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Lietuva, ES — Sydnėjaus Parlamento svetainėje

Pirmadienio, gegužės 10 dienos, vakare NSW Parlamento Rūmų svetainėje buvo surengta didžiulė iškilminga vakarienė, kurio
je dainavo apie 400 kviestinių svečių. Vakarienė skirta atšvęsti dešimties Europos valstybių, jų tarpe ir Lietuvos, įsijungimų į 
Europos Sąjungą gegužės 1 dieną. Vakarienės metu pagrindiniai kalbėtojai buvo NSW Parlamento spykeris The Hon. John 
Aųuilina (patsai esąs maltiečių kilmės) ir Europos Sąjungos ambasadorius Australijai Piergiorgio Mazzocchi. Lietuvių svečių 
grupei (žiūr. nuotr. viršuje) vadovavo Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Sliteris.

R.Pakso atvejis - 
Konstit. Teisme
(ELTA). Seimo narių grupės prašymą dėl 

Prezidento rinkimų įstatymo konstitucingumo 
Konstitucinis Tcismaspradės nagrinėti gegu
žės 18 dieną nešame posėdyje. 29 Seimo narių 
grupei Konstituciniame Teisme atstovaus 
Liberaldcmokratų frakcijos seniūnas Henrikas 
Žukauskas. Konstitucinio Teismo nutarimas 
turės atsakyti j klausimą, ar apkaltos būdu 
nušalintas Rolandas Paksas gali vėl preten
duoti į šalies vadovo postą per išankstinius 
Prezidento rinkimus.

Gegužės 7 d. savo prašymą Konstituci
niam Teismui įteikusi Seimo narių grupė gin
čija šių metų gegužės 4 d. Seimo priimto 
Prezidento rinkimų įstaty mo 2 straipsnio pa
pildymą nuostata, kad Respublikos Preziden
tu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas 
apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų 
pareigų ir panaikino jo Seimo nario mandatą, 
kol nuo jo pašalinimo iš užimamų pareigų ar 
jo Seimo nario mandato panaikinimo nebus 
praėję ne mažiau kaip 5 metai.

Pareiškėjas abejoja, ar šios pataisos ne
prieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvir
tintam teisinės valstybės principui ir išvardin
tiems trylikai Konstitucijos straipsnių. □

VDonSls Lietuvos įvykių apžvalga Lietuviai apie Iraką
Dovana 

mokyklų 
bibliotekoms

(ELTA). Lietuviš
kos spaudos atgavi
mo 100-mečio proga 
Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija kartu 
su Mokslo ir encik
lopedijų leidybos ins

titutu parengė dovaną Lietuvos mokykloms.
Švietimo ir mokslo ministerijai dovano

jama 22 000 leidinių: lituanistinių studijų, 
gramatikų, žodynų, kalbos ir kultūros paveldo, 
kalbos praktikos ir kitų. 54 pavadinimų leidi
niai bus perduoti Lietuvos mokyklų biblio
tekoms. Dovanojamų knygų bendra vertė - per 
150 000 litų.

Mokytojams ir mokiniams bus naudingi 
garsiausių lietuvių kalbininkų Alekso Gir
denio. Jono Kazlausko. Antano Pakerio. Al
berto Rosino. Prano Skardžiaus. Zigmo Zin
kevičiaus ir kitų žinomų mokslininkų kalbo
tyros darbai, senieji raštijos paminklai, ter
minų, vietovardžių, lietuvių kalbos tarties ir 
kiti žodynai, tarmių tekstai ir žodynai, kalbos 
patarimų leidiniai. Dovanojami leidiniai 
1996-2003 m. buvo išleisti iš Kalbos komisijos 
koordinuojamos LR valstybinės kalbos varto
jimo ir ugdymo programos lėšų.

. Švedija remia Lietuvos kariuomenę
(ELTA). Lietuvoje su oficialiu vizitu viešė

jęs Švedijos kariuomenės vadas gen. Hakan 
Syren išreiškė pasitenkinimą Švedijos karinės 
paramos panaudojimu Lietuvos kariuomenėje 
ir pažadėjo tolesnę savo valstybės paramą.

Per pastaruosius penkerius metus Lietuva 
iš Švedijos neatlygintinai gavo įvairios karinės 
technikos, ginkluotės ir amunicijos už kelis 

šimtus milijonų litų.
Pastaraisiais metais Švedijoje mokėsi per 

20 Lietuvos karininkų. Daugiausia tai karinių 
oro ir jūrų pajėgų kariškiai. Nuo 1995 m. 
kasmet po 3 jaunuolius iš Lietuvos priimama 
mokytis į Karlskronos karinį jūrų koledžą. Iš 
viso Švedijos įvairiuose kursuose yra mokęsi 
apie 90 Lietuvos karininkų ir civilių.

Perduodami įvairią karinę techniką, šve
dai į Lietuvą siunčia ir savo karininkus, kurie 
instruktuoja ir apmoko lietuvių karius, kaip 
naudoti gautą įrangą ir ginkluotę. Švedų gink
luotės pagrindu yra formuojamas Oro gyny
bos batalionas Mumaičiuose. Švedai Lietuvai 
taip pat perdavė įvairios aerodromo įrangos 
(ryšių, navigacijos kontrolės įrengimų ir t.t.). 
Iki 2005 m. Švedija yra numačiusi Lietuvai 
kaip karinę paramą perduoti trijų motorizuo
tųjų pėstininkų batalionų įrangą ir ginkluotę.

Švedijos ir Lietuvos kariuomenės Karo 
medicinos tarnybos iniciatyva pradėtas me
dicinos bataliono kūrimas (BALTMED pro
jektas). Planuojama rengti medicinos centrus, 
mobiliąsias lauko ligonines.
Nuo gegužės 1 d. skųstis galima ir taip

Nuo šių metų gegužės 1 d. Lietuvai tapus 
ES nare. Lietuvos piliečiai galės lietuvių kalba 
pateikti skundus Europos ombudsmenui.

Tą žinią pranešė Lietuvoje viešintis Eu
ropos ombudsmenas Nikiforas Diamandou- 
ros. Kasmet jis sakė gaunąs apie 2 500 skundų, 
tačiau jau per pirmuosius šių metų mėnesius 
skundų skaičius padidėjo 64 %. Jis prog
nozavo, kad skundų skaičius gali padidėti iki 
4 000 per metus. “Lietuvos piliečiai mėgsta 
skųstis, girdėjau, kad ir Lenkijos piliečiai 
mėgsta skųstis. Tačiau tai nesvarbu, svar
biausia, kad Lietuvos piliečiai galės išbandyti 
Europos ombudsmeno institucijos teikiamas

Nukelta į 2 psL

(DELFl). Lietuvos politikams kol kas ne
reikia sukti galvos dėl galimo savo karių at
šaukimo iš Irako - 41% Lietuvos gyventojų 
pritaria Lietuvos karių misijai Irake, nepritaria 
33%, rodo DELFI užsakymu “Spinier tyrimų” 
atliktos apklausos rezultatai. Dar 26% tyrimo 
dalyvių šiuo klausimu neturėjo nuomonės.

Tuo pačiu metu absoliuti dauguma atsa
kovų (79%) pasisakė už tai. jog tarnyba 
.karštuose taškuose" turi būti paremta sava
noriškumo principu, tuo pačiu turi būti su
darytos sąlygos į grįžti į tėvynę visiems to 
norintiems Lietuvos kariams.

Tyrimas taip pat parodė, jog dauguma 
Lietuvos gyventojų „standartiškai“ domisi 
Irako problema t.y. apieją žino tiek kiek žinitf 
laidose pateikia įvairūs žiniasklaidos kana
lai. Didesnį susidomėjimą Irako krizė kelia 
Vilniaus ir rajonų centrų gyventojams, vy
resnio amžiaus žmonėms.

V.Adamkus viliojamas į spąstus?
(DELFl, BNS). Buvęs Tėvynės sąjungos 

(TS) lyderis prof. Vytautas Landsbergis įspėja 
prezidento posto siekiantį Valdą Adamkų, jog 
oponentai bando jį įvilioti į spąstus, o jo rin
kimų štabas jau pradėjo daiyti klaidų. “Aš 
asmeniškai manau, kad jį triuškins tais pa
čiais metodais, kaip ir anuose rinkimuose, 
pasinaudojant rinkimų štabo klaidomis, 
kurių jau dabar matome Rinkimų kampa
nija bus dar baisesnė negu ana ir tam reikia 
atsparumo", - Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje sakė V.Landsbcrgis. Anot jo, 77 
metų V. Adamkų į rinkimus bando vilioti 
oponentai, siekiantys jį "sunaikinti” antrajame 
rinkimų ture.

VAdamkaus kandidatūrą į prezidentus 
pirmieji iškėlė liberalcentristai. bet vėliau ir 
konservatoriai pareiškė remiantys jo kandida

Atsakymai išsidėstė šitaip:
Ar pritariate Lietuvos karių buvimui 

Irake?
Taip-41.3%
Ne-32.8%
Nežino/, neatsakė - 25.9%
Išviso: 100%.
Jūsų nuomone, arturėtų būti sudarytos 

sąlygos grįžti iš Irako to norintiems Lietu
vos kariams?

Taip-79.2%
Ne-11.1%
Nežino/ neatsakė - 9.7%
Iš viso: 100%.
Ar Jūs domitės įvykiais Irake?
Taip, labai domiuosi - 15.6%
Taip, šiek tiek domiuosi - 56.7%
Ne, nesidomiu -18.8%
Nežino/ neatsakė - 8.9%
Iš viso: 100%. □ 

tūrą. Savo ruožtu, konservatoriai parėmė ir 
P.Auštrcvičius kandidatūrą bei padėjo jam 
surinkti jį remiančių rinkėjų parašus.

VAdamkaus rinkimų štabas dabar ragina 
konservatorius greičiau apsispręsti, kurį kan
didatą- V. Adamkų ar P. Auštrcvičių jie remia. 
“Konservatoriai, kurie prieš kelias savaites 
kalbėjo apie vieningo kandidato į Preziden
tus buvimų, dabar neturėtų vilkinti savo apsi
sprendimo ir priimti aiškų sprendimą ”. - sa
ko V.Adamkaus rinkimų štabo vadovas.

Konservatoriai ir toliau teigia tik po ge
gužės 28 d. iš dviejų kandidatų pasirinksian
tys vieną. Tą dieną baigiasi terminas kandi
datams atsiimti savo kandidatūras. “Mūsų 
pozicija paaiškės, kai paaiškės visas kandidatų 
išsidėstymas. Šiandien kandidatų išsidėstymas 
nėra aiškus”. - sakė TS lyderis A.Kubilius. □
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Anskis 
Reisgys

♦ Gegužės 6 d. 
Vokietijoje. Roten- 
burg mieste buvo su
imtas 18 metų jau
nuolis, kuris įtaria
mas sukūręs kompiu
terių virusą “Sasser”. 
Prieš tai pasirodęs 
sparčiai plintantis 
virusas sukėlė didelę 

sumaištį kompiuteriuose naudojant “Micro
soft Windows 2000/NT/XP” sistemą. Virusas 
padarė nepaprastai daug žalos Europos. Azi
jos ir Šiaurės Amerikos įmonėms ir privatiems 
vartotojams. Vienas iš didžiausių pasaulio oro 
uostų Heathrow turėjo laikinai išjungti savo 
keleivių sodinimo į lėktuvus kompiuterinę 
sistemą. Nors jaunuolis teigęs pats sukūręs 
virusą, ekspertai mano esant ir ankstesnio vi
ruso “Netsky". kurį sukūrė Rytų Europos - 
Rusijos nusikalstamos grupuotės. įtaką.
♦ Gegužės 8 d. Čečėnijos sostinės Grozny 
stadione, švenčiant sovietų pergalę prieš 
hitlerinę Vokietiją, po garbės podiumu sprogo 
galinga bomba. Užmuštas Rusijos statytinis 
prezidentas Akhmad Kadyrov ir apie 10 kitų 
įtakingų asmenų. Sprogstamas užtaisas prieš 
kurį laiką buvo įlietas į gelžbetonio bloką, 
ruošiant stadioną iškilmėms. Čečėnų laisvės 
kovotojai A. Kadyrov laiko tautos išdaviku - 
anksčiau jis kovojo jų gretose. Po išpuolio 
slapta į Grozny buvo atvykęs pats Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. Rusijos karas su 
čečėnais tęsiasi nuo 1990 metų.
♦ Kaip praneša žiniasklaida. al-Qaeda in
terneto tinklapyje pasirodė žiauri scena, kaip 
26 metų civiliui amerikiečiui, atvykusiam į 
Iraką dirbti, buvo nupjauta galva. Balandžio 
mėnesį amerikietis dingo Irake, o prieš porą 
dienų jo lavonas buvo rastas Bagdade. Penki 
kaukėti vyrai vykdę ckzckuciją pareiškė, kad 
tai kerštas už "šėtoniškus" irakiečių kalinių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
galimybes”. - sakė svečias. Pasak jo. Europos 
ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo 
administravimo atvejų ES institucijose ir įstai
gose. Tokios institucijos yra Europos Ko
misija. Europos Sąjungos Taryba. Europos 
Parlamentas, taip pat Europos aplinkosaugos 
agentūra. Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūra ir kitos.
V. Adamkus apie “Mažeikių naftą”

(ELTA). Buvusio Prez. Valdo Adamkaus 
nuomone, iškilus pavojui, jog Lietuva gali 
prarasti "Mažeikių naftos" kontrolę. Lietuvos 
Vyriausybe turėtų išpirkti iš dabar įmonę 
valdančios Rusijos kompanijos "Jukos“ "Ma
žeikių naftos“ akcijas.

