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“Nė dienos be 
lietuvių, kalbos”

Vasario 14 dieną Sydnėjaus Šeštadieninės Mokyklos 
lietuvių kalbos kursų mokiniai buvo apdovanoti vadovėliais 
“Nė dienos be lietuvių kalbos”, kuriuos 2004 m. Vilniuje 
išleido “Gimtasis žodis”. Vadovėlį (antroji laida) paruošė 
Virginija Stubrienė ir Aurelija Kaškelevičienė.

Lietuvių kalbos kursų mokytojos - dr. Liuda Apinytė 
Popenhagen ir Violeta Kondrotienė - mokinių vardu dėkoja 
buvusiai Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos vedėjai Jadvygai 
Dambrauskienei ir tėvų fondo atstovei Elei Kains už paramą 
gaunant vadovėlius. (Vadovėlių kaina su persiuntimu kai
navo 565 Australijos dolerius.)

Sydnėjaus Šeštadieninės Mokyklos Stratlifielde centro 
vedėjas Marco Man dėkoja Elei Kains ir Liudai Apinytci- 
Popcnhagcn, kurios suorganizavo mokinių apdovanojimą 
šiais vadovėliais, ir kviečia visus Sydnėjaus lietuvių kilmės 
gimnazijos amžiaus moksleivius įstoti į šeštadieninius lie
tuvių kalbos kursus.

Šių melų pradžioje NSW Department of Education and 
Training (DET) po rimtų svarstymų, ar sumažinti lietuvių 
kalbos klasių skaičių, nutarė šįmet dar palikti dvi klases (nuo 
7 iki 10 ir nuo 11 iki 12). Šiuo metu latvių kalbos jaunesnės 
klasės nebėra, o estų kalbos klasių iš viso nėra.

Ramutės Miller nuotraukoje - pirmoje eilėje iš kairės: Darius Kazokas, Andrius Jurkšaitis, Rimas Kazokas ir Jonathan Lee. Antroje eilėje iš kairės: Elė Kains, Marco Man 
(c. ved.), Violeta Kondrotienė (mok.), Melissa Bclkutė, Madeleine Miller, Luke Kains, dr. Liuda Apinytė-Popenhagcn (mok.), Darius Popenhagen, Mantas Zegeris-Kalėda,

VnSiSs Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva šventė 
Nepriklausomybės 

atkūrimą
(ELTA). Kovo 

11 -ąj ą Lietuva šventė 
14-ąsias atkurtos Ne
priklausomybės me
tines. Vilniuje Kovo 
11-osios minėjimo 
renginių programa 

prasidėjo 10 valandą iškilmingu Lietuvos 
Seimo posėdžiu. Vėliau Seimo rūmuose buvo
pristatyta vilniečio dailininko Antano Beino- 
ravičiaus tapybos drobė “Vytautas Didysis. 
Žalgirio mūšis”. Milžiniško formato (5x2.5 
m) istorinę kompoziciją, vaizduojančią Lie
tuvos didįjį kunigaikštį Vytautą Didįjį ir lie
tuvių kariuomenę prieš Žalgirio mūšį, dai
lininkas nutapė Krašto apsaugos ministerijos 
užsakymu. Su šiuo monumentaliu darbu 
galėjo susipažinti ir plačioji visuomenė.

Vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje 
vyko tradicinė Valstybės vėliavos pakėlimo 
ceremonija. Po jos aikštėje koncertavo pu
čiamųjų instrumentų orkestrai, vėliau jie 
žygiavo Gędimino prospektu, Pilies ir Di
džiąja gatvėmis į Rotušės aikštę, kurioje irgi 
surengė koncertą.

16 valandą Nepriklausomybės aikštėje 
buvo surengtas populiariausių lietuviškų 
dainų koncertas “Jaunas vėjas”. Koncerte 
dalyvaus vaikų ir jaunimo muzikos festivalio 
“Popkopėčios” laureatai.

Šventinių renginių programą užbaigė iš
kilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo dienos minėjimas Lietuvos naciona
liniame operos ir baleto teatre. Jame kalbas 
sakė Lietuvos ir Latvijos parlamentų pirmi
ninkai, koncertinėje dalyje bus atliekamos 
ištraukos iš populiarių operečių.

Plati minėjimo programa vyko Kaune. 

Kaip naujiena, į orą buvo paleista 10 000 
popierinių balandžių. Po iškilmingų pamaldų 
Arkikatedroje, visą popietę muzikiniai 
renginiai vyko Rotušės aikštėje.

Kovo 11 -osios minėjimai buvo surengti ir 
kituose Lietuvos miestuose.

Kaip pasiruošė stojimui į ES?
Kovo 11 d. (ELTA). Europarlamentas 

aštriai kritikuoja į Europos Sąjungą stojančių 
šalių teisėsaugą ir ragina energingiau kovoti 
su konipcijos vėžiu. Paskutiniuose dideliuo
se ES plėtros debatuose Europarlamente 
blogiausiai įvertinta Lenkija, o Lietuva - tarp 
geriausių, - rašo Bavarijos dienraštis 
“Siiddcutsche Zcitung”.

Europarlamentas kovo 10 d. svarstė Vo
kietijos krikščionių demokratų partijos at
stovo, Europarlamento užsienio reikalų 
komiteto pirmininko Elmar Brock paruoštą 
ataskaitą apie dešimties valstybių pasiruo
šimą stoti į Europos Sąjungą. E. Brock teigia, 
jog stojančiose šalyse dažnas blogas ad
ministravimas ir silpna teisėsauga, o tai su
daro sąlygas kyšininkavimui. Kartu jis 
pažymėjo, kad šalių naujokių problemas 
galima suprasti turint galvoje kelią kurį joms 
reikėjo nueiti nuo totalitarizmo iki demo
kratinės sistemos. Europos Komisijos įgalio
tinis plėtros reikalams Guenter Verheugen 
paragino stojančias šalis spartinti reformas, 
kad jos galėtų užsitikrinti žemės ūkio pa
galbą. Jis pripažino, kad ES taisyklės kartais 
yra “per sudėtingos”.

Ypač kritiško vertinimo dėl nepakan
kamos kovos su korupcija Europarlamento 
debatuose susilaukė didžiausia stojanti šalis 
Lenkija. Jai siūloma tvarkyti didelį biudžeto 
deficitą, gerinti maisto produktų saugumą, 
aplinkos ir gyvūnų apsaugą. Čekija ragina
ma ryžtingiau kovoti su “prekyba žmonėmis 
prie Čekijos ir Vokietijos sienos". Geriausius

Nukelta į 2 psL

Pasirašytas NATO sutarties 
ratifikavimo įstatymas

Kovo 11 d. Prezidentas Rolandas Paksas 
Prezidentūroje iškilmingai pasirašė (žiūr. 
nuot. dešinėje) Šiaurės Atlanto sutarties rati
fikavimo įstatymą. Jis taip pat pasirašė prisi
jungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties raštą 
ir prašymą JAV valstybės generaliniam sek
retoriui Colin L.Powcll deponuoti raštą. Na
rystės NATO duris atveriančią sutartį Seimas 
ratifikavo kovo l()d. 100 parlamcntanĮ balsa
vus už, 4 - prieš ir nė vienam nesusilaikius.

Lietuva prisijungimo rašte oficialiai įsipa
reigoja "sąžiningai atlikti ir vykdyti ’’ sutarties 
sąlygas. JAV savo nota praneš Lietuvai de
ponavimo datą. Tikimasi, jog tai įvyks iki 
kovo 29 dienos.

“Vienui vieni” - premjera
Režisieriaus Jono Vūtkaus filmas “Vienui 

vieni”, pasakojantis apie pokario rezistenciją 
Lietuvoje ir legendinį partizaną Juozą Lukšą- 
Daumantą buvo pristatytas Vilniaus ir Kau
no kino teatruose. Po to “Vienui vieni” pasieks 
Šiaulius, vėliau Panevėžį, Klaipėdą Alytą 
Marijampolę.

Ketverius metus kurtame filme per legen
dinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos-Dau
manto gyvenimo istoriją atskleidžiamos Lie
tuvos partizanų kovos, jų heroizmas, sovie
tinių represinių struktūrų žiaurumas. Filme 
parodoma tragiško J.Lukšo-Daumanto tėvų ir 
keturių brolių likimas, partizano ir karo pa
bėgėlės Nijolės meilės istorija.

Meno žymiausių Lietuvos partizanų vaid
menį sukūrė aktorius Saulius Balandis, parti
zano mylimosios-Brigita Bublytė. Filme taip 
pat vaidino Vladas Bagdonas, Ramūnas Ru
dokas, Rolandas Kazlas, Povilas Stankus, 
Aurimas Meliešius ir kiti. Apie partizanų ko
vas pasakojanti istorija filmuota Lietuvoje, 
Lenkijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje.

Pasirašo Prez. Rolandas Paksas.

“Daumantas” - aktorius Saulius Balandis.

Filmu “Vienui vieni” susidomėjo NATO 
-jis bus parodytas Aljanso būstinėje Briuse
lyje bei pateks į mokomąsias programas. 
Filmą ketinama parodyti ne viename festiva
lyje - Čikagoje, Šveicarijoje, Estijoje.

Švietimo ir mokslo ministerija šį filmą 
rekomenduoja moksleiviams kaip istorijos 
pamoką apie Lietuvos pokarį. □
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Vytautas 
Patašius

♦ JAV siekia Ira
kui grąžinti suvere
nitetą š. m. liepos 
mėnesį, tačiau ilgai 
užtruko derybos 
sudarant laikinąją 
valstybės konsti
tuciją. Reikėjo ga
rantuoti pilnas de
mokratines teises 
šiitų daugumai.

kartu apsaugant kurdų bei sunitų irakiečių 
mažumų teises. Kovo 8 d. Bagdade Irako 
Valdančioji Taryba galiausiai pasirašė laiki
nąją valstybės konstituciją. Sekančią dieną 
konstituciją aštriai kritikavo šiitų religinis 
lyderis didysis ajatola Ali al-Sistani, nepaten
kintas mažumų teises apsaugančiais konstitu
cijos straipsniais.
♦ Kovo 9 d. Vladimir Putin sudarė naujo 
ministrų kabineto sąstatą. Iš buvusių 30 mi
nistrų palikti tik keletas, jų tarpe gynybos 
ministras Sergei Ivanov. Užsienio reikalų 
ministru vietoje Igor Ivanov paskirtas Sergei 
Lavrov, buvęs Rusijos ambasadorius Jungti
nių Tautų Organizacijoje. Naujajame kabine
te bus tik 17 ministrų.
♦ Kovo 11 d. teroristai mobilių telefonų 
pagalba susprogdino 10 galingų bombų ke
turiuose Madrido traukiniuose. Sprogimai 
įvykdyti labai trumpu laiku. Policija rado dar 
tris nesprogusias bombas. Žuvo 200 keleivių, 
virš 1400 sužeistų. Pradžioje įtarimas krito 
ant baskų teroristinės ETA organizacijos, 
dabar al-Qaeda giriasi nubaudusi Ispaniją už. 
jos dalyvavimą kare prieš Iraką. Pagal mobi
lius telefonus nesprogusiose bombose atsek
ti ir areštuoti trys marokiečiai ir du indų kil
mės Ispanijos piliečiai.
♦ Kovo 11 d. Gruzijos prezidentas Michail

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pažymius už pasimošimą gavo Lietuva. Mal
ta ir Slovėnija. - rašo “Siiddcutschc Zcitung”. 
Siūlo pirmalaikius Seimo rinkimus

(ELTA). Š. m. birželio 13 d. kartu su Eu
ropos Parlamento rinkimais surengti pirma
laikius Seimo rinkimus siūlo Seimo Libcraldc- 
mokratų frakcijos narys Algimantas Matule
vičius. Tokį nutarimo projektą jis įregistravo 
Seimo posėdžių sekretoriate, “vertindamas 
susidariusią politinį situaciją, siekdamas 
pašalinti įtampą visuomenėje, gerbdamas 
piliečių laisvą apsisprendimo teisų

Surengus Seimo ir Europos Parlamento 
rinkimus kartu, parlamentaro nuomone, bus 
sutaupyta biudžeto lėšų. Jis teigia, kad tai leis 
sutrumpinti rinkimų “vajų", kenkiantį sklan
džiam valstybės institucijų darbui.

Jeigu LR Prez. Rolandas Paksas apkaltos 
būdu būtų pašalintas iš pareigų. A Matulevi
čius neatmeta galimybės. kad birželio 13 dieną 
gali būti surengti ir nauji Prezidento rinkimai. 
Taigi, galimi “trigubi” rinkimai

A.Brazauskas remia apkaltą
Premjeras ir Socialdemokratų partijos ly

deris Algirdas Brazauskas neįsivaizduoja 
kitokios prezidento apkaltos baigties nei Ro
lando Pakso nušalinimas. Apie tai jis atvirai 
pareiškė savo partijos nariams.

