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Eurovizijoje — Linas ir Simona

Sekmadienį (balandžio 4 dieną) Sydnėjaus Lietuvių Klube iš SBS televizijas stoties 
buvo atvežtas ir parodytas Lino Adomaičio ir Simonos Jakubėnaitės (žiūr. Algio Kriščiūno 
nuotr. viršuje) atliekamos dainos “What’s happened to your love” video įrašas. Su šia 
daina duetas - Linas ir Simona - atstovaus Lietuvai gegužės mėn. Stambule (Turki ja) 
vyksiančiame dainų konkurse “Eurovizija”. Ispaniško temperamento “soul” ir “pop” 
stiliaus dainai muziką sukūrė kipriečių kompozitorius Michal Antoniou ir pats Linas 
Adomaitis. Nuskambėjus šios dainos įrašui Sydnėjaus Lietuvių Klube, SBS TV stoties 
darbuotojai Tdmavo vietos lietuvių reakciją ir užrašinėjo pasisakymus. Matomai, kad 
kai kurios ištraukos bus parodytos per SBS TV kanalą gegužės 10 dieną.

(DELFI). Tačiau Lietuvos gyventojai skeptiškai vertina Lino ir Simonos galimybes 
tinkamai atstovauti Lietuvai Eurovizijos konkurse. Pagal "Spintcr tyrimų" atliktą apklau
są, tik 8.5% apklaustųjų tiki, kad Linas ir Simona pateks į pirmą penketuką. 22.8% res
pondentų mano, jog Lietuvos atstovų pasirodymas bus įvertintas viena iš vietų tarp šeštos 
ir dešimtos. 33.5% galvoja, kad Linas ir Simona nepateks net į pirmąjį dešimtuką. Tuo 
tarpu 16% respondentų mano, jog konkursą laimėjusieji Linas ir Simona yra patys tinka
miausi atlikėjai atstovauti Lietuvai Eurovizijoje. dar 25% neabejoja Lino ir Simonos talentu, 
tačiau mano, jog buvo tinkamesnių atlikėjų. 27% linkę manyti, kad šis duetas nesugebės 
tinkamai atstovauti Lietuvos. Liną ir Simoną palankiau v ertina vidutinio amžiaus atstovai.

VntSi1ettaS Lietuvos įvykių apžvalga

Rolandas Faksas atstatydintas
(ELTA). 13 mėnesių ir 11 dienų trukusį 

Rolando Pakso prezidentavimą balandžio 5 
d. nutraukė Seimas. Dauguma parlamentarų 
tą dieną balsuodami patvirtino visus tris 
Prezidentui R Paksui keltus kaltinimus šiurkš
čiai pažeidus Konstituciją ir sulaužius duotą 
priesaiką. Balsavimo rezultatus per apkaltos 
posėdį paskelbė posėdžiui pirmininkaujantis 
Vytautas Greičius. Jis čia pat perskaitė ir pro
tokolą kuriuo paskelbė, jog: “Nuo 2004 m. 
balandžio 6 d. Seimo sprendimu R. Paksas 
pašalintas iš Prezidento pareigų". Nuo šio 
protokolo paskelbimo akimirkos R. Paksas 
neteko Prezidento posto.

Už pirmąjį kaltinimą (kad Prez. R. Paksas 
neteisėtai kaip atlygį suteikė Lietuvos pilietybę 
Jurijui Borisovui) balsavo 86 Seimo nariai, 
prieš balsavo 17 parlamentarų. Iš viso šiuo 
atveju buvo išduota 115 balsavimo lapelią iš 
jų ūmoje buvo rasta 114 lapelių. Iš jų galio
jantys - 103, negaliojančių - 11.

Už antrąjį kaltinimą (kad Prez. R. Paksas 
sąmoningai leido suprasti J. Borisovui, kad 
dėl jo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą 
ir vykdo jo pokalbių telefonu kontrolę) balsavo 
86 Seimo nariai, prieš balsavo 18 parlamen
tarų. Iš viso šiuo atveju buvo išduota 115 
lapelių, rasta 114. iš jų galiojančių - 104. 
negaliojančių - 10.

Už trečiąjį kaltinimą (kad Prez. R. Paksas. 
siekdamas įgvvcndinti jam artimų privačių 
asmenų turtinius interesus, naudodamasis 
savo statusu, davė nurody mus savo patarėjui 
Visvaldui Račkauskui paveikti bei pats darė 
įtaką “Žemaitijos kelių” vadovų ir akcininkų 
sprendimams dėl akcijų perleidimo sau arti
miems asmenims) balsavo 89 Seimo nariai, 
prieš balsavo 14 parlamentarą Iš viso šiuo

Buvęs LR Prezidentas Rolandas Paksas. 

atveju buvo išduota 115 lapelią urnoje rasta 
taip pat 115, iš jų galiojantys - 103 lapeliai, 
negaliojančių - 12.

Taigi iš viso balsavime dalyvavo 115 par
lamentarų iš Seime esančių 137 narių. Dalis 
parlamentarų, daugiausia liberaldcmokratai, 
balsavime nedalyvavo, taip išreikšdami ne
pritarimą Seime vykusiam apkaltos Preziden
tui procesui. R. Paksas būtų buvęs atstatydin
tas ir tuo atveją jei bent vienas iš trijų kaltini
mų būtų patvirtintas ir jei bent už vieną bal
suotų ne mažiau nei 85 parlamentarai.

* * *

(ELTA). Seimo nariai balandžio 5 d. pri
tarė, kad Seimo pirmininkas Artūras Paulaus
kas laikinai eitų valstybės vadovo pareigas 
iki pirmalaikių prezidento rinkimą Seimo 
pirm, pirmajam pavaduotojui socialdemokra
tui Česlovui Juršėnui Seimas taip pat pavedė 
laikinai eiti parlamento vadovo pareigas.

Pirmoji 
Lietuvos atstovė

Europos
Komisijoje

Briuselis. (ELTA). 
Balandžio 14 d Briu
selyje Europos Parla
mento nariams pri
sistatė Lietuvos fi

nansų ministrė, Lietuvos paskirtoji atstovė 
Europos Komisijoje Dalia Grybauskaitė. Ji su 
Europos Parlamento nariais bendravo apie 80 
minučių, per kurias ji ne tik trumpai 
papasakojo apie save, bet ir atsakė į apytiksliai 
30 jai užduotų įvairių klausimų, apėmusių 
įvairias sritis - bendruosius, susijusius su 
kultūros, švietimo, finansų sritimi, supa
žindindama ir su Lietuvos, ir savo patirtimi. 
Ji taip pat tnimpai prisistatė, kalbėdama 
lietuviškai (jos kalba buvo verčiama). Į gau
tus klausimus ji atsakinėjo angliškai. Ji 
paaiškino savo ekonominę kompetenciją, 
politinę nepriklausomybę. Būsimame darbe 
ji žadėjo didžiausią dėmesį skirti finansi
niams, švietimo ir kultūros aspektams.

Lietuvos pasiūlytai kandidatei į Europos 
Komisijos nares finansų ministrei Daliai Gry
bauskaitei nuo gegužės iki lapkričio mėnesio 
siūloma dirbti kartu su Europos Komisijos 
švietimo ir kultūros komisare Viviane Red
ding. Dėl visų pasiūlytų kandidatų Europar
lamentas balsuos gegužės 5 dieną Priimtieji 

taps Europos Komisijos nariais.
Klaipėdoje - “Jūros šventė”

(ELTA). Klaipėda jau rengiasi “Jūros šven
tei”. Liepos pabaigoje miestas virs teatrali
zuota erdve. Kaip ir kasmet “Jūros šventė” 
Klaipėdą tradiciškai sudrebins paskutinįjį 
liepos savaitgalį. Šįkart jos organizatoriai 
miestą žada paversti prieškario laikų uosta
miesčiu. Tris dienas senamiestyje vyksiantis 
teatralizuotas veiksmas dekoracijomis ir 
kostiumais šventės dalyvius nukels į praėjusio 
šimtmečio pradžią.

Organizatoriai tvirtino, kad Klaipėdoje tris 
dienas ir tris naktis gatvėmis vaikščios mo
terys su skrybėlaitėmis ir puošniomis suk
nelėmis. vyrai - su frakais ir cilindrais. Ka
rietos vietoj automobilių, neatpažįstamos 
parduotuvių ir firmų reklaminės iškabos, 
stilizuoti fotostendai gatvėse, miesto vėlia
vos ant kiekvieno namo - tokia bus šių metų 
“Jūros šventė”. Iš tiesų pati “Jūros šventė” 
švęs 70-ąjį savo gimtadienį. Klaipėdos “Švy
turio” alaus darykla - 220-ąjį o Lietuvos jūrų 
muziejus - 25-ąjį veiklos jubiliejų. Todėl ir 
bus mėginama įsivaizduoti, kaip atrodė ir kaip 
gyveno klaipėdiečiai prieš 70 metų. Kaip buvo 
anuomet, taip bus ir “Jūros šventėje 2004”. 
Aikštėje prie burlaivio “Meridianas” per 
“Jūros šventę” įsikurs “Švyturio” šalis. Teatro 
aikštėje vyks “Jūros dainų karaoke”, o Jono 
kalnelyje - pučiamųjų orkestrų festivalis. 
Danės upėje bus įrengtos vandens fontanų

Nukelta į 2 psL

Kas kandidatuos?
(ELTA). Pagrindinės parlamentinės par

tijos nesutaria dėl vieno bendro kandidato 
pirmalaikiuose Prezidento rinkimuose ir da
bar jau pripažįsta sieksiančios “minimalaus 
skaičiaus” kandidatų. Pripažįstamą jog rinki
muose socialdemokratų, socialliberalų, libc- 
ralcentristų ir konservatorių partijoms gali 
atstovauti ne mažiau kaip du kandidatai - 
Česlovas Juršėnas ir Valdas Adamkus.

Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas 
A Zuokas teigė, jog liberalcentristą kaip ir 
konservatorių, turimos apklausos rodo, kad 
didžiausius šansus laimėti Prezidento rin
kimus tini Valdas Adamkus ir Algirdas Bra
zauskas. Todėl A. Brazauskui atsisakius 
dalyvauti rinkimuose, realiausia yra V. Adam
kaus kandidatūra.

Tuo tarpu socialdemokratų apklausos, 
pasak J. Bernatonio, rodo, kad būtent jų 
iškeltas kandidatas Č. Juršėnas yra pats stip
riausias kandidatas.

Pasak A. Kubiliaus, galutinis “pats rim
čiausias partijų sprendimas dėl kandidatų 
bus priimtas, likus 15 dienų iki pirmojo 
rinkimų turo”. Prezidento rinkimų įstatymas 
numato, jog būtent šiuo laiku, t. y., likus ne 
mažiau kaip 15 dienų iki rinkimų pradžios, 
kandidatai gali atsiimti savo kandidatūras.

* * *

(ELTA. DELFI) Balandžio 13 d, Lietuvos 
socialdemokratų partijos prezidiumo posė

dis patvirtino laikinąjį Seimo pirmininką 
Česlovą Juršėną siūlyti partijos tarybai kan

didatu į Prezidentus.
Č. Juršėnas įvardijamas kaip vienintelis 

soedemų kandidatas, kurį remia ir partijos 
vadovas Premjeras Algirdas Brazauskas. Kai 
kurių soedemų vadovybės narių nuomone, Č. 
Juršėnas šiuo metu yra pats geriausias kan
didatas iš kairiojo centro sparno.

Agentūros ELTA žiniomis, pats Č. Jur
šėnas sutiko kandidatuoti.

Socialdemokratų įsitikinimą Č. Juršėnas 
turi realesnių galimybių surinkti daugiau rin
kėjų balsų nei socialliberalų žadamas kelti 
kandidatas Artūras Paulauskas.

♦ ♦ ♦

(ELTA). Prezidento rinkimuose kandida
tuos ir Rolandas Paksas. Jis tiki savo pergale 
rinkimuose, tačiau kartu pripažįstą jog vieno 
rinkimų rato nepakaks. Jis sakė niekuomet 
nepriimąs sprendimą kai negalvoja išlošti.

Liberaldemokratai balandžio 17 d priėmė 
rezoliuciją, kuri ragina visas partijas bei 
visuomenines organizacijas paremti R. Paksą 
kaip vieną bendrą kandidatą.

* *

Dar ncaaišku, ar kandidatuoti sutiks buv. 
Prez. Valdas Adamkus, bet rinkimuose ketina 
dalyvauti Australijos lietuvis verslininkas 
Juozas Petraitis. Prezidento posto nutarė siekti 
ir “Lietuvos aido” red Algirdas Pilvelis. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Balandžio 5 d. 
Irake JAV jūros pės
tininkų daliniai ap
supo Falluja miestų 
ir pradėjo pulti ten 
Įsitvirtinusius suki
lėlius sunitus. Tą 
pat dieną prasidėjo 
platus šiitų “Mehdi 
armijos” sukilimas 
prieš amerikiečius 

ir jų sąjungininkus, inspiruotas 3O-ties metų 
amžiaus radikalių pažiūrų imamo (dvasiškio) 
Maqtada al-Sadr. Kovos vyko įvairiose Bag
dado dalyse bei Najaf. Kufa ir Amara mies
tuose. Sadryra amerikiečių paieškomas, kaip 
prieš metus suorganizavęs sąjungininkams 
palankaus šiitų imamo al-Khoci nužudymą.
♦ Balandžio 6 d. Sadr šalininkai staiga 
sukilo Ramadi mieste. Žuvo 12 amerikiečių 
jūros pėstininkų. Tą pat dieną sukilėliai pagro
bė britų civilį Gary Terley, pradėdami civilių 
įkaitų grobimo bangą.
♦ ■ Balandžio 7 d. amerikiečiai bombardavo 
musulmonų mečetę Falluja mieste, užmuš
dami 40 sukilėlių, nes ten įsitvirtinę kovotojai 
buvo sužeidę daug JAV karių. Tą pačią dieną 
lenkų kariai kovoje prieš Sadr sukilėlius 
Karbalos mieste nukovė svarbų sukilėlių 
lyderį Murtada al-Mussavvi.
♦ Balandžio 8 d. Irako sukilėliai pagrobė 
tris civilius japonus ir grasino juos nužudyti, 
jei Japonija neatitrauks savo karių iš Irako. 
Sukilėliai išstūmė ukrainiečius karius iš Kut 
miesto. Atsistatydino iš pareigų Irako vidaus 
reikalų ministras šiitas Nouri Badran, prisiim
damas kaltę, kad irakiečiai policininkai 
nereaguoja į sukilėlių veiksmus, arba pabėga 
iš savo būstinių, užleisdami jas sukilėliams.
♦ Balandžio 10 d sukilėliai gyrėsi perarabų 
televizijos programą, kad jie turi pagrobę 30 
užsieniečių įkaitų. Tą pat dieną Musulmonų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
konstnikcijos, o vakarais čia vyks muzikos, 
vandens ir šviesos renginiai. “Šventė neatsie
jama nuo meilės”, - sako “Jūros šventės” dai
lininkas Anatolijus Klcmencovas. Tad pagrin
dinėse Klaipėdos gatvėse jis žada apgyven
dinti linksmus amūrus.

