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Vasario 16-ojiHobarte

Vasario 16 dieną, 11 vai. ryto gražus, būrys Bobarto tautiečių ir svečių susirinko prie 
“draugystės sienos”iškelti mūsų trispalvę. Prie stiebo garbės sargyboje stovėjo 
tautiniais rūbais pasipuošusi Monika Paškevičiūtė (žiūr. nuotr. kairėje) ir su “Perkūno” 
uniforma- Mindaugas Kožikas (centre). Po vicepirmininko Endriaus Jankaus (deši
nėje) žodžių, primenančių šios dienos reikšmę, grojant Tautos Himnui, vėliava pakilo 
į stiebo viršūnę ir liko plevėsuoti iki 5 vai. vakaro. E. J.

Pasitinkant Kovo 11-ąjy
Australijos Lietuvių Bendruomenės veiklos pagrindinis tikslas ir darbų atrama yra 

Nepriklausoma Lietuvos valstybė bei už jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė. Mes, 
gyvenantys toli nuo Tėvynės, išlaikant lietuvybę, t.y. lietuvių kalbą, būdą, kultūrą, pap
ročius, tradicijas. Susibūrę į vieną būrį, jaučiame gilią tautinę dvasią ir džiaugiamės 
galėdami vienas kitam pasakyti “Labas”. Tiktai dėl dešimtmečius besitęsiančios mūsų 
bendros visuomeninės veiklos, mes šiandien galim kartu dainuoti, bendradarbiauti ir 
vieni kitiems padėti. Drauge nustatę bendras veiklos gaires, pakartotinai jas įvertinę ar 
pritaikę laikui bei sąlygoms, nors ir “byrėdami” savo narių skaičiumi, nesustodami ir 
kiek galėdami prisidedame prie pažangios Lietuvos kūrimosi. Tėvynės meilė yra mums 
privaloma dorybė.

Sveikindami su Kovo 11-ąja - Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo diena - ALB 
Krašto Valdyba visiems Australijos lietuviams linki visokeriopos sėkmės ir nuoširdžiai 
dėkoja už Jūsų nuolatinę dvasinę ir materialinę paramą įgyvendinant Lietuvos siekius. 
Tegul nepailsta mūsų jėgos ir neaptemsta mintys!

ALB Krašto Valdyba

Į NATO - oficialus kvietimas
(ELTA). Kovo 1 d. Lietuva gavo NATO 

Generalinio sekretoriaus Jaap de Hoop 
Scheffer laiškų kuriuo ji pakviesta prisi
jungti prie Šiaurės Atlanto sutarties. Laiške 
pranešama, kad visos 19 dabartinių NATO 
šalių narių pritarė Lietuvos ir dar šešių į 
Aljansą pakviestų valstybių prisijungimui 
prie 1949 m. Washingtone priimtos Šiaurės 
Atlanto sutarties.

"Kelyje į NATO šiandien Lietuva pasie
ki finišo tiesiąją. Aljansas mums reiškia 
didžiausią saugumą už mažiausią kainą”, - 
teigia Lietuvos užsienio reikalų ministras.

Antanas Valionis.
Aljanso nare Lietuva turėtų tapti kovo 

pabaigoje arba balandžio pradžioje, kai visos 
septynios naujosios NATO šalys narės bus 
įteikusios ratifikacinius raštus.

Užsienio reikalų ministerijos teigimu, 
balandžio 2 dieną Briuselyje vyks neformalus 
NATO šalių narių užsienio reikalų ministrų 
posėdis, kuriame Lietuva turėtų dalyvauti 
jau kaip visavertė Aljanso narė.

Tą pačią dieną prie NATO būstinės įvyk
siančioje iškilmingoje ceremonijoje iškils 
septynių naujųjų NATO šalių narių vėliavos.

VDonhStiaS Lietuvos Įvykių apžvalga Apkalta prasideda kovo 8 dieną
Skaičiai Lietuvos 

partijose
(ELTA). Vyriau

siajai rinkimų komi
sijai (VRK) pateik
tose partijų finan
sinėse praėjusių metų 
veiklos ataskaitose 
nurodomas ir partijų 
narių skaičius.

2003 metų duomenimis, politiniai kaliniai 
ir tremtiniai buvo didžiausia partija, vienijanti 
15 000 narių Politiniams kaliniams susijun
gus su Tėvynės sąjunga, konservatorių, pernai 
skaičiavusių 12 300 narių gretos jau šiemet 
gali išaugti iki 27 000.

Tuo tarpu konservatorių .oponentai - so
cialdemokratai pernai buvo bene sparčiausiai 
augusi politinė jėga-nuo 2002 iki 2003 metų 
jos narių skaičius išaugo daugiausiai - beveik 
600 narių. Socdemai pagal gausumą yra an
troje vietoje ir iš viso vienija per 12 500 narių.

Trečioji pagal dydį - Lietuvos krikščionių 
demokratų partija - pernai patyrė pastebi
mą nubyrėjimą. 2003 metais išjos pasitraukė 
1500 narių o iš viso krikdemai deklaruoja 
10 000 narių.

Daugumos kitų partijų narių skaičius ne
viršija 5 000. Liberalų demokratų gretos per 
praėjusius metus padidėjo ir siekė 5 000 narių. 
Savo dydžiu liberaldemokratai pernai nežy
miai aplenkė Naująją sąjungą, kurios narių 
gretos 2003 metais padidėjo 500 ir siekė kiek 
mažiau nei 5 000 narių.

Liberalų ir centro sąjunga nurodo turinti 
3600 narių, nors sudėjus visų trijų į minėtą 

sąjungą pernai susijungusių partijų - Libe
ralų sąjungos, Centro sąjungos ir Modernių
jų krikščionių demokratų - turėtą narių skai
čių liberalcentristai turėtų vienyti per 6 000 
narių.

Kaltina antisemitizmu
Kovo 4 d. (ELTA). Amerikos dienraščiai 

“Washington Post” ir “New York Times” savo 
interneto svetainėse skelbia JAV žinių agen
tūros AP korespondento Vilniuje Liudo Dap
kaus pranešimą “Žydų organizacijos smerkia 
lietuviškus laikraščius”. Pranešime rašoma, 
jog žydų organizacijos kovo 3 d. pasmerkė 
dienraštį “Respublika”, pareiškusį, jog “žy
dai valdo pasaulį Organizacijų nuomone, 
tai vienas blogiausių antisemitizmo pavyzdžių 
Lietuvoje nuo nepriklausomybės atgavimo 
1991 m.

Žinių agentūra AP rašo, kad “Respubli
kos” dienraščio redaktoriaus Vito Tomkaus 
parašytas straipsnis buvo iliustruotas grubia 
žydo, laikančio žemės rutulį, karikatūra, ku
rioje taip pat vaizduojamas homoseksualas. 
Pranešime cituojami V. Tomkaus žodžiai: 
“Mes turime būti ypač atsargūs su ameri
kiečiais, kadangi Ameriką valdo žydai

Žinių agentūra AP cituoja Lietuvos žydų 
bendruomenės vadovo Simono Alperavičiaus 
žodžius, jog “Respublika” atvirai kursto 
antisemitinę isteriją.

Pranešime atpasakojamas ir Simon Wie
senthal centro vadovo Eftaim Zuroff laiškas 
Lietuvos ambasadoriui Izraelyje Alfonsui 
Eidintui, kuriame smerkiamas “Respublikos” 
antisemitizmas. Pažymima, jog Lietuvos

Nukelta į 2 psl

(ELTA). Aukščiausiojo Teismo pirminin
kas Vytautas Greičius turėtų pirmininkauti 
Prezidentui Rolandui Paksui Seime prade
damam apkaltos procesui. Tokį sutikimą kovo 
1 d. jis davė Seimo Pirm. Artūrui Paulauskui. 
Kai kurie politikai buvo suabejoję dėl V. Grei
čiaus apkaltoje išsakytos nuomonės, esą tele
foninių pokalbių įrašai, kuriuose skamba 
Prezidento Rolando Pakso balsas, turi būti 
sunaikinti. V.Greičius vėliau sakė tik komen
tavęs Operatyvinės veiklos įstatymą. Jis pažy
mėjo, kad viešai nėra pasisakęs dėl Prezidento 
kaltės. V Greičiaus nuomone, apkaltos procesas 
Seime galėtų užtrukti keletą savaičių.

Kovo 1 dieną taip pat paaiškėjo “atsargi
nio” teisėjo kandidatūra, kuris, jei prireiktų, 
pirmininką galės pavaduoti. Tai Aukščiau
siojo Teismo teisėjas Romualdas Urbaitis. Šie 
du teisėjai turėtų būti patvirtinti kovo 5 d. 
prasidėsiančioje neeilinėje Seimo sesijoje.

Tą dieną taip pat bus parengtas posėdžių 
tvarkaraštis, patvirtintas darbo reglamentas. 
Jį rengs darbo grupė, kurioje yra Seimo Pirm, 
pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas, 
Seimo Pirm, pavaduotojas Gintaras Steponavi
čius ir parlamentaras Julius Sabatauskas.

Seimo Pirm. A Paulauskas nesiėmė prog
nozuoti, kada gali pasibaigti apkaltos pro
cesas. Anot jo, tai priklausys nuo to, kada sa
vo išvadas pateiks Konstitucinis Teismas. 
Tačiau jis užtikrino, kad prasidėjus apkaltai 
Seimas dirbs labai intensyviai. Nuo kovo 8 
dienos, anot jo, Seimas ketina posėdžiauti nuo 
pirmadienio iki penktadienio kasdien.

* * *
(ELTA). Konstitucinio Teismo pirminin

kas Egidijus Kūris kovo 1 dieną pasirašė 
potvarkį, kuriuo priėmė nagrinėti šių metų

vasario 19 d. Seimo nutarime išdėstytą pa
klausimą, ar Specialiosios tyrimo komisijos 
išvadoje suformuluotuose kaltinimuose nu
rodyti Prezidento Rolando Pakso konkretūs 
veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Kitu Konstitucinio Teismo pirmininko 
potvarkiu paskirti teisėjai, kurie rengs bylą 
teisminiam posėdžiui. Tai Aimanas Abroma
vičius, Egidijus Jarašiūnas, Kęstutis Lapins
kas ir Vytautas Sinkevičius.

30 Prezidento apkaltos komisijos tyrimo 
medžiagos kopijų bei vaizdo ir garso me
džiaga iš Seimo kanceliarijos į Konstitucinį 
Teismą buvo atvežta lygiai jau anksčiau - 
vasario 23 dieną.

Tą pačią dieną Konstitucinio Teismo pir
mininkas E. Kūris paskyrė tris teisėjus, kurie 
atliko išankstinį tyrimą bei kitus parengia
muosius veiksmus. Po to nuspręsta Seimo pa
klausimą priimti ir pradėti rengti bylą teismo 
posėdžiui. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Kovo 1 d. Haiti 
Aukščiausio Teimo 
pirmininkas Boni
face Alexandre bu
vo prisaikdintas 
laikinai eiti prezi
dento pareigas vie
toje į užsienį (Cen
trinės Afrikos Res
publiką) pasitrau
kusio Jean Bertrand

Aristide. [ sostinę Port-au-Prince atvyko keli 
šimtai JAV, Prancūzijos ir Kanados karių, 
kuriuos JT Saugumo Taryba įgaliojo palai
kyti tvarką krašte.
♦ Kovo 2 d Haiti sukilėlių vadas Guy Phi
lippe pasiskelbė vyriausiu ginkluotų pajėgų 
viršininku krašte. Sekančią dieną, po gink
luotų susidūrimų tarp Haiti policijos ir Aris
tide šalininkų, sukilėliai pažadėjo nusigink
luoti.
♦ Kovo 2 d. JAV senatorius John Kerry pir
miniuose rinkimuose laimėjo pakankamai 
balsų, kad būtų paskelbtas oficialiu demokra
tų partijos kandidatu JAV prezidento rinki
muose. Jo oponentu bus respublikonų parti
jos nominuotas dabartinis prezidentas George 
W. Bush.
♦ Kovo 2 d. Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin nominavo Michail Fradkov ministru 
pirmininku vietoje atleisto Michail Kasianov. 
Iki šiol M. Fradkov buvo Rusijos atstovu 
Europos Sąjungai Briuselyje.
♦ Kovo 2 d. al-Qaeda teroristinė organiza
cija susprogdino keletą bombų Karbala mies
te Irake, kur į Ašura religinę šiitų šventę bu
vo suvažiavę apie du milijonai maldininkų. 
Nuo sprogimų žuvo 106 žmonės, daug 
sužeistų. Al-Qaeda agentai bandė sprogimų 
kaltę sumesti ant sunitų bei amerikiečių.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
užsienio reikalų ministerija pasmerkė nepa
kantumą ir antisemitizmą, o Ministras Pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas pareiškė, kad 
“tokios provokacijos gadina Lietuvos kaip 
demokratiškos ir pakančios visuomenės 
įvaizdį

Europos Parlamente - ir lietuviai
(ELTA). Lietuvai nuo 2004 metų gegužės 

1 dienos tapus ES nare, Europos Parlamente 
bus skirta 13 Europos Parlamento narių vie
tų. Jiems numatoma kas mėnesį iš valstybės 
biudžeto mokėti atlyginimą, lygų Lietuvos 
Seimo nario atlyginimui. Tačiau šis atlygini
mas gali būti ir kitoks, jeigu Europos Sąjun
gos teisės aktai nustatytų kitaip.

