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Atkurtam
Vytauto Didžiojo
Universitetui —15

Gerbiami Senato nariai, lietuviškų or
ganizacijų vadovai, absolventai, rėmėjai 
ir Vytauto Didžiojo universiteto bičiuliai 
užsienyje,

2004 m. balandžio mėn. 28 dieną sukan
ka 15 metų, kai buvo paskelbtas Vytauto
Didžiojo universiteto atkūrimo aktas.

Šios šventės proga nuoširdžiai sveikinu
Jus ir Universiteto bendruomenės vardu dė
koju už svarią paramą ir bendradarbiavi
mą atkuriant ir stiprinant Universitetą.

Pagarbiai,
prof. Vytautas Kaminskas
Vytauto Didžiojo universiteto Rektorius

VnSiST Lietuvos įvykių apžvalga

Vaikų poilsiui - 
3 mln. litų
Šiemet vaikų va

saros poilsiui organi
zuoti iš valstybės 
biudžeto skirta virš 3 
mln. litų, tai yra. maž
daug 200 000 litų 
daugiau nei pernai. 
Šiais metais organi

zuotai turėtų ilsėtis per 130 000 vaikų. Val
stybės parama skiriama socialiai remtiniems 
vaikams ir našlaičiams. Vaikų poilsis organi
zuojamas trijų rūšių stovyklose: pagal šalies 
programas, pastoviose stovyklose bei savi
valdybių remiamose stovyklose.

Šalies mastu rengiamose programose da
lyvauja įvairios visuomeninės organizacijos. 
Gavus paramą rengiamos skautų, šakaliukų, 
ateitininkų, jaunųjų ūkininkų ir panašių or
ganizacijų, taip pat sporto įstaigų, klubų, 
konfesinės, kūrybinės, mokomosios-moks- 
lines ir kitokios vaikų bei paauglių stovyklos.

Dabar Lietuvoje yra 36 pastovios stovyk
los - tokios, kaip “Žilvitis” Karklėje, “Tauras” 
Šiauliuose, “Gintaras” Marijampolėje ir kitos. 
Šiose stovyklose šiais metais turėtų ilsėtis 
apie 30 000 vaikų. Gausiausia stovyklų grupė 
- savivaldybių stovyklos, kurios šiais metais 
turėtų priglobti per 85 000 vaikų.

Naujos monetos
(ELTA). Lietuvos bankas, pažymėdamas 

Vilniaus universiteto 425 metų sukaktį išlei
do 50 litų sidabrinę monetą ir 1 lito apyvarti
nę monetas. Kalant Vilniaus universiteto 
sukakčiai skirtą monetą, Lietuvos monetų 
kalykla pirmą kartą pritaikė kintamo-paslėpto 
vaizdo technologiją. Sidabrinėje monetoje, 
žvelgiant į ją skirtingais kampais, matomos 
skirtingos datos: 1579-Universiteto įkūrimo 
ir 2004 - monetos išleidimo metai. Kintamo- 
paslėpto vaizdo technologiją 1994 m. sukūrė 
ispanai, nuo 1998 m. ši technika pradėta 
taikyti ir monetų kalyboje - taip nukaltų mo

netų yra išleista Ispanijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Japonijoje ir Lenkijoje.

Vilniaus universiteto sukakčiai išleista 
moneta yra jau 37-ta kolekcinė lietuviška mo
neta. Y ra nukaltos 7 vario-nikelio, 3 aukso, 1 
bimetalėir26 sidabrinės kolekcinės monetos. 
Naująsias monetas sukūrė dailininkas Rytas 
Jonas Bclevičius. Sidabrinė moneta išleista 
2 000 egzempliorių tiražu, 1 lito apyvartinės 
proginės monetos nukalta 200 000 vienetų.

Paskutinįjį šių metų ketvirtį Lietuvos 
bankas planuoja į apyvartą išleisti 50 litų 
proginę monetą Kuršių nerijai. Konkursą 
laimėjo to paties dailininko Ryto Bclcvičiaus 
projektas. Šis dailininkas buvo bendraautoris 
tokių monetų kaip 50 litų monetos, skirtos 
Trakt) salos piliai ir Jono Basanavičiaus gi
mimo 150-osioms metinėms.

Festivalis “Kaunas Jazz 2004”
(ELTA). Balandžio 21 d. iškilmėmis 

miesto Rotušėje prasidėjo keturioliktas tarp
tautinis džiazo festivalis “Kaunas Jazz 2004”.

Šiemet festivalio programoje numatyta 
daugiau sakralinio džiazo koncertų, kurie vyks 
ne tik Kaimo sinagogoje bei Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje, bet ir Palaimintojo J. Matulaičio 
bažnyčioje. O tradiciniai klubiniai koncertai 
vėlyvais vakarais vyks ne tik muzikos klube 
“Combo”, bet ir naktiniame klube “Siena”. 
Išliks tradicija tapę nemokami lauko koncertai 
Vienybės aikštėje. Pagrindinėje festivalio 
scenoje - Vytauto Didžiojo universiteto salėje 
gros ryškiausios JAV, Vengrijos. Lenkijos bei 
Lietuvos džiazo žvaigždės.

Festivalio uždarymo koncertas bus su
rengtas Kauno sporto halėje, kur bene di
džiausia staigmena bus į Kauną atvyksianti 
Kalifornijoje, Japonijoje, Filipinuose ir visoje 
Europoje jau koncertavusi grupė iš JAV “The 
Earth Wind & Fire”.

Piketavo žydai
(BNS). Maždaug 200 žydų mokyklos stu

dentų ir dėstytojų balandžio 18 d. piketavo
Nukelta į 2 psL

Valdas Adamkus dalyvaus rinkimuose
(DELFI) Pareiškime 

Lietuvos radijui kaden
ciją baigęs Prez. Valdas 
Adamkus paskelbė, kad 
antrą kartą sieks šalies 
vadovo posto. V. Adam
kus pareiškė, kad. atsi
žvelgdamas į Lietuvos 
valstybės interesus, poli
tinių partijų kvietimą, premjero Algirdo 
Brazausko raginimą ir didelės Lietuvos 
piliečių dalies valią, kelia savo kandidatūrą 
prezidento rinkimuose.

Valdas Adamkus pabrėžė, jog ilgai pra
šė demokratijai ištikimų partijų nerizikuoti

R.Paksui leista kandidatuoti
(BNS). Vyriausioji 

rinkimų komisija balsų 
dauguma balandžio 22 
d. nusprendė išduoti 
parašų rinkimo lapus 
liberaldemokratų kelia
mam kandidatui, atsta
tytam Prezidentui Ro
landui Paksui. Už tokį sprendimą balsavo 6, 
nepritarė 2 komisijos nariai.

Kaip vienas iš lemiamų balsų šiuo atveju 
buvo VRK pirmininko Zenono Vaigausko 
balsas. Jis balsavo “už”.

Z.Vaigauskas pasisakė už R.Pakso užre
gistravimą, nes nei Konstitucijoje, nei Pre

Koks kandidatų populiarumas?
(ELTA). Populiariausias iš galimų preten

dentų į prezidento postą yra kadenciją bai
gęs Prezidentas Valdas Adamkus, kuris po
puliarumu daugiau nei dvigubai lenkia ar
timiausią varžovą - nušalintąjį Prezidentą 
Rolandą Paksą. Tai rodo tyrimų kompanijos 
“Baltijos tyrimai” balandžio 17-20 dienomis 
atlikta apklausa.

Jei rinkimuose dalyvautų tik penki kan
didatai į Prezidentus - V. Adamkus, R. Fak
sas, Kazimiera Prunskienė, Česlovas Juršė
nas ir Artūras Paulauskas, tai dauguma rin
kėjų būti) linkę balsuoti už V Adamkų. Už jį 
teigė ketiną balsuoti 37% respondentų.

Labiausiai V. Adamkų remia jauni, ne 
daugiau kaip 30 metų sukakę rinkėjai bei 
aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys. Iš 
politinių partijų V Adamkų labiausiai remia 
Liberalų ir centro sąjunga, Tėvynės sąjunga 
ir Krikščionys demokratai. V. Adamkaus 
kandidatūra vienodai priimtina tiek miesto, 
tiek kaimo gyventojams.

Jei rinkimuose dalyvautų R. Paksas. tai 
šiuo metu už jį balsuotų maždaug šeštadalis 
- 16% Lietuvos rinkėjų. “Baltijos tyrimai” 
daro išvadą, kad R. Paksas turi nemenkų 
galimybių pateikti į antrąjį rinkimų turą, jei 
rinkimuose dalyvaus penki minėti kandida
tai. Už R. Paksą linkę balsuoti vyresni nei 50 
metų rinkėjai bei asmenys, turintys vidurinį 
ar nepilną vidurinį išsilavinimą. Ryžtin
giausiai R. Paksą remtų Liberalų demokratų 
partijos rinkėjai.

Trečia tarp penkių galimų kandidatų yra 
K. Prunskienė - už ją šiuo metu balsuotų 11.5 
% rinkėjų. K. Prunskienę labiau nei vyrai 

valstybės likimu ir susitarti dėl bendro kan
didato, kurį būtų ir pats parėmęs, tačiau, deja, 
to neįvyko.

Valdas Adamkus pareiškime Lietuvos 
radijui sakė, negalįs Lietuvos žmonėms pa
žadėti per pusmetį iš esmės pagerinti jų gy
venimo, tačiau žadėjo padaryti viską, kad 
Lietuva būtų garbinga valstybė tarp pasau
lio tautų, kad žmonės Lietuvos valstybėje 
būtų gerbiami, saugūs ir pasiturintys, kad vėl 
atgautų solidarumą ir pasitikėjimą savimi ir 
savo valstybe. Pareiškime Valdas Adamkus 
pabrėžė, kad priims visų partijų ir visuo
meninių organizacijų paramą, tačiau neišskirs 
nė vienos. □ 

zidento rinkimų įstatyme nėra tiesioginio 
draudimo po apkaltos nušalintam preziden
tui vėl dalyvauti rinkimuose, nors pripažino, 
jog tai ir prieštarautų Konstitucijoje įtvirtin
tiems principams.

Anot jo, būtų “blogesni situacija”, jeigu 
komisija būtų uždraudusi R.Paksui dalyvau
ti rinkimuose ir šį sprendimą atmestų Vy
riausiasis administracinis teismas.

Pirmalaikiai prezidento rinkimai ren
giami birželio 13 dieną.

Pretendentų būti kandidatais į prezi
dentus registravimas bus tęsiamas iki ge
gužės 3 dienos, o gegužės 18 bus paskelbtas 
oficialus kandidatų sąrašas. □ 

palaiko moterys, ją remia vyresni nei 30 me
tų rinkėjai. K. Prunskienė gautų daugiausiai 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos rinkėjų balsų.

Ketvirtoje vietoje šiuo metu yra Č. Jur
šėnas - už jį balsuotų maždaug kas dešim
tas rinkėjas. Šį Lietuvos socialdemokratų par
tijos remiamą kandidatą labiau linkę remti 
vyrai ir vyresni nei 50 metų rinkėjai. Č. 
Juršėną gana gausiai remia tik socialdemok
ratų rinkėjai, tačiau rijų kol kas tik pusė - 
46 % yra apsisprendę balsuoti už šį politiką, 
o nemaža šios partijos rinkėjų dalis ketina 
balsuoti už V. Adamkų (22%) ar K. Pruns
kienę (17%).

Menkiausiai remiamas šiuo metu būtų 
Artūras Paulauskas - už jį ketina balsuoti 
apie 8% apklaustų rinkėjų. Pirmajame ture 
už šį kandidatą labiausiai linkę balsuoti 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) rinkėjai, 
o kitų partijų rinkėjai labiau norėtų jį remti 
per antrąjį rinkimų turą, jeigu į kitą turą 
nepatektųjų pasirinktas kandidatas.

Vėliausios žinios
(ELTA). Balandžio 23 d. Vyriausiajai rin

kimų komisijai (VRK) pareiškimą dėl kandi
datavimo pirmalaikiuose prezidento rinki
muose pateikė buvęs vyriausiasis eurodery- 
bininkas, dabar vyriausybės kanclerio pava
duotojas Petras Auštrevičius. Jis pabrėžė 
esąs nepartinis.

Balandžio 23 d. dokumentus VRK taip pat 
pateikė Seimo narys Julius Veselka. Jis yra 
Liaudies sąjungos “Už teisingą Lietuvą” ly
deris. Jis kandidatavo, bet nesėkmingai, ir 
praėjusiuose prezidento rinkimuose. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Balandžio 18 d. 
naujasis Ispanijos 
min. pirm. Jose Za
patero pareiškė, kad 
artimiausioje atei
tyje Ispanija ati
trauks iš Irako savo 
1300 karių. Ispanai 
palaiko taiką cen
triniame Irake. Jų 
vadovybėje yra ir

Salvadoro, Nikaragvos bei Dominikonų Res
publikos kariai Irake.
♦ Balandžio 19 d. sukilėlis šiitų imamas
Moqtada al-Sadr liepė savo šalininkams su
stabdyti antpuolius prieš ispanų karius. 
Balandžio 20 d. Hondūro prezidentas Ricardo 
Maduro pareiškė, kad iš Irako atitrauks visus 
370 Hondūro respublikos karius, o sekančią 
dieną ir Dominikos respublika pranešė apie 
savo 300 karių atšaukimą.
♦ Balandžio 20 d. Londone britų policija 
suėmė 10 įtariamų teroristų, sustabdydama 
jų planus susisprogdinti žiūrovų tarpe per 
svarbias futbolo rungtynes balandžio 24 die
ną, užmušant tūkstančius žmonių.
♦ Balandžio 21 d. pietiniame Irake savižu
džiai susisprogdino prie trijų policijos būsti
nių Basroje ir prie policijos būstinės Zubai- 
re. Užmušti 68 asmenys, jų tarpe daug vaikų, 
kurių pilnas autobusas važiavo pro vieną iš 
policijos būstinių. Kitur Irake surastas nu
žudyto anksčiau pagrobto dano verslininko 
kūnas.
♦ Balandžio 21 d. savižudys susisprogdi
no su automobiliu prie Saugumo tarnybų 
centrinės būstinės Saudi Arabijos sostinėje 
Riyadh. Sugriautas 6 aukštų pastato priekis, 
žuvo 10 žmonių.
♦ Balandžio 21 d. iš Izraelio Šikma kalėji
mo Aškclone išleistas Mordechai Vanunu. 18 
metų kalintas už Izraelio atominių ginklų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
prie Lietuvos konsulato New York’e. ragin
dami Lietuvą pareikalauti išduoti jai JAV gy
venantį lietuvį, įtariamą žydų genocidu.