Tradiciškai “Jūros šventės” metu netrūks 
renginių, skirtų ir jūrininkams pagerbti. Laik
rodžių muziejaus kiemelyje juos kvies seno
vinių romansų vakaras, jūroje bus pagerbtas 
žuvusiųjų atminimas. O Smiltynėje įsikurs net 
jūrų piratų kaimas. "Jūros šventės” kulmina
cija taps šventiniai saliutai.

Režisieriui E. Nekrošiui - dvi 
“Auksinės kaukės”

Maskva, balandžio 13 d. (ELTA). Rusijos 
teatro apdovanojimo “Auksinė kaukė” įtei
kimo iškilmėse vilnietis režisierius Eimuntas 
Nekrošius apdovanotas Rusijos teatro kritikų 
ir žurnalistų prizu už spektaklio “Vyšnių 
sodas” režisūrą. Maskvos Didžiajame teatre 

.E. Nekrošiui įteikta ir “Auksinė kaukė” už 
geriausią 2003 m. Rusijoje rodytą užsienio 
pastatymą-spektaklį pagal Kristijono Done
laičio poemą “Metai”.

Paskutinėmis jubiliejinio “Auksinės kau
kės” festivalio dienomis Maskvoje buvo rodo
mas E.Nckrošiaus dviejų dalių spektaklis 
pagal Kristijono Donelaičio “Metus” - “Pava
sario linksmybės” ir “Rudens gėrybės”.

Aukščiausią Rusijos teatro apdovanojimą 
E. Nekrošius yra gavęs jau du kartus - už 
William Shakespeare tragedijų “Hamletas” 
(1997 m.) ir “Makbetas” (1999 m.) pasta
tymus. Festivalyje už geriausią užsienio 
spektaklį apdovanotas ir Vilniaus Mažojo 
teatro režisierius Rimas Tuminas už spektaklį 
“Maskaradas”.
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Trumpai iš visur
Dvasiškių Sąjunga Irake paskelbė “fatwa” - 
religinį įsakymą - uždrausdama grobti civilius 
įkaitus. Sekančiomis dienomis daug įkaitų 
buvo paleisti, bet ne visi.
♦ Balandžio 13 d. Qatar valstybėje prie 
Persų įlankos užvesta byla dviems rusų 
žvalgybos agentams dėl buvusio Čečėnijos 
prezidento Jandarbijev nužudymo.
♦ Balandžio 13 d Vengrų policija Buda
pešte suėmė tris arabus, planavusius susprog
dinti ten naujai atidarytą holokausto muziejų, 
kurį turėjo atidaryti Izraelio prezidentas Mošė 
Katsav.
♦ Balandžio 14 d. Irako sukilėliai šūviu į 
galvą nužudė civilį įkaitą italą Fabrizio 
Quattrocchi.
♦ Balandžio 15 dd. Rusija iš Bagdado eva- 
kuavo 570 civilių. Savo civiliams iš Irako iš
vykti paliepė Prancūzija bei Čekija. I Bagdadą 
atvyko sukilėlių paleista australe humani
tarinė darbuotoja Donna Mulhearn nelais
vėje išlaikyta 20 vai. Sukilėliai paleido ir su
imtuosius tris japonus civilius, nors Japonija 
ir atsisakė atitraukti savo karius iš Irako
♦ Balandžio 17 d. Mitrovica mieste Kosovo 
srityje susišaudė taiką palaikę policininkai, 
susiginčiję dėl amerikiečių veiklos Irake. 
Jordano policininkas atidengė ugnį į ameri
kietes policininkes, nukaudamas dvi moteris, 
sužeisdamas kitas keturias. Nukautas vienas 
Jordano policininkas, kiti keturi areštuoti.
♦ Balandžio 17 d. Izraelio sraigtasparnis 
iššovė dvi raketas į automobilį Gazoje, mirti
nai sužeisdamas teroristinės Hamas organi
zacijos lyderį Abdul-Aziz al-Rantissi bei už
mušdamas jo sūnų ir du asmens sargybinius. 
Izraelio min. pirm. Ariel Saron pareiškė, kad 
ir ateityje Hamas lyderiai bus žudomi, nes jie 
siunčia žudikus prieš Izraelį. Tą pačią dieną 
anksčiau savižudys, Hamas narys, susi
sprogdino Gazos pasienio perėjimo punkte, 
užmušdamas Izraelio policininką. □

Sportininkai siejami su žudynėmis
(ELTA). Balandžio pradžioje populiarus 

JAV sporto kanalas ESPN parodė reportažą 
apie Lietuvoje 1941 m. įvykusias lietuvių 
krepšininkų komandos “Perkūnas” rungtynes 
su vokiečių kareiviais ir galimas jos sąsajas 
su tą pačią dieną surengtomis žydų žudynė
mis Kauno septintajame forte.

Reaguodamas į šias paskelbtas žinias, 
Lietuvos ambasadorius JAV Vygandas Ušac- 
kas balandžio 9 d nusiuntė laišką amerikiečių 
televizijai ESPN. kuriame pabrėžiama nuosta
ba. kad egzistuojančios abejonės, dvipras
mybės ir įrodymų stoka nesutrukdė progra
mos kūrėjams priskirti pasibaisėtiną nusikal
timą konkretiems asmenims, dalies kurių jau 
net nebėra tarp gyvųjų, taip pažeidžiant nekal
tumo prezumpciją. Lietuvos ambasadorius A 
Eidintas savo ruožtu išreiškė nuostabą, kodėl 
būtent dabar "atgijo” ir yra eskaluojama kon
krečiais įrodymais nepagrįsta istorija, kuri jau 
buvo ne kartą aprašyta atskiruose leidiniuo
se prieš kelerius metus ir tuomet nekėlė ypa
tingo susidomėjimo.

Minėtą klausimą su laikinuoju Prezidentu 
A. Paulausku balandžio 14 d sakė aptaręs ir 
buv. Prez. Valdas Adamkus. Jis teigė, jog JAV 
televizijos ESPN kanalas jo asmeniškai klau
sinėjo apie minėtus 1941 m. įvykius.

“Ašbuvau 45 minutes minėtoTV kanalo 
klausinėjamas čia Vilniuje, nes aš buvau 
gerai pažįstamas su tuometinės Lietuvos 
krepšinio rinktinės nariais, ir aš pasakiau, 
kad tokios prielaidos apie krepšininkų daly
vavimą genocide yra visiška nesąmonė, iš 
piršto išlaužti faktai, nes net ir datos nesu
tampa. Deja, apgailestauju, kad šis mano 
pareiškimas toje programoje niekur nėra 
parodytas", - sakė V.Adamkus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Į Afganistaną - trečias lietuvių dalinys
(ELTA). Lietuvos kariuomenės specialiųjų 

operacijų junginio “Aitvaras” 38 kariai atvy
ko į Afganistano karinę bazę Bagrame ir 
pradėjo pasirengimą misijai.

Tai trečiasis dalilnys, dalyvaujantis 
operacijoje “Tvirta laisvė". Tarnyba truks še
šis mėnesius. Lietuvos kariai atliks specialio
sios žvalgybos, patruliavimo bei kitas spe
cialiųjų pajėgų užduotis. Lietuvos kariai vei
kia JAV specialiųjų pajėgų sudėtyje, sava
rankiškai vykdo užduotis, tačiau adminis
tracinį vadovavimą atlieka Lietuvos kariuo
menės lauko pajėgų vadovybė.

Irake - apšaudė ir lietuvius
(BNS). Pietų Irake Lietuvos kariai balan

džio 9 d. naktį buvo apšaudyti iš granat
svaidžių, tačiau niekas nenukentėjo.

Incidentas įvyko netoli Basros esančiame 
Kurna mieste, kur vienas skyrius - 10 karių - 
iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 
bataliono saugojo administracinį pastatą.

Pasak Lietuvos kariuomenės Lauko pa
jėgų vado brigados generolo Valdo Tutkaus, 
užpuolikai irakiečiai kelis kartus šovė iš 
granatsvaidžių, tačiau į pastatą nepataikė. 
Lietuvos taikdariai užėmė tinkamas pozicijas 
ir atsakė ugnimi, tačiau priešininkų tamsoje 
nepersekiojo. Išaušus jie apžiūrėjo pozicijas, 
iš kurių šaudė užpuolikai, tačiau nei lavonų, 
nei sužeistųjų nerado.

Irake iki šiol tarnavo 120 Lietuvos karių, 
tačiau 58 jų prieš kelias dienas grįžo į tėvynę 
velykinių atostogų. Į misiją jie grįš po poros 
savaičių.

Kai kuriose valstybėse, kurių kariai tar
nauja operacijose Irake, pvz., Ispanijoje, Lat
vijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, kai kurios politi
nės grupės reikalauja atšaukti savo karius.

* * *

Balandžio 13 d (ELTA). Seimo Nacionali
nio saugumo ir gynybos komiteto narys 
Algirdas Gricius siūlo atsiklausti visuomenės 
nuomonės dėl Lietuvos karių dalyvavimo 
operacijoje Irake. Jo manymu, jei didelė dau; 
guma apklaustųjų nepritartų Lietuvos karių 
buvimui Irake, į šią nuomonę turėtų atsi
žvelgti ir Vyriausybė.

Paklaustas, kodėl reikėtų svarstyti klau
simą dėl Lietuvos karių dalyvavimo sąjungi
ninkų operacijose Irake, A. Gricius teigė, jog 
tai reikėtų daryti dėl Lietuvai iškylančios 
terorizmo grėsmės (kaip keršto valstybei, kuri 
prisidėjo prie Irako okupacijos). Be to, A Gri
ciaus nuomone, ši tema neišvengiamai bus 
svarstoma prasidėjus pirmalaikių Prezidento 
rinkimų kampanijai, “žmonės klaus kandida
tų nuomonės šiuo klausimu”.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas socialdemokratas Gediminas Kirkilas 
sako, jog būtent paties A Griciaus siūlymas 
yra aiškiai “rinkiminis”. G.Kirkilo manymu, 
svarstyti Lietuvos karių atšaukimo iš Irako 
klausimą, dar įveliant į tai ir visuomenę, būtų 
“grubi politinė klaida “Nemanau, kad na
rystę NA TO turime pradėti nuo tokių spren
dimų. Mūsų karių dalyvavimas Irake yra 
daugiau simbolinis, jis yra mūsų viso ben
dradarbiavimo su JAV rėmuose”. - teigė jis.

* * *

Balandžio 14 d (ELTA). Per laikinojo LR 
Prezidento Artūro Paulausko surengtą nefor
malų Valstybės gynimo tarybos (VGT) narių 
pasitarimą nuspręsta tęsti misiją Irake, nepai
sant pastaruoju metu padidėjusios rizikos.

D. Britanijoje lietuviai legalizuosis
(ELTA). Nuo gegužės pradžios, kai Lie

tuva taps Europos Sąjungos nare, jos Didžio
joje Britanijoje nelegaliai dirbantys piliečiai 
turės galimybę legalizuotis.

Tokie žmonės turės deklaruoti savo darbą 
atitinkamoms Didžiosios Britanijos tarny
boms su savo darbdavio patvirtinimu, jog 
nelegaliai dirbantis asmuo gauna bent nusta

Lietuvos kariuomenėje yra formuojamos 
nedidelės, gerai parengtos specialiosios 
pajėgos - specialiųjų operacijų junginys 
“Aitvaras”, kurį sudaro jėgerių batalionas. 
Ypatingosios paskirties tarnybos bei kitų 
karinių vienetų kariai. Pajėgas sudarys tik 
profesionalios tarnybos kariai.

Lietuvių daliniai Afganistane dalyvauja 
nuo 2002 metų rudens.

2003 metų spalį Seimas nutarė pratęsti 
Lietuvos karių dalyvavimą tarptautinėse 
operacijose Centrinės ir Pietų Azijos regione 
iki 2004 m. gruodžio 31 dienos. Q

Pasak A.Paulausko, Lietuvos kariai savo 
misiją atlieka savanorišku pagrindu: “Svar
biausia tai, kad kariai yra apsisprendę patys 
ten dalyvauti. Suprantama, jie kariai, tokia 
jų profesija, tačiau jie išreiškia savo pagei
davimą būti ten siunčiami”.

Jo nuomone, nors Lietuvos karių misija 
Irake yra pavojinga, valstybė negali keisti savo 
pozicijos kovoje prieš terorizmą. A. Paulaus
kas pabrėžė, kad Lietuvai tapus NATO nare, 
pradėtų projektų vykdymas turi būti tęsia
mas, tik su dar didesne atsakomybe.

VGT narių pasitarime balandžio 14 d 
dalyvavo laikinai einantis Seimo Pirmininko 
pareigas Česlovas Juršėnas, užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis, krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius, Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majoras Jonas Kron- 
kaitis, Valstybės saugumo departamento gen. 
direktorius Mečys Laurinkus, Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos komiteto pirminin
kas Alvydas Sadeckas. Šiuo metu atostogau
jantis Premjeras Algirdas Brazauskas VGT 
narių pasitarime nedalyvavo.