Šiuo metu Lietuvos Seimo nario atlygi
nimas, neatskaičius mokesčių, yra 4100 litų. 
Jau priimtas įstatymas nustato Lietuvoje 
išrinktų europarlamentarų veiklos teisinius 
pagrindus, bendradarbiavimą su Lietuvos 
valstybės ir savivaldybių institucijomis bei 
įstaigomis, garantijas, susijusias su tinkamų 
darbo sąlygų Lietuvos Respublikoje užtikri- 

, nirnu, ir kitas teises. Prieš išrenkant europar- 
lamentarus. tokie įgaliojimai bus suteikti 
Lietuvos Seimo nariams, paskirtiems stebėto
jais Europos Parlamente.

Litą pakeis euras
Lietuva skuba prisijungti prie savo tautinę 

valiutą eurais pakeitusių 12 šalių klubo. Jei 
derybos bus sėkmingos, jau 2007-ųjų pra
džioje ar net 2006 metų pabaigoje litus pakeis 
eurai. Finansų ekspertai tvirtina, kad euro 
įvedimas būtų naudingas Lietuvos ūkiui. 
Litus į eurus mielai iškeistų ir didesnė Lietu
vos gyventojų dalis.

Remiantis praėjusių metų pabaigoje atlikta 
apklausa, į klausimą “Ar jūs pritariate euro 
įvedimui Lietuvoje? ” 6% respondentų atsakė 
visiškai pritariantys, o 49% - pritariantys.

. Mūsų Pastogė Nr. 9, 2004.03,12, psį. 2

Trumpai iš visur
{vykių Karbaloje liudininku buvo australų 
žurnalistas Jonas Martinkus. Tuo pat metu 
keturi savižudžiai, susisprogdinę mečetėje 
šiauriniame Bagdade, užmušė dar 65 maldi
ninkus. Šiitai maldininkai buvo apšaudyti ir 
Quetta mieste Pakistane. Žuvo 20 žmonių, 120 
sužeisti.
♦ Kovo 3 d. 10 metrų aukščio susigrūdusių 
ledų sieną užgriuvo rusų Arktikos tyrinėjimų 
stotį Seventy Polius-32 ir sunaikino du treč
dalius stoties pastatų, jos generatorių ir be
veik visas maisto atsargas. Nuo 2003 m. 
balandžio mėn. stotis plaukė ant ledo laik
rodžio rodyklės kryptimi apie Šiaurės ašigalį. 
Kovo 7 d. stoties personalas (12 mokslininkų 
ir 2 šunys) buvo išgelbėti iš 700 km atstume 
Špicbergeno salos atskridusių dviejų rusų 
sraigtasparnių.
♦ Kovo 4 d. Izraelio policija suėmė 22 m. 
amžiaus Eliran Golan, užtikusi jo namuose 
bombų dirbtuvę su 30 pagamintų bombų, bei 
sąrašu arabų parlamentarų Izraelio parla
mente, kuriuos suimtasis ruošėsi nužudyti.
♦ Kovo 5 d. Ukrainos prekinis laivas pa
keliui į Beirutą Libane užplaukė ant seklumos 
Dardanelų sąsiauryje. Laivą atitempus į 
Canakkale uostą, turkų pareigūnai rado jame 
17 tonų sprogmenų, kurias laivo kapitonas 
nebuvo deklaravęs Turkijai.
♦ Kovo 6 d trijų palestiniečių organizacijų
nariai bendrai veikdami puolė Erez perei
namąjį punktą Gazos ruože, naudodami Iz
raelio tipo džipus. Izraelio kariai atrėmė 
puolimą nukaudami 6 palestiniečius. Sekan
čią dieną Izraelio kariai įsiveržė į dvi pa
bėgėlių stovyklas Gazoje, ieškodami puo
likų. Per susišaudymus nukauti 14 palesti
niečių (jų tarpe 9 Hamas nariai ir 4 civiliai), 
72 kiti sužeisti, daugumoje akmenis svaidę 
jaunuoliai. □

38% apklaustųjų euro įvedimui sakė nepri
tariantys. o 5% - visiškai nepritariantys. Bet 
41 % apklaustųjų mano, kad įvedus eurą eko
nominė situacija Lietuvoje pablogės, o 5% ap
klaustųjų nuomone, ekonominė situacija la
bai pablogės. 27% apklausos dalyvių atsakė 
manantys, kad situacija pagerės, o 23% manė, 
kad euro įvedimas neturės įtakos Lietuvos 
ekonomikai.

NATO narystės mokestis
(ELTA). Tapusi NATO nare. Lietuva šie

met sumokės 2.488 milijono litų, kitais metais 
-jau 5.068 mln. Lt tiesioginius mokesčius į 
tris NATO biudžetus. Mokestis NATO narėms 
priklauso nuo jų bendrojo vidaus produkto 
(BVP). šalies ekonominio pajėgumo.

Ministras Linas Linkevičius , pažymėjo, 
kad NATO narystės mokesčiai yra numatyti 
Krašto apsaugos ministerijai skirtuose valsty
bės biudžeto asignavimuose.

Kovo 12 dieną Seimas ketina ratifikuoti 
Šiaurės Atlanto sutartį. Oficiali septynių nau
jųjų narių priėmimo į NATO ceremonija įvyks 
kovo pabaigoje JAValstijose. Šiaurės Atlanto 
aljansą papildysiančių valstybių -Bulgarijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slo
vakijos ir Slovėnijos - vėliavos balandžio 2 
dieną bus iškeltos Briuselyje prie NATO 
pagrindinės būstinės.

Maskva žada atsakyti
(ELTA). Maskva adekvačiai atsakys į Ru

sijos diplomatų išsiuntimą iš Lietuvos. Tai pa
reiškė Rusijos užsienio reik. min. pirmoji pa
vaduotoja Eleonora Mitrofanova, grįžusi iš 
Lietuvos. “Bet tai nereiškia, kad bus tučtuo
jau reaguota ”, - pažymėjo ji. Pasak jos, “Ru
sijos užsn. reik, ministerijos vadovybei pa
teikta formuluotė, kad Rusijos diplomatai 
agresyviai rinko informaciją apie Lietuvos 
Prezidento apkaltą, nėra įtikinama... ”
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais

Apie Rusijos įtaką
Dabartiniame Prezidentūros skandale 

pagrindinį vaidmenį vaidina "Rusijos įta
ka". Gan akivaizdžiai tai matosi Jau todėl, 
kad Prezidento Rolando Pakso rinkimuose 
pagrindinis kapitalas (virš vieno milijono 
JAV dolerių) buvo rusiškos kilmės. Šia pro
ga taip pat prisimenamas ir gilesnis eko
nominis faktas, kad, pasak statistikos, Ru
sijos kapitalas Lietuvoje per pastaruosius 
penkerius metus padidėjo maždaug dešimt 
kartų. Neseniai šis skaičius dar paaugo, kai 
Lietuvos Vyriausybė kompanijai “Gaz
prom" pardavė 34% “Lietuvos dujų" ak
cijų. O prieš tai, "Mažeikių naftos" valdy- 
mąperėmė rusiškas “Jukos", “Snoro” ban
ką įsigijo “Konversbank", "Lifosą” nusi
pirko “Evrochim” ir 1.1.

“Rusijos įtaką " gan specifiniame Pre
zidentūros skandale paliečia naujai išleis
ta ir platų dėmesį patraukusi knyga “Pre
zidento suktukas ", kurios autoriai - Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų ins
tituto direktorius Raimundas Lopata ir 
žurnalistas Audrius Matonis. Apie "rusiš
kąjį veiksnį" su pro f. Raimundu 
Lopata kalbėjosi “Veido" žurnalistas 
Audrius Bačiulis. Perduodame 
ištraukas. Red.

Bene pirmą kartą per keturis skandalo 
mėnesius Jūs savo knygoje labai aiškiai ir 
detaliai atskleidėte “rusiškojo veiksnio” įta
ką pastarųjų metų Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių gyvenimui. Kodėl, Jūsų požiūriu, 
mūsų politikai, nepaisydami akivaizdžių 
faktų stengiasi šią įtaką nutylėti?

- Geras klausimas. Tačiau atsakyti įjį nėra 
lengva. Manau, kad kažkur pasąmonėje mū
sų politikai šio veiksnio įtaką suprasdavo, tik 
dėl įvairių priežasčių nenorėdavo akcentuoti.

Pirmoji - tai, ką galima pavadinti psicho
loginiu diskomfortu. Mat su rusiškuoju kapi
talu Lietuvoje “dirbo” ne vienas politikas ir 
ne viena partija.

Antroji - įvairios tarptautinės aplinkybės. 
Nenorėta erzinti bendradarbiauti su Rusija 
palankios tarptautinės opinijos. Paradoksas 
tas. kad apie Rusijos skverbimąsi regione šiuo 
metu atvirai kalba visas pasaulis. Mes irgi 
jaučiame tą įtaką visose gyvenimo srityse. 
Problema ta, kad šiuo atveji! tas skverbimasis 
buvo perdėm įžūlus, siekta pradėti valdyti 
visus Lietuvos vidaus politinius procesus.

Trečioji - vėlgi psichologinė. Mes šian
dien kalbame apie “Almax”, apie “Nikolo- 
M”. tačiau iš tiesų Rusijoje yra labai daug 
“piarinių” (PR = public relations, įtaką da
rančios firmos) kompanijų, daugelis kurių 
atvirai sako: "Baikit juokus, per rinkimus mes 
jau seniai dalyvaujame jūsų politiniuose 
procesuose”.

Psichologiškai kalbėti apie “rusiškąjį 
veiksnį" sunku dar ir todėl, laid šią politinę 
krizę sukėlė ne vien jis. Taip pat, lig šiol nėra 
vienareikšmiško atsakymo į klausimą, kada 
amerikiečiai nusprendė, kad tai, ką Lietuvoje 
daro Rusijos pusė, peržengė tam tikras ribas 
ir kad tam reikia užkirsti kelią...

...Tokių mūsų sąjungininkų siųstų signa
lų nesupratimas Lietuvoje, man regįs, irgi pri
sidėjo prie to, kad apie “rusiškojo veiksnio” 
raišką prezidentiniame skandale kalbam tik 
puse lūpų.

Galų gale vėl grįžkime prie psichologijos. 
Tiek prezidentas, tiek tie dabartiniai politikai, 
kurie neslepia naudojęsi rusiškais pinigais 
pervieną ar kitą rinkimų kampaniją, niekada 
nebuvo susidūrę su tokiu agresyviu Rusijos 
spaudimu ir paprasčiausiai sutriko, nebeži
nodami, ką daryti. Kalbant žmogiškai, prezi
dentas sutriko todėl, kad tikrai neprogno
zavo, jog jo pagrindinis rėmėjas bus toks 
agresyvus.

O Įkodėl iš visų politikų, su kuriais 

flirtavo rusai, galiausiai pasirinktass buvo 
būtent R.Paksas? Nes akivaizdu, jogine tiek 
jis rinkosi, kiek jį pasirinko, ir nesvarbu, 
kas - ar rusiškasis verslas, ar politttechno- 
logai, ar spec, tarnybos.

Interpretacijų daug, bet vienu iš veilksnių, 
lėmusių pasirinkimą, buvo psichologinis 
RPakso paveikslas. Be to, suveikė ir tokie ele
mentarūs dalykai, kaip RPakso, “Restako” pre
zidento, ūkinė veikla Rusijoje. Nejau rusams 
buvo sunku surinkti dokumentus apie jo veik
lą Chanty Mansijske? Pasiunti inspektorius, 
jie surenka medžiagą ir atveža į Maskvą...

Ar nebuvo viena tylėjimo apie Rusijos 
įtaką priežasčių ta, kad kone dešimtmetį 
kalbos apie “Maskvos ranką” buvo kone 
išimtinė V.Landsbergio monopolija. Savo 
ruožtu jo oponentai darė viską, kad paneig
tų šiuos jo nuogąstavimus. Ir dabar jiems 
tiesiog nepatogu prisipažinti klydus.

Galimas daiktas, tai yra tiesa. Daugelis tų, 
kurie turėjo reikalų su Rusija, manė, kad tai 
nėra nieko bloga - tiesiog verslas ir nieko 
daugiau. Tik nedaugelis juto, kas tai yra iš 
tikrųjų. Be to, vienu metu buvo labai palankus 
momentas suformuoti tokį požiūrį į santykius 
su Rusija - verslu su jais galima užsiimti, o 
politikai tai įtakos neturi. Mat Rusija pati kurį 
laiką ieškojo savojo kelio, būdų savo nacio
naliniams interesams realizuoti. Patirties, kaip 
tai daryti, ji turėjo, tiesiog pirma turėjo spręsti 
vidines problemas.

