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Atėnuose dalyvaus ir lietuviai KT nagrinėja Prezidento bylą
Lietuvos sporti

ninkai uoliai ruošiasi 
vasaros olimpiadai 
Atėnuose. Lietuvos' 
Tautinio olimpinio 
komiteto vadovai jau 
kelis kartus lankėsi 
Atėnuose, kur aptarė 
sportininku apgy
vendinimo bei pa
siruošimo žaidynėms 
sąlygas. Kaip žino
me, Lietuvos Tauti
niam olimpiniam 
komitetui padeda ir 
LR Garbės generali
nis konsulas Sydnė- 
juje Viktoras Šliteris, 
kuris irgi dalyvavo 
lietuvių instruktaže
bei pasitarimuose Atėnuose. .

Netrukus tikimės paskelbti Lietuvos olim
pinės delegacijos sąstatą.

Kovo 25 dieną Senovės Olimpijoje 
iškilmingoje ceremonijoje uždegta XXVIII 
vasaros olimpinių žaidynių ugnis, kuri per 
nepilnus penkis mėnesius iki Atėnų olim
piados pradžios apkeliaus visus penkis 
žemynus. Tradiciškai ugnį nuo saulės spin
dulių uždegė vyriausioji vaidilutė - aktorė 
Thalia Prokopiou.

“Olimpijoje viskas prasidėjo, o šiandien

Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Sutartis su 
“Gazprom” 
(ELTA). 'A'riausy- 

bė pritarė ilgalaikės 
gamtinių dujų tiekimo 
sutarties tarp “Lietu
vos dujų” ir Rusijos 
“Gazprom” papildy
mui. kuris fiksuoja

“Gazprom” įsipareigojimą užtikrinti Lietuvai 
ne mažiau kaip 90% gamtinių dujų poreikio 
iki 2015 metų.

Vyriausybės spaudos tarnyba pažymi, 
jog ilgalaikė gamtinių dujų tiekimo sutartis 
suteikia teisines garantijas, kad po akcijų 
paketo pardavimo, Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare. “Gazprom” tiekiamų gamtinių 
dujų kaina Lietuvai iki 2015 metų išliks sta
biliose ir prognozuojamose ribose. Specialis
tų nuomone, nuo 2004 m. antrojo pusmečio 
“Lietuvos dujų” laisviesiems vartotojams 
tiekiamos dujos turėtų atpigti.

Ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties 
tarp “Lietuvos dujų” ir “Gazprom” sudarymas
yra esminė sąlyga, kad “Gazprom” galėtų 
įsigyti trečdalį “Lietuvos dujų” akcijų. Šį 
sandorį numatyta baigti kovo 24-ąją- už 34% 
“Lietuvos dujų” akcijų “Gazprom” sumokės 
100 mln. litų.

“Per ilgas derybas susitarta dėl abiem 
pusėms priimtinų sąlygų. Tas sandoris 
Lietuvai naudingas". - komentavo žurnalis
tams ūkio ministras Petras Čėsna po vyriau
sybės posėdžio, kuriame buvo atvertas kelias 
baigti sandorį su “Gazprom”.

viskas prasideda Atėnams-200-P’. - sakė 
Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) prezi
dentas Jacques Rogge.

T. Prokopiou uždegta ugnis buvo perduo
ta pirmajam olimpinio deglo nešėjui, Graiki
jos ieties metikui Costasui Gatsioudisui. Išvi
so olimpinę ugnį visame estafetės kelyje neš 
apie 3 600 žmonių. Iš Senovės Olimpijos ug
nis septynias dienas keliaus per pietų Graikiją 
ir iki birželio 4 d. degs greta senojo stadiono 
Atėnuose, o paskui iškeliaus į Australiją. 
Bendras estafetės kelias - 78 000 km.

Klausimai dėl sveikatos apsaugos
(ELTA). Sveikatos apsaugos organiza

toriai optimistiškai vertina su narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES) pradžia susijusius 
pokyčius. Tačiau gydytojai neslepia būgš
tavimų dėl vaistų kainų augimo, abejoja 
medikų atlyginimų didinimo galimybėmis, 
kaimo vaistinių likimu. Tokie požiūriai į svei
katos apsaugos ateitį, Lietuvai įsijungus į 
ES, vyravo Prezidento Rolando Pakso susi
tikime su šalies medikais. Susitikime Prezi
dentas išreiškė pageidavimą, kad narystės ES 
pradžia neatneštų nemalonių staigmenų, 
ypač papildomų problemų ligoniams.

Viena iš galimų nemalonių staigmenų - 
vaistų kainų augimas, susijęs su pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymu. Dabar 
importuojami vaistai yra neapmokestinami 
PVM, lietuviškiems - taikomas 5% tarifas.

Nuo narystės ES pradžios tiek importuo
jamiems, tiek lietuviškiems vaistams bus 
taikomas 5% PVM. Tačiau šiuo metu inten
syviai deramasi su vaistų kompanijomis ir 
ruošiamas naujas vaistų kainynas.
Atsistatydino dar vienas Prezidento 

patarėjas
(ELTA). Kovo 26 d. atsistatydinimo pa

reiškimą Prezidentui Rolandui Paksui įteikė 
patarėjas Ekonomikos ir socialinės politikos 
klausimais Jonas Ragauskas.

Pasak J. Ragausko, susiklosčius tokiai 
politinei padėčiai, jis nemato savo veiklos 
ateities ir prasmės.

Po Prezidento R Pakso veiksmų, kviečiant
Nukelta į 2 psl

Kovo 23 d. (ELTA). Konstitucinis Teismas 
kovo 23 d. pradėjo nagrinėti viešus Preziden
to Rolando Pakso pasisakymus apie Seimo 
laikinąją komisiją,.kuriuos Prezidento apkal
tos rengėjai laiko diskredituojančiais Seimo 
autoritetą. Apkaltos iniciatorių požiūriu, 
nepamatuotą kritiką Prezidentas reiškė pir
majam asmeniui nederančia forma ir būdais, 
tuo žemindamas Seimo autoritetą. Tuo tarpu 
viena pagrindinių Prezidento funkcijų yra 
užtikrinti visų valdžios grandžių bendradar
biavimo damą. Tai šeštasis iš septy nių kon
krečių Prezidento veiksmų, tiriamų Konsti
tuciniame Teisme, kaip galimai pažeidžiančių 
Konstituciją.

Pasak vieno iš Seimo atstovų parlamen
taro Juliaus Sabatausko, kitas valdžios ins
titucijas diskredituojančių viešų pasisakymų 
seriją R. Paksas pradėjo 2003 m.spalio 30- 
osios “Panoramoje” per Lietuvos televiziją. 
Tądien, Seimo Pirmininkui Artūrui Paulaus
kui informavus apie Valstybės saugumo 
departamento (VSD) pažymą dėl abejotinų 
Prezidento aplinkos ryšių. R Paksas pareiškė 
esąs apstulbintas bandymo įtikinti žmones, 
kad jų išrinktas Prezidentas “susijęs neaiš
kiais ryšiais su nusikalstamomis grupuo
tėmis”. Prezidentas tai pavadino “politiniais 
žaidimais”, kai siekiant “apginti kai kurias 
interesų grupes ir bijantis bet kokių permai
nų, ant politinio lošimo stalo klojamas valsty
bės autoritetas".

Vėlesniuose susitikimuose su žmonėmis 
Seimo Pirmininko ir Seimo narių pradėtą 
kampaniją R. Paksas pavadino sąmokslu, o 
galimas grėsmes nacionaliniam saugumui 
tyrusios Seimo laikinosios komisijos išvadas 
- gandais, prielaidomis ir prasimanymais.

J.Borisovas - paskirtas ir atšauktas

Prezidentas Rolandas Paksas ir Jurijus Borisovas.

Trečiadienį, kovo 24 d., buvo 
viešai paskelbta, kad Preziden
tas R. Paksas savo visuomeni
niu patarėju pasikvietė skanda
lą sukėlusį dosniausią savo rė
mėją Jurijų Borisovą. Ši žinia 
bematant sukėlė plačią neigia
mą reakciją, dalinai net tarp R.. 
Pakso šalininkų.

Tačiau tą patį trečiadienio 
vakarą Prezidentūroje iki vėlu
mos vyko neplanuotas posėdis, 
kuriame, neoficialiomis LTV
žiniomis, Prezidento bendražygiai mėgino 
įtikinti RPaksą neskirti J.Borisovo savo pata
rėju. Kaip vėliau pranešė Prezidento patarė
jas Alvydas Mcdalinskas, į numatytą postą 
J.Borisovas nebuvo paskirtas.

Tiesioginiame LTV eteryje išgirdęs, jog 
netaps Prezidento patarėjų J.Borisovas atro
dė kiek nustebęs, bet laikėsi ramiai ir pasakė: 
“Ne, tai ne”.

Prezidentas kovo 24 d. pats buvo asme
niškai patvirtinęs, kad pakvietė savo visuo
meniniu patarėju dirbti J.Borisovą. LNK žur
nalisto paklaustas, ar nemanąs, kad toks 
sprendimas galįs tapti dar vienu kaltinimu per 
apkaltą R.Paksas sakė: “Vienu daugiau ar 
vienu mažiau, man atrodo, nieko nekeičia”.

“J.Borisovas ne tik finansiškai padėjo 
man rinkimų kampanijoje, bet ir savo min
timis, patarimais. Tada jis nenorėjo dėl įvai

Prezidentui atstovaujantys advokatai Ge
diminas Baublys, Evaldas Rapolas ir Kęstu
tis Švitinąs minėtas R. Pakso kalbas sakė 
buvus tiesiog kritika ir Seimo atstovų klausė, 
ar šie mano, kad Prezidentui nesuteikiama 
teisė reikšti kritiką. Anot E. Rapolo, tai, kad 
R Paksas turėjo pagrindo reikšti nepasitenki
nimą Seimo laikinosios komisijos darbu, 
patvirtina faktas, jog apkaltos komisija savo 
galutinėje išvadoje paliko tik 6 iš 17 laiki
nosios komisijos tikrų Prezidentą kaltinančių 
epizodų.

Seimo atstovas Raimondas Šukys, atsaky
damas į tai. paaiškino, jog specialioji komi
sija netyrė ir nevertino laikinosios komisijos 
išvadų - tiesiog ne visus nurodytus kaltini
mus dėl įvairių aplinkybių ar įrodymų trūku
mo ji pripažino pagrįstais. R Šukio teigimų 
Seimo atstovai nekvestionuoja Prezidento 
teisės į kritiką tačiau svarbu nepainioti nuo
monės pareiškimo ir kitų valdžios grandžių 
diskreditavimo. Kaip pabrėžė R Šukus, ab
soliučią žodžio laisvę ir teisę į kritiką Kons
titucija garantuoja paprastam žmogui, bet ne 
Prezidentui, kuris vyksta į susitikimus su 
rinkėjais, naudodamasi visomis jam suteik
tomis valstybės vadovo privilegijomis.

Konstitucija numato būdus, kaip Prezi
dentas gali teisėtai reaguoti į kitų valdžios 
institucijų veiksmus, ir ankstesni šalies 
vadovai tokiu būdu sėkmingai naudodavosi. 
Tai oficialūs susitikimai su Seimo Pirmininkų 
frakcijų vadovais, kurie rengiami “tam tikroje 
oficialioje aplinkoje”, - sakė R. Šukys.

“Netinkamas būdas Prezidentui važiuoti 
į susitikimus su žmonėmis ir ginti savo au
toritetų, žeminant kitos valdžios grandies - 
Seimo - autoritetą”, - pabrėžė R. Šukys.

rių priežasčių palieti, dabar jis sutinka kaip 
visuomeninis patarėjas patarti kai kuriais 
klausimais”, - sakė kovo 24 d. RPaksas.

IrR.Pakso šalininkai, ir jo oponentai Sei
me kovo 24 d. sakė negalį patikėti žinia apie 
J.Borisovo paskyrimą daugelis sakė esą šo
kiruoti ir priblokšti. Japonijoje viešintis Seimo 
Pirm. Artūras Paulauskas šį paskyrimą įverti
no kaip dar vieną R.Pakso akibrokštą.

Rusijos pilietis J.Borisovas šių metų pra
džioje neteko Lietuvos pilietybės ir dabar by
linėjasi dėl teisės pasilikti Lietuvoje. Valsty
bės saugumo departamentas yrą pasiūlęs 
įtraukti jį į nepageidaujamų Lietuvoje asmenų 
sąrašą. J.Borisovo atžvilgiu dabar atliekami 
du ikiteisminiai tyrimai - dėl grasinimų Prez. 
RPaksui ir dėl prekybos strateginės paskir
ties prekėmis su terorizmą remiančiomis 
valstybėmis. _ □
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Vytautas 
Patašius

♦ Kovo 22 d. Ga
zos ruože Izraelio 
karinis sraigta
sparnis apšaudė 
teroristinės Hamas 
organizaeijos vy
riausią vadovą ir jo 
palydovus, grįž
tančius iš mečetės 
po rytinių maldų. 
Nuo raketų žuvo 

67 metų amžiaus invalidas Sheik Ahmad 
Yassin, 1987 m. įsteigęs Hamas organizaciją, 
bei 7 kili asmenys. Puolimas įvykdytas Izraelio 
min. pirm. Ariel Saron tiesioginiu įsakymu, 
nes Yassin skatinęs ir laiminęs savižudžių 
teroristinius Izraelio puolimus. Keletas 
Izraelio ministrų priešinosi nutarimui
♦ Irake tebesitęsia kasdieniniai teroristi
niai išpuoliai, nukreipti prieš sąjungininkų 
karius, užsieniečius bei civilius Irako gy
ventojus. Kovo 22 d. Bagdade iš pasalų bu
vo nušauti du suomių biznieriai.
♦ ’ Kovo 22 d. Hamas organizacija išsirinko 
naują vyriausią vadovą vietoje nužudyto Sheik 
Ahmad Yassin. Išrinktasis Abdel-Aziz al- 
Rantissi, 54 metų amžiaus gydytojas pediatras, 
yra dar aršesnis Izraelio priešas, negu Yassin.
♦ Kovo 25 d. Libijoje apsilankė Didžiosios 
Britanijos ministras pirmininkas Tony Blair, 
susitikdamas su valstybės vadovu Muammar 
Gaddafi Baigiami išlyginti visi užsilikę ne
sklandumai abiejų valsty bių santykiuose.
♦ Kovo 26 d. 70 žymių palestiniečių pa
skelbė atsišaukimą į visus palestiniečius, kad 
jie smurtu nereaguotų į Hamas steigėjo nu
žudymą. J ie įrodinėjo, jog smurtu atsakydami 
į smurtą palestiniečiai lik padėtų slaptoms 
Izraelio bei jo ly derio Ariel Šaron užmačioms 
ir pakenktų savo pačių bandymams pasiekti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ir atšaukiant Rusijos pilietį Jurijų Borisovą 
savo visuomeniniu patarėju, Prezidentūrą 
paliko visa patarėjų užsienio politikos klau
simais grupė.

