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“Jiepaskelbė Nepriklausomybę.,,”
Šiemet minint Kovo Vienuoliktąją, iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdy

je kalbėjo ir Pasaulio Liet. Bendruomenės pirmininkas melbourniškis Gabrielius 
Žemkalnis Spausdiname jo žodžio ištraukas. Red.

Į Vilnių rinksis pasaulio studentai

...Kartu su Lietuva švęsdami Kovo Vie
nuoliktąją visada prisimename, kad esamo 
vienos tautos vaikai kur begyventumėm. Nė
ra „mes“ ir, jūs“. Už Kovo Vienuoliktąją esa
me nepaprastai dėkingi Lietuvos žmonėms, 
kurie pareiškė savo valią per išrinktus Aukš
čiausios Tarybos atstovus ir tuo pačiu sim
boliškai visi tapo šio Aklo signatarais...

Leiskite man trumpai prisiminti tą neuž
mirštamą 1900-tųjų metą kovo 11-osios va
karą. Tuo metu Melbourne, Australijoje, bu
vau radijo stotyje iš kurios transliavome lie
tuvišką radijo laidą visai Australijai. Laidos 
vedėja buvo prie mikrofono, o šalia sėdėdamas 
turėjau telefoninj ryšį su Vilniumi. Atsimenu 
besitęsiantį komentarą iš Vilniaus, kaip susi
jaudinusi moteris Vilniuje stebėdama įvykius 
televizijoje sakė: „...artėjameprie svarbiau
siojo nutarimo... „pirmininkas pradeda 
skaityti... ", ir pagaliau, prieš pat vidurnaktį. 
- „jie paskelbė nepriklausomybę! Su aša
romis kartojome tuos žodžius radijo laidos 
klausytojams. Ir tada - Himnas! .Lietuva, tė
vyne mūsų“ - vėl nepriklausomoje Lietuvoje!

Po radijo laidos susirinkome į Lietuvių 
Namus švęsti neapsakomą džiaugsmą ir 
išreikšti pagarbą mūsų tautai, įgyvendinu
siai savo laisvės troškimą. Per valandą su
gužėjo virš šimto žmonių, ne vien lietuvių. 
Australijos Federalinio Parlamento senatorius 
Jim Short visada, jau nuo ankstyvųjų Sąjū-

Lietuvos įvykių apžvalga

Keturi lėktuvai - 
pavojus Rusijai?

Jau prieš savaitę 
“Pravdoje” pasirodė 
piktas straipsnis apie 
NATO “apgavystę” - 
NATO ketina keturius 
lėktuvus-naikintuvus 
laikyti Lietuvoje ir tai 
esą prieš anksčiau 
skelbtus ketinimus.

Esą tai kelia pavojų Rusijai... Itar-Tass tą 
“Pravdos” straipsnį pagarsino tarptautinėje 
žiniasklaidoje. Dabar atsiranda daugiau 
detalių apie šias “grėsmes” Rusijai.

(1TAR-TASS-ELTA, Briuselis, kovo 17 
d.). Baltijos šalims įstojus į NATO, pirmajame 
etape jų oro erdvę iš pradžių saugos Danijos, 
o po to - Belgijos ir Olandijos karinių oro 
pajėgų lėktuvai. Tai pranešė Belgijos naujienų 
agentūra Belgą, remdamasi šalies Gynybos 
ministerija. Po balandžio 2-osios - oficialios 
datos, kai į NATO įstos septynios naujos ša
lys, iš kurių keturios neturi savo sulaikymo 
lėktuvų, NATO turės užtikrinti jų oro erdvės 
apsaugą. Tris pirmuosius mėnesius šią misiją 
turėtų atlikti Danija, kuri sutinka dislokuoti 
Baltijos šalyse keturis naikintuvus F-16, 
kilnojamąjį radarą ir apie šimtą kariškių.

Po to ateis Belgijos eilė - ji kartu su 
Olandija nusiųs į Baltijos šalis panašias 
pajėgas. Visa tai NATO laiko “tarpiniu

PLB pirmininkas Gabrielius Žemkalnis.

džio laikų, rėmęs Lietuvos nepriklausomybės 
siekį, atnešė dėžę šampano. Apsikabinome, 
bučiavomės, dainavome ir kalbėjome tiktai 
apie ateitį. Tokios euforijos valandos kaip 
gaivi banga nuvilnijo visur, kur tik gyvena 
lietuviai...

.. .Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu, 
nuo Los Angeles, Čikagos iki Melboumo, nuo 
Vladivostoko iki Paryžiaus, Buenos Aires, 
Toronto, sveikindamas jus šios reikšmingos 
šventės proga linkiu, kad išgyvenę šių dienų 
negandas ir toliau dirbtumėm mūsų Tėvynės 
gerovei... □ 

sprendimu”. Latvijos, Lietuvos, Estijos, taip 
pat Slovėnijos oro erdvės apsaugos galutinis 
variantas bus priimtas po NATO viršūnių 
susitikimo Stambule, įvyksiančio birželio 28- 
29 dienomis.

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). LR užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis kovo 18 
d. susitiko su Rusijos Federacijos ambasa
doriumi Lietuvoje Borisu Ccpovu ir supažin
dino jį su NATO priimtu sprendimu dėl ben
dros NATO oro erdvės apsaugos. A. Valionis 
pabrėžė, kad septynių naujų šalių, tarp jų ir 
Lietuvos, narystė NATO išplečia saugumo 
erdvę regione. "Vakarinė Rusijos siena dar 
niekuomet nebuvo tokia saugi ”, - susitikime 
sakė ministras. Jis taip pat pažymėjo, jog 
NATO pati priims sprendimus dėl savo 
teritorijos apsaugos: “Šie sprendimai nepa
žeis jokią NATO ar Lietuvos įsipareigojimų 
ir nelaužys galiojančią sutarčių”.

Kovo 17 d. Briuselyje Šiaurės Atlanto Ta
ryba priėmė politinį sprendimą dėl išsiplė
tusios NATO bendros oro erdvės apsaugos. 
Šio tikslo gyvendinimui reikalingos priemo
nės bus dislokuojamos ir Lietuvoje.

Baltarusija nežino apie NATO 
lėktuvus Lietuvoje

Minskas, kovo 19 d. (BELTĄ-ELTA). 
Baltarusijos užsienio reikalų ministerija neturi 
oficialios informacijos apie NATO sprendimą 
dislokuoti savo lėktuvus Lietuvos teritorijoje.

Nukelta į 2 psl

(ELTA). 2005 m. Vilniuje vyks XVIII Pa
saulio studentų kongresas. Jį rengia Lietu
vos studentų atstovybių sąjunga, pernai ta
pusi pirmąja Baltijos regiono studentų or
ganizacija, įstojusia į Tarptautinę studentų 
sąjungą (IUS). Numatoma, kad Kongreso 
metu Lietuvą aplankys apie 300 atstovų iš 
daugiau negu 110 pasaulio šalių.

Pasaulio studentų kongresas, pagal Tarp
tautinės studentų sąjungos konstituciją, yra 
aukščiausias šios sąjungos valdymo organas 
ir organizuojamas vieną kartą per 4-5 metus. 
2000 m. Pasaulio studentų kongresas vyko 
Libijos sostinėje Tripolyje.

Tarptautinė studentų sąjunga (Interna
tional Union of Students), įkurta 1946 me

Susitarta dėl pastato Romoje
Iš Italijos grįžęs užsienio reikalų minis

tras Antanas Valionis pranešė, kad netru
kus bus išspręstas prieškario Lietuvos am
basados pastato klausimas. Pasak jo, Itali
ja sumokės piniginę kompensaciją.

Šį klausimą, gindamas Lietuvos teises, 
neseniai iškėlė Italijos Parlamento narys 
Riccardo Migliori.

Pastatą su dideliu parku prestižinėje Ro
mos vietoje Lietuva nusipirko išsimokėti
nai 1937 metų liepos 6-ąją, tačiau pastatu 
galėjo naudotis neilgai.

Lietuvos ambasadorius Italijos karalys
tėje Stasys Lozoraitis vyresnysis ambasado
je dirbo iki 1940 m. vasaros,' kai rūmus 
užėmė Sovietų Sąjungos diplomatai.

Dabar virš buvusios Lietuvos ambasa
dos plevėsuoja Rusijos vėliava. Šiame pa
state įsikūrusiame generaliniame konsula-

Prasidėjo Prezidento byla
Konstitucinis Teismas (KT) kovo 16 d. 

viešame posėdyje pradėjo svarstyti, ar 
Prezidentas Rolandas Paksas pažeidė 
Konstituciją veiksmais, dėl kurių Seime 
pradėta jo apkalta.

Apkaltos procesas Seime pradėtas kovo 
8 dieną ir tą pačią dieną sustabdytas, lau
kiant, kol bus pateikta KT išvada.

Parengiantieji veiksmai Konstituciniame 
Teisme pradėti iš karto, kai tik buvo atvežta 
Prezidento apkaltos komisijos tyrimo me
džiaga - vasario 23-iąją. Bylos nagrinėjimui 
KT pasirengė per tris savaites. Išankstinį 
medžiagos tyrimą atliko trys teisėjai, o 
teisminiam posėdžiui bylą rengė keturi 
teisėjai: Aimanas Abramavičius, Egidijus 
Jarašiūnas, Kęstutis Lapinskas ir Vytautas 
Sinkevičius. Kiek dienų užtruks viešas 
Konstitucinio Teismo posėdis, kol kas ne
spėjama.

Prezidentas Konstitucinį Teismą infor
mavo, jog bylą ves per savo atstovus advoka
tus Gediminą Baublį, Evaldą Rapolą ir Kęs
tutį Švariną. Bet Prezidentas turi teisę kada 
panorėjęs atvykti ir dalyvauti posėdyje kaip 
asmuo, kuriam rengiama apkalta.

Savo rašytinius paaiškinimus RPaksas 
pateikė Konstituciniam Teismui kovo 15 d.

Seimas paprašė KT priimti išvadą dėl 
šešių specialiosios parlamentinės komisijos 
suformuluotų kaltinimų. 

tais, vienija 152 tautinės studentų sąjungas 
iš 114 šalių ir yra didžiausia pasaulyje tarp
tautinė, demokratiška, nepriklausoma, pelno 
nesiekianti studentų organizacija. Ją yra 
pripažinusios ir Jungtinės Tautos, suteiku
sios IUS konsultacinį statusą UNESCO.

Norą organizuoti Pasaulio studentų kon
gresą buvo pareiškusios Quebec (Kanada), 
Saudo Arabijos, Brazilijos, Jamaikos studen
tų organizacijos bei Lietuvos studentų at
stovybių sąjunga (LSAS).

Ketvirtus metus veikianti Lietuvos stu
dentų atstovybių sąjunga vienija 19 Lietu
vos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų, 
atstovauja daugiau kaip 77 000 studentų 
interesams. □

Lietuvos prieškario ambasada Romoje,

te Italijos piliečiams išduodamos vizos.
Nepriklausomų ekspertų vertinimais, 

rūmų Nomentana gatvėje vertė yra apie 40 
milijonų litų. (Pagal “L.r.”)

Tai - su valstybės interesais nesuderi
nami Lietuvos Prezidento įsipareigojimai 
J.Borisovui, valstybės paslapties apsaugos 
neužtikrinimas, neteisėta įtaka privačių 
asmenų ir privačių ūkio subjektų sprendi
mams turtiniuose santykiuose, viešųjų ir 
privačių interesų nesuderinimas, valdžios 
autoriteto diskreditavimas, taip pat netei
sėti Prezidento pavedimai atskiriems patarė
jams ir šių patarėjų piktnaudžiavimo tolera
vimas.

KT priimta išvada pagal įstatymus - ga
lutinė ir neskundžiamą. Bet Prezidento ap
kaltos rezultatus balsuodami nulems Seimo 
nariai, kurių apsisprendimo Konstitucinio 
Teismo išvada nesaisto.

