrę partizanai, gali likti ne mūsų 
istorijos dokumentų rinkiniuose, o tiktai 
liūdnoje atmintyje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XI 
Seimo nutarimų komisijos išvadose sako
ma: "siūlo PLB Valdybai pritarti PLB ir 
Archyvų departamento projektui bei jį 
plėtoti". Projektas, kuriam PLB Valdyba 
pritaria, yra per dvejus metus surinkti ar 
užregistruoti privačių asmenų ar vietinių 
provincijos muziejų turimą partizaninių 
kovų dokumentinę medžiagą ir ją konser
vuoti, užtikrinant jos išlikimą. Savininkams 
nenorint atiduoti originalų, juos kopijuoti. 
Visi dokumentai restauruojami, konser
vuojami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
archyvų departamente. Projektas reikalauja 
lėšų ir papildomo personalo. Archyvų de
partamentas skiria dalį lėšų, personalo ir 
ekspertizę.

Kai kurias projekto dalis vykdys Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, priklauso
mai nuo lėšų, dėl kurių bus kreipiamasi į 
Fondus.

Neturime nei mažiausios abejonės, kad 
visi galimi surasti dokumentai turi būti 
išsaugoti, nes jie yra Lietuvos laisvės 
kovotojų krauju parašytas LIETUVOS 
METRAŠTIS.

Gabrielius Žemkalnis
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C Kas -
Antanas iK į Laukaitis mnU

Gyvatės Australijoje
Į Australiją atvykusius pirmuosius 

pokarinius emigrantus, kurių didžioji dalis 
buvo paballiečiai. australai vadino "Balis”. 
Daugiausia tai buvo viengungiai. Jie lurėjo 
atlikti privalomą dviejų metų darbo kon
traktą valstybei. Daugumas iš jų buvo pa
skirti į pačius blogiausius ir sunkiausius 
darbus, kurių vietiniai australai nenorėjo 
dirbti. Tai labai sunkus cukrinių nendrių 
kirtimas, vandentiekio tiesimas į dykumų 
pakraščius, kur australai karo veteranai 
gaudavo smėlynų žemės. Kaip ne keista, 
palaistę pusiau sūriu vandeniu, kurį mes 
dideliuose vamzdžiuose vesdavom toliau į 
dykumas, jie surinkdavo gana gerą kviečių 
derlių. Kiti darbai buvo miškuose, prie 
geležinkelio ir kitose mažai apgyvendintose 
Australijos vietose.

Aš su keliolika naujų lietuvių, pusšimčiu 
kitų svetimtaučių ir gal dešimt australų, 
kurie lurėjo kalėjimo bausmes už alimentų 
nemokėjimą savo šeimoms ir kitus mažes
nius nusikaltimus, gyvenome palapinėse ir 
tiesėme vandens vamzdžius į tolimesnes 
dykumas Pietų Australijoje. Atvykus iš Eu
ropos ir papuolus į tokią vietą, kur būdavo 
raudono smėlio uraganai (man net akis 
sužeidė), didelis karštis, milijonai moskitų 
ir musių (dirbdavom su tinkliukais ant 
galvų) ir iki šiol nematytų vorų, skorpionų, 
gyvačių, didžiųjų skruzdėlių ir kita,

kur - kaip?
davom. Tačiau laikas darė savo. Pripratom 
prie visko ir laukėm savo kontrakto pabai
gos. Aš visgi po 18 mėnesių per Kalėdų 
atostogas nuvažiavau į Sydnėjų ir iš ten jau 
negrįžau, nors ir buvo man grasinama, kad 
ištrems atgal į Vokietiją. Galvojau: tegul jie 
daro ką nori, bet j tą australišką peklą tai 
jau negrįšiu. Ir negrįžau.

Tačiau po daugelio metų prisiminti tuos 
laikus gana įdomu. Kitaip tai niekada ne
būčiau pažinęs gyvenimo dykumų “buše”. 
Kadangi dabar graži vasara, lai ir mies
tuose. ypač drėgnesnėse vietose, yra ne
mažai nuodingų gyvių. Be visų kitų, gyve
nant dykumų "bušuose". buvo ir įvairių 
gyvačių. Pasitaikė vienas kitas įkandimas. 
Pradžioje eidami gaudy ti triušių, kurių ten 
buvo labai daug, visuomet nešdavomės di
delę lazdą ir garsiai lietuviškai dainuo
davome. nes gyvatės nemėgsta triukšmo. 
Jos bėgdavo į šalį ir nepuldavo. Vėliau jau 
įsitaisiau mažo 22-ro kalibro šautuvą. Juo 
šaudydavau į pasitaikiusias gyvates, triu
šius ar blogus paukščius. O įdomiausia bū
davo stebėti mažą paukštelį su ilgoku ir 
aštriu snapu. Pamatęs smėlyje gulinčią gy
vatę. iš aukšto smigdavo į ją. ir snapu 
kirsdavo jai į galvą, kol visai pribaigdavo.