Protestuotojai priekaištavo Lietuvai dėl esą 
nepakankamų pastangų nuteisti nacių nusi
kaltėlius. Jų nuomone. V.Zajančiauską būtų 
paprasčiau ištremti iš JAV, jei Lietuva parei
kalautų jį išduoti.

V.Zajančiauskas kaltinimus jam vadina 
neteisingais ir tvirtina nedalyvavęs Varšuvos 
geto išžudyme, nors pripažįsta buvęs prie
varta paimtas nacių karinėn tarnybon.

Irake lietuviai lieka
Premjeras Algirdas Brazauskas balandžio 

22 d. Seime užtikrino, jog Vyriausybei nekyla 
abejonių dėl Lietuvos karių buvimo Irake ir 
neketinama jų atšaukti. “Vyriausybei kol kas 
nekilo klausimas, abejonių, ar tikslinga 
atšaukti mūsų pajėgas, kurios yra Irake". - 
atsakydamas į parlamentarų klausimus pa
žymėjo A.Brazauskas. “Mes turime vykdyti 
tokią užsienio politiką, jog batų eliminuota 
terorizmo grėsmė”. - pridūrė jis.

Savo ruožtu, premjeras pažymėjo, jog 
niekas Lietuvoje negali duoti šimtaprocenti
nių garantijų, jog neįvyks teroro aktų.

Irake tarnauja apie 120 karių iš Lietuvos. 
LITDET-2 būrys misiją atlieka netoli Hilos 
miesto. Lenkijos vadovaujamos daugiana
cionalinės divizijos sudėtyje. L1TCON-2 bū
rys iš Algirdo bataliono dislokuotas netoli 
Basros miesto Danijos bataliono sudėtyje, 
britų sektoriuje. Maždaug 60 iš 120-ies 
Lietuvos taikdarių buvo grįžę į tėvynę 
velykinių atostogų, tačiau netaikus pratęs 
misiją.

* * *
(ELTA). Lietuvos kariuomenės Lauko 

pajėgų vadas brigados generolas Valdas

■ MūsųPastogė Nr. 16, 2004.04.30, psl. :2

Trumpai iš visur
paslapties atskleidimą. 1986 metais Vanunu 
ragino Izraelį atsisakyti atominių ginklų ir 
pranešė apie jau turimus virš 100 užtaisų 
raketoms. { laisvę išėjusiam Vanunu gręsia 
nužudymas, nes Izraelio spauda pranešė jo 
gyvenvietės adresą. Mordechai Vanunu pa
siprašė prieglobsčio Jeruzalės anglikonų 
katedroje, nes jis buvo dar prieš savo įkali
nimą atsisakęs žydų tikėjimo ir pasiskelbęs 
krikščionimi anglikonu.
♦ Balandžio 22 d. australų policija Syd- 
nėjuje suėmė 34 metų amžiaus architektą 
Fahccm Lodhi. kaltinamą sabotažo veiksmų 
prieš Australijos energijos šaltinius plana
vimu. Jis rinkęs žinias apie australų karines 
bazes, elektros tinklą, galimybes įsigyti di
delius nitratų kiekius, verbavęs asmenis 
teroristinei organizacijai. Prancūzijoje suimto 
Willy Brigitte parodymais, jis vartojęs 
slapyvardį Abu Hamza.
♦ Balandžio 22 d. Ryongchon geležinkelio 
stotyje Šiaurės Korėjoje nuo bėgių nuėjo 
degalais ir kitais chemikalais pakrautas 
traukinys, atsimušęs į kitą panašų traukinį. 
Įvykęs sprogimas nušlavė geležinkelio stotį 
ir sugriovė apie 8000 miesto pastatų. Po 
keletos dienų tylos Šiaurės Korėja paprašė 
užsienio pagalbos ir pripažino, kad katastro
foje žuvo virš 150 žmonių.
♦ Balandžio 24 d. referendume dėl Kipro 
valstybės turkų ir graikų dalių susijungimo 
prieš Kiprui įstojant į Europos Sąjungą, turkai 
pasisakė už susijungimą, gi graikai atmetė 
Jungtinių Tautų pasiūlytą planą. Balandžio 
21 d. JT Saugumo Taryboje Rusija vetavo JAV 
ir D. Britanijos pasiūlytą planą, kuris būtų 
patenkinęs graikų pageidavimus ir paskati
nęs juos kitaip balsuoti susijungimo klausimu.
♦ Balandžio 24 d. trys sukilėlių motorlaiviai
puolė naftos eksporto terminalus Basros sri
tyje Irake. Puolimą atremiant žuvo du sąjun
gininkų kariai. n

Tutkus balandžio 22 d. lankėsi Irake, kur šiuo 
metu Lietuvos kariai tarnauja Didžiosios 
Britanijos ir Lenkijos kontroliuojamuose 
sektoriuose. Tai antrasis lauko pajėgų vado 
vizitas į šį regioną, kurio metu brigados 
generolas aplankė LITCON 3 būrio karius, 
tarnaujančius Didžiosios Britanijos atsa
komybės sektoriuje. Danijos bataliono su
dėtyje Basros rajone.

Jis susitiko su Didž. Britanijos daugiana
cionalinės divizijos bei Danijos bataliono 
vadovybe. Lietuvos karininkais, tarnaujančiais 
Didž. Britanijos daugianacionalinės divizijos 
štabe. LITCON 3 yra trečiasis Lietuvos karių 
būrys, tarnaujantis Didžiosios Britanijos 
atsakomybės sektoriuje. Kariai tarnybą Irake 
pradėjo š. m. vasario 17 dieną.
Apdovanoti jaunieji mokslininkai

(ELTA). Balandžio 22 d. Seime surengta 
Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso 
nugalėtojų daibų paroda. Švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monkevičius pasveikino 
ir apdovanojo konkurso laureatus.

Nacionalinį jaunųjų mokslininkų kon
kursą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamti
ninkų centras ir Respublikiniai moksleivių 
techninės kūry bos rūmai. Šiais metais dar
bus pristatė apie 350 mokinių. Jaunieji moks
lininkai dirbo astronomijos, chemijos, fizi
kos, informatikos, inžinerijos, biologijos, vi
suomenės sveikatos, biomcdicinos ir kitose 
mokslo srityse. Į baigiamąjį konkurso ekipą 
buvo atrinkti 33 geriausi darbai. Šiemet buvo 
matyti, kad į konkursą įsitraukia vis daugiau 
ir kaimo mokyklų moksleivių, o ne vien 
didžiųjų Lietuvos miestų mokiniai.

Nacionaliniai jaunųjų mokslininkų kon
kursai Lietuvoje pradėti rengti 1996 m. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Kiek kainuos NATO skydas?
(BNS). Vienuolika pagrindinių Lietuvos 

parlamentinių partijų įsipareigojo 2005- 
2008 metais krašto apsaugai skirti ne ma
žiau kaip 2% bendrojo vidaus produkto 
(BVP), taip pratęsiant 2001 melais pasira
šytą susitarimą.

Užsienio reikalų ministras Antanas Va
lionis pabrėžė, jog šitaip Lietuva demons
truoja esanti pasirengusi būti ne tik saugu
mo vartotoja, bet ir įnešti savo indėlį. Kraš
to apsaugos ministras Linas Linkevičius 
teigė, kad susitarimo pasirašymas ne tiktai 
svarbus politiškai, bet ir moraliai teisingas, 
kadangi įrodo, kad Lietuva laikysis savo 
įsipareigojimų ir tapusi NATO nare.

Remiantis Seimo jau patvirtintu biudže
to įstatymu, šiemet, kaip ir pernai, krašto 
apsaugai ketinama skirti 2.01% BVP. Šie
met šio rodiklio finansinė išraiška - 1 mlrd. 
147 mln. 495 tūkst. litų. Tai tniputį daugiau 
(70.5 mln. litų) nei pernai.

Bet tiesiogiai krašto apsaugos, kartu - 
ir visos kariuomenės išlaidos šįmet suda
rys 1.52% BVP. Likusią krašto apsaugos 
sistemai skiriamų lėšų dalį - 278.8 mln. litų 
- gaus Valstybės sienos apsaugos tarny
ba ir Vidaus reikalų ministerijos vidaus 
tarnybos pulkai.

Kaip balsuojama Europos Sąjungoje?
Nuo gegužės 1 dienos Europos Sąjun

gą papildžius naujomis valstybėmis, pasi
keičia ir balsavimo svoris Europos Sąjun
gos Tary boje (The Council of the European 
Union). Iki gegužės 1 dienos ES nariai tu
rėjo šitiek balsų:

Vokietija, Prancūzija, Italija, Didž. Bri
tanija- po 10;

Ispanija - 8;
Belgija. Graikija, Olandija, Portugalija 

- po 5;
Austrija, Švedija - po 4;
Danija, Airija. Suomija - po 3:
Liuksemburgas - 2.
Sprendimams daugumų sudarė 62 bal

sai iš 87 (71.3%).
Po gegužės 1 dienos galios pereinamo

sios taisyklės, kurios įsitvirtins nuo lapkri

Kaune masiškai šoks valsą
Lietuvoje prasidėjo šventiniai renginiai, 

skirti Lietuvos narystei Europos Sąjungoje, 
tačiau didžiausios iškilmės bus surengtos 
gegužės 1-ąją. Ypatingą programą rengia 
Kauno miestas. Tądien Kaune viešės dau
gelio užsienio šalių ambasadoriai, o Vie
nybės aikštėje planuojama pasiekti netradi
cinį rekordą - publika bus raginama masiš
kai šokti valsą.

“Jeigu mums pasiseks, Lietuvos agen
tūra “Factum” pasirengusi užfiksuoti re
kordą - vienu metu daugiausiai porų, šo
kančių europinį valsą”, - sakė Kauno cere
monijų meistras Kęstutis Ignatavičius. Jo 
teigimu, Kaunas yra šokėjų miestas. Pla
nuojama, kad aikštėje bus nemažai šokių 
mokytojų, kurie padės publikai. “Tai turėtų 
būti nepakartojamas reginys, kuris gali 
sudominti ir užsienio šalių televizijas”, - 
sakė jis. Speciali programa numatyta ir už
sienio šalių ambasadoriams. Meras Arvydas

Daugėja sugyventinių
(ELTA). Lietuvoje kas keturiolikta pora 

gyvena bendrą gyvenimą nesusituokę. 2001 
m. visuotinio surašymo duomenimis, Lietu
voje buvo 55,200 sugyventinių porų. Mies
te buvo surašyta 33,600. kaime - 21,600 
sugyventinių porų.

Daugiau kaip trečdalio (37%) sugyven
tinių šeimose buvo vaikų iki 18 metų. Su
gyventiniai sudarė 3.2% visų gyventojų. 
Kaimo gyventojai dažniau negu miesto 
sudaro tokias poras. Kas dvidešimt šeštas

Briuselyje posėdžiavusi Šiaurės Atlan- n- 
to Taryba nusprendė, kad NATO užtikrins ns 
į Aljansą įstojusių Baltijos valstybių oro ro 
erdvės apsaugą ir dislokuos Lietuvoje je 
sąjungininkų pajėgas. Sąjungininkai lai- li- 
kys Lietuvoje vienos iš NATO valstybių ių 
karinių oro pajėgų grandį - 4-6 lėktuvus, is. 
Pirmieji lėktuvai į Zoknių oro uostą (prie ie 
Šiaulių) jau atskrido.

Baltijos šalys dėl savo neišplėtotų ka- a- 
rinių oro pajėgų kol kas realiai negali su- u- 
stabdyti galimus oro erdvės pažeidimus, nu- u- 
tupdyti nuo kurso netyčia ar piktavališkai ai 
nukrypusius orlaivius.

Du tinkami naudoti Lietuvos reaktyvi- ri
mai “L-39 Albatros” oro policijos funkcijas as 
gali atlikti tik šviesiuoju paros metu, neses 
juose nėra nakties bei blogo oro sąlygoms ns 
reikalingų navigacijos prietaisų ir radarų. 4.

Lietuvoje su Švedijos pagalba sukurtas as 
oro gynybos batalionas kol kas aprūpintas as 
tik zenitiniais artileriniais pabūklais L-70, '0, 
kurių baterija saugo oro erdvę prie Ig-g- 
nalinos atominės elektrinės.

Lietuva pasirašė sutartį su JAV dėl oro to 
gynybos nešiojamųjų raketinių sistemų nų 
“Stinger” įsigijimo, tačiau šios sistemos bus us 
patiektos tik 2006 metais. □ □ 

čio 1 dienos. Tada nariai turės tiek balsų: į: 
Vokietija, Prancūzija, Italija, Didž. Bri-ri- 

tanija - po 29;
Ispanija ir Lenkija - po 27;
Olandija - 13;
Belgija, Čekijos Rcsp., Graikija, Vengri-ri- 

ja. Portugalija - po 12;
Austrija, Švedija - po 10;
Danija, Airija, Lietuva. Slovakija,ja, 

Suomija - po 7;
Kipras, Estija, Latvija, Liuksemburgas,as, 

Slovėnija - po 4;
Malta - 3.
Sprendimams daugumą sudaro 232 bal-al- 

sai iš 321 (72.3%). Be to, su sprendimu turimi 
sutikti (sąlyginai) du trečdaliai narių -į - 
valstybių.