ABrazauskas yra įsitikinęs, jog RPakso 
pergalė pakenktų socialdemokratams per 
artėjančius parlamento rinkimus, o valstybę 
neišvengiamai įstumtų į tarptautinės izolia
cijos bedugnę. Tokia ABrazausko nuomonė 
turės įtakos balsavimui Seime, nes anksčiau 
socialdemokratų laikysena buvo miglota.

53 narius turinti socialdemokratų frakcija 
yra didžiausia Seime. Būtent jos narių pozicija 
gali lemti RPakso apkaltos baigtį. Tam. kad 
RPaksas būtų nušalintas nuo posto, reikia ne 
mažiau kaip 85 Seimo narių balsų.
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Trumpai iš visur
Saakašvili paskyrė Gruzijos užsienio reikalų 
ministre SalomęZurabišvili, tuometinę Pran
cūzijos ambasadorę Gruzijai. Jis išsirūpino 
sutikimą iš Prancūzijos prezidento Jacques 
Chirac. Gruzinų kilmės naujoji ministrė turės 
dvigubą pilietybę.
♦ Pietų Korėja išgyvena politinę krizę. Ko
vo 12 d. jos parlamentas suspendavo valstybės 
prezidentą Roh Moohyun, nubalsuodamas 
193 balsais (iš 271) patraukti jį atsakomybėn 
dėl rinkimų įstatymo pažeidimo. Suspenduoto 
prezidento pareigas perėmė min. pirm. Goh 
Kun. Konstitucinis teismas dar turės patvir
tinti parlamento nutarimą. Prezidentas nusi
žengęs įstatymui, kai per televizijoje trans
liuotą pasikalbėjimą jis pareiškė, kad visomis 
išgalėmis rems jam tinkamus kandidatus per 
balandžio 15 dienos rinkimus, kiek tai legaliai 
leidžiama. Prezidentas turįs būti bešališkas.
♦ Kovo 13 d. Indonezijos kariai Papua te
ritorijoje nušovė Laisvosios Papua Sąjūdžio 
lyderį Leo Warisman. Jis buvo indonezų 
paieškomas, kaip planavęs 2001 m. ginkluotą 
konfliktą, kurio metu žuvo 4 indonezų kariai.
♦ Kovo 14 d. įsitempė santykiai tarp Gru
zijos vyriausybės ir formaliai jai priklausan
čios Adžąrijos autonominės srities. Adžarų 
policija neįsileido į sritį Gruzijos prezidento 
Michail Saakašvili ir jo palydos. Paleisti keli 
šūviai virš prezidento vilkstinės privertė ją 
grįžti atgal. Gruzija grąso sudrausti Adžariją, 
panaudodama karinę jėgą, gi adžarų lyderis 
Aslan Abašidzė kreipėsi į Rusiją, prašy da
mas užtarimo.
♦ Kovo 14 d. Rusijos prez. Vladimir Putin 
užtikrintai laimėjo prezidento rinkimus. Jo 
rankose buvo visa Rusijos žiniasklaida, tad jo 
varžovų vienintelė viltis buvo, kad per mažas 
balsuotojų skaičius dalyvaus rinkimuose ir 
jie bus paskelbti negaliojančiais. □

Kitas pasirinkimas
(ELTA). Šiomis dienomis įsteigtas piliečių 

judėjimas “Kitas pasirinkimas", kaip teigia jo 
kūrėjai, buria Lietuvos žmones politinio gy
venimo apvalymui ir atnaujinimui. Pirmą kar
tą susirinkę šio judėjimo dalyviai kovo 9 d. 
diskutavo dėl priemonių, kurios leistų pasiekti 
užsibrėžtus tikslus. Tarp susirinkimo dalyvių 
buvo prof. VVt. Daujotis, prof. Arvydas Janu
laitis, politologas \fyt. Radžvilas. gyd. Arvy
das Akstinavičius, aktorius Ramutis Rimei- 
kis. teisininkas D.Paukštė. filosofas Stanis
lovas Juknevičius.- istorikas Alg. Šidlauskas.

Lietuva - Europos archeologijos 
konsiliume

Kovo 8 d. (ELTA). Strasbūre (Prancūzija) 
vykusiame Europos archeologijos konsiliu
mo metiniame susirinkime Lietuva priimta 
šios organizacijos tikrąja nare.

1999 m. įkurtam Europos archeologijos 
konsiliumui priklauso 23 Europos šalys. Ši 
tarptautinė organizacija rūpinasi archeologi
jos paveldo išsaugojimu ir stebi, kaip įgyven
dinama 1992 m. pataisyta Europos archeolo
gijos paveldo apsaugos konvencija, kuria 
siekiama sumažinti paveldo sunykimo pavo
jų. sukurti archeologijos draustinius, vesti pa
veldo apskaitą, užtikrinti mokslinę archeolo
ginių tyrimų reikšmę. įgyvendinti fizines šio 
paveldo apsaugos priemones, kaupti ir platin
ti mokslinę informaciją, kovoti su nelegaliais 
kasinėjimais bei teikti abipusę techninę bei 
mokslinę paramą.

Šiemet vykusiame susirinkime didžiausias 
dėmesys buvo skirtas visuomenės informa
vimui, siekiant, kad ji turėtų galimybę susi
pažinti su archeologijos paveldo objektais, 
archeologinėmis vietovėmis, skatinti, kad 
archeologiniai objektai būtų tinkamai atrinkti 
viešam demonstravimui.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

Pasisako Bendruomenės nariai

Dar apie Vasario 16
Ką lik atšventėme Vasario 16-tą - 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasi
rašymo dieną. Gražiai atšventėm brangią 
šventę savo bendruomenėse ir ne tik jose, 
bet ir platesniu mastu Australijos bendruo
menėse. Tiesa, ne visose valstijose išėji
mas viešumon buvo vienodas. Kiek man 
žinoma, vienur buvo pasirinkta iškelti mū
sų trispalvę prie valstijos sostinės rotušės 
rūmų, kitur jos plėvesavo svarbiausioje 
miesto aikštėje, kaip pvz. Melbourne 
Federation Square. O kaip puikiai jos at
rodė p. Algio Kairaičio atsiųstame elektro
ninio pašto laiškutyje! Tuoj persiunčiau jį 
pažįstamiems ir mokykloms Lietuvon. O iš 
ten gavau tiek nuoširdžių padėkų ir palan
kių komentarų. Perduodu skaitytojams tik 
patį trumpiausią: “Aikštės vaizdai su mūsų 
trispalvėmis tikrai nuostabūs. Susigrau
dinau. Ačiū. ”

Kitur, kaip pavyzdžiui Sydnėjuje, LR 
Garbės generalinis konsulas p. V. Šliteris 
OAM jau kelintą kartą ntošia priėmimą 
Seimo Rūmų menėje, į kurį kviečiami kraš
tų konsulai, reziduoją Sydnėjuje, vyriau
sybės atstovai, parlamentarai, valdžios 
įstaigų vedėjai, lietuvių bendruomenės at
stovai ir kiti svečiai. Toks viešas priėmimas 
yra svetimtaučių ir australų supažindinimas 
su mūsų krašto istorijos raida, ekonomine 
ir politine padėtimi, kurią atskleidžia 
kviestas vyriausybės atstovas (šiais metais 
tai buvo iškalbus Seimo pirmininkas John 
Aquilina) ir generalinis konsulas. O dar 
svarbiau yra tai, kad priėmimas Seimo Rū

Krizė kainuoja daug
Prezidentūros skandalas jau prarijo 

mažiausiai 5 mln. litų biudžeto lėšų ir gali 
pradėti kenkti šalies ekonomikai bei finan
sams. Apie tai įspėjo Seimo narys prof. 
Kęstutis Glaveckas.

Jo skaičiavimu. Konstitucinio Teismo, 
Seimo ir kitų skandalą tiriančių institucijų 
išlaidos jau siekia 5 mln. litų ir mažiausiai 
antra tiek mokesčių mokėtojų pinigų gali 
prireikti sudėti į prasidėsiančią prezidento 
apkaltą.

„Jei apkaltos procesas Seime truks 20 
dienų ir žinant, kad viena Seimo narių 
darbo diena kainuoja 120 000 litų, tai 
biudžetui kainuos 2.5 mln. litų, antra tiek

Seimas nubaudė “Respubliką”
Kovo 8 d. (ELTA). Smerkdama “Res

publikos” antisemitines publikacijas Seimo 
valdyba kovo 8 d. vienbalsiai pritarė Seimo 
vicepirmininko Gintaro Steponavičiaus 
pateiktam siūlymui nutraukti sutartį su 
dienraščiu “Respublika”.

Seimo kanceliarija su dienraščio “Res
publika” leidėjais yra sudariusi sutartį dėl 
mokamos informacijos spausdinimo apie 
įstatymų leidybą, renginius Seime. “Res
publikoje” už biudžeto lėšas spausdinama 
ir kitokia su Seimu susijusi informacija.

2002-2003 metais Seimo kanceliarija 
“Respublikos” leidėjams už informacijos 
spausdinimą sumokėjo per 160 000 litų.

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko 
nuomone, Lietuvos pareigūnų, taip pat ir 
pačios visuomenės reakcija į “Respubliko
je” spausdintas antisemitines publikacijas 
turėjo būti kur kas greitesnė ir griežtesnė.

A. Paulauskas yra sakęs, kad Generalinė 
prokuratūra jau šią savaitę turėtų pateikti 
savąjį minėtų publikacijų vertinimą ir nu
statyti, ar jomis kurstoma tautinė nesan
taika, ar ne.

Seimo vadovo įsitikinimu, po mėnesio 

muose yra simboliškas ir svarbus įvykis, 
patvirtinantis Lietuvos Nepriklausomybę, 
kurią Australija jau seniai pripažino. Be to, 
tai yra gera proga ir lietuvių bendruome
nės atstovams pašnekinti valdžios ir poli
tinių partijų atstovus bei konsulus. O kaip 
mielai jie pasikalba, kai į juos kreipiamasi 
jų gimtąja kalba. Štai prancūzų konsulas, 
labai palankus lietuviams,- su pasididžia
vimu prisipažino, kad jo močiutė kilusi iš 
Alytaus.

Tačiau, ne vien tik Vasario 16-tos dienos 
proga turėtumėm savo kraštą garsinti Aus
tralijos bendruomenėse. Norėčiau dar api
būdinti kitą mums svarbų įvykį, vykusį 
2003 metais ir, kurio raštiškas atgarsis 
Friends of Waverley Library - 11th Annual 
Report and Financial Statement 2003 - 
2004, pasiekė mane prieš kelias dienas. 
Titulinio leidinio lape puikuojasi nuotrauka 
iš “Baltic to Bondi” renginio. Penktame ir 
šeštame puslapyje dar dvi nuotraukos iš 
tos kultūrinės, folklorinės šventės Waverley 
bibliotekos vestibiulyje, laiptinėje ir salėje. 
Ojos direktorius Denis Moorc, nepagailėjo 
šventės rengėjoms ir prelegentams, meni
ninkams bei pagalbininkams komplimentų:

Some of the highlights were: Baltics to 
Bondi, an exhibition of Lithuanian Culture 
and Folklore. Officially opened by the Hon. 
Consul General of the Republic of 
Lithuania on 8 March, the associated 
program includedfdm, music, spinning and 
weaving, costumes, masks, straw art, etc.

Be to, dar teko sužinoti, kad jo manymu 
2003 metais lietuviai surengė geriausią 
tautinę dieną.

Waverley bibliotekoje LIETUVIAI ma
loniai nustebino vadovybę, darbuotojus ir 
svečius savo renginiu ir paliko kultūringos 
tautos, turinčios vertingą folklorą. įvaizdį.

Isolda Poželaitė - Davis AM

sudarys kitos išlaidos“, - teigė jis.
Pasak jo, užsitęsus prezidento apkaltai, 

Lietuvai gresia ekonominiai sunkumai. 
Tokią galimybę patvirtina tai, kad šiuo metu 
destabilizuojasi valstybės valdymas, ir tai 
tolygu reputacijos versle praradimui.

K. Glaveckas prognozavo, kad dėl šių 
priežasčių šalies nenaudai gali būti pa
koreguoti Lietuvos skolinimosi reitingai.

Be to. jeigu prezidentas bus nušalintas 
ir teks rengti naujus šalies vadovo rinki
mus. tam iš biudžeto reikės 16 mln. litų.

