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Vasario 16-ji N. Zelandijoje
Nepaisydami blogo oro, sekmadenio popietę (vasario 15 

dieną) Aucklandc susirinko virš 30 žmonių paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuves. Kaip ir praėjusiais. 
metais, subuvimas įvyko dosniosios p. E. Petraškienės sodyboje.

Vasario 16-oji proga, stovint prie iškeltos trispalvės buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Likusi popietė prabėgo be cere
monijų ar oficialios programos. Tai buvo puiki proga visiems 
drauge pabendrauti, pasikalbėti, paragauti Antano Atkočiaičio

Aucklando (N. Z.) lietuviai, vasario 15 dieną susirinkę į Nepriklausomybės Šventę. Nuotr. Elvi Palubinskicnės.

iškepto kugelio ir kitų 
suneštinių patiekalų, 
viską nuplaunant alumi 
ar vynu.

Rctėjant ankstyvųjų 
lietuvių imigrantų skai
čiui. turime džiaugtis, 
kad dabar šias retėjan
čias eiles jau šiek tiek pa
pildė atvykę naujakuriai.

Minvydas 
PalubinskasE.Petraškienė ir Dalia Kubiliūtė.

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga Jungtinėms Tautoms - Lietuvos salė
Vasario 16-toji 

Klaipėdoje ’
Šiemet Vasario 

16-oji Klaipėdoje bu
vo paminėta visiškai 
skirtingai nuo anks
tesniųjų metų. Pirmą 
kartą miesto istorijoje 
buvo demonstruo

jami ne tik XIX amžiaus lietuvių tautiniai 
drabužiai, bet ir būdingiausias XIX amžiaus 
kaimiečių bendradarbiavimo būdas: vaikų su 
tėvais ir vyresniaisiais broliais, merginų su 
vaikinais, ūkininkų su bernais.

Savo įžanginiame žodyje miesto meras 
Rimantas Taraškevičius sakė: "Šis vakaras - 
tai mūsų pasveikinimas Jums valstybės šven
tės proga". Savivaldybės Kultūros skyriaus 
vedėja Nijolė Laužikienė papildė: "...kad Lie
tuvos valstybės atkūrimo dieną atsigręžtu
me į tikrąsias vertybes, į savo krašto kultū
ros lobius”.

Daugiau nei šimtmetį vaizduojantis para
das buvo suskirstytas į penkis pagrindinius 
regionus: žemaičių, aukštaičių, suvalkiečių, 
dzūkų ir Klaipėdos krašto. Baltu podiumu, 
rampų šviesoje išdidžiai vaikštinėjo moterys, 
vyrai ir vaikai demonstruodami regiono XIX 
šimtmečio rūbus. Kiekvieno regiono kolekci
ją lydėjo atitinkama to krašto muzika, kurią 
atliko folkloro ansambliai iš Vilniaus.

Dideliu mastu pirmą kartą buvo demons
truojami Klaipėdos krašto istoriniai tautiniai 
rūbai su daugybe “delmonų” - prisegamos 
išsiuvinėtos kišenės. Delmonuose tikros XIX 
amžiuje spausdintos maldaknygės. Kolekciją 
aukštai vertino Klaipėdos universiteto Meno 
fakulteto docentė Irena Nakienė.

Minėjimas buvo gerai įvertintas. Gal dėl 
to, kad madas demonstravo 80 dalysiu: inži
nieriai, teisininkai, vilniečiai studentai, etno
grafinių an-samblių dalyviai

Grįžo Lietuvos kariai iš Irako
Po penkių tarnybos mėnesių Irake, vasa

rio 23 d., 54 DLK Algirdo bataliono “Litcon 
2” (Lithuanian Contingent) būrio kariai su
grįžo į Ruklos stovyklą. Karius pasitiko Kraš

to apsaugos min. Linas Linkevičius, kariuo
menės vadas gen. maj. Jonas Kronkaitis, 
Motorizuotos pėstininkų brigados “Geležinis 
vilkas” vadas pulk. Įeit. Gediminas Jurgutis 
ir daugybė karių artimųjų.

Lietuvos kariai, kartu su danais, Irake 
tarnavo Didž. Britanijos kontroliuojamame 
sektoriuje į šiaurės rytus nuo Basros miesto. 
Jų užduotis buvo saugoti svarbius objektus, 
patruliuoti ir palaikyti viešąją tvarką. Iš Lie
tuvos kariai išsivežė tik lengvą asmens gink
luotę, o danai parūpino kovines transporto 
priemones. Irake kariams teko įsikišti į vie
tinių giminių ginkluotus susikirtimus, tačiau 
jie patys nenukentėjo ir gyventojų buvo 
gerbiami kaip humaniški ir teisingi vietinių 
žmonių atžvilgiu.

Lietuvių karių pasirengimas tarptautinei 
tarnybai buvo aukštai įvertintas tiek danų, 
tiek ir britų ekspertų. Klimatinės ir gyvenimo 
sąlygos nepavydėtinos, tad kariai, jų vadai ir 
šeimų artimieji, išgyvenę pilną rūpesčių 
pusmetį, Rukloje išreiškė savo džiaugsmą.

Visi kariai iš krašto apsaugos min. Lino 
Linkevičiaus ir kariuomenės vado gen. maj. 
Jono Kronkaičio rankų gavo medalius “Už 
tarptautines misijas” ir padėkos žodžius už 
gerai įvykdytą tarptautinį uždavinį.

Zokniuose nusileido NATO 
lėktuvas

Vasario 24 d. Lietuvos karinių oro pajėgų 
bazėje Zokniuose nusileido NATO oro erdvės 
stebėjimo lėktuvas “E-3 AWACS”. Jan prieš 
savaitę šis skrydis susilaukė Rusijos diplo
matų ir kariškių protesto. Neva šis skrydis 
pavojingas Rusijos saugumui. Buvo reika
laujama, kad skrydžiuose per Latviją ir Lie
tuvą dalyvautų Rusijos stebėtojas. Lietuvos 
krašto apsaugos min. Linas Linkevičius 
paaiškino, jog lėktuvas ne kovinis, o stebė
tojas, tad jokio pavojaus Rusijos saugumui 
nekelia. Be to, Lietuva integruojasi į NATO 
oro gynybos ir kontrolės sistemą ir naudosis 
įvairiomis techninėmis priemonėmis. Lėktu
vas atskrenda tam, kad pademonstruotų savo

Nukelta į 2 psL

Pasaulyje didžiausiu konferencijų pastatu 
laikomuose Tautų Rūmuose (Palais dės 
Nations) Ženevoje savo tautinę salę nuo šiol 
turės ir Lietuva. Vasario 25 dieną oficialiai 
atidaryta 50 kv. metrų ploto salė - Vilniaus 
dovana Jungtinėms Tautoms. Čia vyks darbo 
susitikimai, derybos, kiti JT renginiai.

Kasmet Tautų Rūmuose vyksta apie 8 000 
posėdžių, kuriuose dalyvauja apie 80 000 
žmonių. Be to, čia apsilanko minios turistų.

Įrengti tokią salę pasiūlė tuometis Lietu
vos Prezidentas Valdas Adamkus, viešė
damas Ženevoje 2000 metais.

„ilgiausiai užtruko pinigų paieškos“, - 
prisiminė Lietuvos atstovybės prie JT biuro 
ambasadorius Algimantas Rimkūnas. Lietu
vai salės įrengimas kainavo 350 000 litų. 
230 000 litų skyrė Eksporto skatinimo fondas, 
o 120 000 - Vyriausybė iš Rezervo fondo.

Tradicija įrengti nacionalines sales prasi
dėjo 1936-1938 m., kai šis didžiulis pastatas 
buvo baigiamas statyti ir priklausė tuometinei 
Tautų Sąjungai. Savo sales Tautų Rūmuose 
tada įrengė ne tik Prancūzija, Ispanija, kitos 
didžiosios organizacijos narės, bet ir daug 
mažesnės valstybės, tarp jų - Latvija. Dėl 
įvairių susiklosčiusių aplinkybių; okupuoto 
Vilniaus krašto ir kitų problemų prieškariu

Išsiuntė tris Rusijos diplomatus
Vasario 27 d. (ELTA). Lietuvos užsienio 

reikalų ministras Antanas Valionis patvir
tino, kad už neleistiną, su diplomato statusu 
nesuderinamą veiklą iš Lietuvos išsiųsti 
trys Rusijos diplomatai. Du iš jų dirbo Ru
sijos ambasadoje Vilniuje, trečias - preky
bos atstovybėje.

Ministro teigimu, Rusijos diplomatai 
bandė kištis į privatizavimo procesus Lie
tuvoje. Jis taip pat leido suprasti, jog spren
dimui išsiųsti diplomatus turėjo įtakos jų 
neleistinas domėjimasis slapta informacija, 
susijusia su apkalta Lietuvos Prezidentui 
Rolandui Paksui.

"Aš tikiuosi, kad pavyks išvengti to
lesnio eskalavimo, kad Lietuvos ir Rusijos 
santykiai toliau išliks konstruktyvūs ir 

įrengti salės Lietuvai nepavyko.
Visi šios salės baldai ir kiliminė danga yra 

pagaminti Lietuvos įmonėse. Salė yra pa
puošta ir dviem Lietuvos dailės muziejaus pa
skolintomis Vlado Vildžiūno skulptūromis 
„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“ ir .Mū
za“. Šioje salėje yra sumontuota bendrovės 
„Penki kontinentai“ padovanota šiuolaikinė 
kompiuterinė technika.

„Manau, Lietuvos salė nė kiek nenusilei
džia kitų valstybių patalpoms. Ji — šviesi, su 
trimis, puikų vaizdą į Ženevos ežerą atve
riančiais langais“, - kalbėjo salės atidarymo 
iškilmėse dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Justas Paleckis. Salės projekto 
vadovė - architektė Jūratė Adomaitienė. Ji 
vadovauja ir Lietuvos ambasados Paryžiuje 
restauravimo darbams, kurie turėtų būti baigti 
jau šį pavasarį.

Taupant pinigus, visus apdailos darbus 
per šiek tiek ilgiau nei mėnesį atliko iš 
Lietuvos atvykusi ir Ženevoje gyvenusi pen
ktų statybininkų komanda. Dėl čia galiojančių 
griežtų saugumo reikalavimų šveicarai jiems 
nenorėjo patikėti tik elektros instaliacijos 
darbų. Galiausiai buvo sutarta, kad ir šiuos 
darbus atliks patys lietuviai, o šveicarai juos 
tik prižiūrės. □ 

draugiški. Tačiau mes negalime leisti, kad 
užsienio valstybių atstovai bandytų ne
teisėtai daryti įtaką privatizacijos proce
sams Lietuvoje arba mėgintų gauti neviešą 
informaciją iš Seimo, susijusią su apkaltos 
procesu ”, - tvirtino A. Valionis.

Šaltiniai praneša, kad medžiagą apie 
neteisėtus Rusijos diplomatų veiksmus 
surinko ir Užsienio reikalų ministerijai pa
teikė Valstybės saugumo departamentas.

Taip pat pabrėžiama, kad Lietuva šių 
veiksmų ėmėsi naujųjų saugumo partnerių 
raginimu. Diplomatų teigimu, dėl Rusijoje 
susiklosčiusios diplomatinės praktikos Lie
tuva gali tikėtis atsakomųjų priemonių - iš 
Lietuvos atstovybių Rusijoje gali būti iš
siųsta keletas Lietuvos diplomatų. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Kirkuk mieste 
šiauriniame Irake 
vasario 23 d. prie 
silpnai apsaugotos 
policijos būstinės su 
mašina privažiavęs 
savižudis susi
sprogdino, užmuš
damas dar 13 žmo
nių ir sužeisdamas 
51 asmenį.

♦ Susipažinti su saugumo padėtimi Irake 
vasario 13 d. trumpam vizitui į Bagdadą 
atskrido JAV gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld.
♦ Vasario 23 dieną j Haiti sostinę Port-au- 
Prince atvyko 50 JAV jūrų pėstininkų, kurių 
uždavinys - saugoti vietinę JAV ambasadą.
♦ Vasario 23 d. Tarptautinis Tribunolas 
Hagoje pradėjo svarstyti palestiniečių skun
dą dėl statomos Izraelio saugumo sienos 
nelegalumo. Tuo pat metu Izraelio kariniai 
sluoksniai žiniasklaidai pareiškė, kad dabar 
Izraelis pakeis apsaugos sienos apimamą sri
tį. Vietoje anksčiau numatyto 724 kilometrų 
sienos ilgio, ji bus tik 640 km. ilgumo.
♦ Vasario 24 d. smarkus žemės drebėjimas 
sukrėtė šiaurinę Maroko valstybės dalį, su
griaudamas Imzouren ir Ait Kamara miestus. 
Žuvo apie 600 žmonių. Žemės drebėjimo epi
centras buvo Viduržemio jūroje arti Gibraltaro 
sąsiaurio, jo stiprumas 6.5 Richterio skalėje.
♦ Vasario 25 d. Izraelio kariai pravedė kratą 
arabų bankuose Ramallah mieste Vakarinia
me Krante. Jie konfiskavo didžiules pinigų 
sumas, apskaičiuojamas tarp 7 ir 9 milijonų 
dolerių vertės JAV valiuta. Izraelio tvirtinimu, 
šių pinigų savininkai juos naudoję finan
suoti teroristinius antpuolius prieš Izraelį. 
Pinigai atplaukę iš Irano ir Sirijos. Pales

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
technines galimybes. Lėktuvas jokiam 
saugumui pavojaus sukelti negali.