Lietuvos karo medikai - į misiją 
Afganistane

(ELTA). Kovo 26 d. Lietuvos karo medikai 
kapitonas Gražvydas Kaminskas ir grandinė 
Daiva Rakauskaitė išskrido į Didžiąją Bri
taniją, iš kurios kartu su šios šalies kariais 
vyks į misiją Afganistane.

Lietuvos kariškiai dalyvaus britų įsteigtos 
Provincijų atstatymo grupės (PRT) veikloje. 
Planuojama, kad jų misija truks 6 mėnesius.

Gydytojai tarnaus Didžiosios Britanijos 
karinėje bazėje medicininiame punkte Mazar- 
c-Šarif, už 360 kilometrų į šiaurę nuo Kabulo. 
Šioje vietovėje įsikūrusi britų bazė yra to
liausiai į šiaurę nutolusi koalicijos pajėgų 
atspara Afganistane. Britų PRT sudaro apie 
150 karių.

2003 m. Britų įsteigta Provincijų atsta
tymo grupė siekia padėti Afganų pereinamą
ja! administracijai išplėsti valdymą šalies 
regionuose, palengvinti Afganistano saugu
mo sektoriaus reformas bei vykdomas re
konstrukcijas. taip pat prisidėti prie Mazar- 
c-Šarif regiono plėtojimo.

2003 m. Seimui priėmus nutarimą siųsti 
karo medikus į tarptautinę misiją prasidėjo 
lietuvių karinis ir medicininis parengimas 
Lietus oje ir Didžiojoje Britanijoje.

Lietuvos kariškiams — nauji 
kariniai laipsniai

(ELTA). Kovo 26 d. Krašto apsaugos mi
nisterijoje Lietuvos kariškiams iškilmingai 
suteikti nauji kariniai laipsniai.

Pulkininkui Česlovui Jczerskui suteiktas 
brigados generolo laipsnis, dar dviem kariš-
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Trumpai iš visur
nepriklausomybę.
♦ Kovo 26 d. Europiečių Molekulinėsbiolo- 
gijos laboratorijos mokslininkai pranešė, kad 
jie tikisi suradę vieną būdą kovai prieš ma
liarijos ligą, nuo kurios kasmet miršta apie 1 
milijonas žmonių. Jie atpažino du proteinus, 
kurie sunaikina maliariją sukeliančius para
zitus pačių uodų kūne, o taip pat išaiškino 
kitus du proteinus, kurie apsaugoja parazitus 
nuo sunaikinimo. Yra vilties, kad bus rastas 
būdas apsaugoti žmoniją nuo maliarijos ne 
naikinant uodus, bet juos išgydant.
♦ Pietry čių Azijos ekonominis gerbūvis yra 
pavojuje dėl smarkiai nusekusio Mekongo 
upės vandens lygio. Dėl Kinijoje pastatytų 
užtvankų ir menkų šių metų lietingojo sezono 
kritulių. Mekongo upės lygis yra žemiausias 
bet kada istorijoje. Milijonai žmonių Tailande. 
Laose, Kanbodijoje ir Vietname gali netekti 
pragyvenimo šaltinių.
♦ Po kovo 20 d. įvykusių rinkimų Taivanc. 
kuriuos nežymia persvara laimėjo dabartinis 
prez. Chcn Shuibian. visą savaitę tęsiasi pra
laimėjusios Kuomintang partijos šalininkų 
demonstracijos, reikalaujant balsų perskaičia
vimo. Kovo 26 d. Kinijos vyriausybė pareiškė 
eilę naujų grąsininrų Taivanui, jei prezidentas 
Chcn Shuibian rinkimų laimėjimą pa naudotų 
kaip teisinį pagrindą skelbti referendumui dėl 
visiško atsisky rimo nuo Kinijos. Kovo 29 d. 
Taivano vy riausybė susitarė su opozicija dėl 
rinkimų balsų perskaičiavimo procedūros.
♦ Kovo 26 d. Londono policija pirmą kartą 
panaudojo naują būdą masiškai peršviesti 
įtariamus asmenis ieškant paslėptų narkotikų, 
išvengiant ilgai užtrunkančios asmens kratos. 
Peršvietimui vartojamas aparatas duoda tiks
lius rezultatus, nors jo spinduliai yra 1500 kar
tų silpnesni, negu tie, kurie naudojami per
šviečiant krūtinę Rentgeno spinduliais. □ 

kiams - pik Itn. Leonardui Bakaičiui ir pik 
Itn. Arūnui Balčiūnui - suteikti pulkininko 
laipsniai. Pagal tradiciją, generolui įteikiamas 
kardas. Su naujais laipsniais kariškius svei
kino krašto apsaugos ministras Linas Lin
kevičius.

Siaurės ir Baltijos šalys glaudžiau 
bendradarbiaus švietimo srityje

(ELTA). Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo 
ir mokslo ministrai Kopenhagoje pasirašė 
susitarimą, kuriame susitarta kurti bendrą 
Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo ir mokslo 
erdvę. Susitarime numatoma parengti bendrą 
Šiaurės ir Baltijos šalių veiksmų planą. Da
nijos sostinėje šv ietimo ir mokslo politikai 
susitarė, kad reikia sukurti bendrą darbo gru
pę tokiam planui parengti.

Kalbėdami apie mobilumo programas, 
susitikimo dalyviai pabrėžė, kad jos turėtų 
būti labiau specializuotos ir apimti tikslines 
grupes. Pavyzdžiui, yra svarbą kad augantis 
studentų ir mokslininkų mobilumas būtų 
nukreiptas į pavyzdinius mokslo centrus. Tai 
neabejotinai duotų didžiulį impulsą aukštojo 
mokslo kokybei gerinti.

“Birštono Jazz” arenoje - džiazo 
veteranai ir jų mokiniai

(ELTA). Kovo 26 d. Birštono kurorte pra
sidėjo tryliktasis tarptautinis džiazo festiva
lis "Birštonas Jazz”. Šių metų festivalis iš
skiria Lietuvos džiazo veteranų ir jų mokinių 
projektų gausa. Per tris savaitgalio dienas 
Birštono kultūros centre jie išgirs apie 200 
muzikantų iš Lietuvos. JAV Danijos, Švedijos. 
Estijos. Prancūzijos. Ukrainos ir Latvijos 
Šešiuose koncertuose skambės virš 20 įvairių 
žanrų bei stilių džiazo projektų - nuo dik
silendo ir bigbendo muzikos iki radikalių 
improvizacinės kūrybos eksperimentų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Prezidentas atsiprašė žmonių ir 
atsiribojo nuo J.Borisovo

(ELTA). Ketvirtadienį (kovo 25 d.) vakare 
Prezidentas Rolandas Paksas, kreipdamasis 
per Lietuvos televizijas, pripažino padaręs 
lemtingą klaidą, kviesdamas į savo visuo
meninius patarėjus Jurijų Borisovą Pasak jo, 
taip atsitiko dėl didžiulės įtampos ir paties J. 
Borisovo jam daryto spaudimo. Prezidentas 
dėl to atsiprašė žmonių ir sakė savo likimą 
atiduodąs į jų rankas.

“Vakar galėjau padaryti lemtingąklaidą: 
visuomeniniu patarėju priimti buvusį rėmėją 
Jurijų Borisovą. Suprantu, kad Sis mano 
veiksmas Šokiravo daugelį iš Jūsų ir sukėlė 
sąmyšį Jūsų mintyse. Patyriau,jog mano po
elgį sunku suprasti ir tiems, kurie tikėjo ir 
tiki manimi". - sakė R. Paksas. Tokį savo 
žingsnį Prezidentas aiškino nepaprastai di
dele pastangų mėnesių įtampa.

“Neįvertinau ir mane perėmusio J. Bo
risovo. Rinkimų kampanijos metu nespėjau 
pažinti Šio žmogaus Neįžvelgiau, kad už Šio 
verslininko deklaruotų kilnių siekių, pare
miant mane padėti visiems Lietuvos Žmo
nėms greičiau išbristi iš vargo, slypi ir sudė
tingi žmogaus prigimties, ir jo charakterio 
vingiai”, - kalbėjo R. Paksas. Kreipdamasis į 
žmones. Prezidentas taip pat bandė vertinti ir 
J. Borisovą žmogiškumo matais.

“J. Borisovas per pastaruosius mėnesius 
patyrė didžiulių išbandymų, visų pirma todėl, 
kad rėmė mano rinkimų kampaniją: iš jo 
atimta pilietybė, jam gresia išsiuntimas iš 
Lietuvos, kurioje jis užaugo, turėjo verslą ir 
laimingą šeimą ", - sakėjis. Anot Prezidento. 
J. Borisovo aviakompanija "Avia Baltika” 
šiandien praktiškai sužlugdyta, atleidžiami ir

Seimas pasiūlė R.Paksui atsistatydinti
Vilnius, kovo 25 d. (ELTA). Susirūpinęs 

dabartiniais Lietuvos Prezidento Rolando 
Pakso veiksmais, kurie tampa vis labiau ne
prognozuojami ir keliantys vis didesnę grės
mę valstybei. Seimas pasiūlė Prezidentui atsi
statydinti. Už tokį įvairioms frakcijoms at‘ 
stovaujančios darbo grupės parengtą pa
reiškimą kovo 25 dieną balsavo 42 Seimo 
nariai, 3 susilaikė, niekas nebalsavo prieš.

Seimas savo priimtame dokumente pa
žymi kad dabartiniai Lietuvos Prezidento 
Rolando Pakso veiksmai tampa vis labiau 
neprognozuojami ir keliantys vis didesnę 
grėsmę valstybei, jos stabilumui bei žmonių 
santarvei. Todėl Seimas, turėdamas omenyje, 
kad apkaltos procedūra Seime dar kurį laiką 
užsitęs, pasiūlė Respublikos Prezidentui 
Rolandui Paksui atsistatydinti.

“Atsistatydinimas užkirstų kelią netikė

Teroristai ir Lietuvoje?
Kovo 22 d. (ELTA). Lietuvėje yra žmonių, 

susijusių su teroristais, tačiau realios tero
rizmo grėsmės šiuo metu nėra. Tai patvirtino 
Valstybės saugumo departamento (VSD) va
dovai. kovo 22 d. dalyvavę Seimo nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto posėdyje.

“Organizacijų, kurios būtų specialiai 
įkurtos terorizmo finansavimu i ar rėmimui, 
šiuo metu Lietuvoje tokių nėra, bet yra at
skirų asmenų, kurie vienaip ar kitaip yra 
susiję su terorizmu. Tačiau dažnai būna taip, 
kad minimi asmenys patys nežino, su kokių 
organizacijų atstovais jie bendrauja, nes 
dažniausiai juos sieja verslo, turinčio nusi
kalstamą atspalvį, interesai. Tokių kontak
tų bei susitikimų VSDyra užfiksavęs”. - sakė 
VSD direktoriaus pavaduotojas Arvy das 
Pocius.

Kita vertus, Seimo nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas 
patvirtino, kad “grėsmės dėl galimų teroris
tinių akcijų Lietuvoje nėra padidėjusios", o 
kovos prieš terorizmą programa vykdoma 
“pakankamai gerai". 

be pragyvenimo šaltinio lieka darbuotojai, 
valstybė netenka didžiulių mokesčių. R. Fak
sas savo kalboje darė prielaidą kad dėl visų 
minėtų priežasčių J. Borisovas elgiasi kaip į 
kampą įvarytas žmogus, galintis tapti klusniu 
įrankiu kieno nors rankose, gali kalbėti atda
ryti viską, kas jam bus patarta ar liepta.

“Pastarosiomis dienomis J.Borisovasne- 
dviprasmiškai leido man suprasti, kadprieš 
mane, jeigu nepriimsiu jo į visuomeninio pa
tarėjo pareigas, gali būti panaudota mane 
neva kompromituojanti medžiaga”. - sakė R 
Paksas.

Prezidentas apgailestavo, kad ieškodamas 
kompromiso tarp žmogiškumo ir pareigos, 
ilgai delsė ir dvejojo. “Apgailestauju dėl 
emocijomis paremto pirminio sprendimo. 
Vertinu jį kaip didžiulės įtampos pasekmę. 
Apmųstįstai, kas įvyko, suvokiu padaręs di
delę klaidą. Ją ištaisiau, nepaisydamas to, 
kas manęs taukia ateityje. Ne visada lengva 
atsiriboti nuo praeities, kuri, susipynusi žmo
giškaisiais ryšiais, niekada nebūna vien
spalvė”. - sakė R. Paksas.