Deja, atsitiko taip, kad tam tikros jėgos 
pagaliau susivokė, koks turėtų būti (jų po
žiūriu) Rusijos kelias, jos vieta pasaulyje, jos 
santykiai su artimaisiais kaimynais. Pradėta 
dirbti subtilesniais metodais nei tankai. Daug 
kas šiandien jau išplaukė į paviršių. Tarkim, 
jau seniai įrodyta, kas praėjusio dešimtmečio 
viduryje sukėlė bankų krizę Latvijoje.

Rusija?
Taip. Ši Latvijos bankų krizė, beje, buvo 

daug didesnė nei Lietuvoje. Išsiaiškinta ir 
įrodyta, kaip Kremlius, pasinaudodamas ru
siškąja bankininkystės sistemą ir jos ryšiais 
su Latvijos bankais, tą krizę sukėlė.

Akivaizdus faktas, kad Rusija visuomet, 
kiek tik pajėgdavo, situaciją regione bandė 
kontroliuoti ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais 
veiksmais. Netgi galima spėlioti, kodėl tai 
daroma taip atvirai - ar tai tiesiog nemokėji
mas dirbti, ar tiesiog manoma, kad čia nėra 
su kuo daug terliotis? Kai kurie Rusijos URM 
leidžiami žurnalai atvirai spausdina reporta
žus apie ministro susitikimus su verslininkais, 
turinčiais interesų Baltijos valstybėse. Atvi
rai rašoma, kaip verslininkai prašo Igorio 
Ivanovo padėti politinėmis priemonėmis 
skintis kelią jų verslui Estijoje, Latvijoje ir 
ypač - Lietuvoje. Ojis atsako: “Imsimės visų 
priemonių, kad tą padarytume”.

Niekam nebuvo paslaptis, kad buvęs 
Rusijos ambasadorius Lietuvoje Zubąkovas 
prieš paskiriamas buvo Rusijos užsienio 
žvalgybos tarnybos direktoriaus pavaiduo- 
tojas. Jo buvęs šefas, žvalgybos valdovas 
J.Primakovas, taip pat viešai “privačiai” 
lankydavosi Lietuvoje. Ir niekas nesusimąs
tė, ką tai reiškia?

Tokios mintys tuomet buvo laikomos “per
nelyg karštomis”. Pamenu, kokia buvo reak
cija, kai parlamentarei Rasai Juknevičienei 
neišlaikė nervai ir ji riešai pasakė, kas iš tiesų 
reziduoja Rusijos ambasadoje Žvėryne. Bet 
viena - kalbėti apie tą riešą paslaptį, kita - 
turėti įrodymų...

Kaip manote, kada Rusija galutinai ap
sisprendė skverbtis į Lietuvą?

Paprasčiausia būtų žvelgti į J.Zubakovo 
paskyrimo ambasadoriumi datą. Tuomet to
kio specialisto paskyrimas aiškintas taip: Lie
tuva sureikšminta. Tačiau tai - tik simbolis. 
Lietuva risuoipgt buvo strategiškai pakan
kamai svarbi valstybė, esanti visų regionų, 
kuriems turėtume priklausyti, sandūroje. 
Dėmesys mums tikrai niekuomet nesilpo. 
Tiesiog kurį laiką mąstyta, kaip išnaudoti 
įtakos darymą Lietuvai Rusijos nacionali
niams interesams įgyvendinti. □
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Bendruomenės baruose________
Vasario 16-osios minėjimas Sydnėjuje

1253 liepos 6-oji - 1918 vasario 16-oji - 1990 kovo 11-oji - 
trys svarbios datos Lietuvos valstybingumo būsenoje

Šiais metais atšventėme 86-ąjį Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto jubiliejų. Kai Antro
jo pasaulinio karo bangos ir sovietų-nacių- 
sovietų okupacijos laikinai užgožė Lietuvos 
valstybingumą, išeivija nenustojo minėti Va
sario 16-os dienos ir priminti pasauliui, kad 
buvome karalija ir nepriklausoma respublika 
ir kad ta Lietuvos nepriklausomybė buvo žiau
riai užgniaužta. 1990 kovo 11 d. Lietuva atga- 
vo nepriklausomybę ir šių metų gegužės mė
nesį įsirikiuos į Europos Sąjungos (ES) 
nepriklausomų valstybių gretas.

Tad dabar Vasario 16-oji švenčiama ir 
laisvoje Lietuvoje, ir išeivijoje, o Australijoje 
- visose valstijose ir didesniuose lietuvių išei
vių susibūrimuose. Buvo džiugu išgirsti, kad 
jaunos ir energingai dirbančios ALB Krašto 
Valdybos nutarimu buvo pagerbti 59 Austra
lijos lietuviai už ilgų metų lietuvybės puo
selėjimą. jų tarpe ir 9 asmenys Sydnėjuje. 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita 
Kalėda, tarusi kelis prasmingus šventei pri
taikytus žodžius, įteikė jiems garbės pažymė
jimus. Sveikiname visus taip pagerbtus as
menis ir savo pažįstamus sydnėjiškius: Birutę 
Aleknaitę, Vincą Bakaitį. Dalią Donielienę. 
Gintarą Janulevičįų, RitąKaspcraitis. Kristiną 
Cox-Rupšicnę, Ramoną Ratas-Zakarevičienę, 
dr. Ramutį Zakarevičių ir Arvydą Zduobą.

Labai pradžiugino seniai pripažinimo nu-

Vėl atskleidėme istorijos lapus
Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės at

kūrimo šventę, mininčią 1918 m. tą dieną 
Lietuvos Tarybos paskelbtą Nepriklauso
mybės Atstatymo Aktą, Melburne šiemet 
šventėme sekmadienį, vasario 15 dieną.

Šventę pradėjome pamaldomis šv. Ma
rijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, kur gausiai 
dalyvavo organizuotas jaunimas ir kitos 
lietuvių organizacijos su savo vėliavomis. 
Kun. Algis Šimkus pasakė šventei pritaikytą 
pamokslą ir pasidžiaugė dideliu apsilankiu
siųjų skaičiumi.

Pats minėjimas vyko Melburno Lietuvių 
Namuose. Po kun. A. Šimkaus invokacijos 
ir LR Garbės konsulo Melbourne Andriaus 
Žilinsko sveikinamojo žodžio, pranešėja 
Dalia Didžytė pristatė minėjimo siurprizą - 
du jaunus kalbėtojus - Justiną Rutkauską ir 
Gintarą Radzivaną. Vietoje tradicinės pa
skaitos apie Vasario 16-osios reikšmę ir pa
graudenimų apie reikalą išlaikyti lietuvybę, 
jie pasikeisdami gražia lietuvių kalba vaiz
džiai pasakojo apie savo vaikystę ir jaunys
tę, augant ir bręstant lietuviškoje aplinkoje 
toli nuo tėvynės. Jie abu pabrėžė, koks 
svarbus jų lietuviškumui buvo nepriklauso
mybės atkūrimas 1990 metais, kai prasidėjo 
dažnesni apsilankymai Lietuvoje ir bendra
vimas su ten gyvenančiu jaunimu. Justinas 
pernai kelis mėnesius studijavo viename 
Lietuvos universitete, su kuriuo Melboumo 
University of Victoria yra sudaręs “student 
exchange” sutartį. Abu kalbėtojus klausy
tojai palydėjo triukšmingomis ovacijomis. 
Reikia tikėtis, kad Justinas ir Gintaras savo 
įspūdžius parašys ir jie bus atspausdinti 
mūsų spaudoje.

Prieš prasidedant meninei programos 
daliai, Melboumo Apylinkės pirmininkas 
Andrius Vaitiekūnas pranešė, kad ALB 
Krašto Valdyba specialiais padėkos raštais 
apdovanojo keturis melbourniškius, itin 
daug pasidarbavusius per 2003 metus: Dalią 
Antanaitienę, Girių Antanaitį, Daną Lyni- 
kienę ir Liliją Kozlovskienę. Tie raštai čia 
pat ir buvo jiems įteikti.

Meninėje dalyje pasirodė sekmadienio 
mokyklos mokiniai: Ovidijus Dovidavičius, 

sipelnusio prof. dr. Vytauto Donielos apdova
nojimas Komandoro Kryžiumi, kurį 2003 m. 
jam suteikė LR Prezidentas Vlildas Adamkus. 
Apdovanojimas pasivėlino laiku pasiekti Aus
traliją. Toks aukštas ir svarbus įvertinimas dr. 
Vytautui Donielai buvo suteiktas už jo ilga
metį spaudos darbuotojo ir Australijos lietuvių 
visuomenės bei kultūros veikėjo darbą. Į šiuos 
parametrus, be abejo, įsijungia ir jo plati aka
deminė veikla tarptautinėse konferencijose 
bei profesūra Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Apdovanojimą įteikė LR Garbės 
generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šli- 
teris. Konsulo ekonominė ir politinė Lietuvos 
apžvalga, kaip visada, buvo įdomiai ir labai 
diplomatiškai apipavidalinta, o malonus balso 
tembras įtaigingai nuteikė klausovus.

Prie sėkmingo šventės pravėdinto daug 
prisidėjo ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. 
Pirmininko Vytauto Delkaus gražus žestas 
pavedant jaunesnės kartos savo viec-pirmi- 
ninkei Rasai Blansjaar pasakyti mums bran
gios Vasario 16 dienos minėjimo kalbą ir 
pristatyti programos kalbėtojus bei meninės 
dalies atlikėjus, man patiko. ALB Sydnėjaus 
Apylinkės vice-pirmininkės Rasos Blansjaar 
minėjimo kalba buvo neilga, prasminga ir 
tarta dviem kalbom: lietuvių ir anglų. Malonu 
klausytis jaunesnės kartos dvikalbių prele
gentų!

Nuotraukoje iš kairės: Justinas Rutkaus
kas ir Gintaras Radzivanas.

Benita Strazdauskaitė, Aidas Žilinskas ir 
Augustina Hahn. Kiekvienas padeklamavo 
po lietuvišką eilėraštuką. Pagrindinę prog
ramos dalį atliko du didieji ir niekada nepa
vargstantys Melboumo lietuviškos kultūros 
kolektyvai: Dalios Antanaitienės vadovau
jama tautinių šokių grupė “Gintaras” ir 
dirigentės Birutės Prašmutaitės vedamas 
“Dainos Sambūris”.

Padėkos žodžiu programos atlikėjams 
minėjimą baigė Andrius Vaitiekūnas, pa
kviesdamas visus sugiedoti Tautos Himną.

Po kelių savaičių, Kovo 11-ąją, bus kita 
svarbi šventė: Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena. Šiemet sukanka jau 14metų 
nuo Lietuvos išsilaisvinimo iš sovietinio 
jungo. Skelbimų apie šios šventės minėjimus 
mūsų spaudoje nesimato. Tai tikriausiai 
todėl, kad kelių savaičių bėgyje suruošti du 
minėjimus mums per daug.

Tačiau abi šventės yra vienodai svarbios 
lietuvių tautos gyvastigumui. Neignoruo
kime nei vienos, nei kitos. Man atrodo, kad 
geriausiai būtų minėti ir Lietuvos valstybės 
atkūrimo, ir Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienas kartu. Daug lengviau būtų 
ruošėjams, o paskaitininkai ir kalbėtojai, 
naudodamiesi dvejais istorijos laikotarpiais, 
turėtų daugiau medžiagos savo mintims.

Elvira Surnienė

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. Abi nuotraukos Danny Kalėdos.

Į Sydnėjaus Liet. Klubą paminėti Nepriklausomybės Šventę susirinko gausi publika.

Toliau sekė programa, atlikta mūsų prie
auglio. Gabus jaunas pianistas Louis Garrick, 
Elenos Jonaitienės vaikaitis, paskambino savo 
paties kompoziciją pavadintą “Lespace 
Mome” ir 2-trą bei 6-tąkompozitoriaus Belą 
Bartok Bulgarų šokius. Veikalai modemiški, 
techniškai nelengvai atliekami ir reikalau
jantys gilaus įsijautimo. Jaunasis pianistas 
juos beveik meistriškai atliko - kiek jam “lei
do” fortepijonas, kurio net keli klavišai buvo 
“begarsiai” aukštajame partitūros registre....

Programos pravedėja pasveikino ir'2OO3 
m. lietuvių kalbos Higher School Certificate 
egzaminus laimėjusią Agnę Rotomskytę ir 
palinkėjo šių metų kandidatams sėkmės 
moksle bei egzaminuose. Smagu ir tikslinga 
išgirsti išeivijoje per Vasariol6-osios šventę 
apie moksleivių pasiekimus lietuvių kalbos 
egzaminuose. Pagalba ir padėka mokytojoms 
- Liudai Apinytei-Popenhagen ir Violetai 
Kondrotienei. kurios ruošia kandidatus ši
tiems egzaminams. Po to NSW Švietimo 
Departamento lietuvių kalbos moksleiviai 
inscenizavo Mairono “Kur bėga Šešupė”.

Žinios iš Hobart’o
Hobarto Apylinkės bendruomenė Nepri

klausomybės šventę paminėjo vasario 15 
dieną. Susirinko didokas būrys tautiečių ir 
bičiulių, tarp jų “emigrantai” iš didžiosios 
salos - Jonas ir Pamela Slidžiūnai, kurie 
buvo nedelsiant “užverbuoti” į bendruome
nės eiles. Pradžioje buvo skaitoma paskai
ta apie Lietuvos kelią išsivaduojant iš ca
rinės Rusijos vergijos ir tampant nepri
klausoma valstybe.