V. Adamkaus kadencijos metais - 1999- 
aisiais - tuometinė Vyriausybė nusprendė 
parduoti trečdalį “Mažeikių naftos“ akcijų ir 
perduoti įmonės valdymo teises JAV ben
drovei “Williams International".

“Mano supratimu, tuo metu buvo va
dovaujamasi principu, kad vakariečių kapi
talas, kuris gali valdyti ir turi patirtį ypatin
gai naftos srityje, ateitų ir padėtų susitvarkyti 
mumstuoklausimu". - aiškino V. Adamkus. 
Pasak jo, sutarties su “ Williams International” 
rizika iš dalies pasiteisino, nes “Mažeikių 
nafta” šiandieną dirba pelningai, mokėdama 
apie 2 milijardus litų į valstybės biudžetą 
kasmet. "Bendrovei valstybės suteikia pa
skola 1 mlrd. 300 mln. litų nėra “išvogta", 
kaip žmones klaidina kai kurie politikai. 
Pagal sutartį ji bus grąžinta su palūkanomis 
iki 2013 m. Vien iš palūkanų valstybės biu- 
džetas yra gavęs per 400mln. litų", -teigia jis.

Sumušta pareigūnė
(BNS). Per Lietuvą važiavusiame Rusijos 

tranzitiniame traukinyje buvo sumušta Lie
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Trumpai iš visur
žeminimus Bagdado kalėjime.
♦ Gegužės 10 d. Vokietijos Užsicn. reik, 
min. loschka Fischer trijų dienų vizitui atvyko 
į 1AV. Po susitikimo su JAV sekretoriumi Co
lin Powell. J. Fischer pareiškė, jog būtina, kad 
JAV atstatytų savo buvusį moralinį lygį. 
Mums reikalinga JAV. mums reikalingas jos 
moralinis prestižas. Tai svarbu Vikarams, tai 
svarbu mums visiems. Vokietija tiki, kad vyks
tantys tyrimai ir teisėtos bausmės nusikal
tėliams atstatys Amerikos moralinį svorį. J. 
Fischer taip pat susitiko su Amerikos Nacio
nalinio saugumo patarėja Condolczza Rice, 
kuri greitu laiku lanky sis Berlyne.
♦ Gegužės 11 d. Izraelio kariuomenė su tan
kais ir sraigtasparniais įsiveržė į palestiniečių 
Gazos miestą. Palestiniečių karinė Hamas 
grupuotė pastojokelią su prieštankine raketa. 
Izraelio armijos pareigūnas pranešė, jog buvo 
užmušti šeši jų kariai.0 jų kūnai sudrasky ti. 
Izraelis atsakė raketomis iš sraigtasparnių, 
žuvo didelis skaičius palestiniečių, sugriauta 
apie šimtas namų. Susirėmimuose žuvo dar 
šeši Izraelio kariai. JT gen. sekretorius Kofi 
Annan griežtai pasmerkė Izraelio plačiu mas
tu tęsiamą palestiniečių namų griovimą. Jis 
skatino Izraelį suvokti savo kaip okupanto 
teisimus įsipareigojimus. Izraelyje vyko kelių 
šimtų tūkstančių žmonių demonstracijos, 
reikalaujant atitraukti kariuomenę iš palesti
niečių apgyventos Gazos srities.
♦ Šią savaitę Australijos liberalų koalicinės
vy riausybės finansų ministras Peter Costello 
pristatė savo ateinančių metų biudžetą. Tai 
tipiškas biudžetas prieš šiais metais vyk
siančius fedcralūūus rinkimus: pinigų pažadai 

.nepaprastai dideli, bet liečia gan siaurą žmo
nių sluoksnį- su vaikais dirbančias šeimas, 
kurių vidutinės metinės pajamos yra didesnės 
nei $50.000. Pensininkams, bevaikėms 
šeimoms ir socialinėms struktūroms - beveik 
nieko. Q 

tuvos pasienietė. Ankstyvų gegužės 11 d. rytą, 
kai traukinys buvo tarpstotyje Naujoji Vilnia
- Vilnius, devintajame vagone buvo aptikta 
sužalota Valsty bės sienos apsaugos tarnybos 
jaunesnioji leitenante 24-crių N.Z. Manoma, 
kad įvykio metu moteris buvo praradusi są
monę. Per išpuolį pasienietei buvo sumuštas 
veidas, sutrenkia galva, perpjautas rankos 
riešas. Nukentėjusioji išvežta į ligoninę. 
Traukinyje pareigūnai rado ant sienos ru
siškais rašmenimis užrašytą užrašą "Lietuva
- rusams". Manoma, kad žodžiai užrašyti 
pareigūnės krauju.

Pasak policijos, traukiniu vyko 327 kelei
viai. Dėl šio įvykio apie 4 vai iš stoties turėjęs 
išvykti traukinys buvo užlaikytas iki 8 vai. 
Tačiau nenustačius įtariamojo, traukiniui buvo 
leista vykti toliau.

Kandidatai - vėliausios žinios
(ELTA). Vyriausioji rinkimų komisija ge

gužės 14 d. nusprendė neregistruoti "Respub
likos" leidė jo Vito Tomkaus kandidatu pirrna- 
laikuosc prezidento rinkimuose Patikrinus 
23.700 V.Tomkaus pateiktų parašų, tikrais 
pripažinti 18.600. Taigi, nesurinkta reikiamas 
skaičius (20,000). VTomkaus pateikti parašai 
buvo tikrinti net kelis kartus, kad “vėliau 
teismuose nekilti! problemų”.

Prezidento rinkimuose dabar rungsis šie 
kandidatai: Valdas Adamkus. Petras Auštrc- 
vičius. Vilija Blinkcvičiūtė. Česlovas Juršėnas 
ir Kazimiera Prunskienė.

Dar nėra galutinai aišku, ar rinkimuose 
galės kandidatuoti buvęs Prezidentas Rolan
das Paksas. Jo kandidatūra priklausys nuo 
Konstitucinio Teismo sprendimo. Galutinis 
kandidatų sąrašas bus paskelbtas antradienį, 
gegužės 18 dieną.

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

Su G.Petriku atgyja skaudi atmintis
Los Angeles mieste suėmus finansinė

mis aferomis pagarsėjusį ir iš Lietuvos pa
bėgusį Gintarą Petriką, atgyja klausimai, 
kokiais būdais jo vadovautas EBSW kon
cernas galėjo užvaldyti daug Lietuvos pra
moninio turto, o taip pat “apstatyti" nemažai 
Lietuvos žmonių, išvifiojant bei dalinai ne
grąžinant jų indėlius. Kaip dažnai kartojama. 
EBSW koncernas ir jam pavaldžios kompani
jos savo laiku negrąžino apie 80 mln. litų. 
Nukentėjo 15,600 indėlininkų. Kadangi 
EBSW koncernas bei jo padaliniai (pvz. Kau
no Holdingas) buvo itin veiklūs Kaune, ne 
vienam skaudžią praeitį pastarosiomis dieno
mis vėl atvėrė Kauno spauda.

Gegužės 7 d. “Kauno diena” neįprastai 
ilgame straipsnyje “EBSW devyniais čiup
tuvais išsiurbė Kauno pramonę” pateikė de
talizuotą kroniką apie EBSW aferas.

Nepraėjus savaitei, gegužės 11 d, “Kau
no diena” išspausdino kitą ilgą straipsnį 
"Politiniai lyderiai kratosi EBSW aferų”, 
kuriame nagrinėjami EBSW ryšiai su 
anuomet (1992-1996) Lietuvą valdžiusia 
Lietuvos Demokratine darbo partiją kilusia 
iš Lietuvos Komunistų partijos. Straipsniui 
akstiną suteikė Seimo nario Andriaus Ku
biliaus pareiškimas, jog Seimui bus pasiūlyta 
sudaryti komisiją, kuri ištirtų politinį EBSW 
užnugarį. “kivi per 14 Nepriklausomybės 
metų neatsakyti klausimai turi būti atsaky
ti, ypač tokie, kur dėl valdžios neskaidraus 
veikimo žmonės patyrė milžiniškus nuosto
lius". - sakė jis.

Kaip rašo “Kauno diena”, teigiama, kad 
EBSW koncernas Lietuvos Demokratinę dar
bo partiją dosniai finansavo 1992 m. rinki
muose. Esą už tai EBSW iš valdančiosios dau
gumos sulaukė ne vieno palankaus sprendi
mo. Buvo tvirtinamos nerealiai mažos priva
tizuojamų objektu kainos, šitaip EBSW kon
cernui pusvelčiui atiteko ne mažai didžiausių 
šalies įmonių. Valdančioji dauguma keitė įsta
tymus ir valstybės institucijų vadovus. į svar
bius postus patekdavo EBSW artimi žmonės.

Buvęs EBSW prezidentas G.Petrikas ne 
kartą yra sakęs, kad tuometinio Min. Pirm. 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybė priėmė ne 
vieną koncernui palankų sprendimą. “Po 
rinkimų jie įsiklausydavo į mūsų pasiūlymus 
ir prašymus, bandydavo juos išspręsti”. Jis 
ne kartą yra žadėjęs papasakoti “viską” apie 
to meto korumpuotą šalies politinę sistemą. 
“Nekvaršinu galvos įvairiais projektais, iš 
karto perku Vyriausybę ir pusvelčiui gaunu 
geriausias įmones", - yra sakęs G.Petrikas.

Buvęs LDDP suformuotos vyriausybės 
vadovas AŠlcžcvičius “Kauno dienai” tokias 
kalbas pavadino prasimany mais. “Manęs 
visai tie reikalai nejaudina, nenoriu jokių 
komentarų. Nesu įpareigotas neigti ar ko
mentuoti kažkokių žmonių kalbų". - sakė 
verslininku tapęs buvęs premjeras. Jis patikino 
nesidomintis politika ir sako net neketinąs 
liudyti laikinajai Seimo tyrimo komisijai, jei 
tokia bus suformuota.

Gen. J.Kronkaitis atsisakė ordino
(BNS) Kadcncįją baigiantis Lietuvos ka

riuomenės vadas gen. maj. Jonas Kronkaitis 
atsisakė priėmimo į NATO proga jam suteikto 
Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiojo 
kryžiaus, rašo dienraštis “Lietuvos rytas”. Šį 
apdovanojimą generolui buvo paskyręs nuo 
pareigi! nušalintas Prez. Rolandas Paksas.

Įstojimo į Europos Sąjungą išvakarėse 
atsiimti ordino J.Kronkaitį į Prezidentūrą pa
kvietė laikinasis šalies prezidentas Artūras 
Paulauskas. Apdovanojimų išvakarėse Prezi
dentūros kanceliarijai gen. J.Kronkaitis at
siuntė raštą jog atsisako ordino.

Kariuomenės vadas priminė, kad už nuo
pelnus Lietuvai 2003 m. jam buvo suteiktas 
Vytauto Didž. ordino Karininko kryžius, todėl 
jis mano, kad Lietuva jau įvertinojo darbus. 
Jis sakė, kad apsisprendimas atsisakyti ap
dovanojimo yra tvirtas ir seniai priimtas.

Dar 1996 m., tvirtinant Mindaugo Stanke
vičiaus vyriausybę, buvo kalbamą kad kartu 
su A Šleževičiumi EBSW prarado įtaką vyk
domojoje valdžioje. Tuomet žmonės, susiję su 
skandalingai pagarsėjusia EBSW grupe, esą 
bandė įtikinti aukščiausiąją valdžią kad vi
daus reikalų, pramonės ir prekybos, energe
tikos ministrų ir Lietuvos banko valdybos pir
mininko postus turėtų užimti koncernui pa
lankūs žmonės.

Bet kokius ryšius su G.Petriku neigia ir 
premjeras Algirdas Brazauskas, nors jam 
einant Prezidento pareigas EBSW koncerno 
vadovai ne kartą buvo įtraukti į oficialias 
Lietuvos delegacijas, o G.Petrikas kartu su 
tuometiniu Prezidentu net vyko susitikti su 
popiežiumi ir gavo jo palaiminimą.

Prieš kelerius metus buvo pasirodę pra
nešimų, kad EBSW darbuotojai papirkinėjo 
tuometinės Ekonomikos ministerijos parei
gūnus. taip siekdami, kad ministerijoje būtų 
patvirtintos nerealiai mažos privatizuojamų 
objektų kainos. Kone didžiausias skandalas 
kilo tuomet, kai G.Petrikas nusprendė priva
tizuoti vieną didžiausių šalies įmonių “Jūra” 
“Jūra” buvo suformuota iš Klaipėdoje stovė
jusio didžiulio Sovietų Sąjungos Atlanto žve
jybos laivyno (beveik 300 tolimo plaukiojimo 
laivų). Šis tuo metu dideliu Lietuvos turtu 
laikytas laivynas per keletą metų ne tik “din
go”. bet dar paliko milijonines skolas algų 
negavusiems jūrininkams.

