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Melboumo liet teatro grupės spektaklis

Spektaklio “Al - Klaida” dalyviai (iš kairės): Gintaras Radzivanas, Jonas Mašanauskas, 
Brigita de Boer, Vytas Antanaitis, Loreta Čižauskaitė-Tigani, Andrius Pranckūnas, 
Daina Šimkutė. (Ritos Baltušytės nuotrauka). Plačiau apie spektaklį skaitykite ps!3.

Algimantas- - _ ... — .
Kabaila Lietuvos Įvykių apžvalga

Iš Irako karių neatšauks
Kaip praneša BNS, Lietuva kol kas ne

planuoja atšaukti iš Irako savo karių anks
čiau, negu iki šių metų pabaigos, pareiškė 
Krašto apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas. “Koalicijos partneriai prašo mūsų 
neišvesti savo dalinių ”, - sakė jis.

Ministras paaiškino, kad kai kurie ko
alicijos nariai žada paankstinti savo karių 
išvedimą iškart po to, kai Irake įvyks nu
matyti pirmieji visotiniai rinkimai. Pasak 
Olandijos ministro pirmininko, taip žada 
daryti Olandija.

Portugalija taip pat ketina savo kontin
gentą išvesti iki pavasario. Italija, Vengrija, 
Latvija, Lenkija ir Ukraina paskelbė keti
nimus per kelis šių metų mėnesius suma
žinti arba išvesti iš Irako pasiųstus savo 
kontingentus.

Šiuo metu Irake tarnauja apie 120 Lie
tuvos karių - po pusšimtį Lenkijos ir Didž. 
Britanijos atsakomybės sektoriuose, o ke
liolika karininkų bei puskarininkų dirba 
štabuose koalicijos vadavietėse Bagdade, 
Babilone ir Basroje.

Į Afganistaną - papildomai
(ELTA). Antradienį, sausio 18 d., j mi

siją Afganistane buvo išlydėtas dar vienas

Lietuvos karių būrys. Kaip pranešė Krašto 
apsaugos ministerija, šis būrys eis parei
gas Kabule, kur aptarnaus oro uostą. 
Dauguma į misiją vykstančių Karaliaus 
Mindaugo motorizuotojo pėstininkų ba
taliono karių yra vairuotojai; be jų, vyksta 
logistikos specialistai bei 2 karo medikai. 
Misija tęsis pusmetį.

Lietuvos kariai NATO vadovaujamoje 
operacijoje Afganistane ISAF dalyvauja 
nuo 2002 m. Šiuo metu šioje operacijoje 
misiją atlieka 8 Lietuvos kariai: 3 karo 
medikai, 4 logistikos specialistai ir 1 oro 
erdvės kontrolierius. Prisijungus išlydi
miems kariams iš viso Afganistane tarnaus 
25 Lietuvos kariai.

Afganistane vyksta 2 tarptautinės ope
racijos: NATO vadovaujama tarptautinių 
saugumo paramos pajėgų (ISAF - Inter
national Security Assistance Force) ir JAV 
vadovaujama “Enduring Freedom”. Lie
tuvos kariai aktyviai dalyvavo abiejose 
operacijose. 2004 m. dėl prisiimtų įsi
pareigojimų NATO greitojo reagavimo 
pajėgoms (NRF - NATO Response Force) 
Lietuva baigė aktyvų dalyvavimą opera
cijoje “Enduring Freedom”. □

Mažeikių nafta
Kontrolinį “Ma

žeikių naftos” akcijų 
paketą valdanti 
Olandijoje registruo
ta bendrovė “Yukos 
Finance” spalio 29 d. 
pranešė pasinaudo
sianti sutartyse numa- 
tyta teise išpirkti 
naują “Mažeikių naf

tos” akcijų emisiją.
Už 211 mln. litų nominalios vertės 

“Mažeikių naftos” akcijų “Yukos” mokėtų 
75 mln. JAV dolerių (apie 200 mln. litų). 
“Mažeikių naftos” akcijų kaina biržoje 
pastaruoju metu svyruoja apie 4-5 litus, 
todėl po 1 litą įsigijusi naujos emisijos ak
cijų, finansinių problemų kamuojama 
“Yukos” uždirbtų 600-800 mln. litų.