Australijoje yra išleista J. R. Kingshom 
knyga “The Snakes of Australia". Kny goje 
įdomiai aprašomos Australijos gyvatės. O 
jų čia yra net 137 rūšys ir daugumas iš jų 
yra nuodingos. Pati pavojingiausia yra 
“laipan”. Ji yra ypatingai greita ir labai 
nuodinga. Kiek žinoma, iš šešių žmonių, 
kuriems ji įkando, tik vienas pasveiko, nors 
dabar jau yra išrasta naujų priešnuodžių.

pradžioje baisu būdavo net ant žemės at
sisėsti. Australai dar pripasakodavo viso
kiausių dalykų ir prigąsdindavo. Keikda-

Kai mes dirbome dykumose, ten veisėsi gal 
antra pavojingiausia gyvatė. Tai - “tiger”, 
kuri šoka ant savo aukos ir kanda. Ji turi

vom tą Australiją kiek ir kaip kas rnokė- tokį didelį kiekį nuodų, kad jais galėtų 

nunuodyti apie 120 avių. Tuo tarpu “ader” 
gyvatė savo nuodais užmuštų 85 avis, In
dijos kobra-31, ir varinė, nes jos galva žiba 
kaip varis - 8. Toje mūsų vietovėje, ypač 
arčiau jūros, buvo gana daug rudųjų gy
vačių. kurių nemažai yra ir NSW valstijoje, 
ypač miškingose ir drėgnesnėse vietose. 
Be žemės gyvačių yra ir jūros. Iš jų pati 
nuodingiausia yra geltonpilvė ir pilkoji. Gi 
Qucensland’eyra ir didieji pitonai, net 7-8 
metrų ilgio, bet jie nenuodingi.

Įkandus gy vatei, reikia tuoj pat aukščiau 
įkandimo vietos stipriai kuom nors tą vietą 
surišti, bet ne ilgiau kaip ketvirčiui valan
dos. arba aštriu švariu peiliuku įpjauti į 
įkandimo vietą ir leisti kraujui nutekėti. 
Pagal galimy bes reikia kuo greičiau pasiekti 
gy dy toją ar greitąją pagalbą ir jiems nu
pasakoti. kaip ta gyvatė atrodė, nes pava
dinimą mažai kas žinotų. Tai gali įkąstą 
žmogų išgelbėti nuo mirties ar paralyžiaus.

Skursta “Europos Lietuvis”
Daug kas iš mūsų vyresniųjų Australi

jos lietuvių anksčiau palaikė labai artimus 
ryšius su Anglijoje, ypač Londone, gy
venančiais lietuviais. Neskaitant anksčiau 
ten gyvenusių lietuvių, daugumas, kaip ir į 
Australiją, atvyko po karo, iš taip vadinamų 
DP stovyklų. Jau 1947 metais buvo sušauk
tas lietuvių suvažiavimas ir įsteigta DP 
Lietuvių Sąjunga, kuri pradžioje vadovavo 
visam lietuviškam gyvenimui. Ji turėjo apie 
3000 narių ir 60 skyrių. 1950 metais pačia
me Londone buvo nupirkti dideli namai. 
Jie tapo lietuviškuoju centru. Nuo 1947 
metų rotatoriniu būdu buvo pradėtas leisti 
laikraštis “Britanijos Lietuvis”. 1953 metais 
jo vardas buvo pakeistas į “Europos Lietuvį". 
Jis buvo pradėtas spausdinti savoje spaus
tuvėje. Šis laikraštis, redaguojamas gabių 
redaktorių, kaippvz. žinomo rašytojo Kazi

miero Barėno, buvo labai populiarus ne tike 
Anglijoje, bet ir Eropoje, ir net Australijoje.. 
Rašytojas Kazimieras Barėnas, net ir su
laukęs 95 metų amžiaus, dar ir dabar yrat- 
aktyvus lietuviškoje spaudoje ir kultūrinia
me gyvenime. Jis yra parašęs kelias knygas., 
buvo apdovanotas literatūrinėmis premi
jomis. Jis redagavo ir daugybę kitų leidinių. 
Bėgant laikui ir daugeliui kultūrininkui 
pasenus bei pavargus, “Europos Lietuvis” 
buvo perkeltas į Lietuvą ir ten leidžiamas. 
Tačiau šis bandymas nepavyko, atnešė di
delių nuostolių.