Nors 1994 m. buvo sudaryta 13 žmonių 
komisija, kuri turėjo parengti "Jūros” priva
tizavimo projektą, tačiau galiausiai bendrovės 
laivai ir pastatai už minimalią kainą atiteko 
EBSW koncernui. Teigiama, kad didelę įtaką 
komisijos darbui darė tuometinis Privatizavi
mo departamento direktorius ir dabartinis 
Vyriausybes kancleris Antanas Kaminskas 
Paklaustas "Kauno dienos”, jis negalėjo pa
sakyti, kokiu būdu “Jūra” pusvelčiui atiteko 
koncernui, tačiau tvirtina nejautęs jokio spau
dimo iš EBSW vadovų. Esą ir kitiems privati
zavimo procesam EBSW įtakos nedarė tačiau 
kokiu būdu dalis Kauno ir kitų miestų įmonių 
pusvelčiui atiduotos į EBSW rankas, A.Ka- 
minskas irgi negalėjo pasakyti.

“Kauno diena” kalbėjosi su buvusiu Prez. 
Algirdo Brazausko patarėju V.Beriozovti, ku
ris iki šiol gyvena viename name suG.fttriko 
statytiniu laikomu, buvusiu Lietuvos banko 
valdy bos pirmininku Kaziu Ratkevičiumi ir 
buvusia EBSW kontroliuoto Valstybinio ko
mercinio banko valdybos pirm, pavaduotoja 
Kristina Dabašinskaitc. V.Beriozovo žentas 
dirbo šio banko skyriaus viršininku.

V.Bcriozovas sako EBSW veikla susido
mėjęs po to. kai apie neva sėkmingai (kiban
čius verslininkus perskaitė spaudoje. “Prieš 
juos ir kepurę norėjosi nusiimti, visi sakė, 
kad ateina jauni energingi žmonės, išma
nantys rinkos ekonomikų. Su didžiule pa
garba su jais bendraudavau”, - galiausiai 
pripažino V.Beriozovas.

“Kauno dienos” tyrimai tęsiasi.

Lietuvos kariuomenės vadas generolu 
majoras Jonas Kronkaitis
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Bendruomenės baruose
Viena popietė — keturi minėjimai

Šiemet gegužės pradžia buvo turtinga 
įvykiais. Kaip įprasta, vienas sekmadienis 
skiriamas Motinos Dienai, bet štai - gegu
žės pirmąją išsipildė gilus Lietuvos noras - 
ji tapo Europos Sąjungos nare. Be to, gegu
žės septintoji - spaudos atgavimo šimtme
tis. Na, o juk neseniai Lietuva įsijungė ir į 
NATO valstybių tarpą. Gan sumaniai Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdyba visas šias džiaugs
mingas progas suliejo į vieną tarsi ketur
gubą minėjimą ir jį atšventė sekmadienį, 
gegužės 9 dieną, Lietuvių Klube prie sta
liukų, baro svetainėje.

Popietę atidarė ir svečius pasveikino 
Apylinkes Valdybos pirmininkas Vytautas 
Deikus. šventiškam žodžiui pakvietęs ALB 
Krašto Valdybos vicepirmininkę dr. Liudą 
Popenhagen, kuri elegantiškai priminė susi
rinkimo prasmę ir platesnį visų progų api
būdinimą paliko - kaip iš anksto numatyta 
- vėlesniems prelegentams, kuriuos laikui 
atėjus pristatinėjo Vincas Bakaitis.

Svečius maloniai nustebino dar vienas 
daugumai netikėtas programos punktas. 
Apylinkės Valdybos vicepirmininkė Rasa 
Blansjaar pranešė, kad Sydnėjaus Lietuvių 
Informacijos Centrui (sutrumpintai žino
mam kaip“SLIC”) gauta stambi parama - 
čekis $15,490 sumai, atkeliavęs iš NSW 
valstijos valdžios per “Community Relations 
Committee for a Multicultural NSW”. Tai 
pirmoji finansiškai naudinga kregždė, at
skridusi po to, kai ankstesnės Valdybos dė
ka Sydnėjaus Apylinkė pravedė inkorpora
cijos procedūrą. Numatoma, kad paramos 
srautas nenutrūks, nes NSW valstijos val
džia etninių bendruomenių tikslams yra gan 
palanki. Dabar gautas čekis paremia SLIC’o 
projektą sukurti ir tęsti interneto programą 
“Learn Lithuanian Online”. Čekį iš Rasos 
Blansjaar rankų priėmė SLIC’o vadovė Ra
mona Ratas - Zakarevičienė, kuri šia pro

Mokslo keliu

Ričardas Reisonas Urmonas. Tristanas Jonas Vasilunas. Dr. Rima Stangas.

2004 metų Adelaidės Universiteto už
baigimo ceremonija įvyko balandžio 6 dieną 
Adelaidės Festivalio teatre, dalyvaujant virš 
500 studentų ir pilnai salei svečių. Pietų 
Australijos Universitetas turi 140 patirties 
ir mokymo metų.

1956 m. įsikūrė Meno ir Mokytojų apmo
kymo skyriai, kurie davė pagrindą Adelaidės 
Universitetui. Dabar P.A. Universitetas iš
augo į modernią aukšto lygio mokslo įstai
gą. Su partneriais, kaip industrija, ekono
mika ir valdžios pagalba Universitetas pa
deda kurti ateities pasaulį.

Malonu, kad ir mūsų lietuvių jaunimas 
žengia mokslo keliu. Šiemet jų buvo trys.

Ričardas Reisonas Urmonas iš 
mažens turėjo įdomų gyvenimą: gimė Ni
gerijoje, Vakarų Afrikoje, vėliau mokėsi 
tarptautinėje Garden School Kuala Lumpur, 
Malaizijoje. Tėvams grįžus į Australiją 
Melboumo Universitete gavo elektronikos 
inžinieriaus Bachelor diplomą o dabar Ade

ga trumpai aptarė dabartinius elektroninio 
informacijos centro darbus bei tikslus. (Pla
čiau apie šių lietuvių kalbos mokymo prog
ramų bei patį SLIC’ų ir jo darbuotojus 
bus rašoma vėlesniame “Masu Pastogės" 
numeryje. Red.) Reikia pridurti, kad kartu 
su NSW valdžios gruntu čia minimą lietuvių 
kalbos programą parėmė ir Australijos Lie
tuvių Fondas $1000 čekiu.

Pirmasis prelegentas, Anskis Rcisgys, 
popietės dalyviams paaiškino, kodėl ir kaip 
susikūrė įtakinga tarptautinė organizacija, 
žinoma NATO vardu. Ankstyvu akstinu 
buvo sovietų sumanyta Berlyno blokada, 
kuri to meto silpniems europiečiams suža
dino savisaugos jausmą bei reikalą remtis 
JAV pajėgomis. Karinės sąjungos būtinybę 
iškėlė ir netrukus kilęs Korėjos karas bei 
apskritai komunizmo dinamiška ekspansija. 
Prelegentas priminė, kad šiek tiek nesuta
rimų bei politinių zigzagų netrūko ir Vakarų 
pusėje, ypač susidūrus JAV ir Prancūzijos 
interesams. Tačiau nuo 1964 metų NATO 
būstinę perkėlus į Briuselį, Europos daly
vavimas tapo solidesnių. Bendrai, NATO 
buvo atasvara komunizmui, tačiau kai So
vietų Sąjunga subyrėjo, visgi atsirado nau
jų užduočių. Lietuva, žinoma, po NATO 
skėčiu gali jaustis daug saugesnė.

Antrasis prelegentas, \fytenis Šliogeris, 
kalbėjęs apie Europos Sąjungą, irgi ją 
pristatė istoriškai, priminęs tokias anksty
vas bendradarbiavimo formas kaip anglių 
pramonės suderinimą. 1952 metais iš di
džiųjų Vakarų Europos valstybių susida
riusi Sąjunga dar labiau išsiplėtė 1973, 
1981, 1995 metais, kol galų gale šių metų 
gegužės pirmąją dieną ją sudarė jau 15 “se
nų” plius 10 “naujų” valstybių. Prelegentas 
pabrėžė, kad ES tampa didžiausias pasau
lyje politinis - ekonominis vienetas su 451 
milijonu gyventojų. Svarbu suprasti, kad 

laidėje - telekomunikacijos inžinieriaus 
Masters diplomą

Tristanas Jonas Vasilunas - Julytės 
ir Leono Vasiliūnų jaunesnis sūnus. Vaikys
tės metus daugumoje praleido Pietų Aus
tralijos miesteliuose, kur tėvas dirbo mo
kyklos vedėju (principai). Šiais metais baigė 
Adelaidės Universitetą įsigijęs degree of 
Bachelor informacijos technologijoj 
(Computing and Mathematics).

Ruth Marianne Daugalis gavo degree 
of Bachelor of Applied Science (Recration 
Planning and Management).

Dr. Rima Staugas MB, BS, F.R.A.C.P. 
M.B.A. Šiuo metu ji dirba kaip Executive 
Director (clinical and medical) Adelaidės 
Vaikų ligoninėje. Šiais metais išrinkta 
President of Thoracic Society Australia and 
New Zealand.

Sveikinam visus, pasiekusius mokslo 
pasirinktose srityse, ir linkime daug laimė
jimų ateityje. Valė Marcinkonytė

NSW valstijos valdžios atsiųstas čekis įteikiamas Sydnėjaus Lietuvių Informaciniam 
Centrui. Iš kairės: ALB Krašto Valdybos vicepirmininkė Liuda Apinytė-Popenhagen, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Vytautas Deikus, vicepirmininkė Rasa 
Blansjaar ir SLIC’o vadovė Ramona Ratas-Zakarevičicnė.

kiekviena ES narė savanoriškai atsisako 
dalies savo suvereniteto bendram Sąjun
gos labui ir savo specifinius įstatymus 
formuluoja bendrų taisyklių rėmuose. Pir
mą kartą Europos istorijoje toksai susijun
gimas įvyksta ne prievartos ar karo, bet 
protingo apsisprendimo bei susitarimo 
būdu. Žinoma, problemų dar lieka, ir jas 
teks spręsti geranoriškumu.

Trečiasis prelegentas, Vytautas Pata
šius. kalbėdamas apie spaudos atgavimą 
paaiškino caro administracijos ir bendrai to 
meto Rusijos imperinius motyvus. Jis api
būdino spaudos draudimo ideologus 
(Uvarov, Hilferding) ir uolius rusinimo vyk
dytojus (Muravjov, Kaufman), tuo pačiu 
aptardamas ir susipratusių lietuvių (vysk. 
Valančius, knygnešiai) ryžtingą pasiprieši
nimą; gabenant knygas iš Rytprūsių įkliu
vo net 2854 asmenys, iš kurių nemažai bu
vo ištremti į Sibirą. Ilgi spaudos draudimo 
metai lietuvių tautai padarė daug žalos: jei 
dėka knygnešių lietuviškasis raštas ne
dingo vakarinėse Lietuvos dalyse, tai ry
tinės dalys smarkiai sulenkėjo ar sugudėjo, 
nes į ten kelias knygoms iš Mažosios Lie
tuvos buvo daug sunkesnis. Prelegentas 
taip pat paaiškino, kodėl spaudos drau
dimas buvo atšauktas ir kaip šis įvykis

V

Žinios iš
Sekmadienį, gegužės 2 dieną Hobarto 

apylinkės bendruomenė susirinko paminė
ti Motinos Dieną. Su trumpa paskaita pa- 
gerbėm visas motinas, prisiminėm jų gerus 
darbus, rūpesčius ir vargus.

Loreta Eskirtienė padeklamavo eilėraštį, 
skirtą šiai progai. Po to visoms motinoms 
buvo įteiktos kuklios dovanėlės. Ne visos 
motinos galėjo kartu su mumis dalyvauti 
šioje šventėje. Kai kurios, jau palaužtos 
senatvės ar ligotos, tapo invalidėmis ir 
nebeapleidžia namų. Tai p. Milinkevičienė, 
p. Jurevičienė, p.Radzevičienė, p. Dilbie- 
nė, p. Petraitienė, p.Šikšnienė, p. Šaučiūnie- 
nė ir p. Paškevičienė. Vienomis jų rūpinasi 
šeimos nariai, padedant socialinės aprūpi
nimo tarnybos pareigūnams, kitos gyvena 
slaugos namuose ir turi pilną valdišką ap
rūpinimą.

Ta pačia proga trumpai paminėjom lie- 

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

sustiprino tautinį rietuvių sąmoningumą 
bei Nepriklausomybės siekį.

Neilgi (10-15 min.), bet dalykiški prele
gentų pasakojimai popietės dalyvius malo
niai sudomino - nes vos per gerą pusvalan
dį buvo prisiminti ar naujoje šviesoje išgirsti 
svarbūs mūsų tautos istorijos faktai. Kaip 
vėliau p. Jadvyga Dambrauskienė prie mikro
fono pastebėjo, už tokį renginį Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybą būtinai reikia pagirti. Be 
to. Valdyba neužmiršo ir motinų pagerbimo 
- simboliškai joms buvo įteikta gėlyčių, 
atkreipiant ypatingą dėmesį į tas močiutes, 
kurios jau susilaukė proanūkų.