“Egzaminas” ministrams
(ELTA). Susirūpinusi dėl neapibrėžtos 

Vyriausybės politikos Seimo opozicinė Tė
vynės sąjungos frakcija artimiausiu metu 
ketina pasikviesti į savo posėdžius ūkio 
ministrą Viktor Uspaskich’ą ir finansų mi
nistrą Algirdą Butkevičių. Spaudos konfe
rencijoje šios Seimo opozicinės frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius sakė, kad ste
bina vis labiau matomas Vyriausybės nepa
sirengimas atsakingai vykdyti savo pareigas 
ir atsainus požiūris į Vyriausybės programą.

Daugėja perėjūnų per Lietuvą
Per paskutinius tris praėjusių metų 

mėnesius su supaprastinto tranzito gele
žinkelių dokumentais per Lietuvą vyko 
105,000 Rusijos piliečių. Tai - 17% dau
giau nei tuo pačiu 2003 m. laikotarpiu, kai 
per Lietuvą tranzitiniais traukiniais vyko 
90,000 keliautojų iš Rusijos.

Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai 
sudaryti laikinąją tyrimo komisiją, kuriai 
būtų pavesta ištirti užsienio reikalų minis
tro Antano Valionio, Valstybės saugumo 

departamento (VSD) gen. direktoriaus 
Arvydo Pociaus ir Seimo vicepirmininko 
Alfredo Pekeliūno sąsajas su KGB. Po 
Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) 
inicijuotu nutarimo projektu buvo pasirašę 
61 įvairioms frakcijoms priklausantis Sei
mo narys. Pagal Seimo Statutą, reikia ma
žiausiai 36 parlamentarų parašų, kad 
laikinoji tyrimo komisija būtų sudaroma 
privalomai.

Ar nesupratę savo istorijos 
apžinai liksime vaikais?

Politologo komentaras (Ronaldas 
Račinskas): Dar Antikos laikų mąstytojas 
Herodotas yra taikliai pastebėjęs, kad 
“žmonės, nesupratę istorijos, lieka vaikais”. 
Iš šios perspektyvos stebėdami politinius 
procesus Lietuvoje, galime drąsiai teigti, 
kad esame ankstyvos vaikystės stadijoje.

Pastaruoju metu kaip tyčia iškilo ne 
viena politinė aktualija, vienaip ar kitaip 
susijusi su istorija, sukėlusi karštas dis
kusijas tarp politikų ir visuomenėje. Šioms 
aktualijoms būdingas bendras dalykas - 
skirtingas sovietinės praeities suvokimas ir 
vertinimas. Tai amžina vertybinė takoskyra 
tarp nepriklausomybės, laisvės ir okupa
cijos, tarp pasipriešinimo neteisybei, blo
giui ir kolaboravimo, tarp padorumo ir 
veidmainystės, tarp garbės ir naudos, prin
cipingumo ir prisitaikėliškumo.

Pasaulis pasmerkė vieną XX amžiaus 
blogį - nacizmą ir jo ideologiją - ir, atrodo, 
išmoko ar bent jau visuotinai mokosi 
Holokausto istorijos pamokų, tačiau kitas 
blogis - sovietinis komunizmas - sėk
mingai modifikavęsis, gyvuoja ir šiandien. 
Po Seimo rinkimų buvo garsiai prabilta, 
kad į valdžią grįžo sovietinė nomenklatūra.

Iki nenuostabu, jei prisiminsime, kaip 
nuosekliai ne vienerius metus buvo “reabi
lituojama” sovietinė Lietuvos praeitis, 
rengiami Antano Sniečkaus minėjimai ir

Nukelta į 2 psL

Vokalinės muzikos katalogas
Muzikos informacijos ir leidybos cen

tras pristatė leidinį “Lietuviška vokalinė 
muzika”. Lietuvių ir anglų kalbomis išleis
tą katalogą sudarė klaipėdietė kompozi
torė Loreta Narvilaitė. Į katalogą įtraukta 
nemažai naujųjų lietuvių kompozitorių 
kūrybos.