Sekančią dieną, lėktuvu atskridęs NATO 
išankstinio įspėjimo ir valdymo iš oro pajėgų 
vadas gen. maj. Gary Winterberger pristatė 
lėktuvą Lietuvos kariuomenės vadovybei ir 
žiniasklaidai. Susipažinti su žvalgybiniu lėk
tuvu atvyko ir Prezidentas Rolandas Paksas.

Priklausomai nuo skrydžio aukščio, lėk
tuvas gali stebėti oro aplinką 360 laipsnių 
apskritimu iki 320 kilometrų spinduliu. 
Radaras gali vienu metu aptikti, atpažinti ir 
sekti objektus virš jūros ir sausumos. Šio ti
po lėktuvai yra dislokuoti NATO šalyse - 
Norvegijoje. Vokietijoje. Italijoje, Graikijoje. 
Turkijoje.
Ar išsipildys žmonių viltys Lietuvai 

įsijungus į ES?
Prieš melus Lietuvos politikai įdėjo daug 

darbo, kad įtikintų Lietuvos žmones, kad jie 
balsuotų už jungimąsi į Europos Sąjungą. Tai 
buvo pasiekta. Šiandien, likus vos porai 
mėnesių iki Lietuva taps pilnateise nare, apie 
tai nebegirdime beveik nieko. Tie patys poli
tikai įsivėlę į žūtbūtinę kovą su LR Preziden
tu. Europos Sąjungos narystė tiesiog pa
miršta. tik keli suinteresuotieji pozicijomis 
Europos Sąjungoje aktyvūs kažkur Vakaruo
se, tik ne Vilniuje. Atrodo, žmonių viltys 
niekam nerūpi.

Per šį laikotarpį daug kas pasikeitė ir da
bartinėse Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kaip 
buvo anksčiau žadama, darosi aišku, kad 
nebus pašalinti laisvos darbo jėgos apriboji
mai tarp ES senbuvių ir naujokių. Galimybė 
laisvai įsijungti į dabartinės klestinčios pen
kiolikos šalių ES darbo rinką buvo didelis ma
salas stojančioms šalims balsuoti už jungimą
si į Sąjungą. Šiandien daugelis žmonių jau
čiasi apgauti, tad politikų prestižas kritęs.
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Trumpai iš visur
tiniečių vyriausybė paneigė Izraelo kaltini
mus ir savo ruožtu protestavo prieš Izraelio 
įvykdytą bankų apiplėšimą tikslu sugriauti 
palestiniečių ekonomiką.
♦ Vasario 26 dieną lėktuvo avarijoje žuvo 
Makedonijos prezidentas Boris Trajkovski ir 
8 su juo skridę ekonomistai. Lėktuvas sudu
žo netoli Dubrovnik Bosnijos kalnuose, už
minuotoje srityje. Prezidentas skrido į Mostar, 
Bosnijoje, kur turėjo dalyvauti ekonominėje 
konferencijoje.
♦ Vasario 26 d. Kinijoje buvo iš kalėjimo 
išleista 34 metų amžiaus Phuntsog Nyidron, 
budistų vienuolė, kalinta dėl Tibeto nepri
klausomybės ir Dalai Lamos rėmimo. Ka
lėjime su draugėmis įrašius patriotinę garsą- 
juostę ji įgavo ‘ dainuojančios vienuolės” 
vardą, bet ir susilaukė ekstra 8 metus kalėji
mo. Iš visoji kalėjo 14 meti).
♦ Vasario 27 d. dėl sprogimo užsidegė di
džiulis garlaivis-keltas. plaukęs netoli Ma
nijos uosto Filipinuose. Jis pusiau paskendo 
prie Corregidor salos. Per gaisrą dingo, 
greičiausiai prigėrė jūroje, 165 žmonės. Mu
sulmonų pogrindžio organizacija Abu Sayyaf 
tvirtina, kad ji suorganizavo sprogimą, kaip 
kerštą Filipinų Vyriausybei dėl sukilėlių mal
šinimo Mindanao salos pietuose.
♦ Vasario 27 dieną Haiti sukilėliai užėmė 
Mirebalais miestą 57 km. atstume nuo Port- 
au-Prince. JAV ir Prancūzijos raginamas at
sistatydinti, vasario 29 d. Haiti prezidentas 
Aristide išskrido į Dominikos respubliką. 
Manoma, kad jis bandys išsirūpinti politinį 
prieglobstį Maroke, Taivane ar Panamoje.
♦ Vasario 26 d. ciklonas nusiaubė Vanuatu 
salas. Iš Port Vila miesto evakuota virš 2006 
žmonių, Australija siunčia humanitarinę 
pagalbą nukentėjusiai valstybei.

□

Jau prieš kurį laiką Vokietija ir Austrija, 
didėjant bedarbystei paskelbė, kad jos įves 
septynerių metų pereinamuosius laikotar
pius. kas reiškia, kad tik po septynerių metų 
naujokai galės dirbti be apribojimų. Jas pase
kė Danija. Švedija. Prancūzija, Olandija ir 
kitos šalys. Buvo likusi tik Airija, bet šiandien 
ir ji to nebegali užtikrinti. Suvaržymų turės 
įvesti, nes kitaip subėgs visi norintieji iš 
dešimties šalių. Visos vyriausybės žino, jog 
auganti bedarbystė veja politikus iš valdžios.

Iki šiol Lietuva rūpinosi dėl to, kad jos 
jaunimas pasitrauks į kitas šalis - susiras ten 
darbą. Nclcgalai. dirbantys ES šalyse, tikėjo
si legalizuotis ir likti. Jų nusivylimas gal 
didžiausias. Daugelis jaunų žmonių bus pri
versti pagalvoti, ar ne verčiau likti Lietuvoje 
ir čia siekti savo katjeros. įsijungti į šalies 
produkciją, tobulinti ją ir konkuruoti su 
užsieniu. To pasėkoje standartas šalyje pa
kils. Reikia tikėtis, kad pakils ir kultūrinis 
gyvenimas. To pagaliau siekia ir Europos 
Sąjungos Charta. Neskaitlingai lietuvių tautai 
tai naudingiausia išeitis.

Lietuvos paroda “Amber trip”
(ELTA). Tradiciškai gintaro šalimi vadi

namoje. bet šio akmens neišgaunančioje 
Lietuvoje surengta pirmoji tarptautinė gintaro 
ir juvelyrikos paroda “Amber trip 2004”.

Vasario 28-kovo 2 dienomis Vilniaus Ro
tušėje vykusioje parodoje dalyvavo 70 dalyvių, 
iš kurių apie 40 sudarė Lietuvos atstovai. Joje 
buvo eksponuojama apie 4 mln. litų, o gal ir 
dar didesnės vertės gintaro bei jo gaminių.

“Amber trip" sujungė verslą ir kultūrą: pa
rodoje dalyvavo ne tik komercinės, gintam 
prekiaujančios įmonės, bet ir menininkai, bu
vo ir plati kultūrinė programa: demonstruo
jami Lietuvos menininkų kino filmai, pristato
mos knygos ir madų kolekcijos.
Rengiant aptvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGUC biuleteniais.

Byla ir į Konstitucinį Teismą
(ELTA). Prezidento R.Pakso apkaltos 

tyrimo medžiaga siunčiama ir Konstitucinio 
Teismo sprendimui, ar kaltinimuose nurodyti 
Prez. R.Pakso veiksmai prieštarauja Konstitu
cijai. Medžiagą sudaro 37 tomai. Kiekvieno 
tomo yra parengta po 30 kopijų. Visa į Kons
titucinį Teismą siunčiamos medžiagos apimtis 
kartu su padaugintomis kopijomis siekia 1110 
bylų egzempliorių, t. y. per 200 000 puslapių. 
Kai kurių bylų apimtis tėra keliolika puslapių, 
kitų - daugiau kaip 300 puslapių.

Kiekvienas kopijos puslapis turėjo būti 
patvirtintas teisininkų ar Seimo archyvo dar
buotojų parašais. Šį darbą per kelias savait
galio dienas atliko 18 žmonių. Papildomai 
medžiagą tikrino dar 30 Seimo darbuotojų. 
Dokumentai buvo tikrinami ir tvirtinami ne 
tik šeštadienio bei sekmadienio dienomis, bet 
ir naktimis. Jei vienas žmogus būtų turėjęs 
savo parašais patvirtinti visus kopijų pus
lapius, jam šiam darbui atlikti prireiktų 
maždaug 24 parų.

Į Konstitucinį Teismą pirmadienį taip pat 
iš Seimo išvežta 25 vai. trukmės vaizdo me
džiagos. Ją sudaro susitikimų, spaudos kon
ferencijų, aiškini Prezidento pasisakymų per 
televizijas įrašai.

Konstituciniam Teismui siunčiamas ir 
būdytojo Jurijaus Borisovo apklausos Seimo 
apkaltos komisijoje protokolas. Filmuojama 
buvo tik vienintelio J. Borisovo apklausa, nes 
pastarasis bet kada galėjo būti išsiųstas iš 
Lietuvos. Kitų liudytojų apklausos komisijo
je buvo įrašytos į kompaktines plokšteles. Iš 
viso Konstituciniam Teismui bus išsiųsta apie 
20 tokių garso plokštelių.

Taip pat prie siunčiamos garso ir vaizdo 
medžiagos bus pridėti ir maždaug 5 valandų 
apimties telefoninių pokalbių įrašai, gauti iš 
Generalinės prokuratūros. Seimo apkaltos 
komisija visą šią medžiagą nagrinėjo ir tyrė 
beveik du mėnesius.

Kiek užtruks Konstitucinio Teismo dar
bas, kol kas nežinoma. Tai priklausys ir nuo 
paties Konstitucinio Teismo, - pavyzdžiui, 
nuo to. ar Teismas nuspręs vėl iš naujo ap
klausti Seimo komisijos jau apklaustus 
liudy tojus, ar ne.

* * *
(ELTA). Konstitucinio Teismo pirminin

kas Egidijus Kūris, gavęs vieną iš atgabentų 
tyrimo medžiagos komplektų, pasakė tik tai. 
kad Konstitucinio Teismo darbas su šia me

Apkaltoje - kontrakaltinimas
Vasario 24 d. (ELTA). Apkaltos laukiantis 

Prezidentas Rolandas Paksas perėjo į ataką. 
Vasario 24 d. jis kreipėsi į Seimą, inicijuo
damas apkaltos procesą Seimo Pirmininkui 
Artūrai Paulauskui.

Prezidentas kaltina Seimo Pirmininką są
moningai atskleidus valstybės paslaptį as
menims. kurie neturėjo leidimo dirbti ar 
susipažinti su įslaptinta informacija. Pasak R. 
Pakso, tuo buvo šiurkščiai pažeista Kons
titucija, sulaužyta priesaika ir sukelti pagrįsti 
įtarimai dėl nusikaltimo, numatyto Baudžia
majame kodekse.

Prezidentas taip pat kaltina Seimo Pirmi
ninką diskreditavus Seimo autoritetą ir taip 
pažeidus Konstituciją bei sulaužius priesaiką.

Savu kaltinimus Prezidentas argumen
tuoja praėjusių metų spalio 30 d. įvykiu - 
Seimo frakcijų vadovų pasitarimu, kai Seimo 
Pirmininkas leido asmeniškai supažindinti su

Seimo rinkimai - rugsėjį?
(ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas yra 

linkęs eilinius Seimo rinkimus skelbti rugsėjo 
viduryje. Pagal Lietuvos Konstituciją Seimo 
rinkimų datą nustato valstybės vadovas. Sei
mo rinkimai yra skelbiami likus ne daugiau 
kaip dviem ir ne mažiau kaip vienam mėnesiui 
iki pasibaigiant Seimo narių įgaliojimams. Šis 
Seimas savo kadenciją pradėjo 2000 metų 

džiaga užtruks daugiau negu dvi ar tris sa
vaites. Ar daug daugiau - čia jau kitas klau
simas, pridūrė E. Kūris. Tą patį vakarą jis 
paskyrė tris teisėjus, kurie atliks išankstinį 
tyrimą ir kitus parengiamuosius veiksmus.

Atlikę išankstinį tyrimą, teisėjai pateiks 
siūlymą, ar priimti, ar nepriimti nagrinėti 
gautąjį Seimo paklausimą. Po to, jeigu paklau
simas bus priimtas, byla bus rengiama teismo 
posėdžiui. Jeigu posėdis bus viešas, apie jį 
šalys ir kiti proceso dalyviai turi būti infor
muojami prieš savaitę. Taigi jau vien techni
niams dalykams reikės mažiausiai dviejų 
savaičių, o kiek dar truks pats procesas ir kiek 
išvados rašymas - sunku pasakyti, sakė E. 
Kūris. Be to, jis paaiškino, kad ši byla neturi 
precedento ne tik Lietuvoje - panašios prak
tikos nėra ir Europos šalyse, į Prezidento 
apkaltos procesą Konstitucinis Teismas įtrau
kiamas pirmą kartą. “Iš tikrųjų tam tikra dalis 
Europos konstitucinės teisės istorijos dabar 
rašoma Lietuvoje, o nusirašyti turbūt nėra iš 
kur ”, - sakė E. Kūris.