Šiandien “Europos Lietuvis” yra nedi
delio formato dvisavaitraštis. savo turiniu: 
taip pat nestiprus.

Be laikraščio. Londone tuomet buvo' 
įsteigta ir knygų leidy kla “Nida", išleidusi 
gana didelį skaičių lietuviškų knygų, kurių 
ne viena pasiekė ir mus Australijoje.

Taip pat tuo metu buvo nupirktas ir 23 
hektarų žemės plotas su gerais pastatais ir 
ten įsteigta Lietuvių Sodyba. Ji yra tik apie 
60 km nuo Londono.

Šiuo metu Anglijoje, ypač Londone, 
palyginus su ankstyvesniais metais, lie
tuviškas kultūrinis ir bendruomeninis gy
venimas labai suprastėjo ir sumenko.

Londone pardavus senuosius didžiulius 
Lietuvių Namus Ladbroke Gardens, kur ne 
vienas iš mūsų rasdavom laikiną prieglobs
tį (nepamirštamas ir jų vadovas Kazimieras 
Makūnas), buvo dar nupirkti ir kiti mažesni 
namai, bet ir jie vėliau buvo parduoti.

Šiuo metu yra likusi tik susibūrimo vie
ta bažnyčioje lietuviškų pamaldų metu. 
Nors, kaip sakoma, dabar vien tik Londone 
yra keliasdešimt tūkstančių naujųjų lietuvių, 
bet jie jokio bendro lietuviško ar kultūrinio 
tikslo neturi. Pagrindinis jų tikslas yra 
uždirbti kuo didesnius pinigus, dažnai ir net 
per gėdą darantį kriminalini nusikaltimą.

Ar žinote? □

į . ___ Elena Jonaitienė
" -ZT> «-*■ •<* —T -

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

Pasikvietė Vytautą į savo kambarėlį, su
pažindino su žmona, išsikalbėjo, atnaujino 
draugystę.

Aldona, negalėdama palikti vaikų, ne
judėjo iš namų, bet džiaugėsi, kad Vytautas 
rado progos pasižmonėti. Dabar nereikėjo 
jaustis nuo visų atskirtiems. Retkarčiais ir 
svečių susilaukdavo. Iš Vytauto išgirdę, kad 
Donaustaufo apylinkėse galima nusipirkti 
daržovių ir vaisių. Regensburgo pažįstami, 
atvažiavę į kaimą ūkio gėrybių, aplanky davo 
ir Vargalus. Paskutinieji karo metai visiems 
buvo sunkūs, ypač benamiams, klajojan- 
tiems po svetimą kraštą. Susitikus kalbos 
netrūko.

Netrukus pasklido gandas apie prievar
tinę repatriaciją. Regensburgo komendan
tas įsakė savo rajono pabėgėliams regis
truotis ir pasiruošti išvykti. Esą parengtas 
transportas visiems grįžti į savo kraštus: 
rusams - į Rusiją, lenkams - į Lenkiją, lie
tuviams - j Lietuvą. Lietuviams karo pabė
gėliams tai reiškė, kad jie bus grąžinti tiesiai 
į rankas tiems, nuo kurių bėgo - sovietų 
okupantams. Regensburgo lietuviai paren
gė komendantui prašymą. Jie aiškino, kad 
lietuvių negalima tapatinti su karo belais
viais ar žmonėmis, prievarta atvežtais į Vo
kietiją darbams. Lietuvių grąžinimas į savo 
kraštą - tai pasmerkimas nepelnytai pra
žūčiai.

Komendantas išklausė prašymą atnešu
sius atstovus ir paaiškino, kad sprendimas 
priklauso nuo visų sąjungininkų bendro 
susitarimo ir kad šis potvarkis netrukus 
bus paskelbtas. Jis pats labai stebėjosi, kaip 
gali žmonės nenorėti grįžti namo. Vis dėlto 
sutiko repatriaciją atidėti iki tol, kol sulauks
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galutinio sprendimo.
Susirinkę į komiteto patalpas, žmonės 

nerimo ir ginčijosi tarp savęs:
- Mes juk nesame karo belaisviai. Negali 

mus apgauti, sugaudyti ir išvežti. Papras
čiausiai nesiregistruokim. ir tiek.

- Būk tikras, jei ne mes. lai vokiečiai mus 
tiksliausiai surašys. Nemanai, kad jie tik ir 
laukia, kaip greičiau mumis atsikratyti?

- Svetimšaliai būdami džiaugėmės jų 
pralaimėjimu, bet valgome jų duoną.

- Duonos ir patiems jiems trūksta, savo 
žmonių neturi kur priglausti ir kuo išmai
tinti. o čia dar tūkstančių tūkstančiai sve
timų pašaliečių.