Paskutinį kartą VGT posėdis vyko praėju
sių metų spalio 31d, prasidėjus preziden
tiniam skandalui. VGT svarsto ir koordinuoja 
svarbiausius valstybės saugumo užtikrinimo 
bei gynimo klausimus. Pagal Konstituciją 
VGT sudaro Prezidentas, Seimo Pirmininkas, 
Premjeras, krašto apsaugos ministras ir ka
riuomenės vadas. Jos posėdžius šaukia 
Prezidentas.

* * *

Balandžio 14 d. (ELTA). Seimo nariai 
liberalcentristai Algirdas Gricius ir prof. 
Kęstutis Glaveckas ragina sudaryti galimybę 
pagei-daujantiems pavieniams kariams 
sugrįžti į Lietuvą ir pakeisti juos kitais.

“Mes pasisakome, kad Lietuvos kariai 
išliktų Irake. Tačiau jeigu kas nors iš 120 
kareivių nesutinka ten būti, pavyzdžiui, jeigu 
jam baisu ar dėl kitokių priežasčių, jis turi 
turėti demokratinę teisę sugrįžti į Lietuvą”, 
- sakė spaudos konferencijoje prof. Kęstu
tis Glaveckas. Pasak jo, tuo pačiu Krašto 
apsaugos ministerija turėtų būti sudariusi 
rezervą kareivių savanorių, kurie sutiktų 
važiuoti ten ir pakeisti sugrįžusį kareivį. Jis 
sakė neturįs duomenų, kiek Lietuvos karei
vių pageidautą pasitraukti iš Irako, tačiau 
remiantis kitų šaliųpatirtimi sakė manąs, kad 
tokių galėtų atsirasti.'

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto narys Algirdas Gricius teigė, kad 
Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministe
rijos turėtų daugiau dėmesio skirti visuome
nės informavimui apie Lietuvos karių dalyva
vimą operacijoje Irake. Šiuo metu tokios in
formacijos nėra daug Q 

tytą minimalų atlyginimą.
Šiuo mem Didžiojoje Britanijoje yra apie 

550 000 laisvų darbo vietų.
Nuo gegužės 1 dienos Lietuvos piliečiai 

galės laisvai įsidarbinti Didžiojoje Britanijo
je, mokėti mokesčius ir atitinkamai gauti vi
sas socialines išmokas.

□
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Bendruomenės baruose
Visa širdim dainuojame

* iKfflisrvinjĮĮ*
* IWiirW *

Šarūno Marčiulionio Krepšinio 
akademijos komandos viešnagė

O kaip gi kitaip 
galima dainuoti, jei ne 
visa širdim? Mes my
lim dainą, daina mus 
myli, ir per dainą mes 
išreiškiam savo meilę

Lietuvai, gyvenimui, visiems, kurie su mu
mis dainuoja ir visiems, kurie mus girdi.

O kad visiems užtektų ne tik meilės, bet 
ir džiaugsmo dėl pavykusios šventės, dar 
turime gerokai padirbėti.

Koncertas vyks geroj Hawthorn Town 
Hall salėj, kuri yra labai patogi ir daininin
kams. ir žiūrovams: prie jos yra daug vie
tos pastatyti automobilius ir lengva pasiek
ti tramvajum arba traukiniu. Šventė pra
sidės pusė šešių, tai ir pasibaigs dar su 
šviesa. Tad labai seni ir labai jauni galės

Žinios iš Tasmanijos
Sydnėjaus choristams išvykus (kai kurie 

pasiliko ilgesniam laikui), tą pačią dieną 
(kovo 15 d.) į Launceston’ą iš Melbourne 
atvyko kun. Algis Šimkus. Atvyko laivu į 
Davenport su savo mašina ir dviem paly
dovėmis- Halina Statkuviene ir dr. Aldona 
Butkute. Antradienį (kovo 16 d.) llval. ryto 
kun. A.Šimkus laikė šv. Mišias Katalikų 
bažnyčioje. Mišios prasidėjo giesme “Pul
kim ant kelių“ ir baigėsi giesme “Marija, Ma
rija“. Mišiose dalyvavo apie 12 tautiečių.

Launccston’o seniūnės Irenos Vilno- 
nytės-Grant teigimu, šiaurinėje Tasmanijos 
dalyje gyvena apie 100 lietuvių ir jų kilmės 
palikuonių. Tačiau iš jų tik maža dalis da
lyvauja lietuvių bendruomenės veikloje.

Po šv. Mišių visi susirinko į seniūnės 
namus, kur buvo suruošta lietuviška “puota” 
su silkėmis, kugeliu, viščiukais, namuose 
kepta rugine duona, vaisiais, vynu ir sul
timis. Ponia Lasdauskienė pagal specialų 
šeimos receptą iškepė aguonų pyragą su 
lietuvišku užrašu, šitaip pasveikinant atvy
kusius svečius. Visas popietis buvo užimtas 
ragaujant šias gėrybes ir klausantis popu
liarios lietuviškos muzikos.

Daug metų apie Launcestono lietuvių

Melbourne Universiteto svečias -
Antanas Mockus

Australijos Baltijos prekybos ritmai (The 
Australian Baltic Chamber of Commerce) 
Melbourne rengia pietus Antano Mockaus, 
neseniai baigusio savo Bogotos mero ka
denciją. garbei, kurie įvyks gegužės 4 die
ną, antradienį, Melbourne Universitete.

Antanas Mockus dukart buvo išrinktas 
Bogotos miesto (Kolumbija) meru. Per tą 
laiką jis pagarsėjo savo netradiciniais va
dovavimo nevaldomam miestui metodais. 
Vienintelis Lietuvos menininko sūnus iški
lo Kolumbijos politiniame gyvenime 1993 
metais.

Antanas Mockus laikomas šiuolaikinės 
„anti-politikų“ mados Lotynų Amerikoje 
atstovu. Taip apie jį kalba besikeičiančios 
Bogotos gyventojai, kurių pilietinė kultūra 
padėjo išspręsti daug miesto problemų.

Po daugelio metų jis norėtų sugrįžti į 
Kolumbijos Nacionalinį Universitetą.

Antanas Mockus taip pat neatmeta ga
limybės pradėti prezidentinę rinkimų kam
paniją - galimas daiktas vadovaudamas 42 
milijonų studentų klasei.

Vakarienės lėšos bus skirtos Vilniaus ir 
Melbourne universitetų studentų mainų 
programai.

Prekybos rūmai surinko $3.000 iš Lie
tuvos nacionalinės dienos labdaringos va- 

grįžti namo be baimės, o visi “vidutiniški” 
dar daug laiko turės pasilinksminti.

Dainų Šventės vadovė yra Melbourne 
“Dainos Sambūrio” dirigentė Birutė Praš- 
mutaitė, o renginio koordinatorė - Bronė 
Staugaitienė. Dainininkų tarpe tikimės 
daug jaunų veidų.

ALD leidinio sudarytoja Alena 
Karazijienė laukia iš kiekvieno 
šventėje dalyvaujančio choro:

a) trumpo rašinėlio - pasisakymo apie save.
b) choro nuotraukos ir choristų sąrašo.
c) dirigento nuotraukos ir apibūdinimo.

Leidinys yra informacija visiems ALD 
dalyviams ir dokumentas ateičiai. Visi 
jame turime būti!

ALD Informacija

bendruomenę mažai begirdėjom. Nenorė
jom tikėti, kad lietuviška veikla nutrūko. 
Bet susirišęs su Irena Grant sužinojau, kad 
ji. su būriu padėjėjų ruošiasi atidaryti ra
dijo stotelę, kuri bus daugiakultūrinė ir 
Launccston’o apylinkėje transliuos ne tik 
lietuviškas dainas ir žinias, bet ir kitomis 
kalbomis. Tikriausiai ateityje apie Irenos 
Grant veiklą išgirsite daugiau.

į Hobartą kunigas A.Šimkus atvyko 
trečiadienį (kovo 17 d.) ir apsistojo pas p. 
Šiaučiūnus, Kingston'c. Ketvirtadienį (kovo 
18 d.), 2 vai. po pietų laikė mišias Šv. Te
resės bažnyčioje, Moonah. Išklausyti mišias 
susirinko 30 maldininkų. Sydnėjaus lietuvių 
choro “Daina” sekretorius Antanas Kratni- 
lius giedojo solo ir grojo vargonais.

Po šv. Mišių visi susirinkom į‘ mūsų 
bendntomenės namus (p. Šikšnių) paben
drauti su svečiais. Ten kunigui ir vargoni
ninkui įteikėm dovanas (po butelį gero vy
no). Mūsų bendruomenės šeimininkė Ire
na Paškevičiūtė paruošė vakarienę (iškepė 
vištieną su troškintų kopūstų priesko
niu). Visi gardžiai pavalgė ir išsiskirstė tik 
po kelių valandų.

Endrius Jankus

Nuotraukoje - buvęs Kolumbi jos sostinės 
Bogotos meras Antanas Mockus.

karionės.
Vietų skaičius ribotas. Kaina vienam as

meniui - $85. (3 patiekalų vakarienė ir gė
rimai, tame tarpe $15 tiesiogiai studentų 
mainų programai).

Dėl papildomos informacijos prašome 
kreiptis į Australijos Baltijos prekybos rū
mų prezidentą Liną Zaikauską, tcl: 
9819 4842.

Linas Zaikauskas

Kovo 20-30 dienomis šiaurės rytų 
Queensland’e lankėsi Šarūno Marčiulionio 
Krepšinio akademijos vaikinų komanda (iki 
18 metų). Brisbanėje buvo sužaistos ketve- 
rios ir Gold Coast’e dvejos rungtynės. Sve
čiais Brisbanėje rūpinosi sporto klubas 
“Baltija”, o Gold Coast’e - lietuvių ben
druomenė.

. Anksčiau naudotas Šarūno Marčiulionio 
“mokyklos” pavadinimas Pasaulio Krepši
nio Federacijos nutarimu neseniai buvo pa
keistas į “akademijos”, siekiant pažymėti 
mokyklos nuopelnus pasaulio jaunių krep
šiniui. Šiuo metu akademijoje lankosi 870 
berniukų, tarp 7 ir 17 metų amžiaus. Tėvai 
už vaiką moka apytikriai 50 litų į mėnesį. 
Įdomu tai, kad geresnių žaidėjų šeimoms 
mokestis yra mažesnis, nes tokiu būdu 
skatinama siekti kuo aukštesnio lygio. 
Kiekvieną dieną po mokyklos vaikai susi
renka į akademiją dviem valandom treni
ruotis ir paklausyti paskaitų su krepšiniu 
surištomis temomis, o savaitgaliais dažnai 
dalyvauja turnyruose. Susidarė tradicija, 
kad baigiančiąja! (iki 18 metų) pirmajai ko
mandai suteikiama staigmena - išvyka į 
kurią nors egzotišką šalį. Šiais metais pa
sirinko atvykti į Queensland’ą. Tokių ke
lionių išlaidos didelės, todėl ieškoma pa
ramos iš Lietuvos verslininkų sponsorių.

Svečių grupę sudarė 11 žaidėjų, treneris 
Egidijus Zenevičius, vadovė Aldona Nau
sėdienė ir penki sponsoriai. Į Australiją 
negalėjo atvykti du pagrindiniai pirmo 
penketuko 210 cm ir 206 cm aukštaūgiai 
žaidėjai. Lietuvoje už šią komandą tik Ar
vydo Sabonio krepšinio mokyklos pirmoji 
komanda yra stipresnė. Australijos krep
šinio komandų pajėgumas buvo nežinomas.

Pirmosios draugiškos rungtynės, kurias 
stebėjo gausiai susi ri nkę Brisbanės lietu
viai, buvo sužaistos su Brisbanės vyrų ko
manda “Baltija”. Stebėjomės, nes dar an
tram ketvirčiui įpusėjus vietiniai pirmavo, 
bet nuo to laiko pradėjo kristi tritaškiai ir 
jaunos kojos buvo nebepavejamos. Vaikinai 
netikėtai tvirtai žaidė ir po krepšiu. Rung
tynės baigėsi rezultatu 98:48 berniukų nau
dai (puslaikis 44:30). Daugiausiai taškų 
akademijos komandai įmetė Ružgas (17), 
Montrimavičius(16) ir Grigas (15), o “Bal
tijai” - Peggrem (14), Eicas (12) ir Hakas 
(11). Po rungtynių rinkomės į Lietuvių 
Namus, kur svečiai turėjo progos pasivai
šinti ir susipažinti su Brisbanės lietuviais.

Prieš stiprią “Queensland Intensive 
Training” rinktinę laimėta rezultatu 101:90 
(puslaikis 47:46). Daugiausiai taškų įmetė 

Padėka
Mieli Hobarto lietuviai,

Dar tebegyvename maloniais apsilankymo Hobarte prisiminimais. Tai iškiliausias mo
mentas mūsų choro “Daina” istorijoje. Jūsų maža bendruomenė sutiko mus kaip seniai 
matytus brolius ir seseris. Tik atskridus, mūsų jau laukė jūsų pirm. Juozas Paškevičius, 
vicepirm. - žvalusis Endrius Jankus, sekretorė Aldona Numez, Mindaugas Kožikas, Boni
facas Siuškus ir kiti, pasiruošę mus pavėžėti į viešbutį. Prieš koncertą suorganizuota ir 
apmokėta kelionė į istorinį Richmondą ir gražiąsias Hobarto apy linkes. Kiek įdėta darbo 
organizuojant mūsų koncertą. į kurį susirinko arti 200 klausytojų (dauguma jų australai), 
žinote tik jūs patys. Po koncerto stalai lūžo nuo vaišių, kurias paruošė jaunos šeimininkės 
- Irena Paškevičiūtė ir Rožė Vaičiulevičiūtė su talkininkėmis.

Neįmanoma išvardinti visų, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie mūsų išvykos ir kon
certo. Jų tikrai buvo daug. Nuoširdžiai dėkojame visiems ir visoms Hobarte bei svečiams, 
atvykusioms į mūsų koncertą iš Launcestono, Bumie, Queenstown ir kitų vietovių. Jūsų 
svetingumas ir nuoširdumas ilgai liks mūsų atmintyje.