Konstitucinio Teismo paskelbta išvada 
nėra galutinis teisės aktas: gavę išvadą, savo 
valią balsuodami dar turi pareikšti Seimo 
nariai.

* * *
Rolando Pakso apkaltos procesas turėtų 

prasidėti ne vėliau kaip kovo 5-ąją surengta
me neeiliniame Seimo posėdyje. Tokią išvadą 
vasario 25 d. padarė Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija.

Parengiamojoje posėdžio dalyje paskel
biama nagrinėjamos apkaltos bylos esmė, 
pristatomi asmens, kuriam yra taikoma ap
kalta, kaltintojai, jųatstovai, paaiškinamos jų 
teisės bei pareigos, išklausomi jų prašymai ir 
dėl jų priimami sprendimai.

Po parengiamosios dalies pradedamas 
tardymas balsu perskaitant kaltinimo medžia
gą ir išklausant asmens, kuriam taikoma 
apkalta, paaiškinimą. Vėliau apklausiamas 
asmuo, kuriam yra taikoma apkalta, ir liudy
tojai. Jeigu iki tol Konstitucinis Teismas dar 
nebus pateikęs išvadų, bus daroma apkaltos 
proceso posėdžių pertrauka.

Seimo statutas posėdžio pirmininką įga
lioja spręsti visus procedūrinius klausimus ir 
siekti, kad apkaltos procesas vyktų koncen
truotai ir būtų užkirstas kelias proceso vilki
nimui. Pirmininkauti siūloma Aukščiausiojo 
Teismo vadovui Vytautui Greičiui. □ 

slapta Valstybės saugumo departamento 
pažyma dėl negatyvių tendencijų, keliančių 
grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui.

Seimas privalės sudaryti dar vieną spe
cialiąją tyrimų komisiją turėsiančią išnag
rinėti Prezidento iškeltų kaltinimų Seimo 
Pirmininkui pagrįstumą ir rimtumą.

“Prezidentas turi teisę vienas, papi Idomai 
nerenkant Seimo narių parašų inicijuoti 
apkaltą ir jei jis motyvuotu raštu kreipsis į 
Seimą Seimui reikės sudaryti taip pat naują 
specialiąją komisiją jr pradėti tyrimą. Jei yra 
Prezidento kreipimasis, joks balsavimas 
Seime dėl jo nevyksta. Komisija sudaroma 
automatiškai ir privalomai", - aiškino Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A 
Salamakinas.

Pasak jo, apkaltos komisija turės nusta
tyti, ar yra pagrindo A Paulauskui pradėti 
apkaltą Seime. □ 

spalio 19 d. Tad rinkimai galėtų būti rengiami 
pradedant rugpjūčio 19-ąja ir baigiant rugsėjo 
19 d. Prezidentas R. Paksas abejojo, ar tinka
ma data Seimo rinkimams būtų rugpjūtis.

Pasak Prezidento, dėl Seimo rinkimų da
tos jis tariasi susitikimuose su parlamenta
rais, daugelis jų taip pat pritaria tam, kad rin
kimai vyktų rugsėjo mėnesį. Q
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Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Vasario 16-sios rytą telefono skambutis iš 

Gcclongo atnešė liūdną žinią, kad su šiuo 
pasauliu atsisveikino Algis Jomantas.

Ketvirtadienio ankstų rytą, saulutei dar 
nepatekėjus, su Nijole pradėjome kelionę link 
Gcclongo. Kelionė nelabai nuvargino. Pasi
keisdami, karias nuo karto sustodami kavos 
puodeliui, apie 5 vai. vakaro jau buvome 
Gcclonge. Taigi, dar galėjome kurį laiką pasė
dėti su riša Algio šeima.

Penktadienio rytas. Laidotuvės. Likusi 
diena iki vėlaus vakaro praleista su Jomantų 
šeima.

Šeštadienio ryte nuvažiavome į kapines 
aplankyti tėvelio kapo, kuris buvo vienas iš 
pirmųjų lietuvių, palaidotas Geelonge 1952 
m.sausio 31 d. Kapinės, kaip ir miestai, kei
čiasi: auga, plečiasi, prapuola seni mcdž.iai. o 
jų vietoje auga antkapiai. Pasidalinę su Nijole 
ėjome eilėmis ir po ilgoko ieškojimo suradome 
antkapį. Dar šiek tiek pasižvalgę po miestą 
pasukome atgal. Pas Jomantus pavartyti se
nų fotografijų albumai, pokalbiai apie pragy
ventus laikus, įvairūs pamąstymai, kelionės 
metu mudviem buvo apie ką kalbėti.

Temstant pravažiavus Holbrooką ėmėmės 
dairytis motelio nakvynei. Miestelio Tarcutta 
pakraštyje judėjimas ėmė lėtėti. Priešais iš to
lo matėsi blykčiojančios policijos mašinų 
šviesos, stiprūs prožektoriai, nemažas būrys 
policininkų, kai kurie su šunimis. Nelai
mingas atsitikimas, šovė moment mintis. 
Pagaliau paaiškėjo, kad tai narkotikų vajus. 
Mums priartėjus, buvo oficialiai perskaitytas 
pilnas teisinis nurodymas, kuriame sakoma, 
kad turi teisę mus tikrinti ir naudoti šunis 
narkotikų paieškai. Nereikėjo iš mašinos iš
lipti, bet šuo labai stropiai apuostė, apeidamas 
visą mašiną. Gavome net šios paieškos vyk
dymo dokumentą su policininko pavarde ir 
jo nuovados vieta. Nors čia ir užtrukome, 
tačiau buvome patenkinti tokio pobūdžio 
organizuojama kova su narkotikais.

Šiame miestelyje ir apsinakvojome. Mo
telio savininkai vengrai, malonūs šeimininkai, 
nustebino vengrų stiliumi įrengtu restoranė
liu. Aplinkui matėsi jų tautiniais motyvais 
papuoštos lėlės, indai, paveikslai. Kai užmi
gom, jau buvo sekmadienio pradžia.

Pavalgę valgomajame pusryčius, buvom 
šeimininkų maloniai išlydėti. Jautėmės tarsi 
seni pažįstami būtume. Pažadėjome, kad 
sekančių metų pradžioje, pakeliui namo iš 
Melbourne Lietuvių Dienų, jei laimė nusi
šypsos ir Balaratos kasyklose atrasime aukso, 
vėl apsilankysime.

Apsvarstę, kad į Sydnėjų laiku sugrįžti 
nespėsime, instinkto pagauti, pasukome link 
Canberros, nusprendę, kad, turėdami “val- 
žioje” šiek tiek pažinčių, gal kaip nors 
papulsime į minėjimą nors prieš tai ir neužsi
registravę.

Laimė pati mums šypsojosi, nes, vos pri
važiavę prie Canberra Club pastatėme maši
ną ir pamatėme atvažiuojant Viktoro Marti
šiaus mašiną. Taip Nijolė, stumdama ponios 
Martišienės kėdę, o aš tempdamas mclbour- 
niškio lagaminą, be jokių sunkumų tampame 
Canberros lietuvių svečiais.

Klubo antrame aukšte salė tik lietuviams. 
Sustatyti apvalūs stalai po 8 rietas. Baltos 
staltiesės. Ant kiekvieno stalo po butelį gero 
balto ir raudono vyno, uzbonas sulčių, grafinas 
šalto vandens. Svečius pasitinka su stiklais 
šampano. Šalia keli virduliai su gera kava ir 
arbata. Priėjus užsimokėti, gavau bilietus 
pažymėtus 60-61, o po mūsų dar buvo ne 
vienas... Sakyčiaą kad su svečiais iš Mel
bourne prisirinko gal virš šimto dalyvių.

Tadas Žilinskas, tuoj nuvėręs mus su Ni
jole už parankės, veda prie stalo. \fynas, deg
tinė, konjakas, likeris, alus... ir viskas už tą 
$15 nuo galvos. Tadas užtikrina, kad pietūs 
šį kartą bus dar geresni nei praėjusį kartą.

Kaip paprastai, pirmininkas Viktoras 
Martišius, nemėgdamas tuščiažodžiavimo, 
pasveikinęs saviškius ir kitus atvykusius 
svečius Nepriklausomybės šventės proga, 
pakviečia ALB Krašto Valdypos pirmininkę

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos pirmininkas Viktoras Martišius.

ALB KV pirmininkė Lolita Kalėda (dešinė
je) padėkos raštą įteikia Mindaugui Mau- 
ragiui. Abi nuotraukos Danny Kalėdos.

Lolitą Kalėdienę tarti tai dienai tinkamą žodį. 
Darosi natūralu, kad dviejų kalbų vartojimas 
jau yra neišvengiamas dalykas, nes mūsų tar
pe atrandame ris daugiau ne tik draugų, bet 
ir šeimą nesuprantančių lietuviškai. Pirmi
ninkės kalba trumpa, plati ir gražiai perduota.

Po to buvo įteikti padėkos raštai. Pagal 
pirmininkės žodžius, ALB Krašto Valdyba 
yra dėkinga: Viktorui Martišiui, Mindaugui 
Mauragiui, Barbarai Šilinienei, Rasai Mau- 
ragienei, Romui Katauskui. Šventės daly
viams liko neaišku, už ką specifiniai kiekvie
nas buvo apdovanotas padėkos raštu. Žinant 
mūsųjauną energingą pirmininkę, neabejoją 
kad tai teks skaityti mūsų spaudoje ir suži
nosite, kas ir už ką nusipelnė Krašto Valdybos 
įvertinimo.

Po to buvo “širdį virpinanti” dalis. Prie 
mikrofono puikia gražia lietuvių kalba, graži 
jauna panelė Kristina Petraitytė pristatė kiek
vieną atvykusį Danos “vyrą”: Juozas Brožis, 
Gediminas Statkus, Jonas Tamošiūnas, Pau
lius Petraitis (pranešėjos brolis), Viktoras 
Savickas, Kaja Starinskas, Vincas Lazauskas, 
Augustinas Tomkins, Vincas Danius, Algis 
Šimkus (ne kunigas), Edvardas Šidlauskas, 
Žydrūnas Strazdukas. Valentinas Mačiulaitis, 
Povilas Kriecinskas ir Vytas Krivickas. Cho
rui akompanavo Rita Mačiulaitienė ir puikioji 
dirigentė Dana Levickienė.

Pagerbiant Nepriklausomybės kovose 
kritusius savanorius koncerto pradžioje jiem 
buvo dedikuoti trys maršai: A.Račiūno “Į 
kovą”, E.Gailevičiaus “Ramovėnų maršas” ir 
M.Petrausko “Gaudžia trimitai”.

Atrodo, kad Melbournui lietuviškų ta
lentų netrūksta. Jauno Rolando Imbraso at
liktas piano solo sužavėjo kiekvieną klau
sytoją. Tai - Scott Joplin “Bethcna” (koccrtinis 
valsas), Jiosinao Niekada “Greta Etiudas”.

Toliau “Danos Vyrams' dainuojant, atrodo 
mudu su Tadu nebuvome vieninteliai, ieškan
tys nosinių klausydamiesi: J.Švedo “Kur 
banguoja Nemunėlis”, J.Naujalio “Oi neverk 
motinėle”, “Aras” (harm. R.Babicko).

Buvo pristatyta Rita Mačiulaitienė, pri
menant, kad jos mamytės balsas žavi mus iki 
šiol plokštelės užrašuose, o tėtis Jonas 
Tamošiūnas dainuoja antruoju tenoru su

Kas dar?
Australijos Lietuvių Dienoms yra sudaryta apytikrė programa. 

Stengiamės, kad visi suspėtų į renginius, repeticijas, posėdžius, 
parodas ir sportą. Ne viską galima idealiai sutalpinti. Nevisi mums 
pranešė, ar nori turėti savo susirinkimą, posėdį, diskusijas ir pan.

Kad galėtume sudaryti tikslų tvarkaraštį, prašome, kad norintieji 
įsiterpti į Lietuvių Dienų programą, kuo greičiausiai surastų joje 
neužimtą laiką ir susitartų su Lilija Kozlovskiene

tel.: (03) 9848-8792; e-mail: aldienos@iprimus.com.au 
adresas : 14 Chiltem Cit, Doncaster East, Vic. 3109

APYTIKRĖ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ PROGRAMA
2004 m. gruodžio mėn.

27 diena 9.15 vai. - Religinės muzikos koncertas
10.00 vai. - Šv. Mišios
2.00 vai. - Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės atidarymas
7.00 vai. - Susipažinimo vakaras

28 diena 8.30 vai. - Dainų Šventės repeticija
2.00 vai. - Parodų atidarymas
5.30 vai. - Dainų Šventė “Visa širdim!”

29 diena 9 - 1 vai. - ALB Krašto Tarybos posėdis
3.00 vai. - Literatūros popietė “Literatų užeiga”
7.30 vai. - Jaunimo renginys

30 diena 9 - 1 vai. - ALB Krašto Tarybos posėdis
8.30 vai. - Tautinių šokių repeticija

■ 10.30 vai. - Šv. Mišios
12.30 vai. - ALKF suvažiavimas
2 - 4.30 vai. - Baleto Bičiulių popietė
5.30 vai. - Tautinių šokių šventė “Ant tėvelio dvaro”

31 diena 9-12 vai. - ALB Krašto Tarybos posėdis 
2.00 vai. - Sporto Šventės uždarymas 
8.00 vai. - Naujų Metų balius

“Danos Vyrais”. Rita pasirinko savo mamytės 
mėgiamą dainą “Žibuoklės”.