MP inf.af.

Garbaravičius Kauno rotušėje surengs iš-iš
kilmingą priėmimą, o vėliau užsienio šaliųlių 
diplomatai turėtų pėsčiomis pasiekti Vicny-iy- 
bės aikštę.

Balandžio 30-ąją spalvingą akciją prierie 
Savivaldybės pastato ketina surengti ir ir 
Kauno darželių auklėtiniai. Jie turėtų pagaga- 
minti apie 700 vėjo malūnėlių, nudažytųjų 
Lietuvos ir ES vėliavų spalvomis. Pasakak 
Kauno vicemero Eriko Tamašausko, šventi-ti- 
niai renginiai Kaune tęsis iki gegužės 20 d d.

Per Lietuvos miestus ir miestelius nuru- 
vilnysianti stojimo į Europos Sąjungąšven-n- 
tės banga pasieks ir pajūrį. Paminėti rcikš-:š- 
mingą įvykį klaipėdiečiai bus pakviesti ji į 
gegužės 1-osios nuotaikingą renginį “Eu-iu- 
ropa - mūsų namai”.

Šventė prasidės tą dieną kariliono kon-n- 
certu. Į renginius pakviesti dalyvauti visųsų 
Lietuvoje reziduojančių ambasadų ir kon-n- 
sulatų darbuotojai. □□ 

kaimo gyventojas šeimoje gyveno kaip su-u- 
gyventinis, o mieste - kas trisdešimt ketęt- 
virtas. Statistikų teigimu, didesnė dalis - - 
52.5%- visų sugyventinių buvo 25-44 me-.e- 
tų. Jauni gyventojai mieste dažniau negigu 
kaime pasirenka bendrą gyvenimą nesusi-i- 
tuokus. Kas trečias miesto ir kas šeštaas 
kaimo sugyventinis buvo 20-29 metų.

Didelė dalis sugyventinių (48% vytų iiir 
43% moterų) yra išsimokę. Beveik trečdaliai s 
sugyventinių niekada nebuvo vedę. m
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Bendruomenės baruose
Viešnagė Australijoje

Dana M. Baltutienė

Tryliktą kartą grįžau į Aus
traliją, šiltą, svetingą, kurioje 
praleista didžioji dalis mano 
gyvenimo. Čia tebėra giliai įleis
tos mano šaknys, čia mano vai
kai. anūkai ir draugai. Bet po 
dešimt metų mano šaknys vis 
giliau įleidžiamos Lietuvoje. 
Australijoje aš atostogauju, o
Lietuvoje gyvenu. Iškerčiau patogų gyve
nimą Australijos didmiestyje į skurdų gy
venimą Lietuvos kaime.

Užsienio lietuviai paprastai negrįžta į 
kaimą. Jie ilgai vargsta, kol atsiima tėvų 
žemę. Paskui tik pradeda galvoti, ką su ja 
daryti. O tie, kurie sugrįžta į Lietuvą iš už
sienio, renkasi patogesnį gyvenimą - Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, kartais glaudžia
si prie giminaičių Šiauliuose, Panevėžyje, Ma
rijampolėje. Tik “don kichotai”, kuriems lem
ta kovoti su vėjo malūnais, grįžta į savo tėviš
kę tolimame kaimo užkampyje prie miško.

Kaime daug patogumų nerasi, nebent 
lai būtų kokioje naujai išdygusioje kaimo 
turizmo sodyboje prie ežero ar upės. Bet čia 
jau apie kaimo verslą kalba eina. Tikras kai
mas tebėra “kur bakūžė samanota”. Čia tebe
gyvena močiutėsir diedukai. Dažnai jie dar 
priglaudžia savo nusigyvenusius, bedarbius 
vaikus ar vaikaičius. Kaime dar rasi gyven
vietes (sovietmečio palikimas) - šalia medi
nių trobelių, eilę keturbučių iš silikatinių 
plytų pastatų ir šiferio stogais dengtų. Kolek
tyvizacijos laikotarpiu vienkiemiai buvo ardo
mi. gyventojai su namukais buvo perkeliami 
į gyvenvietes. Tie, kurie nuosavų namų ne
turėjo, buvo apgyvendinti naujai statytuose 
blokiniuose namuose. Keturbučių gyvento
jai- nepastoviausias kaimo elementas. Vy rai 
paprastai gyvena šia diena, dažnai keičia 
žmonas, darbus ir gyvenamąjį plotą.

Dažnai girdime posakį: “kaimas prasi
gėręs”. “kaimas nusigyvenęs”. Mano pažįs
tami ūkininkai nėra kokie prasigėrę tinginiai. 
Tačiau jų gyvenimas tikrai nepavydėtinas. 
Dažnas iš jų, kaip Šv. Rašte parašyta, kas
dieninę duoną prakaitu užsidirba. Kiek pa
menu. ir mano tėvai bei proseneliai sunkiai 
dirbo, bet tai buvo seni laikai. XXI šimtme
tyje turime žemei dirbti techniką - traktorius 
su gerais plūgais, kuliamąsias, šieno presus, 
bet iš esmės gyvenimas nedaug tepasikei
tė. Vasara - tai dulkini keliai ir pulkai musių, 
o pavasarį ir rudenį - purvynai. Tik kai at
šąla ir pastinga, kaimas atrodo kaip Kalėdinis 
atvirukas. Bet tada prasideda šlapdriba, plik- 
ledž.iai ir pūgos

Tiesa, šiandien kaime rasi pagrindinę 
civilizuoto gyvenimo atributiką - telefoną, 
radiją, televiziją, tačiau retai kur rasi mies
to patogumus - karštą vandenį, tualetą 
viduje. Retai kur rasi gražiai sutvarkytą 
kiemą. Nors šiais laikais šiukšles išveža, bet 
ne visi šia paslauga naudojasi, pigiau vis
ką suversti už tvarto.

Antra vertus, ką gali norėti iš to kaimo? 
Per 12 atkurtos nepriklausomybės metų 
niekas nieko gero kaimui nedavė. Valdžia 
didžiuojasi, kad Lietuvoje gyvenimo lygis 
sparčiai kyla. Miestuose tai akivaizdu, ne
pasakysi to apie kaimą, kuris prieš dešimt
metį pasiekė duobės dugną ir vis neiškopia 
iš jo. Nieko nėra blogiau kaip laižyti medų 
per stiklą. Pilnos parduotuvės prekių, o tau, 
vargšeli, tik veršio uodega skirta. Kaimo 
mokyklos skurdžiausios, darželių visai ne
beliko, medicinos punktai irgi veikia tik kai 
kur ir kai kada, net kunigų, ir tų trūksta. 
Apie pramogas nėra ko ir kalbėti. Tai kas tam 
vargšui žmogeliui daryti: gerti, prasigerti, 
mušti žmoną, šunį ir vaikus, ir iš apmaudo 
pasikarti?

Dešimt metų smerkiau kaimo girtuok
lius, tinginius, veltėdžius, kol pagaliau ir 

man akys atsivėrė. Nevisi gali 
būti apsuk-rfis, važinėti po 
užsienius, užsi-dirbti daug 
“žaliukų”, statytis kotedžus. 
Miesto gyventojai sunkiai 
susikalba su kaimiečiais. Kaimo 
žmonės jiems atrodo lyg kitos 
planetos gyventojai, nes kaimo 
žmogaus mąstysena ir 
gyvenimas neatitinka vaka
rietiškoms gyvenimo normoms.

Pirmaisiais ūkininkavimo metais tikrai 
buvo sunku susi-gaudyti. Sakykim reikia 
pasisamdyti darbi-ninką. Susirandi kokį 
bedarbį, susitari dėl kainos. Atrodo, viskas 
gerai - daug nepra-šo. Jis sako: “ateisiu 
rytoj”, o ateina už poros dienų, o kartais tik 
už savaitės. Prieš prade-dant darbąjau prašo 
pinigų arba degtinės.

Galvoji, galvoji ir negali suprasti: jie 
skundžiasi, kad neturi darbo, negali šei
mos išlaikyti, o į darbą žiūri visai abejingai. 
Kodėl tokie žmonės, ko jiems trūksta? O 
trūksta labai daug. Pirmiausia - gyveninio 
garanto, t.y. normalių gyvenimo sąlygų - 
tokių, kokias dažnas miesto žmogus turi.

Kaimo gyventojai daugumoje yra maža
moksliai. skurde užaugę. Jų tėvai anais - 
prieškario laikais, mužikais buvo vadinami. 
Jų gyvenimas užburtas ratas - skurdas pa
gimdo skurdą. Kol egzistavo kolūkiai, kai
mo žmonės turėjo užtikrintą pragyvenimą 
- valdžia ir kolūkio pirmininkas juos glo
bojo. Kolūkių era baigėsi, o jų terpės niekas 
neužpildė. Kaimiečio gyvenimas pakriko. 
Tada prasidėjo keiksmai, ypač ant Lands
bergio, ir valdžios apskritai. Kaimo žmonės 
ir šiandien dar tebeieško išganytojo. Su 
kiekvienais rinkimais viliasi jį surasti ir 
kaskart apsigauna.

Valdžios vyrai kalba apie sparčiai au
gančius ekonomikos rodiklius, apie didė
jančias pajamas ir kylantį gyvenimo lygį. 
Rodikliai būtų dar geresni, jeigu išmestum 
iš apyskaitos kaimą. Viską gadina tas ne
vykėlis kaimo gyventojas. Deja, Lietuvoje 
apie 30% tokių nevykėlių kaime tebegy
vena. Tai didelis galvosūkis valdžiai. O 
galbūt ir ne. Per 12 metų valdžia neįvykdė 
rimtos agrarinės reformos, tiesiog nesufor
mavo kaimo vizijos. Vis tos pačios tuščios 
kalbos ir trumparegiai skylių užlopymai.

Ar gali žmogus tikėti tokia valdžia, kuri 
pažada vieną, o po rinkimų daro kitą? 
Nenuostabu, kad visose apklausose valdžia 
stovi žemiausioje vietoje.

Artėjant prisijungimui prie Europos Są
jungos, kai kurie kaimo žmonės gal tikisi 
ką nors gauti iš ES, nes prieš balsavimus 
dėl stojimo buvo tiek daug pažadėta. Iki 
šiol Europos struktūriniai fondai atnešė lai
mę tik apsukriems turčiams, ir tai daugiau
siai miestelėnams su geromis pažintimis. 
Pasirodo, pagal ES taisykles, norint gauti 
paramą, turi pirmiausiai pats nemažai rezer
vų banke turėti. O kokių pajamų žmogus 
gali susikrapštyti iš poros žalmargių ir tre
jeto paršelių. Vargšas gimei, vargšas ir būsi.

Aišku, ne vien biedniokai kaime gyve
na. Kai kurie ūkininkėliai pajėgia iš braš
kių ar net kiaušinių prasigyventi ir dar sa
vo vaikus į aukštuosius mokslus leisti, bet 
jie dirba po dvylika valandų septynias 
dienas per savaitę. Jau ketvirtą valandą 
ryto išveža savo produkciją į turgų. Pažįstu 
porą ūkininkų, kurie turi po 50 melžiamų 
karvių. Jie irgi žiemą vasarą keliasi penktą 
valandą karvių melžti, kad galėtų atšaldytą 
pieną 7 valandą pieno vežikui priduoti.

Po tokių liūdnokų apsvarstymų kyla 
klausimas: jeigu taip blogai kaime, kam tie 
žmonės jame gyvena? Galbūt ateityje Lietu
voje, kaip ir kitose Europos šalyse, ženkliai 
sumažės kaimo gyventojų skaičius. J kaimą 
žmonės atvažiuos pavasaroti, atsipūsti nuo 
miesto triukšmo. Tačiau pastovių gyventojų

Žinios iš Tasmanijos
Sulaukėme svečių - Lietuvos Garbės 

konsulas Melbourne Andrius Žilinskas su 
žmona aplankė Hobarto lietuvių bendruo
menę. Susitiko ir su Launcestono lietuvių 
bendruomenės nariais, kuriems reikėjo kon
sulato pagalbos. Kaip pranešė LB seniūnė 
Irena Vilnonytė-Grant, sutiko ir naują lie
tuvišką šeimą. “emigravusią“ įLauncestoną 
iš Adelaidės. Tai - Birutė ir Antanas Stan
kevičiai su dviem 5 metų dukrelėmis. P. 
Stankevičius yra orthodontistas,o žmona 
tautinių šokių mokytoja.

Sekmadienį, balandžio 4 d., Hobarto lie
tuviai susitiko su LR Garbės Konsulu Mel
bourne Andriumi Žilinsku ir jo žmona. 
Konsulas paaiškino mums Australijos 
įstatymų pakeitimus, liečiančius dvigubą 
pilietybę, ir Lietuvos įstatymus, liečiančius 
pilietybės atstatymą. Taip pat atsakė į dau
gelį įvairių klausimų.

Po kavos ir užkandžių visi išsiskirstė į 
namus patenkinti ir išgirdę daug žinių.

Dalis Hobarto ir apylinkės lietuvių susitikime su LR Garbės konsulu Melbourne 
Andrium Žilinsku su žmona (centre).