Sydney choras “Daina” vardu A.V. Kramilius, sekretorius

Melbourne Katalikių Moterų D-jos Valdyba praneša, kad 
siuntinių dėžės parduodamos Lietuvių Namuose sekmadieniais nuo 12 vai. iki 1 vai. p.p. 
Dėžes reikės pristatyti gegužės 29 d. nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Sekmadienį, gegužės 30 
d. nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. Kas turi gerų dėvėtų rūbų, ypač vaikams, maloniai prašome 
atvežti į Lietuvių Namus.

Draugijos Valdyba nuoširdžiai dėkoja už aukas: $60 - p. E. Karblane, $50 - p. B. 
Kymantienei (a+a P. Siaulio atminimui)._________________________________________
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Ruzgas (27), Nedzinskas (19) irMontrima- 
vičius (13).

Sekantį vakarą akademijos komanda su
sitiko su “Spartans" rinktine (iki 18 metų), 
kurią irgi nugalėjo rezultatu 67:56 (pus
laikis 34:26). Daugiausiai taškų įmetė 
Nedzinskas (15), Grigas (11) ir Račas (11).

Paskutines rungtynes Brisbanėje lietu
viai sužaidė su “Southern Districts 
Australian Basketball Association” vyrų 
komanda. Ji yra aukščiausio (po profesio
nalų nacionalinės krepšinio lygos) lygio 
komanda, kuri ūgiu, svoriu ir patyrimu bu
vo žymiai pranašesnė. Nors per visas rung
tynes australai naudojo visos aikštės gy
nybinį spaudimą ir tempo nė vienai minutei 
neatleido, lietuvaičiai jokiu būdu nepasi
davė ir parodė apgalvotą rezultatyvų žai
dimą. Nors lietuviai pralaimėjo rezultatu 
68:101 (puslaikis 34:54), bet visi žaidėjai 
buvo patenkinti proga pakovoti su stipres
niu priešu. Australų treneris, nustebintas 
berniukų asmeniškais sugebėjimais bei 
darniu žaidimu, nepagailėjo svečiams gra
žių žodžių. Daugiausia taškų įmetė Ruzgas 
(15), Montrimavičius (14) ir Juzelskis (11).

Tomis dienomis, kai rungtynių nebuvo, 
svečiams buvo parodytos Brisbanės įdo
mesnės vietos, Sunshine Coast’o paplū
dimiai. tropikinė gamta, Underwater World 
bei Steve Irwin’o Australia Zoo.

Po savaitės Brisbanėje, svečiai mašino
mis buvo nuvežti į Gold Cdast’ą, kur 
Coolangattos pakrantėje vykusioje iešmi- 
nėje juos gražiai sutiko vietiniai lietuviai 
bei jų pabaltiečiai pagalbinkai. Per tris 
svečiavimosi dienas Gold Coast’e buvo pui
kių progų patirti šiltos saulutės spindulių, 
pamatyti plačių paplūdimių ir pasimaudyti 
tarp didelių bangų.

Gold Coast’o berniukų rinktinė (iki 18 
metų) lietuvių buvo sutriuškinta rezultatu 
125:61 (puslaikis 56:39). Daugiausiai taškų 
įmetė Nedzinskas (25), Račas (23) ir Am- 
brakaitis (12).

Paskutiniosios viešnagės rungtynės 
prieš stipriausią Gold Coast’o gimnazijos 
“Palm Beach Currumbin High School” 
komanda buvo lengvai laimėtos rezultatu 
91:57 (puslaikis 33:23). Daugiausiai taškų 
pelnė Nedzinskas (23), Montrimavičius 
(14) ir Sidikerskis (11).

Reikia padėkoti Brisbanės sporto klubo 
“Baltija” Valdybai, Joan ir Juozui Songai
loms bei Viktorui Šlitcriui, kurie apsiėmė 
suruošti šį apsilankymą, taip pat irbrisbanie- 
čiams, kurie apgyvendino ir globojo svečius.

Algimantas Milvydas
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Lietuva iš arti
Kiek kainuoja LR Prezidentūra?

(BNS). Prezidentūra mokesčių mokėto
jams nuo įkūrimo 1993 metais jau kainavo 
daugiau nei 200 mln. litų. Prezidentūros 
vyriausioji buhalterė Irena Bigelienė dien
raščiui “Respublika” sakė, kad ši suma nėra 
per didelė, juoba kad kasmet šalies vadovams 
tenka vykti iš anksto nenumatytų vizitų, 
priimti neplanuotus svečius.

“ Tačiau Prezidentūras biudžeto liūto dalį 
sudaro lėšos, skirtos reprezentacinėms iš
laidoms, dovanoms, ordinams ir medaliams. 
Jei už medalius nereikėtų tiek mokėti, gal 
geriau gyventume". - sakė 1.Bigelienė.

Per vienuolika Prezidentūros gyvavimo 
metų iki šių metų sausio 1-osios jai skirta 
202 mln. litų. (Skaičiai suapvalinti iki pilnų 
milijonų. Red.)

Prezidento Algirdo Brazausko valdymo 
laikotarpiu šiai institucijai buvo skirta 50 mln. 
litų. Didžiausią išlaidų dalį - 26 mln. litų - 
sudarė išlaidos atlyginimams, reprezentacijai. 
Kadangi tuo metu iš Seimo rūmų buvo ke
liamas! į Prezidentūros rūmus S.Daukanto 
aikštėje, ilgalaikiam turtui, baldams įsigyti 
išleista 4 mln. litų. Pačių rūmų statyba kai
navo 19 mln. litų.

Per penkerius metus, kai Lietuvos vadovu 
buvo Valdas Adamkus. Prezidentūros insti
tucijai išleista 125 mln. litų. Paprastosioms 
išlaidoms skirta 67 mln. litų, ilgalaikiam 
turtui įsigyti-9mln. litų. Prezidentūros rūmų 
administracijos korpuso statybai, pastato 
kiemui, parkui tvarkyti išleista 49 mln. litų.

Pernai vasarį prie valstybės vairo stoju
siam R.Paksui teko 27 mln. litų palikimas. Iš 
jų iki šių metų pradžios paprastosioms išlai
doms išleista 26 mln. litų, ilgalaikiam turtui

Puošiasi ir Lietuvos vyrai..
Manoma, kad didžiausios puošeivos yra 

moterys. Tačiau kuo toliau, tuo labiau vyrai 
stengiasi joms nenusileisti, nori būti kuo 
gražesni ir šaunesni. Lietuvoje aplinkui spar
čiai daugėja “metroseksualų”, turinčių stiprų 
estetinį jausmą turtingų miesto vyrų, kurie 
daugiau nei įprasta rūpinasi savimi ir savo 

.įvaizdžiu kitų akyse. Dėl aukštos padėties 
visuomenėje, iš tuštybės arba išrankumo jie 
linkę rinktis tik tai. kas geriausia ir bran
giausia, kad galėtų pabrėžti savo stilingumą 
ar statusą. Tai jiems padeda susikurti ir iš
laikyti vyro, kurį lydi sėkmė, įvaizdį.

O kaip rengiasi, kuo kvėpinasi, kokias 
kojines mūvi ir kiek investuoja į save tur
tingiausi Lietuvos vyrai, uždirbantys milijo
nus? Kas ne kas, o jie tai tikrai gali sau leisti 
gerai atrodyti.

“Tiems, kurie pas mus ateina, jau nieko 
nebereikia, jie viską turi. Tik užsuka pasi
žiūrėti, ką gavome naujo, ir perka rūbą vien 
todėl, kad jis patinka. Pagrindiniai klientai 
jau žino, ko nori, turi savo stilių. Jie pas mus 
per metus išleidžia maždaugpo200 000 litų", 
_____________________________________ nebūti “juokdariu”, pasak jo, reikia arba turėti 
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įsigyti - 634 200 litų, statyboms bei kreditori- 
niams įsiskolinimams padengti - 229 700 litų.

Šiemet iš valstybės biudžeto Prezidentūrai 
skirta beveik 15 mln. litų, liko kiek daugiau 
nei K) mln. litų.

Daugiausia lėšų išleista darbo užmokes
čiui. “Sodrai”, mokesčiams už šildymą, elek
trą, ryšio paslaugas, transporto išlaikymą, 
komandiruotėms, ilgalaikio turto nuomai.

196 000 litų išleista prezidento reziden
cijos. į kurią planavo keltis eksprezidentas 
R.Paksas. remontui Turniškėse.

I.Bigelienės teigimu, kasmet Seimui ir 
Vyriausybei yra teikiamas Prezidentūrai 
būtinų lėšų poreikio projektas. Pasak jos, 
nuolat daug įsiskolinama ordinų ir medalių 
gamintojams, nes šalies vadovai jais apdova
noja daug nusipelniusių žmonių.

Aukščiausias valstybės apdovanojimas - 
Wtauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, 
teikiamas pareigas pradėjusiam eiti prezi
dentui, kainuoja apie 30 000 litų.

1.Bigelienė džiaugėsi, kad per politinį 
skandalą, kai R.Paksas pats nevyko vizitų į 
užsienį ir Lietuvoje nepriėmė kiti; šalių va
dovų. Prezidentūrai pavyko sutaupyti ketvir
tį milijono litų. Kita bėda Prezidentūros lėšas 
skaičiuojančiai I.Bigelienei - iš anksto 
neplanuoti vizitai ir svečiai. Pavyzdžiui, 2002 
meti) lapkritį įvykęs JAV prezidento George 
W. Bush vizitas į Lietuvą taip pat buvo iš 
anksto neplanuotas, todėl Prezidentūrai dalį 
su juo susijusių išlaidi; - 700 000 litų - iš 
rezervo fondo skyrė Vyriausybė.

Šiemet 100 000 litų iš šio fondo skirta 
renginiams, susijusioms su Lietuvos stojimu 
į Europos Sąjungą, paminėti. □

- teigia V.Jankauskas, kurio “Gianfranco 
Fene” bei “Escada” parduotuvėse Vilniuje ir 
Palangoje apsiperka turtingiausi ne tik 
Lietuvos žmonės. Neslėpdamas pasididžia
vimo jų šeimininkas tvirtina, kad tai patys 
gražiausi, prašmatniausi “butikai” šiapus 
Baltijos. Vasaros pradžioje Vilniuje jis mošiasi 
atidaryti ketvirtą “Pradą” parduotuvę, už 
kurios 150 kv. m patalpas miesto centre paklo
jo 2.1 mln. litų. Jas įrengti kainuos 4 mln. Lt.

Į jo parduotuvę Palangoje apsipirkti at
važiuoja turtuoliai iš Latvijos ir Kaliningrado, 
privačiu lėktuvu atskrenda kelios šeimos iš 
Švedijos, nuolat čia perka keli klaipėdiečiai, 
du palangiškiai. Dažniausiai nuolatiniai so
lidūs klientai. Bet jau užsuka ir po vieną kitą 
verslininką iš rajonų - Darbėnų, Telšių. Pa
sitaiko ir atsitiktinių žmonių, kurie. V. Jan
kausko žodžiais, “nori įsigyti kažką geres
nio”. Ateina ir jaunesni vyrukai, kurie nori 
stilingai atrodyti klubuose.

Klestintys verslininkai negali rengtis taip, 
kad tik į save atkreiptų dėmesį. Tai V. Jan
kauskas vadina “juokdario stiliumi”. O norint

Lietuvai įsijungus į ES -1
Keisis įvažiavimas į Lietuvą

Nuo gegužės 1 dienos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, nebebus įprastinių sienų 
bei muitinių tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos kraštų. Tuo pačiu pasikeis įvažiavimo 
sąlygos atvykstantiems ne iš ES. į šį faktą dėmesį turės atkreipti ir Australijos lietuviai, 
nes Europos Sąjungos atžvilgiu Australija tampa “trečiuoju kraštu Šiuos pokyčius 
paaiškina “Kauno dienos” žurnalistas Stasys Gudavičius. Red.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, bus dvi 
sienų rūšys. Tarp ES šalių esančios sienos 
vadinsis vidinėmis. Tai bus Lietuvos sienos 
su Latvija ir Lenkija. Sienos su trečiosiomis 
valstybėmis - Lietuvos atveju tai sienos su 
Rusija ir Baltarusija - bus vadinamos išo
rinėmis. Šia prasme, “trečiąja valstybe” tam
pa ir Australija.

Nors sienos vadinsis skirtingai, pasų 
kontrolė išliks visur. Važiuojant į ES valstybes 
lietuvių pasai bus tikrinami dar ne vienerius 
metus. Tik po Lietuvos prisijungimo prie 
Šengeno sutarties erdvės nebeliks pasų kon
trolės prie vidinių sienų. Tai planuojama pa
daryti 2007-2008 metais.

Trečiųjų valstybių piliečiai į Lietuvą ir 
Lietuvos piliečiai į trečiąsias šalis ir toliau vyks 
pagal dabar galiojančią tiurką.

Nors pasai bus dar kurį laiką tikrinami, 
važiuojant į ES šalis iš esmės pasikeis keleivių 
bagažo muitinio tikrinimo sąlygos. Prie vi
dinių ES sienų nebeliks įprastinės bagažo 
muitinės kontrolės. Keleivių, vykstančių iš 
Lietuvos į kitą ES šalį, bagažas taip pat nebus 
tikrinamas jūrų ir oro uostuose. Tiesa, čia yra 
viena svarbi išlyga. Jūs galite būti pasienyje 
patikrintas, jeigu pareigūnai bus gavę ope
ratyvinės informacijos apie narkotikų ar kitų 
draudžiamų prekių gabenimą.

Kertant vidines ES sienas, įsivežamos 
asmeniniam vartojimui skirtos prekės nebus 
apmokestinamos. Tačiau jeigu tų prekių bus 
itin daug, jūsų gali būti paprašyta pateikti 
įrodymus, jog vežamos prekės iš tiesų skir
tos asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, 
vestuvių iškilmėms ar panašiai.

Tiesa, muitiniai apribojimai kai kurioms 
prekių gntpėms vis dėlto galios. Iki 2010 metų 
Lietuvai galioja pereinamasis laikotarpis mi
nimaliai cigarečių akcizo normai, todėl ciga
retės Lietuvoje bus pigesnės nei daugelyje 
ES valstybių. Todėl vykstant iš Lietuvos į ki
tas ES šalis gali būti ribojamas ir kontroliuo
jamas vežamų cigarečių kiekis ir leidžiama 
vežti ne daugiau kaip 200 cigarečių.