„Taigi R.Pakso apkalta valstybei gali 
atsieiti apie 40 mln. litų", - prognozavo 
profesorius. □ 

įvyksiančiam Lietuvos stojimui į NATO 
minėtos publikacijos grėsmės nesukels, 
tačiau dėl pernelyg lėtos visų reakcijos į 
“Respublikos” spausdinamus antisemitinius 
rašinius, pasak A. Paulausko, Lietuva sulau
kė tarptautinės bendruomenės kritikos ir 
galbūt dar sulauks priekaištų prieš stojimą 
į NATO. * * *

(ELTA). Kovo 12 dieną Generalinė pro
kuratūra, nesulaukusi Žurnalistų ir leidėjų 
komisijos išvadų, pradėjo ikiteisminį tyrimą 
dėl antisemitizmo apraiškų dienraštyje 
“Respublika”. Apie tai pranešė generalinis 
prokuroras Antanas Klimavičius.

Jo teigimu, prokuratūra lauks komisijos 
išvadų dėl dienraštyje tilpusių minčių, jog 
žydai valdo pasaulį, ir neatmetė galimybės, 
jog bus pasitelkti ekspertai, įvertinant “Res
publikos” publikacijas.

"Surinkti kultūros, meno žmonių, rašy
tojų komisiją įmanoma ir, jei jie pateiktų 
mums savo išvadą, tai būtų kvalifikuotas 
teisingas sprendimas", - sakė gen. proku
roras Antanas Klimavičius. □
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Bendruomenės baruose
Menas galingas ir stebuklingas

Vasario 16-oji Gėelonge

Lietuvių Dienų 
parodoms vieta ideali 
- čia pat už kampo, 
buvusioj North Mel
bourne rotušėj, dabar 
pavadintoj ARTS

HOUSE. Parodos vyks nuo gruodžio 27- 
tos iki 31-os, nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. Nuo Melbourno Lietuvių Namų pės
čiomis - 5 minutės! Kai turėsit pusvalandį 
tarp renginių ar šiaip kokią laisvą valandėlę 
- ir užbėkite. O kadangi įėjimas (kaip 
paprastai) bus nemokamas, tai galite užeiti 
ir užeiti, kol abiejose parodose viską ap
žiūrėsite.

O tų “apžiūrėjimų” tikimės visai ne
mažai: viename kambary - tapyba, skulp
tūra, grafika, keramika, fotografija ir jau
nųjų menininkų (15-18 metų) darbai; 
kitame kambary - tautodailės darbai. Ypa
tingai norėtume atkreipti dėmesį į pačių 
padarytus tautodailės darbus Kalėdų te
ma; vainikus, puokštes, prakartėles.

Viskas apgalvota ir suorganizuota, 
išskyrus vieną detalę : MENININKUS! O

Antano Laukaičio 
atsiminimų knygos pristatymas

Pernai Lietuvoje išleista knyga “Gyve
nimo sūkuriuose” yra išskirtinai reta kny
ga, Australijoje nepardavinėjama. Skirta tik 
bibliotekoms. Ir mūsų biblioteka Banks- 
towne turėjo vieną egzempliorių, bet kažkas 
nepastebėtas apsukriai nugvelbė.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis vasario 22 
dieną Lietuvių Klube suruošė knygos pri
statymą. Visuomenė renginiu domėjosi. 
Klausytojų susirinko netoli šimtinės. 
Programos pradžioje buvo perskaitytas 
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo 
Adamkaus liudijimas - pasisakymas apie 
Antano Laukaičio asmenį ir darbus - 
“Džiaugiuosi, kad savo gretose turėjome 
žmogų, atsidavusį sportui” ir LR Garbės 
generalinio konsulo Sydnėjuje Viktoro 
Šliterio panašus pasisakymas - “Visas 
gyvenimas - sportui”. Juos perskaitė 
Viktoras Ratkevičius ir Kastytis Stašionis.

Skaitymui parinktieji knygos tekstai 
buvo išdėstyti tokia tvarka: vaikystė, 
sovietmetis, vokietmetis, darbo tarnyba, 
nelaisvė. Tai tekstai, apimantys ankstyvąjį 
autoriaus gyvenimą. Juose jis pasakoja 
vaikystės dienų nutikimus, mokymąsi 
Alytaus, Kretingos pranciškonų ir Kauno 
IV gimnazijose. Vieneri mokslo metai rusų 
okupacijoje, dveji - vokiečių okupacijoje. 
Pasakodamas apie save, autorius užgriebia 
plačiau kaip gyvenimas ėjo tuo metu Lie
tuvoje, kokios buvo žmonių nuotaikos ir 
išgyvenimai, kai vokiečiai gaudė jaunus

Antano Laukaičio atsiminimai
Juozas Almis Jūragis

Kas turi laimingą bei įdomų gyvenimą 
ir gyvena istoriniame, dėmesio nepraran
dančiame laikotarpyje, tas turi ką atsiminti, 
apie ką pakalbėti, kuo sušildyti savo širdį 
ir dešimtmečiams praėjus. Antanas Lau
kaitis visa tai turi, ir jo atsiminimų knyga 
“Gyvenimo sūkuriuose" yra nuoširdus pa
sakojimas apie tai, ką jis mylėjo, kuo aug
damas džiaugėsi, ką kentėjo karo metu, kaip 
ėjo per pavojus “gerosios rankos” vedamas 
į šviesesnes dienas.

Taip kūrė jis atsiminimus apie visas pra
bėgusias dienas, apie vietas būtas ir gyven
tas, negalimas užmiršti. Apie gimtąjį mies
telį, tėvus, garsią Laukaičių giminę, šakni

be jų visi mūsų geriausi planai nueina šu
niui ant uodegos.

Todėl prašome: dailininkai, kurie keti
nate dalyvauti parodoje, prašomi apie tai 
pranešti
Julijai Simankevičienei.
17 Glen Rd., Ashburton, Vic. 3147, 
tel.: (03) 9885-1792,
e-mail: spule@yahoo.com 
o tautodailininkai -
Irtai Strazdauskienei,
224 Osborne Str., Williamstown,
Vic. 3016, 
tel.: (03) 9397-1767 
e-mail: irta@ccntras.lt arba
Daliai Didžienei,
107 Esplanade, Altona, Vic. 3018, 
tel.: (03) 9398-3160

Nedelskite! Norėtume žinoti, kas daly
vaus iki gegužės mėnesio pabaigos, o jau 
paskui prašysime ir daugiau detalių

P.S.: Apie parodų detales ir įvairias 
premijas paskelbsime vėliau.

ALD informacija

vyrus ir vežė darbams į Vokietiją, ar siuntė 
fronto darbams į Rytus. Pagautas buvo ir 
Antanas Laukaitis. O išsipirkti iš fronto 
darbų galėjo tik pasižadėdamas stoti į 
Reicho darbo tarnybą. Ten patyrė kareiviš
ką nušveistų kastuvų nešiotojų užgrūdini- 
mą. tvarką ir drausmę. Nelaisvė buvo gy
venimas spygliuota viela aptvertame 
atvirame lauke tarp 100 000 kitų belaisvių. 
Alkis, utėlės, dienų nuovargis, naktų šaltis.

Renginio režisūra, tekstų parinkimas- 
Dana Skorulicnė.

Įvado žodis: ir vieno žmogaus prisimi
nimai yra bendros istorijos dalis - Pajauta 
Pullinen.

Trumpieji tekstų komentarai - Pajauta 
Pullinen, Irena Dudaiticnė, Jadvy ga Buro- 
kienė.

Skaitovai - Viktoras Ratkevičius, Aistis 
Bieri, Kastytis Stašionis, Vytenis Šliogeris.

Pirmąją renginio dalį užbaigė autorius 
Antanas Laukaitis. Jis padėkojo rengėjoms, 
skaitovams ir apsilankiusiems į renginį. 
Papasakojo, kaip iš jo užrašų giminių ir 
draugų rankose gimė knyga.

Antrąją sportinę renginio dalį - stalo 
teniso varžybas - pradėjo Nita Wallis, 
buvusi stalo teniso čempionė. Sąmojum 
paspirgintais žodeliais ji pakalbėjo apie 
stalo teniso žaidimą Australijoje ir pakvietė 
visus į antrą aukštą, kur salėje vyko stalo 
teniso varžybos.

Juozas Almis Jūragis

mis siekiančią XVII šimtmečio pradžią. 
Vaikystėje gyvenimas vaistininko sūnui 
buvo sveikas, švarus, nerūpestingas ir 
nenuobodus gimtajame Leipalingyje ir jo 
žavingose apylinkėse. Nemunas buvo už 
kelių kilometrų, buvusio dvaro parkas, eže
rėlis, prie miestelio dviejų upių santaka. 
Žaidimų erdvė ir laisvė beveik be ribų. Bū
rys vienmečių draugų, pačių sugalvoti žai
dimai ir pagaliau sportas. Ankstyvoje vai
kystėje tik suaugusiųjų pamėgdžiojimas, 
paskui nepakeičiama pramoga, beveik pa
šaukimas. Garbingi, malonūs giminaičiai. 
Vienoje parapijoje garsusis prelatas Laukai
tis, kitoje parapijoje teta Garmienė. Pas ją 
švenčių proga susirenka visa giminė - kitos 
tetos, pusbroliai, puseserės. Visi jį myli, ge-

Inž. Juozas Bajorinas.

Šių me
tų vasario 
15 dieną 
Geelonge 
minėjome 
86-ąsias 
Lietuvos 
valstybės 
atkūrimo 
metines.

Nepri
klausomy
bės atga
vimo minė
jimas buvo 
pradėtas pamaldomis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo kunigas 
Algirdas Šimkus iš Melbourno. Buvo 
gražus, šiltas, saulėtas vasaros rytas, bet į 
pamaldas žmonių susirinko mažokai.

12.15 vai. p.p. minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park. Minėjimą 
pradėjo Gcclongo Apylinkės Valdybos vice
pirmininkas, pasveikindamas visus susirin
kusius į šią iškilmingą šventę. Lietuvos 
Tarybos nutarimą - Aktą perskaitė Jonas 
Tamošiūnas.

Vėliavas įnešė jaunieji tautinių šokių 
grupės “Gegutė” šokėjai ir visi susirinku
sieji sugiedojo Lietuvos Himną. Po to tylos 
minute buvo pagerbti žuvusieji už tėvynės 
laisvę. Šiai šventei pritaikytą paskaitą skai

Po Vasario 16-osios minėjimo geclongiškiai ir svečiai pabendravo prie pietų stalo.

raširdiškai pabendrauja. Toji stipri giminys
tės dvasia drąsino, auklėjo Antulį (taip jį 
savieji vadino), padėjo jam suprasti gėrį, 
plačiau atsiverti gyvenimo džiaugsmui, 
prasmei ir grožiui.

Laukaitis augo ramiaisiais nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Iš ten jis pasisėmė 
laisvo žmogaus dvasinę ištvermę ir gėrį 

tė svečias iš Adelaidės - inž. Juozas Bajo
rūnas. Paskaitą klausy tojai atidžiai išklausė 
ir palydėjo gausiais plojimais. Geelongo 
Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
gerbiamam Juozui už įdomią ir poetiškai 
perskaitytą paskaitą.

Iš ALB Krašto Valdybos buvo gautos r 
padėkos už aktyvią visuomeninę veiklą 
2003 m. Australijos Lietuvių Bendruome- 
neje. Padėkos buvo įteiktos Geelongo Apy
linkes Valdybos pirmininkui Stasiui Šutui 
ir Valdybos nariams - Genovaitei Valaitie
nei, Vytautui Brener (Brencizeriui), Jonui 
Obeliūnui, ir dr. Edvardui Reilly.

Meninė programos dalis buvo trumpa, 
bet smagi. “Gegutės” šokėjai, vadovaujami 
Birutės Liebich, pašoko porą šokių.

Geelongo šaunusis choras “Viltis”, 
vadovaujant chorvedei Aldonai Scano, 
pakiliai energingai sudainavo keturias 
dainas.

Visi dalyviai džiaugėsi linksma, neilga 
programa, nes diena buvo karšta ir lauke 
laukė skanūs pietūs. Turtingą “švedišką” 
stalą, kaip visuomet, paruošė nenuilstamos 
šeimininkės - Genutė, Meilutė, Birutė, 
Nijolė ir Stasė.

Geelongo Apylinkės Valdyba dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie šios Vasario 16- 
osios minėjimo pasisekimo.

K. Starinskas
Geelongo Apyl. Valdybos vicepirm.

teigiančios tautinės kultūros branginimą. 
Anksti mirė tėvas, šeimos gerove rūpinosi 
motina. Teko persikelti į Kauną. Aplinkybės 
vertė mokytis keliose gimnazojose: Alytaus, 
Kretingos pranciškonų ir Kauno ketvirto
joje. Pas pranciškonus gyveno jų bendrabu
tyje. Tvarka ir pamaldumo praktikos kaip 
seminarijoje. Nuo klūpėjimo bažnyčioje ant 
kelių susidarė mazoliai, bet iš ten išėjo dva
siškai subrendęs ir ten praleistų metų ne
sigaili.