Pasak leidėjų, katalogas pirmiausia 
skiriamas lietuviškos muzikos atlikėjams, 
koncertinių programų sudarytojams, pe
dagogams, ieškantiems aktualaus ir įdo
maus repertuaro. Šiuo tikslu į leidinį buvo 
atrinkti kūriniai balsui solo, dviem ar 
daugiau balsų, taip pat su fortepijonu ar 
kitais instrumentais, vokaliniai kameriniai 
kūriniai, operų ištraukos, vokaliniai ora
toriniai bei vokaliniai simfoniniai kūriniai. 
Pavyzdžiui, balsui ir fortepijonui parašyta 
per 600 pačių įvairiausių kūrinių - tai 
vokaliniai ciklai, kantatos, arijos iš operų, 
romansai, dainos, giesmės, išplėtotos liau

Nauja LR Vyriausybės atstovė Strasbūro teisme
Kaip pranešė Vyriausybės spaudos 

tarnyba, buvusi Seimo kontrolierė Elvyra 
Baltutytė nuo vasario 1 d. pradės dirbti Lie
tuvos Vyriausybės atstove Europos Žmo
gaus Teisių Teisme (EZTT) Strasbūre. Tokį 
sprendimą ministrų kabinetas priėmė po 
sausio pradžioje įvykusio konkurso į šias 
pareigas, kurį laimėjo E.Baltutytė.

Pagrindinės atstovo funkcijos yra at
stovauti Lietuvos Vyriausybei EŽ'IT pro

DĖMESIO!
“Mūsų Pastogė” spausdinimui atiduodama antradieniais, todėl skelbimai
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dies dainos arba dainos liaudies tekstais.
Į rinktinį katalogą neįtraukti kūriniai 

vokaliniams ansambliams “a cappella”, 
taip pat su fortepijono ar kaimo kapelos 
pritarimu, t.y. tokia kūryba, kuri buvo gau
siai kuriama sovietmečiu ir tarnavo tarybi
nei ideologinei propagandai. Tačiau infor
macija apie šią kūrybą pateikiama katalo
go elektroninėje versijoje. Internete numa
toma publikuoti ir lietuvių kompozitorių 
vokalinės kūrybos vaikams sąrašą.

Leidinys “Lietuviška vokalinė muzika” 
yra gausiai iliustruotas natų pavyzdžiais, 
kurie suteikia papildomos informacijos 
apie kompozitoriaus kūrybos braižą ir 
kūrinio sudėtingumą.

2002-2004 metų laikotarpiu buvo iš
leisti ir kiti lietuviškos muzikos katalogai: 
muzika styginiams, pučiamiesiems, pučia
mųjų orkestrui, fortepijonui, taip pat kame
rinė bei vokalinė muzika. LGITIC 

cesuose, rengti medžiagą ir argumentus, 
pateikti dokumentus, kurių reikia peticijai 
nagrinėti EŽTT, dalyvauti derinant Lie
tuvos įstatymus ir kitus teisės aktus su 
Konvencijos nuostatomis, kaupti ir siste
minti informacinę medžiagą apie EŽTT 
darbo praktiką, susijusią su Lietuva, pagal 
savo kompetenciją bendradarbiauti su kitų 
valstybių atitinkamomis institucijomis bei 
keistis informacija ir metodine medžiaga.
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Vytautas 
Patašius

♦ Nuolat papil
domas oficialus 
Indijos vandenyno 
pakraščius nu
siaubusio cunami 
aukų skaičius. 
Sausio 20 d. pa
skelbtais duome
nimis, žuvo virš 
226,000 žmonių. 
Iš jų vien Indone

zijoje - 166,320. Manoma, kad šis skai
čius dar kils. Įtempti santykiai tarp In
donezijos karinių pajėgų ir Aceh separa
tistų sukilėlių komplikuoja Australijos - 
JAV ir kitų užsienio valstybių personalo 
efektyvią pagalbą nuo cunami labiausiai 
nukentėjusiai Aceh provincijai.
♦ JAV ir jos sąjungininkų bandymai 
išlaikyti tvarką Irako viduje labai pa
kenkė internetu išplatintos nuotraukos, 
rodančios amerikiečių kalėjimo prižiū
rėtojų tyčiojimąsi iš irakiečių suimtųjų. 
Sausio 15 dieną JAV teismas nubaudė 36 
metų amžiaus amerikietį Charles Graner, 
buvusį Abu Ghraib kalėjimo prižiūrėtoją 
Irake, dešimties metų kalėjimo bausme. Jis 
pripažintas kaltu, organizavęs irakiečių 
suimtųjų kankinimą ir patyčias. Užvestos 
baudžiamosios bylos eilei kitų buvusių 
kalėjimo prižiūrėtojų Irake.
♦ Sausio 18 d. dėl pablogėjusio sveikatos 
stovio atsistatydino iš pareigų Australijos 
opozicijos lyderis Mark Latham, pasi
traukdamas iš Australijos federalinio par
lamento ir iš darbiečių partijos lyderio 
posto. Jis vadovavo Australijos darbo 
partijai nuo 2003 metų gruodžio 2 d.
♦ Sausio 18 d. iš pareigų pasitraukė 
įtakingas NSW valstijos ministras Michael 
Egan, valstijos iždininkas nuo 1995 metų 
kovo mėnesio. Po jo pasitraukimo, NSW 
valstijos premjeras Bob Carr pagrindinai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
atsakingai teigiama, kad socializmas padėjo 
atsilikusioms Europos šalims (tarp jų ir 
Lietuvai) sukurti gerovę. Šiandien aukš
čiausius valstybės valdžios postus užima 
anų laikų veikėjai. Todėl neturėtų stebinti 
jų noras greičiau užmiršti praeitį. “Užmirš
kime praeitį, žiūrėkime į priekį”, - sako jie. 
Čia turbūt ir slypi KGB archyvų įslap
tinimo priežastis. (Ištrauka iš ELTOS ir 
Vilniaus universiteto TSPMI bendro 
projekto.)