Jeigu nusipirkote naują transporto prie
monę, pridėtinės vertės mokestį turėsite sumo
kėti ne toje šalyje, kurioje ją pirkote, bet toje, 
į kurią ją atsigabenote.

skonį, arba savo įvaizdį patikėti specialistams.
Anot V Jankausko, gerai, stilingai Lietu

voje rengiasi žinomų kompanijų, kai kurių 
stipriausių firmų vadovai, jų padalinių di
rektoriai. keli Seimo nariai.

Praėjo tie laikai, kai mūsų verslininkai 
vaikščiojo apsmukę ir tai nieko nestebino, 
žmonės netgi sakydavo: “Darbininkas! 
Matyti, kad tikrai dirba žmogus”. “Dabar 
verslininkui atrodyti gerai -ne prabanga, o 
būtinybė Tai padeda jo verslui, yra 70 % jo 
sėkmės“. - įsitikinęs V. Jankauskas. Stambus 
verslininkas jau supranta, kad jis negali 
važinėti prastu automobiliu, nes partneris 
pamanys blogai - jam, matyt, ne kaip sekasi, 
jis nėra patikimas... Savo biuro ar gamyklos į 
Vokietijąjis nenusiveš ir taip neparodys, koks 
yra kietas. Todėl jis negali leisti sau tokios 
prabangos - blogai atrodyti, nes nėra toks 
žinomas pasaulyje kaip, sakykim, filantropas 
Nobelio premijos laureatas, kuris į aukštuo
menės priėmimą gali ateiti vilkėdamas spor
tinius marškinėlius ir sau nepakenks, o taip 
išsišokęs verslininkas visus papiktins.

Vyras, kuris neabejingas savo išvaizdai, 
pasak V.Jankausko, gali išleisti nebūtinai la
bai daug pinigų drabužiams, bet privalo turėti 
kokybišką ir sportinę, ir laisvalaikio, ir išeigi- 
nę-elitinę aprangą.

Pats V. Jankauskas rengiasi „Gianfranco

Pasienyje nebeliks įprastų neapmuitina
mų prekių parduotuvių, vadinamųjų “duty 
free”. Tik vykstant ne į ES šalis bus galima 
įsigyti alkoholio, cigarečių, kosmetikos ir 
kitokių prekių kiek pigiau. Vykstant į ES, 
ligšiolinių lengvatų nebeliks ir, tarkim, už 
whisky ar vyno butelį teks mokėti tiek pat, 
kiek ir lietuviškose parduotuvėse, o galbūt 
netgi šiek tiek brangiau.

Tiesa, užsienietiškas alkoholis Lietuvoje 
atpigs maždaug 20-30%, todėl dabar “duty 
free” esančios kainos beveik nepasikeis.

Kroviniai per vidines ES šalių sienas ju
dės be jokių apribojimų: pasienyje neliks jo
kių muitinės procedūrų, importo - eksporto 
deklaracijų. Prekės judės su vidaus dokumen
tais. Tad muitinės kontrolės pasienyje su Lat
vija ir Lenkija iš esmės neliks. Tačiau prie vi
dinių ES sienų galimi atrankiniai muitinės 
patikrinimai, kai remiantis išankstine infor
macija įtariama, kad vežamas krovinys gali 
kelti grėsmę visuomenei. Tokius tikrinimus 
atliks mobiliosios muitinės pareigūnų grupės.

Į Lietuvą atvykstantiems ES valstybių 
piliečiams nebus taikomi jokie muitiniai 
patikrinimai, išskyras jau išvardytus atvejus, 
kai bus gauta operatyvinė informacija apie 
neteisėtų prekių gabenimą.

Tuo tarpu atvykstantiems iš ne ES šalių 
galios tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, 
vykstant iš trečiųjų šalių į ES, vežamiems 
tabako gaminiams, alkoholiniams gėrimams 
bei parfumerijai bus netaikomi importo muitai 
ir mokesčiai, jei vežamų daiktų kiekis nevir
šija šių normų:

• tabako gaminiai: 200 cigarečių, arba 
100 cigarilių, arba 50 cigarų, arba 250 g 
rūkomojo tabako;

• alkoholiniai gėrimai - galima vežtis 
pasirinktinai vieną iš šių prekių: stipresnio 
nei 22% alkoholio -1 litrą; arba silpnesnio 
nei 22% alkoholio, taip pat putojančio ar 
likeriniovyno-2 litrus; arba neputojančio 
vyno - 2 litrus;

• parfumerijos gaminiai: 50 g kvepalų 
ir 250 ml tualetinio vandens.

Šios lengvatos nebus taikomos jaunes
niems nei 17 metų keleiviams.
Apie darbo ieškojimą kitame MPnumeryje

Fene“ pirmos linijos drabužiais, ojo sportinė 
ir laisvalaikio apranga - su “Prados” ženklu, 
kadangi atstovauja tiems pasaulio mados de
šimtuko viršūnėje karaliaujanties vardams.

„Stengiuosi naudotis tuo, kas pasaulyje 
sukurta geriausio ". - neslepia V. Jankauskas, 
rodydamas patį moderniausią savo mobilųjį 
telefoną. “Kadangi atstovauju prabangos 
prekėms, ir laikrodžiai, kurių teturiu du, ir 
automobiliai - pagal mano lygį”.

Žiemą jis važinėja pačiu geriausiu visur
eigiu iš visureigių klasės, vasarą - CL kla
sės mersedesu, o kai yra sportinis, klubinis 
laikas, sėda prie „Lamborghini“ vairo. Turi 
gana brangti sportinį dviratį, sveriantį vos 5 
kilogramus, kuris kainuoja galbūt daugiau 
nei kito automobilis. Mėgsta rytais juo pasi
važinėti pajūriu. Žaidžia golfą bet tik rugsėjį, 
kai būna Šveicarijoje.

Jis turi ir savo kirpėjus - po vieną Klai
pėdoje ir Vilniuje. Kvėpinasi „G. Ferre“ tuale
tiniu vandeniu, kurio turtingas, bet nestiprus 
kvapas, juntamas tik iš labai arti. Šveicariško 
veido kremo dėžutei jam negaila kone 2 000 
litų...

V. Jankauskas prisipažįsta, kad savo 
įvaizdžiui išleidžia labai daug - gal daugiau 
nei daugelis Lietuvos turtuolių vyrų, - maž
daug 300 000 litų per metus...

(“Klaipėda”)
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Iš Redakcijos pašto
Atviras laiškas Antanui Laukaičiui

(Mano geriausiam draugui)

Meilė lietuvių kalbai

Mielas Antanai, aš pastebėjau (ir ne 
pirmą kartą) Tavo kritiką, skirtą Sydnėjaus 
lietuvių sporto klubo ’’Kovas” Garbės na
riams, o šį kartą “Mūsų Pastogėje” Nr. 12 
(2004.04.02) juos tiesiog įžeidei. Tu rašai 
(cituoju): “Negi jie jau taip suseno, suvyto, 
o gal prisvilo prie televizijos aparatų, kad 
nejaučia nei mažiausios gėdos ir pareigos 
padėti savo klubui “Kovui”, kuris anksčiau 
jiems tiek daug davė?”.

Mielas Antanai, man atrodo, kad Tu 
neturi net mažiausio supratimo kas yra 
“Garbės narys”. Sporto klubai bei kitos 
organizacijos Garbės nario vardą suteikia 
tam asmeniui, kuris tą vardą užsitarnauja, 
aukodamas savo darbą, laiką ir širdį to klubo 
arba organizacijos gerovei. Bet ne dėl to, 
kad jis dirbtų ateityje.

Aš gavau Garbės nario vardą (nors jo 
niekada neprašiau). Man atrodo, gavau jį 
todėl, kad padėjau įsteigti šį sporto klubą, 
kad subūriau pirmą Sydnėjaus “Kovo” 
moterų krepšinio komandą. Ištisą eilę metų 
surinkdavau mergaites iš viso Sydnėjaus ir 
jas treniravau, paaukodamas savo brangų 
laisvalaikį. Taip pat ir kiti Garbės nariai 
gavo tą vardą už nuopelnus “Kovui”.

Mielas Antanai, nesuprantu Tavo 
pasakymo (cituoju): “nejaučia nei mažiau
sios gėdos ir pareigos padėti savo “Kovui”, 
kuris anksčiau jiems tiek daug davė" Mie
las Antanai, gal gali man pasakyti,'ką Gar
bės nariams ’’Kovas” “daug davė”? (gal 
išskyrus tik tave, nes Tau pakabino Garbės

Velykos
Norėdamas visus pa

sveikinti su Šv. Velykom, 
turėjau mintį nufotogra
fuoti kuo daugiau Vilniaus 
bažnyčiose pavaizduotų 
Kristaus kapų. Paaiškėjo, 
kad daugelyje vietų visai 
atsisakyta arba gana at
sainiai žiūrima į šią tra
diciją. Daug kur šia proga 
tiesiog panaudojamos tu
rimos senos dekoracijos, 
kai tuo tarpu per Kalėdas 
susidaro įspūdis, kad 
bažnyčios tiesiog lenkty
niauja prakartėlių atnau
jinime ir puošyboj, ieškodami kuo orgi- 
nalesnių sprendimų, kai prakartėlėse laksto 
gyvos avelės.

Katedra turėjo galimybę ypatingai or- 
ginaliai apipavidalinti Kristaus kapą (žiūr. 
nuotrauką apačioje), nes neseniai gavo la
bai tikslią Turino drobulės kopiją. O Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia pasinaudojo metai 
iš metų išstatomomis dekoracijomis (žiūr. 

lentą Sydnėjaus Lietuvių Klube). Man atro
do, kad iš visų Garbės narių Tu vienintelis, 
kuris “Kovui" gali daug padėti rašydamas, 
tačiau kol kas Tavo vedamame sporto sky
relyje “Kas kur kaip?” “Mūsų Pastogėje” 
“Kovas” susilaukė tik neigiamos nereika
lingos kritikos.

Mielas Antanai, atverk akis, ne vien 
Geelong’as gražus miestas, gražus ir Syd- 
nėjus. Ir ne tik Geelong’e geri sportininkai. 
Yra gerų ir Melbourne, ir Adelaidėje, irSyd- 
nėjuje. Į Tavo klausimą, kurį dažnai kartoji, 
“kur dingo Garbės nariai?”, galima atsa
kyti: dalis jau mirė, kita dalis jau paseno ir 
serga, dalis dar aktyviai “Kovui” dirba.

Šiandien nauji laikai ir klubams reikia 
naujų idėjų, tad nelaukime iš senų žmonių 
naujų idėjų... Sporto klubai ateityje gali 
išsilaikyti tik jaunų žmonių rankose. Mes 
turime suprasti, kad sporto klubai bei kitos 
organizacijos įsisteigia, sužydi, iškyla į 
aukštumas ir dėl įvairių priežasčių sunyks
ta, o kartais ir visai dingsta. Tai nepakei
čiamas gyvenimo dėsnis, kurį mes turime 
priimti. Sydnėjaus lietuvių sporto klubas 
“Kovas” gal ir vėl sužydės, jeigu atsiras 
daugiau jaunų entuziastų, ir Tavo. Antanai, 
teigiamos kritikos, nes šiandien spauda yra 
labai galingas įrankis.

Su pagarba Vincas Binkis

P. S. Norėčiau, kad ir daugiau “Kovo” 
Garbės narių pasisakytų dėl Antano Lau
kaičio kritikos.

Vilniuje

nuotr. viršuje).
Dar kartą visus sveikindamas su jau 

pracinančiom Šv. Velykom ir artėjančiu 
Atvelykiu, siunčiu dviejų minėtų bažnyčių 
Kristaus kapo nuotraukas.

Su linkėjimais,
Žilvinas Beliauskas

Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centras

1547 lietuviams 
įsimintini metai. Tais 
metais Weinreich lei
dykla Karaliaučiuje iš
leido Martyno Mažvy
do 79 puslapių knygelę 
“Catechismusa prasty 

Szadei”. Katekizmui įvadą lotynų kalba 
parašė Karaliaučiaus universiteto rektorius 
F. Staphylus. Įvadas skirtas kunigams Lie
tuvoje, kuriame rektorius apgailestauja pago
nybės apraiškų išlaikymą Lietuvoje. Antrą 
eilėtą įvadą (turbūt pirmą eilėraštį lietuvių 
kalba) parašė Mažvydas. Jis taip pat smerkė 
pagonybę, bet teikė ypatingos reikšmės artimo 
meilei ir religiniam prusimui. Po įvadų seka 
ypatingai siurbi knygelės dalis, būtent auto
riaus sudarytas elementorius “Pygus ir trum
pas makslas skaititi ir raschiti”. O tai jau liu
dija Mažvydo rūpestį ir realias pastangas mo
kslinti lietuvių tautą, ir gerbti bei mylėti savo 
kalbą. Aiškių Mažvydas buvo pirmoje vietoje 
dvasininkas, bet ir lietuvis, netgi drįsčiau sa
kyti, lietuvis patriotas. Jo įvadinės strofos “Ad 
Magnum Ducatum Litvaniae” pavadinimas 
ir dedikacija “Lithuania clara” yra lotynų kal
ba, kaip buvo priimta tais laikais, bet kate
kizmas dedikuotas Lietuvai - tautiečiams - 
lietuviams. Apie tai byloja ir pirmieji įvado- 
poernos žodžiai:

“Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet
Ir tatai skaitidami permanikiet
Maksiu schito tėvai tusu trakssdava 

turėti.
(Encyclopedia Lituanica, III, p. 498-99) 

Prisiminiau Mažvydą, Mikalojų Daukšą ir 
kitus rašytinės lietuvių kalbos pradininkus 
perskaičiusi, kad Rašytojų klube buvo 
surengtas renginys raginantis “...mylėti ir 
gerbti savo gimtąją kalbą, drauge ir apgai
lestaujantis, kad... kur reikia ir nereikia, 
kitame anglų kalbą! ” Klausiu savęs, ar mes 
pakankamai mylime gimtąją kalbą, jei tiek 
anglų kalbos “sulietuvintų” išsireiškimų 
naudojame? Ir čia ir, deja, Lietuvoje. O kad 
tokia tendencija yra, liudija, kad ir dr. An
tano Paškaus ilgokas straipsnis “Lietuvių 
kalbos taršalai”, “Tėviškės Žiburiuose” Nr. 
24, perspausdintas “Mūsų Pastogėje”.