Savo kalboje Prezidentas dar kartąpakar
tojo atsiribojus nuo Jurijaus Borisovo ir ne
ketinąs toleruoti jokių spaudimo formų nei 
valstybės, nei savo, nei savo šeimos atžvilgiu

“Noriu nubrėžti aiškią liniją tarp tų 
klaidų, kurios padarytos praeityje, ir darbų, 
kuriuos, kaip esu įsitikinęs, galiu ir privalai 
atlikti. Nuoširdžiai atsiprašau visų, kuruos 
įskaudino mano poelgis. Tikiuosi Jūsų atlei
dimo ir žmogiško supratimo. Savo likimų 
atiduodu į Jūsų rankas". - baigė kreipimąsi 
į tautą Prezidentas R. Paksas. □ 

tiems bei valstybei ir jos piliečiams pavojin
giems Respublikos Prezidento veiksmams, 
sustiprintų pašlijusį vienos iš aukščiausii/ 
mūsų valstybės institucijų prestižą". - sakoma 
Seimo priimtame pareiškime “Dėl Respubli
kos Prezidento Rolando Pakso veiksmų”.

* * *

(ELTA). Vilniaus 2-osios apy linkės teisė
jas Ovidijus Ramanauskas kovo 25 d patenki
no Generalinės prokuratūros prašymą ir skyrė 
namų areštą verslininkui J.Borisovui. kuris 
įtariamas grasinęs Prez. R Paksui. Tokia kar
domoji priemonė J. Borisovui paskirta dėl 
kovo 24 d. Prezidentūroje įvy kusio jo susi
tikimo su R Paksu. Susitikdamas su Prezi
dentu, J. Borisovas pažeidė prokuratūros 
įpareigojimą tiesiogiai, per kitus asmenis ar 
telefonu nebendrauti su šios bylos liudyto
jais, tarp jų ir su Prezidentu R Paksu □

“Tačiau aišku, kad Lietuvai būnant eu- 
roatlantinės bendrijos nare ir žinant tai, 
kad geopolitiniu požiūriu terorizmo grės
mė, lieja, plečiasi, turi būti numatytos pa
pildomos priemonės, kad užkirstų kelią ga
limiems teroristiniams aktams bei užtikrintų 
reikiamą prevenciją", - kalbėjo A Sadeckas

Jis pabrėžė, kad gerokai užtruko kovos 
prieš terorizmą įstatymo parengimas, beveik 
dvejus metus ginčijamasi, ar tokio įstatymo 
apskritai reikia.

Dėl lėšų stokos ilgokai rengiama ir dip
lomatinių atstovybių apsaugos gerinimo 
programa. Šioms programoms rengti bei 
įgyvendinti bei daugeliui kitų naujų anti- 
teroristinių priemonių iš biudžeto bus prašo
ma skirti papildomų lėšų, tačiau konkrečios 
sumos kol kas neminimos.

Posėdyje nebuvo keltas klausimas, ar te
rorizmo grėsmė Lietuvai negalėtų padidėti 
kaip tik dėl to, kad Lietuva yra prisidėjusi prie 
okupacinių dalinių sudarymo Afganistane bei 
Irake, ir kad į teroro veiksmus dažnai žiūrima 
kaip į kerštą okupantams ir jų rėmėjams.
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Bendruomenės baruose
Melbourno Liet. Katalikių Moterų D-jos 

metinis susirinkimas
Šių metų vasario 22 dieną Melbourno 

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija surengė 
metinį susirinkimą, kuriame dalyvavo ir 
viešnia iš Lietuvos - seselė Aldona Kezytė.

Draugijos pirmininkė Halina Statkuvie
nė OAM susirinkimą pradėjo malda. Po jos 
susirinkimui pristatė darbotvarkę irpakvic- 
tė M. Sodaiticnę pirmininkauti, o I. Vilki- 
šienę sekretoriauti.

Tylos minute buvo pagerbtos Draugijos 
narės - a.a. J.. Erminicnė, a.a. V Vaitiekū
nienė ir a.a. P. Šiuškienė, kurių netekome 
per paskutinius metus.

Sekė Draugijos pirm. Halinos Statkuvie
nės pranešimas. Ji sakė, kad dar iki šiol su
gebame padėti vargstantiems tautiečiams 
Lietuvoje. Nuo 1989 m. iki 2003 m buvo 
paaukota $153,000 (įskaitant Europą, 
Tasmaniją Australiją).

Šiais metais Draugijos moterys keturis 
kartus virė pietus Lietuvių Namuose. Pa

Jaunosios mokslininkės kelias į Australiją
Esame viena iš labiausiai migruojančių 

tautų. Remiantis oficialia statistika, vien per 
1900-2000 m. iš Lietuvos emigravo 278 106 
žmonės. Pernai Lietuvą paliko 11 032 žmo
nės. Kaip teigia specialistai, migravimas 
neabejotinai turės neigiamų pasekmių Lie
tuvai, nes tyrimų duomenys rodo, kad žmo
nės dažniausiai palieka Lietuvą turėdami 
aukščiausią išsilavinimą, kurį įgijo nemoka
mai. Vadinamasis protų nutekėjimas gali 
padaryti nenuspėjamų rezultatų ir kai po 
kelių mėnesių Lietuvą oficialiai prisijungs 
prie Europos Sąjungos.

Tai truputis statistikos. O šiandien norė
čiau pratęsti pradėtą temą susijusią su emi
granto dalia Australijoje. Visi mes norime 
saugaus ir užtikrinto rytojaus. Todėl grie- 
biamės kiekvienos galimybės ir traukiame 
laimės ieškoti svetur - dažnai į nežinią. Šį 
kartą papasakosiu apie jaunos mokslinin
kės Rasos Ruseckaitės kelią į Australiją. 
Prieš trejus metus atvykusi į Australiją ji 
dabar dirba mokslinį darbą Australijos Na
cionaliniame Universitete, Canberroje.

Bet apie viską iš eilės. Rasa yra kilusi iš 
Armoniškių kaimo (Kauno raj.). Lietuvoje 
studijuodama informatiką ir kompiuterių 
mokslus Vytauto Didžiojo universitete In
formatikos fakultete, pajuto trauką biomedi- 
cininiams mokslams. Pirmas posūkis į 
neuro mokslus atėjo per Kauno Akademinių 
klinikų Neurochirurgijos skyriaus kiemelį, 
kuomet kartu su gyd. R.Lukauskiene eks
perimentavo su epilepsija sergančių pacien
tų regėjimu. Kadangi naujai atsikūrusioje 
Lietuvoje, neturint finansinių resursų, bu
vo be galo sunku eksperimentuoti ir užsiim
ti moksline veikla, Rasa patraukė laimės 
ieškoti užsienyje. Perskaičiusi skelbimą apie 
neuro mokslų magistrantūros studijas Bul
garijoje, Sofijos Universitete, nusiuntė laiš
ką ir po mėnesio jau buvau priimta į šį 
universitetą. Pradžioje viskas atrodė nuosta
biai, bet per prieš studijas surengtoje vasa
ros mokykloje Rasos galvoje kasdien sukir
bėdavo mintis "Dieve mano, ar aš čia ištver
siu? Vasaros mokykla buvo pati ilgiausia, 
nuobodžiausia ir tamsiausia, nes viešbuty
je, kuriame Rasa gyveno, nebuvo nei švie
sos, nei dušo. Mintys pasilikti dingo, tačiau 
noras studijuoti mėgiamą dalyką dar labiau 
išaugo. To pačio Sofijos Universiteto skai
tykloje Ruseckaitė Internete aptiko Austra
lijos Nacionalinį Universitetą. Nesitikėda
ma, kad ją priimtų ar pakviestų, nusiuntė 
savo dokumentus ir pageidavimą studijuoti. 
Greitai atėjo atsakymas, kad Rasa priimta į 
Universitetą doktorantūros studijoms ir 

ruošė vaišes įvairioms organizacijoms. 
Pagerbė svečią iš Lietuvos - kun. P. Smilgį, 
suorganizavo išleistuves kun. E. Arnašiui, 
sutiktuves kun. A. Šimkui, atšventė savo 
metinę šventę ir kt.

Šiais metais buvo aukota: “Gintarui”, 
kun P. Smilgiui, Entuziastėms, A. Taškūnui, 
Parapijos Chorui, Vasario 16-osios Gimna
zijai, saleziečiams Vilniuje, knygos “Ken
gūrų ir koalų pašonėje” išleidimui, Lietuvos 
Tremtinių valdybai, tremtinių laikraščiui, 
“Pasaulio Lietuviui” ir kt.

Draugijos pirmininkė Halina Statkuvie
nė padėkojo visoms narėms, kurios prisi
dėjo prie Draugijos veiklos.

Pirm. H. Statkuvienė atlieka didžiulius 
darbus ir pirmininkauja Draugijai jau dau
giau kaip 20 metų. Ji paprašė susirinkimo, 
kad atleistų ją iš šių pareigų. Susirinkimas 
maldavo, kad dar nors du metus pasiliktų 
savo pareigose, nes jai taip puikiai sekasi 

kad jai yra paskirta stipendija. Na, daugiau 
sakyti nereikia kaip Rasa supakavo laga
minus ir 2001 m. spalio mėnesį atvyko į 
Canberrą kur oro uoste ją pasitiko pats stu
dijų vadovas. Jis nepažįstamą viešnią ir 
naująją mokslininkę iš Lietuvos pirmąją 
dieną priglaudė savo namuose, supažindino 
su miestu, o kitą dieną Rasa jau sėdėjo savo 
darbo vietoje prie kompiuterio. Greitai pasi
nėrė į studijas ir mokslinius eksperimentus.

Taigi, lietuvė mokslininkė Rasa Rusec
kaitė jau treti metai atlieka mokslinius ty
rinėjimus Australijos sostinėje Canberroje. 
Ji eksperimentuoja su išsėtine skleroze ser
gančių žmonių regėjimu, bando aptikti ligos 
požymius ankstyvoje stadijoje. Kaip Rasa 
man pasakojo, ši liga yra labai paslaptinga 
ir jai išgydyti vaistų nėra, tačiau ligos pro
cesą galima pristabdyti ir uždelsti. Vienas 
iš ankstyvųjų šios ligos simptomų yra op
tinio nervo, kuriuo regimoji informacija ke
liauja į smegenis, uždegimas. Mokslininkė 
registruoja iššauktinius potencialus, kurie 
esant tai ligai turi tam tikrų būdingų po
žymių. Ruseckaitės užduotis - pagal būtent 
tuos išskirtinius potencialus, sukurti apara
tą kuris galėtų diagnozuoti žmogų, sergantį 
šia liga. Šis metodas yra pajėgus diagno
zuoti 97% tikslumu. Taip pat ieškoma ir ki
tų papildomų diagnozavimo būdų. Kaip 
Rasa sako: "Esu mokslininkė, bet ne gydy
toja".

Ar buvo sunku Rasai priprasti prie 
naujos šalies aplinkos, kalbos ir maisto? 
Sunku nebuvo, nes Rasa mokėjo kalbą. Ap
sigyvenusi studentų bendrabutyje, pradė
jo šokti lotyniškų šokių gntpėje. Sudėtin
giau buvo su maistu. Kažkaip jai klaikiai 
atrodė dideli sumuštiniai pietums, ir dar di
desnės vakarienės prieš miegą. Juoda duona 
sapnavosi naktimis, o balto sūrio su kmy
nais kvapas ir dabar kelia nostalgiją. Ma
mos šaltibarščiai ir bulviniai blynai, tik 
pagalvojus, sukelia šiltus jausmus. O šv. 
Kalėdos ir Velykos, kurios Australijoje yra 
visiškai kitokios nei Lietuvoje, tvinkdo 
ašaras akyse. “Ypač Velykos - mano mėgs
tamiausia šventė Lietuvoje. Visada verkiu 
per jas. Prisimenu pavasario kvapą ir mar
gučius, iš pietų sugrįžtančius paukščius, 
besiskleidžiančius pavasario žiedus. 
Pasiilgstu mamos... ”, - atvirai kalbėjo Rasa. 
Tačiau priprato, prisitaikė prie esamos ap
linkos, nes reikėjo kasdien dirbti ir dabar 
jau nelabai nori grįžti į Lietuvą. Rasai na
mai yra ten, kur galima ką nors naudingo 
nuveikti. Ir rūpi veikti ne dėl “pilvo”, bet 
žmonijos labui.

Seselė Aldona Kezytė Melbourne.
Nuotrauka M.Sodaiticnės

vadovauti Draugijai.
MLKM Draugija kas metai užsako šv. 

Mišias už gyvąsias ir mirusias nares.
Šiais metais buvo aplankytos ligonės - 

Draugijos narės: A. Valkienė, A. Pelenaus- 
kienė, M. Matulionienė, O. Samulienė, J. 
Petraitienė, R. Kaunienė.

Į Draugiją įstojo dvi naujos narės - D. 
Kaladienė ir E. Šeduikienė.

Pirmininkė Halina Statkuvienė taip pat 
padėkojo visoms narėms už gautus svei
kinimus, jai gavus “OAM” iš Australijos 
gubernatoriaus, ordino “Už nuopelnus Lie
tuvai” Karininko kryžių iš Lietuvos Prezi
dento Valdo Adamkaus ir sveikinimus, 
gautus per laikraščius“Tėviškės Aidai” ir 
“Mūsų Pastogė”. Tuo pačiu padėkojo vi
siems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
paremia Draugiją.