Ar važiuoti Maskvon?
(ELTA). Tėvynės sąjungos lyderis An

drius Kubilius mano, kad gegužės 9-ą LR 
Prez. Valdui Adamkui į Maskvą nėra ko 
važiuoti nei dėl to, kad važiuoja Latvijos 
Prezidentė Vaira Vykė-Freiberga, nei dėl 
to, kad Kremlius grasina, kad neatvažiavus 
pablogės santykiai tarp Lietuvos ir Rusijos. 
Nuvažiavę į Maskvą, anot jo, turėsime patys 
sau atsakyti, o ką švęsti atvažiavome. “Jeigu 
važiuojame į Maskvą švęsti gegužės 9-ąįą, tai 
tada gal reikia Lietuvoje švęsti it Jaltos bei 
Potsdamo metines, kai antroji Lietuvos oku
pacija buvo palaiminta ”, - kalbėjo spaudos 
konferencijoje Andrius Kubilius.

Ar priimtini buvę KGB-istai?
(ELTA). Opozicinė Tėvynės sąjungos 

frakcija mano, kad Leningrado aukštojoje 
partinėje mokykloje mokęsis Darbo par
tijos kandidatas vadovauti Seimo Antiko- 
rupcijos komisijai Petras Baguška nėra pats 
tinkamiausias pasirinkimas. Savo nuogąs
tavimus konservatorių atstovas Jurgis 
Razma išsakė susitikime su parlamento 
vadovu Artūru Paulausku. Tačiau Seimo 
•Pirmininkas pabrėžė negalįs daryti įtakos,
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Trumpai iš visur
perorganizavo savo ministrų kabinetą.
♦ Sausio 19 d. Abu Musab al-Zarqawi 
teroristų grupės narys išsprogdino auto
mobilyje paslėptą bombą prie Australi
jos ambasados Bagdade. Lengvai sužeisti 
du ambasadą saugoję australai kariai, žu
vo trys praeiviai, sužeisti dar 7 irakiečiai. 
Tuo pat metu įvairiuose Bagdado prie
miesčiuose susprogdintos dar trys bom
bos automobiliuose, užmušant daug žmo
nių. Australija perkels savo ambasadą į 
saugesnę, geriau apsaugotą “Žaliąją zo
ną” Bagdade.
♦ Pasaulio Sveikatos Organizacija yra 
susirūpinusi, kad Tailande ir Vietname 
atsinaujinusi paukščių gripo epidemija 
gali paplisti po kitas šalis.
♦ Sausio 22 d. palestiniečių Hamas ir 
Islamic Jihad kovotojų grupių vadovybė 
pareiškė, kad jų organizacijos sutinka 
nutraukti kovos veiksmus prieš Izraelį 30 
dienų bandomam periodui, bet tik tada, 
kai Izraelis pasižadės nemedžioti ir ne
naikinti jų narių. Naujai išrinktas pales
tiniečių prezidentas Mahmoud Abbas 
bando įgyvendinti paliaubas Gazos 
ruože.
♦ Artėjant sausio 30 dieną rinkimams 
Irake, al-Zarqawi įtaigojami teroristai 
išsprogdino eilę bombų prie šiitų mu
sulmonų mečečių, užmušdami daug 
žmonių. Al-Zarqawi ragina sunitus 
boikotuoti rinkimus, grasindamas žudyti 
nepaklusniuosius.