- Vakarų sąjungininkai nesutiks, kad 
žmonės prievarta būtų išvežami. Negi gera 
valia siųs nekaltus žmones į pražūtį. Tiek 
vaikų, paliegėlių. Juk žino, ką reiškia so
vietai.

- Žinoti tai žino, bet ar tiki.
Žmonės dar labiau sunerimo, kai išgirdo, 

kad kitų miestų komendantai, nelaukdami 
bendrų sprendimų, jau pradėjo išsiųsti pa
bėgėlius. Kai Regensburgą pasiekė gandai 
apie į Sovietų Sąjungą grąžinamų buvusios 
Vlasovo armijos karių neviltį ir nusižudy
mus, supanikavo ir drąsiausieji. Vieną 
vakarą vaikams sumigus. Vytautas kalbėjo 
žmonai:

- Regensburge įsikūrė prancūzų atsto
vybė padėti karo belaisviams ir prievarta 
išvežtiems prancūzams grįžti namo. Turė
tum nuvykti pasiteirauti, ar ir mes negalė
tume patekti į Prancūziją. Moki kalbą, be 
to. turi diplomą ir prancūzišką asmens pa
žymėjimą nors ir pasenusį. Gal tai ką nors 
reikštų.

Prieškario dokumentai - Vytauto išsau
gota tolimų studijų dienų La Carte 

d'Identitč. 1938 metais registruota Paryžiaus 
penktajame kvartale. Aldona netikėjo, kad 
kas nors į ją dar kreiptų dėmesį, bet vertėjo 
pabandyti. Šiek tiek gąsdino ir pati kelionė 
į Regensburgą. Dviračiu nebuvo važiavusi 
nuo vaikystės, o čia dar buvo tik Vytauto 
vyriškas dviratis! Kelias dienas treniravosi. 
Pagaliau vieną rytą Vytautas pasiliko su 
vaikais, o Aldona viena iškeliavo į miestą. 
Susirado atstovybę ir net nustebo, kai buvo 
skubiai priimta ir išklausyta. Karininkas, 
patikrinęs jos prancūzišką asmens pažy
mėjimą. paaiškino, kad pirmiausia gabena
mi buvę karo belaisviai, bet netaikus bus 
paruoštas transportas ir pabėgėliams. Apie 
tai jis mielai pranešiąs, ir “madame” galė
sianti prisijungti prie visų. Aldona negalėjo 
patikėti. Kai karininkas pakartojo, kad jai 
išvažiuoti nėra kliūčių, ji nedrąsiai pasitei
ravo apie šeimą.

- Jūsų vyras irgi turi Carte dTdentitė? 
Neturi? Tai jis su repatriantais negali išva
žiuoti. Gal vėliau, kai padėtis nusistovės, ir 
galės įprastais būdais gauti vizą. O vaikai 
kur gimę? Sunku, sunku... Ną gal mažame
čius ir būtų įmanoma išleisti su motina. 
Gal... Turėčiau pasiteirauti. Teks palaukti.

- Gaila, kad nepasisekė. - vėliau pasakojo 
Aldona Vytautui. - Aš ir neturėjau vilties. 
Maniau, kad gerai nesuprataą kai jis paaiš
kino. kad “madame" galėtų prisijungti prie 
grįžtančių pabėgėlių... Bet matai, galų gale 
paaiškėjo, kad neįmanoma.

- Nesakyk, kad neįmanoma. Jei tik 
vaikus priimtų, turėtum išvažiuoti.

-Otų?
- Pasilikčiau ir laukčiau.
- O jei tave grąžintų į Lietuvą?
- Nevažiuočiau. Nieks manęs nepri

verstų. Kur nors pasitraukčiau, pakeisčiau 
adresą ir laukčiau progos atsirasti pas tave.

- Nekalbėk šitaip! Niekada nesiskirsiu 
nuo tavęs! Ir negalvok!

- Geriau, kad jūs trys būtumėt saugūs, 

negu kad visiems keturiems grėslų pavojus 
sugrįžti į Sovietiją.

- Negali: taip būti! - nėsiregistruosim. 
Pasitrauksim iš čia. Kur nors. Bet liksime 
drauge. Niekad daugiau nesiskirsim!

- Nebūk maža ir nekalbėk niekų, - nete
ko kantrybės Vytautas.

- Atrodo, lyg aš tyčia norėčiau nuo ta
vęs atsiskirti. Man bus lengviau, jei žinosiu, 
kad tu ir vaikai esate saugūs.