Iždininkė Z. Pranckūnienė pranešė 
susirinkimui, kiek buvo uždirbta ir kam

Autorėsnuotraukoje-jaunoji mokslininkė Rasa Ruseckaitė 
su draugu Ričardu per Vasario 16-osios minėjimą Canberros 
lietuvių bendromenėje, 2004 m.

Ką naujoji atvykėlė mano apie paliktą 
Tėvynę ir jos piliečius? Rasos nuomone, 
dabartinės Lietuvos žmonės yra labai su
materialėję. Suprantama, kad situacija nėra 
iš lengvųjų ir pinigai - tas skausmingas 
žodis - užtraukia niūrumą lietuvių veiduo
se. Bet ji mano, kad dar dauguma pasiliku
sių lietuvių galvoja, kad užsienyje nereikia 
dirbti ar, metaforiškai sakant, pinigai ant 
medžių auga. Taip nėra. Reikia dirbti, sun
kiai ir daug. Australija - turtinga šalis, ne 
pinigais, bet kultūromis, žmonėmis. “Kar
tais pagalvoju, kokį didelį turtą aš turiu - 
draugus iš Argentinos, Indijos, Šri Lankos, 
Tailando, Lesoto, Irano, Nigerijos, Graiki
jos, Kinijos, Filipinų, Mauricijaus, Eritrė
jos, Egipto, Indijos, Brazilijos, Malaizijos, 

aukota. Revizijos komisija, susidedanti iš 
A. Volkicnės ir V Jablonskienės, pranešė, 
kad sąskaitos vedamos tvarkingai ir padė
kojo iždininkei Z. Pranckūnienei už kruopš
tų darbą.

Draugijos pirmininkė Halina Statkuvie
nė priminė, kad šių metų gale Melbourne 
įvyks Australijos Lietuvių Dienos. So
cialinės ir Katalikių Moterų Draugijos rū
pinsis dalyvių maitinimu. Prašė visas nares, 
kurios gali, prisidėti prie maisto paruošimo.

Aldona Vyšniauskienė buvo pakviesta 
pristatyti seselės Aldonos Kezytės knygą 
“Esame nenaudingi tarnai”. Kadangi dide
lė dalis susirinkusių nusipirko šią knygą 
pristatymas buvo nutrauktas.

Susirinkimo pirmininkė Monika Sodai- 
tienė pakvietė seselę A. Kezytę papasakoti 
apie savo išgyvenimus.

Su ašaromis akyse seselė Aldona prisi
minė tas skaudžias dienas, kai prieš 35 
metus buvo atskirta nuo savo šeimos (tėve
lių ir dviejų brolių). Tuo metu jai buvo 13 
metų. Kiek nepaprasto džiaugsmo buvo 
vėliau vėl juos pamačius, susipažinus su 
sesute Danute, gimusia Amerikoje.

Šią knygą seselė A. Kezytė pradėjo ra
šyti 1999 metais. Prisiminimus aprašyti jai 
pasiūlė bažnyčios vadovai.

“Aš ne autorė, man diktavo Viešpats, 
aš tik sekretorė", - sakė ji. Knygą rašė 
bažnyčioje ir koplyčioje. Nuotraukos - A. 
Kczio, seselės brolio. Seselė Aldona sakė, 
kad "knygos viršelyje Kristaus veidas siun
čia savo meilės spindulius žemei Kas juos 
priima, jų sielos sužįsta gėlėmis”. Rašo ji 
todėl, kad atsistatytų Lietuvos prestižas 
pasaulyje, nes daug blogio Lietuva padarė.

Susirinkimo pirmininkė Monika Sodai- 
tienė padėkojo seselei A. Kezytei bei vi
siems susirinkusiems. Susirinkimą baigėme 
malda “Marija, Marija”. Po to visas Drau
gijos nares pakvietė pasivaišinti kava ir 
baronkomis.

Aldona Vyšniauskienė

Indonezijos, Tahiti, Fiji... 
Turtas, kuris neįvertina
mas pinigais, ir kurio nie
kas nepasiglemš.", - kal
bėjo Rasa.

Doktorantūros studijos 
jau pabaigtos, bet Rasa Ru
seckaitė toliau tęsia moks
linius tyrinėjimus ir glau
džiai bendrauja su Išsė
tinės sklerozės bendruo
mene Kaune. Lietuvė dir
ba ir visuomeninį darbą - 
ji yra studentų dekanė Uni
versitete. Taip pat organi
zuoja šokių pamokas, ren
gia taichi užsiėmimus. Ra
sa mielai ir artimai ben
drauja su vietiniais lietu
viais, ir didžiuojasi esanti 
lietuvaitė. Jai nuobodžiau
ti tikrai nėra kada. Ar Ra
sa laiminga čia? Taip, lai
mingesnė nei Lietuvoje. 
Ir pabaigai. Rasa mano, 
kad naujieji emigrantai tu

rėtų iš anksto pasirengti dirbti ir mylėti šį 
kraštą iš visos širdies. Jei žmogus čia ne
sijaučia laimingas, tuomet nėra prasmės 
toliau pasilikti. Apmąstant emigranto dalią 
ir žmogaus gyvenimo prasmę ji atsakė taip: 
"Visi žmonės lygūs, o mūsų misija -palikti 
po savus kažką naudingo ateities kartoms. 
Esu laiminga dėl to, kad darau, tai ką vi
sada norėjau daryti, kad suradau savo gy
venimo tikslą ir būdą. Laimė ir džiaugsmas 
glūdi viduje mūsų, nesvarbu kokioje šalyje 
ar politinėje situacijoje gyventume. Fi Imas 
"Gyvenimas yra gražus"—pats geriausias 
tos "vidinės laimės"pavyzdys."

Surasti savo vietą ir laimę naujoje šalyje 
linkiu ir aš - šio rašinio autorė, naujalietuvė

Lolita Kalėda
Mūsų Pastogė Nr.12, 2004.04.02, psl. 3
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Lietuva iš arti___________
Iš Lietuvos skristi pigu

Kaip rašo “Lietuvos rytas”, oro linijų 
bendrovės Lietuvoje pradeda taikyti iki šiol 
dar neregėtai žemas skrydžių kainas.

Skandinavijos oro linija ŠAŠ neseniai 
nutarė savaitgaliais iš Vilniaus į Kopenhagą 
bei Stockholmą ir atgal keleivius skraidinti 
už 490 litų. Kelionės į Vidurio Europos šalis 
kainuoja 590 litų, į Pietų Europą - 690 litų. 
(Šiuo metu 1 litas apytikriai lygus pusei 
Australijos dolerio.)

Nuo šiol pigių bilietų bus galima užsi
sakyti iki skrydžio likus 4 dienoms, o ne prieš 
keletą savaičių, kaip būdavo anksčiau spe
cialių pasiūlymų metu.

Latvijos oro bendrovė „AirBaltic“ iš Ry
gos į Europos sostines ir atgal keleivius jau 
gabena vos už 300 litų.

Dar praėjusiais metais bilietų kainos tais 
pačiais maršrutais siekė 1 000 litų.

Vasaros sezono skrydžių kainas ketina 
paskelbti ir „Lietuvos avialinijos“.

■ „Nuo šiol lietuviai galės po Europą skrai
dyti panašiomis kainomis kaip ir Europos 
Sąjungos šalių gyventojai“, - sprendimą 
mažinti bilietų kainas komentavo turizmo 
agentūra „BTI West Express Lietuva“.

Turizmo agentūra „AAA Wrislit“ kainų 
smukimą aiškino tuo, jog į Europos Sąjungą 
stojanti Lietuva patenka į vadinamąją „Open 
Sky“ zoną, kurioje didžiosios oro bendrovės

Lietuvoje - rojus “piratams”
Lietuvoje klesti piratinė produkcija, o 

legalių muzikos įrašų platintojai patiria 
milijonais JAV dolerių skaičiuojamus nuo
stolius. Be to, Lietuva išlieka pagrindinė 
nelegaliai nukopijuotos produkcijos tranzito 
šalis visame regione, o visos pastangos pa
žaboti piratavimą nueina perniek.

Tokį neigiami vaizdą savo kasmetinėje 
ataskaitoje pateikė International Intellectual 
Property' Alliance (1IPA).

Ataskaitos turinys beveik nesikeičia 
ketverius metus iš eilės. Esą Lietuvos muzi
kos įrašų rinkoje 2003 metais net 85% pro
dukcijos yra nelegali. Šis rodiklis nesikeičia 
nuo 1999-ųjų.

IIPA savo ataskaitoje teigia, jog del tokio 
piratavimo masto įrašų platintojai praėjusiais 
metais Lietuvoje patyrė 12 mln. JAV dolerių 
(33.7 mln. litų) nuostolių.

Situacija nepagerėjo ir filmų rinkoje. 
Amerikos vaizdo įrašų asociacijos duome
nimis, Lietuvoje piratiniai filmai sudaro net 
90% visos vaizdo produkcijos-tiek pat. kiek 
ir 2002 metais. Negana to. situacija kompiu
terinių žaidimų rinkoje dar pablogėjo. IIPA 
teigia, kad žaidimų programinės įrangos 
rinkoje 2003 metais net 90% produkcijos bu
vo piratinė. 2002-aisiais piratavimo lygis šioje 
rinkoje - 80%.

IIPA jau kelintus metus iš eilės Lietuvą 
įtraukia į vadinamąjį stebimų šalių sąrašą. 
Jame taip pat yra Bolivija. Baltarusija, Peru, 
Čilė bei kitos šalys. Į šį sąrašą įtrauktos ir 
Latvija bei Estija, tačiau ataskaitoje pabrė
žiama, kad Lietuva iš trijų Baltijos šalių atrodo 
prasčiausiai.

IIPA kritikuoja Lietuvą daugiausia dėl 
pramoninio piratavimo, kuriuo užsiima gerai 
organizuotos grupuotės. Ataskaitoje daroma 
prielaida, kad Lietuvos piratai yra susiję su 
organizuotomis Rusijos nusikaltėlių gru
puotėmis. Esą piratai gali jaustis nebaudžia
mi, nes muitinės ir policijos pareigūnai bei 
kiti kovotojai už autorių teises nepakankamai 
bendradarbiauja. Viešai išplatintoje ataskai
toje Lietuva pavadinta iš Rytų plūstančios 
nelegalios produkcijos skirstymo punktu.

DPA skelbia, kad Lietuvoje parduotuvės 
bei kioskai yra „pilni piratinės produkcijos“. 
Teigiama, jog situacija pagerėjo tik Vilniaus
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galės skraidyti į bet kurios iš 25 ES valstybių 
miestus.

„Bilietai pinga ir dėl to, jog SAS, kitos 
didžiosios oro linijos, nesiekdamos tapti 
pigiomis oro bendrovėmis, ėmė siūlyti papil
domų bei patrauklių naujų produktų“, — 
aiškino „AAA Wrislit“ vadovė. Pasak jos, oro 
bendrovės naują kainodarą taiko dėl aštrios 
konkurencijos, kurią sukėlė pigių skrydžių 
oro bendrovės.

Sakoma, kad oro bendrovės bilietų kainas 
mažina ir todėl, kad pasaulyje smuko bilietų 
pardavimas ir ieškoma naujų keliautojų 
srautų. Tačiau „AAA Wrislit“ atkreipė dėme
sį, kad dabar pinga savaitgalio skrydžių 
lėktuvais bilietai, o kitomis savaitės dienomis 
norintiesiems skristi oro bendrovių taikomos 
nuolaidos yra mažesnės.

Lietuvoje bilietų kainos pradėjo mažėti 
praėjusių metų pabaigoje. Pagal populiarią 
„BTI West Express Lietuva“, kuri per metus 
parduoda apie 55 000 lėktuvų bilietų, pernai 
lėktuvų bilietai vidutiniškai atpigo 15%.

„Pingant bilietams, atsiranda daugiau 
norinčiųjų keliauti lėktuvais. Pigesnių bi
lietų paklausa vis kyla. Pardavėme 15% dau
giau lėktuvų bilietų negu ankstesniais me
tais“, - sakė firmos vadovas. „AAA Wrislit" 
vadovė irgi sakė, jog, smukus bilietų kai
noms, jų paklausa išaugo apie 15-20%. n 

centre. Piratinės produkcijos rojumi pavadinta 
Gariūnų turgavietė. „Būriai turistų iš Latvi
jos šeštadieniais specialiai važiuoja į Ga
riūnus“. - rašoma ataskaitoje. Toliau sakoma, 
kad kova su piratais nedavė lauktų rezultatų. 
Esą nelegalios produkcijos platintojai jau 
nebeprekiauja viešai: kompaktiniai diskai 
parduodami iš rankų į rankas. Prekeiviai pra
dėjo keliauti po barus bei kavines ir ten siū
lyti piratinę produkciją. Be to. legalios pro
dukcijos platintojams kenkia ir informacinių 
technologijų populiarumas. Vartotojai gali 
patys be vargo nusikopijuoti kompaktinį dis
ką. Nelegalią programinę įrangą, muzikos 
įrašų, filmų kompiuterių vartotojai gali at
sisiųsti ir internetu

Lietuvoje įsikūrusi Fonogramų gaminto
jų ir platintojų asociacija, teikusi žinias apie 
Lietuvą tvirtina, kad 80% įrašomųjų kompak
tinių diskų (CD-R) yra panaudojami nelega
liai kopijuoti muzikos įrašus.

IIPA išvados pribloškė kai kuriuos Lie
tuvos muzikos įrašų verslo atstovus bei ko
votojus dėl autorių teisių. Jie teigia, kad 
piratavimo lygis mūsų šalyje mažesnis, nei 
skelbia IIPA, tačiau niekas neturi tikslių 
duomenų, kokią rinkos dalį sudaro nelegali 
produkcija. Pavyzdžiui, pernai Lietuvos au
torių teisių gynimo agentūros asociacija 
(LATGA-A) buvo apskaičiavusi, kad Lietuvo
je piratiniai muzikos įrašai sudaro 60-65% 
visos produkcijos.