Irako vyriausybė paskelbė, kad prieš 
rinkimus bus uždarytas Bagdado tarp
tautinis oro uostas, nutrauktas susisie
kimas visose pasienio srityse. Trims 
dienoms bus sustabdytas visas judėjimas 
privačiomis susisiekimo priemonėmis, 
bandant išvengti bombų sprogimų auto
mobiliuose. Daug kur bus įvestos komen- 
danto’ valdndos - apgulos stovis. □ 

nes teisė į šį postą deleguoti savo atstovą 
po valdančiosios koalicijos derybų atiteko 
Darbo partijai. Beveik du mėnesius delsę 
siūlyti savo kandidatą, šiandien Seimo 
Antikorupcijos komisijos nariai antrą kartą 
bandys išsirinkti vadovą.

Išlindo yla iš maišo
Buvęs kadrinis sovietinio saugumo dar

buotojas Kaune teigia pats ne sykį dalyvavęs 
parenkant sovietinio saugumo rezervistus, 
todėl dabar jam esą tik juoką kelia kai kurių 
politikų aiškinimai, neva į KGB saugumo 
karininkų rezervo sąrašą kai kurie žmonės 
būdavo įrašomi be jų žinios. Argali mūsų 
aukšti valstybės pareigūnai toliau ramiai 
dirbti savo postuose, į viešumą išplaukus 
žinioms, kad sovietmečiu jie buvo KGB 
rezervistai? Buvusio saugumo operatyvi
ninko nuomone, negali. Dar didesnė bomba 
tiksi buvusių KGB agentų ir patikėtinių by
lose. Įsigaliojus Liustracijos įstatymui, apie 
savo bendradarbiavimą su KGB prisipaži
no apie 1,500 žmonių. Tačiau dar apie 4,500 
neprisipažino ir gal to nė nesirengia daryti, 
nes žino, jog jų bylos išvežtos į Rusiją. Apie 
tai - straipsnis “Tiksinčios KGB bombos”.

Kai kiti dirba, naujieji ponai 
atostogauja

Atostogų ištroškę Seimo nariai vienas 
po kito ryžtasi nepaisyti įstatymų ir bent 
savaitei ištrūkti į užsienį. Seimo Pirm, pava
duotojas Alfredas Pekeliūnas slidinėjo Ita
lijos Alpėse, šia pramoga džiaugėsi ir keli 
kiti parlamentarai. Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos pirm. Algirdas Mon
kevičius pareiškė, jog “precedentas labai 
blogas, iš anksto vertinu neigiamai”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Si žiema - lyg pavasaris
Vis neprasidedanti tikra žiema stebina 

Lietuvą - oro temperatūra šalyje jau beveik 
prilygsta orams Viduržemio jūros kuror
tuose. Grybautojai iš miškų grįžta pilno
mis pintinėmis, sprogsta medžių pumpu
rai, pamaryje pražydo žibuoklės.

Vidutinė daugiametė oro temperatūra 
sausio mėnesį Lietuvoje yra apie 5 laipsnius 
šalčio. Tuo tarpu pastarosiomis dienomis 
termometro stulpelis pakildavo net iki 10 
laipsnių aukščiau nulio. Neįprasta šiluma 
džiugina gyventojus, kurie laukia mažes
nių sąskaitų už šildymą. Rankas trina ir sta
tybininkai - dėl šalčių žiemą aprinksian
tys darbai pastarosiomis savaitėmis vyksta 
be sutrikimų.

Atšilę orai kai kuriems šilumos varto
tojams sukėlė ir nepatogumų - jie namuose 
pasijuto kaip pirtyje. Butuose radiatoriai 
kaitina taip, tarsi lauke būtų bent 10 laips
nių šalčio. „Vilniaus energijai“ gyventojai 
skundžiasi, kad jų būstuose - per šilta. Taip 
atsitiko todėl, kad daugiabučių namų ad
ministratoriai nesumažino butams tiekia
mos šilumos kiekio. „Kai tokie orai, var
totojų išlaidos už šildymą turėtų būti ma
žesnės. Jei namuose būtų tinkamai reguliuo
jamas šilumos tiekimas, šios išlaidos dar 
labiau sumažėtų“, - sakė “Vilniaus energi
jos” direktorius Rimantas Germanas.