Lietuvių kalbos mokomės šeimoje ir 
mokslo įstaigose. Mylime šeimą. O mokyk
lą? Mane pasiekė džiuginanti žinutė, kaip 
Šiaulių Centro pradinėje mokykloje, minint 
jos 10-ąjį gimtadienį, moksleiviai ir moky
tojai išreiškė gražiu žestu savo meilę ir 
pagarbą mokyklai. Jie APKABINO ranko
mis SAVO mokyklą. “Tai kas!”, - pasakys 
vienas, kitas skaitytojas. Betgi, iš mažų 
žestų ir mažų darbų pasėtų sėklų vaikystėje, 
dažnai išauga geri įpročiai ir gairės ateičiai.

Kitus puikius poslinkius lietuvybės ir 
kalbos puoselėjime radau Lenkijos lietuvių 
leidinyje “Aušra” Nr. 12. Ten buvo įdomu 
skaityti apie Seinų gimnazijos moksleivių 
pasiekimus moksle: Dailiojo žodžio, Lietu
vos istorijos ir Geografijos konkursuose, 
Poezijos pavasario renginyje, koncertuose, 
ekskursijose ir ryšių palaikyme su Seinų 
“Lietuvių namais” bei Punsko Kovo 11-osios 
licėjumi. (Punsko licėjuje studijas galima 
tęsti lietuvių kalba.). Sudomino ir mokslei
vių lietuvybės puoselėjimas dalyvaujant 
tradiciniuose Lenkijos lietuvių draugijos 
organizuojamuose konkursuose ir Lenkijos 
lietuvių etninės kultūros draugijos rengi
niuose. Be aukščiau minėtų Seinų gimna
zijos ir Punsko licėjaus, “Aušra” Nr. 12 žur
nale minimos dar: Suvalkų gimnazija, 5 
pagrindinės mokyklos ir 2 pradinės mo
kyklos. Visose, aišku, moksleiviai mokosi 
lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų. 
Australijoje irgi veikia savaitgalio lietu
viškos mokyklos ir gimnazijos lygio kursai, 
kuriuose moksleiviai paruošiami valdiš
kiems abitūros egzaminams. Vokietijoje. 
Kanadoje, JAV ir Rusijos autonominėse 
respublikose, irgi yra mokomasi lietuvių 
kalbos lietuviškose mokyklose ir kursuose. 
Chicagos Universitete yra įsteigta net Lifų_

tuvių kalbos katedra. Nors ir trumpas, bet 
dalyvavimas lietuvių kalbos paskaitose ir 
seminaruose labai praplėtė mano akiratį.

O Lietuvoje pradžiugino žinutės apie 
Gimtojo žodžio konkursus ir panašius 
renginius. Be to LR Švietimo ir mokslo mi
nisterijos tinklapyje radau žinutę, kad tei
sininkai ir verslininkai rotariečiai yra pa
siryžę padėti Lietuvos mokykloms pasinau
doti 2% pajamų mokesčio. Tai yra “Mo-
kyklų bendruomenės sulauks metodinės ir 
praktinės profesionalų teisininkų pagal
bos, kaip efektyviai spręsti papildomo fi
nansavimo klausimus pasinaudojant įsta
tymų numatyta galimybe pritraukti 2 proc. 
pajamų mokesčių.” Pasak ministro A.Mon- 
kevičiaus. “... kiekvienam mokesčių mokė
tojui suteikus teisę savo nuožiūra skirti 2% 
pajamų mokesčio, mokykloms atsirado 
galimybė ne tik legaliai ir skaidriai spręsti 
papildomo finansavimo klausimus, bet ir 
tėvams įtakoti šių lėšų paskirstymą, akty
viau įsijungti į mokyklos valdymą.” Tad 
pagal vietovę, pvz. Vilnijos krašte, tėvai galės 
įtakoti lietuvių kalbos sustiprintą mokymą 
mokyklose, jei tai būtų pageidaujama. Toks 
lėšų skyrimas - puikus sumanymas. Sąži
ningai panaudotas gali duoti gerų rezultatų. 
Lietuvos įvaizdis ir supažindinimas su liet, 
kalba yra pastoviai plečiami užsienyje.

LR Švietimo ir mokslo ministerija, vado
vaujama energingo ministro A. Monkevi
čiaus (paskirto buv. Prez. Valdo Adamkaus 
laikais), jau yra sudariusi bendradarbiavimo 
ir kitas mokslines sutartis su UNESCO ir 21 - 
na Europos valstybe bei 5-iomis kitų žemynų 
valstybėmis. Australija, deja, dar neminima 
šitame sąraše. Tačiau yra pasirašyta bendra
darbiavimo ir studentų mainų sutartis tarp 
Europos-Australijos Instituto (prie Viktorijos 
Universiteto) direktoriaus, prof. Ron Adams 
ir KTU prorektoriaus prof. Petro Baršausko 
Kaune. Pagal šiąsutartįjau vienas Australijos 
lietuvis studijuoją Kaune.

Moksleiviai Lietuvoje irgi puoselėja gim
tąją kalbą ir mini spaudos draudimo laikotarpį 
(1864-1904.V7). Mane jau pasiekė žinutės 
apie šio svarbaus įvykio minėjimus iš Šiaulių 
rajono moksleivių laiškų ir laikraščių iškarpų.

Spaudos atgavimo 100-sioms metinėms 
pažymėti Šiaulių P.Višinskio bibliotekos di
džiojoje salėje vyko tradicinis moksleivių kny
gų pristatymas. Knygas pristatė pradinių ir 
vyresniųjų klasių moksleiviai. Konkurso 
renginyje pristatyta virš 40 knygų. Šiaulių 
Centro pradinės mokyklos 3b moksleiviai tapo 
nugalėtojais, pristatę Nijolės Kepenienės 
knygą “Madingiausias krokodilas”. 'Vyres
niųjų grupėje laurus laimėjo Juliaus Janonio 
gimnazijos 10bklasės moksleiviai. Jie pristatė 
Aleksandro Bariso knygą “Šilkas”.

Be to, J. Janonio gimnazijos ir “Juventos” 
vid. mokyklos moksleiviai (abi mokslo insti
tucijos susivienija) skaitė savo kūrybą, grojo 
ir dainavo P.Višinskio bibliotekos svetainėje. 
O didžiojoje salėje vyko dar kitas renginys - 
“Moksleiviai lietuviško žodžio tarnyboje.” 
Šiaulių universiteto lektoriai ir lietuvių kalbos 
žinovai aptarinėjo moksleivių ir gimnazijų 
leidinius: laikraščius, metraščius, mokinių 
kūrybos almanachus ir metodinę literatūrą. 
Ir vėl J. Janonio gimnazija pirmavo ir “solidu
mu bei leidinių kokybe išsiskyrė iš kitų moks
lo įstaigų, išleidusi 2 istorijos tomus 7000eg
zempliorių tiražu bei daug ir kitų vertingų 
knygų Publika liko patenkinta renginių ko
kybe, o jų pasididžiavimą gimtuoju kraštu 
pabrėžė reporteris Petras Balčiūnas, kai vienas 
iš prelegentų, ilgametis J.Janonio muziejaus 
vedėjas ir "... nusipelnęs mokytojas Jonas 
Krivickas priminė moksleiviams ir mokyto
jams, koks svarus buvo šiauliečių indėlis, 
kovojant už raštą lotyniškais rašmenimis, 
leidžiant ir platinant pirmuosius lietuviš
kus laikraščius."

Prisiminsime ir mes Australijoje, kad ge
gužės 7 d. sukanka 100 metų nuo spaudos 
atgavimo Lietuvoje.

________ Isolda Poželaitė - Pavis AM
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Moteris — svetimšalių legione
Neseniai Amerikoje buvo išleista knyga 

apie vienintelę moterį, kuri tarnavo garsiajame 
prancūzų Svetimšalių legione. Tai - anglė 
Siuzana Travers. Šiuo metu jai daugiau nei 
90 metų ir guli klinikose netoli Paryžiaus.

Svetimšalių legione tarnauja vyrai nuo 18 
iki 40 metų amžiaus, kurie po 5 metų tarnybos 
gali prašyti Prancūzijos pilietybės. Dauguma 
čia tarnaujančių yra politiniai emigrantai, 
įvairūs kariuomenės dezertyrai, nuotykių 
ieškotojai, nusikaltėliai. Niekas nesidomi jų 
biografija, pasitenkina ir netikra pavarde. Už 
Prancūziją leidžiama kovoti iki mirties, o likus 
gyvam - gauti Prancūzijos pensiją.

Pirmuosius Svetimšalių legionus 1831 m. 
suformavo Prancūzijos karalius Louis 
Philippe. Svetimšalių legione po karo tarna
vo nemažai lietuvių belaisvių, kurie, nenorė
dami kad juos grąžintų į Sov. Sąjungą ir 
išvežtų į Sibirą, nesakė, kad jie lietuviai. Įdo
mu, kad po karo Prancūzijoje buvo sudary ta 
stipri Svetimšalių legiono krepšinio komanda, 
kurios pagrindą sudarė lietuviai. Ji laimėjo 
Prancūzijos dalinių krepšinio varžybas, bet
kovoti į frontą nevažiavo.

Siuzana Travers augo kilmingoje anglų 
šeimoje. Tėvas buvo karinio jūrų laivyno ka
pitonas. Jis buvo rūstus ir griežtas. Jam eg
zistavo tik kariuomenė ir karas. Mama buvo 
nuvargusi ir melancholiška. Graži jauna duk
ra, nesulaukusi didesnio tėvo dėmesio, pasi
nėrė į prabangų ir linksmą gyvenimą, kurį 
finansavo jos turtinga teta. Prasidėjus karui, 
ji nuvyko į Londoną ir užsirašė į gcn. dc 
Gaulle “Laisvąją prancūzų armiją”. Jai pasiūlė 
būti sesele, bet ji nesutiko. Ji ieškojo rizikingų

nuotykių. Kadangi S. Travers mokėjo vairuoti, 
ją paskyrė į 13-ją Svetimšalių legiono brigadą 
dirbti vairuotoja ir išsiuntė į Š. Afriką. Ji 
vežiojo karo gydytoją Libane, Sirijoje ir
Eritrėjoje. Vėliau brigados vadui pulkininkui 
P. Koenig prireikė vairuotojo ir ji perėjo į 
veikiančią armiją. Dalinio vadą ji vežioja po 
visą karo veiksmų teritoriją, kulkų krušoje 
keitė padangas, lopė benzino baką ir 1.1. 
Legionieriai ją vadino “La Miss”. Bagažinėje 
buvo sukrautas visas jos turtas: žygio lova, 
burių drobės vonia ir dantų šepetukas. 1942 
m. kartu su savo daliniu ji pateko Bir Hakeim 
(stovykla dykumoje), 140 km. nuo Tobniko. 
Ši stovykla buvo labai svarbus vokiečių mar
šalo Rommel tikslas. Šią vietovę gynė 3723 
vyrai ir tarp jų moteris - S. Travers. Prieš ap
supimą visos ten buvusios medicinos sese
rys buvo evakuotos, tačiau ji neišvyko ir liko 
prie vairo jau su generolu Koenig, kuriam va
dovaujant, kariai (daugiausia Svetimšalių le
giono) prasilaužė pro tiesiog neįveikiamą ap
supimo ratą. Kaip vėliau buvo kalbama, tai 
buvo lemiamas prasilaužimas Šiaurės Af
rikoje. Po šios pergalės įvyko kitas didelis 
skandalas. Mena Italijos radijo stotis paskelbė, 
kad garsusis generolas visur vežiojasi savo 
meilužę, guodusią jį per visą Š. Afrikos žygį. 
Tai buvo jo vairuotoja Siuzana Travers. Iš
Prancūzijos atvyko generolo žmona ir gene- 
rolas su savo vairuotoja gana negražiai atsi
sveikino. Siuzana labai pergyveno, galvojo 
net nusižudyti, bet vėliau persigalvojo.

Po karo jų keliai visai išsiskyrė. Generolas
tapo Prancūzijos ginkluotų pajėgų vadu Vo
kietijoje ir Anglijoje, vėliau - Paryžiaus guber
natoriumi ir gynybos ministru. Siuzana nu
sprendė palikti Prancūziją. Tačiau vėliau ji 
vėl grįžo į legioną. Niekas jau nesistebėjo, kad 
moteris nori tarnauti Sv. legione. Tarnavo da
linio adjutante Indokinijoje. Po kurio laiko ji 

pasijuto nėščia ir ištekėjo už vokiečių kilmės 
puskarininko, kuris neleido jai kalbėti apie 
praeitį. Susilaukė dviejų sūnų. 1956 m. Pa
ryžiuje generolas Koenig jai įteikė specialų 
medalį už nuopelnus tarnaujant Svetimšalių 
legione ir pasakė: “ŠaunuolėLaMiss”. Vėliau 
ji gavo Garbės legiono medalį.