Kaune 1941 m. įstojo į šeštą, jau sutary- 
bintą. klasę. Reikėjo pratintis prie rusiškos 
tvarkos, mokytis rusų reikalaujamų dalykų, 
jausti komunistų spaudimą. Buvo iškvies
tas į saugumą, spaudžiamas pasidaryti jų 
agentu. Pasisekė atsikalbėti. Kilus kanu ir 
prasidėjus lietuvių sukilimui, neilgą laiką 
partizanavo, bet laimingai buvo paleistas 
namo.

Vokiečių okupacijoje gimnazistams ir 
šiaip jauniems vyrams Kaune buvo nesaugu. 
Vokiečiai gaudė jaunus žmones savo karo 
reikalams. Žaliakalnio “Dainos” kino teatre 
pagavo ir Laukaitį. Su kitais buvo nuvežtas 
į Šančių kareivines, bandė kaip nors išsi
sukti ir nepatekti į tą formuojamą darbo 
batalioną frontui. Per didelę malonę buvo 
duotajam tik viena galimybė - stoti į Reicho

Nukelta į 7 psL
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Lietuva iš arti
Apie krizės užkulisius

Jau pusmetį besitęsiąs Prezidentūros skandalas įsisiūbavo tada, kai Valstybės 
Saugumo Departamento (VSD) vadovas Mečys Laurinkus atkreipė aukštų pareigū
nų dėmesį į nepageidaujamus faktus. Įtampa tarp VSD ir Prezidentūros tebeauga. 
Su VSD vadovu Mečiu La U rinku m kalbėjosi žurnalo “Veidas” darbuotojas 
Audrius Bačiulis. Pateikiame kai kurias ištraukas. Red.

Tai kokios tos giluminės priežastys, dėl 
kurių, kaip sakote, ir kilo tisas Preziden
tūros skandalas, konfliktas tarp prezidento 
ir Valstybės saugumo departamento?

Viso šio proceso giluminė priežastis, kaip 
jau minėjau, yra naujos kontrabandininkų 
bangos, susiformavusios prieš ketverius 
metus, pastangos diskredituoti, kaip nors 
sutrikdyti teisėtvarkos institucijų darbą. Ši 
naujoji kontrabandininkų banga veikia nebe 
tokiais metodais kaip jų pirmtakai. Tai jau 
nebe primityvus muitininkų papirkinėjimas. 
Šios bangos interesai sutapo ir su kai kurių 
Rusijos grupuočių interesais.

Tačiau per pastaruosius kelerius metus 
šiai sistemai buvo suduotas didelis smūgis. 
Dėl teisėtvarkos pareigūnų veiklos kontra
bandininkai patyrė nepaprastai didelę žalą. 
Masteliai iš tiesų labai dideli. Teisėtvarkos 
institucijos (ne vien VSD) faktiškai sugebėjo 
uždaryti tranzitinę tarptautinės kontrabandos 
arteriją. Daugiausia ja ėjo kontrabanda ciga
retėmis, o apyvarta buvo itin didelė.

Viena didžiausių Europos valstybių, su 
kuria bendradarbiauja VSD (Didžioji Brita
nija - A.B.); šį srautą įvertino maždaug 15 
mlrd. litų! Tai galima įsivaizduoti, kokia apy
varta, kokie kiekiai kontrabandinių prekių, 
kiek žmonių įtraukta, kokia sistema veikia. 
Visa tai, kas vyko ir tebevyksta per pastaruo
sius keletą mėnesių, - šių kontrabandininkų 
atsakas į teisėtvarkos smūgį. Pagrindinis jų 
tikslas - kaip nors sutrikdyti teisėtvarkos 
veiklą ir pirmiausia jos techninę bazę. Ka
dangi tyrimai šiuo metu centralizuoti ir vyksta 
koordinuotai, tai vienintelis būdas prieiti prie 
šaknų ir pabandyti užkirsti jiems kelią - turėti 
savo žmonių teisėtvarkos institucijų vado
vybėje. Kito kelio nėra. Paprasto muitininko 
ar pasieniečio papirkimu jau nieko nelaimėsi, 
tad vienintelis būdas - sistemingas bandy
mas prieiti prie tų, kurie planuoja ir koordi
nuoja operacijas...

Rusijoje tokie veiksmai paprastai vadi
nami informaciniu karu.

Būtent. Mes iš karto matome tų grupuo
čių veiklos ženklus, kokius ėjimus jie daro. 
Vieni eina pas politikus, kiti eina į spaudą, 
treti dar kur nors. Taip pamažu ir formuojama 
viešoji nuomonė. Galų gale VSD atsiduria be
siaiškinančiojo padėtyje. O visuomenė visuo
met nepatikliai žiūri į tuos, kurie aiškinasi.

Tai matydami kontrabandininkai dar 
labiau suaktyvino savo veiksmus prezidento 
rinkimų kampanijos metu ir po rinkimų. Jie 
pamatė, kad dalis naujosios Prezidentūros 
atstovų paprasčiausiai nepatyrę, neturi imu
niteto netamybiniams ryšiams, patys būdami 
verslininkai lengvai eina į kontaktus su kitais 
verslininkais. Šitai kontrabandininkams buvo 
labai paranku. Jie pamatė, kad pamažu gali 
pavykti padaryti tokias “reformas” teisėtvar
kos institucijose, kad galės ne tik jose in
formacijos šaltinių turėti, bet ir poveikį daryti.

Kita vertus, nepamirškime, kad kol kas 
mes kalbame tik apie kontrabandos reikalus. 
Aš dar nepasisakiau apie tai, kas vyksta 
narkotikų prekyboje, kitose organizuoto nu
sikalstamumo srityse.

Kalbate apie pinigų plovimą?
Pinigų plovimas - viena svarbesnių sri

čių. Pastaruoju metu čia vyksta visiškai nau
joviški procesai, kuriems atidžiau išanalizuoti 
tiesiog neturime žmonių.

Pamenate, kokią finansinę aferą bandyta 
padaryti “Snoro” banke? Kai bandyta iš kar
to kone pusantro milijardo į jį “investuoti”? 
Beje, atkreipkite dėmesį - demaskuotieji
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Mečys Laurinkus.

aferistai nei man, nei departamentui neiškelia 
jokios bylos, nors kokių tik grasinimų nebuvo! 
Žadėta tarptautinį skandalą sukelti, užtąsyti 
mane Monako teismuose. O nieko nebuvo, 
nes jie suprato, kad pralaimėjo.

Žinot, stebina viena- kad tiek VSD, tiek 
politikai viską stengiasi traktuoti kaip, tar
kime, kontrabandos problemą, tarsi šiame 
skandale neegzistuotų Rusijos veiksnys. 
Tarsi neegzistuoja Jurijus Borisovas, priva
lantis pagal Rusijos įstatymus bendradar
biauti su tos šalies specialiosiomis tarnybo
mis. Tarsi nebuvo išsiųsti iš Lietuvos Rusijos 
ambasados darbuotojai, pernelyg domėjęsi 
R.Pakso apkalta. Tarsi po įtakingų Seimo 
narių kabinetus nevaikštinėtų Rusijos dip
lomatai ir atvirai neklausinėtų, kodėl taip 
norima nušalinti šitą prezidentą.

Mes neįvertiname vieno paprasto daly
ko, nes manome, kad tai esą niekai, - tų žmo
nių, kurie kovoja prieš valstybę, kurie daro 
nusikaltimus. Dažnai manoma, esą jie buki. 
O jie nėra buki! Jie kuria savo planus, ir kartais 
turi tam geresnių galimybių nei valstybinės 
institucijos. Turi milžiniškas sumas pinigų, 
samdo už juos smegenų centrus. Tai nėra ban
ditai, kokius mums rodo filmuose.

VSD neturi konkrečių, tiesioginių duome
nų, siejančių J.Borisovąsu Rusijos spec, tar
nybomis. Jo kontaktai dar ne pagrindas kal
tinti. Mes neturime faktų ir įrodymų, kad jis 
būtų gavęs kokią nors konkrečią užduotį iš 
kurios nors specialiosios tarnybos. Todėl 
geriausių norų turėdamas aš negaliu šitų 
dalykų susieti. Nepriklausomai nuo to, ką sa
ko sveikas protas ar paprasta loginė analizė. 
Norint kaltinti, reikia turėti įrodymų.

Kita vertus, VSD labai aiškiai iškėlė J.Bo- 
risovo problemą, jo pasisaky muose preziden
to atžvilgiu įžvelgėme pavojingų dalykų, 
įvardijome klausimus. į kuriuos turi būti at
sakyta. Ir įjuos teks atsakyti konkrečiai, nes 
nežiniai ar istorijai tokių dalykų palikti ne
galima. Tai valstybės interesas, tad pasirin
kimo, atsakyti įjuos ar ne, būti negali.

Mes nemanome, kad gali būti koks nors 
konkretus J.Borisovo susitarimas su jau mi
nėtais kontrabandininkais. Galiu pasakyti dar 
atviriau - šiuo metu pasaulyje specialiosios 
tarnybos veikia visiškai naujais metodais. 
Agentams užduotys tiesiogiai nebeduoda
mos, pasižadėjimai bendradarbiauti krauju 
nepasirašomi.

Dabar pažeidžiamumas pasiekiamas visai 
kitais būdais. Pažeidžiamumas gali būti už
programuotas verslo kontraktuose, kuriuose 
specialiosios tarnybos veikia per dešimtuosius 
asmenis. Žmogus to norėdamas negali įžvelg
ti, bet jis jau pažeidžiamas. O verslo kontraktai 
kartais pasirašomi dešimtmečiams, turint 
labai tolimą perspektyvą.

Lietuvoje matau vieną labai paprastą da
lyką, atsiradusį per pastaruosius metus.

Ar Lietuvos moterys laimingos?
(ELTA). Dauguma Lietuvos moterų jau

čiasi laimingos. Pagal kosmetikos ir buities 
prekių tinklo “Dragas” užsakymu atliktus 
tyrimus, net 73% Lietuvos moterų patvir
tino esančios laimingos ir paneigė vyrau
jančius stereotipus apie jų pesimistinę sa
vijautą. Apklausą “Lietuvos moterų lūkes
čiai” vasario 27-28 dienomis atliko Rinkos 
analizės ir tyrimų grupė R AIT. Tyrimo metu 
telefonu buvo apklausta daugiau nei 500 
16-60 metų amžiaus moterų iš visos Lie
tuvos. Apklausa siekė išsiaiškinti Lietuvos 
moterų lūkesčius, susijusius su įvairiomis 
socialinio gyvenimo sritimis.

Į klausimą, ar manote, kad jūs esate lai
minga, teigiamai atsakė 73% apklaustųjų. 
12% moterų apibūdino save nelaiminga, o 
15% nurodė, jog “sunku pasakyti”. Save lai
minga dažniau apibūdino jaunesnės - 16- 
35 metų moterys. Tokį atsakymą rinkosi 88% 
tyrime dalyvavusių šio amžiaus moterų. Tuo 
tarpu daugiau kaip pusė (59%) save nelai
mingomis laikančių moterų yra vyresnio 
amžiaus kaimo vietovių gyventojos.

Paklaustos, ką labiausiai savo gyvenime 
norėtų pakeisti, 37% moterų nurodė mate
rialinę padėtį. Antroje vietoje atsidūrė mo
terys, norinčios pakeisti darbą (16%), tiek 
pat buvo tų, kurios nieko nenorėtų keisti, o 
14% moterų pageidautų kitokio laisvalaikio. 
Daugiausiai teigusiųjų, jog norėtų keisti 
materialinę padėtį, yra brandaus ir vyresnio 
amžiaus (36-60 metų) moterys, gyvenančios 
kaimo vietovėse. Savitai į šį klausimą atsakė 
Kaune gyvenančios moterys. Skirtingai nei 
kitų miestų ir kaimo vietovių gyventojos, 
kaunietės labiausiai norėtų keisti ne mate
rialinę padėtį, o laisvalaikio praleidimo bū
dą (31%) ir savo statusą visuomenėje (20 %).

Net 75% apklausoje dalyvavusių dir
bančių 16-60 metų moterų teigiamai atsakė 
į klausimą, ar jaučiasi lygiateisės su vyrais

Varžėsi ilgakasės
(DELFI) Kovo 6 d. Kėdainių pramogų centre „Vtkon- 

da“ vyko Santarvės fondo organizuotas respublikinis 
konkursas „Ilgakasė 2004“. Jame dalyvavo 29 ilgakasės.

Be abejo, pats svarbiausias vertinimo kriterijus buvo 
plaukų ilgis (visų dalyvių plaukai buvo ne trumpesni nei 
60 cm). Tačiau ilgąsias kasas dar reikėjo ir gražiai bei 
išradingai pademonstruoti. Dalyvės varžėsi dviejuose 
konkursuose. Pirmoje konkurso dalyje jos pasirodė su 
tautiniais kostiumais, o antroje turėjo pristatyti avangardinę 
šukuoseną ir prie jos derantį drabužį. Vertintas dalyvių 
originalumas, išradingumas, žavesys. Absoliučia nuga
lėtoja pripažinta vienuolikmetė Violeta Bliujūtė iš Elek
trėnų (žiūr. nuotr.). Komisijąji sužavėjo ne tik žavia šyp
sena bei originalumu, bet ir tikrai įspūdingais plaukais: 
jų ilgis - net 137 cm! Violetai atiteko dviratis - pagrindinis 
prizas, įsteigtas renginio globėjos prof. K. Prunskienės.