* * *
(BNS). Prezidentas KPaksas Vilniuje re

ziduojantiems diplomatams išdėstė savo po
žiūrį į vykstantį apkaltos procesą. Tai žur
nalistams kovo 17 d. po Prezidentūroje su
rengtų pietų sakė JAV ambasadorius Step
hen Mull. “Kad ir koks sprendimas batų 
priimtas, JAV vyriausybė jį gerbs ir toliau 
palaikys draugiškus santykius su Lietuva,” 
- žurnalistams sakė jis. Ambasadoriaus teigi
mu, Prezidentas išreiškė savo optimizmą dėl 
apkaltos baigties ir viltį, kad parlamentas jį 
parems, tačiau pridūrė manantis, kad taip gali 
ir neatsitikti. "Irpripažino,kadtaiyraišban- 
dymas Lietuvos demokratijai”, -teigėS.Mull.
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pSSto Trumpai iš visur
♦ Kovo 14 d. par
lamento rinkimai 
Ispanijoje baigėsi 
valdančios konser
vatyvios Populia
riosios partijos pra
laimėjimu. Stebėto
jų nuomone, rinkė
jams įtakos turėjo 
Madrido trauki
niuose susprog

dintos bombos ir ministro pirmininko Jose’ 
Aznar vyriusybės nevykęs bandymas al-Qaeda
teroristų kaltę primesti šį kartą nekaltiems 
baskų separatistams. Naujasis min. pirm, 
socialistas Jose Zapatero pažadėjo atitraukti 
ispanų karius iš Irako, nebent sąjungininkai 
Irake gautų Jungtinių Tautų mandatą.
♦ Kovo 15 d. Pakistano policija spėjo su
stabdyti teroristų bandymą susprogdinti di
džiulę bombą prie JAV konsulato Karači 
mieste.
♦ .Kovo 16 d. Pakistano ginkluotos pajė
gos, padedamos JAV specialistų, pradėjo 
didžiules karines operacijas prieš al-Qaeda ir 
Taliban kovotojus, įsitvirtinusius Afganistano 
pasienyje, Pietų Vaziristano provincijoje.
♦ Kovo 16 d. nuverstasis Haiti preziden
tas Jean-Bcrtrand Aristide iš Afrikos atskri
do į Jamaiką Haiti pašonėje. Nutrūko diplo
matiniai santykiai tarp Haiti ir Jamaikos, kuri 
pareiškė, kad nepripažįsta dabar Haiti val
dančios laikinosios vyriausybės.
♦ Irake tebevyksta al-Qaeda inspiruojami
teroro veiksmai, šiuo metu daugiausia nu
kreipiami prieš civilius gyventojus. Kovo 17 
d. prie Mount Lebanon viešbučio Bagdade 
susprogdintas sunkvežimis su 450 kg plasti
nių sprogmenų bei artilerijos sviedinių kro
viniu. Apgriauti keli viešbučiai ir gyvenami 
namai, žuvo 29 žmonės, daug sužeistų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Tai kovo 18 d. per spaudos konferenciją 
pareiškė Baltarusijos URM atstovas Andrėj 
Šupliak.

Jeigu jis priimtas, tai Lietuva kaip suve
reni valstybė turi teisę nuspręsti, kiek ir ko
kios karinės technikos bus dislokuota jos 
teritorijoje, pažymėjo diplomatas.
Ir Lietuvoje sproginėja automobiliai

Kovo 18 d. vidurdienį Vilniaus pakraš
tyje, Naujojoje Vilnioje, sprogo automobilis 
“Volkswagen Golf’, priklausantis 40-mečiui 
Vladimirui Jevtichovui. Stiprus sprogimas 
nugriaudėjo, kai šeimininkas sėdo į auto
mobilį ir pabandė jį užvesti, tačiau savininkas 
išvengė sužalojimų. Tai atsitiko vos per 100 
metrų nuo Vilniaus 4-ojo policijos komisa
riato. V. Jevtichovas. pravarde “Bojevikas”, 
yra gerai žinomas Vilniaus policijai.

Prisiminti knygnešiai
Tauragės viešosios bibliotekos languo

se eksponuojami apskrities mokyklų moks
leivių dailės darbai, skirti lietuviškos spau
dos atgavimo 100-mečiui. Parodoje dalyvauja 
260 autorių, vėliau darbus ketinama parodyti 
ir kituose šalies miestuose. Taip tauragiškiai 
prisimena knygnešystės faktą, kuris, pasak 
jų, vertas tapti pasaulinio paveldo dalimi, nes 
tokios profesijos, tokios veiklos niekur kitur 
nebuvo.

Ne vien Borisovo afera 
nagrinėjama

Konstitucinis Teismas kovo 19 d. pradės 
nagrinėti Prezidento Rolando Pakso ir jo 

aplinkos veiksmus, susijusius su “Šiaulių 
plento” akcijų perėmimu. Pasiaiškinti dėl savo 
veiksmų ateityje numatoma kviesti ir patį 
šalies vadovą, mat jo atstovai nesugebėjo 
pateikti savo atstovaujamo asmens požiūrio.
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♦ Kovo 17 d. užsiliepsnojo etninės riaušės 
Kosovo srityje. Įvairiuose miestuose albanai 
puolė serbus, keršydami dėl trijų albanų 
berniukų mirties, kurie prieš dieną paskendo 
upėje, bėgdami nuo juos persekiojusių serbų. 
Obilic ir Mitrovica miestuose padegtos serbų 
ortodoksų bažnyčios, serbų gyvenami namai. 
NATO kariai bandė sustabdyti riaušes, šau
dydami j minią guminėmis kulkomis bei 
vartodami ašarines dujas, bet ir patys buvo 
apmėtyti akmenimis ir apšaudyti slapukų. Iki 
kovo 19 d. žuvo 31 asmuo, sužeista apie 500 
žmonių, jų tarpe nemažai NATO karių. Riau
šės aprimo, į Kosovo sritį atsiuntus daugiau 
NATO karinių pajėgų.
♦ Kovo 19 d. po 5 dienų įtemptų santykių 
tarp Gruzijos ir Adžarijos pasiektas kompro
misinis susitarimas. Gruzija nutraukė ekono
minę Adžarijos blokadą ir suliko pareigose 
palikti jos lyderį Aslan Abašidzc, įgaudama 
daugiau teisių Adžarijos administracijoje.
♦ Kovo 19 d. rinkimų išvakarėse nežinomas 
piktadarys revolverio šūviais sužeidė atvira
me automobulyje per minią Tainan mieste 
važiuojančius Taivano prezidentą Chcn 
Shuibian ir viceprezidentę Anettc Lui. Se
kančią dieną prezidento Chen vadovaujama 
Demokratinė Progresyvi partija maža persva
ra laimėjo rinkimus prieš opozicinę Kuo
mintang partiją. Kuomintang lyderis Lien 
Chan reikalauja perskaičiuoti balsus, arba net 
pravesti naujus rinkimus, nes šie rinkimai 
buvę įtaigoti įvykusio atentato.
♦ Kovo 19 d. Helsinki teismas išteisino
Suomijos ministrę pirmininkę Anneli 
Jaatteenmaki, kuri buvo suspenduota parei
gose prieš melus laiko, apkaltinta neteisėtai 
spaudai perdavus slaptus dokumentus Irako 
klausimu. Kaltu rastas buvęs min. pirm, 
padėjėjas Martti Manninen. nubaustas 3600
eurų pinigine bausme. □

Kovo 18 d. baigus nagrinėti antrąjį Preziden
to veiksmą, trys iš septynių veiksmų kovo 19 
d. buvo pradėti nagrinėti kartu. Buvo aiš
kinamasi kaltinimų Prezidentui teiginiai, kad 
R. Paksas per teisėsaugos institucijas siekė 
paveikti “Šiaulių plentą” valdančių “Že
maitijos kelių” vadovus ir akcininkus perleis
ti akcijas R. Pakso artimiems žmonėms.

Žiniasklaidoje kovo 18 d pasirodė teigi
niai, kad Valstybės saugumo departamentas 
(VSD) Prezidento kaltintojams pateikė naujų 
išslaptintų pokalbių telefonu įrašų, galinčių 
neva įrodyti nusikalstamus Prezidento ap
linkos žmonių veiksmus bendrovės “Šiaulių 
plentas” atžvilgiu. Ši tema jau buvo nagri
nėjama abiejose specialiosiose Seimo komi
sijose. Dabar užsimenama, kad “Šiaulių 
plento” kontrolę buvo siekiama perimti Ru
sijos naftos monstro “Lukoil” naudai.

Apie spaudoje paskelbtus pokalbių te
lefonu įrašus, galinčius įrodyti, jog Prezi
dento komanda reketavo “Šiaulių plentą” 
siekdama naudos “Lukoil”, nieko nebuvo 
girdėjęs netgi vienas iš Konstituciniame 
Teisme kaltinimus R. Paksui palaikantis Sei
mo narys Raimondas Šukys.

Priešlaikinė rinkimų kampanija?
Kovo 18 d. Prezidentas Rolandas Paksas 

ir jo komanda lankėsi Šiauliuose. Čia jis 
svečiavosi Šiaulių apskrities viršininko 
administracijoje, bendrovėje “Šiaulių tauro 
televizoriai”, miesto ligoninėje, susitiko su 
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
nariais.

Prezidentas surengė spaudos konferen
ciją Žemaitijos žiniasklaidai, taip pat daly
vavo vietos radijo ir televizijų laidose. Čia 
jis dar kartą patikino vėl dalyvausiąs prezi
dento rinkimuose, jeigu bus atstatydintas, 
tačiau vylėsi, kad apkalta nepavyks, 
jeigu “Seimo nariai balsuos laisva sąžine ”,

ES tinklalapis - jau ir lietuviškai
(BNS). Iki Europos Sąjungos (ES) plėt

ros į Rytų Europą liko dar kelios savaitės, 
tačiau jau nuo kovo 16 dienos lietuviai, es
tai, lenkai, vengrai ir kiti busimieji ES na
riai gali naršyti po pagrindinį Europos blo
ko tinklalapį savo šalies kalba.

Milžinišką Europos tinklalapį su dar 
devyniomis naujomis kalbomis

www.europa.eu.int
pristatė Europos Komisijos (EK) pirmi
ninkas Romano Prodi, kurį ceremonijoje 
lydėjo išrinktieji dešimties naujų narių ko
misarai.

“Galimybė Europos Sąjungos pi

Uniformos Irako kariuomenei
(DELFI). Vilniaus bendrovė “Tuma”, 

siuvanti uniformas Lietuvos kariuomenei, 
laimėjo tarptautinį konkursą pasiūti karinių 
uniformų kuriamai Irako kariuomenei, 
rašoma pranešime spaudai. Kaip pranešė 
Krašto apsaugos ministerija, pasirašyta 
sutartis pateikti per tūkstantį aprangos 
komplektų.

“Tumos” direktoriaus pavaduotojas Vir
ginijus Ivlievas BNS sakė, kad apie sandorio 
sumas kalbėti dar anksti - kol kas ketinama 
pateikti tik uniformų pavyzdžius.

"Pasiusime apie 500 uniformų kaip

Valdovų rūmams - pirmoji plyta
(BNS). Į pietinį Vilniuje atstatomų Val

dovų rūmų korpusą kovo 17 d. iškilmingai 
įmūryta autentiška, prieš 500 metų istori
niuose rūmuose buvusi plyta. Prieš įmūry
damas pirmąją Valdovų rūmų plytą, premjeras 
Algirdas Brazauskas prisiminė skeptikų 
abejones, ar verta atstatyti “šventovę ir 
valstybingumo ženklą ” bei pasidžiaugė, kad 
nugalėjo “sąmoningos ir blaivios tautos 
jėgos".

Valdovų rūmų paramos fondo valdybos 
narys Eugenijus Jovaiša sakė, kad rūmų 
atstatymas ištaiso “neteisybę, kuri įvykoprieš 
200 metų, kada carinei Rusijos valdžiai pa
dedant miestelėnai ir prekijai išnešė pasku
tines Valdovų rūmų plytas”. “2009 metais 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį 
minėsime susigrąžinę savo valstybingumo 
simbolį”, - pabrėžė E.Jovaiša.

Kartu su plyta įmūryta lentelė, ant kurios 
parašyta: “Atkurdami Valdovų rūmus ir 
perduodami juos ateities kartoms, Lietuvos 
Žmonės įtvirtina savo valstybę. Vilnius, 2004 
metų kovo 17 diena”.

Antrasis lentelės egzempliorius bus sau
gomas Valdovų rūmų ekspozicijoje. Lietuvos 
valdovų rūmų atkūrimo darbai oficialiai 
prasidėjo 2002 metų gegužės 10 dieną.

Šiais metais numatyta atlikti darbų už 15 
min. litų. Gruodžio pabaigoje bus dengiamas 
pietinio korpuso stogas. Šiemet taip pat bus 
baigti kitų rūmų korpusų pamatai. Kitąmet

Prezidento advokatų 20 prašymų
Kovo 19 d. (ELTA). Per keturias Konsti

tucinio Teismo proceso dienas Prezidento 
Rolando Pakso advokatai teismui pateikė 
apie 20 įvairių prašymų. Kiekvienu atveju 
pateikiant vienokius ar kitokius prašymus 
advokatams pavykdavo “išlošti” po pusva
landį, valandą ar net pusdienį laiko. Apy
tikriais skaičiavimais, įvertinus visą prašymų 
gausą, jų svarstymas “išeikvojo” vienos ar 
net pusantros dienos teismo posėdžio laiką.

Didžiąją Prezidento advokatų prašymų 
dalį Konstitucinis Teismas atmetė, dalis tokių 
prašymų buvo atmesti iš karto - teisėjams 
vietoje trumpai pasitarus.

Daugelį savo prašymų advokatai buvo 
parengę iš anksto, teismui atmetus vieną, 
advokatai kai kuriais atvejais čia pat 
pateikdavo parengtą kitą, numatydami, kad 
prieš tai teiktas prašymas bus atmestas. 

liečiams bendrauti su Europos instituci
jomis savo kalba yra esminė demokratiš
kos Europos prielaida”, - pareiškė jis.