Bet Aldona nesiklausė:
- Be tavęs niekur nevažiuosiu. Nesistenk 

aiškinti. Nevažiuosiu ir viskas.
Ginčai tęsėsi kelias dienas, kol pagaliau 

iš Londono atėjusi žinia, kad pabėgėliai iš 
Rylų Europos nebus prievarta grąžinami į 
gimtuosius kraštus. O kad palengvėtų jų 
išlaikymas, nutarta Vokietijoj steigti stovyk
las. kuriomis rūpintųsi Vakarų sąjunginin
kai. Patekusiems į šias stovyklas karo pabė
gėliams prigijo angliškas pavadinimas 
“Displaced People” (“perkeltieji asmenys”), 
lietuviškai jie buvo perkrikštyti “dipukais”. 
Tūkstančiai įvairių tautybių pabėgėlių ga
vo šį vardą.

Vieną naktį, dar prieš aušrą. Vytautas ir 
Aldona kartu pašoko iš miego, ji - spring
dama nuo ašarų, o jis - pažadintas žmonos 
nesulaikomo kūkčiojimo.

- Dėl Dievo meilės, kas nutiko?
- Aš... nežinau... Dovanok, kad paža

dinau.
- Kas darosi? Kodėl nemiegi?
- Miegojau. Tik vėl tas sapnas.
- Koks sapnas?
- Apie Algimantą. Pasakojau tau. Jau 

koks ketvirtas ar penktas kartas. Kas naktį 
jį sapnuoju ir vis taip pat. Matau jį sužeistą 
kraujuojantį. Stengiuosi jį pasiekti ir ne
galiu. Ištiko jį nelaimė, kažkas baisaus įvy
ko! Žinau!

- Nieko nežinai, tik įsivaizduoji. Paskui 
ir sapnuoji tuos košmarus.

Tęsinys kitame MP N r.
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Žuvo prof. Vytautas Kubilius
Vilniaus centre įvykusioje avarijoje va

sario 17 dieną žuvo garsus literatūros kri
tikas profesorius 75 metų Vytautas Kubilius.

22 metų vilniečio K.L. vairuojamas 
sportinio stiliaus „Fiat Coupe“ profesorių 
partrenkė einantį pėsčiųjų perėja Olandų 
gatvės žiede, prie Šv. Petro ir Povilo bažny
čios. Netoli šios sankryžos yra įsikūręs Lie
tuvių kalbos ir literatūros institutas. Mano
ma, jog automobilio vairuotojas lėkė dideliu 
greičiu.

Vytautas Kubilius buvo vienas garsiau
sių, darbščiausių lietuvių literatūros tyri
nėtojų ir kritikų, savo straipsniuose ir kny
gose jautriai ir taikliai nagrinėjęs XX am
žiaus lietuvių rašytojų kūrybą.

Jo plunksnai priklauso tokie įvairias 
literatūros problemas nagrinėjantys veikalai 
kaip „Romantizmo tradicija lietuvių litera
tūroje“, „Lietuvių literatūra ir pasaulinės li
teratūros procesas“, „Žanrų kaita ir sintezė“, 
„Literatūra istorijos lūžyje“.

Be šių knygų XX amžiaus lietuvių lite- 
ratūrologijabūtų tiesiog neįsivaizduojama.

V.Kubiliui itin vaisingas ir kūrybingas 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
musę visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tpx deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

buvo Nepriklausomybės atgavimo laiko
tarpis. Šį laikotarpį pažymėjo turbūt di
džiausias, garsiausias ir populiariausias jo 
darbas - XX amžiaus lietuvių literatūros 
istorija „XX amžiaus literatūra“, išleista 
1995 metais.

Pastaruoju metu Profesorius beveik ne
turėjo laisvos minutės - ne tik rašė straips
nius, knygas, bet ir dalyvavo įvairių ko
misijų, valdybų veikloje, iki pat mirties ak
tyviai bendradarbiavo su Lietuvių literatū
ros ir tautosakos institutu. Šį darbštumą įro
do net dvi pastaruoju metu pasirodžiusios 
jo knygos. Praėjusių metų pradžioje pasi
rodė įdomi ir neįprasta V.Kubiliaus studija 
„Dviese sūpuoklėse“ apie Kazį Puidą ir Oną 
Pleirytę-Puidienę, pirmąją rašytojų šeimą 
Lietuvoje.

Prieš kelis mėnesius pasirodė ir dar vie
na V.Kubiliaus knyga -studijinių straipsnių 
rinkinys „Tautinė literatūra globalizacijos 
amžiuje“, kuriame apibūdinami pastarojo 
dešimtmečio lietuvių literatūros pokyčiai.