Ekonominės priklausomybės klausimas 
sprendžiamas labai subtiliai. Tačiau per eko
nominę priklausomybę pasiekiami visi kiti 
tikslai. Matome, kaip lengvai pasiekiami 
reikalingi rinkimų rezultatai, kaip sukuriamos 
tam tikros situacijos.

Sakykite, ar tai, kas dabar vyksta Lietu
voje, neatitinka Rusijos interesų?

Situacija nėra tokia. Reikia žiūrėti pla
čiau. Žmonės dar neįsivaizduoja mastelio, su 
kokio lygio kontrabanda mes susiduriame. 
Nepamirškime, kad pajamos, gaunamos iš 
nelegalios veiklos, siekia 15 milijardų! Ožmo- 
nėms, kurie manęs klauso, bet netiki, atrodo, 
tarsi aš kalbėčiau apie 15 000. Supraskime 
mastus, tuomet suprasime ir tai, kokios pa
stangos dedamos, kad tie pelnai būtų išsaugoti.

Siekiama kontroliuoti Lietuvos tranzitą, 
iš ES ateinančias lėšas, kontroliuoti ekono
miką. O mes vis tiek teigiame, esą tai niekai 
ir viskas gali apsiriboti kelių specialiųjų 
tarnybų, kurios esą viską planuoja ir kombi
nuoja, žaidimais. Tuo tarpu tos pačios Rusijos 
spec, tarnybos kovoja su kontrabandininkais.

Vyksta visiškai naujas karas, kurio pobū
džio dar daug kas nesupranta. Ne tik Lietuva, 

savo darbe ar studijose. Lygių teisių profe
sinėje veikloje problema kiek mažiau aktu
ali jaunesnėms (16-24 metų) moterims. Net 
84% šios amžiaus grupės moterų teigia, jog 
darbe ar studijose jaučiasi lygiateisės. Ne- 
lygiateisėmis jaučiasi 25% apklausoje da
lyvavusių darbingo amžiaus moterų. Tokį 
atsakymą dažniau nurodo vyresnio amžiaus 
- 36-60 metų moterys (70%). Dauguma 
moterų lygiateisėmis jaučiasi ir šeimoje. 
Taip teigia 87% moterų, gyvenančių su 
sutuoktiniu ar nuolatiniu partneriu. Tuo 
tarpu nelygjateisėmis šeimoje jaučiasi 13% 
apklausoje dalyvavusių su sutuoktiniu ar 
partneriu gyvenančių moterų.

Į klausimą, kas svarbiausia sėkmingam 
šeimyniniam gyvenimui. 76% moterų nuro
dė tarpusavio supratimą. 3% apklaustųjų 
mano, jog svarbiausia šeimoje - geri sek
sualiniai partnerių santykiai. Daugiausia 
taip manančių moterų -16-25 metų grupėje.

Kiek kitaip balsai pasiskirsto kalbant 
apie lygias vyrų ir motenĮ galimybes daly
vauti politinėje visuomeninėje veikloje. Pu
sė apklausoje dalyvavusių darbingo amžiaus 
moterų mano, kad vyrai ir moterys Lietuvoje 
turi vienodas galimybes šioje veikloje ir 
viskas priklauso nuo pastangų. Beveik tiek 
pat moterų (49%) teigia, jog esamos sąlygos 
labiau palankios vyrams, tik 1 % apklaustųjų 
mano, jog sąlygos labiau palankios moterims.

"Tokie tyrimo rezultatai maloniai nu
stebino. Džiugu, kad stereotipinis mąstymas 
apie liūdnas Lietuvos moteris, kurių vieta 
namuose, prie puodų, nyksta. Be to, tyrimo 
rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog Lie
tuvos vyrai yra pakankamai supratingi 
teigia “Drogo” direktorė Auksė Patumsienė.

Kosmetikos ir buities prekių tinklas “Dra
gas” šiuo metu Lietuvoje valdo 21 savitarnos 
parduotuvę, jau investavo per 10 mln. litų ir 
sukūrė daugiau kaip 150 darbo vietų. □ 

bet ir visa Rytų Europa, visa Rusija yra susi
dūrusi su tokio masto nelegalia veikla, kad 
dar nežinia, kurioje pusėje didesnės lėšos ir 
geresni protai. Tačiau kalbėti apie tai kaž
kodėl niekam nesinori.

Į politines partijas ateina labai daug vers
lininkų. Nevienas verslininkas nėra šventas. 
Tai žmonės, neabejingi įstatymų apėjimui, jie 
nėra valstybininkai tikrąja to žodžio prasme. 
Tokie žmonės labai nesunkiai, net labai grei
tai apipinami įvairiais ryšiais. Įtraukiami netgi 
aukšto rango pareigūnai, ir padaroma tai labai 
greitai. Mes tą ir Lietuvoje matome. Imkime 
kad ir pasienį. Sistema kurta ilgai ir sunkiai, 
įdiegta daug naujovių, bet užteko, regis, 
smulkmenos apipinti ir įtraukti į savo veiklą. 
O mes dabar žiūrime ir savo akimis netikime.

Bet kartu tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, 
davė ir teigiamų rezultatų Mes pamatėme 
savo įstatymų spragas, pamatėme, kokių 
padarinių gali duoti institucijų tarpusavio 
bendravimo taisyklių nesilaikymas, neskai
drus rinkimų finansavimas. Manau kad nuo 
šiol per rinkimus bus daug atidžiau žiūrima į 
partijų ir politikų finansavimo šaltinius, į 
žmones, kurie duoda pinigų □
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Paulausko sveikinimą, kurį persiuntė “Mūsų Pastogės" redakcijai.

KOVO 1

Lietuva* RetpuC*kO» Seimo Hrmlntnko* 
Artūro* Poutou»kai

Kortais užuot ta'o žoažus
LA'SVĖ lt NEPRIKLAUSOMYBE, 
sakome- KOVO l l-pji.
lt būname teisūs nes Kovo 1t -oji
’apo Laisvės ir NepnkiausomybOs sinonimu. 
Atgirrrno vainiku.

Jauna mūsų Kovo ; i -oil
Todėl dar gležna, trapi, pažeidžiamo

Tad saugokime jq. kad galėtume 
perduoti savo valkams ir vaikaičiams. 
Saugokime savo meile ir ištikimybe, 
vienybe ii kasdieniu darbu Lietuvai.

Vietinei Rinktinei — 60 metų

Gerb. “Mūsų Pastogės” 
Redakcija,

Iš visos širdies Kovo 11-osios proga 
norėčiau Jums palinkėti sėkmės ir drąsos 
vardan mūsų pažangos keliu einančios 
Lietuvos.

Darykime gerus darbus ir tikėkime jais, 
nes geri darbai visada ras tuos, kuriems jie 
yra reikalingi.

Pagarbiai
Lolita Kalėda

Letter to the Editor
English language has become one of 

the main languages in the world so far. 
Therefore, it is obvious why almost all 
students in Kelmė have chosen it as their 
first foreign language. It is especially 
important in small towns, where people have 
fewer possibilities to socialize with 
foreigners. Learning languages has a special 
meaning here.

Having in mind the importance of 
English, it is really great that our small town 
Kelmė has Isolde L Poželaitė-Davis AM 
English Language Competition where we 
can evaluate ourselves. Year after year, it 
has become a nice tradition that on the 26th 
of January school-leavers commemorate The 
Independence Of Australia by participating 
in this competition and on the 16th of 
February winners get the awards.

For the last few years I have been waiting 
for a chance to evaluate my English 
knowledge and to compare it with others. 
That is why it was a splendid idea to 
participate in this competition. I really 
enjoyed the variety of topics given, because 
all the participants could write about 
whatever they wanted or were interested in. 
As a matter of course, I was very' proud to 
have won this competition and it really gave 
me a lot of self-confidence, a sense of 
achievement and satisfaction.

To my mind, people like Isolda I. 
Poželaite-Davis AM by her involvement in 
Lithuanian cultural life, her interest in youth 
education and future makes the world a 
better place to live. Her role as a supporter 
of this competition is invaluable in 
broadening the educational possibilities in 
Kelmė district.

Viktorija Kurlinkutė,
Kelmė Jonas Greičiūnas Gymnasium, 

Isolde I. Poželaitė-Davis AM 
English Language Competition’s 

1st place winner

Mielieji,^ 
nuoširdžiai sveikinu 
Jus su mūsų

Gerb. Redaktore,
“Mūsų Pastogėje” retkarčiais klausiama, 

“kiek dabar yra naujalietuvių, įsikūrusių 
Australijoje?” Tiksliai turbūt neįmanoma 
pasakyti. “M.P.” (2004.02.13) buvo pami
nėta, kad Sydnėjujc yra pusšimtis aktyviai 
bendraujančių. Visoje Australijoje be abejo 
yra daug daugiau. Vienas rodiklis yra 
Australijos pilietybės duomenys. Kasmet 
Imigracijos Departamentas skelbia naujų 
piliečių statistiką. Tai rodo, kad tarp 1991- 
92 ir 2002-03 metų Australijos pilietybė 
buvo suteikta 210 Lietuvos piliečių. Po
puliariausi metai buvo 1994-95 (28), 1996- 
97 (26), ir 2001-02 (24) (Department of 
Immigration and Multicultural and 
Indigenous Affairs, Annual Reports).

Žinoma, šis rodiklis nelabai tikslus - 
žmonės, gavę Australijos pilietybę, nebū
tinai pasilieka Australijoje, ir ši statistika 
neapima gyvenančių Australijoje, bet nega
vusių pilietybės - tačiau, turbūt galima 
teigti, kadjis nurodo minimumą migravusių 
į Australiją per paskutinius 15 metų.

Jonas Morkūnas 
Canberra

Pasaulinis mikčiojančių 
žmonių kongresas

Vasario 14-19 dienomis Australijoje, 
Perth mieste, vyko 7-asis Pasaulinis mik
čiojančių žmonių kongresas. Pagrindiniai 
šio kongreso organizatoriai. Australijos 
Speak Easy Asociacijos (ASEA) nariai, 
subūrė įvairių šalių mikčiojančiuosius, 
specialistus bei mokslininkus, kurie gilina
si į mikčiojimo problemą. Kongrese daly
vavo apie 300 atstovų iš Amerikos, Ja
ponijos, Anglijos. Vokietijos, Pietų Afrikos 
ir daugelio kitų pasaulio šalių.

Noriu nuoširdžiai padėkoti p. Alfonsui 
ir p. Emilijai Čižeikoms, bei visiems Perth 
lietuvių bendruomenės nariams, kurie skyrė 
finansinę paramą ir suteikė man galimybę 
atvykti į šį svarbų renginį. Viešėdama p. 
Čižeikų namuose jaučiau didelį dėmesį ir 
nuoširdumą. Mane giliai sujaudino šių 
žmonių meilė savo kraštui ir visiems Lie
tuvos žmonėms. Pasauliniame mikčiojančių 
žmonių kongrese ne tik praturtinau savo 
teorines bei praktines žinias, bet ir sutikau 
daug puikių žmonių iš viso pasaulio. įgytos 
žinios, nauji draugai, malonūs prisimini
mai - reikšminga patirtis, kurią branginu 
ir vertinu.

Vilma Makauskienė
Logopedė ir psichologė 

Šiaulių Universiteto doktorantė 

Buvęs Vietinės Rinktinės kariūnas 
Kazimieras Blaževičius, Kaunas 

Specialiai “Mūsų Pastogei”

Dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje 
mūsų tauta patyrė kelias okupacijas. Visi 
okupantai buvo aršūs mūsų tautos ir valsty
bingumo priešai. Todėl natūralu, kad kiek
vienas doras lietuvis pagal savo išgales 
priešinosi okupantams. Į pasipriešinimo 
kovų istoriją reikšmingą indėlį įnešė gen. 
Povilo Plechavičiaus organizuota Vietinė 
Rinktinė. Š. m. vasario 16 d. suėjo 60 metų 
nuo istorinio generolo kreipimosi į Lietuvos 
jaunimą. Kas girdėjo tą kreipimąsi, negalėjo 
likti jam abejingas. Į generolo kreipimąsi 
entuziastingai atsiliepė 1919-1922 metų ka
rių savanorių vaikai, tautinės mokyklos 
auklėtiniai patriotai ir idealistai, kaimo ir 
miesto jaunimas ir visi tie, kurie tikėjo Tė
vynės atgimimu.