Kol kas tinklalapyje naujų valstybių 
narių kalbomis pateikiama tik dalis infor
macijos, pavyzdžiui, apie Europos Sąjungą 
ir plėtrą, o kita tinklalapio dalis bus išvers
ta per kelias artimiausias savaites.

Gegužės 1 dieną Europos Sąjungos na
rėmis taps aštuonios buvusios komunis
tinės valstybės - Lietuva, Latvija, Estija, 
Čekija, Vengrija, Lenkija, Slovakija ir Slo
vėnija, taip pat Viduržemio jūros Kipro ir 
Maltos valstybės. □ 

pavyzdžius, tačiau kol kas dar neaišku, iš 
kokios medžiagos. Be to, neaišku, kiek žmo
nių bus ir pačioje armijoje”, - sakė jis. Finan
sinių savo veiklos duomenų “Tuma” neskel
bia. Bendrovėje dirba apie 250 žmonių.

Iraką okupavusi JAV, Didžiosios Brita
nijos ir kitų valstybių koalicija ketina su
formuoti 40 000 karių Irako pajėgas, kurios 
būtų atsakingos už sienų apsaugą ir budėji
mą kontrolės postuose. Tačiau dabar pagau
sėjo mirtini išpuoliai prieš naujai formuojamą 
Irako policiją. Kai kurie irakiečiai juos laiko 
kolaborantais ir jų nekenčia. □ 

turėtų būti atstatyti visi likę - vakarinis, ryti
nis, šiaurinis - Valdovų rūmų korpusai. Tam 
reikės apie 25 min. litų.

Lietuvos valdovų rūmai Vilniaus Žemu
tinėje pilyje apie keturis šimtmečius buvo 
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinis, 
administracinis ir kultūrinis centras.

Žygimantas Augustas rūmuose sukaupė 
Europoje garsėjusią biblioteką. Čia buvo 
saugomi paveikslų rinkiniai, didžiulė bran
genybių kolekcija, kuriai, amžininkų liudiji
mu, neprilygo net popiežiaus turtai. .1636 
metais rūmuose parodyta pirmoji opera Lie
tuvoje. Čia veikė pirmasis muzikinis teatras.

Prieš 200 metų nugriauti Vilniaus žemu
tinės pilies Valdovų rūmai yra atkuriami virš 
1987-2001 metais atkastų rūmų liekanų. Tai 
Vilniaus pilių komplekso sudėtinė dalis - 
kunigaikščių rūmai, stovėję tarp Katedros ir 
Pilies kalno. Planuojama, jog rūmų atstatymui 
reikės 101 min. litų.

Lietuvos valdovų rūmų atkūrimą finan
suoja valstybė, privačioms lėšoms kaupti yra 
įsteigtas Valdovų rūmų paramos fondas. Per 
beveik ketverius veiklos metus fondas su
kaupė daugiau nei milijoną litų. Šios lėšos 
skiriamos radinių ir meno vertybių restau
ravimui, tyrimams ir rūmų atkūrimo idėjai 
garsinti. Pagrindiniai Valdovų rūmų atstatymo 
darbai turėtų būti baigti iki 2009 metų - 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
jubiliejaus. □

Daugiausia prašymų - net 7 - advokatai 
pateikė pirmajame Konstitucinio Teismo po
sėdyje.

Rusijos generolas ragina NATO 
nedemonstruoti jėgos

Pekinas, kovo 19 d (ITAR-TASS-ELTA). 
Maskva ragina NATO šalis nekomplikuoti 
situacijos prie Rusijos sienų. Šitaip Pekine 
esantis Rusijos ginkluotųjų pajėgų generali
nio štabo viršininko pirmasis pavaduotojas 
Jurij Balujevski pakomentavo žurnalistams 
pranešimus apie Aljanso ketinimus nuo ba
landžio saugoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
oro erdves, “Nemanau, kad šiandien NATO 
būtų naudinga komplikuoti situaciją prie 
Rusijos sienų, kadangi mūsų veiksmai gali 
būti adekvatūs," - pabrėžė jis.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTLC biuleteniais.
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Bendruomenės baruose
v

Šaunios auksinės vestuvės Brisbanėje

Wlietam
Leonui 6ilui

80-mečio proga
Metų buvo visokių: ir lengvų, ir sunkių, 
Bet gerumas lyg medis vis augo kartu. 
Norim Jums palinkėti, kad sveikatos daug būtų, 
Ištvermės žalias medis vis augtų, žaliuotų!

E. A. Laugaliai ir šeima

Iš koncertinės kelionės sugrįžus

Tasmanija. “Dainos” choristai ir svečiai prie autobuso.

Vasario 21d. Regina 
ir Juozas Platkauskai 
atšventė savo 50 metų 
vestuvinį jubiliejų. Ap
supti savo vaikų, anūkų 
ir draugų, linksmai pra
leido šventę puikiame 
“Pacific Golf Club” res
torane.

Juozas ir Regina su
sipažino Anglijoje. Juo
zas, gimęs ir augęs lietu
viškoje šeimoje Škoti
joje, aktyviai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime, 
šoko tautinius šokius, 
dainavo chore. Regina- 
“dipuke” iš Blombergo 
- gyveno Manchester. 
Viename lietuvių suva
žiavime Glasgow’e ji 
susipažino su Juozu ir 
po metų - 1954 m. - 
sukūrė šeimą.

Apsigyveno Lon
done, susilaukė dviejų 
sūnų - Stephen ir Pau
liaus bei dukters Valytės.

Juozas ir Regina Platkauskai pjauna jubiliejinį tortą.

Juozas, atlikęs karo tarnybą British Royal 
Navy Ceylon, ilgėjosi šiltesnio krašto ir 1961 
m. su jauna šeimynėle emigravo į Austra
liją. Apsigyvenę Brisbanėje, susilaukė dar 
vienos dukrelės - Marytės.

Nuo pirmų dienų abu Platkauskai įsijun
gė į lietuvišką veiklą, ėjo įvairias pareigas 
valdyboje, mokė tautinius šokius, ilgus 
metus ruošė lietuvišką radijo pusvalandį, o

Regina buvo Brisbanės skautų Vietininkė. 
Išauginę ir išmokslinę vaikus, abu jau kele
tą kartų lankėsi Anglijoje, Škotijoje, kur 
gyvena dar daug giminių. Aplankė ir Re
ginos tėviškę Telšiuose.

Sveikiname mielus draugus ir kaimy
nus - Reginą ir Juozą - linkime laimės, 
geros sveikatos, ir sulaukti dar daug daug 
gražių metelių. Filomena

Sugrįžome namo po neilgos Sydnėjaus 
lietuvių choro “Daina” koncertinės kelionės 
į Tasmaniją.

Nuskridus, Hobarto oro uoste mus pa
sitiko lietuvių bendruomenės atstovai Juo
zas Paškevičius, Endrius Jankus, Bonifacas 
Šikšnius ir dar keli, kurių pavardžių neži
nau. Jau iš pat pradžių pasijutome lyg seni 
draugai, tik nesimatę eilę metų. Viskas bu
vo vietinių lietuvių numatyta ir suplanuo
ta: kaip pasiekti viešbutį, kaip praleisti 
popietes, kur pabuvoti, ką pamatyti.

Pirmąjį vakarą autobusas mus nuvežė į 
garsųjį Tasmanijos Casino, kuris pergyvena 
ne pačias geriausias savo dienas, mat, atsi
radus daugiau panašių pramogų vietų 
Australijoje, labai sumažėjo lankytojų. Ca
sino buvo daug laisvų lošimo vietų ir mes 
buvome laukiami svečiai. Pavakarieniavę ir 
pasikalbėję su atvykusiais mus pasitikti 
vietiniais lietuviais, kai kas bandėme laimę 
prie lošimo stalų, kiti - prie pokerio mašinų, 
dar kiti buvome tik stebėtojais. Maloniai 
praleidome laiką iki vėlaus vakaro. Nedidelį 
pelną Casino turėjo ir iš mūsų, nes nebuvo 
nei įspūdingo laimėjimo, nei didelio pra
radimo. Besidalinant įspūdžiais pasiekėme 
viešbutį ir taip užbaigėme pirmąją kelionės 
dieną.

Sekančios dienos rytą autobusu išvy
kome apžiūrėti gražias Tasmanijos apylin
kes. Kelionės organizatoriai ir palydovai - 
p.p. Aldona Nunez ir Endrius Jankus - bu
vo mūsų “kelrodės žvaigždės”, kurioms 
maloniai talkininkavo ir autobuso vairuo
tojas. Jie vis rodė, pasakojo, aiškino. Pabu
vojome Mt. Nelson Signal Station, Sala
manca Market, Royal Tasmanian Botanic 
Garden. Praalkome, todėl, vos atvažiavę į 
Richmond miestelį, pirmiausiai papieta
vome. Atsigaivinę toliau lankėme istorines 
vietas, apžiūrinėjome kas kam įdomu. Niūrų 
įspūdį paliko 1825 m. pastatytas Richmond 
Goal istorinis kalėjimas, kuris buvo pasta
tytas anksčiau už garsųjį Port Arthur ka
lėjimą. Po dienos kelionės sugrįžę atgal į 
viešbutį apie 6 vai. po pietų, likusį laiką 

leidome kiekvienas savaip.
Sekmadienio pusiaudieny visi rinkomės 

prie Corus Hotel. Vietiniai lietuviai savomis 
mašinomis nuvežė dalį dainininkų, o stip
riausi šeši vyrai nužingsniavo pėsčiomis 
prie Hobart Baptist Centre, kur 1 vai. p.p. 
buvo numatyta choro repeticija, o 4 vai. p.p. 
ten pat vyko ir koncertas.

Po repeticijos, visus maloniai nustebi
no vietinių moterų pakvietimas priešpie
čiams. Viskas buvo gražiai sudėta ant stalų: 
virdulyje kunkuliavo verdantis vanduo, 
šalia - kava, arbata, gaivinantys gėrimai, 
sumuštiniai, saldumynai, ir kita užkanda. 
Šį darbą pareigingai atliko Eglė, o jos 
svarbiausia padėjėja buvo dukra - studen
tė Elzytė. Vietiniai vyrai sustatė stalus, 
kėdes ir vykdė moterų nurodymus. Taip 
nepastebimai atėjo ir koncerto pradžia.

Salėje dalis vietų jau buvo užpildytos, 
tačiau mus perspėjo, kad čia esą nedaug 
lietuvių ir gali būti taip, kad dainininkų 
bus daugiau negu žiūrovų...

Sustoję koncertui nudžiugome, kai 
pamatėme, kad salėje laisvų vietų buvo likę 
labai nedaug. Vėliau sužinojome, kad mūsų 
klausėsi apie 160 -170 žmonių. Koncertas 
vyko sklandžiai. Bažnyčios akustika labai 
gera. Programos pranešėjai buvo Danutė 
Ankienė (lietuviškai) ir Steve Kryžius 
(angliškai). Paskutiniu metu koncertams 
diriguodavo tik Birutė Aleknaitė, tačiau čia 
buvo nedidelis pakeitimas.

Vienai savo sukurtai dainai dirigavo 
Ričardas Bukis-Bukcvičius. Nepakeičia
moji australe Megan Dunn buvo mūsų 
akopanuotoja. Žiūrovai šiltai priėmė mūsų 
dainas, daug kas ašarą nušluostė. Gausūs 
plojimai ir dviejų paskutinių dainų dai
navimas kartu su publika dar kartą patvir- 
tinino žiūrovų nuotaikas.

Po koncerto buvo suruoštas dar gauses
nis vaišių stalas. Didžioji dauguma vietinių 
moterų prieš koncertą atėjo nešinos pil
nomis lėkštėmis naminių gardumynų, 
kuriuos prieš koncertą sudėjo ant stalų. Po 
koncerto užkandę, atsigaivinę ir pailsėję

Wlietam
Jeronimui &ranckūnui 

80-mečio proga
Tie prabėgę metai — tai sukauptas kraitis:
Patyrimo, darbštumo, dosnumo, darnos.
Jubiliejaus proga linkint daug džiaugsmo ir laimės, 
Ąžuolo amžiaus, tvirtybės, jėgos!

E. A. Laugaliai ir šeima

Royal Tasmanian Botanic Garden. Tarp nuostabių gėlių iš kairės: Milda Karpavičie- 
nė, Bronė Ropienė ir Nijolė Jurkšaiticnė.

pasiklausėme kalbų. Arminas Šepokas 
įteikė ALB Krašto Valdybos apdovanoji
mus. Vietinių lietuvių vardu kalbėjo Juozas 
Paškevičius ir kiti.

Štai taip ir pasibaigė mūsų choro kelio
nė į gražųjį Hobartą. Viliuosi, kad bus 
daugiau atsiliepimų apie šią mūsų kelionę, 
tačiau visų “Dainos” choristų vardu nuo

širdžiai dėkojame vietiniams lietuviams, jų 
šeimų nariams ir visiems tiems, kurie pri
sidėjo prie šios puikios mūsų išvykos:gra- 
žiai pasitiko, rūpinosi ir dalyvavo koncerte.