Sraigių prekyba Lietuvoje
Pataruoju metu Lietuvoje populiarėja srai

gių auginimas ir prekyba jomis. Šiuo metu 
Lietuvoje yra 3 sraigių verslu užsiimančios 
įmonės: “Gudukas”, “Arčia” ir “Camargo”. 
Pernai, panaikinus sraigių supirkimo kiekį, 
Lietuvoje buvo surinkta net 150 tonų daugiau 
nei anksčiau. Pradžioje Gamtos apsaugos 
ministerija buvo nustačiusi pagrindinį su
pirkimo kiekį, bet vėliau jį vis didino, o pernai 
per porą sezono mėnesių “Guduko” ben
drovė supirko 300 tonų lietuviškų sraigių. 
Apyvarta viršijo milijoną litų. Paklausa tokia 
didelė, kad sraiges tenka įsivežti iš Latvijos ir 
Rusijos, nes Lietuvoje  jų tiek daug nesiveisia. 
Bendrovės ir pačios pradėjo veisti sraiges. 
Gyventojai pradėjo skųstis, kad jų daržus 
užpuolė sraigės. “Guduko” įmonė užaugina 
kelias tonas sraigių ir jas paleidžia į miškus 
ir laukus, kur jos laisvai toliau dauginasi, nes 
patiems auginti yra 4 kartus brangiau, nei 
pirkti iš žmonių. Už kilogramą sraigių mo
kama tik vieną litą. Už sraiges, atvežtas iš 
Latvijos, mokamas 1 doleris. Buvo deramasi 
ir su Baltarusija, bet pasiūlyta 60 JAV centų 
kaina už kilogramąjų nepatenkino. Gamtos 
apsaugos ministerija leidžia iš užsienio srai
ges tik įvežti ir perdirbus jas išvežti, bet ne
leidžia jų Lietuvoje veisti. Lietuviškos sraigės 
turi labai didelę paklausą užsienyje. Daugiau
siai jų eksportuojama į Prancūziją. Vokietiją 
ir Lenkiją. Lietuvoje sraigės dar nėra popu
liarios, tik goresniuose restoranuose gali gauti.

Užsienio sportininkų nuotykiai 
Lietuvoje

Užsienio sportininkai, taip vadinami “le
gionieriai”. Lietuvoje dabar žaidžia jau ne tik 

pačiose geriausiose Vilniaus ir Kauno krep
šinio komandose, bet juos samdo ir silpnesnės 
komandos ir net futbolo komandos. Į Lietuvą 
atvyksta jau ne patys geriausi juodaodžiai 
sportininkai, todėl juos samdant reikia tikėtis 
ir daug įvairių nesusipratimų, nes pajėgus 
sportininkas sau vietą ras turtingesnių ir ge
riau apmokamų Europos klubų komandose. 
Įdomūs yra kai kurių juodaodžių sportininkų 
žaidusių Lietuvoje, nuotykiai. Į Vilniaus “Žal
girį” buvo pasamdyti du juodaodžiai futboli
ninkai iš Afrikos. Jiems buvo mokama po 
1000 dol. per mėnesį. Tai nedaug bet jau po 
pirmųjų rungtynių treneris jais labai nusivy lė, 
o vėliau jie nerodė noro tobulėti. Į klubo bazę, 
kur gyveno, jie grįždavo dažniausiai paryčiais. 
Po naktinių žygių į rytinę treniruotę 10 vai 
jie neatsikeldavo. Darėsi vis įžūlesni ir pareiš
kė, kad yra tokie geri futbolininkai, kad jiems 
treniruotis nereikia, gali ir taip rungtyniauti. 
Vėliau treneris pastebėjo, kad pas juos pradė
jo lankytis laisvo elgesio merginos. Jų žai
dimas visai suprastėjo, jie labai greitai už- 
dusdavo. Už jų telefoninius pokalbius reikė
jo labai daug mokėti. Neiškentęs klubo pre
zidentas juos iš savo klubo išmetė.

Įdomus buvo ir legionierius, vadinamas 
“Plungės Jonu”, nes jis žaidė už Plungės 
“Olimpą”. Kur tik pasisukdavo šis juodaodis 
milžinas, ten kildavo triukšmas. Jis nevieną 
kartą policijos buvo suimtas ir ne vieną kartą 
treneris jį buvo ištraukęs iš daboklės, saky
damas, kad įtūžęs jis gali ir kameros duris 
išlaužti. Kaip pasakoja pats krepšininkas, tai 
ne visuomet jam taip gerai baigdavosi. Yra 
nemažai gavęs policininkų “bananų” ir me
dinių lazdų. Kartą jam buvo uždėti specialūs 
antrankiai, kurie judinant rankas vis labiau 
jas veržia, kol pagaliau žmogus netenka są
monės. Nepaisant viso to, jis gaudavo 3000 
JAV dolerių per mėnesį, buvo vietinių mėgia
mas. ypač moterų. Jis pats mėgo šampaną ir 
juo vaišindavo savo damas. Buvo geras krep
šininkas, bet lengvo charakterio, išmaišęs pusę 
Europos ir visur turėjęs problemų su policija.

I

I

I

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Sudėjus iš bendros virtuvės ir iš san

dėlio gaunamus produktus, kiekvienam 
stovyklos gyventojui kasdien turėjo tekti 
40 gr šviežios mėsos, daugiausia kaulų, iš 
kurių virtuvėje virdavo vidurdienio sriubą 
45 gr konservuotos mėsos ar dešrelių, 10 
gr sūrio, 28 gr riebalų, 10 gr cukraus, 15 gr 
daržovių, 360 gr bulvių ir 232 gr duonos.

- Bulvės, deja, labai prastos, - kalbėjo 
Ašmanticnė, - beveik supuvusios. Bet duo
nelė kasdien šviežia, gardi ir jos pakanka.

- Nelabai suprantu apie svorius ir kie
kius, argi kasdien ir einama atsiimti sau 
priklausančių 10 gramų cukraus ar marga
rino? - stebėjosi Aldona.

- Žinoma ne. Todėl ir turime korteles. 
O kai atsiimi visos šeimos davinį kartą per 
savaitę ar dvi, jau šis tas ir susidaro.

- Išsivcrčialc?
- Nieko nėra per daug, bet nemanau, 

kad kas alkanautų. Kai pagalvoji, vis dėlto 
nuostabu, kad esame šitaip aprūpinti ir už 
nieką nemokame. Apskritai šeimoms leng
viau negu viengungiams: dalijasi vienas su 
kitu, geresnį kąsnį tėvai pataupo vaikui. 
Kas be ko, yra žmonių, kuriems ir taupyti 
nereikia, jie visko turi.

- Iš kur?
- Matyt turi ką išsikeisti.
Tuo metu, matyt, baigėsi susirinkimas, 

nes ir kiti buto gyventojai pradėjo rinktis į 
namus. Ašmantienė pirmiausia supažindino 
su savo sūnumis: penkiolikmečiu Dariumi 
ir septyniolikmečiu Gyčiu. Jie abu buvo gra
žiai nuaugę, mandagūs vaikinai. Po jų pri
sistatė mažajame kambarėly gyvenantys 
viengungiai.

- Aš esu Mikas Girdvainis, - pasisakė 
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nedidukas, raudonskruostis, linksmai be
sišypsantis garbanius.

- Povilas Merkys, - tarstelėjo liesas, 
išbalęs, liūdno veido vyrukas ir, ncsilcis- 
damas į šnekas, nuskubėjo į savo kambarį.

- Povilas yra poetas, - paaiškino Aš
manticnė, - jis arba rašo, arba skaito.

- Nebent lada, kai namie per daug 
triukšmo, jis bėga į lauką ieškoti ramybės, 
- pridūrė Mikas, garsiai nusijuokęs, bet jį 
pertraukė sugrįžę gretimo kambario gy
ventojai.

- Tai va, ir nauji kaimynėliai! - sušuko 
vyriškis. - Sveiki atvykę, sveiki! Mūsų 
pavardė Balandžiai, aš - Kazys, ji - Ona, o 
čia - mūsų brangi Mildutė, kartais tikras 
angelėlis, o kartais - išdykėlė velniukas.

- Neapkalbėk vaiko, - metė žvilgsnį į 
vyrą žmona. - Ką pagalvos nauji kaimynai. 
O štai jūsų vaikučiai kokie gražutėliai! O 
kokie jų vardai?

Vytautas paskubėjo pristatyti visus 
šeimos narius.

- Vai kokie gražūs vardai! O kaip...
Oną pertraukė Kazys:
- Esu tikras, kad čia būsite patenkinti. 

Mes visi draugiški žmonės. Jei reikia kokios 
pagalbos, tik sakykite. Smagu gyvent tarp 
saviškių. Sakyčiau, kaip pas mamą namie.

Prasidėjo naujas šeimos gyvenimo eta
pas: išpakuoti ryšuliai, paklotos lovos, su
kabinti drabužiai kampe ant vinių, kuklios 
šeimos brangenybės, sudėliotos aukštai 
ant lentynėlių virš židinio: fotografijos, 
radijas, dėžutė su siuvimo bei adymo reik
menimis, kelios netikėtai aptiktos ir bran
giai įsigytos knygos, ypač kišeninis atla
sas odiniais viršeliais. Jį Vytautas nusipir
ko Karaliaučiuje prieš miesto subombar- 
.davimą ir labai mėgo.

- Pirmiausia turėsi vaikus pratinti 
nelaipioti ir nežaisti ant lovų. Kitaip jokios 
tvarkos nebus.

- Kad nebeliko vietos ant grindų jiems 
žaisti. Bet stengsimės juos kasdien išsives
ti į lauką, tegul pabėgioja, prisižaidžia, 
pavargsta, o paskui ramiai pamiega pokai
čio. Tada ir mudu rasim laiko pagalvoti, 
kaip dailiau įsikurti ir susitvarkyti. Pama
tysi, mielasis, čia bus malonu gyventi!

Vytautas nusijuokė ir apkabino žmoną:
- Kuklūs tavo norai, brangioji mano... 

Smagu matyti tave linksmą.
Po valandėlės pridūrė:
Didesnius rūpesčius palik man, bran

gioji. Dar tebesame toli nuo namų. Turim 
vertinti prieglobstį ir duoną, bet norėtųsi 
žinoti, kas bus toliau. Neatrodo, kad sovie
tai dangintųsi iš Pabaltijo. Niekas apie tai 
nė neužsimena. Ar tokia padėtis ir pasiliks? 
Kada galėsim grįžti namo? Kaip ilgai 
galima būti pabėgėliu ir gyventi iš kitų 
malonės?

- Kam rūpintis? Juk nesame tokie vieni. 
Išlikome, susitikome, ir jau gerai! Jei pa
aiškėtų, kad negalime grįžti namo, tai važiuo
sime į Ameriką! Nebaisu kelis mėnesius 
šitaip gyventi, turėsime laiko pagalvoti...

Bet Vytautas neketino praleisti kelis mė
nesius nieko neveikdamas. Jei jam nereikia 
rūpintis, kaip išmaitinti šeimą, tai turi rasti 
kitą prasmingą užsiėmimą. Kilo mintis 
panaudoti sunkvežimėlį. Nuėjęs į komitetą, 
pasiteiravo, gal stovyklai reikia sunkve
žimio ir vairuotojo, tik turėtų gauti benzino. 
Komiteto narys apsidžiaugė, bet dėl ben
zino reikėjo kreiptis į komendantą. O šiam 
atrodė, kad amerikiečių skirto transporto 
pakanka, bet jei atsirado dipukas su savo 
nuosava mašina, tai, aišku, reikia ją pa
naudoti visai stovyklai, o ne vienai lietuvių 
sekcijai.

Sunkvežimis bus laikomas kartu su 
kitais, jam skirs benzino, o vairuotoją atleis 

nuo kitų pareigų ir dar jis gaus už darbą 
cigarečių. Taip Vytautas išvengė'dyka- 
duoniavimo, o cigaretes vertėjo pataupyti 
ateičiai.

Po poros savaičių atsirado Algis. Vos 
gavęs Aldonos laišką jis atkeliavo į Hoch- 
feldą atvirame traukinio vagone ant anglių 
krūvos. Aldona vos brolį atpažino, taip bu
vo pajuodęs, sušalęs ir iš viso suvyriškėjęs.

- Kaip tu pasikeitei!
- Manai, kad tik aš? Pažiūrėk į vaikus! 

Linuk, tu jau visas vyras. Pamiršai dėdę?
Berniukas nedrąsiai papurtė galvą.
- Dainele, su tavim netruksim susi

pažinti ir susidraugauti, ar ne?
Tarp Vytauto drabužių surado kelnes, 

švarką ir marškinius. Algis galėjo pasikeisti 
anglies dulkių prisigėrusius drabužius. Kai
mynai užleido savo eilę išsimaudyti karštoj 
vonioj, kad suodinas atvykėlis galėtų kaip 
reikiant atmirkti ir išsiprausti. Aldona pa
skubomis pertvarkė kambarį. Linuką per
kėlė į Dainelės lovytę, kad ir truputį per 
mažą, Dainelę - į savo lovą, o Linuko lo
va atiteko Algiui. Taip jam nereikėjo laukti 
eilės, kol gaus vietą. Šeimoje padaugėjo 
vienu nariu, ir tiek.

- Vargšas vaikinas, - tylomis apgai
lestavo Aldona, - niekada nebuvo stiprus, 
mamos lepūnėlis. O dabar toli nuo namų 
vienišas, išbalęs, sulįsęs... Ne kažin kokie 
jų ištekliai, bet prie šeimos vis bus leng
viau, pasidalys ir užteks visiems.

Iki šiol nei sesuo, nei brolis neturėjo jo
kių žinių iš namų. Vos susitikę, mėgino 
spėlioti:

- Gal jie išvažiavo su vėlesne pabėgėlių 
banga, ta, kuri traukėsi ne liepos mėnesį 
bet spalio? Gal ir jie yra kur nors netoliese, 
gal ieško mūsų...

- Tik įsivaizduok - vieną dieną aptinkam 
lentoje raštelį, kaip kad tavąjį, ir adresas 
nurodytas...

Tęsinys kitame MP Nr.
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A'irA Kazimieras Zoromskis
Balandžio 14 d., eida

mas 91-uosius metus, Mik
niuje savo namuose mirė 
vienas garsiausių Lietuvos 
dailininkų Kazimieras Žo- 
romskis. Gyvendamas ir 
kurdamas skirtingų kultūrų 
šalyse, dailininkas išlaikė 
individualų braižą, sukūre 
unikalių optinio impresio
nizmo stiliaus paveikslų bei 
pelnė tarptautinį pripaži
nimą.