VR pradėta organizuoti tuomet, kada jau 
buvo aiški karo baigtis. Sovietinė armija jau 
buvo sulaužiusi Reicho armijos nugarkaulį 
ir nesulaikomai veržėsi į Vakarus. Patrio
tizmas, pareigos suvokimas ar beprotybė 
buvo savanoriais stoti į VR, kada Rytuose 
jau buvo girdimas siaubingas nenutrūkstan
tis gaudesys?

Artėjant karui į pabaigą. Rytų Lietuvoje 
susiklostė įdomi situacija: ten buvo trys 
priešiškos jėgos, kurios lyg tai privalėjo 
tarpusavyje kovoti. Tai - vokiški okupan
tai, raudonieji partizanai ir lenkai Armijos 
Krajovos diversantai. Raudonieji partizanai 
buvo aršūs vokiečių priešai, kėlė jiems siau
bą ir pridarydavo didžiulių nuostolių. AK 
kariams vokiečiai ir raudonieji partizanai 
buvo vienodi priešai. Visi jie kartu buvo 
didžiuliai lietuvių priešai, vienodai aršiai 
plėšę, žudę ir deginę vietinius žmones. 
Apart jų, miškuose buvo daugybė plėšikų - 
pabėgusių karo belaisvių, dezertyrų ir de
klasuoto elemento, kurie taip pat teroriza
vo vietos gyventojus. Vokiečių civilinė ir 
karinė administracija jau nepajėgė krašte 
palaikyti minimalią tvarką. Tautiečių ap
sauga nuo įvairių teroristų ir buvo viena iš 
priežasčių, kodėl buvo nutarta organizuoti 
Vietinę Rinktinę.

Kai karo baigtis jau buvo aiški, AK 
kariams nebuvo prasmės eikvoti jėgas ko
vose su vokiečiais. Tuo buvo suinteresuo
ti ir vokiečiai. Todėl vokiečiai ir lenkai rado 
bendrą kalbą ir 1944 m. tarpusavyje beveik 
nekovojo. Vokiečiai netgi aprūpindavo 
ginklais AK karius, kad šie efektyviau ko
votų su raudonaisiais partizanais. Tačiau 
lenkų ir sovietų partizanai tarpusavyje ma
žai pešėsi: vieni laukė Raudonosios armi
jos, kiti, tikėdamiesi Vakarų valstybių pa
ramos, planavo po karo Vilnijos kraštą vėl 
prijungti prie Lenkijos. Gavosi taip, kad VR 
kariams Vilnijos krašte teko kovoti tik su 
Armijos Krajovos kariais - lenkų naciona
listiniais partizanais.

Vos prasidėjus vokiečių - sovietų karui, 
1941 metų liepos 17 dieną buvo įsteigtas 
Rytų krašto “Ostland” komisariatas su 
būstine Rygoje, kuris karinę okupacinę 
administraciją pakeitė civiline. Lietuvos 
generalinės srities administravimą perėmė 
generalinis komisaras Adrian von Rentein, 
kuris įsikūrė Kaune. Rugpjūčio 5 d. jis 
paleido Lietuvos Laikinąją tyriausybę, tuo 
panaikindamas 1941 m. birželio 22-25 d. 
sukilimo deklaruotą Lietuvos nepriklauso
mybę. Nuo pirmųjų okupacijos dienų na
ciai demonstratyviai ignoravo lietuvių no
rą ir pastangas savarankiškai tvarkytis. 
Apakinti stebėtinų “žaibo karo” laimėjimų 

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

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

Europoje, jie visus okupuotus kraštus trak
tavo kaip karo grobį ir stengėsi juos pa
jungti savo karo mašinos reikmėms. Tai 
buvo viena iš svarbiausių priežasčių, dėl 
ko vokiečiai pralaimėjo karą.

Nepavykus “žaibo karui” Rytų fronte, 
1942 m. pabaigoje komisaras Rcntcln su 
mūsų krašto atstovais vedė derybas dėl 
lietuviškojo karinio dalinio organizavimo 
ir išsiuntimo į Rytų frontą. Mūsų atstovai 
sutiko tokį dalinį organizuoti su sąlyga, kad 
jam vadovautų tik lietuviai karininkai ir jis 
būtų panaudojamas tvarkai palaikyti tik 
Lietuvoje. Renteln su mūsų pasiūlymais 
nesutiko.

Po nesėkmių ties Maskva ir Leningradu, 
o ypač po Stalingrado katastrofos, 1943 
metų pradžioje vokiečiai pabandė savo 
jėgomis organizuoti lietuviškąjį SS legioną. 
Tačiau jų pastangos baigėsi visiška nesėk
me - į mobilizacinius punktus atėjo tik tie 
vyrai, kurie karinei tarnybai netiko. Latvi
joje ir Estijoje nacionaliniai SS daliniai 
buvo suorganizuoti, jie buvo pavaldūs 
vokiečių karinei administracijai ir kariavo 
Rytų fronte.

Atsikeršydama už tai, kad nepavyko 
lietuvių priversti kariauti už reicho intere
sus, okupacinė administracija uždarė 
aukštąsias mokyklas, daug žinomų inteli
gentų ištrėmė į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą suintensyvino jaunimo gaudymą 
į reicho darbo tarnybą. Tada hitlerininkai 
prabilo apie lietuvių tautos nepilnavertiš
kumą, kad ji po karo neturės jokių per
spektyvų kaip tauta ir kad ji tėra “tik lašas 
vandens ant įkaitusio akmens”.

1943 m. pabaigoje per generalinį tarėją 
gen. Petrą Kubiliūną vokiečiai vėl pabandė 
atgaivinti lietuviškojo SS legiono organi
zavimo galimybę. Po atkaklių derybų mūsų 
atstovams pavyko įtikinti vokiečius, kad 
lietuviškus karinius dalinius bus galima 
organizuoti tik tuo atveju, jei jiems vado
vaus lietuviai karininkai, o patys daliniai 
bus dislokuoti Lietuvoje tvarkai palaikyti ir 
ruoštis kovoms su artėjančia Raudonąja 
armija. Derybos vyko sunkiai, nes vokiečiai 
bijojo savo užnugaryje turėti jiems nepa- 
valdžius karinius dalinius.

Ieškant vado lietuviškam kariniam da
liniui, buvo apsistota ties gen. Povilo Ple
chavičiaus kandidatūra. 1944 m. pradžioje 
generolas porą kartų susitiko su Rentcln’u 
išdėstė jam savo sąlygas ir gavo komisaro 
pritarimą karinio dalinio organizavimui. 
1944 m. vasario 13 d. buvo pasirašytas 
dokumentas dėl Vietinės Rinktinės sudary
mo. Jame buvo numatyta, kad bus or
ganizuota 20 batalionų po 800 karių. VR 
karių uniforma turėjo būti vokiška su lie
tuviškomis emblemomis. Karininkams buvo 
palikta lietuviškoji uniforma. Vokiečiai įsi
pareigojo kariniams daliniams suteikti pa
talpas, karius apginkluoti ir maitinti pagal 
vokiečių karių normas. Deja, iki pat VR 
gyvavimo pabaigos vokiečiai savo įsiparei
gojimų nevykdė, netgi sabotavo juos.

Prie kiekvieno bataliono buvo numaty
tas vokiečių ryšių karininkas, kuris netu
rėjo teisės kištis į bataliono vado reikalus. 
VR vadui buvo leista įsteigti Karo mokyklą 
ir puskarininkių mokyklas. Pagal gen P. 
Plechavičiaus planus, VR turėjo būti būsi
mos Lietuvos kariuomenės užuomazga. Iki 
vasario 16 d. buvo sudarytas Rinktinės 
štabas, suorganizuotos komendantūros ir 
pasiruošta savanorių registracijai. Štabo 
viršininku buvo paskirtas pik. Oskaras 
Urbonas.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Ačiū už pakvietimą
Sesė Dovilė laiške redakcijai man pa

aiškina, kodėl Sydnėjaus skautų stovyklo
se dabar nėra lietuvių kalbos pamokėlių. Aš 
pilnai sutinku su sesės Dovilės argumentais, 
galimybę miesto vaikams pabūti gamtoje, 
pabendrauti ir pažaisti su kitais vaikais. 
Niekas ir nesitiki iš tų lietuviškų pamokėlių 
stebuklų, bet jei vaikai per tą laiką išmoktų 
50 ar daugiau paprasčiausių kasdieniškų 
mūsų kalbos žodžių, tai jau būtų gal ir pusė 
stebuklo.

Man labai neaišku, kodėl sesės Kristina 
ir Dovilė yra taip nusistačiusios prieš lie
tuvių kalbos pamokėles, kai anksčiau toje 
Sydnėjaus stovykloje ir dabar Melbourne 
skautai su malonumu jas rengia. Noriu tik 
paklausti, ar nepravesti liet, pamokėlių nu
tarė štabas, ar tik sesės Kristina ir Dovilė?

Baigiant noriu priminti vieną populiarų 
lietuvių liaudies pasakymą: košės (šiuo at
veju, skautiškos) nepagadinsi, o tik page
rinsi, įdedant į ją sviesto. Šiuo atveju - lie
tuviškumo.

Ačiū “Aušros” skautams už pakvietimą 
apsilankyti stovykloje. Daug metų lankiausi 
ir net dirbau stovyklose, tačiau dabar sto
vyklos metu būnu išvykęs, nors nuo skau
tiško gyvenimo niekada nebuvau ir nebū
siu nutolęs.

Čigonėlė pavaražino
Svečiuojantis Vilniuje, kartais nuei

davau į didžiulį Kalvarijų turgų. Čia tikrai 
būdavo įdomu pamatyti įvairiaspalvę pub
liką, nusipirkti ko nors skanaus ir stebėti 
prekiaujančius žmones. Taip man bevaikš

čiojant po turgų, prieina prie manęs vy
resnio amžiaus čigonė ir siūlo pirkti ciga
rečių, žiebtuvėlių. Paslaptingai nusišypso
jus, pasako, kad ji turi ir dar kažko. Aš jos 
paklausiau, o kas yra tas “dar kažkas". 
Ponuli, ji man sako, jūs esat užsienietis ir 
jūs tikrai žinot, ką aš jums siūlau ir nuo ko 
būsit labai patenkintas bei linksmas. Su
pratau, kad ji man siūlė kažkokių narkoti
kų. Pasakiau jai, kad nerūkau, o gyvenime 
man ir taip linksma, ir josios “kažko” man 
nereikia. Supykus, kažką čigoniškai pasakė 
ir nuėjo toliau.

Lietuvoje, ypač Vilniuje, didžiausi nar
kotikų prekeiviai yra čigonai. Jie gyvena 
didžiuliame tabore, o gal ir keliuose, netoli 
Vilniaus esančiame kaime. Čia jie ne tik 
prekiauja, bet ir patys gamina kažkokius 
narkotikus ir juos pardavinėja. Kiek jau 
kartų policija ir detektyvai bandė surasti 
tuos čigonus, kurie užsiima narkotikų 
verslu. Sugauna vieną kitą, bet jie turi savo 
žvalgus, daugiausiai vaikus, kurie, pamatę 
ką nors įtartina, praneša vidun ir ten jau 
rasti ką nors sunku. O narkomanų, ypač 
pavakariais, čia suvažiuoja nemažai. Čigo
nai juos pažįsta ir biznis eina gerai.

Manau, kad čigonus yra matę dau
gumas. Ir Australijoje jų yra nemažai, 
važinėja jie didelėmis amerikietiškomis ma
šinomis ir, atrodo, gyvenimu yra patenkinti.

į Lietuvą čigonai per Gudiją atklydo iš 
Lenkijos apie 1500-sius metus. Lenkijoje jie 
buvo persekiojami (todėl ir bėgo į Lietuvą.) 
Prieškario Lietuvoje buvo apie 1500 čigo
nų. Jie buvo laikomi pilnateisiais piliečiais, 
prekiavo arkliais, vogė, moterys būrė kor
tomis.

Su čigonais ir man teko kelis kartus 
artimiau susitikti. Keliaudamas Europoje, 
vieną dieną Romos geležinkelio stotyje 

laukiau traukinio su Eurogeležinkelio bi
lietu važiuoti toliau. Bežiūrint tvarkaraš
čius, prieina prie manęs trys čigonės. Apsu
pusios mane, pradeda man kažką sakyti, 
glostyti rankas ir krūtinę. Tik staiga aš pa
juntu, kad vienos čigonės ranka jau bando 
atsegti užpakalinę kišenę, kur yra mano 
piniginė. Turėdamas gana nemažą patirtį 
keliauti, visuomet į kišenę, kur laikydavau 
piniginę, vieliniu siūlu specialiai įsisiūda
vau didelę sagą, kad sunkiau būtų atsegti, 
o vielinį siūlą nupjauti. Pajutęs, kad čigo
nė jau lenda prie piniginės, smarkiai jas 
pastūmiau ir pavariau velniop. O jos kad 
pradėjo keikti mane ir nieko nepešusios 
nuėjo tolyn.