Velykų šventės Brisbanėje
Iškentę vasaros karščius, pagaliau su

laukėme puikių, saulėtų, bet vėsesnių dienų. 
Balandžio 4 d. - Verbų sekmadienį - mus 
aplankė net du lietuviai kunigai - Algirdas 
Šimkus ir Andrius Šuškevičius. Kadangi 
neturime savo bažnyčios, šv. Mišios buvo 
aukojamos Lietuvių Namų salėje. Daugu
mas tautiečių turėjo progą atlikti Velykų 
metinę išpažintį. Šv. Mišių metu skaitymus 
atliko Regina Platkauskienė. Po apeigų vi
si sugiedojo “Marija, Marija” giesmę.

Brisbanės Apylinkės Valdybos pirminin- 

kaime visada bus. Matote, yra kaimo žmo
gus ir yra miesto žmogus. Kaimo žmogui 
reikia žemės, kad galėtų kaip kurmis joje 
knistis, miesto žmogui reikia kur kas man- 
dresnių gyvenimo pramogų.

Gamta atgaivina, gamta gydo. Tuo tarpu 
miesto triukšmas - vargina ir sekina žmogų. 
Regėjimai ir dvasiniai pokyliai gamtoje vi
sai kitokie negu triukšmingame mieste. Tik 
gamtoje žmogus gali pajusti, kad yra visatos 
dalelytė. Tik gamtoje gali pajusti tikrąjį jos 
grožį. Net purvas ir šaltis lengviau pergy
venamas žinant, kad gamta greit pabus iš 
žiemos miego, greit iš po sniego prasikals 
plūkės ir žibutės, padangėje išvysi linksmai 
čiurenančius vyturėlius ir pro seną tvartą 
pamatysi lėtai atplasnojantį pernykštį gan
drą. Pavasarį ir vasarą retas pilietis nenori 
grįžti į savo gimtąjį kampelį. Čia jo laukia 
sentimentai, seni draugai ir visa gamtos idilija.

Kartą skaičiau, kad žmogaus pagrindi
nis lojalumas pirmiausia yra savo tėviškei, 
o ne valstybei ir tautai. Daugiausiai lietuvių 
yra gimę kaime. Gyvenimo saulėlydyje, 
retas lietuvis nenorėtų sugrįžti prie savo 
šaknų - į savo gimtą kraštą.

* * *

Kovas Rožei Vaičiulevičiūtei buvo ypa
tingai svarbus mėnuo, nes po dviejų metų 
įtempto mokslo, Rožė baigė Sterilizavimo 
Technikos kursus (Central Sterile Supply 
Department). Įdomu tai, kad tokių kursų 
Tasmanijojc nėra. Mokymasis ir egzaminai 
vyko korcspondenciniu ir telefono būdu. 
Patenkinta Rožė atsiėmė savo kurso bai
gimo pažymėjimą Melbourne ir tada pirmą 
kartą susitiko su savo mokytoju.

Sveikiname mūsų darbščiąją Rožę su 
baigtu mokslu.

* * *

Velykų pirmadienį surengėm iešmininę 
(BBQ) Jankų triušių ir naktinių pelių 
(possom‘ų) “ūkyje“. Sumušėm Velykų 
kiaušinius pagal senas tradicijas. Laimėjo 
Rožės duktė Nijolė. Buvo ypač puiki diena, 
tad sočiai užkandę, visi pasileido prie jū
ros kranto pasidžiaugti gamta.

Endrius Jankus

kė Gaila Bagdon pakvietė visus prie vaišių 
stalo. Namų šeimininkės - Virginija Mali
šauskienė ir Genė Ralph - paruošė puikų 
maistą svečiams ir visiems apsilankiusiems 
į šią Velykų šventę. Mažesnieji vaikučiai, 
išbėgę į kiemo krūmokšnius, ieškojo mar
gučių, o vyresnieji turėjo progos pasišne
kučiuoti su maloniais svečiais - kunigais.

Toliau sekė skrybėlių paradas. Išsiri
kiavo visa eilė ponių, mergaičių ir berniukų 
su įvairiausiomis skrybėlaitėmis, papuoš
tomis gėlėmis ir spalvotais kaspinais. 
Bendru plojimu nubalsuota, kad gražiau
siai pasipuošusi buvo pati mažiausia pa
rodos dalyvė Kathy Požeraitė.

Ant stalo krepšiukuose matėsi daug 
margučių. Šiais metais galėjome pasigėrėti 
įvairiausiai nudažytais, vaškuotais, išmar
gintais ir išskutinėtais margučiais. Kon
kurso teisėjo nutarimu, gražiausi margučiai 
buvo dažyti svogūnų lukštais ir išskutinėti 
lietuviškos juostos raštais. Laimėtojai Regi
nai teko šokoladas ir butelis šampano.

Visiems smagiai bendraujant, buvo pra
vesta turtinga loterija. Brisbaniečiai tikrai 
dosnūs savo Lietuvių Namų reikalams. 
Pirmininkė Gaila Bagdon priminė, kad Na
mams jau reikalingas remontas ir dažymas. 
Į Lietuvių Namus susirenkame tik pirmą 
mėnesio sekmadienį, todėl malonu praleisti 
dieną su draugais ir pažįstamais.

Nuoširdi padėka Katrinai ir Algiui Mil
vydams, kurie pakvietė kunigus, juos ap- 
nakvydino, prižiūrėjo ir pavažinėjo po 
įdomesnes vietoves. E. Wicks padarė daug 
nuotraukų, kurias matysite sekančiame 
“Lapo” numeryje. R. Platkauskienė
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Lietuva iš arti
Irakas kelia nerimą

Daugeliui lietuvių Irako vardas tapo žinomas tik prieš kelioliką mėnesių, kai Lietuva 
prisidėjo prie JAV suburtos "norinčiųjų koalicijos”. Dabar lietuviai kariai tarnauja 
anglų brigadoje ir lenkų vadovaujamoje divizijoje. Tačiau pastaruoju metu augantis 
irakiečių pasipriešinimas kelia galvosūkį LR Seimui, o kartu ir nerimų karių ar
timiesiems. Kaip jaučiasi Velykų atostogoms grįžę kariai ir kaip padėtį pergyvena jų 
šeimos - apie tai rašo kaunietis žurnalistas Remigijus Jurgelaitis. Red.

Maždaug pusė iš 120-ies Irake tarnau
jančių Lietuvos karių grįžo namo Velykų 
atostogoms. Krašto apsaugos ministerijos 
teigimu, tęsti misijos į Iraką sugrįš visi 5X 
pailsėję kariai. Kol kas nė vienas karys ne
pareiškė noro likti Lietuvoje, nors situacija 
Irake kasdien darosi vis grėsmingesnė.

Tiek Basroje (anglų zona), tiek Karba- 
loje (lenkų zona), kur tarnauja Lietuvos ka
riai. padėtis nerami. Čia sustiprintas budru
mas. kariai patruliuoja tik su neperšauna
momis liemenėmis ir šalmais. Pranešama, 
kad kariai apginkluoti papildomais ginklais, 
o situacija regionuose vadinama įtemp
čiausia pokario Irake. Neseniai Lietuvos 
kariams teko atremti vieną sukilėlių ataką, 
operacija baigėsi sėkmingai.

Pasikeitusi padėtis Irake ir realiai padi
dėjusi grėsmė Lietuvos karių gyvybėms 
mūsų šalies kariškių nebaugina. “Nėra jo
kių baimių. Mūsų darbas — užtikrinti sau
gumą. Drąsiai kilos savaitės pradžioje vyk
siu tęsti misijos. Panašiai nusiteikę ir kiti 
kariai”, - tikino vyr. leitenantas M.Mašta- 
vičius. Lietuvoje atostogaujantys kariai sa
ko, kad baimintis nederėtų. Bet jis stebisi, 
iš kur atsirado sukilėliai, nes Irake sako 
nepastebėjęs nė vieno Husseino šalininko.

Kariai stengiasi nuslėpti jaudulį ir kal
ba apie savo misiją, kurią privalo tęsti, ta
čiau neneigia, kadjų darbas artimiems žmo
nėms kainuoja ne vieną nemigo naktį. “Aiš
ku, artimiejijaudinasi, tačiau jie supranta, 
kad apsispręsti turime patys”. - kalbėjo 
M.Maštavičius. prieš misiją ketinantis nu
raminti savo tėvus. “Esame parengti atrem
ti sukilėlių atakas”. - dar sykį patikino 
karys. Ne taip užtikrintai skamba šiuo metu 
Irake tarnaujančių karių artimųjų žodžiai, 
jie neslepia kasdien su nerimu laukiantys 
informacinių pranešimų. “Ką jums galiu 
pasakyti? Kažin ar verta dėl 1000 dolerių 
atlyginimo rizikuoti savo gyvybe?" - svars
tė Rukloje gyvenantys karių, kurie šiuo metu 
vykdo misiją Irake, artimieji.

Rukloje atostogaujantys kariai nekal
būs. jie neslepia negalį nieko pasakoti be 
sąjungininkų vadų sutikimo, tačiau dauge
lis karių tvirtino net nepagalvoję po atos
togų nebegrįžti į Iraką. Nekalbūs ir jų arti
mieji. Vos pravėrę butų duris žurnalistams, 
jie atsisako kalbėti. “Tarnauti - mano vyro 
pasirinkimas. Aišku, neramu, ką daugiau 
galiu pasakyti. Sako, kad niekas iki šiol 
ių neapšaudė”. - lakoniškai paaiškino kario 
žmona ir pridūrė laukianti sugrįžtant sveiko 
vyro. “Daugiau į Iraką jo tikrai neleisiu”. 
- užtikrintai kalbėjo moteris.

Kiti Ruklos gyventojai buvo kalbesni. 
“Kai kurios moterys vaikšto apsiašaroju
sios. Augina po kelis vaikus. Klausia, ką 
darys, jei žus vyras”, - pasakojo pensinio 
amžiaus Nijolė Kilviškienč. Ji sako visuo
met matanti ašaras, kai kariai išlydimi j misi
jas. “Mūsų neapgaus, tų jaunų vyrų svei
katai ir gyvybei gresia pavojus”. - kalbėjo ji.

Irake šiuo metu tarnauja du karo medi
kai. Vienas jų - Audrius Mataras buvo grį
žęs; savo namus Jonavoje. “Net nepagalvo
jau, kad galėčiau nebevykti į Iraką. At
virkščiai, man norisi grįžti į Iraką ir baigti

When's the last time you went to 
www.AUS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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misiją". - sakė jis. “Niekada negali žinoti, 
kas atsitiks. Aišku, sukilėliamspuldinėjant 
karius atsirado nerimo, tačiau labiau jau
dinuosi ne aš, bet šeimos nariai. Žmona ir 
tėvai mato, kas vyksta, ir prašo, kad neva
žiuočiau ”, - pripažino karo medikas.

Jis nelinkęs kreipti dėmesio į tėvų pra
šymus ir sako tvirtai apsisprendęs tęsti mi
siją Irake. Kaip ir eiliniai kariai, karo me
dikai taip pat yra ginkluoti, iškilus realiai 
grėsmei galėtų apsiginti. Iki šiol jam ira
kiečiai sudarė draugiškų žmonių įspūdį. 
“Būsiu atviras, visi jie nekenčia amerikie
čių. Įvairiais ženklais rodo, kad jų negali 
pakęsti, tačiau irakiečiai sveikindavo lie
tuvius ir danus”, - priminė jis savo tarnybą 
iki atostogų. Tačiau jokie pažadai neįtikina 
A.Mataro žmonos Jonės. Ji sako supran
tanti. kad tokios vyro kalbos - tik būdas ją 
nuraminti. “Teks jį išleisti, tačiau norė
čiau, kad viskas kuo greičiau baigtųsi ir 
jis grįžtų. Apskritai niekada nepritariau, 
kad jis ten važiuotų”. - sakė J.Mataricnė.

Šeima šiuo metu stengiasi būti kartu ir 
nežiūrėti televizoriaus. “Tie vaizdai negali 
nebauginti. Anksčiau buvo gerokai ra
miau, o dabar tikrai baisu”, - virpančiu 
balsu kalbėjo moteris, tačiau pripažino ne
begalinti vyro perkalbėti.

Vėliau Matarų šeima bendraus elektro
niniu paštu. Kiekvieną dieną Audrius pa
žadėjo atsiųsti po kelis laiškus. J.Matarienė 
sako net negalinti pagalvoti apie tai, ką 
patirtų, jei Audrius nors vieną dieną paža
do netesėtų. “Iki šiol to nebuvo, todėl tikiu, 
kad nebus pagrindo jaudintis”, - vylėsi 
vyrą į Iraką išlydint! moteris. Nepritardama 
vyro apsisprendimui. J.Matarienė tepasakė 
esanti priversta gerbti jo nuomonę. “Palin
kėsiu sėkmės ir ištvermės, kad neapviltų 
likimas". - sakė susijaudinusi moteris.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
darbuotoja Irena Valainytė sako, kad ir Lie
tuvos piliečiams nerekomenduojama vykti 
į šią Artimųjų Rytų valstybę. “Mūsų 
patarimas dėl galimų karinių incidentų 
nevykti į Iraką yra tik rekomendacinio 
pobūdžio, ir pats keliautojas turi nuspręsti, 
ar jis nori keliauti į šalį, ar ne. Mes nega
lime uždrausti”. - sakė 1.Valainytė. URM 
duomenimis, šiuo metu Irake nevieši nė 
vienas civilis Lietuvos pilietis. “Ministerija 
tokių žinių neturi”, - patikino I.Valainytė.

Tuo tarpu URM Vizų skyriaus vyriau
sioji specialistė Gitana Kilinskaitė sako ap
skritai nematanti būdų, kaip Lietuvos pilie
tis galėtų nuvykti į Iraką. “Visosnuversta
jam režimui atstovavusios ambasados už
darytos. Net negalėčiau patarti, kur derėtų 
kreiptis". - sakė vyriausioji specialistė. Ji 
įsitikinusi, kad dėl šių priežasčių Irake šiuo 
metu nėra nė vieno civilio lietuvio.