Su pagarba ir dėkingumu tariu AČIŪ, 
šios išvykos dalyvė ir choristė

Jadvyga Dambrauskienė
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Lietuviai pasaulyje
Antanas Mockus nedingsta iš aktualijų

Spaudoje neretai mirga Kolumbijos lietuvio Antano Mockaus pavardė. Kelerius metus 
jis buvo sostinės Bogotos meru, bet pagarsėjo ir ekscentriškais poelgiais. Pavyzdžiui, 
būdamas universiteto rektorius jis nepatenkintiems studentams auditorijoje yra parodęs 
nuogą užpakalį, o savo vestuves surengė cirko arenoje ir išjojo drambliu. Dabar jis 
galbūt kandidatuos į Kolumbijos prezidentus. Su Antanu Mackumi kalbėjosi 
“Lietuvos ryto" žurnalistas Bostone (JAV) Laurynas Misevičius Red.

Aurelijus Rūtenis Antanas Mockus- 
Sivickas- jūs turite net tris vardus. Tačiau 
visi jūsų vardai - lietuviški. Negi ir toli
mojoje Pietų Amerikoje pavyko išlaikyti 
savo tautos tradicijas?

Ir mane, ir mano seserį Ismeną Oną Vtl- 
tę išugdė lietuviška tautinė aplinka. Tai 
pirmiausia didžiulis mūsų tėvų nuopelnas. 
Ir mano vaikai (trys dukterys - 27 metų 
Danutė, aštuonmetė Laima ir trimetė Dalia), 
ir sesers (sūnūs Antanas ir Grantas) taip pat 
kalba lietuviškai, yra susipažinę su dauge
liu lietuvių tautos tradicijų.

Po didžiosios lietuvių ir kitų tautų imig
racijos, vykusios nuo Antrojo pasaulinio 
karo laikų, mūsų tautiečių bendruomenė 
Kolumbijoje šiuo metu gerokai apmažėju- 
si. Šalies sostinėje, mano žiniomis, gyvena 
tik apie 100 lietuvių. Nepaisant to, čia vis 
dar aktyviai veikia Lietuvių moterų komi
tetas, kiekvienais metais iškilmingai pami
nime Vasario 16-ąją.

Nors daugelis lietuvių jus neblogai žino,

Kunigas Vincas Valkavičius
“Vytauto Didžiojo universiteto senatas, įvertindamas kunigo Vinco Valkavičiaus 

nuopelnus lietuvių emigracijos istorijos tyrimuose, 2003 m. birželio 25 d. suteikė jam 
VDU Garbės daktaro vardą. Garbės daktaro regalijas universiteto rektorius prof. 
Vytautas Kaminskas kartu su Senato nariu prof. Algirdu Avižienių įteikė 2004 metų 
kovo 14 dieną Bostono arkikatedroje po šv. Mišių”.

dr. Daiva Dapkutė, 
VDU Išeivijos institutas 

Specialiai “Mūsų Pastogei”

Vincas Valkavičius (rašosi angliškai 
William Wolkovich - Valkavičius) kunigas, 
istorikas, muzikas, antros kartos JAV lie
tuvis gimė 1929 m. Hudson, Massachusetts, 
JAV. Mokėsi Bostono Šv. Jono kunigų semi
narijoje, 1953 m. įšventintas į kunigus.

1980 m. Bostono College Įgijo istorijos 
magistro (American Studies) laipsnį. Dirbo 
įvairiose amerikiečių ir lietuvių parapijose, 
nuo 1962 m. Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas Norwood, Ma. Būdamas kunigu 
jis visą gyvenimą patarnavo lietuvių ir ne 
lietuvių kilmės žmonėms, o visą savo veiklą 
ir darbus pašventė lietuvybei.

Kaip smuikininkas ir dainininkas (bari
tonas) dalyvavo kameriniuose koncertuose 
lietuvių kolonijose, griežė Brocktono, Ma. 
orkestre, Needhamo, Ma. Filharmonijoje. 
Nuo 1961 m. dalyvavo Cambridge, Ma. 
rengtuose kameriniuose koncertuose.

Kun. Vincas Valkavičius aktyviai daly
vauja visuomeniniame lietuvių išeivijos gy
venime, yra Lietuvos katalikų mokslo aka
demijos, Lituanistikos instituto, Amerikos 
lietuvių istorijos, kelių amerikiečių istorijų 
organizacijų narys. Bendradarbiauja žurna-. 
luose Lituanus, Historical Journal of 
Massachusetts, Polish American Studies.

Istorinių tyrimų sritis - lietuvių emigra
cijos tautiniai bruožai. Kun. V. Valkavičius 
ilgus metus rinko, tikslino, tyrinėjo, siste
mino informaciją apie visą JAV lietuvių 
išeivijos gyvenimą ir veiklą, aplankė ne
mažai lietuvių kolonijų ir peržiūrėjo daug 
archyvų. Jo patarimais, pagalba ir surinktais 
archyvais rašydami mokslinius darbus 
naudojosi daug Lietuvos istorikų.

Kun. Valkavičius daugiausia rašo anglų 
kalba. Hd šiol yra išleidęs 13 knygų, parašęs 
65 straipsnius, 37 knygų apžvalgas, 15

Mūsų Pastogė Nr. 11, 2004.03.26, psl. 4

Nuotraukoje - A.Mockus (dešinėje) su sa
vo krikšto mama S.Subatiene.

gal vis dėlto priminkite savo biografiją.
Gimiau 1952 metais Kolumbijos sosti

nėje Bogotoje, čia praleidau didesnę savo 
gyvenimo dalį.

Mano mama Nijolė Sivickicnė gimė Kė
dainiuose gydytojo šeimoje. Vėliau jau 
emigracijoje ji tapo žymia skulptore.

įvairių enciklopedinių straipsnių. V. Valka
vičius išleido atskirą knygą apie kun. J. 
Žebrio gyvenimą bei darbus (Lithuanian 
Pioneer Priest of New England: The Life of 
Rev. J. Zebris. 1980), parašė vienos pagrin
dinių senosios lietuvių išeivijos organizacijų 
Lietuvos vyčių 75 metų istoriją (Lithuanian 
Fratemalism: 75 Years of US Knights of 
Lithuania (1988). Taip pat jis tyrinėjo ir 
lietuvių išeivijos komunistų veiklą, išleido 
knygą apie jų lyderį A. Bimbą (Bay State 
“Blue” Laws and Bimba, 1973).

Didžiausias įnašas į lietuvių emigracijos 
istoriją yra 3 tomų enciklopedinis veikalas 
apie lietuvių katalikų parapijų JAV istoriją 
Lithuanian Religious Life in America (Lie
tuvių religinis gyvenimas Amerikoje, 1991. 
1996, 1998). Knygoje aprašyta daugiau kaip 
šimto lietuviškų parapijų veikla nuo jų įsi
kūrimo XIX a. pabaigoje iki XX a. pabai
gos. Taip pat aptarta lietuvių organizacijų 
kultūrinė veikla, pastangos kurti tautines 
parapijas, išlaikyti lietuvybę, pateiktos 
trumpos kunigų ir vienuolių biografijos.

Kunigas V. Valkavičius tyrinėjo ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautų emigracijas. Ame
rikos akademiniuose leidiniuose jis yra pa
skelbęs straipsnių apie lenkus, latvius, estus, 
airius, albanus. Už didelį indėlį Amerikos 
lenkų istorijos tyrinėjimuose 2000 m. Ame
rikos lenkų istorikų draugija PAHA paskyrė 
V. Valkavičiui pirmąją “Amicus Poloniae” 
premiją ne lenkų kilmės istorikui.

1997 m. kaip muzikas, istorikas, lietuvių 
išeivijos veikėjas V. Valkavičius buvo apdo
vanotas Gedimino ordinu.

Kunigas Vincas Valkavičius yra susijęs 
ir su Vytauto Didžiojo universitetu. 1999 
m. pavasarį Istorijos katedroje dėstė Šiaurės 
Amerikos lietuvių diasporos istoriją. Savo 
surinktą didžiulį archyvą jis dovanojo Vy 
tauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivi
jos institutui, kur jo sukauptais archyvais, 
tyrinėjimais galės naudotis ne tik VDU 
studentai, bet ir tyrinėtojai iš visos Lietuvos.

Tėvas Alfonsas turėjo inžinieriaus išsi
lavinimą ir ilgą laiką dirbo lietuvio Vytauto 
Didžiulio kompanijoje Bogotoje. Praėjusio 
amžiaus septintajame dešimtmetyje jis žuvo 
lėktuvo katastrofoje.

Kaip vis dėlto atėjote iki Bogotos mero 
kėdės? Ar tai lėmė jūsų išsilavinimas?

Idėja atsirado, kai vienas žinomiausių 
Kolumbijos lietuvių Bogotos verslininkas 
Algis Didžiulis pusiau juokais pasakė, jog 
mato didelę mano ateitį (nusišypso).

Bakalauro studijas esu baigęs Dijon 
(Prancūzija) universitete, kur studijavau 
matematiką. Vėliau įstojau į magistrantūrą 
didžiausiame Kolumbijos universitete. Jame 
mokosi apie 30 000 studentų. Šiame univer
sitete baigiau filosofijos studijas. Nuo tada 
ir prasidėjo mano, kaip visuomeninio vei
kėjo ir švietimo srities darbuotojo, karjera.

1991 metais buvau išrinktas to paties 
universiteto prorektoriumi, o netrukus - ir 
rektoriumi.

1994 m. verslininko A.Didžiulio inicia
tyva buvo pradėti rinkti reikiami 50 000 
parašų, kad galėčiau kandidatuoti į Bogotos 
mero postą. Perrinko mane ir antrajai ka
dencijai, kurią neseniai, šių metų sausio 1- 
ąją, baigiau.

Universitete jus labiausiai išgarsino 
švietimo ir mokslo reformos, o Bogotos 
mero poste - sugebėjimas pažaboti, rodos, 
neįmanomą dalyką - didžiulio masto nu
sikalstamumą šiame beveik 8 milijonus 
gyventojų turinčiame Pietų Amerikos did
miestyje. Būtent apie tai skaitėte paskaitas 
viename garsiausių JAV Harvardo univer
sitete Bostone. Kaip tai pavyko pasiekti?

Trumpas atsakymas - vadovaujantis ne 
prievartos filosofija. Juk Kolumbijoje nėra 
mirties bausmės. Garsaus indų politiko Ma
hatmos Gandhi idėjomis pagrįsta teorija 
remiasi pasyviu pasipriešinimu smurtui, 
neteisybei, sukčiavimui, netgi šiukšlinimui 
miesto gatvėse.

Stengiausi įtraukti visus, kiekvieną Be
gotos gyventoją į bendrą kovą su teroristais,

Grąžino
Pernai į Lietuvos pasienio kontrolės 

punktus iš įvairių pasaulio valstybių grą
žinta daugiau kaip 5 000 Lietuvos Respub
likos piliečių - daugiausiai per visą Valsty
bės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) 
veiklos laiką.

Lietuvos pasieniečių duomenimis, 2003 
metais įvairių šalių migracijos ir pasienio 
tarnybos išsiuntė arba neįsileido 5 210 
lietuvių. Tai 10% daugiau nei 2002 metais, 
kai ne savo noru į Lietuvą buvo priversti 
sugrįžti 4 725 asmenys.

VSAT fiksuoja, kad įvairių šalių pa
sienio tarnybų grąžintų ar neįsileistų lie
tuvių skaičius kasmet didėja: 2001 metais 
iš užsienio šalių išsiųsti 4 083 lietuviai, 
2000 metais - 3 636.

Pernai lietuvius grąžino ar neįsileido 
33 pasaulio valstybės.

2003 metais padaugėjo iš Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, 
Ispanijos ir Prancūzijos grąžintų asmenų 
skaičius.

Mažiau lietuvių išsiuntė ar neįsileido 
Vokietijos pasieniečiai.

Net 4 563 lietuviai grąžinti per oro uos
tų, dažniausiai Vilniaus, pasienio kontrolės 
punktus.

Pasieniečių skaičiavimais, sumažėjo 
Lietuvos piliečių, iš užsienio šalių grąžintų 
už ten padarytus nusikaltimus ar pažei
dimus, skaičius. Pernai dėl minėtos prie
žasties išsiųsti 329 lietuviai, užpernai per 
tą patį laikotarpį - 418.

2 020 Lietuvos piliečių grąžinti dėl 
nelegalaus buvimo užsienio valstybėje, 
1 160 - už tai, kad nelegaliai dirbo, 1 001 
lietuviui nebuvo leista įvažiuoti į užsienio 
valstybes, 206 grąžintieji neturėjo pakan
kamai lėšų pragyventi. 

smurtininkais, vagimis ir kitokio plauko nu
sikaltėliais. Nutarėme, kad išduoti teroristus 
bei įsitraukti į bendrą kovą su nusikalstamu
mu turėtų būti kiekvieno piliečio pareiga.