Buvo atsiprašyta, kad dėl sveikatos ne
galėjo atvykti Vladas Bosikis, Gediminas 
Samsonas, Antanas Raudys, Antanas Gvil
dys ir Andrius Vaitiekūnas. Kristina Petrai
tytė paminėjo, kad “Danos Vyrų” daugėja, 
nes šiais metais prisijungė jos broliukas 
Paulius, praėjusiais metais - Žydrūnas ir 
Vytas, vytas kas savaitę į repeticijas keliauja 
iš Warrigul į Melboumą. Tai yra dviejų 
valandų kelionė tik į vieną pusę. Taip pat iš 
Geelongo į repeticijas kas savaitę atvažiuoja 
Jonas ir Kaja. Nors visi vyrai man atrodė 
jauni ir puikūs, bet džiugu buvo pastebėti jų 
tarpe ir tokių, kurie tik neseniai pradėjo var
toti skutimo mašinėlę. Atrodė, kad po tokių 
pristatymų einame į pabaigą. Tačiau dar 
girdėjome dainas: “Pušelė” (harm. DLeric- 
kienės) ir A.Bražinsko “Vakaro daina”.

Koncerto pabaigoje mus maloniai džiu
gino graži M. Žalneraričiaus “Mano kaimo 
daina”, kur solo partiją atliko Rita Mačiu- 
latienė, akomponuojant Rolandui Imbrasai. 
Plojom, kad net delnai raudonavo, ir gavom 
dovanų dar vieną maršą “Pajūriais pamariais”.

Sekė padėkos ir dovanos dalyviams, pa
dėka ir dovana dienos šeimininkui Viktorui 
Martišiui. Himnas ir oficialiosios dalies pabai
ga. Toliau jautėsi, kad bus leista dar ir mums 
padainuoti. Laima Žilinskienė išsišnipinėjo, 
kad prie mūsų stalo sėdinti Lilė Čeičienė šven
čia savo gimtadienį (nors dar iš jaunystės 
žinojau jos amžiaus paslaptį, bet neatsiklau
sęs negaliu viešai skelbti). Ta proga mes visi 
smagiai sudainavom jai “Ilgiausių metų.”

“Danos Vyrų” sužavėtas negalėjau susi
laikyti nepriėjęs prie ponios Levickienės 
padėkoti už tokį puikų koncertą. Užklausus, 
kame glūdi atlikimo sėkmė, maloniai atsakė: 
“dainuojant, dainą reikia suprasti, pamilti ir 
svarbiausiai dainuoti iš širdies". Tai čia ir 
esanti ta sėkmės paslaptis. Tik aš vis dėlto 
manau, kad tik gero vadovo dėka įžiebiama 
maža kibirkštėlė, duodanti galimybę visa 
širdimi susilieti su daina. Ačiū “Danos Vy
rams” už dainoje atvertas širdis. Ačiū taip 
pat ir mielai Ritai, kini visuomet visą širdį 
sudeda į dainą!

Pietūs - kaip toje pasakoje, kur per smak
rą varvėjo. Valgyk Įdek nori, kartok kiek nori. 

Pasirinkimas toks didelis, kad net aprašyti 
neįmanoma.

Viktorui Martišiui paprašius parašyti 
“Mūsų Pastogei”, bijojau nepaklausyti, nes 
kitą kartą užklydus - gali nebeįsileisti.

Dėkoju panelei Kristinai už atiduotus 
savus pranešinėjimo užrašus, kuriais aš čia 
pasinaudojau. Taigi, dalis šio rašinio yra Jūsų!

Susipažinome su klebonu Algiu Šimkumi, 
kuris padarė puikų įspūdį kaip dvasiškis ir 
žmogus. Taip pat malonu buvo susipažinti ir 
su “Tėviškės Aidų” redaktore Marija Geš- 
tautiene. Prie stalo priėjo Zigmas Augaitis 
sakydamas, kad Melbourne, kai susitinka 
Reno Čėsną tai vis mane apkalba. Pavardė 
buvo ne svetima, bet, kad atgaminčiau jau
nystės veidą Zigmas turėjo duoti nemažai 
paaiškinimų. Taigi vėl pirmąkartąpo 56 metų 
susitiko vyreliai, srėbę sriubą iš to paties 
katilo! Žiūriu į žmogų, žinau, kad pažįsta
mas. .. Atleisk, Povilai Kviecinskai, kad pavar
dės negalėjau iš karto pridėti prie veido. Bu
vo malonu paspausti rankas su Baltučiais. 
Algis Šimkus (ne kunigas), nors rimtas pa
reigas užimąs Bendruomenėje, bet visuomet 
pilnas humoro. Su Kaja Starinsku, nors 
Geelonge matėmės penktadienį, bet dar at
radome naujų kalbų. Tai čia tie kitavalsti- 
jiečiai, neminint eanberriškių su kuriais, nors 
ir trumpai, buvo taip malonu pabuvoti.

Keturios dienos praėjo ir nesugrįš atgal. 
Važiuojant pirmyn ir atgal, būnant svečiuose 
pasidalinome prisiminimais, kiek girdėjome 
iš kitų... Braukėme ašaras, šypsojomės. juo
kavome, kiek artimų ir taip mielų žmonių 
sutikome. Šluostėme karščio prakaitą ir 
sušlapome bei sušalome. Ir visa tai jau pra
eityje. Liks tik gražūs prisiminimai.

Išvažiuojant iš Canberros mudu su Nijole 
sakėme, kaip malonu, kad eanberriškiai. kaip 
ir kiti lietuviai, atvykę į šį kraštą, negailėdami 
aukojo lietuvybės labui, statė, veikė ir siekė 
gražesnio rytojaus. Dabar tas tytojus atėjo. 
Mokėdami susitvarkyti, pradeda grąžinti 
aukas ne tik savo Apylinkės nariams, bet. 
reikalui esant suteikia paramą ir kitiems. Tik
rai malonu matyti laimingas, sidabru pasipuo
šusias gaivas. Canberriškiai galite didžiuotis, 
nes žinote kaip tvarkytis!

Algis Bučinskas
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Lietuviai pasaulyje______________
Hollywoodo spindesyje

Rūta Kilmonytė, ekrane žinoma kaip Rūta Lee - sėkmingiausia lietuvaitė 
filmų pasaulyje, ypač prisimintina iš linksmojo  filmo “Seven Bridesfor Seven Brothers". 
Su ja kalbėjosi Lietuvos žurnalistas Petras Paiiiionis. Perduodame kelias 
pokalbio ištraukas. Red.

Kas išugdė Jūsų humoro jausmą? Leng
vą kritišką požiūrį į gyvenimą?

Manau, viskas. Tėvas Juozapas labai 
mėgdavo pakelt stiklelį, nusijuoki, padai
nuot. Mama Marija buvo rimtesnė.

Iš kur jie kilę?
Dzūkai, iš Daugų miestelio. Pirmą kartą 

tėvų gimtinėje lankiaus dar tada, kai ameri
kiečiai į Lietuvą beveik nebūdavo įsilei
džiami. 1964 metais. Su malonumu prisi
menu, kaip ant kryžkelės susirinko beveik 
visas miestelis... Pirmiausia paklausiau to 
meto valdininkų: kur dingo gražieji lietu
viški kryžiai? Tiek buvau apie juos prisi
klausiusi... O. išgirdau atsakymą, tai buvo 
seniai... Vieni supuvo, kiti nugriuvo... Va
žiavom žiemą. Pilka, juoda, tamsu, purvi
na... Jokio džiaugsmo, jokio juoko. Kokia 
Lietuva buvo suvaržyta, galėjai pajusti vos 
iškėlusi koją iš lėktuvo... Aš nežinojau, bet 
per pasaulį jau buvo nuvilnijusi žinia, kad 
Hollywoodo artistė vyksta aplankyti savo 
bobutės Liudvizės Kamandulienės. Negaliu 
pamiršti, kaip gerai mus priėmė, kiek gero 
padarė...

Kaip Jums pavyko aplankyti Lietuvą, 
atitvertą stora geležine uždanga? Kas buvo 
tas stebukladarys?

kreipiausi į Maskvą. į Chruščiovą. Ra
šiau, kad mano bobutė, paskutinė protėvė 
miršta, kad noriu ją aplankyt arba palaidot. 
Kartu su savo tėvais, nemačiusiais Lietuvos 
nuo 1929 metų, kai išvyko j Kanadą.

Kokie buvo Jūsų pirmieji žingsniai į 
Hollyvvoodą? Skaičiau, kad buvot nepra
lenkiama šokėjėlė...

- O taip, ir dabar patrepsiu! Mano mama 
manė, kad aš turiu būti jos, gal net Lietuvos 
atsakymas į tuo metu garsiausios Amerikos 
mažosios šokėjos Shirley Temple pasirody
mus. Mama mėgdavo žiūrėti kiną, tvirtinti, 
kad ir jos mergaitė taip gali. Matyt, kažko
kių gabumų turėjau iš mažens. Vaikų dar
žely, mokykloj buvau pirma šokėja, daini
ninkė. Mokytis? Ne. niekada nemėgau. 
Dainuoti, šokti - taip. Ir nutarė tėvai: išmes 
tuos pinigus, ką gi. išmes, bet duos man 
progą. Tai buvo pradžia. Apie gabią lietu
vaitę išgirdo New Yorke. Bostone, pradėjo 
kviesti į lietuvių renginius. Mano pirmieji 
žingsniai buvo Los Angeles šv.Kazimicro 
parapijos scenoje, mamai susitarus su pre
latu Macijausku. Pamenu. į Los Angeles va
žiavom vasario mėnesį. Montrealyje sniego 
buvo iki nosies, o čia - žydi gėlės, žaliuoja 
palmės... Tarsi pats Dievas panoro, kad mes 
būtume čia... Juk 1948 metais dauguma 
Amerikos vizų buvo išdalytos DP. lietuvių 
išeivijai iš Europos. Bijojom, kad mes ne
gausint. Atvažiavom. įsikūrėm, laimingai 
ir gražiai gyvenom.

Kas ką atrado: Jūs Hollywoodą ar 
Hollyvvoodas Jus?

Ir vienaip, ir kitaip. Aš niekada nebuvau 
pasiryžusi žūtbūt siekti tikslo. Tačiau kai 
ko nors imuos, stengiuos, kad viskas būtų 
kuo geriau. Dabar kartais net norisi sau 
įspirti, kad lengvai gyvenau, nesunkiai 
dirbau.

Skaičiau, kad Jūs debiutavot jauniau
sios nuotakos vaidmeniu filme “Septynios 
nuotakos septyniems broliams”. Kaip sekės?

Na. kai jauna... Nelengvai, labai neleng
vai. Vien šokius repetavom šešias - astuo
nias savaites. Filmas buvo kuriamas dviejų 
formatų ekranams, kiekviena scena buvo fil
muojama du kartus. Dirbom beveik metus.
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Rūta Kilmonytė Lee.

Holly woodas Jus išgarsino pasaulyje...
Filmavaus bene dvidešimtyje filmų. Pa

grindinių vaidmenų suvaidinau gal dešimt. 
Vėliau - TV. Tiktai mano vaidmenis televi
zijoje tektų skaičiuoti ne šimtais, o tūks
tančiais. Dalyvavau daugiau kaip dviejuose 
tūkstančiuose televizijos vaidinimų, seria
luose. žaidimuose.

Žinau, kad dirbat pagal sutartis. Ne
kuklus klausimas - kiek Amerikoje ak
torius gali uždirbti?

Priklauso nuo jo vardo ir nuo priklauso
mybės teatro, kino ar televizijos aktorių 
profesiniams susivienijimams. Ir nuo teatro, 
kuriame vaidina, nuo spektaklių skaičiaus. 
Gali uždirbti kelis šimtus, gali ir 20 - 30 000 
dolerių per savaitę.

Jeigu spektaklis populiarus, gerai 
lankomas, o jeigu ne?

Uždarys teatrą, liksi be darbo.
Pažįstamas jausmas?
(Iš karto surimtėjusi) O taip... Jeigu ne

priklausai susivienijimui, vaidini mažame, 
kokių 90 vietų teatre, gali tekti dirbti beveik 
už nieką. Už kokį desėtką dolerių. Nema
nykit. kad visi aktoriai gyvena taip, kaip 
aš. Daugelis vos suduria galus. Jie valo 
namus, patarnauja restoranuose, dirba bet 
kokius darbus, kad tiktai išsilaikytų. Jau
niems sakau: žinokit, jeigu norit būti ak
toriai. privalot turėti ir kitų talentų. Užsi
dirbk, kad galėtum būti menininkas. Man 
labai pasisekė, kad turėjau tokį tėvą, tokią 
ryžtingą motiną.

Man knieti provokacinis klausimas: 
kaip vertinat dabartinį Hollywoodą?