Išvadomis apie mūsų šalį nepatenkinta ir 
Lietuvos muzikos industrijos asociacija 
(LMIA). Ši organizacija pareiškė, kad kažkam 
naudinga skelbti klaidingus duomenis apie 
Lietuvą. Pasak LM1A viceprezidento Vyto 
Simanavičiaus, muzikos įrašų piratavimo 
lygis Lietuvoje yra apie 50%: „Mes šį rodiklį 
apskaičiavome pagal konfiskuotas laikme
nas ir pagal į šalį įvežtą produkciją. Tuo 
tarpu IIPA nepateikia jokio paaiškinimo, iš 
kur jie gavo 85% piratavimo lygį“.

LMIA atstovas sakė, kad IIPA kaltinimai, 
esą Lietuvoje piratai klesti nebaudžiami, yra 
nepagrįsti. Pernai LMIA su policija surengė 
apie 120 patikrinimų, kurių metu konfiskuota 
142,800 laikmenų su nelegalia produkcija.

Kultūros ministerija šiuo metu rengia 
oficialų atsakymą į IIPA ataskaitoje pareikš
tus priekaištus. (“L.r.”)

Kaip malonu...
Dėmesio skulptoriai! Europos parko 

skulptūrų konkursas. Galutinė projekto 
“Pagautas vėjas” pateikimo data - 2004 m. 
balandžio 15 d. Daugiau informacijos teirau
kitės cl. p. hq@curoposparkas.lt arba 
www.europosparkas.lt . Konkurse gali 
dalyvauti visi. Konkurso dalyvio mokesčio 
nėra. Mielai pasidalinsiu turima informa
cija.

Atsidarę internete www.culture.lt/Art/ 
BD/ rasite daug informacijos apie Lietuvos 
tapytojus. Jų yra 122 nuotraukos ir apie 500 
spalvotų darbų. Ši informacija nors dalinai 
apibūdina tapybos meno kryptis Lietuvoje.

“Maldžio” galerijoje Vilniuje vyksta 
“Žiemos meilės sodai” paroda. Ši paroda 
ne rimtų dailininkų apmąstymų rezultatas, 
bet, kaip rašo kritikė Skirmantė Augulytė, 
parodoje žiūrovai ras “...nemažai stebinan
čių ir su meilės tema susijusių ir šypseną 
keliančių (kirbų. ” Savo kūrinius eksponuoja 
14 dailininkų.

“Vartų” galerijoje Vilniuje vyksta neei
line Eimanto Ludavičiaus paroda “Šuolis. 
Pagunda”. Menininkas sujungia fotografiją 
ir šokį. Kritikė Laima Kreivytė rašo: “Kr- 
sario 21 d. čia vyko muzikinis performan- 
sas pagal baroko kompozitoriaus G. F. 
Tellemann muziką. Tai kas fotografijoje 
sustingę, atgaivino šokėjų judesiai”. Tik
rai būtų įdomu pamatyti tokį fotografijos 
meno, muzikos ir šokio spektaklį.

Beatos Sientinšienės paroda Gintaro 
muziejuje-galcrijojc Vilniuje. Menininkė yra 
“jaunosios juvelyrų kartos atstovė ir ieško 
netradiciniais būdais sukurti savitą meni
nį braižą". Jos juvelyriniai kūriniai pasižymi 
“suvarstymais, nareliais sukabintomis de
talėmis, grandinėlėmis ir audimo techni
kos atkartojimais. ”

Literatūra
Vilnius. Nuotrupos iš “ Penktosios Vil

niaus knygų mugės”. Per 4 dienas “Litexpo” 
parodų rūmuose apsilankė 50,000 knygų 
mėgėjų. “Gražiausios metų knygos konkur
se” šiemet pirmąją premiją laimėjo LDS 
leidyklos “Artseria” albumo “Antanas Mon
eys” dailininkas E. Kasperavičius. Antanas 
Moneys pagarsėjo kaip skulptorius Pary
žiuje. Jis dovanojo didelę dalį savo kūrinių 
Palangai.

Mugėje taip pat buvo eksponuotos 
1864-1904 spaudos draudimo laikų knygos.

Menininkė Jūratė Račinskaitė sukūrė 
unikalias poemų iliustracijas iš senų nuo
traukų ir žiedlapių poezijos rinktinei: “Ta
kelis iš Naujo”.

B. Leonavičius laimėjo 2003m Leipzig 
miesto mugėje UNICEF prizą už dalinai 
išleistą iliustracijų ciklą Vilniaus legendos.

Elektrėnuose - iki šiol neregėtos varžybos
Elektrėnų marių ledu prieš porą sa

vaičių šunų kinkiniai dalyvavo Lietuvoje 
pirmą kartą surengtose parodomosiose 
varžybose. Renginys Elektrėnuose patiko 
ir Lietuvoje viešėjusiam Tarptautinės šunų 
kinkinių sporto federacijos prezidentui 
Tim Whit. Varžybų išvakarėse, jis lankėsi 
Lietuvos Tautiniame olimpiniame komi
tete, kur su šios organizacijos generaliniu 
sekretoriumi \Vtautu Zubemiu apsvarstė 
galimybes šunų kinkinių varžyboms tapti 
olimpine sporto šaka. Pats T. Whit taip pat 
startavo ant Elektrėnų ledo - varžybose 
jis dalyvavo su pasiskolintu šunimi.

Ant Elektrėnų marių ledo varžėsi 17 
šunų kinkinių, kurie buvo sudaryti iš 
dviejų, keturių arba šešių šunų. Kinkinys
- į specialias roges įkinkyti keli šunys. Kin
kinius daugiausia sudarė Aliaskos ir Sibiro 
haskių (huskeys) veislių šunys, taip pat es
kimų veislėms priklausantys mišrūnai, iš
siskiriantys mėlynomis akimis.

Žiūrovams dar buvo pristatytos slidžių 
traukinio ir kroso su šunimis (vadinamojo 

Knyga yra, anot kritikės R. Povilionytės “ne 'e 
tik gerai turėti namie, bet ir vežti į užsienį lį 
kaip reprezentatyvią dovana. ”

teatras
Jaunimo teatre Vilniuje vyko tarptauti- i- 

nės teatrinės iniciatyvos renginiai. Cezario o 
grupė ir Goethe institutas entuziastingai ii 
prisidėjo prie projektų įgyvendinimo. Dra-1- 
maturgas Roland Schimmelpfennig stebėjo o 
režisieriaus Cezario Graužinio grupės savo o 
pjesės “ Už geresnį pasaulį” skaitymą ir vai- i- 
dinamą spektaklį “Arabiška naktis.”

’ Baletas
Baleto solistai Eglė Špokaitė ir Nerijus s 

Juška Čikagoje mokėsi šokti ilgoką chore- :- 
ografo G. Arpino baleto “Atspindžiai” duetą ą 
pagal Wolfgang Amadeus Mozart muziką. į. 
Menininkus iš Lietuvos globojo Čikagoje e 
ilgametis lietuvių operos dirigentas A. Va-1- 
saitis.

M.K. Čiurlionio mokyklos auklėtinė ė 
J. Dronina laimėjo pirmą vietą Grasse e 
miesto baleto konkurse.

Balerina Rūta Jezerskytė, Amsterda- - 
mo baleto solistė, gastroliavo Lietuvoje ir r 
šoko pagrindines roles “Miegančioje gra- - 
žuolėje” ir J. Smorigino balete “Mano gyve- - 
nimas”.

Muzika
Vilniaus savivaldybės choras “Jauna a 

Muzika” jau gyvuoja 15 metų ir per tą laiką ą 
sukaupė turtingą dainų ir muzikos lobyną. į. 
Choro koncertų programoje skirta nema- - 
žai vietos ir jaunuoliams bei vaikams. Labai i 
įspūdingas pastatymas buvo “Linksmoji i 
geografijos pamoka". Per pasaulio šalis cho- - 
rą lydėjo Balio Dvariono muzikos mokyklos s 
moksleiviai. Kovo mėn. įvyks 11-tieji choro u 
muzikos interpretavimo kursai. Juos ves s 
žinomas danų kompozitorius Bo Holten. . 
Choro veikla plati - tąsa bus sekantį kartą. ,

Vilniaus universiteto merginų choras s 
“Virgo” (vadovė Rasa Gelgotienė), vienas s 
iš geriausių chorų Lietuvoje, toliau pristato J 
Lietuvos ir pasaulio chorinę muziką užsie- - 
nio šalyse. Kovo mėn. “Virgo” vyko į Ja- - 
poniją kur Lietuvos Nepriklausomybės at- - 
kūrimo dienos proga surengė koncertą t 
Lietuvos ambasadoje Tokyo ir paskui kon- - 
certavo įvairiuose Japonijos miestuose.

VII tarptautiniame G. Fitelberg dirigen- - 
tų konkurse Lenkijoje Modestas Pitrėnas s 
laimėjo aukso medalį. Jo diriguojami kon- - 
certai Vilniuje susilaukė entuziastingų mu- - 
zikos kritikų pripažinimo. Kritikas Vladas s 
Zalatorius taip apibūdina maestro Pitrėną: : 
jis “visų simfonijos įvykių ašis. Puiki ma- - 
nualinę technika užtikrina gestų tikslumą. ■ 
Nors ir kunkuliuojantis emocijomis, jis nė i 
akimirkai nepraranda šalto proto ir mu- ■ 
zikos pulso. ”

Isolda Poželaitė - Davis AM I

kanikrosingo) varžybos. Slidžių traukinio - • 
arba slidinėjimo su šunimis - lenktynėse šuo 1 
traukia slidininką. Kroso su šunimis varžyto- ■ 
se ir šuo, ir žmogus bėga krosą. Lenktynių i 
trasos ilgis slidžių traukinio bei kinkinių į 
varžybose buvo 8 km, o kroso su šunimis > 
rungtyje-2 km. (Pagal Lietuvos spaudą) >
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Iš Redakcijos pašto
Lietuviai Airijoje

Pastaruoju metu daug lietuvių yra iš
vykę į Airiją ieškoti darbo. Gavome prane
šimą, jog savitarpio tikslams ten įsisteigė 
“Lietuvių Informacinis Centras”. Spaus
diname dalį išplatinto teksto. Red.

LITHUANIAN INFORMATION 
CENTER (LIC)

Mes esame nauja nepelno siekianti 
organizacija, įsikūrusi Airijoje (Dubline), 
kurioje šiuo metu preliminariais skaičiavi
mais gyvena apie 10-12,000 lietuvių. Di
džioji jų dalis jau įsišaknijusi Airijoje. 
Likusioji - tai laikinai dirbantys asmenys. 
Iki šiol Airijoje neegzistavo jokia lietuvių 
bendruomenė ar organizacija, kurios dėka 
jie nesijaustų atskirti ir vieniši svetimoje 
šalyje. Vienas iš svarbiausių faktorių in
tegracijos procese yra kalbos žinios (šiuo 
atveju - anglų kalba). Trūkumas tikslios ir 
išsamios informacijos, kuri padėtų išvengti 
nemalonumų ir laiko gaišimo.

Nors esame tik įsikūrę, mūsų Centro 
veikla jau yra pasiekusi dar kelis pagrin
dinius miestus Airijoje. Tai - Cork ir 
Galway. Veikla yra plečiama bendraminčių 
jėgomis ir pagalba, nes iki šiol mes neturime 
jokios paramos ar finansavimo. Aišku, kad 
tai labai stabdo mūsų progresą ir mažina 
paslaugų kokybę.

Airija šiuo metu pirmininkauja Europos 
Sąjungoje, todėl naujų šalių priėmimo 
progai bus skiriama labai daug dėmesio iš 
viso pasaulio. Po Lietuvos įstojimo į Sąjun
gą, lietuvių skaičiai sparčiai augs, nes Atri
ja yra viena iš tų šalių, kuri neuždarė savo 
sienų naujai įstojusioms šalims. Po gegužės 
1 d. lietuviams bus atviros galimybės dirbti 
ir gyventi Airijoje, nebus jokių ribojimų dėl 
imigracijos į šalį. Tačiau informacijos stoka 
ir galimybių nežinojimas yra ir bus pagrin
dinė problema mūsų tautiečiams integruo
jantis ir prisitaikant svetimoje šalyje.

Todėl manome, kad mūsų paslaugos bus 
neįkainuojamos jau esantiems šalyje, at
vykstantiems ir ypač naujakuriams.

Visus suinteresuotus mūsų veikla ar pa
slaugomis prašome kreiptis elektroniniu

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 tek: (03) 9578 4319.

Studija apie Lietuvos herbus
Kovo 22 d. (ELTA). Lietuvos istorinių 

herbų visumą apžvelgianti istoriko Edmun
do Rimšos mokslinė studija “Heraldika. Iš 
praeities į dabartį”, išleista remiant Lietuvos 
tūkstantmečio direkcijai jau pristatyta visuo
menei. Gausiai iliustruotoje knygoje pateikia
mos bendriausios heraldikos žinios, apžvel
giamas herbų - valstybės istorinių skiriamų
jų ženklų atsiradimas ir raida. Knygą išleido 
sostinės leidykla “Versus Aureus”.