(Pagal Lietuvos spaudą)

In memoriain
Sunkus atsisveikinimas su 

A'frA Algiu Jomantu
Ar čia seniai lakstėme trumpakelniai, 

atblokšti Seedorfo stovykloje. Jaunystės 
išdaigos, nerūpestingai praleistos dienos - 
pilnai net neprisimename, kaip traukinys, 
atbildinęs į Italiją, mus sugrūdo į karo trans
porto atliekų laivą ir išlaipino Australijoje. 
Aš tai avių ganyti buvau užsirašęs, mat 
tėtis buvo kžkur skaitęs, jog Australijoje 
ūkininkai turi didelius plotus ir ten reika
linga darbo jėga. Tavęs per tuos metus net 
nepagalvojau paklausti: "O ko Tu čia at
važiavai?"

Prisimenu, kai iš Sydnėjaus atvažiavau 
aplankyti tėvų, kurie pradėjo kurtis 
Gcclongc Separation gatvėje, ir jie, parodę 
ten laukuose augantį namą, tarė: "Ten 
Jomantai statosi Kaip malonu buvo vėl 
sutikti Tave ir Tavo tėvus. Juk mes iš tos 
pačios stovyklos, srėbę sriubą iš to paties 
katilo. Kaip giminės! Taip ir susigiminia
vome! Kai užsukdavai - jautėsi, kad brolis 
atvažiavo. Taip ir vadinomės broliais...

O tas laikas nudundėjo labai greitai. 
Nepamiršai lietuvybės, broleli, krikštijai 
savo vaikus Kęstučio, Birutės ir Vytauto 
vardais.

Atsimenu, kai pasibeldei vėlyvą vakarą 
į duris, atvažiavęs senuoju Sydney - 
Melbourne vieškeliu (o tais laikais nebuvo 
tokia maloni kelionė kaip šiandieną), 
ieškojai būdų, kaip geriau išspręsti 
Geelongo Lietuvių Namų nesklandumus. 
Išvykai neradęs bendros kalbos iš tuome
tinės Krašto Valdybos. Apleidai mus su 
išsivešta mintimi, kad "messudaryti komp

likacijas tai mokame, bet spręsti jas ven
giame. " Tavo dėka skambėjo lietuviška 
radijo valanėlė Geelonge. O tai buvo rete
nybė tais laikais, juk valdžia ne tik nerėmė, 
bet ir neskatino etniškumo.

Ėmei, atsiraitojęs rankoves, kišai rankas 
į lietuvišką veiklą. Nusivylei, pasitraukei į 
užnagarį stebėti. Štai - lyg vakar susitiko
me Adelaidėje per Lietuvių Dienas. Atva
žiavo ir aktyviai dalyvavo pasirodymuose 
ne tik Tavo antroji svetimtautė gyvenimo 
draugė, bet ir duktė su anūke.

Tik atsigavęs po infarkto buvai paten
kintas, kad, pagal daktarus, Tavo infarktas 
esąs vienas iš dėkingiausių. Atsigavai, su
stiprėjai. Per Naujus Metus “lenkėme” tau
res. Kaip paprastai, turėdamas gerą humoro 
jausmą, su šelmiška šypsena įvirtai neš
damas čiut ne didesnį už save alaus butelį, 
linkėdamas vėl susitikti sekančiose Lietu
vių Dienose. Deja...

Vienas po kito mes iškeliaujame. Mums 
atsisveikinant moja vis mažiau lietuviškų 
rankų. Skaičiai retėja. Net nepajusime, kaip 
mūsų pėdsakus užpustys sausa austra
liška žemelė. Klausimas: po kokių 50 metų 
kiek liks, ir iš viso ar liks tos mūsų lietu
viškos dvasios?

Matyta, likai be vyro, kurį nuoširdžiai 
mylėjai ir kaip žmogų, ir kaip lietuvį. 
Kęstuti, Birute ir \ytautai, jūs jau be tėvo 
ir jūsų vaikai be senelio. Kartu su jumis ir 
jūsų šeimos nariais lieka liūdesyje višaT6^ 
kos narių Bučinskų šeima.

Brolis Algis

Nevystančios gėlės
Vasario 19 dieną laidojant a.a. Liudviką Bilevičieną, jos draugai irpažįstami, 

reikšdami šeimai užuojautą, vietoje gėlių aukojo Sydnėjaus “Dainos” chorui.
$ 50 - 'A. ir D. Šėpokai,4> 40 - G; ir J. Bliokai, $ 30- N. ir K. Stašioniai, po $20 - N. 