Esant tokiai situacijai, kokia buvo Bogo
toje, visuomenė ir pati turėjo prisiimti kaltę.

Nusikaltėliai buvo suiminėjami, bet 
dažniausiai trumpai. Stengėmės auklėti 
žmones demokratiniais principais.

Atrodo, tai neblogai pavyko, nes, pa
vyzdžiui, Washingtone įsikūręs George
town Universitetas rengiasi netrukus išleisti 
mano knygą apie Bogotos tapsmą saugesniu 
miestu.

Galiu pridurti, kad, be Mahatmos Gand
hi veikalų, daug ko pasisėmiau iš rusų 
literatūros klasiko Fiodoro Dostojevskio 
kūrinio „Nusikaltimas ir bausmė“.

Ar jums teko lankytis Lietuvoje? Ma
nau, jog daugelis jūsų humanistinių idėjų 
labai tiktų ir mūsų tėvynėje. Ar nepagal
vojate apie kokį nors postą, kurį galėtumėte 
užimti savo tėvų gimtinėje?

Lietuvoje buvau tik vieną sykį - prieš 
30 metų. Bet šių metų rugsėjį rengiuosi vėl 
važiuoti. Mane kviečia Baltijos šalių psi
chologų asociacija į jų rengiamą seminarą.

Jei kalbėsime apie tolesnę mano, kaip 
politiko, karjerą galbūt kandidatuosiu į 
Kolumbijos prezidentus. Kiti rinkimai tu
rėtų vykti po poros metų. Tačiau dar neapsi
sprendžiau.

Karjera Lietuvoje? Netgi nežinau. Rei
kia pirmiau ten apsilankyti ir blaiviai įver
tinti situaciją.

Daugumą lietuvių ir tėvynėje, ir čią už 
Atlanto, dažnai suvienija krepšinis. Bet 
Kolumbijoje, kaip ir visoje Pietų Ameri
koje, daug populiaresnis futbolas. Kas jums 
labiau prie širdies?

Futbolą Kolumbijoje žaidžiau dar mokyk
loje kaip ir dauguma vaiką Vėliau jau moky
damasis universitete, susidomėjau krepši
niu, kuriam nesu abejingas ir dabar. Juolab 
kad pastaruoju metu Kolumbijoje yra ne
mažai žaidžiančių krepšininkų iš Lietuvos.

virš 5 000
195 lietuviai buvo sulaikyti ir išsiųsti 

už tai, kad neteisėtai mėgino vykti per 
užsienio šalių valstybių sienas, 75 bandė 
pasinaudoti svetimais arba suklastotais 
kelionės dokumentais.

Šalys, iš kurių daugiausiai išsiunčiama 
ar neįsileidžiama lietuvių, yra tos pačios, 
kaip ir ankstesniais metais - Didžioji Bri
tanija, Vokietija ir Švedija.

Britų imigracijos tarnybų pareigūnai, 
VSAT duomenimis, pernai išsiuntė 2 051 
lietuvį, 2002 metais - 1839.

Praėjusiais metais sumažėjo iš Vokie
tijos grąžintų lietuvių skaičius: vokiečių 
pareigūnai išsiuntė 659 Lietuvos piliečius, 
užpernai - 827.

Šiek tiek padidėjo iš Švedijos grąžintų
jų skaičius: praėjusiais metais į Lietuvą iš
siųsti 388, užpernai - 360 lietuvių. Nor
vegija 2003 metais grąžino 322 lietuvius, 
užpernai - 274.

Danija pernai taip pat išsiuntė daugiau 
Lietuvos piliečių nei užpernai. 2003 metais 
iš šios šalies išsiųsti ar į ją neįleisti 138 
Lietuvos piliečiai, užpernai - 130.

Beveik du kartus padaugėjo grąžintųjų 
iš Ispanijos - pernai šios šalies pareigūnai 
išsiuntė 192, užpernai - 102 lietuvius. Pa
daugėjo grąžintųjų ir iš Prancūzijos: pernai 
šios šalies pasienio tarnybos išsiuntė 89 
lietuvius, 2002 m. - 59.

Lietuvos kaimynės Latvija, Baltarusija, 
Lenkija ir Rusija 2003 metais grąžino 
atitinkamai 134, 86, 71 ir 24 Lietuvos pi
liečius.

Ši statistika neatspindi skaičių tų 
lietuvių, kurie iš užsienio šalių, išskyrus 
kaimynines Lenkiją Rusiją, Baltarusiją ir 
Latviją buvo išsiųsti ar neįleisti ir grįžo į 
Lietuvą sausumos keliais. ELTA, BNS

4



Alės Liubinienės autobiografinės trilogijos 
“Homeland Lost” įvertinimas

Vietinei Rinktinei - 60 metų
Prieš pradėdama skaityti “Avietė 

And After” galvojau, kad tai tik trum
pa Alės autobiografija, surišta su Lietuvos 
kaimo aplinka, kurioje ji augo. Apsirikau 
- knyga mane tikrai nustebino, juo labiau 
kad čia radau pavaizduotą visą ano meto 
gyvenimą, koks jis atrodė mažametei mer
gaitei, stebint jį vaiko akimis.

Ten ji pasakojo ne tik apie Lietuvos kai
mus, žmones, gyvulius bei paukščius gra
žiame tėvų ūkyje, kur kiekvienas kampelis 
jai taip gerai pažįstamas ir brangus, bet taip 
pat labai gyvai pavaizdavo ir okupacijos 
laikotarpį, bėgimą iš Lietuvos, karą, gyve
nimą Vokietijoje ir pagaliau, po baiminan
čios nežinios ir ilgo laukimo, emigracijos 
pajudėjimą Australijon.

Skaitant jaučiamas didelis įtempimas - 
viena intriga seka kitą ir noras sužinoti, kas 
bus toliau, palaipsniui didėja... Nenuostabu 
tad, kad ji sugeba skaitytoją nukelti į anuos 
laikus ir jis jaučiasi lyg būtų liudininkas tų 
visų pergyvenimų - nekaltųjų šauksmo, 
žudynių, krentančių bombų...

Ši knyga turėtų būti išversta ir į kitas 
kalbas, kad atverti pasauliui akis primenant 
tą mažą valstybę Lietuvą prie Baltijos 
krantų, kuri iki šiol daugeliui svetimtaučių 
nebuvo žinoma ir, būdama visai nekalta, 
turėjo tiek daug iškentėti...

“Under Eucalypts” knygoje 
Alė (dabar jau jauna mergina) labai įdomiai 
atskleidžia savo bei šeimos gyvenimą nuo 
pat atvykimo į Australiją, įpindama į jį ir 
dalį praeities įvykių. Ji meistriškai pasakoja 
apie sunkią savo ir kitų imigrantų pradžią 
tolimoje, nepažįstamoje šalyje, su įvairiais 
pergyvenimais, nusivylimais, džiaugsmo 
prošvaistėmis. Netrūksta čia ir humoro bei 
daugybės įvairių nuotykių, kurie puikiai 
įjungti į kasdieninio gyvenimo eigą ir ne 
kartą verčia skaitytoją nusišypsoti...

Ši knyga traukia skaitytoją kaip koks 
magnetas - kiekviename skyriuje atran
dama kas nors naujo ir negali jos padėti 
neužbaigęs skaityti. Ji taip pat iškelia ne
paprastą imigrantų drąsą bei pasiryžimą 
nepalūžti kovoje už būvį siekiant geresnio 
rytojaus naujame krašte. Alė jaučiasi lai
mingiausia iš visų merginų, sutikusi myli
mą žmogų - savo gyvenimo draugą Tadą...

“Home Mo More” knygoje Alė 
labai jautriai ir su tokia didele meile išryš
kina anuos gražios vaikystės prisiminimus, 
palygindama juos su žiauria gyvenimo 
tikrove, apsilankius su savo vyru Lietuvoje 
po ilgų 48-erių okupacijos metų. Koks di
džiulis kontrastas! Kiek daug nusivylimų 
atradus apleistus pastatus ar tik jų pėdsa
kus ne tik Alės gražioje gimtinėje, bet ir 
Tado gyventuose namuose Kaune, bei ki-

A BOOK TO WARM YOUR HEART
Just a quick letter to share some good 

news with you. A book about the Friends of 
the Prisoners (1980-91) has been written by 
two young Tasmanian authors, Kate Gross 
and Darien Rozentals. The Lithuanian 
Studies Society at the University of Tasmania 
has since agreed to publish this 122-page 
book. It will be titled “Letters from the 
Outside: The History of the Friends of 
the Prisoners” (ISBN 186295 147 0). It should 
be printed within the next 3 months.

As you know, Friends started in a small 
way in Tasmania (Australia), but quickly grew 
andspread throughoutthe world. One by one, 
FOP members ’’adopted” all known prisoners 
of conscience in the USSR FOP members’ 
regular letters, prayers and peaceful activities 
finally helped to set all prisoners free. Having 
attained its goal, the FOP movement ceased 
in 1991.

When published, the book will retail at

["TM* UUBIOTS I
tose vietovėse! Nors priešai sunaikino ir 
daug kultūrinių vertybių, tačiau visų su
naikinti nepajėgė. Jos ir šiandieną tebeby- 
loja apie turtingą Lietuvos praeitį, kurią 
Alė atveria pasauliui, nors ir su skaudančia 
širdimi keliaudama po jos žemę... Alė pa
sakoja apie krašto grožį, padavimus, me
ną, literatūrą; supažindina skaitytoją su 
garsiomis pilimis, senųjų bažnyčių meno 
lobiais ir jų architektūra, istoriniais pa
minklais, muziejais bei kitomis įžymybė
mis; iškelia padarytą milžinišką žalą Lie
tuvai bei jos vaikams įvairių okupacijų 
laikotarpiais; tai pat kalba apie šių dienų 
išlikusią Lietuvą- išlikusią gyvą, bet smar
kiai sužalotą, kuri, atgavusi nepriklauso
mybę, nors ir sunkiu keliu, žengia į švie
sesnę ateitį.

Ši knyga yra labai įdomi visiems, gi 
lietuviškam jaunimui, ypač gyvenančiam 
kituose kontinentuose, tartum atidaro langą 
į toli pasilikusią protėvių šalį Lietuvą, kur 
randasi jų šaknys...

Gražina Balsytė, Los Angeles (JAV)

Alės Liubinienės knyga “HOMELAND 
LOST” jau pasiekė knygų krautuves Aus
tralijoje. Didesni knygynai per kuriuos 
galima gauti arba užsisakyti knygą, yra: 
Angus & Robertson, Collins Booksellers, 
Dymocks, Readers Feast.
Knygą išleido Sid Harta Publishing, ISBN 
1-877059-47-1. Jos platintojas Australijoje 
yra Dennis Jones and Associates Melbour
ne. Jų telefonas yra (03) 9720 6761.
Kaina $25. Knygą taip pat galima gauti 
Melbourne lietuvių bibliotekoje.

$ 19.95 in Australia and US $25 overseas, plus 
postage and packing. However, we are offering 
you the opportunity to order it now, at the 
reduced pre-publication price of $15 
within Australia or $20 overseas, payable in 
Australian or US currency. Both pre
publication prices include postage, by air 
mail. Payment may be made by Australian or 
international money order, bank cheque, 
personal cheque or in cash. This pre
publication offer is limited.

Advance orders are now accepted at
P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006, 

Australia; or by
E-mail: A. TaskunasfaIutas.edu.au
Please address all correspondence and 

cheques to LSS (rather than Friends of the 
Prisoners).

Kindest regards,
(Dr) Al Taškūnas,

Treasurer, LSS.

Buvęs Vietinės Rinktinės kariūnas 
Kazimieras Blaževičius, Kaunas 

Specialiai “Mūsų Pastogei”

Tęsinys iš MP nr. 11
1944 m. vasario 16 dieną gen. Povilas 

Plechavičius per radiją pasakė savo isto
rinę kalbą: "Bolševikų tikslas banditizmo 
bangą pastūmėti vis toliau iš rytų į vaka
rus. Ją lydi nuolatiniai plėšimai, degi
nimas ir ramių gyventojų ir pareigūnų 
Žudymai. (...)

Bolševikai, sulaužę duotus Lietuvos 
Respublikai iškilmingus pasižadėjimus, 
smurtu ir klasta įjungė Lietuvos Respubli
ką į Tarybų, o tiksliau pasakius, į kalėji
mų Sąjungą, dabar įtikinėja pasaulį, kad 
mes esą laisvu noru įsijungėme į Tarybų 
Sąjungą. (...)

Nepriklausomybės kovose žuvusiųjų 
savanorių ir partizanų kraujas ne veltui 
pralietas, tęsime jų pradėtą darbą ir neuž
mirškime mūsų Tautos himno žodžių: Lie
tuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žemė.