Garsiausio Lietuvos heraldikos tyrinėto
jo studijoje aptariami bendrieji Europos ir 
Lietuvos heraldikos istorijos momentai: her
bų atsiradimas ir raida, herbų sudėtinės da
lys, jų figūros, spalvos ir jų reikšmė, rangų ir 
titulų skiriamieji ženklai, herbų puošyba, 
jungtiniai herbai bei kiti dalykai. Antrasis 
studijos skyrius skirtas Lietuvos valstybin
gumo simboliams. Čia nagrinėjama Lietuvos 
valstybės herbo, Gediminaičių stulpų ir dvi
gubo kryžiaus raida, valstybės, tautinės ir 
Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavų, taip 
pat Lietuvos valstybės himno istorija. 

paštu: LIC@EIRCOM.NET arba 
laikinu telefonu: 00 353 876212400

Lithuanian Information Center Ltd., 
55 O’Connell Street
Dublin], Republic of Ireland

Reno Čėsna - Kuboje
Ilgametis “M.P.” skaitytojas melbour- 

niškis Reno Čėsna, didelę gyvenimo dalį 
praleidžiantis įspūdingose kelionėse po pa
saulį, šį kartą rašo iš Klibos, kur esąs ne
toli pagarsėjusio Guantanamo Bay (Camp 
Delta) amerikiečių armijos kalėjimo - bet į 
ten dar nepakliuvęs. Rašo, jog sostinei 
Havanai žūtbūt reikalinga marios dažų ir 
kalnai cemento plyšiams užtaisyti. Liūd
niau, kad iš Havanos į provinciją esanti tik 
viena organizuota turistinė kelionė.

Tačiau, rašo Reno, keliaujant vienam, 
nesunku esą viską pačiam susitvarkyti. 
Apžiūrėjęs Kubą, Reno vėl skris į pamėgtą 
Pietų Ameriką.

“M.P.” redakcija linki Renaldui sėk
mingos kelionės ir daug naujų spalvingų 
nuotykių.

Miela, brangi “M.P.” 
redaktore Dalia Doniela!

Jūsų redaguojamame “Mūsų Pastogės” 
Nr. 9 (2004.03.12) laidoje yra naudojamas 
šlykštus, vemt verčiantis barbarizmas 
“adekvačiai”: “(ELTA). Maskva adekvačiai 
atsakys į Rusijos diplomatų išsiuntimą iš 
Lietuvos”. Lotynų kalbos žodis vartojamas 
anglų kalboje “adequate” lietuviškai reiškia 
“pakankamai”, bet gink Dieve ne “adekva
čiai”, kurį tegalėtų naudoti tik velnio ap
sėstas ar gerai nemokąs lietuvių kalbos 
žurnalistas. Malonėkite “adekvačius”, atei
tyje pakeisti lietuvišku žodžiu “pakanka
mais”, kad pradėjus lietuvių kalbos dergimą 
stabdyti. Ačiū!

Su aukšta pagarba 
Ignas Taunys, Adelaidė 

Redakcijos prierašas:
Kaip p. Ignas Taunys pastebėjo, šią žinią 
formulavo ir perdavė Lietuvos žinių agen
tūra ELTA.

Atskirame poskyryje aptariama ir sovie
tinė heraldika - tariamieji valstybingumo 
simboliai. Trečiajame skyriuje nagrinėjami 
Lietuvos valstybės žemių herbai. Kai kurie iš 
jų dabar atgimė kaip savivaldybių, apskričių, 
taip pat besiformuojančių regionų herbai. 
Ketvirtasis skyrius skirtas Lietuvos kilmin
gųjų heraldikai, kurią sudaro 4 nevienareikš
miai klodai. Iš jų svarbiausia ir gausiausia - 
senoji lietuviškoji heraldika, bet ji kol kas 
mažiausiai tyrinėta ir žinoma, leidžianti teigti, 
jog pirmieji Lietuvos kilmingųjų herbai atsi
rado dar XIV a. pabaigoje.

Antrąjį klodą sudaro lenkiškieji herbai, 
Lietuvoje ėmę plisti XV a. pradžioje, o jų 
skverbimasis ypač suintensyvėjo po 1569 m. 
Liublino unijos. Trečiąjį klodą sudaro kitų 
Europos kraštų gyventojų, gavusių Lietu
vos pilietybę, atsinešti herbai. Ganėtinai spe
cifinę herbų grupę sudaro totorių tamgos. 
Penktajame skyriuje išsamiai aptariami Lie
tuvos miestų ir miestelių herbai, reprezen
tuojantys savivaldybes ir seniūnijas.

Spaudos draudimo metai 
Doc. Kazimieras Blaževičius, Kaunas

Skaitytojai prisimins, jog šie 2004-ieji metai yra paskelbti 
Spaudos Atgavimo metais. Draudimas spausdinti lotyniškomis 
raidėmis parašytus lietuviškus raštus buvo paskelbtas 1865 metų 
rugsėjo 25 dieną, o atšauktas tik 1904 metų gegužės 7 dieną. 
“Tamsioji gadynė” tęsėsi beveik 40 metų. Red.

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės 
padalijimo 1795 metais lietuvių etninės 
žemės atiteko carinei Rusijai. Rusijos na
cionalinė politika visada buvo agresyvi, 
tokia ji išliko ir mūsų dienomis - kraujuo
jančios Čečėnijos pavyzdys tą patvirtina. 
Patekus carinės imperijos priklausomybėn, 
Lietuva buvo pavadinta imperijos Šiaurės 
vakarų sritimi, kurią valdyti buvo pavesta 
Vilniaus generalgubernatoriui. 1864 m. 
gegužės 19 d. pati reakcingiausią carinės 
administracijos institucija - Vakarų komi
tetas, dirbęs Peterburge, savo nutarimu 
oficialiai Lietuvą pripažino nuo seno esant 
rusų žeme. Šis sprendimas motyvuotas tuo, 
kad LDK raštvedyba buvo vedama gudų 
kalba. Strateginis carinės administracijos 
politikos tikslas buvo kolonizuoti Lietuvą, 
surusinti ir supravoslavinti mūsų tautą, ir 
tokiu būdu lietuvių gyvenamas žemes pa
versti “iskonno russkimi”. Tam tikslui pa
siekti rimta kliūtimi buvo Vilniaus univer
sitetas. kuriame nuo Vyriausiosios Vilniaus 
mokyklos laikų buvo gyva antirusiška 
dvasia (universiteto statusą šiai mokyklai 
1803 m. balandžio 16 d. suteikė caras Alek
sandras I). Nors universitete buvo dėstoma 
lotynų, prancūzų, lenkų, vėliau ir rusų 
kalbomis, tarp profesorių ir studentų buvo 
gyva LDK laikų dvasia, idealizavusi di
dingą Lietuvos praeitį. Universiteto auklė
tiniai, tapę žymiais rašytojais, poetais, 
visuomenės veikėjais, savo kūryboje skleidė 
meilę Lietuvai, jos didingai praeičiai, gar
bingai lietuvių tautos istorijai. Iš mūsų 
tautiečių paminėtini S. Daukantas, M. Va
lančius, S. Stanevičius, K. Nezabitauskas, 
J. Pliateris ir kt. Vilniaus universitetą yra 
baigę ir didieji lenkų poetai bei rašytojai A. 
Mickevičius, J. Slovackis, J. Kraševskis ir 
kt. Jie lietuvių kalbos nemokėjo, rašė len
kiškai, laikė save “gente Lituani, natione 
Poloni”. Visi jie daug rašė apie mūsų tautos 
praeitį, jų kūryboje Lietuvos vardas mini
mas su ypatinga pagarba.

Proga likviduoti lietuvišką dvasią sklei
džiantį lenkiškąjį židinį buvo 1831 metų 
sukilimas. “Maištingasis” universitetas 
buvo uždarytas 1832 m. gegužės 1 dieną.

1831 metais perimdamas Gardino gu- 
bernatūrą, M. Muravjovas, busimasis ko
rikas, į sukviestus valdininkus, pavergtų 
tautų atstovus, kreipėsi jo “inteligencijai” 
būdingu stiliumi: "Ponai, advokatai, ku
nigai ir kiti niekšai..." Todėl nenuostabu, 
kad šis panslavizmo apologetas nepajėgė 
suprasti, kodėl maža lietuvių tautelė, anot 
Rusijos “istorijos mokslo korifėjų”, mora
liškai išsigimusi, nenori būti didžiosios ir 
šlovingosios rusų tautos dalimi. Kad at
vestų “netikėlius” į protą, jis suformulavo 
carui pasiūlymus, ką nedelsiant reikia da
ryti: 1) suteikti neribotus įgaliojimus gene- 
ralgubernatoriams; 2) krašto administra
cijoje reikia leisti dirbti tik rusams, mokant 
jiems didesnius atlyginimus nei Rusijoje; 
3) suspenduoti Lietuvos Statuto veikimą; 4) 
uždaryti Vilniaus universitetą, o jo turtą iš
vežti į Rusiją; 5) ekonomiškai ir juridiškai 
suvaržyti Katalikų Bažnyčią; 6) tautiškai 
sisipratusius bajorus ir inteligentus ištrem
ti į Rusijos gilumą; 7) kraštą intensyviai 
kolonizuoti.

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

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

Šis planas pradėtas vykdyti ir užbaig
tas po nuslopinto 1863 metų sukilimo. Vie
nas fanatiškiausių šio plano vykdytojų bu
vo Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios metro
politas Josif Semaško. Jam didžiausia 
rakštis Šiaurės vakarų krašte buvo kata
likybė. Todėl jis be perstojo kvietė į kryžiaus 
žygį prieš Katalikų Bažnyčią.

Nuslopinus 1831 metų sukilimą prasi
dėjo žiaurios represijos, sukilėlių tremtys, 
bajorų dvarų konfiskavimas, krašto kolo
nizavimas. Bažnyčios ir vienuolynai pradė
ti uždarinėti arba perduodami stačiati
kiams, statomos cerkvės, 1840 metais pa
naikintas Lietuvos Statutas ir įvesti rusiš
kieji įstatymai, prasideda uolus krašto ru
sinimas. Nuo 1852 metų lietuviai bajorai 
verčiami tarnauti rusų kariuomenėje, inten
syvėja rekrūtų gaudymas.

Tuo nykiu metu tautiškos veiklos ba
ruose pradėjo aktyviai reikštis S. Daukan
tas, M. Valančius, M. Akelaitis, L. Ivinskis, 
A. Baranauskas, A. Vienažindis, A. Tatarė, 
K. Praniauskaitė, K Nezabitauskas ir kiti 
inteligentai. Tautiškos veiklos mecenatai 
buvo kunigaikštis I. Oginskis, grafas E. 
Tiškevičius, dvarininkai P. Karpis, P. Smug
levičius, Šemeta ir kt. Lietuvybės dvasia 
buvo gyva, tačiau tik siaurame entuziastų 
ratelyje. Tarpusavio santykius jie palaiky
davo atsitiktiniais susitikimais, idėjomis, 
pasidalydavo laiškais. Inteligentus organi
zuoti produktyvesnei veiklai galėjo laik
raštis, bet jo nebuvo. Apie laikraščio leidi
mą galvojo lysk. M. Valančius ir M. Ake
laitis, tačiau leidimo jam leisti negavo.

Nepasitenkinimas carinės santvarkos 
despotizmu augo tarp Rusijos inteligentų 
bei rusų išeivių Vakaruose. Juos smarkiai 
veikė 1848-aisias prasidėjęs revoliucinis 
judėjimas Vakarų Europoje. Po pralaimėto 
Krymo karo carinė administracija bijojo 
neramumų Rusijoje. Norėdamas apraminti 
liaudį, caras Aleksandras II 1861 metais 
visoje Rusijos imperijoje panaikino bau
džiavą.

Nors lenkai savo krašte turėjo daugiau 
laisvės nei lietuviai, Anglijos ir Prancūzijos 
remiami jie drąsiai jautėsi ir reikalavo sau 
daugiau teisių. Lenkija sekė įvykius Rusi
joje, tikėjosi ten revoliucijos ir pati jai ren
gėsi. Revoliucinė dvasia persidavė ir į Lie
tuvą. 1861 m. rugpjūčio 7 dieną Vilniuje 
vyko masinės demonstracijos, kurios buvo 
kruvinai numalšintos. Vilniaus generalgu
bernatorius V. Nazimovas Kauno guber
nijoje ir Vilniuje įvedė karo padėtį, kuri 
galiojo iki lietuviškos spaudos draudimo 
panaikinimo. Įvedus karo padėtį, kraštas 
buvo valdomas remiantis “Laikinosiomis 
taisyklėmis”, kurios leido generalguber
natoriui be teismo tremti žmones, konfis
kuoti jų turtą, atleisti iš darbo valdininkus, 
bausti piniginėmis baudomis ir kitaip 
savivaliauti.

1863 metų sausį Lenkijoje prasidėjo 
sukilimas, kuris tuoj pat persimetė į Lietuvą. 
Dėl daugelio priežasčių, tarp jų ir dėl ne
sulauktos žadėtos Vakarų paramos, suki
limas buvo žiauriai nuslopintas. Paskutinis 
sukilėlių vadas Kostas Kalinauskas pakar
tas Lukiškių aikštėje 1864 m. kovo 19 d.

Tęsinys kitame MP numeryje

Mūsų Pastogė Nr. 12, 2004.04.02, psi. 5

5

mailto:LIC@EIRCOM.NET
http://www.slic.org.au
mailto:info@slic.org.au


Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Nuoširdus ačiū
Labai malonu buvo skaityti mūsų poeto 

ir laureato Juozo Almio Jūragio tokį gražų 
atsiliepimą ir puikią mano knygos “Gyve
nimo sūkuriuose” recenziją. Profesionaliu 
rašytojo stiliumi jis taip vaizdžiai ir nuo
sekliai apibūdino mano gyvenimo knygos 
aprašymą, kad ir neturint šios knygos (Lie
tuvoje ji buvo išleista ne pardavimui), ga
lima pilnai suprasti jos turinį. Nuoširdžiai 
dėkoju mielam prieteliui Juozui Almiui Jū- 
ragiui už tuos puikius žodžius, pasakytus 
apie mane.