Apie čigonių varažinimą (būrimą). Be
sėdint Vilniaus parke ir beskaitant laikraštį, 
šalia atsisėda graži jauna čigonaitė. Tuoj 
pat pasisiūlo man pasakyti mano ateitį ir 
tik už vieną lituką. Dėl šventos ramybės 
duodu jai litą. O ji paėmus mano ranką, 
žiūri į delną ir sako: - Jūs iš toli atvažiavęs, 
laimingai grįšit namo, bet aš matau jūsų 
rankoje daug įdomių dalykėlių ir, jei duosit 
dar keletą litų, tai pasakysiu, kas jums bus 
ypač įdomu. Padėkojau jai ir pasakiau, kad 
savo gyvenimo įdomumus pats žinau. 
Nepatenkinta čigonaitė nuėjo litų ieškoti 
kitur.

Lietuvos Vyriausybė visaip bando padėti 
čigonams. Nors ir sunkiai, verčia vaikus 
mokytis, yra įkūrę čigonų bendriją “Čigonų 
laužas”, padeda ir čigonų ansambliui “Ro
ma de dzom”. Neseniai Mokytojų namuose 
šis ansamblis svečius supažindino su mums 
neįprastomis savo gyvenimo tradicijomis, 
šokiais ir dainomis. Įdomus buvo jų maisto 
gaminimo būdas. Pavyzdžiui per jų šventes 
čigonai valgo tradiciškai paruoštus ežiu
kus, kurių mėsa panašaus skonio kaip viš
tienos, o užgeria iš avies kraujo gaminamu 
vynu. Nežinau, gal ir skanu, kitą kartą gal 
reikės pamėginti.

Ar žinote?
•Tikrai daugelis iš mūsų, net sydnė- 

jiškių, nežinojo, kad vasario mėn. gražia
jame Sydnėjaus Palm Beach paplūdimyje 
vyko smėlio figūrų festivalis. Į šį festivalį 
buvo suvažiavę “smėlio skulptoriai” iš viso 
pasaulio. Festivalio prizininkai negavo 
jokių materialinių apdovanojimą bet visos 
surinktos aukos buvo atiduotos organizacijai 
“Kova su vėžiu”. Šių metų festivalio tema 
buvo šachmatai ir viskas, kas susiję su jais. 
Laimėjo milžiniška šachmatų lenta, kurios 
figūros atkartojo pasaulio šachmatų čem
piono G. Kasparov 1996 metų kovos pozi
ciją su kompiuteriu.

• Vokietijos Gbtingcno universiteto 
mokslininkai ištyrė, kad užmaršumo prie
žastis yra smegenų nesugebėjimas atskirti 
svarbių dalykų nuo nesvarbių. Jaunų ir 
vidutinio amžiaus žmonių smegenys moka 
valdyti užmaršumą, atsiminti tai kas reikia 
ir pamiršti nereikalingą informaciją. Sens
tant šis sugebėjimas prarandamas, dažnai 
žmogus atsimena, ką darė prieš 10 metų, o 
pamiršta, kas buvo visai neseniai.

•Įdomus įvairių tautų vyno mėgėjų el
gesys. Amerikietis, kai jam padavėjas kartu 
su vynu netyčia atnešė ir musę, tuoj pat 
padavė restorano savininką į teismą ir prašė 
milijono dolerių atlyginti už žalą. Gi jeigu 
taip atsitiktų anglui, tai jis tik paprašytų 
pakeisti vyną ir taurę. Suomis išimtų musę, 
o vyną išgertų. Rusas išgertų vyną kartu 
su muse, norvegas išimtų musę ir išeitų 
žvejoti. Kinas musę suvalgytų, bet vyno 
negertų, žydas musę parduotų kinui, o su
valkietis išgertų beveik iki dugno ir tada 
paprašytų pakeisti vyną.

•Kaubojai smuklėje po įprastinio viskio 
porcijos pradėjo šaudyti į muses. Krenta 
viena, antra, trečia, o štai viena sau nuzvim
bia toliau. Draugai juokiasi, kad šio kaubo
jaus ranka kreiva, o jis atsako jiems: - Taip, 
ji skraidys, bet jau niekada negalės mylėtis...

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13 (2003)
Patarė aiškintis su naujai paskirtu vo

kiečiu burmistru arba kreiptis į komendan
tūrą Regensburge. Burmistro Vytautui ne
pavyko surasti, o į Regensburgą vykti jau 
buvo per vėlu.

Kai pavakary abi šeimos susirinko kar
tu, visi niršo: vyrai keikėsi, moterys aima
navo.

- Kodėl jie mūsų neapkenčia? - klausė 
Dana.

- Ar tik dabar pastebėjai?
- Bet kodėl? Ką mes padarėm?
- Anot jų, pavogėm vokiečių automobilį. 

Ar negana?
- Bet juk nevogėt. Kol neištraukėt iš 

griovio ir nesuremontavot, niekam nerūpė
jo. O dabar, kai šitiek dirbot ir pataisei, atei
na sau ir išsivaro...

- Kaip burmistras galėjo jiems duoti 
leidimą?

- Jis tikriausiai ir nežinojo, kad mes jau 
buvom gavę leidimą iš amerikiečių. Be to, 
juk jo pareiga ir yra rūpintis saviškiais, o 
ne kokiais pašaliečiais, “verfluchten 
Auslandcm”.

Kitą dieną abu vyrai išvažiavo į 
Rcgensburgo karo komendantūrą. Čia jų 
dokumentus tikrinantis karininkas prakal
bo lietuviškai:

- Jūs lietuviai? Ir aš. Tik blogai kalbu 
lietuviškai, nes gimiau Amerikoj. Bet mano 
tėvai iš Lietuvos.

Akimirką vyrai užmiršo, ko atėję. Ame
rikietis karininkas džiaugėsi sutikęs lietu
vius, o šie negalėjo patikėti staigmena. Ne
trukus visi pasijuto savi, beveik giminės!

Pradėjus aiškinti reikalą naujasis pa
žįstamas grįžo prie anglų kalbos, bet nuolat

Mūsą Pastogė Nr.10, 2004.03.19, psl.6 

įterpdavo lietuviškų žodžių ir sakinių, kad 
ir Matas galėtų suprasti be vertėjo.

Atidžiai išklausęs pasakojimo, ameri
kietis užsirašė automobilio duomenis ir 
pridūrė:

- Galite nebelaukti komendanto. Aš pats 
jūsų reikalą sutvarkysiu. Jei automobilis 
tikrai priklauso kam nors iš apylinkės gy
ventojų, tai tas asmuo privalės jums atly
ginti už darbą. O jei nusavybę įrodančių 
dokumentų nėra, tai automobilis - jūsų.

Radęs laisvą valandėlę, reikalą sutvar
kysiu. nesirūpinkit, broliai!

Vėliau Rcgensburgo lietuvių komitete 
Vytautas ir Matas sužinojo, kad draugiškas 
lietuvis amerikiečių leitenantas jau turėjo 
progos daug kam padėti.

Į Donaustaufą vyrai grįžo linksmi. Bet 
praėjo kelios dienos, savaitės, o apie auto
mobilį nieko nesigirdėjo. Jau ketino vėl 
važiuoti į Regensburgą. kai vieną ankstyvą 
rytą Vargalus pažadino garsai kieme. 
Vytautas ir Aldona tyliai nulipo laiptais ir 
pravėrė laukines duris pasižiūrėti, kas 
dedasi. Anksčiau matyti šeši vyrai stūmė 
pataisytąjį sunkvežimėlį daržinės link. 
Palikę jį daržinėje, vokiečiai tyliai išėjo per 
vartus.

Nuo to laiko Matas ir Vytautas tapo 
sunkvežimėlio savininkais. Amerikos lietu
vis žodį tesėjo. Vėliau, įteikdamas registra
cijos dokumentus, jis juokėsi:

- Gudruoliai kokie! Manė, kad pasmar- 
kaus ir laimės. Paaiškėjo, kad ne tik maši
nėlė nepriklausė nė vienam iš jų, bet ir iš 
viso jokios kitos nėra turėję!

Nei Vargalams, nei Šernams įsigytas 
automobilis nebuvo pramoga. Benzino gauti 
buvo neįmanoma, \yrai po truputį išprašy
davo jo iš pažįstamų amerildečių ir taupė 

šeimų iš Donaustaufo išvykimui. Nesusi
pratimas su vokiečiais dėl automobilio ir 
Linuko kas vakarą kartojami žodžiai “du 
Sau, du Dreck, du Sakrament” skatino 
ieškoti naujos buveinės.

- Čia mes visuomet liksim “verfluchte 
Auslander”, - dejavo Aldona. - Nesuprantu 
kodėl. Argi mes taipjau skiriamės nuo kitų 
pabėgėlių? Rodos, kaip įmanydami, sten
giamės nieko neužgauti, niekam neužkliūti. 
Turėtume vykti ten, kur yra daugiau tokių 
svetimšalių kaip mes. Juk jų turėtų būti 
tūkstančiai.

- Ir yra, - aiškino Vytautas. - Regens
burge žmonės pasakojo, kad įvairiuose 
miestuose įkurtos didelės stovyklos, išlai
komos amerikiečių. Pasiteirausiu tiksliau. 
Gal turėtume keliauti į vieną iš jų.

- Stovyklos mane gąsdina, - susirūpino 
Aldona, - gal galėtume gyventi privačiai, 
kaip ir čia, tik arčiau saviškių?

- Nelabai galėsim nuomoti, brangioji. 
Baigiasi mūsų pinigai. Netrukus ir Keller- 
mannui nebepajėgsiu sumokėti nuomos. 
Nenorėjau anksčiau tau to sakyti, vis ma
niau, kad rasiu kokį darbelį. Bet matai - 
čia jokios galimybės ir jokios vilties. Gal 
kitur lengviau. Be to, kalba, kad tos sto
vyklos įsteigtos tokiems kaip mes - žmo
nėms, kurie nebeturi kur grįžti.Turėtumėm 
pamėginti. Neatrodo, kad greit atsivers 
kelias namo.

- Manai, kad iš viso galime nebegrįžti?
- Kas žino? Niekas negirdėjo, kad rusai 

trauktųsi iš Baltijos valstybių.
- O ar niekas nekalba apie tai, kad mus 

išvežtų į Ameriką?
- Sunku įsivaizduoti?
- Bet ten tiek lietuvių.
- Deja, mes toli nuo ten.
Kasdien susitikusios šeimos ir tekalbėjo 

apie išvažiavimą iš Donaustaufo. Vyrai vėl 
vyko į Regensburgą. Ten sužinojo, kad 
Hanau, Augsburge, Stuttgarte ir kitur yra 

įkurtos didelės stovyklos ir jos jau beveik 
pilnos karo pabėgėlių. Šernai turėjo daugiau 
pinigų negu Vargalai, be to, Dana buvo 
Amerikos pilietė, todėl visa šeima tikėjosi 
lengviau išvažiuoti į Ameriką. Jie nutarė 
vengti dipukų stovyklų. Vargalai pasirin
kimo neturėjo. Atrodė, kad Augsburgas 
lengviausiai pasiekiamas. O ten veikė net 
dvi pabaltijiečių stovyklos. Tad nutarė ta 
kryptimi ir keliauti. Abi šeimos ketino iš 
Donaustaufo išvažiuoti drauge, o pakelyje 
nutarti, kur ir kaip persiskirti, ir kaip pasi
dalyti automobilį.

Stovykloje
1945 rugsėjis - 1948 rugsėjis

Kelionė iš Donaustaufo truko ilgiau 
negu buvo planavę. Sunkvežimėlis kelis 
kartus gedo, reikėjo stoviniuoti, taisyti. 
Vyrai vargo, moterys neiškentė nekritika
vusios, vaikai nekantravo. Vis dar nebuvo 
nutarę, kur keliauja. Vargalai norėjo važiuo
ti į Augsburgą bet prieš kelionę Regens- 
burgo komitete sužinojo, kad abi Augsburge 
įsteigtos stovyklos jau nepriima pabėgėlių. 
Keli pažįstami minėjo Hanau, didžiausią 
lietuvių sambūrį, kur ir patys ketino traukti, 
nors girdėję, kad ir ši stovykla taip pat 
perpildyta. Kai kas minėjo dar kitas sto
vyklas, bet tikslių žinių niekas neturėjo.

Šernai ketino pasiekti Munchcną ir ten 
apsigyventi. Dana tikėjosi gauti vertėjos 
darbąpas amerikiečius. Pagaliau abi šeimos 
nutarė kartu keliauti į Muncheną ir ten nu
spręsti, kaip toliau tvarkytis. Šiame mieste 
ir lietuvių turėjo būti daugiau.