Prie renginio pasisekimo dosniai prisi
dėjo Sydnėjaus Lietuvių Klubo vadovybė. 
Po kiekvieno prelegento kalbos buvo pa
keltas tostas už minimą įvykį, o šampaną 
parūpino Klubas. Svečių ūpas pastebimai 
kilo, pašnekesiai prie staliukų gyvėjo.

Popietės pabaigoje buvo rodomi du ne
ilgi filmai apie dabartinę Lietuvos kariuo
menę, kuriuos iš LR Krašto apsaugos mi
nisterijos gavo ALB Krašto Valdybos pir
mininkė Lolita Kalėda (ji pati tuo metu 
lankėsi Melbourne). Taigi, “jungtinis” 
minėjimas išties buvo atšvęstas įdomiai ir 
nuotaikingai.

Vytautas Doniela

Hobarto
tuviškos spaudos atgavimo šimtmetį ir 
džiuginančią žinią kad tarptautinė organi
zacija UNESCO irgi paminės šią istorinę 
dieną, o Lietuvos Vyriausybė skirs lėšų 
suruošti tarptautines mokslines konferen
cijas, statys paminklus, įamžins nusipelniu
sias asmenybes ir suruoš kilnojamą parodą 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tikėkim, 
kad paroda “atkeliaus” ir į Australiją.

Dr. Algis Taškūnas pranešė, kad jau 
išleista knyga “Laiškai iš Lauko”(Letters 
from the Outside) ir ją galima įsigyti beveik 
visuose Hobarto knygynuose.

Šios knygos autoriai - Kate Elizabeth 
Gross ir Darien Jane Rozentals - surašė 
“Kalinių Draugų” (Friends of the Prisoners) 
draugijos visą istoriją Įdomu tai, kad laiškai 
iš užsienio paveikė KGB-istus sušvelninti 
savo veiksmus prieš kalinius.

Endrius Jankus
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Lietuviai pasaulyje
Eurovizijoje -

Šešioliktą vietą atrankiniame Euro
vizijos konkurse užėmusius Lietuvos 
atstotais stebina balsavimo rezultatai

“ Verkė ne tik Simona, verkiau ir aš. 
Abu tikėjomės, troškome, kad Lietuva 
patektų į finalą". - neslėpdamas emocijų 
kalbėjo 28-erių metų kaunietis Linas 
Adomaitis. Jo kartu su panevėžiete Si
mona Jakubėnaite atlikta daina “What's 
Happened To Your Love?” Eurovizijos 
pusfinalyje surinko vos 26 balus ir liko 
šešioliktoje vietoje. Tai lėmė, kad Lietu
vos atstovai jau antrus metus iš eilės ne
dalyvaus Eurovizijos konkurso finale.

Šešioliktoje vietoje likęs Lietuvos atsto
vu Lino Adomaičio ir Simonos Jakubėnaitės 
pasirodymas ir daina “What’s Happened To 
Your Love?” nebuvo prastesnė negu dau
gelio patekusių į dešimtuką pietiečių, o 
balsavimo rezultatus, atrodo, labiau lėmė 
ne dalyvių gebėjimas, dainos, pasirodymų 
originalumas, o geografinis ir geros kaimy
nystės principas. Lietuviai tuo tarpu rėmėsi 
kitais kriterijais. Daugiausiai skambinusių
jų balsavo už Ukrainą. 10 balų skyrė Estijai, 
o 8 Graikijai.

Scenoje lietuviai atrodė šiek tiek įsi
tempę. kai kurie kritikai pastebi, kad trūko 
ir žadėtos dinamikos, ne per geriausiai iš
naudoti mimai. “Atidavėme viską, ką turė
jome, ką galėjome. Manau, kad žmonės 
matė tai, ką geriausiai galime”. - prisipa
žino Linas ir Simona.

Lietuvos delegacijos vadovas Jonas Vi
limas sako dar kartą pastebėjęs, kad pasta
ruoju metu konkurso rezultatus labiau lemia 
ne dalyvių sugebėjimai ar daina, o neaiškūs 
kriterijai. “Galime visiems drąsiai žiūrėti 
į akis, dėl pasirodymo mums tikrai ne gė
da”. - kalbėjo Lietuvos delegacijos vadovas.

Eurovizijos konkurso pusfinalyje buvo 
naudojamos pačios aukščiausios garso, 
vaizdo ir šviesos technologijos, pati moder
niausia technika, tačiau stebint Lietuvos 
atstovų pasirodymą galėjo susidaryti 
įspūdis, kad turkas transliacijos režisierius 
Lietuvos atstovų pasirodymą mato pirmą 
kartą - kadrai į eterį buvo išleidžiami kelio
mis sekundėmis vėliau, nei reikėtų.

“Kiekvienoje repeticijoje išreikšdavo-

Lietuviai “apstatė” JAV bankus
JAV suimti trys lietuvių tautybės as

menys. kurie, pasinaudoję netikrais vieti
niais adresais ir valstybės išduotais asmens 
dokumentais, atsidarė dešimtis sąskaitų ir 
iš Portlando apylinkės bankų apgaulės bū
du išviliojo bent 100 000 dolerių (292 000 
litų), rašoma regiono laikraštyje “The 
Oregonian".

Pareigūnai spėja, kad nusikalstamai 
gaujai priklausė 15-18 žmonių, kurie, veik
dami po du. atidarydavo bankuose sąskai
tas ir išrašydavo fiktyvius čekius. Visa 

■ sukčiavimo schema buvusi “gerai organi
zuota”. teigia JAV pareigūnai.

Anot JAV pašto inspekcijos tarnybos 
inspektoriaus Larry Dziomba. tyrusio šių 
bylą kartu su Federalinio tyrimų biuro 
(FBI) agentais, gaujos nariai bankuose 
atidarė iš viso apie 60 sąskaitų ir išleido į 
apyvartą nepadengtus čekius mažiausiai 
šešiose valstijose.

Įtariamieji, pasak pareigūnų, pagal su
klastotus Lietuvos piliečio pasus atskirose 
valstijose gaudavo asmens tapatybės kor
teles arba vairuotojo pažymėjimus, išsinuo
modavo butus, kad galėtų gauti elektroni
nio pašto žinutes iš bankų, ir trijų bankų - 
“Wells Fargo”, “U.S. Bank" ir “Washington 
Mutual” - skyriuose atidarydavo iki šešių
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“ Balkan vizija”

Nuotraukoje — Linas ir Simona.

me savo pageidavimus, derindavome deta
les iki smulkmenų, reiškėme pageidavi
mus”. - sako J. Vilimas. “- Pusfinalio kon
certe transliacijos režisieriai darbą atliko 
geriausiai, nors galėjo būti ir geriau”. 
Lietuvos televizijos muzikos prodiuseris 
neprisiima sau kaltės, kad visos Europos 
publika matė tokias detales, kurių neturėjo 
matyti. Nuostabą televizijos žiūrovams su
kėlė ir tai. kad buvo pažeista Eurovizijos 
taisyklė: prieš prasidedant balsavimui, da
lyvių pasirodymus priimta rodyti nuo pa
baigos. Be to, primindami lietuvių dueto 
dainą režisieriai rodė ne priedainio ištrau
ką. “Jie parodė toki momentą, kuris emo
ciškai nėra įspūdingas”, - stebėjosi Linas.

Lietuviams pusfinalyje teko pasirodyti 
po įspūdingo ir emocingo Ukrainos šou. esą 
ly riška lietuvių daina galėjo nublankti prieš 
ugningą Ukrainos pasirodymą. “Nemano
me, kad tai buvo didelė bėda. Mūsų dainos 
labai skirtingos, jei būtume darę kažką pa
našaus, galbūt tuomet ir būtų galima taip 
teigti”, - svarstė Lietuvos atstovai.

Iš dešimties finalininkų devynios šalys 
priklauso pietinės Europos regionui, dau
giausia - Balkanams. Į pirmąjį pusfinalio 
dešimtuką pateko Graikijos. Ukrainos. Mal
tos. Kipro. Albanijos. Makedonijos. Kroa
tijos. Serbijos ir Juodkalnijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos bei Nyderlandų atstovai. Gal 
todėl Stambule “Eurovizija” šįmet ironiškai 
vadinama “Balkanvizija”, tačiau savo ruož
tu pietiečiai sako, jog keletą metų šis kon
kursas buvo savotiška “Baltijavizija”.

Remigijus Jurgelaitis (“K.d ”) 

sąskaitų. Į sąskaitas iš pradžių pervesdavo 
šiek tiek pinigų - nuo 20 iki 200 dolerių. 
Čekiams paštu atėjus jų nurodytais adre
sais, jie pradėdavo išrašinėti čekius vienas 
kitam, “gamindami neegzistuojančias 
lėšas”.

“Jie paprasčiausiai išrašydavo čekius 
vienas kitam, pripumpuodavo vienas kito 
sąskaitą, pasiimdavo pinigus ir išvykdavo 
iš miesto". - sakė pareigūnas. Jie taip pat 
išrašė čekių parduotuvėms ir įmonėms už 
"dešimtis tūkstančių dolerių".

Įtariami sukčiautojai pateko į teisėsau
gininkų akiratį, kai vieno banko tarnautojas 
pastebėjo, kad daug sąskaitų priklauso vie
nam asmeniui arba prie jų nurodytas tas 
pats adresas. Pasak “Wells Fargo” darbuo
tojų, jiems kilo įtarimas, kai pastebėjo, kad 
padaugėjo klientų lietuvių, neturinčių so
cialinio draudimo pažymėjimo ir nurodan
čių elektroninio pašto dėžutes pas priva
čius operatorius. Jie taip pat atidarydavo 
sąskaitas, įmokėdami pinigus grynais, o ne 
čekiu. Visa tai kartu su nuostoliais, atsiradu
siais atskirose sąskaitose, vertė manyti, jog 
čia susidurta su gerai organizuotu sukčiavimu.

Portlando rajono bankai pripažįsta, kad 
organizuotos nusikalstamos gaujos pasta
ruoju metu vis dažniau imasi finansinių 
nusikaltimų.

Atstovė prie NATO
Lietuvos ambasadore prie NATO Briuselyje yra paskirta Gintė Damušytė.
Ji atsako į žirnalistės R. Sakalaitės-Jonaitienės klausimus.

Kur, kada gimėte, kur baigėte mokslus?
Gimiau 1956 metais Clevclande, Ohio 

valstijoje, tačiau maždaug po metų šeima 
persikėlė į Detroitą, kur augau ir studijavau. 
Wayne State Universitete baigiau polito
logiją ir istoriją, o Goethe Institute Vokieti
joje dar gilinau vokiečių kalbos įgūdžius.

Kaip patekote į dabartines pareigas?
Prieš stodama į Lietuvos diplomatinę 

tarnybą beveik dvy liką metų vadovavau prie 
Lietuvių katalikų religinės šalpos įsteigtam 
žinių padaliniui - Lietuvių Informacijos 
Centrui, kuris tapo atgimusios Lietuvos de 
facto atstovybe užsienyje.

Lietuvai atstačius nepriklausomybę ir 
1991 m. rudenį tapus Jungtinių Tautų nare, 
buvau pakviesta talkinti Lietuvos misijai prie 
Jungtinių Tautų. 1992 m. įstojau į Lietuvos 
diplomatinę tarnybą. Po tarnybos Misijoje 
prie Jungtinių Tautų, 1996 m. išvykau į 
Vieną, kur LR Užsienio reikalų ministerijos 
paskirta vadovavau Lietuvos delegacijai 
prie Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Organizacijos, o vėliau - ėjau Lietuvos 
ambasadorės Austrijoje pareigas. Užsienio 
reikalų ministro Antano Valionio teikimu. 
Prezidentas Valdas Adamkus mane 2001 m. 
sausio mėn. paskyrė LR ambasadore prie 
NATO, pritariant Užsicn. reikalų komitetui.

Kiek lietuvių dirba jūsiškėje misijoje- 
ambasadoje. Kas sudaro personalą, kokios 
jų pareigos?

Misija susideda iš keturių padalinių: 
politiniame skyriuje dirba 7 diplomatai iš 
Užsienio reikalų ministerijos; gynybiniame 
skyriuje - 3 civiliai gynybos patarėjai iš 
Krašto apsaugos ministerijos; karinėje 
atstovybėje, kuriai vadovauja pik. Alvydas

Lietuviai jau
ES šiuo metu per metus priima maždaug 

1.5 mln. imigrantų iš naujųjų šalių. Daugiau
sia ir legaliai - Anglija bei Airija.

Pirmosiomis gegužės mėnesio dienomis 
lietuvių ryžtas ieškoti darbo viršijo bet ko
kias prognozes. Vos tik Lietuva tapo ES nare, 
jau tą pačią dieną tautiečiai lėktuvais ir au
tobusais masiškai patraukė į Didžiąją Britaniją 
bei Airiją. Anksčiau per dieną į Londoną va
žiuodavo vienas “Ecoline” autobusas, o dabar 
tuo pačiu reisu važiuoja trys dviaukščiai pil
nutėliai autobusai. Įdarbinimu užsienyje už
siimančios agentūros atlieka anksčiau jiems 
nebūdingus darbus: jie priversti nuomotis 
autobusus ir kas savaitę vežti į Angliją grupes 
tautiečių, ištroškusių dirbti ir užsidirbti. Ne
retai visas autobusas laimės ieškotojų vežami 
į vieną darbovietę.