Mano nuoširdi padėka apie šios knygos 
įvaizdį ir išleidimą yra žinomai visuome
nininke! ir rašytojai Isoldai Poželaitei-Davis 
AM. kuri laikraščio skyrelyje “Kaip malo
nu taip pat labai gražiai apibūdino šią 
mano gyvenimo istorijos knygą. Labai ačiū.

Kovo metinis susirinkimas
Kovo 21 dieną Lietuvių Klube įvyko 

Sydnėjąus sporto klubo “Kovas” metinis 
susirinkimas, kurį atidarė klubo pirminin
kas M. Wallis, paprašydamas išrinkti susi
rinkimo pirmininką ir sekretorę. Buvo iš
rinkti: K. Protas ir R. Kaspcraitytė. Pirmi
ninkui paprašius, susirinkimo dalyviai at
sistojimu ir minutės tyla pagerbė mirusius 
klubo narius.

Sekant pateiktą susirinkimo programą, 
vienbalsiai buvo priimtas praėjusių metų 
protokolas, kuris buvo išdalintas visiems 
dalyviams. Po to sekė “Kovo” pirmininko 
M. Wallis pranešimas. Savo žodyje jis sakė, 
kad dabar klubas turi 50 narių. Šie metai, 
palyginus su praėjusiais, buvo daug sėk- 

mingesni, ypač finansiškai ir renginiais. 
Labai gražus ir geras renginys buvo LR 
Garbės gen. konsulo Sydnėjujc Viktoro Šli- 
terio ir ponios Jutos namuose, už ką klubo 
nariai jiems nuoširdžiai dėkoja. Antras pa
vykęs renginys buvo metinis balius, puikiai 
Gražinos Newman išpuoštoje salėje. Ypač 
įdomią programą parodė jaunimas, kuriam 
vadovavo Yasmina Gakas. Ji ir pati joje 
dalyvavo.

Sportiniame gyvenime yra jaunių, bet 
blogai, kad jie skirtingo amžiaus - nuo 7 
iki 17 metų, todėl buvo sunku sudaryti 
vienodo amžiaus komandas. Šiais metais 
mes stengsimės padaryti skirtingo amžiaus 
komandas ir Melbourne tikimės pasirodyti 
geriau negu pernai Geelongc, nors mūsų 
vyrų krepšinio komanda laimėjo III-čią 
vietą, - sakė M. Wallis. Baigdamas'pra
nešimą pirmininkas nuoširdžiai padėkojo 
visiems komiteto nariams už.jų darbą, kuris 
šiuo metu yra nelengvas. '

“Kovo” valdybos iždininkas V. Šliteris 
(junj.) susirinkimo dalyviams išdalino gerai 
paruoštą ir išsamų klubo iždo ir apyskaitos 
raštišką pranešimą. Daugiausiai pajamų 
buvo gauta iš renginių, aukų. “Talkos” 
palūkanų. Didžiausios išlaidas sudarė salių 
nuoma, žaidėjų apdraudimas ir kiti mo
kesčiai. Gaila, kad dėl mažo klubo narių 
skaičiaus nebuvo pravesta pelninga loterija.

“Kovo” Revizijos Komisiją sudarė: V. 
Šliteris (senj.), V. Binkis ir J. Dambrauskas, 
kuris šiuo metu yra ligoninėje. Revizijos 
Komisijos Aktą perskaitė V. Šliteris (senj.). 
Visi piniginiai atsiskaitymai ir knygos tvar
komos gerai. Susirinkimas iždininko ir Re
vizijos Komisijos pranešimus priėmė vien
balsiai.

Klubo sekcijų vadovų pranešimus pa
darė M. Wallis ir P. Burokas. Ypač sunku 

sudaryti krepšinio komandas: tiek vyrų, tiek 
moterų. Žaidžiama ir treniruojamasi kartu 
su jauniais. Labai trūksta paramos iš buvu
siųjų klubo žaidėjų ir tėvų, kurie nenori 
padėti savo vaikams dalyvauti mūsų spor
tiniame gyvenime. “Kovo” Valdyba prašo 
tėvus leisti savo vaikams dalyvauti šio 
lietuviško klubo veikloje.

Sekančių metų “Kovo” Valdybą sudaro: 
Michael Wallis (pirm ), Anna Šcpokas, 
Daina Šliteris, Louise Šliogeris, Viktoras 
Šliteris (jun.), Petras Burokas ir Rita 
Kasperaitis.

Revizijos Komisija: Viktoras Šliteris 
(senj.) ir Vincas Binkis. Susirinkimas, nors 
ir nebuvo labai skaitlingas, bet praėjo gra
žiai ir draugiškai. Jeigu anksčiau būdavo 
tarpusavio ginčų, ypač kai dalis atsiskyru
sių koviečių. vėliau sudariusių atskirą 
gnipę, bandydavo šį seną klubą suskaldyti, 
tai dabar to nebuvo. Gaila tik. o aš tikrai 
manau, kad dabar Geelonge priėmus naują 
mūsų Statuto pataisymą dėl svetimtaučių, 
šie buvę koviečiai atsiskyrėliai, draugiškai 
sugrįš į savo klubą ir kartu pradės ateities 
darbus, kurie šiuo metu yra daug sunkesni 
negu anksčiau. Tikrai gaila, bet nė vienas 
iš jų nepasirodė, nors ne vienas turi sporti
nio amžiaus vaikų, norinčių žaisti su lie
tuviais ir dalyvauti mūsų sporto šventėse. 
Taip pat didelė gėda buvusiems koviečiams 
senjorams, kurie prarado pareigos jausmą 
padėti dabartinei Valdybai ir koviečiams 
jauniams. Negaliu suprasti ir “Kovo” garbės 
narių. Ankstesniais, iškiliaisiais klubo me
tais, Valdybos pridaigino jų kaip grybų po 
lietaus, o kur dabar didžioji jų dalis dingo, 
kad net į metinį susirinkimą nesiteikia ateiti 
ir padėti jaunimo vadovaujamam klubui? 
Negi jie jau taip suseno, suvyto, o gal prisvi
lo prie televizijos aparatų, kad nejaučia nei 
mažiausios gėdos ir pareigos padėti savo 
“Kovui”, kuris anksčiau jiems tiek daug 
davė? Pabuskite, mieli draugai, ir padėkite 

savajam “Kovui”. O naujajai Valdybai lin
kiu daug ir geros sėkmės darbe.

Keičiasi Lietuvos sporto 
vaizdas

Labai geras Australijos lietuvių sporti
ninkų draugas - Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento gen. direktorius Vytas 
Nėnius pareiškė, kad Lietuvoje per metus 
tai viename, tai kitame mieste, net ir rajo
nuose išdygsta naujas sporto kolektyvas, 
atnaujinamos sporto salės, stadionai ar ba
seinai. Šiais metais yra numatyta įvykdyti 
apie 30 naujų programų ir tam reikia išleisti 
daugiau nei 30 mln. litų, o departamentas 
gali patenkinti tik penktadalį. Valstybė per 
dešimt metų labai mažai pinigų skyrė sta
tyboms ir tik pernai paskyrė 2 mln. litų 
Vilniaus lengvosios atletikos maniežui, 
“Vingio” stadionui ir Klaipėdos dviračių 
trekui tvarkyti. Tačiau šiais metais valstybė 
davė daug daugiau, ypač Kauno “Dariaus 
ir Girėno” sporto centrui, kur 2005 m. vyks 
pasaulio jaunimo (iki 20 metų) lengvosios 
atletikos varžybos. Daug objektų stato ir 
privatūs verslininkai, tačiau jie prie to 
smarkiai nepuola. Juos reikia sudominti, 
sudaryti palankias sąlygas dėl mokesčių, 
supažindinti su pajamas teikiančiomis ba
zėmis. Įstatymu yra nustatyta, kad 2% 
alkoholio ir tabako akcizo lėšų patenka į 
“Rėmimo fondą”, iš kurio pusę gauna kul
tūrininkai ir sportininkai. Pastarieji gauna 
apie 6 mln. litų. Šių metų pabaigoje Vilniaus 
Šeškinės mikrorajone bus atidarytas didžiu
lis “Ozo arenos” centras. Tai virš 100 mln. 
litų vertės pramogų, sporto ir sveikatos 
kompleksas, kurį finansuoja “Ogmios Astra” 
bendrovė. Čia bus 10 000 vietų salė, kur 
(jei Lietuva gaus) bus rengiamos 2007 m. 
Europos krepšinio pirmenybės, vandens 
parkas, žaidimų ir pramogų parkas ir kt. 
Bus pastatytas naujas Vilniaus 15.000 vietų 
“Žalgirio” futbolo stadionas ir t.t. □

Elena Jonaitienė
LtHcimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13 (2003)
- Negaliu suprasti, kodėl jie nenusto

ja mums siuntę žmonių, - aimanavo komi
teto narys. - Kaip galime rasti vietos, kai 
jau kelios savaitės jos nebėra. Kiek Jūsų 
Žmonių?

Vytautas dar pridūrė, kad toliau važiuoti 
nebeturįs kaip.

- Kelias dienas turėsit pagyventi skirs
tymo stovykloje mieste. Netrukus turėtu
me gauti dar du blokus. Vėliau gal komen
dantas išprašys ir daugiau. Įtrauksiu Jūsų 
šeimą į sąrašą nors jis jau ir taip sieksni
nis. Kai atsiras koks tuščias kampas, skir
siu Jums. Bet tik ne rytoj. Vis dėlto ateikit 
pasiteirauti. Užsirašykit skirstymo stovyk
los adresą. Ji įkurta vienoj mokykloj. Pa
togumų nesitikėkit, bet nors turėsit kur 
prisiglausti.

Mokykla priminė tą, kurioje nakvojo 
pakely į Donaustaufą prieš penkis mėne
sius. Atrodė, kad anoji kelionė liko kitame 
ir kitokiame laike. Dabar nuotaika buvo ki
ta, ir jie patys jautėsi kitaip. Nereikėjo bi- 
4gti bombardavimų, rūpintis, kad gali ne
gauti nakvynės. Šios patalpos buvo skir
tos karo pabėgėliams, ir jie turėjo būti 
priglausti.

Ant pagrindinių mokyklos durų buvo 
užrašyta: ’’UNRRA Transit Camp” (UNRRA 
skirstymo stovykla). Viduje pieštos juodos 
strėlės rodė kelią į raštinę. Jos viename kam
pe, už dailiai blizgančio rašomojo stalo, 
turbūt priklausiusio mokyklos direktoriui, 
sėdėjo žalia uniforma vilkinti moteris irkaž- 
ką rašė į didelę storais aplankais knygą. Ant 
stalo stovinti į kambarį atkreipta lentelė 
skelbė: “Major C.N. Williamson”. Smulkes
nėmis raidėmis apačioje parašyta kelių
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žodžių eilutė turbūt nusakė jos padėtį ir 
pareigas. Tačiau ir neperskaičius ar iš viso 
angliškai nemokant buvo aišku, kad čia ji 
yra viršininkė. Tačiau skersai kambarį išsi
rikiavusios trys žmonių eilutės pamažu 
slinko ne prie jos, o prie vienodais tarpais 
prie galinės sienos sustatytų stalelių. Ant 
jų taip pat stovėjo tautinėmis spalvomis 
paruošti užrašai: “Lietuviai”, “Latviai”, “Es
tai”. Už šių stalų sėdintieji nesiskyrė nuo 
eilėse stovinčiųjų: pavargę veidai, sunešio
ti drabužiai.

Vytautas atsistojo į lietuvių eilę. Susi
rinkę iš įvairių amerikiečių zonos vietovių, 
visi norėjo patekti į vieną iš dviejų Augs
burgo stovyklų - Hochfeldo ar Hauns- 
tetteno, ir buvo pasiryžę laukti, kol ateis jų 
eilė. Už stalelio sėdintis tarnautojas aiški
no, kad po kurio laiko visiems bus suras
tos vietos. Įrašęs atvykėlių vardus į sąrašą 
jis kiekvienam paduodavo lapelį, kuriame 
buvo paaiškinta, kurioje mokyklos dalyje 
apsistoti ir į kurią pamainą įsijungti, kad 
gautų maisto. Vargalai su kitais lietuviais 
buvo nusiųsti į mokyklos salę. Čia eilėmis 
išdėlioti šiaudų čiužiniai priminė Saul- 
burgą bet prie kiekvieno čiužinio dar buvo 
kariška antklodė ir nedidelė pagalvėlė. 
Suradę keturis laisvus čiužinius, Vargalai 
susinešė savo mantą. Šalia jų įsikūrusi 
pora su paaugusia dukterimi netrukus pa
pasakojo, kad čia praleidę jau savaitę, bet 
rytojaus dieną gavę leidimą persikelti į 
Haunstetteno stovyklą

- Tikiuosi, kad ir mums nereikės labai il
gai laukti, - rūpinosi Aldona. - Tarp tiek žmo
nių vaikai pradeda nerimti ir darosi įkyrūs...

- Nesirūpinkite. Jūs ne vienintelė šeima, 
turinti vaikų. Pamtysit, praeis kelios dienos 
ir vienoje ar kitoje stovykloje gausit kam

bariuką. O dabar, kol dar visi gyventojai 
nesusirinko, patariu eiti į prausyklą Ji ko
ridoriaus gale. Vėliau turėsit eilėje ilgai 
laukti. ■

- O kur galima išsivirti?
- Čia maistas gaminamas visiems kartu 

lauko virtuvėse ir išdalijamas pagal nusta
tytą tvarką. Pamatysit, visai neblogai mus 
maitina! Niekas nelieka alkanas. Vaikai prie 
kiekvieno valgio gauna pieno. Žinoma, mil
telių, gal ne taip skanu, bet svarbu, kad 
nepritrūksta.