Techninė filmų kokybė gerėja. Ale me
ninė. man atrodo. - ne. Labai gaila, kad 
viską, kam anksčiau užtekdavo žvilgsnio, 
užuominos, dabar reikia parodyti. Mes mo
kėjom pasekti bet kokią, kad ir sekso pasaką 
be tų bjaurių žodžių. Sakau, gal reikėtų 
atrasti kokių nors naujų posakių? Mes. 
vyresnės kartos aktoriai, gerai supratom, 
kad jeigu Dievas tau dosnus, toks pat tu 
turėtum būti kitiems. Dabartinė generacija 
to nepripažįsta. Jų gyvenimas yra “aš - 
mano - man”.

Rūta Lee daug nuveikia ir labdaros 
srityje. 28 metus ji buvo labdaros organi
zacijos "The Thalians” skyriaus pirmininkė 
ir, keisdamos! su aktore Debbie Reynolds, 
7 kadencijas, -prezidentė. Aktorė pagris
tai didžiuojasi Beverley Hills verslo moterų 
asociacijos ir kitais garbingaisprizais, gau
tais už humanitarinę pagalbą. □

Briuselis mokosi šnekėti lietuviškai
Iš ES sostinės Briuselio rašo 
Arnoldas Pranckevičius

Prieš porą mėnesių iš taip mylimo ir 
kartu galvos skausmą keliančio Paryžiaus 
vėjai nubloškė mane semestrui į atšiaurųjį 
Briuselį. Galvojau, pailsėsiu nuo intensyvių 
magistro studijų Paryžiaus politikos mokslų 
institute (Sciences Po Paris), tačiau vietoj 
malonių atostogų, gero alaus ir dar geres
nio šokolado krašte, mane Belgijoje užgriu
vo ne mažiau intensyvi ir dinamiška stažuo
tė Europos Parlamente (EP).

Smagesnio laiko būti Briuselyje surasti 
negalėjau. Viskas aplinkui tiesiog verda. Eu
ropos institucijos nepailstamai ruošiasi 
2004-ųjų gegužį įvyksiančiai plėtrai, kai tuo 
tarpu pagaliau vieningos Europos politikai 
surėmę pečius bando sukurpti visiems pri
imtiną Europos konstitucijos projektą. Ypa
tingą nuotaiką Briuselyje sukuria ir dabar 
ES pirmininkaujanti Italija - itališki kakla
raiščiai. itališki madingi kostiumai, itališkos 
šukuosenos, itališka ekspresija, energija, ir, 
be abejo, arogancija, tiesiog dominuoja Briu
selio koridoriuose. Kas valdo, abejonių nekyla.

Europos Parlamento koridoriuose nema
žiau dominuoja ir Vytauto Landsbergio fi
gūra. Jis - vienas iš trylikos EP stebėtojų iš 
Lietuvos, ir, žinoma, labiausiai pastebimas. 
Profesoriui Landsbergiui įžengus į salę, dau
gelis nuščiūva, o mano bičiuliai italai, pran
cūzai ir kitokio plauko stažuotojai kiekvienų 
kartą man pasigiria, matę koridoriuje patį 
Landsbergį!.. Kitas stebėtojas parlamentaras 
ir etikos žinovas Arminas Lydeka irgi nenu
sileidžia - jį visuomet pastebėsi griežiant 
pirmu smuiku EP priėmimuose, kurių daž
numas leidžia parlamento stažuotojams 
dažnai nesukti galvos apie vakarienę.

Lietuvių kalbą man teko prisiminti vie
šint Kauno apskrities miestų ir miestelių 
merų delegacijai, kuriems visą valandą 
variau nuobodulį, darydamas prezentaciją 
apie EP kompetencijas ir funkcijas.. Lietuvių 
kalbos pamokėles, beje, laisvalaikiu jau 
kelias savaites vedu to norintiems EP dar
buotojams. Todėl nenustebkite, jei vieną 
dieną Parlamente belgas ar portugalas jus

Užsienio sielovados vadovas
Vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM pasitraukus iš šių pareigų, nauju užsienio lietuvių 

sielovados delegatu paskirtas kanadietis kun. Edmundas Putrimas. Jam 
buvo suteiktas ir prelato titulas. Su naujuoju vadovu kalbėjosi H. Jonaitienė.

Esate plačiai žinomas ne tik 
savo darbu globojant jaunimą, 
bet ir kaip Kanados Liet Jau
nimo Sąjungos patarėjas, KLB 
vicepirmininkas socialiniams 
reikalams, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vicepirminin
kas. Kokiais keliais ėjote iki 
dabartinių pareigų?

Įšventintas Popiežiaus Jono Pauliaus 11 
Šv. Petro bazilikoje Vatikane 1985 m., 5 
metus buvau kapelionu, dėsčiau tikybą ir 
istoriją Vasario 16-tosios Gimnazijoje Vo
kietijoje. Tapau Toronto Prisikėlimo parapi
jos vikaru prieš 9 metus ir dirbau jos sto
vykloje “Kretingoje” iš viso 21 metus. Lie
tuvoje įsteigiau Dvasinės pagalbos jauni
mui centrą Klaipėdoje 1994 m. Dėstau tiky
bą Toronto Maironio mokykloje. Buvau Pa
saulio Jaunimo Dienų koordinatorius 2002 
m. Toronte. Nuo 1997 dirbu kaip vienas iš 
keturių Toronto Pearson oro uosto kapelionų.

Kaip teko Jums šios naujos pareigos?
Ši pozicija gimė po II Pasaulinio karo, 

sovietams užėmus Lietuvą. Užsienyje at
sidūrę lietuviai vyskupai ėmė tvarkyti sie
lovados veiklą išeivijoje. Vatikanas, nepri
pažinęs Lietuvos aneksijos, bendradarbiavo 
su išeivijoje dirbančiais vyskupais. Šią 
poziciją 1984 m. Vatikanas pavedė vysk. 

pasveikins: “Labas!”
Lietuviškai šiandien išgirsi net ir Briu

selio metro. Mat šiuo metu Europos ins
tancijose pagal laikiną kontraktą dirba ke
turiasdešimt lietuvaičių, kurie dažnai susi
renka kolektyvinių pietų, o gruodžio 5-ąją 
įvyko pirmasis Lietuvos Misijos prie Eu
ropos Bendrijų ir ES institucijose dirbančių 
lietuvių susitikimas, prie kurio organiza
vimo prisidėti teko ir šių eilučių autoriui. 
Vienas kolega pajuokavo: formuojasi nauja 
lietuvių eurokratų socialinė klasė.

Plečiamės ne tik morališkai, bet ir fiziš
kai. Europos Sąjungos plėtra Parlamento 
pastate jaučiasi kiekviename žingsnyje -jau 
gerą pusmetį visur zuja darbininkai, pokši 
lentos ir kyla dulkės, priešais Liuksemburgo 
aikštę, kurioje įsikūrę populiariausi euro- 
parlamentarų barai, greitai išdygs du nauji 
grandioziniai EP pastatai, kuriuose prisi
glaus dešimties naujų valstybių, taigi ir 
Lietuvos, atstovai. Be kabineto, kuriame be
je tradiciškai yra įrengtas dušas, pastatyta 
lova ir televizorius (tarp Briuselio ir Stras
būro nuolatos lakstantiems europarlamen- 
tarams šie patogumai yra gyvybiškai svar
būs), naujiems europarlamcntarams bus 
skirta lėšų trims padėjėjams išlaikyti.

Fiziškai ES plėtrą galima patirti ir ple
narinių posėdžių salėje, kur visai neseniai 
pristatytos kelios naujos stalų ir kėdžių eilės, 
kad po birželio mėnesio rinkimų vietoj 626- 
ių narių susirinkę 732 parlamentarai visi 
rastų vietą atsisėsti. Plečiasi ir vertimo tri
būnos - vietoj vienuolikos oficialių kalbų, 
ES pereis prie dvidešimties, įskaitant ir mū
sų gimtąją lietuvių. Jau šiandien EP išleidžia 
beveik trečdalį savo metinio vieno milijardo 
eurų dydžio biudžeto vertimo išlaidoms 
padengti - ne tik plenarinės sesijos, bet ir 
komitetų/grupių posėdžiai. įstatymų projek
tai ir dokumentai yra verčiami į visas vie
nuolika kalbų.

Galima tik įsivaizduoti, kiek padidės iš
laidos, kalbų skaičiui išaugus beveik dvi
gubai. Tačiau tikėkimės, kad paraleliai išaugs 
ir lietuvių pasididžiavimas savo valstybe, kai 
net ir Briuselyje bus šnekama lietuviškai!

(Prancūzijos Liet. Žinios)

Pauliui Baltakiui OFM. Kai Lie
tuva tapo nepriklausoma, vysk. 
Baltakis per JAV vyskupų kon
ferenciją padėjo atgaivinti Baž
nyčią Lietuvoje, rėmėją per re
liginę šalpą Brookline. Jis rūpi
nosi kunigų paskyrimais užsie
nio parapijose, vadovėlių, knygų 
ir kitokios medžiagos siuntomis

Lietuvos parapijoms, kapelionų parūpini- 
mu stovykloms JAV-se, Pasaulio Jaunimo 
Dienų koordinavimu ir pan. Aš ėjau jo sek
retoriaus pareigas nuo 1984 m. ir gerai susi
pažinau su ta veikla. Todėl, norėdama išlai
kyti tęstinumą šiuose darbuose, vyskupui 
Baltakiui atsistatydinus iš pareigų dėl 
amžiaus, Lietuvos vyskupų konferencija 
pasiūlė mane.

Ar prelatystė suteikta ryšium su naujom 
pareigom?

Popiežius Jonas Paulius II suteikė man 
prelato titulą išreikšdamas šių pareigų svar
bą. Man buvo didelė garbė priimti šias pa
reigas, kurias Vilniaus arkivyskupas kardi
nolas Audrys Bačkis oficialiai perdavė lap
kričio 23 d. per Mišias Toronto Prisikėlimo 
šventovėje. Beje, mano raštinė bei adresas 
ir bus ši bažnyčia, prie kurios baigiamas 
įrengti naujas pastatas.

(“T.Ž”)
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„Aušros“ Tunto „Dariaus ir Girėno“ stovykla

Dovilė Zduobienė
(Tęsinys, pradžia MP 5 numeryje)

Ir jauni, ir seni skautai išsirikiuoja pa
gal karišką preciziją ir. kad išlaikyti 
krepšyje pusiausvyrą, kaip skruzdės po 
vieną įlipa ir po skrydžio išlipa. Turbūt 
debesys plaukia taip, kaip žmogus balionu. 
Nėra jausmo, nėra svorio, bet - staiga plau
ki ore. Balionas, deja, negali nuskristi į to
limas, nežinomas ir nuostabias vietas, nes 
broliai vyčiai jį prilaiko virvėmis. Bet kaip 
Dorotea iš „Wizard of Oz“, mes visi pa
kylant ir pajuntam gryną skrydžio laisvę ir 
džiaugsmą. Darius ir Girėnas tikriausiai 
šypsosi, suteikę savo vardą tokiai įdomiai 
ir smagiai stovyklai. Prisiminsime juos, 
prisimindami skrydžio nuostabumą.

Stovyklos vadovai: viršininkas ps'. Ar- 
vyd Zduoba; adjutante s. Kristina Rupšie
nė; brolijos vadovas ps. Gediminas Sauka; 
vyčių vadovas ps. Tomas Jablonskis; se
serijos vadovės vyr. sk. Dovilė Zduobienė

iš Redakcijos pašto
Gerbiamieji,

Galbūt Jums bus įdomu, kad man baigus 
skaityti šį taip laukiamą savaitraštį Lietu
voje, visus “Mūsų Pastogės” numerius ati
duodu į “Alkos” muziejų Telšiuose. Biblio
tekininkė visada jų laukia.

Dana Baltutienė
(Lietuva/ Australija)

Gerb. Redaktore,
Įvertinu Jūsų darbą “Mūsų Pastogės” 

redagavime, bet tikrai jo nepavydžiu!
Su pagarba ir “gero vėjo” linkėjimais

Elvira Surnienė

Kam naudingi mūsų 
nesutarimai?