"Lietuvos avialinijos”, nuo gegužės pasiū
liusios naują kainodarą ir pigius, vos 150 Lt į 
vieną pusę kainuojančius bilietus, jau ne tik 
šiuos, bet ir kur kas brangesnius bilietus par
davinėja vėlyvam rudeniui. Britų muitų tar
nyboms teko mobilizuoti papildomas jėgas 
atvykstantiesiems iš naujųjų ES šalių aptar
nauti.

Mūsų tautiečių nekantrumas suprantamas 
ir pateisinamas. Keliauti ten, kur pakankamai 
gal ir ne itin prestižinių, bet garantuotų darbo 
vietų, kur už darbą mokamas gerokai didesnis 
užmokestis, masina daugybę be darbo ar už 
varganą atlygį nugaras lenkiančių lietuvių. 
Naujausiais duomenimis, nedarbas Lietuvoje 
- trečias pagal dydį ES. Lietuvą lenkia tik 
Lenkija ir Slovakija. Visi supranta, kad konku
rencija dėl darbo vietų didėja kasdien, todėl 
pirmiesiems didesnė tikimybė rasti padoresnį 
ir geriau apmokamą darbą.

Per porą artimiausių metų Anglija tikisi 
prisivilioti apie 350,000 užsieniečių. Aišku, 
jie pageidauja labiau kvalifikuotų darbuotojų, 
tačiau ne mažiau galimybių įsidarbinti turi ir 
aukštųjų mokyklų nebaigę žmonės.

Kunigėlis - 4 kariškiai; administraciniame 
skyriuje - 7 specialistai iš URM, KAM ir 
VSD, kurie tvarko Misijos kanceliariją fi
nansus, ryšius, kitus ūkinius ir adminis
tracinius klausimus. NATO šalių atstovybių 
vidutinis dydis - apie 50 žmonių. Mūsų 
manymu, Lietuvos Misija apsieis su 35 
darbuotojais. Kiekvienas darbuotojas rūpi
nasi savo pareigybės sritimi, gynybos pla
navimu, ginklų kontrolės klausimu. NATO 
operacijų išlaidomis, NATO - Rusijos Tary
bos veikla, darbu su kitomis ne NATO 
valstybėmis. Lietuvos atstovai dalyvauja 400 
NATO komitetų darbe - lanko posėdžius, 
dalyvauja diskusijose, o Lietuvai tapus nare 
- dalyvaus ir sprendimų priėmime. Vyriau
sias sprendimų priėmimo organas yra Šiau
rės Atlanto Sąjungos Taryba, kuri susiren
ka bent kartą per savaitę ambasadorių ly
giu. Misijos darbuotojai kas savaitę per
žiūri, analizuoja ir Vilniui apžvelgia šimtus 
NATO dokumentų, veda konsultacijas 
rūpimais klausimais su NATO šalių ir sek
retoriato atstovais, rengia ir perduoda Lietu
vos pozicijas NATO svarstomais klausimais, 
derina dalykinius klausimus, pvz. Lietuvos 
karių dalyvavimą NATO vadovaujamose 
operacijose Afganistane, Balkanuose ir kitur.

Ar numatote likti šiose pareigose Lietuvai 
pasiekus pilnateisę narystę NATO?

Lietuvai sulaukus pilnateisės narystės, 
toliau tęsiu savo pareigas, kol būsiu at
šaukta į Užsienio reikalų ministeriją Vil
niuje. Normaliai diplomatas yra atšaukia
mas į sostinę po trejų metų tarnybos užsie
nyje, tačiau neretai darbo terminas būna ir 
pratęsiamas.

Dėkoju už išsamius atsakymus.

plusta svetur
Leidimas gyventi ir dirbti iš pradžių Didž. 

Britanijoje galios 12 mėnesių. Per tą laikų 
atvykusieji privalo susirasti darbdavį ar imtis 
privataus verslo. Jei pirmieji metai bus 
sėkmingi, atvykėlis galės prasitęsti leidimą dar 
trejiems metams, o ateityje galės tapti nuola
tiniu Didžiosios Britanijos gyventoju.

Įdarbinimu užsienyje užsiimančios kom
panijos “East West Consulting” direktorė Jo
ana Cironkaitė paliudijo, jog norinčiųjų įsi
darbinti tiek Anglijoje, tiek Airijoje gausu kaip 
niekad. Į Lietuvą ieškoti potencialios darbo 
jėgos atvyksta britų bei airių darbdaviai bei 
įdarbinimo agentūrų darbuotojai. Pasak J.Ci- 
ronkaitės, darbdaviai kelia tik keletą reikala
vimų - bent šiek tiek mokėti anglų kalbą, 
neprošal būtų ir šiokia tokia patirtis. Anot jos, 
oficialų darbą siūlantys darbdaviai iš kano 
neskuba mokėti didelių pinigų. “Jiepradeda 
nuo minimumo. Anglijoje tai 4.5svaro ster
lingų už valandą (jaunesniems nei 22 m.- 
3.5), Airijoje- 7 eurai Tačiau toks uždarbis 
- tik laiko klausimas, nes darbdavys net su
tartyje įsipareigoja po tam tikro laiko atly
ginimą padidinti”.

J.Cironkaitė nemano, kad išvykstančių 
lietuvių banga Lietuvai jau negrįžtamai pra
rasta. “Manau, kad užsidirbę jie sugrįš.”

Lietuvoje iki šiol nėra sukaupta duomenų 
kiek lėšų užsienyje uždarbiaujantys piliečiai 
parveža į Lietuvą. Lietuvos banko atstovai 
teigia, jog bankas informuotas tik apie pri
vačių asmenų perlaidas iš užsienio. Paskutinį 
2003 m. ketvirtį jos sudarė virš 26 mln. litų. 
Tačiau šios lėšos gali būti ne tik uždirbtos, 
bet ir gautos dovanų. Ateityje ši spraga turės 
būti užpildyta. Jau vien dėl to, kad užsienyje 
užsidirbę lietuviai pagal naujuosius įstatymus 
turės deklaruoti uždirbtus pinigus ir dalį 
mokesčių pavidalu palikti valstybei. Toks 
sprendimas daliai išvykusiųjų gali atimti bet 
kokį norą grįžti atgalios.

Eugenija Grižibauskienė, “Vaidas"
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Is Redakcijos pašto
Mielieji rašytojai, leidėjai ir skaitytojai,

Nuoširdžiai sveikinu su SPA UDOS ATGA VIMO ŠIMTMEČIO ir SPA ŪDOS 
DIENA - mūsų profesine švente!

Svajonių išsipildymo, veržlumo ir kūrybinės sėkmės.
Su geriausiais linkėjimais Lolita Kalėda

Gerbiami “Mūsų Pastogės”darbuotojai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIO ir 

SPAUDOS DIENOS proga.
Linkime svajonių išsipildymo, veržlumo, kūrybinės sėkmės, gausaus skaity

tojų būrio.
Dėkojame, kad išlaikote ir tęsiate lietuviškos spaudos tradicijas ir vienijate 

lietuvius tolimojoje Australijoje.
Pagarbiai Krosnos muKyMns bendruomenė

From July until September 2003 I was lucky enough 
to visit Lithuania

Poezijos skaitymai Austrijoje, Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Bėjusios naujos knygos.

My first month was spent at Vytautas 
Magnus University in Kaunas where 1 
attended summer school.With 30 other 
students from all over the world I attended 
daily language classes, the classes focused 
on grammar,spelling,reading,writing and 
increasing our vocabulary'. During the 
course we also studied Lithuanian art, 
culture, history, politics, lifestyle, cooking, 
song and dance. For the duration of the 
course the students were accommodated 
around Kaunas and it was fantastic to 
expierence daily life in Lithuania. Even 
doing basic chores such as grocery
shopping, sending mail home, eating out 
at restaurants and going to night clubs 
proved to be interesting. There was no rest, 
even on the weekends, excursions were 
offered so that all of Lithuania could be 
experienced.

After 1 had completed a month at 
university it was time to put all I had learnt 
to the test.

Gerbiama Redakcija,
Jums rašo Ana Kasiulytė iš Kanados 

Toronto miesto. Ieškau savo pusbrolių ir 
pusseserių, kurių mamos mergautinė 
pavardė buvo Kasiulytė Julijana. Mano 
tėtis buvo Kasiulis Edvinas, kuris gyveno 
Lietuvoje. Julijana į Australiją atvyko iš 
Vokietijos, buvo ištekėjusi už Urbono (var
do nežinau).

Gal atsiras pažinojusių Julijaną ir jos 
šeimą. Žinau, kad vyriausios dukros vardas 
buvo Jenny, bet gal ir klystu. Parašykite 
man prašau, jeigu turite nors kokių žinių, 
nes tėvų santykiai buvo nutrūkę, o po karo 
taip ir neatsinaujino.

Rašykite man adresu:
Ana Kasiulytė
13 Birchlea Ave., Apt # 7,
Etobicoke, Ontario,
M8W 1E8, Canada
arba elektroniniu paštu:
akasiulyte@hotmail.com
Iš anksto dėkoju atsiliepusiems. Labai 

lauksiu bet kokių žinių. Sudiev.
Pagarbiai Ana Kasiulytė

Prisimenant knygnešius
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo Albi

no Slavicko iš Lietuvos knygelę “Knygne
šio kelias”. Tai poema, skirta knygnešiui. 
Kaip rašo autorius, “Nugrimzdo praeitin 
metai, kai tautos didvyriai būdavo žemi
nami, pajuokiami, priešpastatomi tautos 
išdavikams. Teisybė nugalėjo.

Iš tremties sugrįžo gyvi ir mirusieji. 
Amžina garbė Jiems!”

Spausdiname vieną eilėraštį iš Albino

I travelled off to Vilkaviškis to stay with 
relatives for a month. I loved life in the 
country and was able to experience a lot of 
different things. There was never a dull 
moment with potatoes to dig up, mush
rooms to find in the forest and of course a 
lot of relatives to catch up with. 1 was lucky 
enough to be shown the land where my 
grandmother’s house stood before the war 
and also to see my grandfather’s house. To 
finally bring all the stories of Lithuania 1 
heard while growing up to life was amazing.

My time in Lithuania will never be 
forgotten and as soon as I have saved up 
1*11 be off again.

I w'ould especially like to thank Mr. 
Taškūnas for all his encouragement and 
help enrolling me into summer school at 
VDU and to Mum for all her words of 
wisdom and help preparing me for my big 
trip.

Nijolė Wilson
(Rožės Vaičiulevičiūtės duktė)

Slavicko knygelės “Knygnešio kelias”.

ODĖ KNYGNEŠIUI

Iš Lietuvos į Lietuvą
Keliavo knygnešiai,
Gabeno knygas iš Prūsų — 
Kryžiavosi knygos keliai

Priespaudos sutemos dengė 
Kelionę knygnešių.
Ko aušros rytinės verkė? — 
Kas lydėjo pavojų keliu?

Kai uždainuojam Lietuvai — 
Dainuojam knygnešiams: 
Už ryžtą, už kilnią Auką — 
Kartų kartoms, vaikų vaikams.

Nauji leidiniai
Frankfurto knygų mugei buvo paruošta 

trumpa “A History of Lithuania”, 47 psi., 
kurios autoriai - prof. Stephen C.Rowell, 
Reda Griškaitė ir Gediminas Rudis. Išleido 
Lietuvos istorijos institutas Vilniuje, 2002 
m. Vienoje recenzijoje sakoma, kad “šią 
knygutę galime drąsiai įteikti į svetimtau
čio rankas, nebijodami kompromitacijos".

Hippocrene Books, Inc., 171 Madison 
Ave., New York, N. Y. 10016 š.m. balandžio 
mėn. išleido “Lithuanian - English /English 
Lithuanian Dictionary & Phrasebook”, 269 
psi., kurios autorė Jurgita Baltrušaitytė. Kai
na US $ 11,95 minkštais viršeliais. ISBN 
0-7818-1009-4. Šalia 6 000 žodyno žodžių, 
knyga turi angliškus skyrius apie lietuvių 
kalbos gramatiką, linksniuotę, liet, žodžių 
tarimą angliškai, kasdienines frazes bei šiek 
tiek kultūrinių žinių apie Lietuvą. AfPinf.

Lidija Šimkutė-Pocienė

Dėl nepalankių aplinkybių nepavyko 
greičiau ir išsamiau aprašyti 2003 m. ke
lionės įspūdžius, “Poezijos pavasarį” Lietu
voje bei mano dviejų išėjusių poezijos kny
gų pristatymus Lenkijoje bei Lietuvoje.

Lyg prarasto laiko beieškant, pateiksiu 
bent trumpas žinutes, atsiprašydama skaity
tojų už pavėluotą informaciją.