- Reikia mokėti už viską?
-Ne.
- Tai kas tam skiria lėšų? Amerikečiai?
- Turbūt daugiausia amerikiečiai, nors 

UNRRA organizacijai priklauso įvairios 
valstybės. Šitos stovyklos viršininkė yra 
anglė majore, bet mieste, centrinėje įstaigo
je, visi - amerikiečiai.

1943 metais, dar karui tebevykstant, 
buvo įsteigta Jungtinių Tautų paramos ir 
atstatymo administracija, angliškai - United 
Nations Relief and Rehabilitation 
Administration, UNRRA. Šios organizaci
jos tikslas buvo: išlaisvintų kraštų gyven
tojams parūpinti maisto, kuro, drabužių, 
suteikti jiems pastogę, ieškoti būdų, kaip 
atkurti nuniokotų kraštų normalų gyve
nimą taip pat repatrijuoti karo belaisvius 
ir tremtinius.

Karo pabaigoje Vokietijoje buvo apie 
septyni milijonai svetimšalių: tai karo 
belaisviai ir koncentracijos stovyklų kali
niai, išvežtieji iš vokiečių užimtų kraštų į 
Vokietiją darbams ir pasitraukusieji iš so
vietų okupuotų Rytų Europos kraštų. Šeši 
milijonai tuoj po karo grįžo į savo kraštus, 
o vienas milijonas pasitraukusiųjų iš so
vietų okupuotų kraštų atsisakė grįžti ir 
pasiliko Vokietijoj. UNRRA nariams tai bu
vo nelaukta ir nesuprantama. Kai nei įtiki
nėjimais, nei prievarta nepasisekė tų žmo
nių grąžinti namo, reikėjo jiems ieškoti pa

stogės ir duonos karo sugriautoje Vokietijo
je. Vis dėlto iš pradžių manyta, kad po kurio 
laiko visi perkeltieji asmenys (“Displaced 
Persons”) grįš namo. Ir patys pasitraukusieji 
tikėjo, kad nelemtoji jų kraštų okupacija 
negalės ilgai tęstis...

Naujoje vietoje pirmą vakarą paguldyti 
vaikai užmigo ir nepabudo iki ryto, taip 
buvo pavargę. Rytojaus dieną šeima vėl 
nuvažiavo į Hochfeldą teirautis. Nieko 
naujo neišgirdę, pavaikščiojo po stovyklą 
stabtelėjo prie skelbimų lentos. Dabar ji 
nebuvo apguįta kaip vakar. Vytautas ėmė 
skaityti mašinėle spausdintus skelbimus, 
Aldoną labiau traukė ranka rašytieji. Stai
ga ji aiktelėjo ir sugriebė Vytauto ranką.

- Pažiūrėk! Algis!
Languoto popieriaus lakšte pažįstama 

ranka didelėmis raidėmis aiškiai buvo pa
rašytos eilutės:”Žinantieji, kur yra Aldona 
Vargalienė, anksčiau gyvenusi Deggendorfo 
apskrityje, Loh vietovėje, prie Winzerio, 
prašomi pranešti jos broliui Algimantui 
Dagiui adresu...” Buvo nurodyta anglų 
zona, o skelbimas rašytas Hochfelde vakar.

- Jis čia buvo vakar! - sudejavo Aldona, 
- gal net tuo pačiu metu kaip mes! Jei bū
tume paskaitę skelbimus, pasiteiravę ko
mitete..Galbūt jį jau būtume suradę!..

- Einam dabar pasiterauti. Gal dar tebė
ra čia.

- Nebūtų palikęs adreso...
Komitete jiems paaiškino, kad Algiman

tas Dagys vakar teiravęsis sesers šeimos. 
Atvykusiųjų sąraše Vargalių pavardės ne
surado.

- Bet mūsų pavardė vakar buvo Įrašyta į 
sąrašą!

- Turbūt vėliau po jo apsilankymo.
Užrašėm jo paklausimą į knygą. Jei 

būtumėt pasiteiravę...
- Kaip galėjome klausti, jei apie tokią

knygą nė nežinojome! Taip arti buvome ir 
nesusitikome! Tęsinys kitame MP Nr.
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Kur gyvensime per Australijos Lietuvių 
Dienas Melbourne?

Pavadinimas Adresas Atstumas nuo 
Lietuvių Namų

Kambariai Kaina 
1 nakčiai

Melbourne Holiday Park 
(prie Hume Highway)

Pasirinkimas labai 
įvairus - žiūrėkite į tinklalapį

265 Elizabeth St
Coburg
Freecall 18 0080 2678 
Website
www.big4melb.com

8 km 7 berth Chalet (3miegamieji) 
Holiday Unit (6 žmonėms) 
5 berth Holiday Unit 
5 berth deluxe cabin 
4 berth cottage (ensuite)

$219 kai-
$154 nos
$142 suau-
$132 gu-
$115 sienų

Queensberry Hill YHA 78 Howard Street 
North Melbourne 
tel.: (03) 9329 8599

0.5 km Twin Room
Dormitory 4 žmonės
Dormitory 8 žmonės

$79
$30.50
$28.50

Arden Motel 15 Arden Street 
North Melbourne 
tel.: (03) 9329 7211

1.5 km Twin Room $83

Punt Hill Serviced 
Apartments

113 Flemington Road 
North Melbourne 
tel.: (03) 9650 1299

2 km Studio (dviem)
Studio su atskiru salionu 
2 miegamieji

$112
$126
$169

Abbeville 
(self catering)

205 Flemington Road 
North Melbourne

tel.: (03) 9397 8549

2.5 km 1 miegamasis (dviem)

2 miegamieji (keturiems)

$135 
$125 (jei 
savaitei) 
$175 
$165 (jei 
savaitei)

Rydges North 
Melbourne

Cnr. Harker and 
Flemington Road 
North Melbourne 
tel.: (03) 9329 1788

1 km Twin Room $125

Astoria City Travel Inn 
(Šalia tolimų 
traukinių stoties)

288 Spencer Street 
Melbourne (CBD) 
tel.: (03) 9670 6801

2 km Twin Room $98

The Victoria Hotel 
(pačiame miesto centre)

215 Little Collins Street 
Melbourne (CBD)

2.5 km Twin Room $109 
$95 (jei 
savaitei)

Didžiulis žodynas 
jau prekyboje

Kovo 23 d. (ELTA). Knygynuose jau 
pasirodė didžiausias anglų-lietuvių kalbų 
žodynas Lietuvoje - “Dvitomis anglų-lie
tuvių kalbų žodynas”. Jame yra daugiau 
kaip 100 000 angliškų žodžių ir posakių, 
gausiai iliustruotų vartosenos pavyzdžiais. 
Žodyną sudarė garsus leksikografas bei 
daugelio ankstesnių anglų kalbos žodynų 
autorius Bronislovas Piesarskas.

“Diiaugiamės išleidę didiiausią ir pa
tikimiausią, kompetentingų specialistų pa
rengtą anglų-lietuvių kalbos iodyną. Lei
dykla "Alma littera” su autoriumi Bronis
lovu Piesarsku bendradarbiauja daugelį 
metų ir yra išleidusijau keletą šio autoriaus 
veikalų. O kad B. Piesarskas yra pripaiin- 
tas leksikografas, įrodo faktas, kad jo 
darbus ketina leisti ir kaimyninių šalių 
leidėjai”, - sako leidyklos “Alma littera” 
redaktorė koordinatorė Virginija Mickienė.

“Dvitomis anglų-lietuvių kalbų žody
nas”, skirtas visiems, kam anglų kalbos 
prireikia mokslinei bei praktinei veiklai - 
įvairių sričių specialistams, mokslininkams, 
vertėjams, mokytojams, dėstytojams, stu
dentams. Žodyno struktūra remiasi šiuo
laikinės leksikografijos principais.

Šis žodynas, palyginti su jo pirmtaku 
“Didžiuoju anglų-lietuvių kalbų žodynu”, 
gausiai papildytas anglų šnekamosios kal
bos, slengo žodžiais bei posakiais, t. y. di
namiškiausiais leksikos vienetais. Be to, 
jame papildomai publikuojama mokslo, 
technikos ir kitų sričių terminų. Nauja 
šiame žodyne ir tai, kad angliški antraštiniai 
žodžiai suskiemenuoti, o lietuviški žodžiai 
žodyno straipsnyje sukirčiuoti. Šio žodyno 
versijos lietuviškoji dalis naujai sureda
guota.

Žodyno abiejų tomų kaina Lietuvos 
knygynuose - 138 Lt (vieno tomo kaina - 
69 Lt), o intemetinėje svetainėje

www.knyguklubas.lt
vieno tomo kaina yra 63.50 Lt.

ALD informacija
Melbourne Lietuvių Namų adresas: 44 Errol Street, North Melbourne. (Pasiekiami 

iš miesto - Elizabeth Street), tramvajaus nr. 57. Tramvajus sustoja Errol Street (Town 
Hall), 50 metrų nuo Lietuvių Namų.

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau nurodytos kainos gali iki metų pabaigos keistis.
Dėl kainų ir vietų užsakymo bei kitos jums reikiamos informacijos, prašome tartis 

TIESIOGIAI su viešbučiu.
ALD Ruošos Komitetas neprisiima jokios atsakomybės dėl pateiktos informacijos 

tikslumo.

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.

Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka
Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos darbuotojos reiškia nuoširdžią padėką ALB Krašto 

Valdybai už dovanotas vjenuolika knygų, kurios yra parašytos įvairia tematika, išleistos 
praėjusiais metais Lietuvoje ir kituose kraštuose. Taip pat dėkoja už vieną CD ir tris video 
juostas: “Uncle Chatzkel” (52 min. filmas, kuris per TV buvo transliuotas 1999 metais. 
Chatzkel buvo Lietuvos žydas, kuris išliko gyvas dėka savo lingvistikos ir leksikografijos. 
Jo žodynai pagelbėjo išlaikyti lietuvių kalbą per sovietmetį); “Šokių diena” Lietuvoje 2003 
metais ir “Ansamblių vakaras” tais pačiais metais. Šios įdomios juostos iš Lietuvos televi
zijos kolekcijos.

Artėjant šv. Velykoms nepamirškite, kad bibliotekoje turime gražių lietuviškų velykinių 
kortelių. Taip pat turime pardavimui gražius tautinius rūbus, pasiūtus Lietuvoje. Dėl kainos 
galima susitarti su p. Kazlauskiene. Prašom kreiptis per biblioteką.

Jadvyga Burokienė

Mielą bičiulį Gediminą Karaziją ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame sesei 

Laimai Linkevičienei Lietuvoje mirus.
Elvira ir Albinas Šurnos,

Lilija ir Mykolas Kozlovskiai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

ATITAISYMAS
nr. 11 (2004.03.26) A. Laukaičio skyrelyje “Kas-kur-kaip?” įsivėlė keli netikslumai. 

Turėtų būti: “žemaičių žemaitis (gaila, jau miręs) Stasys Stirbinskas” ir “mes su Marija 
apsivedėm 1963 m. ir septyniems mėnesiams išvažiavome į N. Zelandiją”.
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REGENCY PLAZA
SETTING NEW STANDARDS

Heart of the city location 
great investment or 
excellent city lifestyle

2 bedroom from $329,950
3 bedroom from $359,000 
Only a few available

big balconies, video security, 
intercom, 2 car security 
parking and more

ELDERS REAL ESTATE BANKSTOWN 
362-364 Chapel Road, Bankstown NSW 2200 
02 9707 3600 www.eldersbankstown.com.au

CONTACT
Joseph on 9707 3600 or 0414 977 717

Prestigious, luxury 2&3 
bedroom apartments. 
State of the art 
inclusions - 
polyurethane kitchens, 
granite bench tops, 
stainless steel 
appliances, 
reverse cycle 
air conditioning, ensuites

The entire Ground Floor will be taken 
up by the Lithuanian Club.

w#.eklertiankstown,com.ai!

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.

Siuntiniai į Lietuvą
Pranešame, kad humanitarinės paramos siuntiniai į Lietuvą bus siunčiami 

netolimoje ateityje. Konteineryje dar yra daug vietos, todėl prašome visų, kurie 
noris pasinaudoti šia paskutine proga, prisidėti prie anksčiau užsisakiusiųjų ir 
skambinti:

Sydnėjuje - Antanui Kramiliui tel.: (02) 9727 3131
Melbourne - Halinai Statkuvienei tel.: (03) 9819 1434.
Tai padarykite tik gavę šį pranešimą. Organizatoriams reikia nupirkti dėžes. 

Savo dėžių naudoti negalima. Persiuntimo kaina lieka ta pati, kaip jau buvo paskelbta 
anksčiau spaudoje ir per radiją. Šiame darbe reikalinga jūsų absoliuti kooperacija.

Antanas Kramilius, organizatorius Sydnėjuje

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

Lietuvių Namuose. Valdyba

Maloniai kviečiame visus Melbourno lietuvių vyrų choro

“Donos Vyrai” koncertą
sekmadienį, balandžio 18 dieną, 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!

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$1000 - S. Jarcmbauskas
$1000 - Juliaus Každailio palikimas..

a.a. Z. Stankūnavlčlenės atmi
nimui:
$50 - J. & Z. Meiliūniai ($1980)
$20-J. & A. Šimkai ($815)
a.a J. Manikausko atminimui:
$20 - O. & A. Gvildžiai
a.a A. Jomanto atminimui:
$25 - Geelongo lietuvių bendruomenė
Atminimui savo šeimos:
$50 - Z. Augaitis ($665)
Valdybos vardu dėkoju už aukas

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Skaityk “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

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

-------------------------------------------------------------------------------

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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