Rusė moteris iš Karaliaučiaus (dabar Ka
liningradas) klausia vieno lietuvio: „Ar jūs 
turite duonos?“ „Turime“, - atsako tas. „Ar 
turite butą?“ -„Turime“, - vėl teigiamai atsako 
užklaustasis. „Ar turite drabužių?' - „Turime“. 
„Tai ko jums trūksta?' - „Laisvės“. Laisvas 
lietuvis teišbuvo vos 22 mctus.Tačiau laisvės 
skonį ir per tiek laiko pajuto. O rusė moteris 
niekaip nesuprato, ko tasai keistuolis lietuvis 
nori. Ko žmogus neturėjo ir neturi, to jis ir 
nepasigenda. Iš vienos carinės - baudžiavos 
patekusi į socialistinę vergovę, - nepasigedo 
laisvės. Mat jos nepažino. O Lietuva? Kas 
nužudė mūsų pirmąjį ir paskutinį karalių 
Mindaugą? Laisvės troškimas ar pavydas, 
trumparegiškumas, godumas, valdžios ir 
garbės troškulys? 86-ąjį kartą minėdami 
Vasario 16-ąją. galime paklausti savęs ir kitų: 
ar šiandien esame pasimokę iš istorijos, kuri, 
anot romėnų, ėst mater studiorum - mokslų 
motina? Ar mes vien tik barstome žodžius, ar 
laikomės tų priesakų, kuriuos taip įsakmiai 
pabrėžia mūsų himnas: „Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semias?' Ar tikrai - „vardan 
tos Lietuvos, vienybė težydi?“ Ar galima pa
vadinti išmintinga, kad per 50 metų engti 
inteligentai, naikinti kunigai, tiesiai ir klasta 
kovota prieš Dievą ir Bažnyčią? Ar galima 
kalbėti apie vienybę, jei Seime susipeša mūsų 
tautos atstovai, o laikraščiai, radijas, TV ne 
tik šiandien aršiau nei buldozerinio ateizmo 
sąlygomis užkabina ir sumaišo su dumblais 
kitaminčius, ypač kunigus, jų vadovaujamas 
įstaigas, apšmeižia, priekabiauja? Mes visi, 
žmonės, vaikščiojame dviem kojomis. Mūsų 
tauta - j ateitį irgi eina dviem kojomis: ti
kėjimu ir tautiškumu. Jeigu kurią nors koją 
žmogus susižeidęs irpo pažastimi turi ramen

ir ps. Laura Bclkicnė; jaunesniųjų skautų 
ir skaučių vadovai sk.v. Algis Kapočius ir 
Elaine Hornas: virėjų skiltis: s. Jeronimas 
Belkus, sk.v. Kajus Kazokas, Natalie 
Karpavičienė, sk.v. Antanas Braželis, ps. 
Laura Belkienė; užsiėmimų vadovai: s. 
Jeronimas Belkus, vyr.sk. Dovilė Zduobie
nė; registracija ir laikraštėlis, vyr. sk. Do
vilė Zduobienė; ūkio vadovas ir pirma 
pagalba ps. Raimundas Vingilis; sargyba: 
skv. Viktoras Paltanavičius, sk.v. Jonas Lee; 
padėjėjai s. Elena Erzikov, ps. Edis Karpa
vičius, sk.v. Raimundas Jurkšaitis, sk.v. 
Darius Gakas, sk.v. Michael Šepokas, sk.v. 
Raimundas Mališauskas, Povilas Stašionis; 
pagrindinis kugelio šefas - Arvydas Rup
šys; ir balionistai: Geoff Howe, ps. Vida 
Pužaitė-Howe, s. Mindaugas Mauragis, ps. 
Rasa Mauragienė. Neišvardintiems, kurie 
prisidėjo prie stovyklos, irgi didelis ačiū. 
Bravo visiems už gerą nuotaiką, įdėtas pa
stangas ir įspūdingą bei draugišką stovyk
lavimą. Iki kito karto! □ 

tą, tokį vadiname šlubiu. Norėta kadaise visą 
tautą padaryti šluba, vienkoje, ją suluošinti. 
Net ir po Nepriklausomybės atgavimo kiek
syk kandžiota Bažnyčia, plūsti ir provokuoti 
kunigai? Kiekvienas mėginimas ir smūgis 
Bažnyčiai iš kairės ar dešinės menkina ne tik 
tautos autoritetą, bet ir tiesiogiai kenkia jos 
ateičiai. Žalai Bažnyčiai, bet koks juodinimas, 
netaktiškos politikų rietenos, priešiškumo 
skleidimas liudija mūsų tautos moralinį ir 
politinį nesubrendimą, tautinės savimonės 
stoką, parodo nesugebėjimą teisingai nau
dotis demokratija ir laisve. Atveriamas kelias 
piktavalėms įtakoms. Tik ranka rankan, koja 
kojon, širdis širdin tiek tautiškumas, tiek ją 
lydinčios administracinės ir visuomeninės 
instancijos išvien kartu su Bažnyčia atneš 
medžiaginį gerbūvį ir dvasios ramybę. Skal
dymas. nesutarimai vien tik silpnina mūsų 
jėgas. Spragomis pasinaudoja mūsų krašto 
nedraugai ir kėsinasi įjos saugumą. Vienybės 
- tokio ženklo reikia tautai?

Šiandien - Vasario 16-oji
Sveikinu iš ten, kur Nemunas senas 
Savo vandenis pamažu į Baltiją varo, 
Kur tūlas lietuvis į šaulį vis žiūri 
Kasdien laukia išauštančio ryto...

Tenai, kur pro šalį Vilnelė srūva, 
Kur bangą dar šaltą prie šono 
Priglausti kasdieną panūsta, 
Kur broliai artojai lietuviškai šneka.

Kur retkarčiais dainos suskamba, 
Kur vėliavos iškeltos plakas, 
Kad paminėtų tą džiugų vasario rytą, 
Kai pančiai nukrito ir laisvė išaušo.

Sveikinam žemį, atgavusią laisvę, 
Nors sniegas ir šaltis jąją sukaustęs, 
Nors pėdina tenai tūlas ne vienas, 
Gal alkanas ir sustiręs bėdžius. ■

Tačiau vėliavos plakas, dainos
suskamba 

Kalne Gedimino trimitas nuaidi.
- Vėliavos, kilkit, atsibuski, žeme. 
Nereikia liūdėti, kai saulė dar šviečia.

Koja į koją gyvenimas žengia. 
Europos tautos į Lietuvą žvelgia. 
Nei auksu, nei turtais mes girtis 

negalim, 
Tik laisvąją tėviškę išaukštinkim, 

broliai
Kun. Kazys Ambrasas, Kaunas

Skautai apžiūri baliono vidų. Abi nuotraukos Dovilės Zduobienės.

Balionas jau skrenda. Iš kairės: Leah Šepokaitė, Emilija Rupšytė ir Geoff Howe.

Iš Redakcijos pašto
Gerbiamieji skaitytojai,

Brolis Antanas Laukaitis savo straips
nyje „Sveikinu“ („M.P.“ Nr. 6) komentuoja 
Sydnėjaus vasaros stovyklą (jis buvęs sve
čias skautų stovykloje Melbourne). Šis ko
mentaras yra jo praėjusių metų straipsnio 
(„M.P.“ Nr. 52) tęsinys, kuriame brolis Lau
kaitis ragino „Aušros“ tuntą užsiimti 
lietuvių kalbos mokymu stovyklose. „Auš
ros“ tunto adjutante Kristina Rupšienė į 
šį raginimą realistiškai atsiliepė („M.P.“ Nr. 
4). Tačiau, atrodo, jos žodžiai .liko nepa
stebėti.

Kalbos mokinimo pagrindas vaikams 
visada yra namai ir šeima. Jeigu net ta ma
žuma vaikų, kurie lanko šeštadienines lie
tuviškas pamokas, pramoksta tik šlubuo
jančiai lietuviškai skaityti ir kalbėti, kaip 
galima tikėtis kalbinių stebuklų per ke
lias valandas vienos savaitės stovykloje? 
Stovykla nėra lituanistinė mokykla. Sto
vykla yra proga miesto vaikui pagyventi 
gamtoje, bendraujant, dirbant ir žaidžiant 
su kitais vaikais. Stovykla yra skautiška 
mokykla. Stovykla - tai gamta, draugystė, 
atsakomybė ir gerieji darbai. Aišku, viskas 
yra pagrįsta lietuvybe: bežaisdami ir atlik
dami specialias skautamokslio progra
mas, vaikai taip pat gauna žinių apie Lie
tuvos istoriją ir papročius. Pavyzdžiui, šios 
vasaros Sydnėjaus “Dariaus ir Girėno” 
skautų stovy kloje vaikai buvo supažindinti 
su šiais istoriniais lietuviais, ir visi užsi
ėmimai bei žaidimai vyko prisimenant šių 
Lietuvos lakūnų ypatingą žygį.

Stovyklose vaikai dainuoja lietuviškai. 

Jiems yra paaiškinami dainų žodžiai (šiuo 
atveju brolis Antanas klysta). Gaila, kad 
broliui nebuvo progos Sydnėjaus stovyk
loje girdėti, kaip skautai lietuviškai dai
nuodami žygiuoja, dirba ir net maudosi. Tai 
ne papūgėlių mėgdžiojimas, bet linksmas, 
entuziastiškas ir savanoriškas vaikų iš
sireiškimas. Kad dienotvarkė ir bendra 
stovyklos eiga turi būti pravesta abiejom 
kalbom - lietuviškai ir angliškai - yra 
neišvengiama realybė, bet reikia su ja 
skaitytis.

Antroji lietuvių karta (tie, kurių tėvai 
gimė Lietuvoje) yra dabartinių mūsų skau
tų tėvai. Kiek iš jų išliko lietuviškai kalban
tys, nors kai buvo jauni skautai stovyk
lose nešiojo bausmės lenteles su įrašu „aš 
kalbėjau angliškai“? Kiek pirmos kartos 
lietuvių, dabar senelių, kalba su savo anū
kais lietuviškai? Mažai...

Nagrinėjimas, kodėl lietuvių kalba sun
kiau išlaikoma per kartas išeivijoje, kaip ir 
pvz. kiniečių, rusų ar italų, užimtų viso 
simpoziumo programą ir apie tai aš nuo
monės nereiškiu. Bet be kasdieninio lie
tuviško kalbėjimo namuose, mūsų lietu
viškos organizacijos gali atlikti tik tiek, kiek 
įmanoma. Kiek „Kovas“ lietuviškai spor
tuoja, ar „Sūkurys“ lietuviškai šoka - tiek 
„Aušros“ tunto skautai lietuviškai skautau- 
ja ir stovyklauja.

Kviečiame brolį Antaną aplankyti 
„Aušros” skautus sekančioje stovykloje!

Su pagarba,
Dovilė Zduobienė
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Jau 20 metų
Laikas taip greitai bėga, ypač senstant, 

kad net nepamatai, kaip prabėga savaitės, 
mėnesiai ir metai... Rodos dar taip neseniai 
džiaugiamės, būdami mūsų mielo bičiulio 
a.a. Vlado Daudaro draugijoje, klausėmės 
jo gražių dainų Sydnėjaus lietuvių ansamb
lyje ir oktete. Vladas buvo didelis dainos 
mėgėjas, tad ten, kur jis būdavo - skambė
davo lietuviška daina.

Jau dvidešimt metų praėjo, kai ankstų 
1984 m. kovo 5-osios rytą, ištiktas širdies 
priepuolio, į amžinybę iškeliavo Vladas 
Daudaras. Ši žinia tuomet sukrėtė ne tik 
Sydnėjaus, bet ir visos Australijos lietuvius. 
Netekome puikaus žmogaus, gero draugo ir 
jaunimo sportinio vadovo.

Vladas Daudaras gimė 1921 m. rugsėjo 
24 d. Šiauliuose. Nuo jaunystės jis buvo 
įsitraukęs į sportinį gyvenimą. Žaidė krep
šinį gimnazijos komandoje, vėliau - Šiaulių 
rinktinėje, o persikėlus į Kauną - to meto 
garsioje JSO rinktinėje.

1950 m. atvykęs į Australiją. Vladas tuoj
pat įsijungė į Sydnėjaus lietuvišką gyveni
mą. 1951 metais, kartu su kitais entuziastais, 
įsteigė sporto klubą “Kovas”. Buvojo vice
pirmininku. Treniravo krepšininkus, kurie 
eilę metų buvo Australijos lietuvių čempio
nai. Suorganizavo ir “Kovo” jaunių koman
dą kuri vėliau labai gerai pasirodė. Daug 
metų vadovavo klubui “Kovas”. 1954 m. 
buvo vienas iš ALFAS steigėjų ir pirmasis 
ALFAS pirmininkas. Jam vadovaujant, mūsų 
sportininkai puikiai pasirodė Pasaulio Liet.

a.a. Vladas Daudaras.

Dienose ir Pasaulio Liet. Sporto Šventėse.
Be sportinio gyvenimo, Vladas buvo In

žinierių Sąjungos narys, dirbo Apylinkės 
Valdybose ir, prašomas, niekuomet neatsi
sakydavo padėti.

Vlado Daudaro laidotuvėse dalyvavo la
bai daug lietuvių. Šiandien, mielas Vladai, 
Tavo pradėtas sportinis darbas yra gražiai 
tęsiamas ir toliau.

Nuoširdus ačiū
Sekmadienį, vasario 22 d., Sydnėjaus 

Lietuvių Klube įvyko mano knygos “Gyve
nimo sūkuriuose” pristatymas, kurį surengė 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis. Tai jau ne pir
mas ir, tikiuosi, ne paskutinis šių puikių 
moterų - knygos mylėtojų - suorganizuotas 
renginys. Šios moterys su dideliu pasišven
timu labai gražiai sutvarkė Sydnėjaus lietu
vių biblioteką tvarkingai sudėliojo ten esan

čias knygas ir, pasikeisdamos, kiekvieną sek
madienį budi bibliotekoje, kad žmonės ga
lėtų pasiskolinti knygas, video juostas, pa
skaityti lietuvišką spaudą, žurnalus. Ir visa 
tai daroma be jokio atlyginimo, tik iš meilės 
lietuviškam žodžiui. Bibliotekos Bičiulių 
Būreliui vadovauja Jadvyga Burokienė. savo 
pagalbininkėmis turėdama Daną Skorulie- 
nę, Pajautą Pullincn. Ireną Dudaiticnę, Mil
dą Karpavičienę, Natą Liutikaitę, Martyną 
Reisgienę, Margaritą Kavaliauskienę, Re
natą Migevičienę, Genutę Bakaitienę.