Šilto oro banga, kurią lydėjo uraganas 
„Ervinas“ ir lietūs, vietoj žiemos džiaugsmo 
ne vienam šalies gyventojui atnešė nusivy
limą. Sausio pradžioje tikėjusiems išvysti 
sniegą ir planavusiems slidinėti ar. šiaip 
ilsėtis gamtoje teko braidžioti po balas, 
saugotis nuo stipraus vėjo gūsių. Labiausiai 
tokia permaina paveikė žmones, sergančius 
lėtiniais psichikos sutrikimais. Kai šie paci
entai ilgai nemato saulės, jų sveikata pablo
gėja, todėl tenka dažniau skirti šviesos te
rapiją. Ligoniai vis dažniau skundžiasi 
miego sutrikimais, dirglumu. Jie tapo jaut
resni, nerimastingi, mažiau pasitiki savo 
jėgomis, nesugeba valdyti emocijų. Kai 
kuriuos apniko mintys apie savižudybę.

Panašiai „Lietuvos rytui“ kalbėjo ir 
Vilniaus Antakalnio poliklinikos Psichi
kos sveikatos centro vedėjas Gintautas 
Daubaras. Ligoniams tenka išrašyti dides
nes vaistų dozes arba keisti medikamentus, 
prie kurių šie buvo pripratę. Padėtį pablo
gino ir po švenčių užsitęsusios pagirios, 
šeimyniniai konfliktai, kurie dažnai įsi
žiebia pajutus vienišumą ir susvetimėjimą.

Gamta kol kas nesuteikia galimybių 
Lietuvos gyventojams neišvykus į užsienį 
pasidžiaugti žiemos sporto malonumais. Šį 
sezoną Birštono slidinėjimo trasa dar ne
buvo atvėrusi vartų nė vienam žiemos spor
to mėgėjui - nėra sniego. Prieš žiemos se
zono pradžią, tikėdamasi slidininkų ant
plūdžio, Birštono savivaldybė įsigijo dar 
vieną sniego patranką, bet iki šiol nebuvo 
galimybių ją panaudoti. Be darbo stovi ir

Rems senų daugiabučių modernizavimą
Anot finansų ministro Algirdo But

kevičiaus, Lietuvoje daugiau kaip 60% 
gyvenamųjų namų buvo pastatyti 1960- 
1990 m., kai dažniausiai buvo statomi 
stambiaplokščiai daugiabučiai. Jie neefek
tyvūs energijos vartojimo požiūriu, todėl 
prarandama 30-40% šilumos. Brangstant 
energijos ištekliams, kompensacijos už 
šildymą mažas pajamas gaunantiems 
gyventojams biudžetui kasmet atsieina vis 
daugiau.

Ministro teigimu, siekiant taupyti ener
giją, būtinas yra gyvenamųjų namų moder
nizavimas. Tačiau gyventojai esą nėra pa
jėgūs sukaupti pakankamai nuosavų fi
nansinių išteklių, o bankai neskolina dau
giabučių namų savininkų bendrijoms, nes 
nesukurtas patikimas kreditų grąžinimo 
užtikrinimo mechanizmas, kai skolinama

•••
anksčiau už 150,000litų įsigytas modemus 
keltuvas bei tiek pat kainavęs specialus 
sniego lyginimo traktorius.

Kas priverstinai ilsisi, o kam viduržiemį 
- pats darbymetis. Antai statybų bendrovės 
nė neketina pristabdyti darbų tempo, nors 
paprastai žiemą darbų sparta sulėtėdavo. 
Pasak bendrovės „Ranga IV“ marketingo 
vadovės Ditos Purlienės, šiuo metu darbai 
vyksta kaip kitais metų laikais. Šiltesni orai 
padėjo bendrovei greičiau baigti vieną 
objektą. Šalčiai dažniausiai sustabdo ap
dailos bei žemės darbus. Dėl didesnių šalčių 
iki 20% pabrangsta ir betonavimo darbai. 
Be to, jie trunka ilgiau, nes betoną reikia 
šildyti, jis stingsta ilgiau. D.Purlienės teigi
mu, esant 25 laipsniams šalčio statybos 
darbai lauke apskritai nevykdomi. Anot 
statybų bendrovės „Veikmė“ direktoriaus 
Eugenijaus Zarembos, esant aukštesnei 
temperatūrai darbai atliekami greičiau. Jis 
sakė, jog statybų darbus galima atlikti ir 
spaudžiant šaltukui, bet tai kainuotų bran
giau: „Kuo lauke šilčiau, tuo mažesnės sta
tybos išlaidos. Be to, y ra ir žmogiškasis veiks
nys: kiek statybininkas lauke gali ištverti 
esant 8 laipsniams šilumos, o kiek - 8 laips
niams šalčio?“