K.Žoromskio paveikslai 
buvo eksponuojami parodose Madride, 
Washington’e, New York’e, Paryžiuje kartu 
su žymiausių XX amžiaus menininkų - Mare 
Shagall, Karel Appel, Salvador Dali, Max 
Ernst ir kitų-darbais

Šio vieno iškiliausių Lietuvos šiuolaikinės 
meno istorijos dailininko kūrinius eksponuoja 
daugelis Europos ir JAV muziejų, jo darbai

A# A Stasys Sakalauskas
Kovo 25-ąją pavasaris 

ant savo sparnų parnešė 
liūdną žinią - eidamas 58- 
uosius metus Kaune mirė 
LR nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius Stasys 
Sakalauskas, vienas pirmų
jų nepriklausomybę atkū- 
rusios Lietuvos diplomatų.

S.Sakalauskas gimė 
1946 m. Kaune. Gimtajame 
mieste jis baigė S.Nėries 
vidurinę mokyklą, Kauno 
politechnikos institutą. Ga
bus jaunas specialistas buvo pakviestas dirb
ti institute. Čia jis apgynė technologijos 
mokslų daktaro disertaciją jam buvo suteiktas 
docento vardas.

Diplomato karjerą jis pradėjo 1991 m., 
tapdamas Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos vyresniuoju specialistu. Po trejų metų 
jis paskiriamas į Lietuvos ambasadą JAV pa
tarėju politikos klausimais, kartu ėjo karo 
attache pareigas. 1997 m. jis buvo paskirtas 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekre
toriumi, o tų pačių metų rugsėjį - nepapras
tuoju ir įgaliotoju Lietuvos ambasadoriumi 
Washingtone.

Jo veikla buvo paženklinta svarbiais dar
bais, Lietuvai grįžtant į Vakarų valstybių 
bendriją. Ambasadorius rūpinosi Lietuvos 
stojimo į NATO reikalais dar tuomet, kai šį 
tikslą kiti laikė nerealiu ir net nebūtinu. Todėl 
S.Sakalauskas susilaukdavo priekaištų dėl 
šios savo veiklos. Jis siekė užmegzti gerus 
ryšius ir su JAV lietuviais, ir su aukščiausiais 
JAV Vyriausybės pareigūnais. Plėtodamas 
šiuos ryšius, jis kūrė plačią paramos Lietuvai 
koaliciją. S.Sakalauskas su visais bendravo 
lengvai ir šiltai. Gerai mokėdamas ne vieną 
užsienio kalbą užmezgė ryšius su įvairių šalių 
bendruomenėmis. Štai laisvai bendraudamas 
su lenkais, pelnė JAV Lenkų Bendruomenės 
palankumą ir padidino jos paramą Lietuvos 
siekiui būti pakviestai į NATO.

Būdamas technologijos mokslų daktaras, 

įtraukti į svarbiausius pa
saulio dailininkų žinynus. 
K.Žoromskio nuopelnai 
kultūrai įvertinti aukštais 
Lietuvos ir JAV apdovanoji
mais, tarp kurių - Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Ge
dimino ordinas.

K.Žoromskis gimė 1913 
m. kovo 4 d. Smilgiuose, 
Panevėžio apskrityje. 1942 
m. jis baigė Vilniaus dailės 
akademiją. 1945 m. - Vie
nos dailės akademiją. 1946- 

aisiais studijavo Romos karališkoje dailės 
akademijoje.

1942 m. K.Žoromskis taip pat studijavo 
Vilniaus universiteto medicinos fakultete. 
1943-1986-aisiais dailininkas gyveno, dirbo 
pedagoginį darbą ir kūrė Austrijoje, Šveica
rijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kolumbijoje ir JAV, 
1986 m. grįžo į Lietuvą. DELFI

Stasys Sakalauskas gerai 
suvokė informacinių tech
nologijų svarbą dalyvavo 
diegiant pirmąją elektroni
nio pašto sistemą tarp 
Lietuvos ir JAV. Šiuo pir
muoju informacijos perda
vimo kanalu paskutinėmis 
Sovietų Sąjungos egzista
vimo dienomis buvo už
megzti Lietuvai gyvybiškai 
svarbūs ryšiai.

Tapęs ambasadoriumi, 
jis stengėsi paspartinti pa

žangių technologijų plėtrą savo šalyje. Vienas 
iš daugelio jo veiklos tikslų buvo pašalinti 
sovietmečiu galiojusį technologijų prekybos 
embargą nes S.Sakalauskas puikiai suprato, 
kad galimybė legaliai eksportuoti pažangias 
technologijas yra labai svarbu šaliai, skatina 
jos ekonomikos augimą. Ambasadorius buvo 
vienas iš tų, kurie prasky nė kelią pažangioms 
technologijoms, kurios dabar vis plačiau 
diegiamos Lietuvoje.

Stasys Sakalauskas, turėdamas įgimtą 
diplomato talentą rasdavo geriausius spren
dimus labai sudėtingose situacijose. Jis mo
kėjo akimirksniu pajusti susitikimų nuotaiką 
ir, jei reikėjo, ją tinkamai pakeisti. Nuosta
biausia jo, diplomato, asmeninė savybė - 
nuolatinis ryžtas ginti savo šalies interesus. 
S.Sakalauskas džiaugėsi savo diplomatinės 
veiklos metu užmegztais draugystės ryšiais, 
juos vertino. Jis gebėjo gausinti sąjungininkų, 
rėmėjų ir draugų gretas, papildydamas jas net 
buvusiais skeptikais Lietuvos siekių atžvilgiu.

Grįžęs iš JAV, nuo 2001 m. dirbo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje ambasadoriumi 
ypatingiems pavedimams. Labai liūdna ir 
skaudu, kad Lietuvos diplomatijos karys 
nebepamatė savo pasėtos sėklos vaisiaus - 
Lietuvos pilnateisės narystės NATO.

Jis paliko žmoną Jūratę bei du sūnus, 
Antaną ir Vytą, brolius Rimą ir Algį su šei
momis, su kuriais kartu liūdime.

Buvę Velionio bendradarbiai

In memoriam
Sudie Borisui Barjerui

Š.m. kovo 24 dieną pakirstas negailes
tingos vėžio ligos, ligoninėje mirė dailinin- 
kas-karikatūristas Borisas Boijeras, gyvenęs 
Adelaidėje.

Borisas gimė 1910 m. gruodžio 14 dieną 
Kaune. Pakrikštytas garsiojoje Kauno So
boro bažnyčioje. Kaip jis pats pasakodavo, 
kai netyčia iškrito iš krikštatėvių rankų į 
vandens urną, pats išplaukė į paviršių. 
Jaunas Borisas mokėsi rasų gimnazijoje, 
buvo geras sportininkas - lengvaatletis. 
Sporto varžybose dalyvavo nuo 1927 m. Yra 
atstovavęs Lietuvai varžybose su Latvija, 
Estija ir Belgija 400 ir 800 metrų bėgimo 
distancijose. Dar besimokydamas gimnazi
joje, piešti mokėsi Vorobjovo studijoje, lan
kė Meno mokyklą kurią baigė 1932 m. Taip 
pat mokėsi grafikos pas prof. Dobužinskį. 
Borisas dirbo kaip karikatūristas, pasižy
mėjo politinėmis karikatūromis ir šaržais 
spaudoje: “Lietuvos Aide”, “Kuntaplyje”, 
“Dienoje” ir kt. Tų šaržų pasirodė iki 5 000, 
net ir vokiškuose laikraščiuose. Prahoje (Če
kija) dalyvavo tarptautinėje politinių kari
katūrų parodoje ir Tautų Sąjungos konfe
rencijose Šveicarijoje.

SovietiĮ ir vokiečių okupacijos metais jis 
užsiėmė komerciniu menu, bet vertėsi kaip 
fotogralas-žurnalistas. 1949 metais su žmo
na Elenute atvyko Australijon ir gražiai 
įsikūrė Adelaidėje, kur dirbo komercinio 
meno srityje.

Borisas Boijeras nuėjo ilgą ir įdomų gy
venimo kelią kuriame sutiko daug žymių 
bei garsių įvairių sričių asmenybių. Visi jį 
pažino kaip malonų, labai vaišingą visuo
met geros nuotaikos žmogų. Miras žmonai

JAV mirė Algirdas Landsbergis
tas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino(ELTA). Eidamas 80-uosius metus, ba

landžio 4 d. Freeport (JAV) mirė garsus 
lietuvių rašytojas, dramaturgas, kritikas, 
istorijos ir humanitarinių mokslų profeso
rius Algirdas Landsbergis.

ALandsbergis gimė 1924 m. Kybartuose, 
1941-1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete, 1944-aisiais pasitraukė į.Vokietiją 
tęsė anglistikos ir romanistikos studijas. 1949 
m. A. Landsbergis išvyko į JAV, New York’o 
Kolumbijos universitete gavo lyginamųjų 
literatūros studijų magistro laipsnį.

Nuo 1956-ųjų A. Landsbergis dirbo Eu
ropos Pavergtųjų Tautų Seimo sekretoriate, 
1966-1992 metais buvo “Fairleigh Dickinson” 
universiteto profesorius, 1970-1974 metais 
dalyvavo Nobelio literatūrinės premijos 
kandidatų nominavime, buvo išeivijos Lie
tuvių rašytojų draugijos ir PEN centro narys. 
1999 metais Algirdas Landsbergis apdovano-

Labai svarbu
Atsisveikinimo pietūs su vysk. David Cremin įvyks sekmadienį, balandžio 25 d., po 

pamaldų Lietusių Klube. Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registruotis pas Da
nutę Ankienę tel.: 9871 2524 arba pas Antaną Kramilių tel.: 9727 3131.

Elenutei, gyveno vienas, bet ne vienišas. Bu
vo apsuptas gerų draugų kompanijos, vi
suomet žvalus, šmaikštaus pastabumo, ste
binęs visus savo paslaugumu bei kulinari
niais gabumais. Mokėjo taikliai, su santūriu 
jumoru kaip su adatėle pabaksnoti draugus, 
bet nepiktai, tik iš miego pažadinti. Jo nete
kus, daugelis jaus didelę spragą ir tuštumą.

Su Borisu Borjeru (pagal jo pageida
vimą) krematoriume atsisveikinta buvo 
privačiai, dalyvaujant ponų Vasiliauskų 
šeimai, kurie ligonį prižiūrėjo iki jo pa
skutinio sunkaus atodūsio.

Su praradimo liūdesiu tariame sudie 
žmogui, kuris, nežiūrint brandaus amžiaus, 
visuomet švietė vidine jaunyste ir protu.

Valė Marcinkonytė

5-ojo laipsnio ordinu.
A. Landsbergio 1954 metais parašytas 

romanas “Kelionė” laikomas vienu pirmųjų 
moderniosios pokario prozos pavyzdžių 
lietuvių literatūroje. Taip pat A. Landsbergis 
išleido novelių rinkinį “Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus” (1979), nemažai jo dramos 
kūrinių pastatyta JAV, Kanadoje, Australi
joje, Lietuvoje, Slovėnijoje. Rašytojo kūryba 
įvertinta įvairiomis literatūros premijomis. 
Lietuvoje 1992 m. išleista A. Landsbergio 
romano ir novelių knyga “Kelionės muzika”.

A. Landsbergis yra daugelio enciklopedi
jose ir antologijose spausdintų straipsnių 
autorius, redagavo Antano Škėmos raštus, 
vertė lietinių novelistiką į anglų kalbą nuo 
1974-ųjų dalyvavo į Lietuvą transliuojamose 
“Amerikos balso” ir “Laisvosios Europos” 
radijo laidose. □

Pamaldų tvarkaraštis Sydnėjuje 2004 m.
Pasitraukus kun. Roger Bellemorc SM, 

kuris lietuviams patarnavo ketverius metus, 
mums į pagalbą ateina lenkas kun. Jonas 
Stankevičius. Pamaldos vyks St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. iš ryto se
kančia tvarka:

Balandžio 25 d. (atvyksta vysk. David 
Cremin).

Gegužės 2 d. (kapų lankymas)
Gegužės 16 d.
Birželio 20 d.
Liepos 18 d.
Rugpjūčio 15 d.

Rugsėjo 19 d.
Spalio 17 d.
Lapkričio 7 d. (Vėlinės, kapų lankymas)
Lapkričio 21d.
Gruodžio 19 d.
Gruodžio 25 d. (Kalėdos)
Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt. 

tel.: 9649 7030. Laidotuvių, krikštynų 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į klebo
ną. Dėkojame klebonui John Alt, kuris ir 
toliau leidžia lietuviams naudotis bažnyčia 
ir parapijos sale.

Praneša Parapijos Taryba.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Mūsų Pastogė Nr. 14-15, 2004.04.23, psl.7
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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.

REGENCY PLAZA
SETTING NEW STANDARDS Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

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

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

CONTACT
Joseph on 9707 3600 or 0414 977 717

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

WiW.rkjenbsristtswrma:

Balius Virabijos naktys”
Gros kapela “SWAY” 

Už spalvingiausius kostiumus bus prizai. 
Veiks loterija.

Arabian Bights ball
Floor show 

Raffle & prizes for most colourful costumes
Lithuanian House, Beauford Ave, Bell Post Hill, Geelong 

Saturday 29 May 2004, 7.30 food service begins
$15 each ticket I $10 hot meal / $2 coffee & cake IBYO drinks 

Bookings:
ICStarinskas 5278 3660 & V.Brenncr 5277 0929

AUS Presents:

4th Annual

ALJS Bali
Saturday, May 15th 2004

Featuring:
• live 12 piece band - Roly and 

The Soul Contention
• 3 course dinner
• drinks at bar prices
• the famous aljs raffle
• door prizes for the best dressed
• doors open 7.00pm, dinner 

served at 8.00pm
Lithuanian Club 
44 Errol St Nth Melbourne 
Tickets $40 inc. GST 
Bookings:
Audrius - 0403 233 628 alj»ora

Jau knygynuose
Alės Liubinicnės knyga “HOMELAND 

LOST” jau pasiekė knygų pafduotuves Australijoje. 
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 Melbourne. Jų 
telefonas yra (03) 9720 6761.
Kaina $25. Knygą taip pat galima gauti Melbourne 
lietuvių bibliotekoje.

Lietuvię kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje

musę visę 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 tol. (03) 9578 4319.

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society' Ltd. 
įžeidėjas 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-Zelandgoje 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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