Į knygos pristatymą gausiai susirinku
sius sydnėjiškius pasveikino ir knygos iš
traukų skaitytojus pristatė Pajauta Pullinen. 
Bejos, pagrindinės renginio organizatorės 
buvo Dana Skorulienė, Jadvyga Burokienė 
ir Irena Dudaiticnė. Pasikeisdami knygos 
ištraukas skaitė Viktoras Ratkevičius, Kas
tytis Stašionis, Vytenis Šliogeris ir Aistis 
Bicri. Jiems negailėta plojimų. Pabaigoje žo
dį tariau ir aš. Papasakojau knygos atsiradi
mo istoriją - kaip žinoma Lietuvoje žurna
listė ir rašytoja Marytė Marcinkevičiūtė ma
no daug metų rašytą dienoraštį pavertė 
knyga. Šios knygos pagrindiniai leidėjai ir 
rėmėjai yra Kūno kultūros ir sporto depar
tamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės, Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas ir LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas.

Šios knygos nėra pardavime. Ji buvo iš
platinta Lietuvos bibliotekoms, jaunimo or
ganizacijoms ir žymesniems Lietuvos, Aus
tralijos ir Amerikos lietuviams.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visam Bib
liotekos Bičiulių Būreliui, , ypač pagrindi
nėms šio pristatymo rengėjoms, knygos iš
trauki! skaitytojams, Lietuvių Klubui už 
salės suteikimą Kęstučiui Ankui už techni
nį asistavimą, Angonitai Wallis už jautrius 
žodžius, prisimenant mūsų bendrą sportinį 
darbą ir visiems, gausiai susirinkusiems 
sydnėjiškiams. Net nežinojau, kad turiu tiek 

daug puikių draugų. AČIŪ.
Antroji programos dalis vyko antrame 

aukšte, kur buvo sužaistos parodomosios 
stalo teniso varžybos tarp neseniai iš Lietu
vos atvykusių Sonatos bei Ernesto Jaranū- 
nų ir koviečių veteranų - buvusių čempionų 
- Angonitos Wallis ir Vyto Stasiūnaičio. 
Kova buvo labai įdomi ir. nors mūsų vete
ranams šią karštą dieną prakaitas liete lie
josi, jie visgi nenusileido jauniesiems sporti
ninkams, ir žaidimo rezultatas buvo apyly
gis. Taigi, Sydnėjuje stalo tenisas dar gyvas 
ir populiarus. Ačiū šiems sportininkams už 
gražų pasirodymą.

Iškilusis Popiežius
Nežinau, ar pasaulyje yra žmogus, per 

paskutinius dešimtmečius dažniau minimas 
ir žinomas kaip popiežius Jonas Paulius II. 
Reuters žinių agentūros duomenimis, 1978 
metų spalio 16 dieną Krokuvos (Lenkija) 
arkivyskupas Karol Wojtyla buvo išrinktas 
Katalikų Bažnyčios vadovu. Jis pasižymėjo 
darbštumu ir kelionėmis po pasaulį. Lan
kantis popiežiui Lietuvoje, ir man, po gana 
kruopščių žurnalistinių dokumentų patikri
nimo, teko gauti akreditacijas ir į daugelį 
vietų keliauti su popiežiumi, būti konfe
rencijose ir jį pažinti iš arčiau. Tai asmeny
bė, turinti savyje gėrį. Tai gali matyti ir jaus
ti, žvelgdamas į jo ramų veidą ir akis.

Karol Wojtyla gimė 1920 m. gegužės 18 
dieną Lenkijoje. Jo tėvas buvo Lenkijos ka
riuomenės seržantas, o mama Emilija - lie
tuvių kilmės. Kaip pats popiežius ne vieną 
kartą yra sakęs, visa lietuvių tauta jam yra 
labai artima.

Jaunasis Karolis buvo labai gabus moks
lui. Studijavo ir daktaro laipsnį gavo Vo
kietijos Mainz Universitete. Baigė Liubli
no Universitetą, o Krokuvos Jogailaičių
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Elena Jonaitienė
ZztJctmo blaškomi

Tęsinys, pradžia MPNr. 13 (2003)
- Ištisas savaites, net mėnesius nesirū

pinau juo ir net neprisiminiau, o dabar 
matau kas naktį.

- Neliko didelių rūpesčių, tai susirandi 
naujų.

- Vyteli, jei jam kas atsitiko, kaip suži
nosim? Kur jis dabar? Paskutiniame laiške, 
kai mes dar buvome Winzeryje, rašė, kad 
išsikelia kitur ir vėliau atsiųs adresą. Dabar 
ir mes išsikėlėm. Kaip jį besurasim?

Kėlė Vytautui rūpesčių ir Linukas. At
rodė, kad berniukas per daug prisirišęs prie 
motinos, užsidaręs, užsisvajojęs, domisi 
tokiais dalykais, kurie neturėtų jam rūpėti. 
Linukas greičiau priminė seniuką, o ne 
vaiką. Priešingai negu mažoji Dainelė, kuri 
greitai priprato prie tėvo ir mielai su juo 
žaidė, Linukas vis dar laikėsi atokiai. Ko 
nors paklaustas, paklusniai atsakydavo, bet 
vengė artumo. Visi jo klausimai buvo skirti 
motinai ir dažniausiai klausdavo tik tada, 
kai niekas kitas jų negirdėjo. Vytautui tokie 
pokalbiai atrodė keisti.

Vieną kartą Aldona vaiką už kažką iš
barė. Vėliau, sėdėdamas virtuvėj ant grindų 
ir žaisdamas su sauja akmenėlių, vaikas 
paklausė:

- Mama,ar mano širdis jau tokia juoda, 
kaip va šitas akmenukas?

- Kodėl taip manai, sūneli?
- Todėl, kad aš negeras, o kai esi negeras, 

tavo širdis darosi vis juodesnė ir juodesnė, 
kol tampa visai juoda, ir tada jau tu visai 
blogas.

- Bet kas sako, kad tu blogas?
- Aš pats žinau. Pastūmiau Dainą ir tu 

bareisi.
Bet juk nenorėjai Dainelės užgauti. Tu 

tyčia nedarai nieko bloga, todėl esi labai 
geras berniukas. Žiūrėk, kaip visuomet sau- 
goji ir globoji sesytę, nors retkarčiais ir 
susipykstat. Ir man vis stengiesi padėti.

- Vis tiek žinau, kad esu negeras ber
niukas. Okai esi negeras, tai numiręs eini į 
pragarą. Todėl aš ir eisiu į pragarą.

Vytautas, tuo metu įėjęs į virtuvę ir iš
girdęs berniuko žodžius, vėliau kalbėjo:

- Vaikas turėtų bendrauti su kitais ber
niukais, žaisti vaikiškus žaidimus ir kalbėti 
kaip kiti vaikai.

- Na, iki šiol jis matė tik Meilę ir Dainelę. 
Daina jam per maža, o Meilė per didelė ir 
per smarki.

- Per smarki! Jis pats turėtų toks būti. 
Tai tu jį paikini ir visą laiką stengiesi nuo 
visko apsaugoti.

- O kodėl kartais ir tu su juo nepažaidi?
- Jis manęs nė iš tolo neprisileidžia. Tai 

tavo mažutėlis.
- Ir tavo, nepamiršk. Ir dar nepamiršk, 

kad vos ketveri.
- Tau jis pasiliks mažutėlis net ir tada, 

kai sulauks keturiasdešimt ketvertų!
Po kurio laiko Vytautas surado katalikių 

vienuolių vaikų darželį, įsikūrusį tolokai už 
miestelio, bet labai gražioje vietoje. Topo
liais apsodinta alėja vedė į kalnelį, kurio 
viršūnėje aukšta mūro siena apsupti tarp 
senų vešlių medžių stovėjo seno vienuoly
no pastatai aukštais siaurais langais ir sta
čiais stogais, papuoštais grakščių bokštelių. 
Nuo kalnelio atsiveriantis vaizdas džiugino 
akį: vakaruose ramiai tekėjo Dunojus, prie 
kurio glaudėsi raudonstogis miestelis ir už 
jo žalumoje paskendę ūkiai, arčiausiai iš jų 
- Kellermanno, rytuose, link horizonto, kilo 
mišku apaugusios kalvos. Pagrindinio pa
stato viename gale buvo įsikūrusi mokykla 

ir vaikų darželis. Mokiniai vasarą atos
togavo, bet darželis veikė. Vienuolės globojo 
nemažą būrį evakuotų vaikų, daugiausia 
našlaičių. Amerikiečių karo valdžia gerbė 
vienuolyną, vertino seselių darbą ir jas rėmė.

Vytautas ir Linuką užrašė į šį darželį. 
Tėvas nutarė, kad vaikui laikas išmokti ben
drauti su kitais vaikais ir nustoti sekioti pas
kui motiną. Be to, būtų gera proga ir vokiš
kai priprasti kalbėti. Linukas, sužinojęs apie 
darželį, ėmė verkšlenti, kad jis niekur neno
ri eiti, ir vėl klausinėti tėvą ar dėl to jį siun
čia, jog jis negeras berniukas.

Kai Aldona pirmąkartą su Linuku nuėjo 
į darželį, iš juodu priėmusios vienuolės 
suprato, kad šioji nesidžiaugė verkiančiu ir 
vokiškai nekalbančiu nauju mokinuku. Li
nukas stovėjo nuleidęs galvą nepaleisda
mas motinos rankos ir nepakeldamas akių į 
jį kalbinusią seselę. Kai Aldonai reikėjo 
išeiti, vaikas dar stipriau įsikibo ir nenorėjo 
paleisti. Vienuolė be žodžių atplėšė berniuką 
ir paragino motiną greičiau išeiti. Iš paskos 
vaikas visu balsu klykė: “Mama! Mama!”

Pro aukštus geležinius vartus išėjusi iš 
kiemo, Aldona negalėjo prisiversti skubėti 
namo ir suko ratą aplink mūro sieną už 
kurios paliko verkiantį vaiką. Paėjusi sienoj 
rado kelis suaugusio žmogaus akių aukšty
je langelius, be stiklų, bet su metalo grote
lėmis. Per kiekvieną galėjo matyti dalį 
aptverto ploto, pastatų, sodo. Ilgėliau stab
telėjo prie langelio, per kurį matėsi dalis 
pagrindinio pastato ir žaidimų aikštelė. Jos 
vidurys buvo grįstas, o pakraščiuose augo 
medžiai ir krūmai, kurių pavėsyje stovėjo 
ilgi suolai. Žmonių nesimatė. Joks garsas 
nedrumstė tylos. Vis nesiryždama eiti namo, 
Aldona atsisėdo žolėje, nugara atsirėmė į 
sieną ir rankomis apglėbė kelius, o žvilgsnį 
nukreipė į tolumoje blizgančią upę. Pati 
nežinojo, kaip ilgai taip sėdėjo. Aštrus 
skambučio garsas pažadino ją lyg iš miego. 
Pašoko ir priglaudė veidą prie langelio. Iš 

pastato vienas per kitą klegėdami plonais 
balseliais, šūkčiodami ir juokdamiesi, virto 
vaikučiai. Paskui juos lėtu žingsniu ėjo ir 
vienuolė. Sustojusi aikštės kampe, pamėtė
jo vaikams sviedinį, ir būrelis vaikų ėmė jį 
vienas kitam mėtyti išgrįstame aikštės 
viduryje. Kiti vaikai pasklido po aikštės 
pakraščius, medžių šešėlyje. Aldona dar 
arčiau priglaudė veidą prie grotelių, akimis 
ieškodama Linuko. Bet jo niekur nesimatė. 
Palaukusi nusprendė, kad jis priskirtas prie 
kitos grupės ir jau norėjo pasitraukti, kai 
pamatė Linuką vieną lėtu žingsneliu, nuleis
ta galva išeinantį iš pastato. Dar nepriėjęs 
aikštės, vaikas pasuko į žole apaugusį pa
kraštį, tolyn nuo žaidžiančių vaikų, link 
mūro sienos. Niekas į jį nekreipė dėmesio. 
Susiradęs kelmą Linukas atsisėdo, atsukęs 
nugarąį aikštę ir bėgiojančius vaikus. Veide
lis buvo pabrinkęs nuo ašarų, akelės pa
raudusios ir neapsakomai liūdnos. Aldonai 
norėjosi jį pašaukti ir vestis namo. Bet ji tik 
nusisuko ir beveik tekina pasileido į pakal
nę raudodama.

- Pati matai, kaip vaikui reikėjo paskei- 
timų, - vėliau kalbėjo Vytautas. - Ir tau 
pačiai. Įsivarai isteriką o jos visai nereikia. 
Nenuostabu, kad iš pradžių vaikas bijosi. 
Pamatysi, po kelių dienų viskas pasikeis.

Kai popietį Aldona nuėjo Linuko par
sivesti, prieš įžengdama į kiemą vėl sustojo 
prie to paties langelio. Vaizdas nuo rytme
čio nebuvo pasikeitęs: sikštėj triukšmingai 
žaidė vaikai, kampe stovėjo ta pati vienuolė 
ir varstė rožinio karolėlius, o Linukas neju
dėdamas sėdėjo ant to paties nuošalaus 
kelmo ir žvelgė į tolį. Matyt, visą dieną taip 
ir prasėdėjo. Vėliau, kai žingsniavo namo, 
Linukas pasakojo, kad visi vaikai turėjo 
išsirikiuoti prieš sueidami į klasę ir valgyk
lą paskui valgė pietus ir ėjo į koplyčią. 
Kiekvieną sakinį vaikas baigė maldavimą 
kad kitą dieną jo nevestų į darželį.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Nuotraukoje - Popiežius Jonas Paulius II uždeda karūną šv. Marijai Šiluvoje.