Liutikaitė, A ir R. Migai, L ir M. Cox, N ir P. Matulic, L ir V. Šliogeriai, R. Zakarevičius, 
N ir I. Venclovai, V. Ratkevičius, V.ir G. Bakaičiai ir C. Protienė. D.D. Bicri. Po $ 10 - A. 
ir L. Kramiliai, J. Dambrauskienė, M. Kavaliauskienė, M. Karpavičienė. A. Liutackienė.

“Dainos” choras dėkoja Velionės šeimai ir laidotuvių dalyviams už šią paramą 
nevystančių gėlių forma.

Choro “Daina” Valdyba

A^ A Liudas Bilevičienės
atminimui aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Kristina ir Donatas Dundai

Aukos Tremtinių namams Lietuvoje
a.a. Juzės Penkaitienės atminimui

A'ti’A Liudai Bilevičienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Laimai, žentui Kęstučiui ir šeimai.

Nemira ir Pero Matulic

A. Griškauskas $ 20.00 p. Skuodienė $ 20.00
M. Kavaliauskienė $ 10.00 A. Savickienė $ 10.00
R. Kalėda $ 10.00 D. K. Ankai $ 20.00
J.J. Dambrauskai $ 10.00 S. Norvilaitis $ 10.00
E.P. Eyles $ 10.00 S. J. Jančiai $ 20.00
J.T. Biretai $ 20.00 LA. Šidlauskai $ 10.00
D.S. Cimbaly $ 10.00 R. Lokienė $ 10.00
R. Šatkauskas $ 10.00 p. Kazlauskienė $ 5.00
M. Paltanavičienė $ 10.00 Karen Penkaitis $ 55.00
A. Cibulskytė $ 10.00 J. Kaufeldicnė $ 20.00
O. V. Svilinai $ 10.00 Viso $320.00

Aukos “Musų Pastogei”
S. Stukys NSW $ 15.00 M. Radzevičienė NSW $ 100.00
P. Armonas NSW $ 15.00 K. Grigas NSW $ 35.00
B. Pavasaris Qld $ 5.00 D. Skorulienė NSW $ 35.00
Mrs. E. Karblanc VIC $ 15.00 Mrs. M. Linas NSW $ 15.00
V. Aukštiejus VIC $ 10.00 A. V. Šutas NSW $ 15.00
E. ir N. Velkas QLD $ 25.00 A. Jokantas NSW $ 10.00
E. Pankevičius VIC $ 10.00 dr. V. Barkus NSW $ 50.00
S. Varnas SA $ 15.00 R. Šilinis ACT $ 30.00
S. Ratas ACT $ 35.00 E. A. Laugaliai VIC $ 15.00
T. Žukauskienė Qld $ 15.00 B. Malinauskas Qld $ 15.00
Mrs. E. Kirby VIC $ 5.00 A. Stupuras VIC $ 15.00
Z. Mackevičius VIC $ 20.00 L. Cox NSW $ 35.00
L. Liutkus SA $ 5.00 J. Klupšienė VIC $ 35.00
A. Šidlauskas NSW $ 5.00 Ačiū visiems aukotojams.
R. Lokienė NSW $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Pagerbdami

AipA Liudą Bilevičieną

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Pajauta ir Juhani Pullinen

A‘ir’A Liudai Bilevičienei
mirus, giliai užjaučiu dukrą Laimą Protienę, jos šeimą ir artimuosius.

Ona Maksvytienė

A^A Liudai Bilevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukrą Laimą, žentą Kęstutį, jų šeimą ir artimuosius.

Vytautas Patašius

A'ir’A Algiui Jomantui
mirus, gilią užuojautą reiškiame visai Jomanto šeimai

Geelongo Apylinkės Valdyba
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Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai kviečia Jus apsilankyti šių metų 

Kaziuko Mugės skautų valgykloje, 
pasisotinti dešrelėm ir kopūstais, prisipirkti baronkų, ir 

išbandyti laimę prie “Laimės Medelio”!

Craving sausages and sauerkraut? Is your pantry all out of bagels? 
Aušros tuntas invites you to this year’s 

Kaziuko Mugės Lunch Pavilion.
Come join us for lunch and try your luck at the Money Tree!

11.00 am - Skautai renkasi pilnai uniformuoti.
Full uniforms!

11.30 am - šv. Mišios St. Joachim’s bažnyčioje.
12.30 pm - Kaziuko Mugė St. Joachim’s salėje. Lidcombe.

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Šv. Kazimiero šventė Melbourne
“Džiugo” tunto skautai ir skautės švęs šv. Kazimiero šventę sekmadienį, kovo 

14 dienų. Skautai šv. Mišiose ir tunto sueigoje Lietuvių Namuose dalyvauja 
uniformuoti.