Tad, vyrai, už ginklų!"
Vokiečių nuostabai, į generolo kvietimą 

jaunimas atsiliepė entuziastingai. Savano
rių registracija pradėta vasario 21 dieną, o 
vasario 27 dieną ji buvo sustabdyta - užsi
registravo 19 500 vyrų!

Batalionų formavimas prasidėjo kovo 1 
dieną. Galutiniam variante buvo apsistota 
prie 13 batalionų po 750 karių ir atsarginis 
batalionas 1 500 karių. Batalionai buvo 
komplektuojami: Marijampolėje - 3, Kal
varijoje ir Seredžiuje - po 2, o likusieji - 
apskričių ribose. Marijampolėje, Kalvarijo
je ir Seredžiuje komplektuojami batalionai 
turėjo sudaryti VR branduolį ir Rinktinės 
vado vadovaujami stambesnėms opera
cijoms. Apskrityse komplektuojami bata
lionai buvo laikomi apskričių komendantų 
žinioje ir naudojami jų nuožiūra.

Iš suformuotų, bet blogai apginkluotų 
batalionų buvo sudaryti du pėstininkų 
pulkai - Vilniaus ir Kauno. Vilniaus pulką 
sudarė keturi batalionai, pulko vadu buvo, 
pik. Itn. Jonas Šepetys. Kauno pulką suda
rė trys batalionai, jam vadovavo pik. Tomas 
Vidugiris.

Šie pulkai buvo dislokuoti -pietryčių 
Lietuvoje ir jie turėjo kovoti su ten esan
čiais gausiais diversantais. Vien tik raudo
nųjų partizanų 1944 m. pradžioje rytų 
Lietuvoje buvo apie 10 000. Jie buvo pa
ruošti diversiniams darbams, gerai gink
luoti, palaikė ryšius su Baltarusijos par
tizanais, žiauriai terorizavo vietinius gy
ventojus. Tačiau VR kariams kovoti su 
raudonaisiais partizanais neteko.

Pirmieji į kovą su VR kariais stojo 
Armijos Krajovos partizanai, kurių buvo 
daugiau negu raudonųjų. Jie buvo gerai 
organizuoti ir ginkluoti, kontroliavo daug 
kaimų pietryčių Lietuvoje, palaikė ryšius 
su Lenkijos partizanais, per kuriuos gau
davo nurodymus iš Lenkijos egzilinės 
vyriausybės Londone. O ši siekė Vilnijos 
kraštą po karo vėl prijungti prie Lenkijos. 
Todėl VR vadovybės pastangos susitarti 
su AK vadais ir nekariauti tarpusavyje bu
vo nesėkmingos.

VR vadovybė padarė klaidą, kad pasi
skubino neapmokytus ir labai prastai 
ginkluotus batalionus, kuriems vokiečiai 
nedavė netgi ryšių priemonių, nusiųsti į 
pietryčių Lietuvą, kur seniai šeimininka
vo Armijos Krajovos partizanai. Todėl 
kovos prie Mūro Ašmenos, Turgelių, 
Graužiškių, Kaniavos kaimo ir kitur mūsų 
kariams buvo labai nesėkmingos. Pasi

Sydney Lithuanian Information Centre (SLID 
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naudodami pačių vokiečių išprovokuoto
mis mūsų nesėkmėmis, vokiečiai nugink
lavo keturis batalionus, internavo apie 3 400 
karių ir, siekdami įbauginti internuotus 
karius, apie 150 karių sušaudė.

Ženklas, kad vokiečiai ruošiasi klastai, 
buvo Pabaltijo valstybių SS ir policijos va
do Jeckeln įsakymas jo žinion perduoti 
septynis Vietinės Rinktinės batalionus, o 
likusius bei apskričių komendantūras per
duoti vokiečių komisarų žinion. Tie bata
lionai turėjo būti pavadinti “Pagalbiniais 
policijos batalionais”, o kariai aprengti SS 
policijos uniformomis. Įsakymas buvo pa
sirašytas balandžio 15 dieną, o gen. Povilą 
Plechavičių pasiekė gegužės 9 dieną. Gene
rolas audringai sureagavo - atsisakė vyk
dyti įsakymą. Batalionų vadus įpareigojo 
vykdyti tik jo įsakymus, Karo mokyklos 
kariūnus paleido neribotų atostogų.

Vokiečių reakcijos ilgai laukti neteko. 
1944 m. gegužės 15 dieną 15 vai. 30 min. 
Rinktinės štabo Kaune karininkai buvo 
suimti, o pats generolas ir štabo viršininkas 
suimti SS ir policijos vado štabe.

Gegužės 23 dieną visi lietuviai kari
ninkai buvo nuvežti į Salaspilio (Latvija) 
koncentracijos stovyklą, kur su jais buvo 
elgiamasi labai žiauriai. Iš viso buvo įka
linta apie 50 karininkų. Vėliau jie savo 
likimo keliais pasklido po pasaulį.

Marijampolės Karo mokykloje iš maž
daug 2 000 kariūnų apie 200 nespėjo laiku 
pasitraukti ir buvo suimti. Keli mėginę bėg
ti kariūnai buvo nušauti. Iš suimtųjų kariū
nų 106 buvo išsiųsti į Stutthofo koncentra
cijos stovyklą.

Internuotieji kariai ir suimtieji kariūnai 
buvo išvežti į Vokietiją darbams aerodro
muose ir karinėse gamyklose, dalis jų pa
teko į frontą Italijoje ir Prancūzijoje.

Nors Vietinė Rinktinė, gyvavo tik apie 
2.5 mėnesio, tačiau buvo įrodyta, kad lie
tuviai nenorėjo tarnauti vokiečiams, o siekė 
Tėvynės laisvės.

Vokiečiams pavyko internuoti tik ketu
rių batalionų karius. Likusiųjų batalionų 
kariai su ginklais išsiskirstė ir dauguma jų 
pasitraukė į miškus, kur netrukus tapo 
pirmaisiais Lietuvos partizanais. Buvęs de
šimtojo bataliono vadas kapitonas Jonas 
Žemaitis vėliau tapo visos Lietuvos parti
zanų vadu, generolu, Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pir
mininku. Buvęs kariūnas Aleksandras Gry- 
binas tapo Tauro apygardos partizanų va
du, pulkininku leitenantu. Jie pirmieji 1949 
m. vasario 16 dieną pasirašė istorinę LLKS 
Tarybos Deklaraciją, kurią 1999 m. sausio 
12 dieną Lietuvos Respublikos Seimas 
pripažino Lietuvos valstybės teisės aktu.

Vietinės Rinktinės karių likimai įvairiai 
susiklostė. Vieni žuvo kovose su Armijos 
Krajovos partizanais, kitus, kaip įkaitus, 
vokiečiai sušaudė, treti, pakliuvę nacių 
nelaisvėn, karo pabaigos sulaukė Vaka
ruose arba žuvo karo sūkuryje. Kiek jų ten 
žuvo - niekad nesužinosime. Karui pasi
baigus, nemažai VR karių pasklido po 
Vakarų pasaulį, dalis praėjo Sibiro golgotos 
keliais, nemažai žuvo miškuose partizanų 
kovose. Šiuo metu keli šimtai buvusių VR 
karių yra apsijungę į Vietinės Rinktinės 
Karių Sąjungą ir iškilmingai paminėjo 
Vietinės Rinktinės įkūrimo 60-ties metų 
sukaktį.

Straipsniui panaudota Antano Mar
tinionio Knyga “Vietinė Rinktinė” (Vilnius, 
Kardas, 1998) ir Stasio Gvildžio knyga 
“Kruvini likimai” (Kaunas, LNRS, 2001).

□
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Australijos žemaitis
Aš nežinau, kiek Australijoje yra tikrų 

Lietuvos žemaičių. Tačiau vienas Australi
jos žemaitis, pervažiavęs kone visų kengū
rų krašto žemyną, dabar su savo miela 
žmona Marija gyvena Queenslande. O že
maičio vardą ir visas privilegijas (žemaitiš
ko paso dar neturi) jis gavo Sydnėjuje, 
specialių apeigų metu. Liudininku buvau ir 
aš, nes kada tai gyvenau Žemaitijoje. Jam 
šį “garbės žemaičio” vardą suteikė žemai
čių žemaitis (gaila, jau miręs) Stasys Skirn- 
birskas. Mielą savo draugą - Australijos že
maitį- Don Atkinson paprašiau, kad 
jis savo įdomiais išgyvenimais pasidalintų 
ir su šio skyriaus skaitytojais.

Papasakok, Don’ai apie savo jaunystę.
Mane ir mano jaunesnįjį brolį Adelai

dėje išaugino mama. Jau pradžios mokyk
loje aš daug sportavau įvairiose šakose, to
dėl vėliau galėjau įstoti į Adelaide Boys 
High School, kuri yra pati geriausia sporti
nė mokykla Adelaidėje. Ten aš jau atstova
vau mokyklai australiškame futbole (žiemą) 
ir tenise bei krikete (vasarą). Pabaigęs mo
kyklą aš su jauniais žaidžiau futbolą už 
Adelaidės “League Club” ir 1956 m. gavau 
medalį kaip geriausias Pietų Australijos 
jaunis žaidėjas. 1957 m. žaidžiau jau aukš
čiausioje lygoje, tačiau po kelių rungtynių 
man keturiose vietose buvo sulaužyta ran
ka ir tik 1958 m. buvau išrinktas žaisti už 
Pietų Australijos komandą prieš Viktorijos. 
Tačiau ir vėl buvau sužeistas.

Kai 50-siaįs metais pamačiau žaidžiant 
Amerikos profesionalus krepšininkus

Don ir Marija Atkinson.

“Harlem Globetrotters”, tai susižavėjau 
krepšiniu ir labai intensyviai pradėjau jį 
žaisti ir jau 1959 m. už Pietų Australijos 
komandą žaidžiau visos Australijos pirme
nybėse. Šiai valstijos komandai atstovavau 
iki 1962 metų, gaudamas geriausio Pietų 
Australijos žaidėjo medalį.

O kada susipažinai su lietuviais?
Lietuvius krepšininkus žaidžiant pama

čiau 1952 m., kai Adelaidės “Vytis” dar ant 
cementinių grindų žaidė prieš latvius. Arti
miau su lietuviais susipažinau 1959 m. kai 
pradėjau kartu su jais žaisti. Mano krepši
nio herojus buvo Algis Ignatavičius. Jis 
buvo Australijos olimpinės rinktinės (1956) 
žaidėjas ir tuo metu buvo geriausias šio 
krašto žaidėjas. 1962 m. aš atstovavau Aus
tralijai išvykoje į N.Zclandiją. Ten mes kar
tu buvome su kitu geru krepšininku Jonu 
Gumbiu. Vėliau su lietuviais krepšininkais 
labai susidraugavau tiek aikštėje, tiek už 

jos ribų.
O kada susipažinai su būsima žmona 

Marija?
Pirmą kartą Mariją (Kelertaitę) pama

čiau, kai ji treniravosi su Pietų Australijos 
rinktine, o susipažinau su ja - kai buvau 
pakviestas į šokių vakarą Adelaidės Lietu- 
vių Klube. Po to aš jau ėjau į visus lietuvių 
rengiamus šokius...

O kaip įsitraukei į lietuvišką sportą?
1962 m. buvau pakviestas žaisti už Ade

laidės “Vytį”. Tais pačiais metais vyko ir 
Adelaidės Sporto Šventė. Joje aš žaidžiau 
už australų rinktinę prieš lietuvių rinktinę, 
nes už lietuvių rinktinę žaisti dar negalėjau.

Mes su Marija apsivedėm 1963 m. ir 
septyneriems metams išvažiavome į N.Zc
landiją. o grįžęs aš jau galėjau atstovauti 
lietuviams.

Kodėl palikote Adelaidę?
Šį mano gimtinės miestą palikom 1966 

m. ir persikėlėm į Sydnėjų. Čia aš gavau 
gerą darbą vienoje iš didžiausių sportinių 
firmų “Dunlop Slazinger”.

Labai gražiai Sydnėjuje mus priėmė 
lietuviai draugai. Tai jau miręs Vladas Dau- 
daras. Vincas Binkis, Robis Liniauskas. An
tanas Laukaitis ir kiti. Apie Sydnėjų mes 
turime ypač malonius prisiminimus. Be žai
dimo už “Kovo” krepšinio komandą, aš dar 
treniravau “Kovo” jaunius. Tai buvo ypač 
gera komanda, kurioje žaidė 14 metų Edis 
Palubinskas, kuris vėliau tapo Australijos 
valstybinių ir olimpinių rinktinių pažiba. 
1967 m. “Kovo” komanda su juo laimėjo 
prieš Queenslando Valstijos rinktinę.

Mano treniruojamos dvi Australijos jau
nių (18-19 metų) komandos išvykose į Pa
saulio Lietuvių Sporto Šventes Toronte 
(1978) ir Čikagoje (1983) laimėjo ketvirtas 
ir antras vietas.