Nauja knyga apie Kalinių Bičiulius

universitete jam buvo suteiktas teologijos 
daktaro laipsnis. Romos Pontifical Ange- 
licum gavo filosofijos daktaro laipsnį, slap
toje pogrindžio seminarijoje rengėsi kuni
gystei. Vėliau tapo pagalbiniu Krokuvos 
vyskupu. Popiežius moka lenkų, vokiečių, 
prancūzų, italų,.lotynų, rusų, portugalų ir 
anglų kalbas, o ispaniškai išmoko jau tapęs 
popiežiumi. Būdamas Lietuvoje, visas ofi
cialias kalbas jis skaitė lietuviškai, gražiai 
ištardamas visus žodžius. Savo popiežystės 
dienomis jis aplankė 102 valstybes, kelio
nėse praleidęs 582 dienas. Jis yra paskelbęs 
480 šventuosius, paukštinęs 231 kardinolą, 
net ir tose šalyse, kur anksčiau jų nebuvo. 
Dabar Kardinolų Kolegijoje yra 194 asme
nys, bet tik 135 galės rinkti naują popiežių 
šiam mirus, nes vyresni nei 80 metų rinkti 
negali. Jau dabar yra spėliojama, kas bus 
naujas popiežius. Spauda pamini, kad po 
455 metų popiežiumi buvo išrinktas ne ita
las kardinolas. Todėl visiems labai įdomu, 
kokios tautybės bus sekantis popiežius.

Krepšinio naujienos
Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 

kapitonas (jai laimėjus Europos čempionų 
vardą) Saulius Štombergas, dabar žaidžian

Kiek Lietuva turi aukso?
(BNS) Tarptautinės organizacijos “World 

Gold Council” duomenimis, Lietuva pernai 
turėjo 5.8 tonos aukso, kuris sudarė 2.5% 
valstybės tarptautinių oficialiųjų atsargų, ir 
pagal šį rodiklį buvo 75-a pasaulyje.

Latvijos aukso atsargos siekia 7.7 tonos 
(6.8% tarptautinių oficialiųjų atsargų), Estijos 
- 0.2 tonos (0.3%) - jos užima atitinkamai 
66-ą ir 109-ą šio sąrašo eilutes.

Didžiausias aukso atsargas pasaulyje yra 
sukaupusi Amerika - 8 135 tonas (57%), 
Vokietija - 3 443 tonas (43.2%), Tarptautinis 
valiutos fondas - 3 025 tonas (55.2%), Ita
lija-2 452 tonas (45.8%), Šveicarija - 1 781 
toną (33%), Olandija - 842.5 tonos (48.5%), 
Europos Centrinis Bankas - 766.9 tonos, 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax 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.

tis už Kazanės “Uniks” buvo pripažintas 
geriausiu Rusijos superlygos šių metų žai
dėju. Per 16 šių metų Rusijos čempionato 
rungtynių jis pelnė vidutiniškai po 12 taš
kų, 46 % dvitaškių ir 43 % tritaškių.

Žinomas olimpietis ir buvęs Sov. Sąjun
gos žaidėjas, taip pat metus laiko žaidęs 
Australijoje Rimas Kurtinaitis dabar treni
ruoja Baku miesto “Gala” rinktinę, kuri jo 
pastangomis padarė labai didelę pažangą, 
nes finansiškai ją remia pats prezidentas ir 
turtingos naftos firmos.

Amerikos profesionalų “Cleveland Ca
valiers” centro puolėjas Žydrūnas Ilgauskas 
nebuvo išrinktas į visų Amerikos žvaigždžių 
Rytų konferencijos rinktinę. Pernai jis buvo 
pirmas lietuvis, patekęs į šią rinktinę, kuri 
žaidžia prieš Vakarų tokią pačią rinktinę. 
Paklaustas, ar žais Lietuvos olimpinėje 
rinktinėje, jis pasakė, kad ne, nors dar gali 
pakeisti nuomonę.

Šių metų lapkričio 12 dieną Taline (Esti
ja) vyks “FIBA Europe” vykdomojo komi
teto posėdis, kuris nuspręs, kas gaus teisę 
rengti 35-ąsias Europos vyrų krepšinio 
pirmenybes 2007 metais. Rimčiausi konku
rentai yra Ispanija, Lenkija, Lietuva ir 
mažiau galimybių turinti Latvija.

□

Japonija- 765.1 tonos (1.7%), Kinija - 600 
tonų (2.1%).

Rusija šiame sąraše 14-ta - 387.5 tonos 
aukso, kuriam tenka 7.3 % valstybės oficia
liųjų tarptautinių atsargų.

“World Gold Council” skaičiavimais, 
kurie remiasi pačių valstybių Tarptautiniam 
valiutos fondui pateiktais duomenimis, 
bendros 114-os į sąrašą įtrauktų valstybių 
aukso atsargos šių metų viduryje siekė 28.705 
tonos ir sudarė 11% jų bendrų oficialiųjų 
tarptautinių atsargų.

“World Gold Council” - tarptautinė ne
komercinė daugiau nei 30 valstybių aukso 
pramonininkų sąjunga, turinti būstinę Lon
done ir atstovybes kai kuriose valstybėse.

Buvęs jūreivis ir vėliau sovietų kalinys 
Simas Kudirka 1980 metais lankėsi Aus
tralijoje. Tasmanijoje į susitikimą su juo 
prisirinko pilna miesto salė ne tik lietuvių 
ir pabaltiečių, bet ir vietinių australų. Si
mas paprastais žodžiais, bet labai vaizdžiai 
papasakojo apie savo kančias gulaguose ir 
kaip vieno nepažįstamo jūreivio laiškas 
atvėrė jam kelią į laisvę.

Iš susirinkusių klausytojų tarpo vienas 
lietuvis Simo paklausė: "Jūs jau laisvas. 
Bet kaip mes galime padėti tiems, kurie dar 
kali Sovietų Sąjungoje?”

"Rašykite jiems laiškus", - atsakė Si
mas, - "Rašykite!". Jis paaiškino, kad, 
nors tik mažą dalį laiškų sovietų viršininkai 
atiduoda kaliniams, kalinio dalia pagerėja, 
kai vadovybė mato, kad kažkas Vakaruose 
žino apie šį kalinį ir jam rašo.

Taip įsikūrė Kalinių Bičiulių Draugija, 
kuri iš Tasmanijos paplito po visą Aus

Kviečia įsigyti svarbią knygą
Tarpatautinis Kongresas įvertinti komu

nizmo nusikaltimus vyko 2000 metais bir
želio 12-14 dienomis Lietuvos sostinėje Vil
niuje, kuriame apie komunizmo nusikalti
mus pasisakė atstovai iš 25 valstybių. Tri
bunolas išklausė 15 valstybių pateiktus kal
tinimus dėl komunistų nusikaltimų prieš 
tautas bei asmenis ir po dviejų darbo sesijų 
- spalio 27 dieną - paskelbė nuosprendį ko
munizmo ideologijai, o tuo pačiu komunis
tų sukurtom struktūrom, kurios vykdė pla
taus masto nusikaltimus žmonijai ir žmoniš
kumui.

Kongresas ir Tribunolas apvainikuotas 
2002 metais knygos “Antikomunistinis 
kongresas ir Tribunolo procesas” išlei
dimu (anglų kalba - 1003 puslapių, lietuvių 
kalba - 983 puslapiai). Pirmoje knygos daly
je yra pateikta Kongreso dokumentacija, 
antroje - Tribunolo veikla ir nuosprendis. 
Tai gausiai iliustruota knyga yra ne tik 
informacijos šaltinis, bet ir paminklas, 
komunizmo aukoms bei ginklas tylos už
dangai pralaužti.

Atskiru leidiniu lietuvių ir anglų kalbo
mis 2000 metais išleista 170 puslapių knyga 
“Vilniaus tribunolo muosprendis”, kurioje 
patalpinti Tribunolo įsteigimo dokumentai 
bei pilnas nuosprendžio tekstas.

Kviečiame tautiečius užsienyje būti 
GARBĖS KNYGNEŠIAIS - užsisakyti šias 
knygas ir, kur įmanoma, gauti kitų užsa
kymų. Būtina jas paskleisti pasaulyje, nes 
jų sandėliavimas Lietuvoje nepavers melo į 

traliją, o vėliau - ir į užsienio kraštus.
Bičiuliai iš viso rūpinosi gal tūkstančiu 

sovietų sąžinės kalinių. Iki 1991 metų visi 
jie buvo paleisti.

Sekančių dviejų mėnesių bėgyje Lie
tuvos Studijų Sambūris Tasmanijoje išleis 
125 puslapių knygą apie Kalinių Bičiulius.

Kiekvienas lietuvis jau dabar yra kvie
čiamas įsigyti šį svarbų istorinį veikalą. 
Užsisakę iš anksto, tai yra iki kovo 12 
dienos, šią knygą galite gauti už savikainą 
- $ 15 Australijoje, arba $20 užsienyje. Į šią 
kainą įeina ir persiuntimo išlaidos. Vėliau 
knyga kainuos atitinkamai $25 ir $30 (su 
pašto išlaidomis).

Visus užsakymus prašome siųsti adresu:
LSS, P.O. Box 777,
Sandy Bay, Tas. 7006,
Australia
Su pagarba

Alg. Taškūnas

tiesą. Kai kur yra susidaręs klaidingas po
žiūris, kad Lietuvoje vyko tik nacinis ge
nocidas, o raudonojo lyg ir nebūta.

Knyga “Antikomunistinis kongresas ir 
Tribunolo procesas” su paruošimu ir per
siuntimu oro paštu, registruotai kainuos 52 
JAV doleriai arba tolygios vertės kita valiu
ta, knyga “Vilniaus tribunolo nuosprendis” 
- 12 JAV dolerių arba tolygios vertės kita 
valiuta.

Įs'taigų, organizacijų bei asmeninius 
banko čekius prašome rašyti: KOMU
NIZMO NUSIKALTIMŲ TYRIMO PARA
MOS FONDAS, čekio nugarėlėje nurody
kite “Tik indėliui” arba “For deposit only”.

Laiškus su čekiais ir įskaitomais knygų 
gavėjų adresais prašome siųsti šiuo adresu:

Komunizmo nusikaltimų tyrimo 
paramos fondas, p/d 17, 
Gedimino pr. 7, LT-2000 Vilnius. 
Išgalimieji skirti auką, kuri padėtų grei

čiau išplatinti knygas anglų kalba ir paruoš
ti bei išleisti knygą rusų kalba, kas padėtų 
lietuvių iniciatyva išplėsti į kitas tautas, 
prašau naudoti gavėjo sąskaitos numerį - 
10002450846, bankas - Lithuania Savings 
Bank (Hansabankas) Vilnius.

Mūsų adresas:
Komunizmo nusikaltimų tyrimo 
paramos fondas,
Gedimino pr. 15, 2600 Vilnius, 
Lithuania

Vytas Miliauskas
Kongreso organiz. komiteto pirm.
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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!

Sekmadienį, kovo 7 dieną
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 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

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

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

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

Laukiame! Tunto vadovybė

DARIA’S restoranas dirba:
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro.

• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
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.

TUROUS įvyks sekmadienį, kovo 21 d., 2.30 vai. p.p.

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 siuntimų, 

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.: 95615272arba p. Halinai Statkuvie

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

ASIAN DANCE AND MUSIC CENTRE OF AUSTRALIA
PRESENTS

TAAL TARANG 2004
Director Pandit Ramchandra Suntan 

and his talented students 
welcome you to this

FINE EVENING OF DANCE AND MUJIC
Friday, 26 March 2004

Lithuanian Club, 16-18 East Terrace, Bankstown 
Doors open at sharp 7 p.m.

Tickets: adults - S15, pensioners/children - $10.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

If You’re A Youngster And You Know When to Clap Your Hands...
... and all those other things you do when on stage.

Preparations are underway for the Šventės in Melbourne at the end of the 2004. 
One night is specifically for the Litho youth to show how talented we really are (or 
how well we can fudge it). There’s plenty of opportunities for anyone who wants to 
get involved. Come up with your own original performance or join in one of our 
organised ‘segments’.
Most importantly, contact Gintaras Ratlzivanas on 0407-985-751 or 
gintaras@aljs.org to get on the bandwagon.

Kviečiame jaunimą,
kuris mėgsta deklamuoti, vaidinti, šokti ar dainuoti
Jau vyksta pasiruošimai Jaunimo Vakarui, kims įvyks Australijos Lietuvių Die

nų Melbourne metu, šių metų pabaigoje. Kurkite savo pasirodymą arba įsijunkite 
į mūsų organizuojamus.
Apie savo sumanymus praneškite Gintarui Radzivanui mob. tel.: 0407-985-751 
arba e-mail: gintaras@aljs.org

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 
bažnyčios Parapijos salėje. Norintieji dalyvauti mugėje su savo parodėlėmis ir kitais reikalais 
skambinkite Danutei Ankienei tel.: 9871 2524, arba Alfai Savickienei tel.: 9649 9399.

Sydney Lithuanian Information Centre (SL1C] 
website can be found at: 

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

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 Šliteris, 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 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senetcom.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: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donicla

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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