Be to, nė viena Lietuvos kompanija ne
gavo užsakymo, kurį reikėtų atlikti Irake, 
todėl lietuviai šioje Artimųjų Rytų valsty
bėje nedirba. Viena Vilniaus bendrovė, kuri 
siuva uniformas būsimai Irako kariuome
nei, savo darbuotojų į neramumų draskomą 
šalį nėra pasiuntusi. Irake dirbę Lietuvos 
žurnalistai taip pat palikę šią šalį.

(Sutrumpinta)

Lietuvai įsijungus į ES — 2
Kaip lietuviai dirbs užsienyje

Išsiplėtus Europos Sąjungai, kai kurios 
turtingesnės valstybės kol kas dar nenoriai 
įsileis legalius lietuvių darbininkus, tačiau tai 
- tik laikinas dalykas. Po gegužės 1-osios lie
tuvių laukia nemažai naujovių vykstant į 
užsienį tik trumpam arba ten ieškant darbo ir 
tada įsikuriant kiek ilgesniam laikui.

Nors Europos Sąjungos naujokams teks 
kiek palaukti visiško darbo rinkos liberali
zavimo senesnėse ES valstybėse, ekspertai 
pastebi, kad galimybių legaliai dirbti užsie
nyje bus gerokai daugiau.

Įsidarbinimo sąlygos Lietuvos piliečiams 
ES valstybėse vis dėlto gerokai pagerės iš
kart po įstojimo, nepaisant net ir to fakto, 
kad kai kurios ES narės nusprendė iki dve
jų metų taikyti tam tikrus apribojimus ar 
migracijos kontrolės priemones.

Pasak Vyriausybes kanclerio pavaduo
tojo ES reikalams Petro Auštrevičiaus, dalis 
ES valstybių, (vesdamos apribojimus, siekia 
ne užkirsti kelią Lietuvos piliečių patekimui į 
savo darbo rinkas, bet pirmiausia apsaugoti 
savo socialinės apsaugos sistemas nuo pikt
naudžiavimo. “Tiesiog baiminamasi atvejų, 
kai į ES valstybę atvykstama ne dirbti, bet 
gauti įvairių socialinių lengvatų”, - sakė jis.

Bet jau nuo pirmosios narystės dienos 
Lietuvos ir kitų naujųjų narių piliečiams turi 
būti teikiama pirmenybė įsidarbinant trečių
jų šalių piliečių atžvilgiu. Tai įtvirtinta Sto
jimo sutartyje. “Vadinasi, jeigu į tą patį dar
bą kurioje nors ES valstybėje pretenduos 
Lietuvos pilietis ir, tarkim, Rusijos, galimy
bė dirbti turi būti suteikta pirmiausia 
lietuviui", - nurodė P.Auštrcvičius.

Nuo pat gegužės 1-osios nebus jokių ri
bojimų įsidarbinti ES šalyse tokių specia
lybių atstovams, kaip gydytojai, veterinarai, 
architektai, vaistininkai, akušeriai, slaugy
tojai, taip pat kitiems asmenims, kurie ketina 
ES šalyje steigti savo įmonę ar užsiimti 
savarankiška veikla. Išimtis - tik Austrija ir 
Vokietija, kurios kelerius metus taikys nedi
delius apribojimus tam tikroms paslaugų 
teikimo veiklos sritims.

Lietuvos piliečiai, jau teisėtai dirbantys 
ES šalyje arba priimti nenutrūkstamai dirbti 
metams arba ilgesniam laikotarpiui, toje ES 
šalyje naudosis vienodomis sąlygomis, kaip 
ir visi tos valstybės piliečiai. Bet išvykus dirb
ti į kitą ES šalį, ši taisyklė jau nebegalios. Vi
siems teisėtai ES dirbantiems asmenims socia
linės garantijos bus visiškai užtikrintos - ligos 
ir motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe, 
senatvės išmokų ir kitais panašiais atvejais.

Lig šiol vienos populiariausių ES vals
tybių, kur lietuviai mėgdavo važiuoti už

Senelė optimistė - Gran Kanarijos saloje
“M.P.” Nr. 1-2 (2004.01.23) 

rašėme apie 75 metų vilnietę Ire
ną Daraganaitę, kuri, nepaisy
dama savo amžiaus, puoselėjo 
viltį išvykti dirbti į užsienį ir 
todėl intensyviai mokėsi užsie
nio kalbų.

Irena buvo išrinkta pirmosios 
Lietuvoje “infošou” žanro tele
vizijos laidos “Be tabu” žmogu
mi (laidos gyvavimo penkmečio 
proga). Ji laimėjo kelionę į Gran 
Kanarijos salą. Kelionei Irena la
bai ruošėsi: išstudijavo žemėla
pius, perskaitė kiek rado litera
tūros apie šalį, jos gyventojus ir 
papročius, atnaujino savo gar
derobą. Dizaineriai specialiai jai 
sukūrė maudymosi kostiumėlį...

Kaip sekasi Irenai kelionėje, aprašo 
DELFI: “Penktąją dieną Gran Kanarijos 
saloje „Be tabu” senjorita Irena ragavo gau
sybę alkoholinių gėrimų - pradėjo nuo 
vyno, romo, vėliau ragavo bananų likerio... 
vėl vyno. Tai ji darė pirmą kartą. Lengvai

darbiauti, buvo Airija ir Didžioji Britanija. 
Būtent šiose valstybėse darbo rinka Lietu
vos piliečiams praktiškai bus atvira. Tik kurį 
laiką - iki dvejų metų - bus ribojamas so
cialinis aprūpinimas, pavyzdžiui, darbo ieš
kančiųjų pašalpų gavimas. Tačiau visiems 
teisėtai jau kurį laiką dirbantiems asmenims 
visos socialinės apsaugos priemonės bus 
taikomos nuo pat gegužės 1 dienos.

Danija, Olandija, Švedija informavo, kad 
jos taip pat iš dalies atvers savo darbo rinkas, 
bet taikys tam tikras migracijos kontrolės 
priemones. Šiose šalyse ieškantiems darbo 
greičiausiai reikės gauti supaprastintą darbo 
leidimą, kai kuriuose verslo sektoriuose gali 
būti ribojamas įsidarbinimas.

Portugalija ketina nustatyti darbuotojų 
kvotą naujosioms narėms. Kol kas ji to dar 
nepadarė. Tačiau manoma, kad nustatytoji 
kvota bus pakankama visiems šioje šalyje 
norintiems įsidarbinti lietuviams.

O štai Italija, Ispanija, Prancūzija, Suo
mija. Liuksemburgas, Belgija ketina pirmus 
dvejus metus riboti naujųjų ES narių įsi
darbinimą. Austrija ir Vokietija, kurių didelės 
teritorijų dalys ribojasi su ES naujokėmis, 
numato riboti laisvą darbo jėgos judėjimą net 
iki septynerių metų. Graikija planuoja riboti 
laisvą darbo jėgos judėjimą dvejus metus.

Tos ES šalys, kurios naujųjų ES šalių 
piliečiams taikys tam tikrus darbo rinkos 
apribojimus iki dvejų metų, vėliau turės per
žiūrėti savo pozicijas. Baigiantis antriesiems 
metams, šalys turės informuoti Europos Ko
misiją. ar ir toliau ketina taikyti pereinamąjį 
laikotarpį. Valstybės, norinčios dar porai metų 
pratęsti darbo rinkos apribojimus, turės 
įrodyti, kad laisvas darbuotojųjudėjimas kelia 
arba kels rimtų grėsmių jų darbo rinkai. Prog
nozuojama, kad iki 2006 metų pabaigos tokių 
šalių liks vos viena kita.

O kaip elgsis pati Lietuva? P.Auštrcvičius 
sakė, kad pačiai Lietuvai kol kas nėra būtina 
riboti darbo jėgos iš ES atvykimą, jeigu to
kios atsirastų. Tačiau čia pat pridūrė: “Ne
bent tai grėstų rimtais Lietuvos darbo rin
kos iškraipymais". Gyventojų registro tar
nybos duomenimis. Lietuvoje nėra užsienio 
piliečių antplūdžio - šiuo metu leidimai gy
venti yra išduoti tik 1736 piliečiams iš 25 
esamų ir būsimų ES narių

Lietuvoje įgytas išsimokslinimas ir 
kvalifikacija bus pripažįstami visose ES 
valstybėse. Beje, ieškantys darbo ES šalyse , 
galės naudotis bendra nemokama darbo vie
tų paieškos sistema EURES, kuri lietuvių 
kalba pradės veikti nuo gegužės 1 dienos^

Stasys Gudavičius (“K.d")

Irena Daraganaitė Gran Kanarijos (Ispanija) saloje.

apšilusi senjorita Irena užkanda bananų 
plantacijos vaisiais ir sako: „Linkiu Lietuvai 
klestėti ir užauginti savo bananų plan
tacijas”. Tuomet sėdo pajodinėti ant asilės 
Margaritos, linksmai nusiteikusi uždainavo 
savos kūrybos dainą apie Gran Kanariją ir 
išdūmė į šokius.” □
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EU countries benefit from eVisa
Tourists wanting to travel to Australia from countries joining the European 

Union (EU) will now find it easier to apply for a visitor visa. Australia is the first 
country to offer electronic visa processes to the accesion countries.

From 1 July 2004, the electronic visa lodgement facility, eVisa, will be extended 
to people from Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland. 
Slovenia and Slovakia.

eVisa provides faster and more accessible service to clients who do not have 
easy access to an Australian embassy or consulate.

The system allows people to apply for their visa without having to leave their 
homes.

eVisa is an internet-based system and people can apply and pay for their visa 
from anywhere in the world, 24 hours a day, seven days a week.

Applicants will not need to post their passports to an Australian Embassy or 
Consulate and will not need to line up to get a visa issued, greatly reducing the time 
and effort involved.

eVisa provides improved services to DIMIA clients, while increasing the integrity 
of Australia’s visa system.

cVisa for visitor visas is already available to people in the United Arab Emirates 
and Kuwait and will be gradually expanded to other regions.

This new arrangement will greatly boost the pcoplc-to-pcoplc links between 
Australia and the participating EU countries.

Minister’s media contact: Damon Hunt 0419 691 944
Media Release by

Senator Amanda Vanstone,
Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs.

Minister Assisting the Prime Minister for Reconciliation

Iš Redakcijos pašto
Geelong’o tautinių šokių grupės “Gegutė” 

nauja vadovė
Pranešu, kad dėl susidariusių aplinky

bių nutariau anksčiau pasitraukti iš grupės 
“Gegutė” vadovavimo pareigų, nors buvau 
numačiusi kitaip.

Man malonu, kad mano ilgametė šokių 
talkininkė Loreta Čižauskaitė-Tigani sutiko 
vadovauti “Gegutei” ir nusivežti Šokėjus į 
Šokių šventę Melbourne.

Penktadienį, balandžio 23 dienų, per 
repeticiją, visa kas surišta su grupės in
ventoriumi - knygomis, muzika, koplyt
stulpiu, klumpėmis ir pinigais - su patei
sinimo dokumentais perdaviau Loretai Ti- 
gani. kartu ir Pettitt Park Hall raktą.

Kas liečia mano išdalintus tautinius 
rūbus, tai kai tik man juos grąžins, atiduosiu 
kam priklauso, pagal knygos užrašą.

Nuo anksčiau minėtos datos visais rei

Gerb. Redaktore,
Š. m. “Mūsų Pastogėje” Nr. 10 paste

bėjau žinutę, kad vasario 28 dieną mirė Tcd 
Matulevičius, daug rašęs laikraščiui “The 
Sydney Morning Herald”. Kai į redakcijos 
pageidavimą nepastebėjau jokių atsilie
pimų, pamaniau pareikšti savo pastabas. Tik 
vieną kartą esu telefonu kalbėjęs su a.a. Tcd 
Matulevičiumi.

1981 m. lankydamas Lismore (NSW) 
mieste tada dirbusią savo dukterį, buvau 
privestas prie pastato, kuriame buvo užra
šas “Dr. Margaret Matulevičius”. Dukters 
darbovietėje bendradarbiai stebėjosi, kad ji 
tik viena galėjo perskaityti-ištarti gydyto
jos pavardę. Australai tenkinosi tik “Dr. 
Margaret” pavadinimu.

Supratau, kad jos vyras yra lietuvis, net 
ir pavardės nesutrumpinęs. Kaip ir kitose 
kelionėse, taip ir čia, manau, paskambinsiu 
telefonu tautiečiui. Gal pasiilgęs gimtojo 
žodžib? Į telefono skambutį atsiliepė žmona. 
Paprašiau kalbėti su Mr. Išgirdau Matule
vičiaus balsą, pasisakiau, kad esu lietuvis 
iš Sydnėjaus, lankau čia dirbančią dukterį, 
kuri kalba lietuviškai. Sakiau, kad keliau
damas paskambinu nuošaliau gyvenan
tiems tautiečiams. 

Skaityk “Mūsų Pastogę" — viską žinosi!

kalais, liečiančiais šokių grupę, prašau 
kreiptis į Loretą Tigani adresu:

47 CLYDESDALE WAY, 
HIGHTON, VIC 3216.

Baigdama grupės vadovavimui, noriu 
nuoširdžiai padėkoti visoms Geelong’o 
lietuvių organizacijų valdyboms ir pavie
niams asmenims, kurie rėmė ir talkino šokių 
grupei per paskutinius 30 metų.

Ypač dėkoju visiems šokėjams, kurie 
pradėjo lankyti repeticijas ir šokti 1974 m. 
bei dalyvavo Adelaidės Lietuvių Dienų 
šventėje, taip pat šokantiems iki šių dienų.