Loreta Eskirticnė padeklamavo tai 
progai pritaikytą eilėraštį. Oficiali minėjimo 
dalis buvo užbaigta Tautos Himnu.

Toliau sekė metinis Hobarto Apylinkės 
susirinkimas. Pirmininkas Juozas Paškevi
čius pranešė apie nuveiktus ir apie dar 
laukiančius darbus. Taip pat pristatė metinę 
apyskaitą, kuri nušvietė Apylinkės finan
sinę padėtį. Vėliau garbingai įteikė ALB 

Sydney Lithuanian Information Centre (SLio 
website can be found at: 

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

Jaunimo tautinių šokių grupės vedėjos Kris
tinos Cox-Rupšienės parengti jaunieji šokėjai 
pavyzdingai atliko kelis šokius. O savo tun- 
tininkų Arvyd Zduobos ir Kristinos Cox- 
Rupšienės raginami jaunieji vilkiukai, paukš
tytės ir skautai bei skautės padainavo drauge 
su publika kelias smagias liaudies daineles. 
Ilgai sėdėjusi publika labai entuziastingai 
pritarė skautukams ir linksmai koja mušė 
muzikos taktą.

Mūsų nepamainomas choras pradėjęs 
Tautos Šventės minėjimą skambiomis 
dainonis, davė jai ir tinkamą užsklandą: 
“gražiausių spalvų dainos refrenu - geltona, 
žalia ir raudona.” Chorui dirigavo Birutė 
Aleknaitė, o palyda pianinu grojo Justinas 
Ankus. Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Kaip smagu jį giedoti dabar, kai LIETUVA 
vėl laisva!

Po šventės minėjimo įvyko SLIC loterijos 
bilietų traukimas. Turime savo tinklapio 
svetainę, tai reikia ją ir paremti. Prizai buvo 
vertingi, tad laimėtojai buvo patenkinti.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Krašto Valdybos padėkos raštus: Aldonai 
Numez, Mindaugui Kožikui, Vincui Taš- 
kūnui, Endriui Jankui ir Launcestono se
niūnei Irenai Grant.

Buvo pranešta, kad kunigas Algis Šim
kus atvyksta į Tasmaniją kovo 15 dieną. 
Komiteto nariai pranešė apie pasirengimus, 
susijusius su Sydnėjaus choro “Daina” 
atvykimu kovo 12 dieną.

Kovo 14 dieną, sekmadienį, 4 vai. po 
pietų, įvyks Sydnėjaus choro “Daina” 
koncertas baptistų bažnyčios salėje, 284 
Elizabeth St., Hobart’e.

Prašom visus LB narius ir bičiulius 
gausiai dalyvauti.

Po susirinkimo pasivaišinom M. Kožiko 
iškepta mėsa, kotletais, dešrelėmis ir pasi
šnekučiavom keletą valandų.

Endrius Jankus
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Lietuva iš arti
Drabužiai olimpiečiams

Šią vasarą Atėnuose vyksiančiose 
olimpinėse žaidynėse Lietuvos sportinin
kus turėtų įkvėpti ir tautiškasis simbolis - 
stilizuota saulė. Lietuvos olimpinei rinkti
nei sportinę aprangą sukūrė “Audimo” 
sportinės aprangos dizainerė Berta Rus- 
konienė. (Žiūr. nuotr. dešinėje)

Naujajai olimpinei kolekcijai buvo su
kurti 36 sportinių drabužių modeliai, de
koruoti unikaliais lietuviškos simbolikos 
elementais. Dizainerė Berta Ruskonienė 
sakė, jog, įskaitant bandomuosius mode
lius, sunaudota apie 200 metrų įvairios
medžiagos. Drabužių modeliams nupiešti ji 
parengė iš viso 288 eskizus.

Aprangos kolekcijai parinktos geltona, 
žalia ir raudona spalvos, atitinkančios tautinę
trispalvę. “Buvo įvairių pasiūlymų - nuo 
visiškai baltos aprangos iki žalios, bet visi 
labiau pripratę prie trispalvės", - sakė ji.

Rugpjūčio 13-29 dienomis vyksiančioje 
olimpiadoje dalyvausiantiems Lietuvos rink- 
tinės sportininkams buvo sukurta daugiau
kaip 3 000 skirtingų sporto drabužių: marški
nėlių, striukių, sporto kostiumų, šortų ir kitos 
aprangos.

Kūrybinį procesą B.Ruskonienč vadino 
labai sunkiu, nes aprangoje reikėjo išreikšti 
valstybingumą, apsaugoti sportininkus nuo 
kaitrios Graikijos saulės. Minčių ji sėmėsi iš 
etnografų. “Jie tvirtino, kad stilizuota saulė 
iš tautos klodų iki šių laikų atkeliavo nepa-

Tarpukario Lietuvos drabužiai šalia 
šiuolaikinio tekstilės meno

Tomas Pabedinskas, VDU 
Specialiai “Mūsų Pastogei”

Kauno Rotušės aikštėje esančioje gale
rijoje „Meno parkas” vasario 4 d. buvo ati
darytos dvi parodos: archyvinių fotografijų 
ekspozicija „Tarpukario Lietuvos drabužių 
mados”, parengta menotyrininkės Tairos 
Žilinskienės ir tekstilininkės Laimutės Koz- 
lovienės darbų paroda.

Parodoje „Tarpukario Lietuvos drabužių 
mados” eksponuojamos 1918-1940 m. foto
grafijos suskirstytos pagal laikotarpius ir 
tam tikru metu vyravusias madas. Pasak 
parodos autorės, senos tarpukario fotogra
fijos puikiai atspindi lietuviško kostiumo 
madas ir jų kaitos tendencijas, kurios pra
ėjusio amžiaus antrajame ir trečiajame de
šimtmečiuose buvo ypač aiškios ir įdomios. 
Fotografijose galima matyti, kaip tuome
tines aprangos tradicijas keitė novatoriškos 
mados - po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvą 
pasiekė Vakarų šalyse populiarus griežtų 
geometrinių linijų aprangos stilius, pradėjęs 
konkuruoti su įprastu kostiumu.

Menotyrininkė Taira Žilinskienė, su
rengdama tarpukario fotografijų parodą, 
siekė ne tik parodyti tuometines drabužių 
madas, bet ir atskleisti jų kaitą lėmusias po
litines, ekonomines ir kultūrines priežastis. 
Fotografijos pateikiamos su išsamiais apra
šymais, kuriuose nemažai dėmesio skiriama 
nuotraukoje užfiksuoto laikotarpio apibū
dinimui. Parodos atidarymo metu jos autorė 
dėkojo savo vyrui Andriui Žilinskui, iš ar
chyvinių dokumentinių kadrų sukūrusiam 
filmą, kurį žiūrėdami parodos lankytojai 
galėjo pajusti tarpukario Lietuvos gyveni
mo dvasią.

Tarp fotografijų, surinktų iš įvairių Lie
tuvos muziejų archyvų ir privačių kolekcijų, 
parodoje galima pamatyti ir nuotraukų, 
kurios yra vertingos ne tik kaip istoriniai 
dokumentai, bet ir kaip svarbūs fotografijos 
meno kūriniai. Pavyzdžiui, iš fotografo Ro
mualdo Požerskio asmeninės kolekcijos me-
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kilusi. Tai stiprybės ir galios simbolis, todėl 
sportininkus Jis turėtų ikvėpiti

Kuriant sportinę aprangą atsižvelgta į 
individualius olimpiečių pageidavimus.
"Antai disko metiko Virgilijaus Aleknos dra
bužių dydis siekia tris iksus", - sakė B.Rus- 
konienė. Olimpinė čempionė šaulė Daina 
Gudzinevičiūtė prašė, kad sportinė apranga 
būtų patogi. "Jei kas nors pelnys medalį,
jausiu ir savo nuopelną ", - sakė dizainerė.

Aprangai pasiūti naudota iš įvairių Eu
ropos valstybių importuota medžiaga. Pir
minius modelius vertino sportininkai. Para
dinę aprangą patikėta išbandyti “Audimo” 
darbuotojams, kurie dizainerei išsakė savo 
pastabas. Atsižvelgdama į sportinę madą. 
B.Ruskonienč minčių ėmėsi iš garsiausių 
pasaulyje sportinės aprangos dizainerių.

Gediminas Stanišauskas (sutrumpinta) 

notyrininkė Taira Žilinskienė parodai atrin
ko garsaus tarpukario fotografo Karlo Baulo 
nuotraukas, 1926 m. Kaune Laisvės alėjoje 
šio fotografo įkurta foto ateljė buvo mėgia
ma aktorių, solistų ir kitų to meto garseny
bių - atsidėkodami už nuotraukas žymūs 
visuomenės veikėjai palikdavo fotografui 
savo autografus.

Ne mažiau Įdomi ir tekstilininkės Lai
mutės Kozlovicnės tekstilės darbų paroda 
„Raudona”. Šios menininkės darbai pasižy
mi šiuolaikine forma, o tuo pačiu ir tampriu 
ryšiu su senovės tradicijomis, archainiais 
tikėjimais. Aiškindama raudonos spalvos 
reikšmę savo kūriniuose ji prisimena seno
vinį tikėjimą, esą raudona spalva saugo nuo 
pavojų, paprotį šia spalva dažyti medžius, 
įvairius daiktus ar net gyvulius. Tuo tarpu 
pačios Laimutės Kozlovienės darbuose rau
dona spalva skelbia gyvenimo geismą ir vil
tį. skausmą ir džiaugsmą. Jos kūriniams bū
dingos šiuolaikinės išraiškos formos - me
nininkė pamėgtą vilnos vėlimą derina su 
kitomis technologijomis ir medžiagomis, 
veltinį Laimutė Kozlovicnė išbandė ir tapy
boje. Parodoje galima apžiūrėti ne tik pa
veikslus primenančius kūrinius, eksponuo
jamus ant galerijos sienų, bet ir į skulptūras 
panašias erdvines formas, kurias įgavo ran
komis suveltas pluoštas.

Taigi aptartosios parodos yra gana skir
tingos. T.Žilinskicnės ekspozicijai atrinktos 
fotografijos perteikia objektyvų požiūrį į 
tam tikrą Lietuvos istorijos laikotarpį ir 
siūlo tiriamai pažvelgti į to meto kultūrą. 
Tuo tarpu L.Kozlovienės tekstilės darbai yra 
labiau subjektyvūs - juose susipina šiuolai
kinio meno ir mūsų dienų masinės kultūros 
bei senovinių protėvių tikėjimų apraiškos. 
Galerija „Meno parkas”, eksponuodama 
šias dvi parodas kartu, žiūrovams suteikia 
galimybę palyginti archyvinėse fotografijose 
užfiksuotus taikomojo meno - drabužių mo
deliavimo - kūrinius su dabartinio tekstilės 
meno objektais, priklausančiais vaizduoja
mojo meno sričiai ir pajusti skirtingų požiū
rių į šią kūrybos sritį įvairovę. Q

2004 - Šventojo
(ELTA). Vilniaus arkivyskupas metro

politas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis 
paskelbė 2004-uosius Šventojo Lietuvos 
globėjo Kazimiero jubiliejiniais metais.

Ganytojiškame laiške kardinolas pažy
mi, kad šiemet sukanka 400 metų nuo tų 
dienų, kai Lietuvos pasiuntinių iš Romos į 
Vilnių atgabentas popiežiaus raštas leido 
karalaitį Kazimierą minėti su šventajam de
rama iškilme. 1604-ųjų gegužę įvyko trium
fo eisena ir buvo iškilmingai pašventintas 
pirmosios šv. Kazimiero vardo šventovės 
kertinis akmuo.

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio sūnus 
Šv. Kazimieras (1458-1484) per savo trum
pą gyvenimą buvo labai pamaldus, atmetė 
turto ir žemiškos galybės kelią, kurį jam pir
šo karališka kilmė, o po mirties pagarsėjo 
kaip stebukladaris. Pasakojama, jog 1518 
m. Kazimieras pasirodęs danguje ant balto 
žirgo ir padėjęs Lietuvos kariuomenei lai
mėti mūšį su maskviečiais dėl Polocko 
tvirtovės.

1521 m. popiežius Leonas X paskelbė 
Kazimierą šventuoju, o popiežius Pijus XIII 
1948 m. karalaitį Kazimierą paskelbė šven
tuoju ir visos lietuvių jaunuomenės globėju.