„Ne tik žmonės - jau ir gamta puola į 
kraštutinumus. Viduržiemį tokios šiltos die
nos, kad net išsprogo blindžių pumpurai, o 
pamaryje pražydo žibuoklės“, - stebėjosi 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamento direktorius Laimutis Budrys. 
Specialisto nuomone, džiaugtis tokiu reiš
kiniu neverta. „Ramybė, poilsis reikalingi ne 
tik žmogui, bet ir gyvūnams, augalams, visai 
gamtai. Negerai, kai to trūksta“, - aiškino 
jis. Usūriniai šunys, barsukai tokiu metu 
paprastai miega žiemos miegu. O dabar šie 
žvėrys yra priversti ieškotis maisto. Bū
drauti tenka ir daugybei kitų gyvūnų rūšių. 
„Baltasis badas irgi nėra gerai, tačiau tai - 
natūrali gamtos atranka: sunkiomis sąly
gomis išlieka tik stipriausi gyvūnai, mažiau 
galimybių kilti įvairioms ligoms. Tuo tarpu 
dabar gresia pavojus, jog gali paplisti šernų, 
kiškių ir kitų gyvūnų maras, padaugėti pa
siutlige sergančių gyvūnų“, - nerimavo 
L.Budrys. Gamtininkai ir veterinarai susi
rūpinę, jog kai kuriuose Vilkaviškio rajono 
kaimuose nuo maro krito daug triušių. 
Galbūt šia liga yra užsikrėtę ir kiškiai, nes 
jų sparčiai mažėja.

Neįprastai šilta žiema pateikia neti
kėtumų mėgstantiems grybauti žmonėms. 
Ne tik Dzūkijos, bet ir Aukštaitijos miškuo
se nesiliauja dygusios voveraitės. Varėnos 
rajono Barčių kaimo gyventojas 52 metų 
Algimantas Daškevičius voveraičių miške 
prisirinko sausio 8-ąją. Tądien parsinešė 
apie pusę kilogramo grybų. Dar geriau 
grybauti vyrui sekėsi prieš pat Naujuosius 
metus, gruodžio 30-ąją, kai prisirinko apie 
porą kilogramų voveraičių. Pagal “L.r.”

be turto įkeitimo.
Ministras ragina įstatyme įteisinti nuo

statą, kad valstybės parama teikiama 
nuolatiniams Lietuvos gyventojams ne tik 
būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti, bet ir 
daugiabučiams namams modernizuoti. Jo 
parengtuose projektuose numatoma, kad 
valstybė sumokėtų mažas pajamas gau
nantiems gyventojams tenkantį pradinį 
įnašą ar jo dalį, kredito draudimo įmoką 
ar jos dalį, kreditą ar jo dalį ir/arba pa
lūkanas ar jų dalį. Valstybė taip pat galėtų 
padengti dalį investicijų daugiabučių na
mų modernizavimui.

Šiai paramai 2005 m. valstybės biudžete 
skirta 3 mln. litų. Priklausomai nuo daugia
bučių namų savininkų bendrijų aktyvumo 
ir įgyvendinamų projektų pobūdžio, kitais 
metais tam gali prireikti 6-9 mln. litų □
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Bendruomenės baruose
XXIII Australijos Lietuvių Dienos - 2

Rita Baltušytė
Tęsinys iš MP nr. 1-2

Praėjusiame „Mūsų Pastogės“ numery
je išsiskyrėme su jumis, malonūs skaity
tojai, Melbourne sporto ir vandens centre 
(MSAC) nuskambėjus fanfaroms, skelbian
čioms XXIII Australijos Lietuvių Dienų 
atidarymo meninės programos pradžią ir 
sutariečiams su instrumentais pasirengus 
akompanuoti lietuviškoms “Rugiapjūtės 
pabaigtuvėms” (taip pavadinta ALD atida
rymo meninė dalis).