Loretai, sėkmės ir ištvermės tęsti tau
tinių šokių grupės puoselėjimą Geelong'c.

Su didele pagarba
Birutė Gailiūtė-Liebich

Matulevičius pasisakė, kad jis lietuviš
kai nekalba ir su lietuviais nesusitinka. Kas 
lietuviška, viskas liko praeityje. Kviečiau, 
jam lankantis Sydnėjuje aplankyti Lietu
vių Klubą. Neatrodė, kad tuo jis būtų domė
jusis.

Pasikalbėjimas truko apie 10 minučių. 
Atsisveikinome tolimi, nežiūrint, kad esame 
atvykę iš to paties krašto.

Vėliau, Sydnėjuje, pastebėjau keletą Ted 
Matulevičiaus pasisakymų ir dienraštyje 
“The Daily Telegraphe”. Kai kas sakė paži
nojęs Matulevičių, atvykusį j Australiją 18 
metų jaunuolį ir dirbusį Viktorijoje, kariuo
menės daliniuose. Ar tai tas pats Matulevi
čius, nežinau? Jonas Zinkus

Gerb. Redaktore,
Rašau Jums iš Vilniaus. Esu pensinin

kas. Labai norėčiau susirašinėti su Austra
lijos lietuviais. Ar galite paskelbti mano 
elektroninį adresą savaitraštyje.

p.babravicius@post.skynet.lt
Gal atsiras žmonės, kurie mėgsta rašyti 

ir gauti laiškus. Labai Jums ačiū.
Povilas Babravičius

Doc. Kazimieras
Blaževičius, Kaunas

Nuo seno mūsų sąskaitos su Rusijos 
valdovais buvo ypatingos, tokios išliko ir 
mūsų laikais. Carinė Rusija buvo pavergusi 
daug tautų, tačiau labiausiai nekentė lie
tuvių ir juos engė. O nekentė už tai, kad 
mūsų bajorija - sulenkėjusi ir ne - savo 
širdyje buvo išsaugojusi LDK laikų dvasią 
- laisvės siekimą bet kuriomis priemonėmis. 
1831 ir 1863 metų sukilimai tą patvirtina. 
Po abiejų nepavykusių sukilimų carinė re
presinė mašina veikė visu pajėgumu. Lie
tuvių tautos laukė jotvingių, prūsų ir kitų 
baltų genčių likimas.

XIX a. viduryje Vakarų Europoje plito 
revoliucinės nuotaikos, reikalauta liaudžiai 
laisvės, lygybės ir brolybės. Po 1863 metųį 
Vakarus pabėgę sukilimo vadai supažin
dino Vakarų visuomenę su pavergtų tautų 
padėtimi Rusijoje. Pažangūs Rusijos inteli
gentai ir rusų emigrantai smerkė carinės 
administracijos savivalę. Užsienio lingvis
tai, pajutę, kad lietuvių kalbai gręsia išny
kimas, pradėjo ja domėtis, stengėsi gelbė
ti, pabrėžė jos svarbą lingvistikos moks
lui. Europoje už lietuvių kalbą senesnė 
tebuvo prūsų kalba. O carinė valdžia sten
gėsi tą kalbą sunaikinti.

Kada žūsta valstybė, ji dar gali atgim
ti. Kada žūsta tauta, ji žūsta amžinai. Lie
tuvos valstybė kelis kartus buvo pražu
vusi, tačiau, mūsų visų laimei, tauta ir kalba 
nebuvo pražuvusios niekad. Lietuvių kal
bos nelaimės prasidėjo nuo tada, kai Baž
nyčia tapo polonizacijos židiniu. Aktyvi 
polonizacija per bažnyčias ir mokyklas 
tęsėsi iki vyskupo Motiejaus Valančiaus 
laikų. V/skupas labai stengėsi, kad lietu
vių kalba būtų grąžinta į bažnyčias ir 
mokyklas. Deja, po 1863 metų sukilimo 
lietuviškos parapinės mokyklos, kuriomis 
vyskupas taip rūpinosi, buvo uždarytos. 
Tuo metu lietuvių kalba tebuvo gyva tik 
kaimo gryčiose.

Lietuvių kalba po Kristijono Donelaičio 
(1714-1780m.) antrą kartą kelią į mūsų 
raštiją pradėjo XIX a. pradžioje. Tuo metu 
Vilniaus uiversitete mokėsi nemažai valstie
čių vaikų, kurie savo gyvenimus paskyrė 
lietuvybei gaivinti, lietuviškai literatūrai ir 
istorijai. Tai Simonas Daukantas, vyskupas 
Motiejus Valančius, Simonas Stankevičius 
ir kiti.

Lietuviškos spaudos lotyniškais raš

Iš Redakcijos pašto
Gimstančios žvaigždės
Nelauktai iš Antano Zakarausko gavo

me pakvietimą į Sydnėjaus Operos Draugi
jos ruošiamą koncertą - naujųjų talentų 
operos teatrai pristatymą.

Balandžio 3 Willoughby presbiterionų 
bažnyčią beveik sausakimšai pripildė Drau
gijos rėmėjai ir atlikėjų artimieji. Koncerte 
pristatytų studentų tarpe buvo dainininkai 
ne tik iš Australijos valstijų, bet ir iš kitų 
valstybių, kaip pvz. Kinija ir Lietuva. 
Sydnėjaus konservatorija tiki jų gražia 
ateitimi.

Malonu buvo mums matyti, kiek daug 
gražaus talentingo jaunimo yra visuose 
kraštuose. O mes, žinoma, daugiausiai 
džiaugėmės mūsų tautiečiu Antanu, kuris 
tikrai buvo vertas pasididžiavimo.

Po koncerto, kuriame Antanas buvo 
šiltai primtas klausytojų, prie puodelio ka
vos nors trumpai pasišnekučiavome. Jis 
labai patenkintas gavęs galimybę čia gilin

Tautinio ir politinio 
atgimimo keliu 

(Spaudos atgavimo dienos - gegužės 7 - proga)

menimis draudimas ilgam laikui pristabdė 
tautos kultūrinį vystymąsi, sutrukdė tau
tinės inteligentijos organizavimąsi, lietu
viškos raštijos tobulėjimą, literatūrinės 
kalbos formavimąsi, mokslo plėtrą ir tau
tinės sąmonės brendimą. Visi šie nusikal
timai mūsų tautai buvo daromi sąmoningai, 
tikintis, kad tamsią nuskurdintą ir neorga
nizuotą liaudį pavyks lengvai surusinti bei 
nutautinti. Už išsaugotą tautos gyvastį ir 
gimtąją kalbą turime būti dėkingi papras
tiems kaimo žmonėms, atlaikiusiems visas 
negandas.

“Aušra” pradėjo naują tautinio atgi
mimo etapą, paskatino lietuviškos perio
dinės spaudos atsiradimą ir kartu su pil
kaisiais tautos didvyriais knygnešiais bei 
daraktoriais pakėlė tautą audringam tau
tiniam atgimimui, kurio carinė administra
cija jokiomis priemonėmis jau nepajėgė 
sustabdyti. 1904 m. gegužės 7 d. caras 
Nikolajus II pasirašė dekretą kuriuo buvo 
panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. 
Tai buvo istorinė mūsų tautos pergalė prieš 
rusiškąjį nacionalšovinizmą. atvedusi tautą 
į politinį atgimimą.

Atkovojus spaudą, prasidėjo nauja ko
va už kultūrą ir politinę laisvę. Susiklos
čius palankiomis aplinkybėms, toji kova 
buvo apvainikuota 1918 m. vasario 16 d. 
atgauta laisve. Tuomet laisvė buvo tik dekla
ruota, nes krašte šeimininkavo vokiečiai.

Pirma tikra laisvės diena buvo 1918 
metų lapkričio 11-oji - tą dieną į pirmą 
posėdį susirinko pirmasis Lietuvos minis
trų kabinetas. Jis susidūrė su siaubinga 
realybe. Kraštas - karo suniokotas, kaimas 
- vokiečių apiplėštas su jiems būdingu 
pedantizmu, grėsė badas, iždas tuščias, ka
riuomenės ir policijos nėra, stinga valdi
ninkų, siaučia vagys ir plėšikai. Laukia 
sunkios kovos: iš rytų plūsta bolševikai, iš 
šiaurės - bermontininkai, iš pietų - gen. 
Želigovskio legionieriai, Kaune veikia 
P0W (lenki; karinė organizacija) penktoji 
kolona, po visą kraštą bastosi bolševikų 
agitatoriai ir t.t.

Ilgiausiai užtruko kovos ir nevaisingos 
derybos su lenkais. 1922 metų vasario 22 
dieną derybos baigėsi nesėkmingai, visi 
tarpvalstybiniai santykiai su Lenkija buvo 
nutraukti, siena uždaryta. 1923 metų sausio 
15 dieną buvo išvaduota Klaipėda. Nuo ta
da prasidėjo kiek normalesnis valstybės 
funkcionavimas.

Tęsinys kitame MP nr.

ti savo studijas, kurioms skiria dieną ir 
naktį, neturėdamas pramogoms laisvo laiko 
net atostogų metu.

Dėkojame Antanui už pakvietimą. Ge
riausios Tau sėkmės. Tikimės, kad ir ateityje 
turėsime progos apsilankyti į panašius ren
ginius. Algis Bučinskas

Gerb. Redaktore,
Pasiuvau šešias virtuvines kepures - vy

riausiam virėjui bei virėjai pasipuošti, bet 
dar nė karto pietaudama nemačiau nešiojant.

P. S. Dar galiu pridėti, kad visas kepures 
padariau skirtingas, pritaikydama organi
zacijų būtinumui, su lietuviškos spalvos 
sagutėmis bei grybu. Ir net vieną skarelę su 
lietuvišku motyvu - spalvų juostelėmis.

Su pagarba.
Julija Klupšienė

(Melbourne)
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Svečiai Sydnėjuje
Gražus, rudeniškas Australijos oras, 

praėjusios Velykų šventės ir noras aplan- 
kyti savo gimines bei draugus sukvietė ga
na nemažai svečių iš užsienio. Buvo labai 
miela susitikti su jais Sydnėjuje.

Praėjusią savaitę didelė šventė buvo 
Jutos ir Viktoro Šliterių šeimoje. Sūnus 
Viktoras su žmona Ieva krikštijo sūnų An
drių. Jaunasis Viktoras, sukūręs lietuvišką 
šeimą su čia studijuojančia kauniete Ieva,
yra gerai žinomas kaip sportininkas ir 
skautas. Krikštynos buvo puikios. Krikšto 
mama - naujo krikščionio Andriaus teta - 
specialiai į šią šventę atvyko iš Lietuvos su 
savo tėvu. Malonu buvo susipažinti su šia 
malonia moterim. Pernai Anglijojeji baigė 
universitetą ir šiais metais tapo logistikos 
mokslų daktare. Pailsėjusi Lietuvoje, ji vė
liau pradės dirbti Anglijoje. Ateityje žada 
grįžti į Lietuvą. Besimokydama Anglijoje. 
Irma Pašukcvičiūtė pamėgo jodinėti. Lais
valaikiu. po užsiėmimų universitete, pajo
dinėti lenktyniniu žirgu jai yra maloniau
sias dalykas.

Krikštyti anūką su dukra Irma atskrido 
ir jos tėvas Algis Pašukcvičius. Nors ir 
neilgai jis su dukra svečiavosi Sydnėjuje. 
bet miestas, aplinka ir ypač rudeniškas oras 
jiems paliko neišdildomą įspūdį.

Aplankyti gimines ir draugus iš Vilniaus 
atskrido ir prof. dr. Jurgis Šliogeris su 
žmona dr. Elena, kuri yra industrinės chc- 
mijos dėstytoja. Baigęs akademinį darbą 
universitete, dr. J. Šliogeris įsigijo kitą la
bai įdomią profesiją. Jis yra gerųjų vynų

tikrintojas ir degustatorius (nustato jų vertę 
ir genimą). Jis turi tarptautinį pripažinimą. 
J. Šliogeris dalyvavo vynų degustavimo 
varžybose ne tik Lietuvoje, bet ir Prancū
zijoje, Ispanijoje bei Italijoje. Žurnale “Ge
ras skonis” J. Šliogeris turi savo vedamą 
skyrių. Australijoje jis aplankė žymiausias 
vyno gaminimo vietoves: Hunter Valley ir
Barossa Valley. Visur buvo gražiai kaip spe
cialistas priimtas. Puikias vaišes pusbroliui 
iškėlė Laima ir Vytenis Šliogeriai, kurių me
tu buvo labai įdomu klausytis profesoriaus 
ir vyno specialisto dr. Jurgio pasakojimų.

Jau seniai buvau matęs savo gimines - 
inžinierių ir jo žmoną dailininkę - Juozą ir 
Liuciją Laukaičius, gyvenančius Rochester
mieste (JAV). Kartu su draugais (Tamošiū
nų šeima) jie su amerikiečių ekskursija 
važinėjo beveik po visą Australiją. Vėliau 
aplankė N. Zelandiją. Australija, kaip jie 
sakė, skiriasi nuo Amerikos ir jiems, ypač 
Sydnėjus. labai patiko. Patiko ir mūsų Lie
tuvių Namai. Jie nieko panašaus Roches- 
teryje neturi. Jų vienas sūnus - dr. Juozas 
Laukaitis - gyvena Washingtonc. Jis yra 
lietuvių bendruomenės pirmininkas ir 
didelis veikėjas.