Šįmet kovo 4 dieną sukaks 15 metų, kai 
karstas su šv. Kazimiero palaikais buvo su
grąžintas į Vilniaus arkikatedros Šv. Kazi
miero koplyčią. Iki 1989 m. kovo 4-osios 
šventojo relikvijos buvo saugotos Vilniaus 
Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažny
čioje, į kurią perkeltos 1953 m. uždarius

Kaip malonu...
Švietimas

Iš Juliaus Janonio gimnazijos Šiauliuose 
atėjo žinių rėmėjams Australijoje. Buvau 
paprašyta perduoti jas. Tačiau manau, kad 
ir kitiems skaitytojams bus įdomu sužinoti 
apie gimnazistų pasiekimus:

1. “Juliaus Janonio gimnazijos moks
leiviai, vadovaujami mokytojos Vilmos Nor
kienės, sukūrė geriausią 2003-iųjų metų 
internetinę mokyklos svetainę ir nurungė 
150 konkurentų iš kitų šalies miestų". 
(“Šiaulių naujienos”, 2004.02.12) Jų sve
tainės adresas: www.jjanonis.su.lt Ne
sistebiu, nes jų tinklapis profesionaliai su
darytas ir jie siūlo žinių iš 11 skirtingų 
skyrių: Paskutinės naujienos (pastebėkite 
janoniečiai nerašo Aktualijos). Gimnazi ja
- Gimnazijos atributika, pvz. aprašo ir 
gimnazijos ženkle įrašytą obalsį: RES NON 
VERBA - Bendruomenė (gimnazijos)- 
Gimnazistai (įrašytos ir elgesio taisyklės)
- Klubai (net šeši) - Muziejus (turtingas 
vertingais ekponatais, jų tarpe ir Kazimiero 
Butkaus bei Birutės ir Vytauto Vaitkų do
vanoti rūdiniai)-Biblioteka (skaitykla ir 
anglų kalbos centras, kuriuos praturtino 
knygomis ir vaizdajuostėmis Angele Mont- 
vydienė. Valė Stanevičienė, Aleksandra 
Virginingicnė, Madeleine Davis, Vytas 
Vaitkus, Lionginas Pūky s ir kiti) - Galerija 
(7 skyriai iš kurių yra ir skyrius Išeivų dar
bai - moksleiviai jau spėjo nukopijuoti 
tinklapiui: Vidos Kabailienės, Leekos Gruz- 
deff. Josonia Palaitis ir Vlado Meškėno do
vanotus paveikslus. (Ateityje pamatysime 
ir kitus Australijos lietuvių dovanotus pa
veikslus) - Pramogos (turi ir skyrių: Stu
dento žodynas) - Informacija (tvarkaraš
čiai ir kiti).

2. Janonietė - abiturientė Eglė, laimėjo 
šiais metais I. P-D anglų kalbos konkurse 
antrąją vietą. Kadangi ji “labai stropi ir 
konkreti mergina ir labai gerai mokėsi, bu
vo pasiųsta iš mokyklos mokytis vienerius 
metus Švedijoje.” Kaip gerai mokėti sveti
mas kalbas!

3. Šiaulių muzikinės mokyklos moks
leiviai - juventiečiai pereina mokytis į J.

Kazimiero metai
Arkikatedrą.

* * *
(ELTA). Kovo 4 dieną Vilniaus Tatkao- 

mosios dailės muziejuje atidaryta jubiliee- 
jiniatns Šventojo Lietuvos globėjo Kazti- 
miero metams skirta paroda “Vita Sanctti 
Casimiri” (Šv. Kazimiero gyvenimas).

Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvoss 
mokslų akademijos bibliotekos parengtaa 
paroda liudys Šv. Kazimiero gyvenimą iss- 
toriniais rankraščiais, retais spaudiniais boei 
jo gyvenimą įprasminančiais meno kūni
niais - tapybos, grafikos, skulptūros, tekss- 
tilės, auksakalystės kūriniais.

Parodoje pristatomi įspūdingo formatao 
XVU-XX a. pradžios dailininkų sukurti taa- 
pybos darbai, vaizduojantys šventąjį karaa- 
laitį Kazimierą paskelbtą Lietuvos dangišš- 
kuoju globėju. Salės centre eksponuojamna 
neseniai restauruota unikali tapybos drobbė 
“Šv. Kazimieras tarp angelų”, kurią keleėtą 
metų restauravo ekspertas Balys Pakštaas, 
taip pat seniausio išlikusio Šv. Kazimienro 
atvaizdo (apie 1520 m.), vadinamojo “Trirarm- 
kio”, esančio Vilniaus arkikatedros mauzo- 
liejinėjc Šv. Kazimiero koplyčioje, paveikslo 
faksimilė irXVH a. nežinomo dailininko ant 
lentos tapytas Šv. Kazimiero paveikslas, ku-.- 
rio fone matoma ir senoji Vilniaus katedra. 
Aukštutinė pilis bei Trijų kryžių kalnas.

Iki metų pabaigos veiksiančioje Šv. 
Kazimierui skirtoje sakralinio meno paro
doje numatyta ir edukacinių renginių, 
moksleivių spektaklių pagal Šv. Kazimiero 
istoriją. Q

Janonio gimnaziją. Nors kiti mokslai irgi 
neatsilieka, bet gimnazijoje jau yra skiriama 
premijų: dramai, menui, tiksliesiems moks
lams ir, teko sužinoti, kad jau gautas pasi
žadėjimas ir muzikai. Gal kas iš Australijos 
lietuvių norėtų paremti informatikos (com
puter science) bei sporto katedras? Šiauliai 
galėtų tapti - šiaurės Lietuvos kultūros 
centru!

Literatūra
Dėmesio klaipėdiečiai! “Klaipėdos ka

rališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto 
istorija” II tomas “Klaipėda XIX amžiuje” 
jau išleistas lietuvių kalba. Autoriaus Jo
hann Scmbritzki originalą iš vokiečių kal
bos vertė istorikas Romas Adomavičius. “Va
karų ekspreso” kritikas rašo: “Kruopštaus 
ir gilaus tyrinėtojo dėka, klaipėdiečiai turi 
miesto istorijos dokumentus, kurie pražuvo 
per du karus. ” Knyga gausiai iliustruota 
“žemėlapiais, graviūromis, senomis foto
grafijomis” ir kita informacija.

Muzika
Vilniuje pasirody s žymusis “La Scala” 

operos dirigentas Riccardo Muti ir jo or
kestras “Filharmonica della Scala”. Koncer
tas Lietuvos publikai vyks kovo 14 dieną 
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto te
atre (LNOBT).

Teatras
Scenografi ja moteriškėja tokiu pava-.- 

dinimu R. Baltrušaitytė rašo apie jaunass 
Lietuvos scenografes, kurios pradėjo garsė-i- 
ti savo sccnografių darbais. Mcdvilė Šiau-t- 
lytė sukūrė spektakliui Madame Bovarfi 
šiltų, kiek prislopintų spalvų vėduokles!. 
Jūratė Paulėkaitė pagarsėjo savo minimalis-- 
tiniu juodai -baltu scenovaizdžiu G.Varnoj 
pastatytoje operoje Rigoletto. O "scenogra
fijos bakalaurių darbų parodą (pastebėkite 
ne ekpoziciją!) "Moterys sugrįžta ” studen
tės pavadino taip, ' nes scenografijos tesi
mokė vienas vienintėlis vaikinas. ”

Dėmėsiu skulptoriai! Konkursas su
kurti skulptūrą Europos parke. Projekto 
įteikimo data baigiasi 2004.04.15. Plačiam 
sužinosite atsidarę tinklapio svetainę

www.europosparkas.lt arba 
hq@europosparkas.lt

Isolda Poželaitė-Davis AM1
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&kautu^ &tufangėjt!
Melbourne skautų stovykla

Metinė “Džiugo” tunto stovykla įvyko 
2004 m. sausio 3-10 dienomis Bell Park sto
vyklavietėje. Stovyklai vadovavo Dana Ly- 
nikienė, jos pavaduotojas - Rimas Strunga. 
Stovyklos adjutantas buvo Girius Antanai
tis, adjutanto pavaduotojas - Saulius Kli
mas. Brolijai vadovavo Justinas Klimas, o 
Seserijai - Ginta Statkutė. Vilkiukus prižiū
rėjo Rimas Statkus ir Algis Milvydas, o 
paukštytes - Danielė Milvydaitė ir Elena 
Tamašauskaitė. Programos vedėjos pareigas 
ėjo Rasa Statkuvienė, o jos pavaduotoju 
buvo Was Brazaitis. Sportinius žaidimus 
pravedė Justinas Rutkauskas. Patikrinimo 
vadas buvo Arūnas Mickus. Virėjo darbą 
atliko Rimas Skeivys, jam padėjo Lilija ir 
Mykolas Kozlovskiai, Povilas Kviecinskas 
ir kiti.

Stovykloje ilgesnį ar trumpesnį laiką 
stovyklavo apie 50 skautų(-čių).

Smarkiai vyko stovyklos įsikūrimo dar
bai, nes jau antra stovyklos diena buvo 
svečių diena. Kaip tyčia, svečių dieną lijo, 
o Melbourne tuo metu pylė dar smarkesnis 
lietus, kuris daug svečių atbaidė. Tie, kurie 
atvyko, nenusivylė. Nustojo lyti ir lauke 
galėjome išklausyti šv. Mišias, kurias laikė 
kun. Algis Šimkus. Ši diena kaip tik sutapo 
su kunigo antrosiomis metinėmis nuo įšven
tinimo. Ta vakarą - vienintelį kartą per šią 
stovyklą- laužas vyko lauke. Visi labai įdo
miai ir kūrybingai pasirodė.

Kadangi nebuvo galima kurti laužų 
lauke, daugiausia vakarų mes turėjom pa- 
sitenkti laužu salėje, ugniavietėje. Kiekvie
ną diena programa vyko sklandžiai. Moki
nomės patyrimo laipsnių programas, dai
navimo, vyko lietuvių kalbos pamokos tiek 
mokantiems, tiek nemokantiems kalbėti lie
tuviškai. Prie šių pamokų prisidėjo Dalia 
Didžienė, įdomiai pravesdama pamokas 
mokantiems.

Du jauni skautukai - Tomas Sadauskas ir 
Miranda Tigani.

20 metų musų Vytautui
Mūsų tautiečių tarpe dažnai tenka švęs

ti įvairius jubiliejus, sukaktuves, vardines 
ir kitus mus asmeniškai liečiančius įvykius. 
Ir ne tik tam asmeniui tai yra reikšminga, 
bet ir visiems šeimos nariams bei artimie
siems, nes tai suteikia puikią progą išreikšti 
dėkingumą, atveriant savo širdį ir viešai pa- 
reikškiant gal niekad prieš tai neatskleistas 
mintis. Dažnai gražiausiais žodžiais api- 
pilamjau mirusį, kuris jų, deja, nebegirdi. 
Pagerbkime ir pamylėkime savo artimuo
sius. kol jie dar gyvi ir sveiki.

Š.m. vasario 11 dieną gausus šeimos, gi
minių ir artimųjų būtys susirinko Adelaidės 
Lietuvių Namų salėje pagerbti ir iškilmingai 
atšvęsti Vytauto Patupo 80-ąjį gimtadienį. 
Vyto ir žmonos Aldonos vaišingumą dau
gelis adelaidiškių seniai yra patyrę ir žino, 
kad Aldona yra ne tik gera šeimininkė, bet 
ir išradinga dekoratorė ne tik savo namuo
se, bet ir vaišių paruošime. Svečiai už tai 
šeimininkę tinkamai įvertino.

Puotos vedėjas Viktoras Baltutis links
mame fone perėjo per visą Vytauto gyve
nimą- nuo jo gimimo iki šios dienos.

Mūsų stovyklos tema buvo papročiai, 
kurie buvo įvairiai įtraukti į programą. Rū
ta Savickienė mokino paukštytes ir skautes 
gaminti lietuviškus patiekalus, jaunesnieji 
skautai su Mykolų Kozlovskiu margino 
kiaušinius ir juos ridinėjo. Šiaudinukus su
verti mokino Lilija Kozlovskicnė. Piešimo 
mokino V. Savickas.

Stovyklos metu buvo statomas “Kryžių 
kalnas”. Kiekviena pastovyklė pastatė po 
didesnį kryžių, ir kiekvienas stovyklauto
jas pastatė po mažesnį kryžių.

Taip pat vyko ir įvairūs netradiciniai 
užsiėmimai. Vyresni skautai(-ės) važiavo 
žvejoti. Juos palydėjo L. Sadauskas ir Do
vydas Sadauskas. Maža grupelė skautų(- 
čių) nuėjo į vietinę golfo aikštę, kur gavo 
golfo pamoką. Stovykloje buvo didelė už
tvanka, kurioje buvo galima pagauti daug 
vėžiukų. Sesė Dana Levickienė visus - tiek 
mažus, tiek didelius - mokino megzti su 
kabliuku.

Vieną dieną stovyklautojai buvo pada
linti į tris grupes. Kiekviena grupė turėjo 
paruošti po dainą ir šokį. Tą vakarą vyko 
diskoteka ir grupės turėjo progą parodyti 
savo kūrybą. Buvo labai smagu ir įdomu!

Vyčiai paruošė labai įdomią pamoką 
apie mašinas. Buvo išstatyta visa eilė ma
šinų - nuo seniausios iki naujausios- ir jie 
pasakojo apie motorus, kaip pakeisti padan
gas ir panašiai. Net man buvo įdomu!