* * *
Pakeliui į Lenkiją, keletą dienų pralei

dau Vienoje (Austrija). Vienoje buvau pa
kviesta skaityti savo kūrybą SALON pa
talpose. Čia bent vieną ar daugiau kartų 
per mėnesį vyksta poezijos vakarai. Prieš 
skaitant eilėraščius, anglų kalba perskai
čiau paskaitą “Living in two cultures. 
Poetry’s mysterious source.” Šioje jaukioje 
aplinkoje ir anksčiau man teko keletą kartų 
skaityti savo poeziją.

2000 m. Vienoje išėjo mano poezijos 
knyga “Weisse Schatten/ White Shadows.”

2003 m. išėjo “Iš toli ir arti / Z bliska i z 
daleka” (Lidijos Šimkutės ir Sigito Birgelio) 
rinktinių eilėraščių knyga, išleista “Aušros” 
leidyklos Punske. Sigitas išvertė savo bei 
mano poeziją į lenkų kalbą.

Iš Vienos teko skristi į Varšuvą. Oro 
uoste pasitiko Živilė Makauskienė (dabar
tinė “Pasaulio Lietuvio” redaktorė). Jos vy
ras - istorikas Bronius Makauskas. Puikūs 
žmonės, daug dirbantys lietuvybės labui.

Gegužės lldieną klube “Lituanika”, 
jaukiame susirinkusių lietuvių būrelyje, 
įvyko mano poezijos vakaras bei pokalbis.

Sekantį rytą iš Punsko atvažiavo Sigitas 
Birgelis. Varšuvos Universitete dalyvavome 
mūsų bendros knygos pristatyme kartu su 
kanklininke J. Macukonyte.

Ten mus pasitiko Sigito žmona Nijolė 
bei Imelda Vendrickaitė (abi dėsto lietuvių 
kalbą baltistikos katedroje) ir Marcin Nie- 
mojewski - žinomas poetas ir vertėjas iš 
Varšuvos.

M. Niemojewski vėliau gan išsamai ap
tarė mūsų poeziją per knygos pristatymą.

Perskaičiau lietuvių kalba paruoštą pa
skaitą “Gyvenimas dvejose kultūrose. Po
ezijos slaptinga versmė”. Pristatyme daly
vavo gausus būrys studentų, keli dėstyto
jai ir lenkai poetai. Po skaitymų teko atsa
kyti į studentų klausimus.

Varšuvos Universitete. Iš kairės: Marcin Niemojewski, Lidija Šimkutė, Nijolė Birge- 
lienė (stovi), Imelda Vedrickaitė ir Sigitas Birgelis.

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

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

Pavalgę pietus puošnioje Varšuvos 
Universiteto dėstytojų valgykloje, paben
dravę su pakviestais svečiais, išvažiavome 
į Punską. Tai mano antra įsimintina vieš
nagė Punske.

Su Sigitu susipažinau Lietuvoje per 
vieną iš “Poezijos pavasario” švenčių. Jis 
vienas iš tų žmonių, kuris mažai kalba ir 
daug daro.

Punsko-Seinų kraštas yra pietiniame 
Lietuvos pasienyje. Šis rytų Lenkijos kam
pas sudaro nemažą dalį Suvalkų ežeryno. 
Kadaise čia gyveno jotvingiai (sūduviai), 
kuriuos XII a. išnaikino lenkai, rusai ir vo
kiečiai. XV-XVIa. palaipsniui čia pradėjo 
kurtis daug dzūkų iš Lietuvos. Šis kraštas 
turi savitą dvasinę ir materialinę kultūrą, 
kuri buvo ir tebėra ugdyta ir saugota ne
lengvomis svetimųjų priespaudos bei slavų 
kultūros įtakos sąlygomis. Statistika nuro
do, kad Punsko valsčiuje gyvena apie 85% 
lietuvių, o Seinų - apie 30%.

Sekančią dieną buvo suorganizuotas 
susitikimas ir knygos pristatymas Punsko 
gimnazijoje bei vakaronė Suvalkuose, kartu 
su vietiniais poetais ir linksma svečių gru
pe “Tėkmė” su muzikantais, dainininkais 
ir poetais iš Alytaus ir kitų Dzūkijos vieto
vių. Malonus sutapimas - turėjau pakvie
timą nuvažiuoti į Alytų ir vėl maloniai su 
jais pabendrauti.

Kitų dienų bėgyje iš Vilniaus atvažiavo 
poetai Mykolas Karčiauskas, Algimantas 
Baltakis ir liaudies dainininkė Veronika Po
vilionienė.

Tą vakarą vyko poezijos skaitymai bei 
vakaronė Jotvingių piliakalnio papėdėje, 
prie Eglinės piliakalnio. Dalyvavo “Poezijos 
pavasario” svečiai, Punsko ir Šeinių krašto 
literatai, etnografinis ansamblis “Alna” ir 
choreografinis sambūris “Jotva”.

Sekė kiti susitikimai, poezijos skaity
mai, koncertai, Vainos muziejaus ir kitų 
svarbių vietų lankymai. Aplankėme šv. 
Brunono kryžių Gičinske; šv. Liepatės 
baziliką; Hitlerio bunkerius Gierložėje; I. 
Simonaitytės namą Vengožavoj; A.Žu- 
kausko tėviškę Bubeliuose ir A. Baranaus
ko kapą ir paminklą Seinuose.

“Poezijos pavasario” pradžia Punsko- 
Seinų apylinkėse baigėsi vaišėmis ir filmo 
pristatymu Seinų Lietuvių Namuose.

Tęsinys kitame MP numeryje.
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Olimpiada čia pat
Atėnuose (Graikija) įvyksianti 28-oji 

pasaulinė olimpiada jau tik už poros mė
nesių. Jį prasidės rugpjūčio 13-ąją ir baigsis 
rugpjūčio 29 dieną. Priešingai 2000-aisiais 
metais vykusiai Sydnėjaus olimpiadai, kuri 
laikoma geriausiai paruošta iki iš tol vyku
sių, Atėnuose dar daug olimpinių darbų 
nėra pabaigti. Baiminamasi, kad iki olim
piados atidarymo gali nespėti jų pabaigti. 
Kitas didelis rūpestis - tai saugumas ir ap
sauga nuo teroristų, ypač Irako kare daly
vaujančių šalių sportininkams, nors graikai, 
padedami amerikiečių, anglų ir australų, 
olimpiados metu sutelks tūkstančius ap
saugos žmonių, policijos ir net kariuomenės.

Apie senovės Olimpijos žaidynes yra 
nemažai legendų. Istorikas Pausanijas Il-me 
amžiuje prieš Kr. g. Olimpijos žaidynių pra
džią sieja su Dzeusu. Jis, nugalėjęs galiūnus 
titanus ir klastingą savo tėvą Kroną, su bro- 
liais - jūrų dievu Poseidonu ir požemio ka
ralystės dievu Hadu bei keliais kitais die
vais atvyko prie Olimpo kalno ir Olimpijoje 
surengė sporto varžybas. Dievų kumštynių 
varžybose šviesos, poezijos ir pranašystės 
dievas Apolonas nugalėjo karo dievą Arėją. 
Todėl šią vietovę, kurioje kovėsi mitologi
niai dievai, pavadino Olimpija ir naujaisiais 
laikais žaidynės pavadintos olimpinėmis.

Pagal kitą gal patikimesnę legendą, 
kurioje minima net istorinė data, sakoma, 
kad Elidės valdovas Uitas, matydamas nuo
latinius šalių karus ir norėdamas jas sutai
kyti, kreipėsi į legendinį Spartos valdovą 
Likurgą bei Pisos valdovą Kleosteną, siū-

lydamas pasirašyti draugystės sutartį, ir jos 
garbei surengti sporto varžybas Olimpijoje. 
Abu valdovai susitiko ir 884 metais prieš 
Kr. g. buvo pasirašyta “šventoji taika”, pagal
kurią, vykstant Olimpijos žaidynėms, pri
valėjo būti taika. O tas žmogus, kuris įžengia
į Olimpiją su ginklu, bus prakeiktas kaip 
piktadarys. Šį tekstą, iškaltą ant varinės len
tos ir saugomą Heros šventykloje, matė fi
losofas Aristotelis 1 V-mc amžiuje prieš Kr.g. 
ir istorikai Pausanijas ir Plutarchas. “Švento
ji taika” truko 3 mėnesius, įskaitant prieš- 
olimpinį ir poolimpinį laikotarpius. Mano
ma. kad olimpinės žaidynės tada buvo ren
giamos derliaus nuėmimo proga - rugpjū
čio ir rugsėjo pradžioje. Pradžioje jos buvo 
rengiamos kasmet, bet vėliau, išsiplėtus 
graikų kolonijoms aplink Viduržemio ir 
Juodąją jūrą, jos pradėtos rengti kas ketveri 
metai. Elidės matematikas ir filosofas Hi- 
pijas 420 m. pr. Kr. g. pradėjo rašyti Olimpi
jos kalendorių ir surado, kad 776 m. pr. Kr. 
g. žaidynių vienos stadijos bėgimo nuga
lėtojas buvo Korlbo. Istorikai šiuos metus 
laiko Olimpijos žaidynių pradžia. Žaidynės 
tris amžius trukdavo tik vieną dieną bet nuo 
472 m. pr. Kr. g. 77-osios žaidynės jau buvo 
rengiamos tris dienas. Pirmąją dieną - ati
darymo iškilmės, paradas, dalyvių priesai
ka, gyvulių aukojimo dievams apeigos, 
traukiami varžybų burtai. Antrąją dieną 
prasidėdavo varžybos. Prieš tai žiūrovai 
patikrindavo varžovus, ar jie nėra iš vergų 
šeimos ir nusikaltėliai. Iki 13-jų Olimpijos 
žaidynių buvo rungtyniaujama tik vienos 
stadijos (192.27 metrai) bėgime. Nugalėtojas 
buvo laikomas arčiausiai dievų ir jam tek
davo garbė uždegti gyvulių aukojimo au
kurą. Vėliau varžybų rungtys padidėjo. Žiū
rovus tada daugiausiai domino kumštynių 
ir pankrationo varžybos (buvo leidžiama

spardyti į veidą ir liemenį). Atletai kumš
čiuodavosi beveik tuščiomis rankomis. Įdo
mios būdavo lenktynės vežimuose kinky
tais žirgais. Trečiąją varžybų dieną būdavo 
nugalėtojų vainikavimas. Skambant garsiai 
muzikai, šaukliai paskelbdavo nugalėtojo ir 
jo tėvo vardą, bei miestą ir valstybę, kuriam 
jis atstovavo. Ant galvos jam uždėdavo vai
niką supintą iš 17-kos alyvmedžio šakelių 
ir įteikdavo palmės šakų. Nugalėtojai dau
giau būdavo apdovanojami, kai grįždavo į 
savo miestus.

Maratonas
1896 metais balandžio 6 d. Atėnuose bu

vo surengtos pirmosios naujųjų laikų olim
pinės žaidynės. Šioje šventėje pagrindinė ir 
legendinė sporto rungtis buvo maratono 
lenktynės. Daugelis mano, kad maratono 
pradininkas buvo pasiuntinys 490 m. pr. Kr. 
g. atbėgęs iš Maratono iki Atėnų ir prane
šęs džiugią žinią apie graikų pergalę. Pra
ėjus 600 metų, apie šį įvykį pasakojo 
istorikai Plutarchas ir Lukianas. Tačiau 
Maratono mūšio liudytojas, istorijos tėvas 
Herodotas aprašė kitą 245 kilometrus per 
pusantros dienos nubėgusį bėgiką. Tai buvo 
Philippidas. pasiųstas iš Atėnų į Spartą pra
šyti pagalbos prieš atžygiuojančius persus. 
Visiems žinoma, kad Maratono pasiuntinys, 
pasiekęs Atėnus mirė nuo pervargimo.

Panašaus likimo susilaukė 1476 m. bėgi
kas po Murteno mūšio atbėgęs į Šveicari
jos miestą Fribourg ir čia. nors bėgo tik 18 
km, jis krito negyvas. Nuo 1931 metų šiame 
mieste vyksta tradicinis Murteno bėgimas.

Kitas tragiškas įvykis įvyko XV-me am
žiuje, kai pasiuntinys per 24 valandas iš 
Strasbourg atbėgęs į Basei mirė. Istorijoje 
minima ir daugiau tragiškų ilgų distancijų 
bėgimo įvykių.

Maratono bėgimas kaip tikra sporto šaka 
tapo tik praėjusiame šimtmetyje. Pirmosios 
maratono varžybos įvyko 1896 metų olim

piadoje Atėnuose. Be 14 graikų, bėgo ir 4 
užsieniečiai. Iš pradžių jie pirmavo, bet 38- 
me kilometre į priekį išsiveržė graikas Spi- 
ridonas Louisas, kuris buvo vieno graikų 
pulkininko pasiuntinys. Sakoma, kad naujų 
jėgų jam suteikė jo sužadėtinės Elenos 
žvilgsnis ir raginimas. Po pergalės jis tapo 
Graikijos herojumi, jį pabučiavo karalienė 
Olga, jam buvo suteikta teisė visą gyvenimą 
pas barzdaskutį skustis nemokamai. 1936 
metais atidarant Berlyno olimpiadą jis įtei
kė alyvos šakelę Hitleriui. Šiandien, kaip ir 
visa olimpiada, taip ir maratono bėgimas, 
iš mėgėjų varžybų yra tapusios profesio
naliomis ir pinigų pasipelnymo šaltiniu. Per 
visą laiką keitėsi ir maratono bėgimo ilgis. 
Pradžioje buvo bėgama 40 km, Vokietijoje 
jau bėgo 44 km, o Amerikoje nuotolį prail
gino iki 56 km. 1921 metais buvo galutinai 
nustatytas ir dabar visur naudojamas 42 
km ir 195 metrų ilgis.