Kviečiame visus į mugę, išmėginsit laimę loterijoje, nusipirksit baronkų bei 
kitų skanumynų.

Laukiame! Tunto vadovybė

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.

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourno
Melbourne Katalikių Moterų Draugijos Valdyba yra gavusi nemažai paklausi

mų. ar bus organizuojamas siuntinių talpintuvas.
Tai planuodama Valdyba turi būti tikra, kad surinks tam tikrą skaičių siuntinių, 

kurie padengs nemažas persiuntimo. Lietuvoje pristatymo ir kitas išlaidas, todėl 
prašo pranešti, kas dar norėtų pasinaudoti šia proga.

Sydnėjujc skambinkite p. Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131.
Melbourne-p. Vladai Petraitienei tel.: 9561 5272 arba p. Halinai Statkuvie

nei tel.: 9819 1434.
• Melbourno LKM D-jos Valdyba

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sqjungos
nariamS. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, kovo 2 dienų, 11 vai. ryto Lietuvių
Namuose. Bus renkama nauja Valdyba. Valdyba

Gera ir įdomi naujiena
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba nori pranešti, kad iš NSW Premjero Bob Carr 

gauta žinia, kad Sydnėjaus Apy linkės Valdyba per 2003-2004 Community Development 
Grants Program of the Community Relations Commission gavo dotacijų (grant) $15,490, 
lietuvių kalbos pamokų ciklo per internetą sukūrimui - “Learn Lithuanian Online” - nau
dojantis Sydnėjaus Lietuvių Informacijos Centro (SLIC’o) svetaine.

Prašymą šiai dotacijai paruošė dr. Ramutis ir Ramona Zakarevičiai. talkininkaujant 
dr. budai Apinytei-Popenhagcn. kuri praves pamokas. Ieškosime ir lauksime pagalbos iš 
mūsų talentingų bei kūrybingų Bendruomenės narių.

Ši nemaža dotacija parodo naudingumą Sydnėjaus Apylinkės inkorporavimo, be kurio 
tokios dotacijos nebūtų įmanoma gauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALF 
premijos 
jaunimui

Melbourne Vasario 16-osios minėjimo 
metu, kaip įprasta, yra įteikiamos Australijos 
Lietuvių Fondo premijos:

(a) Išlaikiusiems lietusių kalbos egza
minus gimnazijos baigimo lygyje.

(b) Paskatinimo premijos jauniems ko
respondentams.

Deja, šiais metais įteikimas buvo atidėtas 
dėl įvairių priežasčių.

Lietuvių kalbos egzaminų rezultatai 
nebuvo pranešti Fondo Valdybai, todėl ne
galėjome tai atlikti. Gavę šiuos davinius, 
paskelbsime atskirai.

Jaunųjų korespondentų atžvilgiu įvyko 
nesusipratimas. Įteikimą tenka atidėti. 
Jaunieji korespondentai bei jų premijos yra:

Povilas Birštonas - $60, Gražina Ky
mantaitė - $ 60, Ieva Javičiūtė - $50, Alana 
Skeivytė - $50. Raminta Kymantaitė - $50, 
Kristina Mardyants - $ 40. Ramūna Sa
dauskaitė - $30. Stefiitė Mačiulaitytė - $20, 
Aisvydas Sadauskas - $20. Martynas Didžys 
- $20. Jonas Rutkauskas - $20 ir Mantas 
Vaitkus - $10.

Pažymėtina, kad premijų dydis yra pro
porcingas rašinių skaičiui.

Premijas numatoma įteikti šv. Kazi
miero šventės proga, “Džiugo” tunto suei
gos metu.

Išvardintą jaunimą atsiprašome už 
įvykusį nesusipratimą.

A.P. Šimkus
ALF pirmininkas

Kaziuko Mugė Sydnėjuje
Šia proga sekmadienį, kovo 7 dieną, bus pamaldos 11.30 vai. ryto St Joachim’s 

bažnyčioje, Lidcombe, lietuviams, o po jų tradicinė Kaziuko Mugė gretimai esančioje 
bažny čios Parapijos salėje. Norintieji dalyvauti mugėje su savo parodėlėmis ir kitais reikalais 
skambinkite Danutei Ankienci tel.: 9871 2524. arba Alfai Savickienei tel.: 9649 9399.

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Melbourno atvyks kunigas Algirdas Šimkus į Sydnėjų ir kovo 27-28 dienomis čia 

praves rekolekcijas. Pasižymėkite šią datą iš anksto ir visi dalyvaukite šiose susikaupimo 
dienose. Praneša Parapijos Taryba

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris. Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara. NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 Mcl^achlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North. SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday. 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Musų 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: mpastogc@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktore Dalia Doniela

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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