Stovyklos metu buvo daug įžodžių. Šeši 
- aguonytės/liepsneliai -, bent vieną naktį 
pernakvoję stovykloje, buvo apdovanoti 
baltu šlipsu. Skautų(-čių) įžodį davė Aldo
na Gaylard, Daina Sadauskaitė, Simas Riš- 
kevičius, Augustas Hahn ir Lukas Siman- 
kevičius. Vyresnių skaučių įžodį davė 
Gražina Kymantaitė, Daina Žiedaitė ir vieš
nia iš Pietų Amerikos - Tatiana Kaste- 
rackailė. Vyresnė skautė Danielė Milvydaitė 
buvo apdovanota Pažangumo žymeniu.

Prie stovyklos nuotaikos labai daug 
prisidėjo skautas vytis kand. Gintaras Ra- 
dzivanas. Jis ir ruošė laužų programas, 
padėjo grupėms paruošti savo šokius, 
pravedė diskoteką ir šypsodamasis visur 
pats dalyvavo

Stovykla prabėgo labai greitai, be jokių 
nemalonumų. Dabar visi nekantriai laukia
me rajoninės stovyklos. Labai ačiū visiems, 
kurie padėjo mums pravesti tokią linksmą 
ir nuotaikingą stovyklą.

Dona Sadauskaitė-Gaylard

Sužinojom, kad jis yra vyriausias iš 
keturių šeimoje gimusių vaikų. Deja, į 
Australiją atvyko tik su jaunesniu broliu 
Gediminu. Šeimos ilgesys dažnai Vytautą 
traukia Lietuvon. Karo sūkuryje palikęs 
tėvy nę, Vytautas perėjo visas jauno trem
tinio negalias, teko net pabadauti ir sun
kiai padirbėti ne tik DP stovykloje, bet ir 
atvykus į Australiją. Sutartį atliekant teko 
kirsti medžius ir net Australijos miške 
pagyventi. Bet Vytui energijos niekad ne
trūko, ptyrė įvairiausius darbus. Susipa
žinęs ir pamilęs gražiąją Aldoną, ją vedė ir 
susilaukė dviejų sūnų - Vytenio ir An
driaus. Pagal Viktorą, Vytautas visokių 
amatų meistras: suvirintojas, vairuotojas, 
mokytojas, prekybininkas, ir kalba net pen
kiomis kalbomis. Kad buvo ir yra sumanus 
prekybininkas-žino visi adelaidiškiai, nes 
išvykęs į Ceduną, pasistatė viešbutį - mo
telį ir ten darbavosi dešimt metų. Sugrįžęs 
su šeima Adelaidėn tampa aktyvus ir lie
tuviškame gyvenime: daugelį metų dirbo 
Adelaidės Apylinkės Valdyboje, išrenka
mas į ALB Krašto Valdybą, mokytojauja

Keturios geltonšlipsės. Iš kairės: Aldona Gaylard, Ramūna Sadauskaitė, Daina 
Sadauskaitė ir Alex PanaccL

Grupė skautų prie kryžių. Iš kairės Alex Panacci, Aldona Gaylard, Daina Sadauskaitė, 
Mario Panacci ir priekyje guli James Watach.

Aldona ir Vytautas Patupai.

Savaitgalio mokykloje, važiuoja į Pasaulio 
Lietuvių Seimą ir t.t. Bet manoma, kad 
blogiausia Vytauto “yda” yra visur ir vi
siems padėti. Čia turbūt ir yra visa jo 
populiarumo priežastis.

Puotos salėje sekė kalbos ir sveikinimai. 
LR Garbės konsule Adelaidėje Janina Vabo- 
lienė - vyto ir Aldonos ilgametė Cedunos 
viešbučio bendrasavininkė - turėjo daug 
ką papasakoti. Jų abiejų keliai ir tikslai ne 
daug kuo skyrėsi - darbavosi kartu ir pre
kyboje, ir lietuviškame gyvenime. Buvęs 
Adelaidės Apylinkės pirmininkas J. Sta- 
čiūnas savo “odėje” pravedė Vytautą per 

visas odisėjiškas kliūtis, o E. Varnienė 
pastebėjo, kad 80 metų yra, pagal Adelai
dės kleboną, tik subrendimo amžius, tad 
laukiam tikėdami, kad dar daug metų jis 
gražiai darbuosis lietuviškame gyvenime.

Anita Patupienė sukūrė specialią šiai 
progai dainą, kurią, pritaikius muziką, ji 
padainavo visiems pritariant refrenu:

Linkime Tau
Gražių dienų,
Gyvenk kuo smagiau,
Kuo ilgiau,
Be jokių rūpesčių.
Išskleisk sparnus,
Šok Šokius įvairius,
Tavo gražiausia pasaka -
Tau mūsų meilė amžina.
Ir po dainos ji pranešė, jog turi staig

meną - iš Amerikos yra atvykusi Vyto “se
na meilė”. Ir štai įeina graži blondinė, 
nešina didžiuliu, aštuoniomis žvakėmis 
žibančiu tortu. Kažkas neaišku su blondi
nės išvaizda - ar per juodi antakiai, o gal 
per raudoni skruostai? O, tai išdykėlis 
Andrius, Vyto ir Aldonos sūnus, nutarė 
pajuokauti ir pralinksminti svečius. Ir vėl 
šampano stiklai pakilo, tortas buvo pra
pjautas ir ilgiausių metų šauniai sudai
nuota.

Dėkojame ir didžiai įvertiname Vytauto 
ir Aldonos, taip pat ir visos šeimos pasiau
kojimą savo Bendruomenei, savo tautie
čiams. Mylėkim ir gerbkim vienas kitą, nes 
visus mus riša bendras ilgesys, bendra 
meilė Lietuvai.

Elena Varnienė
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Kas - kur - kaip?
Schweizer, buvusios Kauno vokiečių gim- 

Antanas nazijos auklėtinis Heldke, mano gimnazi- 
Laukaitis jos klasės draugo tėvas Cigleris ir nemažai 

kitų, buvusių Klaipėdos krašto nutautėjusių 
lietuvių ir net keletas Lietuvos žmonių.

Paslaptingas namas 
Kaune

Kai gyvenau Kaune, kiekvieną rytą ei
davau į Kauno IV-ąją gimnaziją Miško gat
vėje. Einant Vytauto prospektu turėdavau 
praeiti didelius rūmus Kęstučio gatvės kam
pe. Tai buvo Darbo Rūmai, į kuriuos, grįž
damas po pamokų, užeidavau pavalgyti, 
nes už 65 centus gaudavau skanius dviejų 
patiekalų pietus. Vokiečių okupacijos metu 
praeidamas pro šį didžiulį pastatą bijojau 
net pasižiūrėti, nes čia buvo vyriausia Ges
tapo būstinė (slaptoji valstybinė policija). 
Gestapas garsėjo savo žiaurumu, kankini
mais ir žudymais visuose okupuotuose kraš
tuose. Pirmieji Gestapo daliniai atsirado tuoj 
pat 1941 metais prasidėjus karui su sovie
tais. Prasidėjo žydų žudymas, getų steigi
mas, politinių priešų gaudymas ir jų naiki
nimas. Vėliau, Lietuvai neįsteigus SS legio
no, buvo uždarytos aukštosios mokyklos, 
suimami žinomi Lietuvos veikėjai. Tarp jų 
- pamokų metų buvo suimtas ir mūsų gim
nazijos direktorius dr. A.Kučinskas. Kartu 
su kitais jis buvo išvežtas į Stutthofo kon
centracijos stovyklą. Taip pat buvo panai
kinta gcn. P. Plechavičiaus vadovaujama 
Vietinė Rinktinė. Dauguma “plechavičiu- 
kų”, kaip ir kitų sugaudytų jaunų vyrų, buvo 
išvežti darbams į Vokietiją. Apie Gestapo 
žiaurumą buvo baisu net pagalvoti, nes ne
mažai lietuvių jau buvo pamatę šių rūmų 
rūsius ir ten atliekamus kankinimus. Vieni 
iš žiauriausių šių rūmų gestapininkų buvo: 
kybartiškis vokietis, kalbąs lietuviškai, R.

Kai mokinausi Kaune, buvau neblogas 
sportininkas. Kartu su gimnazijos ir LGSF 
jaunių krepšininkais turėdavome treniruotes 
Kūno Kultūros Rūmuose ar didžiojoje Kau
no halėje, į kurią eidami praeidavome pro 
žinomą buvusių turtuolių, diplomatų ir Kau
ne žinomų žmonių gyvenamą Perkūno alė
ją. Si alėja ir dabar - jau su naujais pasta
tais ir garsaus krepšininko A. Sabonio namu 
- Kaune yra išskirtinė. Iki 1940 m. joje bu
vo Vokietijos pasiuntinio E.Cechlino rezi
dencija, Antrojo pasaulinio karo pradžioje 
čia gyveno Kauno karo komendantas gen. 
E. Justas, kurio būstinė buvo buv. Karo mi
nisterijos rūmuose Gedimino prospekte. Po 
karo sovietai jį pakorė. Vėliau šį namą - Per
kūno ai. nr. 4 - perėmė fronto karinės žval
gybos padalinys “Smerš” (mirtis šnipams). 
Labai įdomų pasakojimą apie šiuos namus 
‘'Trimite” aprašo buvęs šio namo rūsių ka
linys Jonas Venckevičius. Šio kontržvalgy
bininkų dalinio vadas buvo labai žiaurus 
majoras M.Livšic. Kol dar neveikė Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimas, kartu su rusais 
čia buvo kalinami ir kankinami kovotojai 
už Lietuvos laisvę. Vienu metu čia sugrūs
davo iki 100 žmonių. Šiame name buvo 
tardomas ir kalinamas buvęs LR ministras 
pirmininkas ir kariuomenės vyriausias ka
pelionas, prelatas VI. Mironas. Kaip pasa
koja buvęs kalinys J. Venckevičius, namo 
rūsyje buvo įrengtos specialios kameros, ku
riose būdavo kalinamos moterys. Iš viso 
Kaune tuo metu buvo net 72 “Smerš” pada
liniai, bet majoro M. Livšico kontržvalgy
bininkai viršydavo visus. Namas, stovintis 
pačiame miesto centre, Vytauto kalno nuo

šalėje, dengiamas aukštos tvoros ir ąžuolų 
paunksmės, garantavo darbo sėkmę. Netoli 
namo buvo slaptas bunkeris. Jo gelžbetoni
nės sienos ir masyvios metalinės durys lei
do čekistams daryti viską. Dar dabar viduje 
yra matomos šūvių žymės, ženklinančios 
tragiškus įvykius. Šūviai nutilo tik po 
Stalino mirties, kai iš čia išsikraustė pasku
tiniai kontržvalgybininkai.

Įdomus yra ir dar vienas statinys prie 
Vytauto parko vartų. Tai 1910 metų Kauno 
karinės tvirtovės komendanto gcn. Grigor- 
jevo bunkeris. Jis 1915 m. be vadovybės 
paliko tvirtovės garnizoną, dezertyravo ir 
20 000 belaisvių be kovos atidavė vokie
čiams. Už tai Daugpilio lauko teismas jį 
nuteisė 15 metų katorgos.

Populiarėja kaimo turizmas
Baigiantis žiemai, artėjant pavasariui ir 

vasarai, maždaug prieš 6 metus pradėtas 
Lietuvoje kaimo turizmas darosi labai po
puliarus. Ne tik turtingi biznieriai, bet ir 
pasiturintys ūkininkai, ypač gyvenantieji 
prie ežerų ar upių, savo namus paverčia 
turistiniais. Šiuo metu kaimo turizmas yra 
sparčiausiai plintantis biznis. Būnant Lie
tuvoje, netoli Širvintų teko lankytis prie 
gražaus ežero naujai įrengtoje kaimo sody
boje. Savininkas, Vilniuje turėjęs gana ne
mažą kavinių ir valgyklų biznį, jį pardavė 
ir nusipirko šioje vietoje ūkelį su senu na
mu. Pradžioje jis norėjo tą namą nugriauti, 
bet persigalvojo, jį atremontavo, sumoder
nino. Šalia pastatė keletą namelių turistams, 
ant ežero kranto pirtį ir vaikams žaidimų 
aikštelę su pasijodinėjimu bei kitais malo
numais. Šiandien šioje ramioje gražioje 
vietoje, net ir ne sezono metu laisvų vietų 
beveik nėra.

Man teko būti ir kitoje, truputį mažes
nėje kaimo turistinėje vietovėje Dzūkijoje, 
Veisėjų rajone, visai netoli Lenkijos sienos. 
Čia miškuose iš apleistos kaimo sodybos 
buvo padaryta graži turistinė vasarvietė su 

mažu ežerėliu, gražiais kvepiančiais pušy
nais ir pasakiška ramybe poilsiui.