Senovės Olimpijos žaidynėse moterys 
negalėjo dalyvauti. Tik 1900 metais pagaliau 
ir moterims buvo leista dalyvauti. Pradžioje 
tik golfo ir teniso varžybose, vėliau, su 
metais, buvo pridėta šaudymas iš lanko, dai
lusis čiuožimas, buriavimas, ir lengvaatle
tėms buvo leidžiama dalyvauti tik nuo 
Amsterdamo olimpiados 1928 metais. Mo
terims maratono bėgime pirmą kartą daly
vauti buvo leista tik 1968 metais.

Istorijos bėgyje maratono bėgime buvo 
nemažai apgavysčių. 1896 m. dalį distanci
jos graikas nuvažiavo su karieta. 1904 m. 
St. Louis amerikietis, nubėgęs 19 km, važia
vo automobiliu ir tik pabaigoje išlipo ir 
atbėgo. 1908 m. Londone nugalėtojas buvo 
diskvalifikuotas, nes paskutinius kelis met
rus jis buvo taip pavargęs, kad jam padėjo 
teisėjas. 1912 m. Stokholme bėgikas mirė 
nuo saulės smūgio. Dabar yra išrastas nau
jas mikrotranzistorius, kuris yra pritaisytas
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Šią informaciją komendantas perskaitė 

iš atsinešto popieriaus lapo. Po kiekvieno 
sakinio sustodavo, kad vertėjas pakartotų 
lietuviškai. Aplinkui stiprėjo nekantrus 
murmesys. Pabaigęs skaityti ir padėjęs raštą 
ant stalo, komendantas trumpai paaiškino:

- Tą informaciją parengė kapitonas Sit
nikovas, kurio jūs nenorėjot klausy ti pra
ėjusį sekmadienį. Manęs paprašė ją jums 
perskaityti ir aš tai padariau. Iš tikro aš per 
mažai žinau apie jūsų padėtį ir negaliu pa
tarti, kaip turėtumėt elgtis. Jūs paty s pa- 
svarstysit ir apsispręsit, kaip teisingiau. Ka
pitonas paliko visą dėžę informacinių la
pelių. Juos rasit prie durų išeidami. O dabar 
gal kas nori kalbėti ar ko paklausti?

Kalbėtojų netrūko. Jei rusas kapitonas 
būtų girdėjęs, jam tikrai nebūtų patikę. Ko
mendantas kantriai klausėsi. Iš kalbėtojų 
išsiskyrė garbanotas akiniuotas vyriškis, 
kuris aną sekmadienį salėje pradėjo sąmyšį.

- Kas jis toks? - pasiteiravo Aldona 
Vytauto.

- Nežinau, nors esu jį anksčiau pastebė
jęs. Matyt, vienas iš tų, kurie mėgsta girdėti 
savo pačių balsą. Per visus susirinkimus jis 
randa ką pasakyti. Nepastebėjai?

- Kad pastaruoju metu nenueinu į susi
rinkimus. Turbūt jis naujai atvykęs. Gerai 
kalba, ar ne?

- Bačkininkas ir tiek. Vaizduoja oratorių.
- Bet aną sekmadienį buvo įspūdinga, 

kaip jis reagavo į ruso kalbą. Kažin kaip il
gai būtume sėdėję ir tylėję.

- Latviai ir estai nesėdėjo.
29-ajame bloke vaikai susirgo kokliušu. 

Komitetas prašė, kad tėvai vaikus izoliuotų, 
svarbiausia, kad jų nesivestų į jokius susi-
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rinkimus ar eiles prie maisto. Vis dėto kok
liušu persirgo visi stovyklos vaikai. Tik iš 
pradžių, kai liga prasidėjo, tėvai stengėsi 
vaikus laiky ti kambariuose.

Bute pirmoji susirgo Milda, bet nelabai 
sunkiai. Nuo jos netrukus liga perėjo Linu
kui ir Dainelei. Abu sirgo sunkiai, ypač 
mergytė. Ji tiesiog duso nuo kosulio, nega
lėjo miegoti, išsigąsdavo spazmų ir nusira
mindavo tik tada, kai ją stačią nešiodavo 
po kambarį. Linukas vakare užmigdavo, bet 
nuolat pabusdavo smaugiamas kosulio. 
Abu tėvai stengėsi vaikus raminti, kaip 
išmanydami. Abiem trūko miego. Nors ir 
pervargęs, Vytautas kasdien važiuodavo į 
girininkiją. Aldona likdavo prie vaikų. Ji 
galutinai įsitikino, kad su šeimos darbais ir 
rūpesčiais nesugeba susidoroti. Kaimynės 
jai atnešdavo iš virtuvės pusryčių kavos ir 
vidurdienio sriubos. Ašmantienė paimdavo 
Vargalų davinį iš sandėlio. Tačiau virti 
maisto nebuvo laiko. Dažniausiai ir pietų 
sriubos Aldona nespėdavo suvalgyti. Vaikai 
kosėjo, verkė ir neleido motinai nuo jų pa
sitraukti. Buto tvarkymą pagal tvarkaraštį 
Aldona visai apleido, bet kaimynai suprato, 
nesiskundė ir kur galėdami pavadavo. Var
galų kambaryje netvarka vis didėjo. Kai 
abu vaikai, net ir puspenktų metų Linukas 
pradėjo šlapintis į lovą o čiužinius reikėjo 
džiovinti prie radiatorių, kambaryje viskas 
buvo sujaukta. Popiečiais iš darbo grįžęs 
\ytautas ir radęs tokią netvarką nesiskun
dė. Prieš eidamas pasišildyti jam paliktos 
sriubos, stengėsi kambarį nors kiek ap
tvarkyti, pabūti valandėlę su vaikais, kad 
žmona galėtų nueiti į skalbyklą rūsyje nors 
būtiniausius drabužius išskalbti. Bet ir 
skalbykloje turėjai paisyti tvarkaraščio, ir 
jei buvo ne tavo eilė, reikėdavo laukti. 

Atėjus žiemos šalčiams, skalbiniai ilgai ne- 
išdžiūdavo, trūko baltinių pakaitalo.

Kai po kelias savaites užsitęsusios li
gos vaikai pradėjo sveikti, abu tėvai jautėsi 
išsekę, nesugebėjo paslėpti nekantrumo. Al
dona jautėsi kalta dėl to, kad Vytautas sku
bėjo į darbą ir nenoriai grįždavo į jų kam
barėlį.

Vieną rytąją aplankė netikėtos viešnios. 
Prieš pat vidurdienį kažkas paspaudė durų 
skambutį. Bute buvo likusi tik Aldona. 
Atdariusi duris, negalėjo patikėti savo aki
mis: prie slenksčio stovėjo mokyklos drau
gės Rita ir Emilija, abi kaunietės.

- Nutarėm tave nustebinti! - džiaugda
masi Rita apkabino Aldoną.

- Iš kur jūs? Smagu matyti! Eikit į vidų! 
- pakvietė Aldona, bet pravėrusi kambario 
duris, suabejojo. - Bijau, kad mūsų kamba
ryje visiškas chaosas. Abu vaikai sunkiai 
sirgo, ir dar nespėjau apsitvarkyti.

Draugės juokėsi:
- Nesirūpink, užsimerksim ir nežiūrė- 

sim. Atvykom nepranešusios, todėl atsipra
šinėti reikėtų mums, ne tau.

Rita atrodė nedaug pasikeitusi nuo 
paskutinio susitikimo Kaune. Gal buvo dar 
lieknesnė negu anksčiau, bet ir linksmesnė. 
Keli metai, prabėgę po baisiųjų išvežimą 
matyt, prislopino šeimos netekties skaus
mą ar dabar tai Rita lengviau sugebėjo pa
slėpti. Emilija tebebuvo gražutė kaip gim
nazijoj. Senas pilkas apsiaustėlis negalėjo 
paslėpti įgimtos elegancijos. Abi draugės 
studijavo Tūbingene, o dabar keliavo į 
Muncheną. Ten su grupe studentų ketino 
iškylauti kalnuose. Buvo girdėjusios apie 
Augsburgo stovyklas ir užsuko porai die
nų paieškoti pažįstamų.

- Ir štai suradom tave! Ar ne puiku?
Draugės viena per kitą skubėjo papasa

koti apie prabėgusius metus, bendrus 
draugus, studijas, naujus pažįstamus, uni
versiteto gyvenimą po karo.

- Tubingenas žavingas miestas, - entu
ziastingai šnekėjo Emilija. - Atrodo, jogvi- 
sas miestas gyvena dėl universiteto. O ko
kios nuostabios apylinkės! Žavusis Neda
rąs. Jau suorganizavome dvi ekskursijas į 
Schwarzwaldą ir...

- Kai Ema sako “mes”, tai reiškia lietu
viai studentai, - pertraukė Rita. - Lietuvių 
bendruomenė Tiibingene nėra didelė, bet 
laikomės kartu. Visi puikūs žmonės, dau
giausia studentai ir inteligentai. Kiekvienas 
dirba ką nors įdomaus.

- Jus irgi globoja UNRRA? - paklausė 
Aldona.

-Taip. Nors prancūzų zonoj gyvenimas 
turbūt kiek sunkesnis, amerikiečiai jus ge
riau maitina, bet ar tai svarbu?

Tikrai neatrodė, kad viešnioms rūpėtų 
tokie proziški reikalai kaip kasdienė duona. 
Nesustodamos kalbėjo apie paskaitas, pro
fesorius, organizacijas, ekskursijas, knygas, 
vakarones, šokius...

Vaikai ėmė nerimti, reikalauti motinos 
dėmesio. Kai pasiteiravo, kas naujo Aldonos 
gyvenime, ši neturėjo ką pasakoti.

- Kaip gaila, kad jūs neatsidūrėte Tiibin- 
gene! Įsivaizduoju, kaip tau ten patiktų, 
kaip gerai jaustumeis tarp visų. Tavo ga
bumai, interesai...

- Ach, - pertraukė Aldona, - neturiu jo
kių specialių norų. Mano gabumai? Tik 
žvilgterėkit aplinkui!

- Neišsigink, - juokėsi Emilija, - prisi
mink, kaip klasėje vis pirmaudavai, univer
sitete per dvylika mėnesių baigei dvejų metų 
kursą.

- Visa tai buvo taip seniai, - liūdnai at
sakė Aldona.

Draugėms išėjus, Aldona dar ilgai lygi
no jų ir savo gyvenimą. Koks jis skirtingas. 
Bet vietomis ji vis viena nesikeistų: turi tai, 
ko labiausiai troško - mylimą vyrą ir vaiku
čius...

Tęsinys kitame AtPNr.
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prie sportininko batų, jis nustato jo bėgimo 
laiką ir pertraukas.

Būna ir taip
Per egzaminą profesorius nuobodžiauja. 

Atėjęs atsakinėti studentas pasiūlo jam žai
dimą:

- Profesoriau, jei atspėsite mįslę, galite 
neleisti laikyti man egzaminų, tačiau jei 
neatspėsite, parašysite man dešimtuką. 
Profesorius sutinka, tada studentas sako:

- Kas yra teisėta, bet nelogiška, kas lo
giška, bet neteisėta ir kas nei logiška, nei

Prisimenant išnykusius liepsnose
Daunoras Lukas

Prieš 32 metus, sušukęs: “Ui 
Lietuvą!’’, Kaune susidegino 
Romas Kalanta. Tačiau istorijos 
vadovėliuose nutylimas faktas, 
kad tais pačiais 1972 metais su
sidegino dar dvylika lietuvių.

Net ir Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. užfiksuota ke
liasdešimt susideginimų ar ban
dymų tokiu būdu pasitraukti iš 
gyvenimo.

Istorikas Arvydas Anušaus- 
kas prieš aštuonerius merits mė
gino išsiaiškinti, kas tie kiti nu- 
sižudžiusieji 1972 m. Pavyko 
sužinoti tik kelių žmonių pavar
des. "Tyriau visų KGB skyrių dokumentus, 
bet jie nedaug tepadėjo. Dokumentai dingę. 
Tačiau neprarandu vilties, kad kada nors 
tiesa išaiškės. Nuo tų įvykių praėjo nedaug 
laiko”. - sakė A.Anušauskas. Jis sakė nesiti- 
kįs, kad atsilieps nusižudžiusių žmonių arti
mieji. “Jiems apie tai kalbėtis nėra malonu. 
Kartą kalbėjau su vieno susideginusio vyro 
dukra. Negalėčiau pasakyti, kad susidegi
nusių įmonių artimieji didžiuotųsi tokiais 
poelgiais”. - sakė istorikas.