Ir be sunkvežimėlio kelionėje netrūko 
rūpesčių. Daugelyje vietų keliai ir tiltai bu
vo subombarduoti, reikėjo ieškoti apvažia
vimų, eikvoti benziną o vilties gauti jo pa
kelyje nebuvo.
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Antano Laukaičio...
Atkelta iš 6 psl.

darbo tarnybą. Buvo pavasaris, o darbo tar
nybon reikėsią išvažiuoti tik rudenį, metus 
atitarnavus paleisią grįžti namo. Užsirašė į 
tą tarnybą. Mokinio pažymėjimą antspau
davo ir paleido. Taip autorius laimėjo laiko 
baigti gimnaziją, išlaikyti brandos egzami
nus ir vasarą dar praleisti Lietuvoje. 1943 
spalio 1 d. išvežė į Vokietiją, į darbo tarny
bos kareivines. Apmokymas buvo sunkus 
žmogaus išbandymas, nebeleido grįžti namo 
į Lietuvą, įjungė į karinį dalinį, išvežė ka
riniam apmokymui į Lenkiją ir 1945 m., 
tuojau po Naujų Metų, su kitais daliniais 
Čenstachavos laukuose buvo išmestas į pir
mą fronto liniją prieš 10 rasų tankų ir pės
tijos bangą. Kulkosvaidininkas su MG 42 
kulkosvaivadžiu, šaudančiu 3000 šūvių per 
minutę. Susirėmimas truko apie valandą 
laiko. Rusai pasitraukė praradę keturis tan
kus ir žuvusius kareivius. Diena poilsio ir 
tuojau žinios, kad rusai plačiu žiedu supa 
juos. Atsitraukimas per Čenstachavos miš
kus, per gilų sniegą. Paskui kartojasi tie 
patys dalykai: kautynės - pasitraukimas, 
kautynės - pasitraukimas, iki Oderio upės. 
Ten frontas ilgiau užsilaiko. Dienos ir nak
tys sniege Europos žiemą. Kojos prišąla prie 
apavo. Atsiduria ligoninėje toliau nuo 
fronto. Ligoninėje besveikstant, suranda jį 
du lietuviai karininkai su tokia fantastine 
žinia. Jie įtikinę vokiečių karinę vadovybę, 
kad prie Vakarų fronto organizuojami lietu
viški daliniai tam frontui sustiprinti. Jie 
gavę įgaliojimus čia išblaškytuose dali
niuose rinkti lietuvius karius ir juos nuga
benti į Vakarus.

Susirenka lietuvių būrelis, neskubėdami 
keliauja Vakarų link, o pasiekę frontą, su
geba pabėgti pas amerikiečius. Karas jiems 
pasibaigia. Amerikiečiai nuginkluoja, atima 
laikrodžius ir ką vertingesnio dar turi. Spyg
liuotomis vielomis užtvertas laukas platus. 
Belaisvių tūkstančiai. Tarp jų ir autorius 
kenčia alkį, šeria utėles ir po dangaus sto
gu naktimis dreba iš šalčio. Belaisvius 
skirsto tautybėmis, kas kur priklauso. An
tanui pasiseka nugalėtojus įtikinti, kad 
esąs ne kareivis, o civilinis darbininkas, pa
tekęs nelaisvėn per klaidą. Priskiria prie ci
vilių, o po kiek laiko visus civilius sunkve
žimiais nuveža prie pabėgėlių stovyklos 
netoli Heilbronn’o ir paleidžia...

Pasakojimas apie gyvenimą pokarinėje 
Vokietijoje - vėl įdomi nuotykių pynė. Su
sitikimai su buvusiais senais draugais. Taip 
pat ir vėl išsiskyrimai su jais ir draugais, 
naujai įsigytais. Prisiglaudžia prie ameri
kiečių kaip indų plovėjas virtuvėje. Greitai 
bosams paaiškėja, kad jis geras krepšinio 
žaidėjas. Pasidarė jiems nepatogu tokį gražų 
vyrą ir gerą sportininką laikyti indų plovėjų. 
Leidžia kursuose išmokti virėjo amato ir 
įdarbina dalinio antruoju virėju. Kur per
keliamas dalinys, ten ir virėjas. Įdomu pa-

Antanas Laukaitis 8724 inžinerijos kuo
pos amerikiečių kariuomenėje lietuvių 
dalinyje Vokietijoje.

būti naujose vietose. Laisvalaikiu vis žai
džiamas krepšinis. Nors būti virėju ameri
kiečiams, darbas neblogas ir gyvenimo 
sąlygos geros, bet Laukaitis pradėjo ilgėtis 
lietuvių. Pasitaikius progai, perėjo tarnauti 
į Numberge steigiamą lietuvių sargybų ir 
inžinerijos kuopą. Vėl virėjo darbas, bet jau 
tarp savų. Kuopa buvo perkelta į Frankfurtą. 
Dalyvavo Berlyno blokados sulaužymo 
darbuose ir jautė, kad drąsa ir teisingumas 
laimėjo pergalę. Kuopoje gyvenimas buvo 
įdomus savo pasikeitimais. Jaunam žmogui 
buvo kuo užsiimti - draugai ir draugės, 
sportas ir nenuobodžios poilsio valandos, 
bet viskas laikina...

Australijoje Antanas Laukaitis, užsi
dirbdamas sau duoną Pašto Valdybos tar
nyboje, visa siela pasišventė lietuvybės 
išlaikymo darbams: žurnalisto pašaukimui 
ir sportui, arba teisingiau pasakius, jaunimo 
pratinimui prie lietuvybės per sportą. Tei
singai Antano knygoje rašo Lietuvos Kūno 
kultūros ir sporto departamento generalinis 
direktorius Vytas Nčnius: "Antanas Lau
kaitis visa siela, gyvenimu atsidavus lietu
vybei ir Lietuvai. Jo Šeimoje išugdytos lie
tuviškos tradicijos, dukros ir anūkai gražiai 
kalba lietuviškai. Antanas turi dvi meiles 
Lietuvą ir sportą. Jis nėra etatinis sporto 
darbuotojas, dirbo valstybinėje tarnyboje, 
tačiau visados yra didelis Australijos (lie
tuvių - J. A. J.) ir Lietuvos sporto aktyvistas " 
(160 p.). Daug gražių žodžių apie Antaną 
jo knygoje prirašė Lietuvos sportinio gy
venimo veikėjų viršūnės. Daug teisingų 
žodžių, kurie parodo, kaip Antanas Laukai
tis Lietuvoje yra gerbiamas, žinomas ir 
pažįstamas.

Dabar Antanas Laukaitis yra Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 
kavalierius, apdovanotas už nuopelnus 
Lietuvai, žymiausias Australijoje lietuvis 
žurnalistas, knygos autorius. Geros knygos 
autorius. Manau, kad puslapių apie karą jam 
ir E.M. Remarque pavydėtų. □

TAUTINIŲ ŠOKIŲ REPETICIJOS 
SYDNĖJUJE

Pailsėjęs po atostogų “Sūkurys” vėl pradeda šokti!
Kviečiame visokio amžiaus susidomėjusius tautiniais šokiais atvažiuoti, pabendrauti 

repeticijose. Iki šiol veikė dvi grupės-jaunesniųjų grupė iki 16 metų, ir vyresniųjų grupė, 
kuri susidaro iš visų kitų. Jeigu būtų daugiau šokėjų, galėtume suskirstyti vyresniųjų grupę 
į dvi dalis. Tad atvažiuokite su savo draugais ir pasilinksminkite šokių repeticijose!

Nuo metų pradžios mokinsimės naujus šokius Tautinių Šokių Šventei Melbourne, 
kurioje planuojame dalyvauti metų pabaigoje. Repeticijos vyksta:

jaunesniems šokėjams - sekmadieniais, 4.30 vai. p.p.
vyresniems šokėjams - sekmadieniais, 5.30 vai. p.p.

The folkdance group “Sūkurys” is recommencing rehearsals after the Christmas break. 
We invite all those interested in folkdancing to attend our first rehearsal. The younger 
group includes those up to 16 years and currently the older group includes those remaining. 
However, if there are enough participants we will be able to split the older group into two.

We will be learning new dances from the start of the year in preparation for the 
Folkdancing festival in Melbourne, which we are hoping to attend at the end of the year. 
Rehearsal times: Younger group, Sundays at 4.30pm. Older group, Sundays at 5.30pm. 
INFORMACIJA/CONTACTS:

jaunesniųjų grupė/Younger group: Kristina Rupšienė 9631-1238;
vyresniųjų grupė/Older group: Marina Taylor 9875-1131.

Anyone interested in a children’s group (4-8 years) please contact Marina Taylor. This 
group could commence later in the year if there is sufficient interest.

Susidomėjusiems vaikų grupe (4-8 metų), prašome skambinti Marinai Taylor. 
Repeticijos galėtų prasidėti metų bėgyje, jeigu atsiras pakankamai norinčiųjų.

A^A Ted Matulevičius
Tautiečiai, kurie skaito dienraštį “The 

Sydney Morning Herald” bus pastebėję, 
kad jo redakcija ir ne vienas skaitytojas gi
liai apgailestavo, jog vasario 28 dieną mirė 
Tcd Matulevičius.

Velionis pasižymėjo kaip ilgametis “laiš
kų rašytojas redakcijai”. Pranešama, jog 
per 15 metų šis Sydnėjaus dienraštis iš
spausdino apie 200jo laiškų, kuriems visa
da buvo būdingas trumpumas (dažnai tik 
viena eilutė!), įžvalgumas ir aštrus sąmojus. 
Kovo 6 dienos laidoje dienraštis mini, jog

Ted Matulevičius buvęs elektronikos ge
nijus, Australijon kaip lietuvis atvykęs po 
karo ir apsigyvenęs Goonellabah vietovėje 
(N.S.W.),kurvedėvietinęaustralę Marga
ret Robinson. Stebėtina tai, jog, vėliau tapęs 
spausdinto žodžio stilistu, Ted Matulevi
čius pradžioje angliškai kalbėjo tik silpnai.

Būtų puiku, jei mūsų tautiečiai, arti
miau pažinę šią asmenybę, apie velionį pa
rašytų plačiau. Prisiminimus mielai spaus
dintume “Mūsų Pastogėje”.

Red.

Liūdna žinia
Ponia Balanda Wunderlich pranešė “Mūsų Pastogės” redakcijai, kad 2004 m. kovo 6

dieną Gosfordc mirė a.a. Elzbieta Stasytė

“Mūsų Pastogei” aukojo:
$100- Liubinskų šeima, $50- Wunderlich šeima,
$50 - Birutė Dora ir Jurgis Staugirdai, 

$50 - R. ir R. Špokai, $50 - L.Veteikienė, $25 - R.Virgeningtenė.

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. tek: 0407-985-751 
arba e-mail: gintaras@aljs.org

Palydėjusią savo mylimą brolį JllOZiį CeSFiaitį į amžinybę, 
nuoširdžiai užjaučiame LR Garbės konsulę Adelaidėje Janiną Vabolienę OAM, 
jos šeimą ir seseris. Kartu išgyvename jų skausmo ir netekties valandas.

Gražina ir Dolko Pasiczynskyj, 
Aldona ir Vytas Patupai, 
Elena ir Kęstutis Varnai, 

Pajauta ir Gediminas Patupai.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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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 bn March 21s1 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

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

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

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

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

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.

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

TAAL TARANG 2004
EAJT AJIAN
DANCE AND MU/IC JHOW
Friday, 26 March 2004
Doors open at sharp 7 p.m.
Tickets: adults - $15, pensioners/children - $10.

AIRFARE SPECIALS TO EUROPE
On Lufthansa / Austrian Airlines / 

Finnair / Korean Air and Japan Airlines

48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333 Fax.: (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11 001344323 
E-mail: sales@nissian-gateway.com.au 
Website www.gatewaytravel.com.au

Siuntiniai į Lietuvą iš Mėlbourno
Melbourne Katalikių Moterų Draugijos Valdyba yra gavusi nemažai paklausimų, ar 

bus organizuojamas siuntinių talpintuvas. Tai planuodama Valdyba turi būti tikra, kad 
surinks tam tikrą skaičių siuntinių, kurie padengs nemažas persiuntimo, Lietuvoje pristatymo 
ir kitas išlaidas, todėl prašo pranešti, kas dar norėtų pasinaudoti šia proga. Sydnėjuje skam
binkite p. Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131. Melbourne - p. Vladai Petraitienei tel.: 
9561 5272 arba p. Halinai Statkuvienei tel.: 9819 1434. Melbourne LKMD V-ba

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 Mėlbourno atvyks kunigas Algirdas Šimkus į Sydnėjų ir kovo 27-28 dienomis čia 

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

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

Praneša Parapijos Taryba

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

dieną, 6.30 vai. vakaro St. Patrick’s bažnyčioje (kampas Cooyong ir Donaldson gatvių), 
Braddou. 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 Fiddcns 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
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.

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 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 skeliamai - 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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