Pernai Lietuvoje plečiant kaimo turiz-. 
mą, buvo išleistas naujas turizmo įstatymas, 
pagal kurį, kaimo turizmu leidžiama verstis 
net miesteliuose, turinčiuose iki 3000 gy
ventojų (turint net iki 20 kambarių). Čia 
bus galima ne tik ilsėtis, bet rengti konfe
rencijas, pobūvius ar šeimos šventes. Jau 
dabar Lietuvoje yra virš 1000 kaimo turizmo 
sodybų. Yra įsteigta Lietuvos kaimo turizmo 
asociacija. Pagal kaimo sodybų patogumus 
ir gerumus, jų kvalifikacija yra ženklinama 
“gandrų” ženklais. Paprasčiausioje “vieno 
gandro” sodyboje, kur tualetai yra lauke, 
nėra elektros bei kitų patogumų ir jautiesi 
kaip tikrame kaime, diena kainuoja nuo 10 
iki 30 litų. Moderniose sodybose kaina nuo 
10 iki 220 litų. Tokiose sodybose atostogauti 
mėgsta meno žmonės.

Ar žinai?
• Lietuvos archeologai, padedami Tel

šių miesto savivaldybės, Džiuginėnų kaime, 
keturi kilometrai į vakarus nuo centro, apti
ko iki šiol nežinomą senovės gyvenvietę. 
Jie spėja, kad senovėje čia gyveno Telšių 
apylinkių gyventojai. Archeologai rado 
beveik pusės metro kultūrinį sluoksnį su 
ornamentuotomis puodų šukėmis, molio ir 
tinko gabalų, išdegintų ir į gabalus sulipintų 
anglių, žvėrių ir gyvulių kaulų ir itin retą 
žalvarinį papuošalą. Apie 300 metrų nuo 
Telšių yra pirmojo tūkstantmečio Džiugėnų 
piliakalnis, vadinamas Džiugo kalnu. Jau 
prieš šimtą metų čia buvo rastas įvairių dir
binių lobis.

• Kinijos mokslininkai padarė sensa
cingą atradimą. Per 33 metus pati aukščiau
sia pasaulyje Everesto viršukalnė sumažėjo 
1 metru ir 30 centimetrų.Tiesą sakant, ne 
kalnas sumažėjo, bet aptirpo tik jo sniego 
patalai. Tirpimo procesas prasidėjo seniai, 
ir dabar, šiltėjant orui, tirpsta didieji le
dynai. Q

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13 (2003)
Į maldavimus motina neatsiliepė.
Ir toliau kiekvieną rytą Aldona palikda

vo sūnelį darželyje verkiantį, pati irgi aša
rodama skubėdavo namo. Kiekvieną popie
tį jį rasdavo sėdintį vieną ant to paties kel
mo, įsmeigusį akis į tolį ir laukiantį jos.

Praėjus kelioms savaitėms, vieną vakarą 
paguldytas miegoti ir jau baigdamas užsnūs
ti Linukas pusbalsiu prakalbo:

- Du Sau, du Dreck, du Sakrament! Du 
Sau, du Dreck, du Sakrament! (“Tu kiaulė, 
tu mėšlas, tu š...”)...

Nuo to laiko kiekvieną vakarą prieš už
migdamas vaikas kartojo vis tą pačią frazę: 
“Du Sau, du Dreck, du Sakrament!”

- Kaip bavarai sugeba žodį “sakramen
tas” paversti keksmažodžiu? - neiškentęs 
stebėjosi Vytautas. - Sugebėtum išversti?

- Tikrai nesugebėčiau, bet prasmė aiški.
- Bet ką tai iš tikrųjų reiškia?
- Reikės pasiteirauti vienuolės... Štai 

kaip prasidėjo mūsų sūnaus vokiečių kal
bos mokymasis! Jokio kito žodžio iki šiol 
neįsidėmėjo.

- Matyt, tiek ir tegirdi.
Viskas pasikeitė, kai vieną dieną Linuką 

į namus parvedė vyresnė mergaitė. Ji tė
vams atnešė darželio vedėjos laiškelį. Ši 
rašė, kad berniukui gali būti tymai. Tuomet 
vaikas privalėtų pasilikti namie nustatytą 
dienų skaičių.

Vytautas nuvedė Linuką pas gydytoją, 
šis patvirtino vienuolės diagnozę. Reikėjo 
vaiką laikyti namuose.

Taip baigėsi pirmieji mokslai.
Vytautas su Matu nutarė aplankyti len

ką Česlovą. Pakely vyrai pastebėjo pusiau į 
griovį įvirtusį mažą sunkvežimėlį. Nulipę
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nuo dviračių, nuėjo pasižiūrėti iš arčiau, 
mašina buvo panaši į tas, kuriomis krau
tuvininkai gabena daržoves ir anglis, bet 
ant durų švietė baltas Wehrmachto ženk
las. Dvi padangos buvo be oro, kabina 
neužrakinta, o raktai palikti starteryje. Vis 
dėlto variklis veikė.

- Tikriausiai benzino bakas tuščias, - 
pastebėjo Matas. - O kad mes turėtume to
kią mašinėlę!

- Ne iš dangaus nukrito. Priklauso kam 
nors.

- Matai ženklą? Priklauso Wehrmachtui!
Neiškentę rytojaus dieną vėl nuvažiavo 

pasižiūrėti. Sunkvežimis teberiogsojo grio
vy. Taip jį rado ir po savaitės. Matyt, savi
ninkai buvo dingę, o niekas kitas juo nesu
sidomėjo. Lietuviai nutarė veikti. Vytautas 
nuvažiavo pas Donaustaufo karo komen
dantą pasiteirauti, ar negalėtų gauti leidimo 
išsitraukti iš griovio ir mėginti pataisyti 
apleistą automobilį, tikriausiai priklausiusį 
kariuomenei. Amerikietis pažadėjo viską 
patikrinti ir po kelių dienų duoti atsakymą.

- Tvarkoj, galit traukti ir taisyti, - po 
kelių dienų Vytautui pareiškė karininkas. - 
Wehrmachto nebėra ir nebebus, todėl jo 
nuosavybė dabar priklauso mums. Bet 
mums laužo nereikia. Nežinau, ar tą mašiną 
įmanoma pataisyti, bet, jei jums pasiseks, 
turėkit. Tik kiekvienai transporto priemo
nei reikia oficialaus leidimo. Jei sugebėsit 
pataisyti, privalėsit registruoti pas Regens- 
burgo komendantą ir gauti atitinkamus 
dokumentus. Dabar išduosiu jums laikiną 
leidimą.

Vyrai džiaugėsi kaip vaikai, gavę naują 
žaisliuką. Matas buvo mokęsis mechani
kos ir nusimanė apie variklius. Dirbti ke
tino drauge, o laiko abu turėjo ištisas dienas. 

Be to, jiems buvo svarbu ir kiti dalykai. Jei 
sunkvežimėlį pataisytų, abi šeimos galėtų 
išvažiuoti iš Donaustaufo, nereikėtų jaus
tis beviltiškai įstrigusiems.

Lietuviai puolėsi prie darbo. Nebuvo 
lengva ištraukti automobilį iš griovio, bet 
pamažu pasisekė. Gavę Kellermanno leidi
mą, atstūmė mašiną iki ūkio ir pastatė su
griautame daržinės gale. Pasisiūlė šiek tiek 
pataisyti sienas ir stogą, kad galėtų dar
buotis užuovėjoj. Kai pradėjo taisyti, vyrai 
užmiršo ir valgį, ir poilsį. Kartais pavakary 
Dana, susirūpinusi per dieną namo negrį
žusiu vyru, ateidavo su Meile iš miestelio 
priminti apie laukiančią vakarienę ir artė
jančią komendanto valandą. Pasikeisdami 
Matas ir Vytautas leisdavosi į keliones 
ieškoti trūkstamų detalių po apylinkes ir 
Regensburge. Kartais ko nors naudingo 
susirasdavo tarp pakelėse gulinčio laužo. 
Kartais šio to išprašydavo iš draugiškų 
amerikiečių kareivių. Būdavo dienų, kai 
atrodė, kad visos pastangos veltui, nes 
trūko kokio nedidelio daiktelio, kurio nie
kaip negalėjo rasti. Tuomet abiejų darbinin
kų nuotaika būdavo prasta ir ryžtas silp
nėjo. Paskui trūkstama detalė atsirasdavo, 
ir vyrai vėl kibdavo į darbą. Kellermannas 
stebėjosi darbininkų ištverme. Garsėjo jie 
ir tarp kaimynų.

Po kelių savaičių kelionių, ieškojimų ir 
pastangų darbas buvo baigtas. Variklis 
veikė! Pasisekė ir Wehrmachto ženklą už
dažyti. Daržinėje stovėjo sunkvežimėlis 
kaip tik tinkamas dviem šeimoms ir jų ba
gažui. Besidžiaugiant ir į galvą neatėjo svar
styti, ar iš viso abiem šeimoms reikėjo iš 
čia išvykti, kur važiuoti ir ko ieškoti. Dabar 
abu vyrai džiaugėsi sunkaus darbo sėkme 
ir rengėsi važiuoti į Regensburgo komen
dantūrą registruoti sunkvežimį ir gauti 
leidimą.

Tačiau leidimu pasirūpino kiti.
Vieną popietį, kai Aldona ketino eiti 

parsivesti iš darželio Linuko, iš daržinės pa
sigirdo triukšmas. Vytautas nuskubėjo laip
tais žemyn į kiemą. Šeši garsiai kalbantys 
ir juokaujantys vyrai stūmė pataisytą au
tomobilį iš daržinės.

- Ką jūs darot? - šaukė prie jų bėgdamas 
Vytautas.

- Neskubėk, vyruti, neskubėk! - ramino 
stambus, apskritaveidis vyriškis. - Atsiima
me vokiečių nuosavybę.

- Mano draugas ir aš esame gavę šiam 
automobiliui leidimą. Mes jį parvilkome ir 
pataisėme, - aiškino Vytautas.

- Turite leidimą? Na, o kaip jums atrodo, 
kas čia? - ištraukęs vokietis parodė Vytautui 
dokumentą.

Tai buvo Donaustaufo burmistro išduo
tas leidimas naudoti automobilį. Ir ne kokį 
kitą, bet šį, ką tik pataisytą.

Vytautas mėgino ginčytis, bet nesėk
mingai. Kiti penki vyrai klausėsi ir buvo 
pasirengę, jei reikėtų, Vytautą jėga nuga
lėti. Matas kaip tik šiandien pasiliko 
miestelyje, ir Vytautas stovėjo vienas prieš 
būrį. Aldona mėgino kartoti, ką Vytautas 
buvo sakęs: automobilis karo komendanto 
užregistruotas ir leidimas jam gautas. Vo
kietis tik mojavo savo leidimu, o kitas 
šaukė:

- Vagys jūs nelabieji! Vokiečių turtą 
grobiate! Ihr verfluchte AusIander!(“Jūs 
prakeikti svetimšaliai!”). Kodėl nesikraus- 
tot iš kur atėję?

Visi šeši sukibę išstūmė mašiną iš kie
mo, pašaipiai ir su panieka žvelgdami į su
trikusią porą.

Vytautas sėdo ant dviračio ir nuvažiavo 
į Donaustaufą. Rotušėj karo komendanto 
nerado. Jį pavaduojantis leitenantas pa
aiškino, kad komendantas negrįšiąs keletą 
dienų. Jis pats apie reikalą nieko nežinojo, 
bet registracijos įrašą knygoje rado.
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Lietuvių Fondas auga
Vasario 19 d. Lemonte (prie Čikagos) tris 

valandas trukusį darbingą Lietuvių Fondo 
Tarybos posėdį pravedė pirmininkas dr. An
tanas Razma. Dalyvavo 16 Tarybos narių, sek
retorė Alė Razmienė, LF administratorius Ra
mūnas Astrauskas ir Valdybos narys Stasys 
Džiugas.

Patvirtinus 2003 m. gruodžio! d. posėdžio 
protokolą Valdybos pirm. Povilas Kilius pa
teikė 2004 m. biudžetą ir naujos LF Valdybos 
sąstatą, investavimo tvarkymui, knygvedy- 
bai, įstaigos ir sandėlių nuomai, reikmenims, 
paštui, telefonui, gautų palikimų sutvarkymui, 
tarnautojų atlyginimui, apdraudai ir pana
šiems reikalams reikės apie 219,000 dolerių; 
vajams, skelbimams, pranešimams - apie 
39.000 dolerių; turimo nekilnojamo turto (že
mes nuosavybės) tvarkymui, remontui ir mo
kesčiams - apie 30,000 dolerių.

Naują LF Valdyba sudaro LF adminis
tratorius Ramūnas Astrauskas, sekretore Alė 
Razmienė, iždininkas Vytas Vaitkus, vicepir
mininkai Vaclovas Kleiza ir Arvydas Tamu
lis, narys spaudai Stasys Džiugas, sekretorės 
padėjėja Ramona Žemaitienė ir administra
toriaus padėjėja Regina Jonušaitė Scubiscz. 
Po klausimų ir diskusijų LF Tarybos nariai 
patvirtino naują Valdybą ir biudžetą. LF 
raštine veikia kiekvieną darbo dieną jos 
adresas yra: Lithuanian Foundation, 
14911 127“" Street, Lemont IL 60439, 

tel.: 630-257-1616, fax: 630-257-1647, 
e-mail: admin@lithfund.org
Kiekvienų metų pradžioje Tarybos pirmi

ninkas pateikia LF komisijų pirmininkus ir 
narius. Šiems 2004 m. buvo patvirtintos pen
kios komisijos ir vienas komitetas. Garbės 
komiteto, kurį sudaro visi buvę LF Tarybų 
pirmininkai ir kuris atlieka Nominacijų komi
sijos pareigas, pirmininkas yra dr. Jonas Va
laitis ir nariai dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Ge
diminas Balukas, Stasys Baras, Vytautas 
Kamantas, Povilas Kilius, Algirdas Ostis, dr. 
Antanas Razma ir Marija Remienė.