Daug kas iš mūsų dar gerai prisimena, 
kai Australijoje lankėsi ir mus linksmino 
garsusis Cleveland’o vyrų oktetas. Jie ne 
tik labai gražiai dainavo, bet taip pat labai 
artimai susidraugavo su daugeliu iš mūsų. 
Okai mūsų sportininkai dalyvavo Pasaulio 
Liet. Sporto šventėse Amerikoje ir viešėjo 
Clcvcland’c. tai tarpusavio draugystė dar 
sustiprėjo. Praėjusią savaitę Sydnėjuje vie
šėjo buvęs pagrindinis okteto dainininkas, 
bosas Valdas Ziedonis. Valdas buvo ne tik 
geras dainininkas, bet ir geras sportininkas 
- krepšininkas ir tinklinio vadovas. Sydnė
juje jis susitiko su savo draugais sporti

ninkais bei “EŽY” klubo nariais, nes jis yra 
šio klubo narys Amerikoje. Įdomų buvo 
prisiminti ankstesnius susitikimus tiek 
Australijoje, tiek Amerikoje. Iš Sydnėjaus 
Valdas išskrido į tolimąjį Queensland’ą 
-aplankyti ir pasisvečiuoti pas taip pat 
“EŽY” klubo narį Doną Atkinson ir jo 
žmoną Mariją. Lankydamasis Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, buvusių Cleveland’o vyrų 
okteto vardu, jis paliko 50 dolerių auką 
“Mūsų Pastogei”. Prašė perduoti geriausius 
linkėjimus visiems Australijis lietuviams, 
kurie dar pamena juos. Ačiū, Valdai.

Savo negaluojančią mamą ir brolius ap
lankė iš San Francisco atskridusi Lila 
(Liniauskaitė) su vyru Rcnium Požcmėnai. 
Prieš daug metų jie abu gyveno Sydnėju
je. Vėliau iš Amerikos gavo pasiūlymą ge
resniam darbui, persikėlė gyventi į San 
Franciscą. Australijos jie nepamiršta ir gana 
dažnai aplanko gimines bei draugus. Jų 
didžiuliai namai San Francisco mieste yra 
kaip lietuviška- australiška ambasada. Na
mų dury s svečiams yra visuomet atviros, o 
malonūs šeimininkai svečius nuoširdžiai 
bei vaišingai priima. Atrodo, abu dar visai 
nesuamerikonėjo.

Prieš pat Velykas jau ne iš užsienio, bet 
iš sostinės Canbcrros moksliniais reikalais 
atvyko jau trejus metus sostinės Universi
tete doktorantūros studijas dariusi ir da
bar jas pabaigusi Rasa Ruscckaitė. Ten ji 
dirba mokslinį darbą ir yra mūsų jaunoji 
mokslininkė, tyrinėjanti išsėtinę sklerozę. 
Ši liga labai paslaptinga. Nėra vaistų, kurie 
ją išgydytų, tačiau bandoma ligą pristab
dyti. Sydnėjuje Rasa buvo susitikusi su 
šios ligos specialistais. Kelias dienas ji 
paviešėjo Sydnėjuje. kuris jai labai patiko. 
Vėliau Amerikoje ir Vengrijoje ji dalyvaus 
konferencijose, skaitys paskaitas. Trumpam 
laikui skris į Lietuvą aplankyti mamos ir 
susitikti su šios srities specialistais Kaune 
ir Vilniuje. Geros sėkmės ir laimės, Rasa, 

tavo moksliniame darbe.

Ar žinot?
• Australas John Muir tapo pirmuoju 

žmogum, kuris vienas atkeliavo visą Aus
tralijos žemyną 2 500 kilometrų nuo pieti
nės iki šiaurinės žemyno dalies. Kelionėje 
jis užtruko 16 savaičių. Vienintelis palydo
vas buvo keturkojis draugas - terjeras Se
rafinas. Specialiame vežimėlyje jis vežėsi 
200 kilogramų bagažo: drabužių, maisto ir 
kitos įrangos. Jo kelionė driekėsi ir per dy
kumas. Anksčiau jis jau buvo įlipęs į Eve
resto kalną ir pasiekęs Pietų ašigalį.

• Turbūt nėra žmogaus, kuris nežinotų 
ar nebūtų matęs tarakonų. Jie jau gyveno 
prieš milijonus metų. Neseniai Ohajo Uni
versiteto mokslininkai rado prieš 300 mln. 
metų gyvenusių tarakonų liekanas. Tai bu
vo tarakonai milžinai ir gyveno tuo metu 
Ohajo (JAV) vietovėse, kur buvo didžiulės 
atogrąžų pelkės. Iš atrastų liekanų spren
džiama, kad jie tada buvo apie 9 cm ilgio. 
Nors tarakonai ir sumažėjo, bet per milijo
nus metų labai gerai išsilaikė iki dabar.

• Vakarų šalių mokslininkai jau seniai 
nustatė, kad žmonės, reguliariai geriantys 
raudoną vyną pvz. prancūzai, ispanai ir 
italai, gerokai rečiau už kitus europiečius 
serga įvairiomis širdies ligomis. Ilgai to 
negalėjo paaiškinti. Pagaliau mokslininkai 
ištyrė, kad raudono vyno paslaptis - 
raudonųjų vynuogių veislė ir dirvožemis. 
Šių vynuogių šaknys giliai įsiskverbia į 
žemę ir sukaupia širdies veiklai reikalingų 
mikro-makro elementų, kurie išsaugo šir
dies raumenų pajėgumą iki gilios senatvės. 
Raudoname vyne esanti karbolio rūgštis 
tirpdo kraujo riebalus, mažina cholesterolio 
kiekį ir nuplauna vidines kraujagyslių sie
neles. Buvo įrodyta, kad išgėrus raudono 
vyno taurę po 45 min. kraujo krešėjimas su
mažėja 35%. Kasdien geriant po taurę šio 
vyno širdies infarkto rizika sumažėja 75 %.

Elena. Jonaitienė
Likimo blaslcomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Po kelių savaičių sulaukė iš mamos 

laiško. Vieną dieną prie Aldonos priėjo iš 
matymo pažįstamas šiaulietis, buvęs kai
mynas Daukanto gatvėj, ir padavė sulanks
tytą popieriaus lapą.

- Kaip matysit, laiškas rašytas seniau 
negu prieš metus. Jūsų mamytė man jį įda
vė išgirdusi, kad ketinu keliauti į Vieną. Ji 
man davė ir ponų Lygeikių adresą, bet jų 
nesuradau, matyt, išsikėlė kitur. Taip laišką 
ir išlaikiau, vis tikėjausi Jus sutikti. Jūsų 
mamytė buvo labai nusiminusi, nes buvo 
gavusi žinią apie Jūsų nesėkmes kelionėj, o 
daugiau nieko nebegirdėjo nei iš Jūsų, nei 
iš sūnaus.

- Tai jie taip ir pasiliko Lietuvoje?
- Kalbėjo apie išvažiavimą, bet vis ati

dėliojo, paskui, matyt, jau buvo per vėlu. Ir 
aš vos bepasprukau, nors buvau vienas, be 
šeimos.

Laiškas buvo be voko ir be adreso. Vie
noj lapo pusėj motina kreipėsi į ponią Ly- 
geikienę:

“Brangioji Anastazija, malonėkite per
duoti šį laiškelį mūsų dukrai Aldonai Da- 
gytei-Vargalienei,ji turbūt Vienoj, jei neat
sitiko kelionėje kas nors kitaip. Davėm jai 
Jūsų adresą, kad galėtume kaip nors susi
žinoti. Jei mes išvyksim, tai prieš išva
žiuojant Jums parašysim. Neatsisakykite 
patarpininkauti mums susižinoti su Aldu
te, būsim labai dėkingi. Jūsų A. Dagienė”.

Kai Aldona pradėjo skaityti kitą lapo 
pusę, tiesiog negalėjo sulaikyti ašarų:

’’Brangi mūsų dukrele ir brangūs my
limi mūsų anūkėliai Kaip jūs nuvažiavot 
ir kur sustojot? Kur radot prieglaudą? 
Kaip tu gyvensi viena su mažais vaiku
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čiais? Tiesiog kankina mane tie klausimai. 
Šiandien vaikščiojom dėl mūsų išvažia
vimo, bet mums neduoda vietos pasirinkti, 
siunčia į Breslau, sako, kad ten reikia ūkio 
darbininkų. Bet, ar ten nuvažiavę, mes ga
lėsim susieiti su jumis, mūsų brangieji 
Šiandien parašiau atviruką poniai Vahau- 
zienei, bet vargu, ar sulauksime atsakymo. 
Mes dar nežinome, kada išvažiuosime. Gal 
Dievas duos kaip nors kitaip, gal nereikės 
tuojau važiuoti, tai susirašytumėm. Gal kai 
kas paaiškėtų dėl to važiavimo, tada būtų 
lengviau ir išsiruošti. Kad nors ką žino
tumėm, kas ten mūsų laukia: ar užteks 
sveikatos, juk jei mirti, tai geriau čia. Taip 
baisiai jūsų ilgiuosi, mylimieji. Daugiau 
nerašysiu, nes nežinau, ar ras jus šis mano 
laiškas. O iš Vytauto ar negavai kokios 
Žinelės? Bučiuojame tave, Linutį ir Daine
lę. Tėtukas, aš ir Vyteniukas.

Mylinti jus labai labai 
Jūsų mama ir močiutė 

O apie Algį nieko nežinome”.
(Kito tėvų laiško Aldonai teko laukti 

devynerius metus.)
Atskiras kampas Algiui atsirado anks

čiau negu šeima tikėjosi. Dar vienas blokas 
buvo prijungtas prie stovyklos, ir Algį iš
kėlė į kambarėlį su kitu panašaus amžiaus 
vaikinu.

- Kur pasidėjo ankstesni šių butų gy
ventojai? - vieną dieną ruošdamasi virtuvėj 
pasiteiravo Aldona.

- Atrodo, kad amerikiečiai juos iškėlė 
ieškodami vietos mums, dipukams. - atsakė 
Ašmantienė.

- Kur galėjo juos iškelti? Tiek namų vi
sur išgriauta...

- Gal kur į kaimą, pas ūkininkus. Mat 
visas šis kompleksas buvo skirtas 

Mcsscrschmitto gamyklos darbininkų šei
moms. Dabar garny klos nebeliko, tai ir dar
bininkai nereikalingi.

- Mūsų laimei, ar ne? - atsiliepė nuo 
kriauklės Balandienė, - vokiečiai mokės 
rasti vietos savo žmonėms, nereikės jiems 
klajoti kaip mums.

- Lengva įsivaizduoti, kaip jie turi mūsų 
nekęsti, - liūdnai pastebėjo Aldona.

- Šiaip ar taip jie mūsų neapkenčia. Ne
verta dėl to rūpintis...

Reikėjo pastangų priprasti prie trijų šei
mų ir dviejų viengungių viename bute. Per 
sienas nesimatė, kas vyko kaimynų kamba
riuose, bet girdėjosi kiekvienas garselis. Aš
mantienė ir jos sūnūs stengėsi elgtis ypač 
tyliai, bet Balandžių šeima atrodė trokšta 
dalintis kiekvienu savo gyvenimo momentu. 
Jie įeidami ir išeidami trankė duris, korido
riumi ne vaikščiojo, o tiesiog daužėsi, gar
siai kalbėjo, klykė. Kėlėsi ir gulėsi, ruošėsi, 
valgė, mylėjosi ir barėsi vis triukšmingai.

Koridoriaus gale, mažajame kambarėly
je, gyvenę vyrukai nemėgo vienas kito ir 
tarp savęs beveik nesikalbėjo. Povilas dienų 
dienas sėdėjo ant lovos nepakeldamas gal
vos nuo knygos ar ant kelių laikomo sąsiu
vinio. Mikas, išėjęs į virtuvę, skųsdavosi 
moterims, kad jo kaimynas labai nuobodus. 
Nuo to gindamasis, eidavo ieškoti draugų, 
paskui juos kviesdavosi pas save pasišne
kėti, palošti kortomis ir ypač padainuoti. 
Niekas nežinojo kur Mikas susirasdavo 
gėrimėlio, bet dažną pavakarį juo su drau
gais pasivaišindavo. Kuo ilgiau prie bute
liuko sėdėdavo, tuo garsiau iš visos šir
dies dainuodavo. O balsą turėjo stiprų, tik 
melodiją buvo sunku atpažinti. Ir taip iki 
paryčių.

- Kad ir nesibaigia jų repertuaras, - vieną 
vėlyvą vakarą padejavo Aldona, - negali 
vaikai miegoti. Juk taisyklėse rašoma, kad 
po dešimtos butuose reikia laikytis tylos. 
Turėsi iš ryto pakalbėti su Miku.

- Pakalbėsiu, jei dažnai kartosis. O kol 
kas geriau nutylėti ir nesileisti į ginčus. Mes 
paskutiniai atsikėlėm, palikim aiškinimąsi 
senesniems gyventojams.

- Nesuprantu, kaip Kazys su Ona apsi- 
kenčia. Tikriausiai ir Milda negali miegoti.

- Kazys ir Ona! Per savo pačių nuolatinį 
bildesį jie tikriausiai nė negirdi.

Vieną rytą virtuvėje sutikusi parau
dusiom akim Miką, Ašmantienė neiškentė 
nepabarusi:

- Iš tikrųjų vieną kartą susipraskit. 
Pereitą naktį niekas bute negalėjo miegoti 
per tą jūsų triukšmą.

- Bet juk mes tik dainavom, - nedrąsiai 
ėmė teisintis Mikas.

- Ne dainavot, bet rėkėt. O vaikams naktį 
reikia ramaus miego. Kodėl nepasikviečiat 
draugų dieną? Tuomet ne taip kitiems 
trukdytumėt.

- Dieną nėra ūpo. Vakare pajunti vienat
vę, prisimeni namus... Bet atsiprašau. Ne
maniau, kad dainavimas užkliūtų. Tikrai 
atsiprašau. Daigiau to nebus.