O kaip su Lietuva?
■ Pirmą kartą Lietuvoje lankiausi 1989 
m., kai Lietuva šventė 50 metų sukaktį - 

kai 1939 m. laimėjo Europos krepšinio pir
menybes. Mes buvome labai gražiai priimti 
ir prižiūrimi, ypač tų draugų, kurie anks
čiau viešėjo Australijoje. Susipažinau ir su 
kitais puikiais žmonėmis.

Tais metais mes su Marija keliavome ir 
po pasaulį. Niekuomet nepamiršime savo 
kelionės “Aerollot” lėktuvu iš Maskvos į 
New Yorką. Visą skrydžio laiką mes laikė
mės rankomis ir tikrai meldėmės, kad 
laimingai nuskristume.

Antrą kartą Lietuvoje buvau per Pa
saulio lietuvių sporto šventę. Ir tada Lietu
voje aš jaučiausi kaip namuose. Po kelio
nės ir vaišių truko nemažai laiko, kol pilnai 
atsigavom.

O kodėl palikote Sydnėjų?
Mūsų sūnus Gary, taip pat buvęs “Ko

vo” krepšininkas, gavo gerą darbą Gold 
Coast. Ten taip pat gyveno ir daugiau gi
minių, todėl nutarėm, kad ten bus ge
riausia sulaukti senatvės.

Atvykę į Gold Coast, labai greitai susi
pažinome ir susidraugavome su vietiniais 
lietuviais, dalyvavom bendruose subuvi
muose. Ne kartą savo namuose surengda
vome ir “Melbourne Cup" lenktynes, ir 
B.B.Q. Ten yra maža, bet labai draugiška 
lietuvių bendruomenė.

Kodėl ir vėl pabėgot iš ten?
Ne vieną kartą mes, su Marija, keliavo

me aukštyn rytiniu pajūriu. Ten radome 
mažą pajūrio kaimelį - Bargara. Čia geras 
klimatas, o kaimelis, mūsų nuomone, yra 
vienas nuostabiausių pasaulyje.

Ką galvoji apie mūsų sporto šventes 
ir tavo buvusį “Kovą”?

Aš esu buvęs jau 36-se sporto šventė
se. Jos yra puikios. Per tą laiką mačiau jo
se daug įvairių pasikeitimų, tačiau jos pasi
darė labai populiarios po 1978-83 metų 
mūsų pasaulinių varžybų. Dabar dalyvių ir

Nukelta į 7 psL
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davo, buvo daug daugiau sunaikinti, negu 
prieš kelis mėnesius matyti pakely iš 
Winzerio į Donaustaufą. Dabar kiekviena 
vietovė priminė Ebersmiinde, tik griuvėsiai 
nerūko ir nesimatė žmonių su kastuvais 
rankose, ieškančių užverstųjų. Ir tarp griu
vėsių tęsėsi gyvenimas: iš kamino kilo 
dūmai, nors stogo beveik nebuvo likę, skli
do šviesa pro bestiklius langus, žaidė vai
kai prieš namą, kurio tik priekinė siena 
stovėjo. Žmonės valė, taisė, skubėjo. Atrodė 
neįtikėtina, kai rasdavo ncišgriautą vietovę.

Miincheno tik viena dalis buvo visai su
griauta, o visa kita išliko nepaliesta. Ke
leiviai susirado amerikiečių karinės val
džios būstinę, perskaitė skelbimus lentoje. 
Tada Dana, parodžiusi savo pasą, įėjo į į 
vidų prašyti pagalbos. Tą pačią dieną Šer
nų šeimai buvo surastas kambarys nesu
bombarduotoje miesto dalyje. Matas ir Dana 
net pasijuto nejaukiai prieš draugus, jie 
tokios pagalbos žmonių perpildytame mies
te negalėjo tikėtis.

- Ir negalvokit šį vakarą toliau keliauti, 
- įkalbinėjo Vargalus Matas. - Juk ir ben
zinas baigiasi. Rytoj vėl nusiųsim Daną pas 
jankius. Pamojuos savo mėlyna knygute ir 
gal šiek tiek išprašys benzino. Be to, pa
siteiraus ir apie tas dipukų stovyklas, į ku
rias taip veržiatės. Šiąnakt pernakvosite 
pas mus: moterys ir mergaitės galės miegoti 
kambaryje, o mes vyrai - juk ir Linukas jau 
vyras - automobilyje. Jau pripratome išky
lauti, ar ne?

Vargalai suprato, kad Matas buvo tei
sus. Jie iš tikro negalėjo tuoj pat iškeliauti. 
Reikėjo benzino ir tikslesnės informacijos
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apie karo pabėgėlių stovyklas. Su Šernais 
praleido ne tik naktį, bet dar dvi paras. 
Danos pasas darė stebuklus. Net pasisekė 
gauti naują variklio detalę vietoj pakely 
gedusios.

Artėjant atsisveikinimui, Vytautas at
rodė susirūpinęs.

- Jei nerimauji, kaip pasidalysime auto
mobilį, tai negalvok, - ramino jo mintis at
spėjęs Matas. - Man jis nereikalingas. Sma
gu buvo traukti iš griovio ir taisyti. Be to, 
reikėjo kaip nors iki čia atkakti. Dabar tai 
jo reikia tolesnei kelionei. Mes nežadame 
iš čia judėti. .

- Bet juk ketinome abu važiuoti, - mė
gino prieštarauti Vytautas.

- Atvažiavome ten, kur norėjome! Var
gais negalais, bet atvažiavome. Nemanau, 
kad ir pats su juo toli nukeliausi. Juk kas 
kartą nepulsi ant kelių maldauti šlakelio 
benzino? Man to vargo nereikia.

- Bet tiek vargai taisydamas.
Matas, matydamas, kad Vytautas vis 

abejoja, pridūrė:
- Mūsų abiejų šeimos naudojosi arkliu 

ir vežimu, kuriuos tavo žmona sugebėjo 
įsigyti. Aldona tam nepagailėjo žiedo. Pa
meni? Tą safyrą dovanojai sužadėtinei anais 
tolimais jaunystės laikais... Imk dabar šitą 
automobilį ir nesijauskim vienas kitam sko
lingi!

Vargalai suprato, kad kitos išeities ne
buvo. Sunkvežimėlis juos turėjo nugabenti 
į Augsburgą. Taip patarė amerikiečiai, nors 
ir buvo žinoma, kad abi tenykštės stovyk
los yra pilnos pabėgėlių.

- Žmonės nenustoja traukę į ten. Vado
vybė turės rasti būdą kaip visus įkurdinti, - 
aiškino komendantas. - Augsburge pabė
gėliai gyvena butuose, šeimos gauna atski

rus kambarius, ne taip kaip kitur, kur turi 
glaustis kareivinėse, bendruose barakuose 
ar net senose arklidėse!

Gatvė tiesėsi plačios aikštės pakraščiu.' 
nesimatė jokių medžių, o iš žolės išlindę 
sudaužytų automobilių metalo griaučiai 
atrodė siurrealistiškai. Aikštės pusėj, prie 
pat gatvės, stovėjo tik vienas medinis ba
rakas, matyt, statytas paskubomis, forma ir 
spalva nepanašus į priešais išsirikiavusius 
keturkampius pilko mūro triaukščius. To
liau, ten, kur ilgoji gatvė kirto kitą baltavo 
bažnyčia su dviem neaukštais kampuotais 
bokštais. Nuo pagrindinės gatvės šakojosi 
siauresnės gatvelės. Prie jų rikiavosi tokie 
pat kaip pagrindinės gatvės pilki susiglaudę 
triaukščiai namai, sudarydami Hochfeldo 
priemiestį, išsiskiriantį iš gražaus Augs
burgo miesto ir kitų jo priemiesčių. Per karą 
Hochfelde gyveno Messerschmitto lėktuvų 
gamyklos darbininkų šeimos.

Dabar jį buvo užėmusi amerikiečių ka
rinė vadovybė ir įsteigusi čia UNRRA glo
bojamą pabėgėlių pabaltijiečių stovyklą, 
lietuvių vadinamą Hochfeldo dipukų la
geriu. Tai čia 1945 metų rudenį atkeliavo 
Vargalų šeima, ieškodama laikino prie
globsčio tarp saviškių.

Hochfeldo gatvė buvo pilna žmonių. 
Išlipę iš automobilio, Vargalai kurį laiką 
stebėjo praeivius. Visų veidai atrodė pa
našūs! Ilga eilė vyrų, moterų ir vaikų stovėjo 
prie žemo medinio barako. Rankose jie laikė 
lėkštes, puodukus. Pro atvirą žemą langelį 
dvi moterys į paduotus indus pilstė sriubą. 
Eilė judėjo iš lėto, bet žmonės nesijaudino. 
Vaikai bėgiojo aplinkui, žaidė smėlio krūvoj 
prie barako sienos, o motinos nuolat juos 
perspėjinėjo, kad nekapstytų žemių šaukš
tu ar dubenėliu.

Tolėliau būrys grūdosi prie aukšto sto
vo, stengdamiesi vienas per kitą perskai
tyti skelbimus. Prie virtuvės stovintieji ei
lėje kalbėjo lietuviškai, bet galėjai atpažinti 

ir latvišką, estišką, o kai kur ir vokišką 
šnektą.

- Mūsų žmonės... - negalėjo patikėti 
Aldona.

Tiek daug tautiečių daugiau kaip metus 
nebuvo matę. Norėjosi tik stovėti, žiūrėti 
ir klausytis jų kalbų.

- Atrodo tarsi namuose būtume, - pri
tarė Vytautas.

Vaikai stebėjo žmones išplėtę akis, iš
sižioję.

- Va, va! - šaukė kas kartą jau beveik 
dviejų metukų Dainelė ir rodė piršteliu į 
praeivius, kai šie sušnekdavo lietuviškai. 
Kai kurie atsigręždavo ir ką nors tarstel- 
davo vaikui ar bent nusišypsodavo. Tada ir 
mergytės veidukas tiesiog nušvisdavo. 
Turbūt jai visi atrodė kaip giminės... Ke
turmetis Linukas kurį laiką stebėjo ir tylėjo. 
Paskui pasilenkė prie motinos ir į ausį su
šnibždėjo:

- Ar ir močiutė čia? Ir Elzytė?
Valandėlę pastoviniavę, Vargalai mėgi

no prieiti prie skelbimų lentos, bet per grūs
tį negalėjo. Vytautas pasiteiravo, kur yra 
lietuvių komitetas.

- Visai netoli, paėję gatve pamatysit ant 
durų užrašą. Nežinaą ar Jums pasiseks ten 
su kuo nors pasikalbėti - jie be galo užsiėmę 
ir labai nekantrūs.

Abu komiteto kambariai buvo pilni 
žmonių, o koridoriaus sienos nuklijuotos 
skelbimais.

- Eik tu vienas, - patarė Aldona, - aš su 
vaikais palauksiu lauke. Gal pamatysiu kokį 
pažįstamą.

Vytautas gerokai turėjo palaukti kol ra
do progą pasikalbėti su vienu komiteto na
riu, pusamžiu pavargusiu veidu vyru.

- Kas Jums patarė čia važiuoti? Mes ir 
taip neturime kur dėti žmonių...

Vytautas paaiškino, kad kalbėjęs su 
Muncheno komendantu.
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Kas - kur...
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žiūrovų skaičius sumažėjo. Gal reikėtų vėl 
ką nors svarbaus suorganizuoti, kaip iš
vykas į Ameriką ar Kanadą, kur gyvena 
daug lietuvių. Gal ir į Lietuvą.

0 dėl “Kovo”, tai gal užteks kaltinti vie
niems kitus. Reikia komiteto, kurio nariai, 
klubo veiklai galėtų skirti daugiau ener
gijos ir laiko. Anais laikais mes su Vladu 
Daudani asmeniškai aplankėme daugiau 
nei 30 Sydnėjaus lietuvių šeimų ir prašėme, 
kad jie leistų savo vaikus į “Kovo” klubą. 
Pokalbiai su tėvais padėjo. Neužtenka vien 
duoti skalbimą į laikraštį. Reikia daugiau 
įdėti asmeniško darbo. Aš labai nusivyliau 
Gcelongo Sporto Švente, kur “Kovui” at
stovavo tik apie tuzinas sportininkų. Anks
čiau, mūsų vadovavimo laikais, “Kovui” 
atstovaudavo 50-80 sportininkų. Linkiu, 
kad “Kovo” sportininkai, padedant vetera
nams, gražiai susiimtų ir atsigautų.

Ko palinkėtum visiems mūsų ir Lietu
vos sportininkams.