Finansų komisijos pirmininkas Saulius 
Cyvas, nariai dr. Gediminas Balukas, Stasys 
Baras, Vytautas Kamantas, dr. Vytas Narutis, 
Arvydas Tamulis ir Vytas Vaitkus.

Įstatų komisijos pirmininkas advokatas 
Vytenis Kirvelaitis, dr. Kazys Ambrazaitis, 
Kęstutis Ječius, Vytautas Kamantas, Vaclovas 
Kleiza, advokatė Daina Kojelytė, advokatas 
Algirdas Ostis, Ramona Žemaitienė, Vytas 
Vaitkus.

Lėšų telkimo ir palikimų komisijos pirmi
ninkas Algirdas Ostis, Sigita Balzekienė, 
Saulius Čyvas, Vytenis Kirvelaitis, Daina 
Kojelytė, Arvydas Tamulis.

Meno globos komisijos pirmininkas dr. 
Gediminas Balukas, nariai dr. Kazys Ambra
zaitis ir Vaclovas Kleiza. .

Pelno skirstymo komisija sudaro septyni 
nariai ir du antrininkai. Komisijos pirminin
kas yra Kestutis Ječius, trys nariai ir vienas 
antrininkas yra LF Tarybos nariai: Algirdas 
Ostis, Arvydas Tamulis, Ramona Žemaitienė 
ir dr. Kazys Ambrazaitis (antrininkas). LF 
Taryba patvirtino JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pristatytus tris kitus 
narius ir vieną antrininką: dr. Oną Daugirdie
nę, Alną Kuolį. Marių Laniauską ir antrinin
ką Vytą Janušonį.

Taryba išklausė, diskutavo ir patvirtino LF 
Valdybos ir visų Tarybos komisijų pirmininkų

pranešimus. Labai geros žinios buvo, kad už 
Berlyne, Vokietijoje, parduotą nuosavybę ir 
iš palikimų šiais metais LF jau gavo apie
l, 144,000 dolerių ir sėkmingai siekia 20 mln. 
dolerių kapitalo tikslo. 2003 m. pabaigoje LF 
pagrindinį virš 15 milijonų dolerių kapitalą 
buvo suaukoję 7,226 nariai.

LF investicijų vertė per praėjusius 2003 
metus pakilo apie 15.5% arba apie 1,575,000 
dolerių. 2003 m. pabaigoje apie 10% LF ka
pitalo buvo pinigais (cash), apie 40% korpo
racijų obligacijose (bonds) ir apie 50% korpo
racijų akcijose (stocks).

Šiais 2004 metais yra pakeista prašymų 
pateikimo tvarka ir. pelnas bus skirstomas 
pagal paskutiniame praėjusių metu Tarybos 
posėdyje nustatytas gaires. Pilnai užpildyti 
prašymai stipendijoms ir paramai turi pasiekti 
LF raštinę (Lithuanian Foundation, 14911 
127“'Street, Lemont 1L 60439) pagal sekan
čias datas: prašymai stipendijoms iki 2004
m. kovo 15 d. ir prašymai paramai iki 2004 
m. balandžio 15 d. Prašymų anketas galima 
gauti iš LF raštinės arba internete atsidarius 
www.lithfund.org

LF įstatų komisija daug dirbo kartu su 
amerikiečių specialistų advokatų firma. Kelis 
kartus buvo peržiūrėti, detaliai diskutuoti, 
tvarkyti ir derinti įvairūs LF dokumentai, 
įstatai, Tarybos nutarimai, atskaitomybė bei 
atsakomybė ir visą LF veiklą, kad viskas 
pilnai atitiktų IRS (Internal Revenue Service) 
reikalavimams, Illinois valstijos korporacijų 
įstatymams ir federalinės valdžios nuosta
tams. Šiame Tarybos posėdyje nariai išsa
miai išdiskutavo ir priėmė naują LF Įstatų 
projektą.

Lietuvių Fondas yra padovanojęs dau
gelį dailininko Prano Domšaičio (gyveno 
1880-1965 metais) tapybos darbų Lietuvos 
dailės muziejui. Klaipėdos paveikslų galeri
joje yra nuolat veikianti Domšaičio galerija. 
Šis muziejus, suLF parama, rengia dailininko 
kūrybos parodas Diisseldorfe (Vokietijoje) 
(2004 m. kovo 1 - balandžio 18) ir Vilniuje 
(rugsėjo mėnesį).

Praėjusiais metais buvo sudaryta jau ke
tvirtos metinės Lietuvių Fondo dr. Antano 
Razmos vardo 25,000 dolerių premijos ko
misiją kuri iš gaubi iki 2004 m. birželio 30 
d. pasiūlymų paskirs visuomenininko premi
ją asmeniui arba visuomeninei organizacijai 
išeivijoje arba Lietuvoje. Komisijos pirminin
kas yra Vytautas Kamantas, nariai prof. dr. 
Benediktas Juodka. Angelė Kamiene, Dalia 
Kuodytė, prof. dr. Julius Šmulkštys ir prof 
dr. Antanas Tyla. Šiame Tarybos posėdyje 
buvo paaiškintas premijos taisyklių sakinys, 
kad “premijai gauti negalima rekomenduoti 
savęs arba savo .organizacijos”. Dėl savęs 
siūlymo tai visiems yra aišku, bet organiza
cijos negali siūlyti tos organizacijos vadovai 
(pavyzdžiui pirmininkai. Tarybos, Valdybos 
ir panašiai), tačiau atskiri pareigų neturintys 
nariai gali siūlyti. Paskirta visuomeninė 
premija bus įteikta 2004 m. lapkričio 6 d. LF 
metinėje vakarienėje Lemonte, JAV.

LF Tarybos nariai po diskusijų ir pataisų 
patvirtino LF narių 41-ojo metinio suvažia
vimo darbotvarkę ir darbo komisijas.

Suvažiavimas vyks 2004 metų gegužės 8 
dieną šeštadienį, Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte.

LF Informacija

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

>pajaahų 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.

Siuntiniai į Lietuvą
Padėtis yra kritiška. Negauta pakankamai užsakymą kad apsimokėtų persiun

timas į Lietuvą. Sąlyga buvo, kartojame: jeigu susidarys pakankamai siuntėjų, 
Melbourne ir Sydnėjuje.

Dėžių išmatavimai: 65x35 cm. Svoris iki 30 kg. Persiuntimas su pristatymu 
Lietuvoje: $65 iš Mclboumo, $75 iš Sydnėjaus su pristatymu į Melboumą.

Šis pranešimas bus paskutinis. Jeigu neatsiras daugiau siuntėjų būsime priversti 
atšaukti siuntimą.

Bendruomenėje yra palikimų, knygų ir rūbų. Pasinaudokite šia proga ir per- 
siųskite tai giminėms bei organizacijoms į Lietuvą. Įspėjame, kad žmonės dar ne
pirktų daiktų siuntimui, kol nebus pranešta, kad pajėgsime apmokėti persiuntimą.

Primename, kad siuntėjai nesiekia pelno, o nori tik apmokėti persiuntimo iš
laidas. Talpintuvas eina į Klaipėdą, o iš ten - į Kėdainius, iš kur siuntiniai bus 
pristatomi į namus. Antanas Kramilius

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 siuntimą 

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

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

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

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems mieliems mūsų ir tėvelio A į? A Liudviko 

Malakūno draugams iš Melbourno ir toliaą kad sunkią valandą pabuvote 
kartu su mumis ir paguodėle mus, likusius vienus.

Ačiū širdingiausiai už gėles, laiškus ir telegramas iš Lietuvos.
Vaikai

Tėvelio atminimui aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Mirus

A‘u’ A Juozui Česnaičiui
gilią užuojautą mūsų mieloms draugėms - žmonai Vandai, seserims Viktorijai, 

Janinai, Zinai ir jų šeimoms reiškia
Onutė ir Henrikas Stošiai

Nuoširdžiai užjaučiame Janiną VaboliBną OAM dėl mylimo 
brolio Juozo mirties.

B.Borjeras, A.Dainienė,
S.Kanienė OAM, M.Neverauskienė,

Z.Radzevičienė, D.Urnevičienė, G.Vasiliauskienė OAM

Reiškiame gilią užuojautą Lietuvos Respublikos Garbės konsulci Adelaidėje 
Janinai Vabolienei OAM ir jos šeimai dėl brolio mirties.

Adelaidės Lietuvių Namų Bibliotekos darbuotojos

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

Aukos “Musų Pastogei”
S. Abramavičius NSW $ 35.00 A.Urbonavičienė VIC $ 15.00
M. Griškaiticnė NSW $ 15.00 P. Kazlauskas Qld $ 15.00
V. Petraiticnė VIC $ 15.00 M. Eidėjienė Qld $ 10.00
D. Baltutienė Lietuva $ 10.00 P. Bielskis SA $ 10.00
G. Jokubaitienė VIC $ 5.00 D. Umevičienė SA $ 10.00
M. Saženienė VIC $ 5.00 K. Vanagienė SA $ 35.00
G. Baltutytė VIC $ 5.00 P. Morkūnas VIC $ 15.00
Mrs. R. Rakūnas VIC $ 10.00 Mrs F. Luckus Qld $ 15.00
B. Staugaitienė VIC $ 5.00 R. Glaubcrtas ACT $ 5.00
V. Baltuška VIC $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
Z. Poškaitis VIC $ 15.00 “Musų Pastogės” administracija

ATITAISYMAS
Perrašant spaudai aukotojų pavardes “Aukos Tremtinių namams Lietuvoje” (MP nr. 7, 

2004.02.27) per neapsižiūrėjimą buvo įrašyta, kad S. J. Jančiai paaukojo $20. Iš tiesų turėjo 
būti Stasė ir Juozas Valčiai. Margarita Kavaliauskienė
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KOVAS ANNUAL GENERAL 
MEETING

Another year has flown by with the time fast approaching for the next Kovas 
Annual General Meeting. It will be held on March 21“ 2004 at the Lithuanian 
Club, commencing at 2:00pm.

With the renewed enthusiasm during the year and with improved participation 
at our functions, it is vitally important for all who are concerned to attend this 
years AGM.

With half the Committee no longer able to commit themselves to the Committee 
table, new blood will be required.

Kovas is by no means “out of the woods!”, so we ask all of you to PLEASE 
attend this AGM. So we can receive your input for direction toward this year’s 
activities.

Please don’t leave it to the rest, because in previous years this has been the 
case. Come and support your kids - Lithuanian sporting future.

Your Kovas Committee

2004 KOVAS ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA
1. Welcome by Kovas President
2. Election of Chairman
3. Election of Secretary
4. One minute silence for deceased members
5. Minutes from previous AGM
6. Business arising from Minutes
7. President’s Report
8. Treasurer’s Report
9. Auditor’s Report
10. Reports of Section Leaders

• Junior Basketball • Women’s Basketball
• Men’s Basketball • Billiards • Golf

11. Discussion regarding Reports
12. Future of KOVAS
13. Election of new Committee
14. General Business
15. Meeting Closes

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 under way 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 Radzivanas 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, kuris 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

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.Iithuanianclub.org.au

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

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

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

TAAL TARANG 2004
EAJT ATI AN 
DANCE AND MUSIC SHOW
Friday, 26 March 2004
Doors open at sharp 7 p.m.
Tickets: adults - $15, pensioners/children - $10.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

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

praves rekolekcijas. Išpažintys nuo 2 vai. p.p. iršv. Mišios-3 vai. p.p., sekmadienį- 
įprastu laiku. Pasižymėkite šią datą iš anksto ir visi dalyvaukite šiose susikaupimo dienose.

Balandžio 25 dieną lietuviams šv. Mišias laikys vyskupas David Crcmin, Katalikų 
Imigracijos direktorius. Vyskupas išeina į pensiją, ateikite jo pasiklausyti ir atsisveikinti.

Praneša Parapijos Taryba

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
praneša, kad metinis susirinkimas. įvyks sekmadienį, kovo 21 dieną, 1.00 vai. p.p. Moterų 
Seklyčioje. Po to bus rodoma videojuosta iš 2003 metų Dainų šventės Lietuvoje. 
Kavutė ir pyragai. Kviečiame visas nares ir prijaučiančias drauges.

Rekolekcijos Canberroje
Canberroje rekolekcijos, kurias praves kun. Algis Šimkus, įvyks trečiadienį, kovo 24 

dieną, 6.30 vai. vakaro St. Patricks bažnyčioje (kampas Cooyong ir Donaldson gatvių), 
Braddon. Po rekolekcijų Liet. Būstinėje įvyks pabendravimas ir vaišės su kun. A.Šimkum.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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@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
56 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.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia 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.Zelandįjoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skeliamų 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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