Bet, žinoma, viskas vėl kartojosi, tik gal 
iš pradžių kiek tyliau. Pagaliau vieną vidur
naktį Kazys neteko kantrybės, pašoko iš 
lovos ir kumščiu ėmė belstis į kaimynų 
sieną:

- Ar nesiliausit vieną kartą po velnių! 
Neleidžiat žmonėms miegoti!

Miko svečiai išsiskirstė. Ryte Mikas at
siprašinėjo, kaip įmanydamas.

- Iš kur, brolyti, gauni samagono? - pa
siteiravo Kazys atlaidžiai.

- Ak, šen bei ten... Ne kažin kola, bet 
vis linksmiau.

- Vieną dieną atsibusi apakęs, jei dar ne 
blogiau.

- Žinau, žinau... - sutiko Mikas, nors 
neatrodė, kad patikėjo.

Vaikai netrukus priprato prie juos su
pančio triukšmo, užmigdavo ir neatsibus- 
davo. Tęsinys kitame AfPNr.
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Lietuvoje paminėta literatūros klasiko 
Jono Biliūno gimimo sukaktis

(ELTA). Lietuvoje paminėtos rašytojo 
Jono Biliūno 125-osios gimimo metinės. Šia 
proga balandžio pradžioje Lietuvos rašyto
jų sąjungos Rašytojų klube Vilniuje sureng
tas literatūros vakaras “Baltas liūdesio 
balandis: Jono Biliūno gyvenimo ir kūrybos 
puslapiai”.

J. Biliūno gimimo sukaktis buvo minima 
iki balandžio vidurio. Jau apdovanoti šia 
proga surengto Respublikinio moksleivių 
novelių konkurso laureatai. Balandžio 9 
dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje atidaryta fotodoku
mentinė ir knygų paroda “Jonas Biliūnas - 
prozininkas, poetas, kritikas publicistas”. 
Lietuvos radijuje vyko specialios J. Biliūno 
asmenybei ir kūrybiniam palikimui skirtos 
kultūros laidos ir jo kūrybos skaitymai.

Balandžio 13 dieną Anykščių koplyčioje 
vyko popietė “Jonas Biliūno kūryba šian
dien” ir minėjimas “Elegija Jonui Biliū
nui”. Balandžio 16 dieną J. Biliūno gimtųjų 
Niūronių klojimo teatre buvo rodomas spek
taklis “Į aukštą kalną” pagal J. Biliūno 
biografinę apybraižą. Balandžio 17 dieną 
Vilniaus rotušėje vyko proginis Vilniaus 
anykštėnų sambūris, skirtas garsiojo kraš
tiečio atminimui.

J. Biliūno gimimo sukakčiai skirtas ir 
tradicinio respublikinio žygio “Laimės 
žiburys” dalyvių bėgimas nuo J. Biliūno 
tėviškės iki J. Biliūno paminklo Anykščiuo
se, pakartotinas J. Biliūno apsakymų rink
tinės “Liūdna pasaka” leidimas leidykloje 
“Baltos lankos”. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas planuoja išleisti dr. 
Meilės Lukšienės parengtus savo motinos. 
J. Biliūno našlės Julijos Biliūnienės-Ma- 
tijošienės atsiminimus apie rašytoją.

Prozininkas, publicistas, literatūros kri
tikas J. Biliūnas (1879-1907) baigė Liepojos 
gimnaziją, studijavo literatūrą Leipzige 
(Vokietija) ir Zurichc (Šveicarija). Gyven-

Caritas buvo veiklus
(DELFI). Per praėjusius metus Lietuvos 

Carito pagalbos sulaukė beveik 100 000 
žmonių, o vykdytų projektų išlaidos siekė 
beveik 2.5 mln litų, sakoma organizacijos 
pranešime spaudai. Vienu svarbiausių pra
ėjusių metų projektų tapo “Pagalba prosti
tucijos ir prekybos žmonėmis aukoms”.

"Pagrindinės praėjusių metų veiklas 
sritys išliko tos pačios kaip ir ankstes
niais: vargšų maitinimas, ligonių slauga, 
senelių lankymas, darbas su neįgaliai
siais, su ribinėje situacijose atsidūrusiais 
įmonėmis: prekybos žmonėmis aukomis, 
kaliniais, benamiais, pabėgėliais. Daug 
dėmesio skiriama skurstančioms šeimoms, 
ypač jų vaikams”, - teigė Lietuvos Caritas 
generalinis direktorius kun. Robertas 
Grigas.

Pasak Lietuvos Caritas reikalų vedėjos 
Janinos Kukauskienės, organizacijos pa
galbos reikėtų dar platesniam žmonių ratui,

“Lithuania in the World”
Anglų kalba leidžiamas reprezentacinis 

žurnalas “Lithuania in the World” šiemet 
pradeda savo antrąjį dešimtmetį.

Įsitikinę, kad Lietuva daug kam pa
saulyje nepažįstamas kraštas, leidėjai 
stengiasi, kad apie Lietuvą nieko neži
nančių žmonių liktų kuo mažiau. Šis 80 
puslapių informacinis žurnalas leidžiamas 
kas antras mėnuo, platinamas Lietuvos 
avialinijų lėktuvuose, parodose, per Lie
tuvos ambasadas, konsulatus ir įvairias 
atstovybes užsienyje.

Leidinys skirtas ne tik politikai, turiz
mui, ekonomikai ir kultūrai, jis aprėpia 
visas Lietuvos gyvenimo sritis, formuoja

Jonas Biliūnas (1879 - 1907),

damas užsienyje, per trumpą laiką subren
do kaip rašytojas ir atskleidė savo talentą 
psichologinėmis novelėmis “Žvaigždė”, 
“Nemunu”, Vagis”, “Kliudžiau” ir kt. Lcip- 
zige susirgęs džiova, gydėsi Rozalime, 
Kačerginėje, savo tėviškėje Niūronyse, Za
kopanėje (Lenkija).

Paskutiniaisiais gyvenimo metais para
šė pagrindinę dalį savo geriausių, chresto
matiniais tapusių kūrinių - apsakymus 
“Jonukas”, Piestupys”, “Lazda”, “Ubagas”, 
“Brisiaus galas”, “Liūdna pasaka”.

Mirė 1907 m., buvo palaidotas Zakopa
nėje. 1953 m. J. Biliūno palaikai perkelti į 
Anykščius ir palaidoti ant Liūdiškių kalvos. 
1958 m. pagal architekto 'Alanto Gabriūno 
projektą čia pastatytas 14 metrų aukščio 
granitinis antkapis, kuriam bronzinį rašy
tojo bareljefą sukūrė skulptorius Bronius 
Vyšniauskas. Q 

Kreipiasi Lietuvos Veterinarijos akademija 
Gerbiamieji,

Lietuvos Veterinarijos akademija - vienintelė tokio pobūdžio universitetinė aukštoji 
mokykla Lietuvoje. Čia ruošiami veterinarijos gydytojai, gyvulininkystės technologai, o 
nuo šių metų bus pradėti ruošti veterinarinės medicinos rezidentai bei maisto saugos 
specialistai, kuriems bus suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacijos laips
nis. LVA taip pat yra magistratūros ir doktorantūros studijos, suteikiami biomedicinos 
mokslo srities veterinarinės medicinos ir zootechnikos krypčių docento ir profesoriaus 
moksliniai vardai. Akademijos absolventai pasklido po visą šalį, dirba įvairiose gamybos 
ir verslo srityse, susietose su maisto gamyba, gyvulininkystės produktų perdirbimu, taip 
pat vykdo gyvūnų ligų prevenciją ir gydymą.

Akademijos širdis - biblioteka, turinti modernias kompiuterines technologijas, gausius 
bei turtingus leidinių fondus. Ši vieta aukštajai mokyklai, o tiksliau jos vartojimas, yra 
labai svarbi. Kiekvienas turėtų sutikti, kad paremiant šią žinių šventovę, teikiame tam 
tikrą dalį savo asmeninio indėlio į.jaunų žmonių tobulinimą ir jų ateitį, kokybiškesnių 
specialistų rengimą bei mūsų Valstybės tvietėjimą.

Kreipiamės į Jus, Lietuvos Veterinarijos akademijos rektoriaus Henriko Žilinsko vardu, 
prašydami pagal galimybę paremti Lietuvos veterinarijos akademijos mokslinės literatūros 
skaityklos įkūrimo projektą, kuris ypatingai reikalingas mūsų aukštajai mokyklai integruo
tis į ES studijų ir mokslo erdvę.

Jūsų parama, kokio dydžio ji bebūtų, bus supratimo, nuoširdumo ir mūsų visų vaikų, 
būsimų mūsų Valstybės kūrėjų parėmimas. Jūsų indėliai į LVA mokslinės skaityklos įkūrimą 
bus įamžinti rėmėjų knygoje ir skelbiamas LVA internetiniame puslapyje. Su pagarba,

projekto koordinatoriai: 
Nijolė Ožekauskienė Violeta Saladienė
LVA bibliotekos vedėja Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė
Tek: (37) 36 33 45; faksas: (37) 36 24 17 Tel./faksas: (37) 36 19 81
e-mail: biblioteka@lva.lt e-mail: projektai@lva.lt

Platesnę informaciją apie šį projektą bei reikalingus dokumentus paramai suteikti rasite 
mūsų interneto svetainėje adresu: www.lva.lt

Melbourne Kat. 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.

Aukos kun. H. Šulco jaunimo Sodybai Lietuvoje:
$ 100 - Z. Mackevičius, $ 100 - Dr. J. A.Kuncai, $50 - N. N.
Kun. H. Šulco vardu nuoširdžiai dėkoju. Halina Statkuvienė

tačiau veiklai plėsti nebeužtenka lėšų ir 
jėgų. “Šiuo metu organizacijoje dirba tik 
dvidešimt etatinių darbuotojų ir kelias
dešimt žmonių dirba prie atskirų projektų. 
Didžiųjų darbų dalį nuveikia beveik 2 500. 
savanorių", - pasakojo J. Kukauskienė.

Daugiau nei trečdalį lėšų Lietuvos Ca
ritas gana iš užsienio fondų, iš valstybinės 
struktūros - 22%, įvairių šalies institucijų 
12% ir 10% iš privačių rėmėjų.

J. Kukauskienė išreiškė viltį, kad 2% 
pajamų mokesčio Caritas organizacijai per
vedantys gyventojai dar labiau praplečia 
organizacijos veiklos mastus ir palengvina 
globos darbus.

Pagrindiniai Caritas laukiantys darbai 
- toliau plėsti projektus, teikiančius pagal
bą rizikos grupių žmonėms, ligonių slaugos 
namuose sistemos kūrimas ir aktyvus daly
vavimas įvairiuose su ES plėtra susijusiuose 
socialiniuose procesuose. □

Lietuvos, kaip modernios valstybės įvaiz
dį, pristato ją kaip politiškai ir ekonomiškai 
stabilų kraštą, patrauklų naujoms inves
ticijoms, turtingą lankytinų vietų, gamtos, 
istorijos ir kultūros vertybių, UNESCO 
saugomų paveldo objektų.

Su šiuo žurnalu yra susipažinęs ne vie
nas užsienio, taip pat ir Australijos lietu
vis, nes leidinį galima skaityti Lietuvos oro 
linijų lėktuvuose, kurie kursuoja taip Vil
niaus ir didžiųjų Europos oro uostų. Turbūt 
kiekvieną skaitytoją maloniai stebina este
tiškai patrauklus žurnalo redagavimas bei 
technikinis spaudos darbas.

G.K.
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'>;į. Frasents:

4th Annual

ALJS Ball
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 aljs.org

NUMBERS ARE LIMITED-BOOK NOW!!

Bilietai ($40) jau parduodami, vietų skaičius ribotas - paskubėkite užsisakyti.
Skambinkite Audriui tel.: 0403 233 628

Balius “Hrabyos nakfys”
Gros kapela “SWAY” 

Už spalvingiausius kostiumus bus prizai. 
Veiks loterija.

Arabian Hights Ball
Floor show

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

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

Bookings:
K-Starinskas 5278 3660 & V.Brcnncr 5277 0929

Motinos Dienos minėjimas Adelaidėje
Tradicinis Motinos Dienos minėjimas įvyks gegužės 9 
dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 

Norwood.
Programą atliks Adelaidės lietuvių Savaitgalio mokyklos 

tautinių šokių grupės vaikučiai. Dalyvaukime kartu su 
Mantytėmis ir Močiutėmis.

Kviečiame visus minėjimo dalyvius šiemet vėl atsinešti 
savo Mamyčių ar Močiučių nuotraukų - padary sime mažą 
parodėlę!

Stalus iš anksto galima užsisakyti pas Petrą Andrijaitį.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Hobarte
LB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia bendruomenės narius, ir svečius į Motinų 

pagerbimo dieną, kuri įvyks sekmadienį, gegužės 2 dieną, 3 vai. p.p., ponų Šikš
nių namuose.

Mūsų šeimininkės paruoš užkandžius.
LB Hobarto Apylinkės Valdyba

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.

Gegužės 9-oji Sydnėjuje
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, susitarusi su Bankstowno Lietuvių Klubu, 

sekmadienį, gegužės 9 dieną, 2 vai. p.p. ruošia linksmą popietę Klubo Baro 
patalpoje.

Bus paminėta: Lietuvos įstojimas į NATO,
Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą,
Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis.

Dalyviai turės progą pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę apie šiuos įvykius. 
Kviečiame visus Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, gegužės 11 dieną, 11 vai. ryto 
Lietuvių Namuose. Valdyba

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

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

V

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales. Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris. Honorary Consul-General
40 B Fiddcns Wharf Road lei.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia. Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis. Honorary Consul
25 McLachlan Avenue . Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:....... Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
56 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donicla

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandįjoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų 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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