Kaip istorikui pavyko išsiaiškinti. 1972 m. 
gegužės 29 d, praėjus dviem savaitėms po 
RKalantos susideginimo, Varėnoje, prieš tai 
iškėlęs trispalvę, susidegino Stonys. Tų pačių 
metų birželio 3 d. Kaime susidegino Andrius 
Andriuškevičius. Birželio 22 d. Šiauliuose 
susidegino keturiasdešimtmetis Juozapas 
Baracevičius, nieko bendra neturėjęs su hi
piais. “KGB jau kitų dieną padarė išvadų: 
“J.Baracevičius stovėjo apimtas ugnies, 
užsidengęs rankomis akis ir visiškai nere
agavo į skausmų ir nekvietė pagalbos, nesi
skundė ir ligoninėje. Numanome, kad tai yra 
girtumo ir psichiškai nenormalios būsenos 
padarinys”, - žurnale “Genocidas ir rezisten
cija” pernai rašė A.Anušauskas.

Šiems atvejams KGB ir partinė valdžia 
buvo pasirengusios: nuolat buvo kartojamos 
išvados apie sirgusius šizofrenija, alkoholizmu 
ar psichiškai nenormalius žmones. Istorikas 
mano, kad tarp tų keliolikos savižudybių 
galėjo būti ir politinių.

Štai ką minėtame straipsnyje toliau rašo 
AAnušauskas. “Jau 1973 m, analizuoda
mas Kauno įvykius, KGB pirmininkas Juo
zas Petkevičius iškėlė klausimą: "Ar galėjo 
administraciniai organai bendromis pastan
gomis neleisti tų įvykių?” ir pats atsakė: 
"Galėjo, jeigu iš pat pradžių būtų teisingai 
įvertinę neįprastą Kalantos savižudybės bū
dą ir numatę galimą kai kurių Kauno jau
nimo grupių reakciją, jei gerai būtų susipa
žinę su operatyvine padėtimi tarp neorga
nizuoto jaunimo, chuliganiškų elementų ir 
ryžtingai kovoję su jais".

Ne tik dėl KGB aktyviai formuoto nei
giamo požiūrio į susideginimus, bet ir dėl da
lies visuomenės nevienareikšmiško savižu
dybių vertinimo, vėlesniais metais tokių dras
tiškų protesto formų beveik neliko.

Susideginimas kaip protesto forma tuo 

teisėta?
Profesorius ilgai galvojo, po to paėmė 

įskaitų knygelę ir parašė jam dešimtuką, bei 
paspaudė ranką. Po kiek laiko ateina pas 
profesorių kitas studentas laikyti egzamino. 
Profesorius jam uždavė tą patį klausimą, į 
kurį studentas atsakė.

- Jūs, profesoriau, esate pagyvenęs žmo
gus ir turite jauną žmoną, kas yra teisėta, 
bet nelogiška. Jūsų jauna žmona turi meilu
žį, kas yra logiška, bet neteisėta, bet kad Jūs 
tam meilužiui ką tik į įskaitų knygutę leng
va ranka įrašėte dešimtuką, tai čia yra nei 
logiška, nei teisėta.

Profesorius atsiduso, padėkojo ir šiam 
studentui įrašė taip pat dešimtuką.

Intensive Lithuanian 
Language and 

Culture Summer Course 2004 
Dear Colleagues,

We would like to introduce you to the annual Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course 2004 at
the Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania. Our 

University has already had much experience in organising Lithuanian language summer
schools and semester or year-lcngth courses for foreigners. We think that we are successful 
in that field - all students and participants have thought highly of the teachers’ competence 
and staff*s work as well as of the courses organisation in general.

In addition, the Vytautas Magnus University has been chosen for the fourth time to 
organize ElLCs for Erasmus students who are planning to come to Lithuania within the 
Socrates/Erasmus programme for a semester or one year studies at the universities in 
Lithuania (Kaunas, Vilnius, Klaipėda or Šiauliai) for the academic year 2004/2005.

Everyone who comes here has an opportunity to meet people from all over the world. 
We hope that this year many interesting people will come to spend four splendid summer 
weeks at the Vytautas Magnus University, Lithuania.

Nuotraukoje - Romo Kalantos susideginimo vieta 
Kauno Muzikinio teatro sodelyje.

More information about the Lithuanian Language and Culture Summer Course and 
Baltic Region Studies programme can be found on website: http://www.vdu.lt/Ltcourses 
arba http://www.vdu.lt/LTcourses

Best regards.
Head of Regional Studies Department Assoc.Prof. Dr. Ineta Savickienė
Contact person:
Ms Ugnė Mišcikytė, Regional Studies Department, Vytautas Magnus University 
Donelaičio 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania.
Phone: +370 37 327 807 Fax: +370 37 323 296
E-mail: u.miseikyte@pmdi.vdu.lt baltic@trs.vdu.lt

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
metu buvo paplitęs.

Be R.Kalantos atvejo, politinėmis savižu
dybėmis susideginant laikomos dar kelios 
lietuvių mirtys. 1990 m. balandžio 26 d., pro
testuodamas prieš Sovietų Sąjungos vykdo
mą blokadą. 52 metų marijampolietis Stanis
lovas Žemaitis susidegino Maskvoje priešais 
Didįjį teatrą.

Vilkaviškiečiai antruoju Kalanta vadina 
Antaną Kalinauską. Jis 1976 m. pabėgo iš so
vietų armijos, bet motina įkalbėjo sūnų grįžti 
į dalinį. Jaunuolis su mama traukiniu nuvyko 
į Gulbino miestą Latvijoje, kur Antanas tar
navo. “1976 m. rugpjūčio 10 d. motina liko 
stotyje laukti žinios iš kareivių, o sūnus ka
reivinėse apsipylė benzinu ir liepė kareiviams 
žiūrėti, kaip už Lietuvą, laisvę ir Dievą dega 
lietuvis. Jis mirė kitų dieną. Tik po dviejų 
mėnesių leido palaikus iškasti ir pasiimti. 
Parvežtąpalaidojo Vilkaviškyje”. Šios žinios 
apie A.Kalinauską buvo išspausdintos Liet, 
enciklopedijos 37 tome, išleistame 1985 m.

Žinomas skulptorius Rimantas Daugintis 
1990 m. gegužės 9 d. susidegino prie SSRS- 
Vengrijos sienos, protestuodamas prieš so
vietinio režimo politiką Lietuvoje. R.Daugin
tis yra sukūręs apie 100 skulptūrų, išmėgino 
įvairius skulptūros žanrus. Lietuvos dailinin
kų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krūtinis 
pasakojo, jog R.Daugintis turėjo savitą stilių, 
dirbo su humoru ir buvo pilnas optimizmo. 
“Tai buvo politinis protestas. Rimantas vyko 
į simpoziumų Vengrijoje, vežėsi savo darbų. 
Įvyko konfliktas su SSRS pasieniečiais R. 
Daugintis sureagavo ūmiai: į aną sienos pu
sę bėgo jau degdamas gyvu fakelu. Po kelių 
dienų jis mirė ligoninėje. Sulaukėme val
džios reakcijos, tačiau tai nebuvo smerkimas 
Tuometinė Aukščiausioji Taryba padėjo 
skulptoriaus šeimai išvažiuoti į Vengriją. 
R.Daugintis neužmirštas, rengiamos jo 
darbų parodos, šeima žada išleisti apie jį 
knygų, lik vienasfaktas liūdina: prieš metus 
išjo personalinės parodos pavogti keli darbai 
iki šiol nerasti”, - sakė V.Krutinis.

1989 m. kovo 3 d. Klaipėdoje, prie Lenino 
paminklo, susidegino liaudies meistras daili
ninkas marinistas Vytautas Vtčiulis. Kurį laiką 
kartu su juo dirbęs tapytojas Danas Andriu
lionis sakė niekada neabejojąs dėl savižudybės 
politinio atspalvio.

Sutnunpinta,“Kauno diena”

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.

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Jūsų supakuotus ir adresuotus pagal išduotus lipinukus siuntinius į Lietuvą reikia 

pristatyti į Lietuvių Klubą Bankstowne šeštadienį, gegužės 22 dieną, tarp 8 ir 10 vai. 
ryto, nes 11 vai. juos jau reikia pristatyti į Transporto stotį. Sutvarkyti siuntinius išsiuntimui 
prašome namuose. Punktualumas būtinas. Antanas Kramilius (tel.: 9727 3131).

Sydnėjaus organizatorius

Melbourno 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. Ačiū p. M. Prašmutienei už $20 auką.

Melb. Katalikių Moterų D-jos Valdyba

Liūdna žinia
Gegužės 17 dieną Sydnėjujc mirė Vytautas Martautas.
Sydnėjujc įsisteigus Baltų Komitetui, Velionis Vytautas buvo ilgametis šio Komiteto 

iždininkas ir lietuvių atstovas. Parapijos Taryba

Mirus brangiam Vyrui ir Tėvui

A'u1 A Česlovui Falkowski,
gilią užuojautą reiškiame žmonai - buvusiai Lietuvos baleto šokėjai - Janinai 

Giedraitytci-Falkowski. dukroms Izabclai, Alicijai, sūnui Ričardui ir jų šeimoms.
Lietuvos Baleto Bičiuliai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Balius "Hrabqos naktys'
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 Z BYO drinks 

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

j&gr Rinkimai Lietuvoje
JSgaMrr-. Lietuvos Respublikos Vyriausioji RinkimiĮ Komisija praneša, kad

Rinkimai į Eropos Parlamentą, o taip pat LR Prezidento rinkimai 
\ J vyks 2004-jų metų birželio 13-tą dieną.

------S Taip pat prašo atkreipti dėmesį, kad birželio 27-tą dieną gali vykti 
pakartotinas LR Prezidento rinkimų balsavimas.

Lietuvoje balsavimas nėra privalomas, tačiau visi, Pietų Australijoje. Vakarinėje Aus
tralijoje ir Šiaurinėje Teritorijoje gyvenantys ir turintys teisę balsuoti LR piliečiai yra 
raginami dalyvauti šiuose Lietuvai svarbiuose rinkimuose.

LR Konsulatas Adelaidėje kviečia visus lietuvius, turinčius galiojančius LR pasus, ne
delsiant registruotis ateinantiems rinkimams, pranešant savo vardą, pavardę, paso numerį, 
jame įrašytą asmens kodą ir savo dabartinį adresą.

Registruotis galima: tel. (08) 8294 3792, e-mail: jvabolis@senet.com.au
arba paštu: 25 McLachlan Avenue, Glenelg 5045, S.A.
Balsavime negalintys dalyvauti asmeniškai, tai galės atlikti paštu, per jiems prisiųstus 

balsavimo lapus.
Balsavimas vyks Adelaidės Lietuvių Namuose, š. m. birželio 13 dieną (sekmadienį), 

12.00 - 16.00 valandomis.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule. Adelaidė. SA

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos Lietuvių 

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 9.00-12.00 vai. 
ryte, Melbourno Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietuvišku 
švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavimą 
ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakalbėti 
kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą programą.

Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kcnny ir Jicva Arienė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094. Tel: (03) 9431 4852 
Jicvos tel: (03) 9850 6412.

Jieva Arienė

Linkėjimai ir padėka Australijos lietuviams
Malonu, kad tautiečiai vis prisimena kun. Hermano Šulco Jaunimo Sodybą Lietuvoje.

Sodybos įrengimo darbai žengia pirmyn.
Nuoširdi padėka Melbourno Soc. Globos Moterų Draugijai už $100 auką.
Kun. H. Šulcas maloniai prisimena Australiją, kitais metais žada aplankyti. Laiške 

siunčia padėką ir geriausius linkėjimus.
Halina Statkuvienė

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 
lankvtis 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 - Lietuvių 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.

Sydnėjaus Lietuvių Klubui skubiai reikalingasl-a]
RAŠTINĖS ADMINISTRATORIUS(-Ė)

atlikti Klubo raštinės darbus.
Pareigos nėra komplikuotos ir būtumėte apmokinti pagal reikalą.

DARBO SĄLYGOS: 2-3 dienos per savaitę (trečiadienis - penktadienis).
Darbo valandos pagal susitarimą (tarp 9 vai. ir 18 vai.)

ALGA: Pagal įstatymus ir susitarimą.
TEIRAUTIS: Alis Migus, tel.: 9736 3534, 0412 046664

email: armigus@bigpond.net.au
Prašome skambinti/teirautis apie sąlygas, valandas, algą ir t.t. iki 

SEKMADIENIO, gegužės 23 dienos, 3 vai. p.p.
Lietuvių Klubo Valdyba

Sekmadienį, gegužės 23 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis pateiks

RIMTAI IR NERIMTAI
apie motelis ir vyrus - Jurgio Jankaus, Jurgio Kunčino, Jono 

Mikelinsko, Juditos Vaičiūnaitės ir Vytautės Žilinskaitės kūriniuose.
Skaitys: J. Barila, A. Bučinskas, J. Burokienė, I. Dudaiticnė, M. Karpavičienė, 

M. Kavaliauskienė, O. Maksvytienė, P. Pullinen.
Gitara: Edis Barila.
Garsas: Kęstutis Ankus.
Maloniai kviečiame pasiklausyti.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras šliteris, Honorary Consul-General
40 13 Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p;m.

Jurisdiction:.......South Australia. Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@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 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. NZelandijoje 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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