Visiems sportininkams, vadovams ir

V

“Žalgiris ir
Naujos knygos pasirodymas visada 

džiugina, ypač jeigu ta knyga yra susijusi 
su Lietuva, jos istorija ar kultūra. Dar sma
giau, jog Lietuvą ar jos istoriją tyrinėja ne 
tik lietuviai, bet ja domisi ir nelietuvių 
kilmės istorikai. Vienas iš tokių yra profeso
rius dr. William Urban, jau daugiau kaip 
20 metų bendradarbiaujantis su Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų Centru ir dr. R. Vitu 
bei prof. dr. J. Račkausku. Šio Monmouth 
koledžo (IL) profesoriaus knygos “The 
Baltic Crusade”, “The Prussian Crusade”, 
“The Livonian Rhymed Chronicle” (išl. su 
J. Smith), “The Independence of the Baltic 
States" (išl. Su Noel Demm), “The Samo- 
gitian Crusade”, “Tannenberg and After” ir 
kitos, išleistos Lituanistikos Tyrimo ir Stu
dijų Centro, sulaukė didelio Lietuvos ir 
užsienio istorikų dėmesio.

William Urban yra Istorijos ir tarptau
tinių studijų profesorius Monmouth kole
dže (IL). Daktaro laipsnį gavo 1967 m. 
Texas Universitete Austin (TX), vėliau to
bulinosi Hamburg Universitete, dėstė Kan
sas Universitete bei buvo vizituojantis 
profesorius Italijos, Jugoslavijos, Čekijos 
universitetuose. Už savo tyrinėjimus yra 
gavęs Fulbright premiją bei pirmąjį 
Burlington Northern Foundation Faculty 
apdovanojimą už puikų dėstymą. Nuo 1991 
iki 1994 m. buvo žurnalo “Journal ofBaltic 
Studies” redaktorius. Medžiagą savo kny
goms rinko Herder institute Marburg/Lahn 
Vokietijoje ir kitur Europoje. Taigi visi jo 
istoriniai veikalai - daugelio metų, praleis
tų Vidurio ir Vakarų Europos archyvuose, 
rezultatas.

Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos 
Istorijos institutas bei Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas, susipažinę su 
W. Urban knyga “Tannenberg and After”, 
pripažino jos istorinę vertę ir nutarė, jog 
Lietuvos skaitytojams ji taip pat be galo

Don Atkinson (kairėje) ir vienas iš gar
siausių Lietuvos krepšininkų Rimas Kur
tinaitis.

sporto organizacijoms linkiu viso geriausio 
siekiant pačių aukščiausių rezultatų. Drau
gams Lietuvoje ir pasaulyje - “geros sėk
mės” ir “į sveikatą”. Q

kas po jo”
reikalinga. Autorius, prof. dr. W. Urban, 
buvo įvertintas kaip labai objektyviai ir 
sistemingai pateikiantis visą lietuvių ir kry
žiuočių kovų istoriją, be būdingo lenkų isto
rikams šališkumo ir per didelio vienos pu
sės sureikšminimo.

Ir štai ne per seniausiai iš Vilniaus į 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centra atėjo 
žinia, kad W. Urban knyga “Tannenberg 
and After”, kurią sudaro daugiau kaip 500 
puslapių, jau baigiama išversti į lietuvių 
kalbą.

Istorijai ir kultūrai gyvybiškai svarbu 
turėti gerai parengtus leidinius, kuriuose 
būtų nagrinėjami esminiai ir lemtingi Lie
tuvos valstybės gyvavimo laikotarpiai. Ga
lima drąsiai teigti, kad prof. dr. W. Urban 
tyrinėjamas viduramžių kovų su kryžiuo
čiais etapas yra vienas iš kertinių Lietu
vos valstybės vystymesi. Kai šis tūkstant
mečio projektas bus įgyvendintas, ir ne tik 
“Tannenberg and After”, bet ir kitos trys 
W. Urban knygos bus išverstos į lietuvių 
kalbą, bus galima sakyti, kad turime išsa
mią kovų su kryžiuočiais laikotarpio stu
diją tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis.

Šiuo metu Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centras džiaugiasi galėdamas 
bendradarbiauti su W. Urban leidžiant jo 
knygas anglų kalba ir tarpininkauti ben
draujant su Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutu.

Tie, kurie domisi šiuo leidiniu, gali 
įsigyti jį Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centre (5600 S. Claremont Ave. Chicago, 
R 60636).

W. Urban knygų išsamesnius aprašy
mus ir nuotraukas galite rasti LTSC inter
neto puslapyje:

www.lithuanianresearch.org
Kristina Bareikienė

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras
(JAV)

In memoriam
Atf A Juozas Cesnaitis

Šių metų vasario 28 dieną Newcastle 
lietuvių bendruomenė neteko savo nario - 
Juozo Česnaičio.

Juozas gimė 1922 m. vasario 18 dieną 
Kaune. Po kelių metų Česnaičių šeima per
sikėlė į Šiaulius, kur Juozas pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą. Juozas ir dvi seserys (Zi
na gimė vėliau) augo tradicinėje anų laikų 
šeimoje - su tėvais ir seneliais. Darnūs šei
mos santykiai išmokino vaikus gerbti tra
dicijas ir vyresniuosius, nemeluoti, tesėti 
duotą žodį ar pažadą. Išaugę vaikai išlaikė 
šias visas tradicijas, o vėliau perdavė ir sa
vo vaikams.

Trečiojo dešimtmečio ekonominė krizė 
pasiekė ir Lietuvą. Juozas, tik baigęs pra
džios mokyklą, tėvų nutarimu išėjo moky
tis praktiško amato ir savo nedideliu uždar
biu prisidėjo prie šeimos išlaikymo. Po ke
lių metų šeima persikėlė į Tauragę, kur nau
jai pastatytame Maisto fabrike tėvui buvo 
pasiūlyta skyriaus vedėjo vieta. Juozas irgi 
gavo darbą fabriko elektrinėje stotyje. Gy
venimas gerėjo. Juozas, norėdamas toliau 
mokytis, įsirašė į vakarinius kursus, kuriuos 
baigė gerais pažymiais.

Būdamas draugiškas ir linksmas, Juozas 
dalyvavo įvairiuose jaunimo būreliuose. 
Buvo skautas ir netgi dalyvavo Pasauli
niame Skautų Sąskrydyje prie Nemuno. 
Mėgo sportą: buvo geras plaukikas, žiemą 
slidinėdavo ir čiuoždavo pačiūžomis, išmo
ko ir jodinėti, kai Tauragės dvare stovėjo 
dragūnų pulkas. Juozas buvo ir labai muzi
kalus: turėjo puikų baritoną, dainavo mies
to chore ir vyrų oktete, o karo metu priklau
sė mėgėjų kamerinės muzikos ansambliui 
(vad. Liudas Krolis).

1940 m. pirmoji sovietų okupacija su 
trėmimais į Sibirą, karas su Vokietija ir se
kusi vokiečių okupacija suardė ramų Lietu
vos gyvenimą. 1944 m. sovietų kariuomenei 
artėjant prie Tauragės, šeima pasitraukė link 
Rytprūsių ir paskutinėmis karo dienomis iš 
Helas uosto pabėgėlių laivu spėjo išplaukti 
į Daniją. Ketveri metai prabėgo pabėgėlių 
stovykloje. Juozas dirbo ir kartu mokėsi 
anglų kalbos korespondentiniu būdu. Lais
valaikiu šoko tautinius.šokius ir dainavo 
ansamblyje, kuriam vadovavo A. Kirvaitytė.

Prasidėjus emigracijai, šeima pasirinko 
Australiją. Bet tėvui mirtinai sergant, tik 
Juozas ir sesuo Janina 1949 m. pabaigoje 
iškeliavo Australijon. Atvykus, Juozas apsi
stojo Newcastle mieste ir pasikvietė .pas 
save mamą bei seserį Ziną. Sesuo Viktorija 
atvyko 1954 m. Tokiu būdu jo dėka šeima 
vėl buvo suvienyta, tik sesuo Janina įsikū
rė Adelaidėje.

Atvykęs į Newcastle, Juozas pradėjo 
dirbti plieno fabriko BHP “Power House” 
skyriuje. Su laiku tapo skyriaus vedėju ir 
ten išdirbo iki pensijos.

Newcastle susiorganizavus lietuvių ben
druomenei, Juozas tuoj įsijungė į lietuvišką 
veiklą: ėjo įvairias pareigas Apylinkės 
Valdyboje, dainavo chore, įscenizavo trum
pus vaidinimus, dviese su Vytu Nekrošium 
rašė ir dainavo linksmus kupletus, dalyva

vo Diskusijų Klube.
Juozas mėgo keliauti. Aplankė didesnius 

Anglijos miestus ir įdomesnes vietas. Buvo 
Tasmanijoje, kuri jam priminė Lietuvą. Vė
liau keliavo Pietų Amerikoje. Lankėsi Bra
zilijoje (plaukė Amazonės upe). Argentino
je aplankė seną draugą St. Metrikį. Peru 
kopė į kalnus ir apžiūrėjo Machu Picchu. 
Ruošdamasis šiai kelionei netgi mokėsi 
ispanų kalbos.

1987 m. Juozas susipažino su iš Angli
jos atostogoms atvykusia lietuve našle 
Vanda Bagdoniene ir neužilgo sukūrė 
šeimą. Dviese taip pat daug keliavo. Aplan
kė Angliją Lietuvą keliavo po Australiją. 
Vandai po kelių bendro gyvenimo metų pa
blogėjo sveikata. Nuolatiniai vizitai pas 
daktarus ir ligoninės kaskart atėmė vis dau
giau laiko. Juozas palaipsniui pasitraukė iš 
lietuvių bendruomenės veiklos ir prarado 
ryšį su buvusiais draugais, išstojo iš australų 
klubo “Prabus”, tik dar kurį laiką žaidė 
“Mayfield Bowling” klube.

1993 m. Juozas turėjo sunkią operaciją 
po jos pagijo, tačiau 2003 m. vėl sunkiai 
susirgo. Gydėsi privačioje ligoninėje. Šeima 
tikėjosi, kad liga bus pristabdyta nors 
keliems metams, bet mirtis atėjo staiga, jos 
visai nesitikint. Juozas užgeso miegodamas.

Nors Juozas buvo gabus, energingas ir 
talentingas, bet gyvenime negalėjo pilnai 
jų išnaudoti, nepadarė didelės karjeros, 
nesusikrovė turtų - per daug nepalankios 
jam buvo gyvenimo sąlygos, kurios sutruk
dė toliau mokytis ir lavintis. Tačiau jis buvo 
sąžiningas, turėjo tvirtus principus, kurių 
visada laikėsi, buvo santūrus ir niekada ne
siskundė. Buvo visų mėgiamas ir gerbia
mas. Labai brangino savo draugus. Pasku
tiniu metu labai domėjosi politika. Kartais 
pokalbiuose aš Juozą juokais pavadinda
vau “svieto lygintoju” - jis nepyko. Bet 
žmogui, kuris nepripažįsta jokių kompro
misų, gyvenimas nėra lengvas. Nebuvo jis 
lengvas ir Juozui.

Sudiev, mielas broleli...
Su Juozu Česnaičių atsisveikinta kovo 

4 dieną Beresfield krematoriume.
Visos šeimos vardu

sesuo
Viktorija Cesnaitytė-Kristensen

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

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

Pagerbiant a.a. Juozą Česnaitį vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojo:
Benigna Zakarauskas $ 20.00
Jeronimas Pranckūnas $ 10.00
V.ir B. Gasparoniai $ 5.00

Stasys ir Colette Žukai $ 20.00
Julius ir Irena Zakarauskai $ 40.00 
ALB Newcastle Apyl. Valdyba $ 50.00

Mirus

Lidijai Kalnins,
nuoširdžiai užjaučiame dukras Baibą ir Marą jų šeimas ir artimuosius

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
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Maloniai kviečiame visus Melbourne lietuvių vyrų choro

“Donos Vyrai” koncertą
sekmadienį, balandžio 18 dienų, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Klube.

Choro vadovė ir dirigentė - Dana Levickienė.
Akompanuotoja - Rita Mačiulaitienė.

PROGRAMOJE:
solistė Rita Mačiulaitienė, Melbourno vyresnės skautės ir 
pianistas Rolandas Imbrasas.

Bilieto kaina -$ 10.
Kviečiame visus į šį inauguracinį koncertą!

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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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 5.30p.m. 
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.

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 Apylinkės Valdybos pranešimas
Bankstowno Lietuvių Klubas paprašė kuo greičiau pristatyti Sydnėjuje 

veikiančių organizacijų renginių datas. Tam tikslui Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
kviečia visų organizacijų atstovus pasitarimui, kuris įvyks kovo 28 dieną 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.

Dėl smulkesnės informacijos galite skambinti ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkui Vytautui Deikui tel.: 9707 3511

Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 13 dieną, 11 vai. ryto Melbourno

Lietuvių Namuose. Naujai perrinktą Valdybą sudaro:
Pirmininkas - V. Tomkevičius (tel.: 9859 1379);
Iždininkas - Z. Poškaitis (tel.: 5426 6428);
Sekretorė - A.Sadauskienė (tel.: 9857 5643)
Maisto ruošos vedėjas - E. Marganavičius (tel.: 9885 2251)
Narė - J. Goodsall (tel.: 9354 6384) Valdyba

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

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Melbourno 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. Pasižymėkite 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

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.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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