Pirmoji žiūrovams pasirodžiusi stili

Programos vedėjai - Viva Alekna ir Brigita Lastauskaitė.

zuotais tautiniais rūbais pasipuošusi tal
kininkė - Aida Gogelytė - padeklamavo 
Petro Keidošiaus eilėraštį „Darbymečio 
žemei“. Jai poeto žodžius bebaigiant, 
MSAC salė pavirto „Rugių lauku“ - jį 
sukūrė Melbourne „Gintaro“ šokėjai.

Rugių varpoms šokėjų rankose nuvil
nijus į užkulisius, netoli „Sutaro“ pasirodė 
pilnu tautiniu kostiumu apsivilkusi, balta 
linine skarele su mezginiais galvą apsiri
šusi Šeimininkė - Alena Karazijienė. Ji 
priminė, kad gyvendami Australijoje „ne- 
nutolome nuo Lietuvos ir kad derliaus 

šventę švenčiame prisi
mindami Lietuvos pap
ročius.“

Šeimininkei bebai
giant paskoti apie senus 
papročius, kai baigdami 
rugiapjūtę talkininkai su
stoja aplink paskutinį plo
telį, kad iš jo nepabėgtų 
javų dvasia, iš paskutinių 
javų nupina pabaigtuvių 
vainiką ir jį įteikia Šei
mininkei.
Bet dar prieš tai buvęs 
„rugių laukas“ tampa „gu
ba“ - „Gintaro“ šokėjai 
suformuoja apskritimą, 
aplink kurį dainuodama 
liūdną rugiapjūtės vaka
ro dainą „Rūta žalioji” 
vaikšto Aida. Kai ALD

“Gintaro” šokėjai, rankose laikydami rugių varpas, vaizduoja “Rugių lauką”.
Autorės nuotrauka.

Ruošos Komiteto pirmininkės Lilijos 
Kozlovskienės paklausiau, kodėl gi Ati
darymo programos pradžiai parinktos 
tokios liūdnos ir lėtos dainos, ji atsakė, kad 
taip norėta parodyti, kokios pavargusios 
po sunkių darbų būdavo kaimo moterys.

Bet štai lėtoji liūdnoji daina baigta. Iš 
toli pasigirsta energingesnės gaidos - tai 
atidainuoja rugiapjūtės talkininkai - „Bro
nės dainininkai“. Bronė, melboumiškiams 
(ir ne tik jiems) aiškinti nereikia, tai pui
kioji aktyvioji Bronė Staugaitienė. Rytojaus 
dieną ji pavirs Dainų Šventės koordinatore, 
o dabar su savo vokaliniu ansambliu (nors 
gal tai ir ne oficialus jos vadovaujamo Mel
bourne lietuvių dainos entuziastų vieneto 
pavadinimas) ji traukia lietuvių liaudies 
dainą apie ievarą. Merginos neša Šeiminin
kei pabaigtuvių vainiką.

Apskritai Melbourne buvo smagu ste
bėti netikėčiausias metamorfozes. Štai ir 
dabar prieš vainiko įteikimą į Šeimininkę 
pagarbiais senoviškai sudėstytais žodžiais 
kreipiasi viena talkininkių tapusi dirigentė 
„Dainos Sambūrio“ ir Dainų Šventės va
dovė Birutė Prašmutaitė. Ji sako „Oraciją“. 

„Gintaro“ vadovė Dalia Antanaitienė irgi 
tapo eiline talkininke - Bronės dainininke, 
o pati Bronė, reikalui esant, pasidaro ir 
Lietuvių Klubo virtuvės šeimininkė (apie 
jos kugelį legendos sklinda) arba štai kon
sulo žmona pardavinėja bilietus, budi Tau
todailės Parodoje ir pan. (Plačiau apie šiuos 
„supernatūralius“ reiškinius - kituose 
“M.P.” numeriuose).

Padėkojusi už vainiką ir talką, Šeiminin
kė pavaišina talkininkus duonele. Thlki-. 
ninku nuovargio kaip nebūta: likusią prog
ramos dalį jie, „Sutarui“ pritariant, vis grei
tėjančiu ritmu šoka-trypia ir dainuoja. Po 
„Pakrėstinio“ atsigaivinęs „Midučiu“, jau
nimas eina pabaigtuvių ratelį „Oi, buvo, bu
vo“, dainuoja „Parbiega mergina“, o sušo
kę „Rugučius“, apdainavę alučio privalumus 
dar randa jėgų ir „Polką-kadrilių” suskelti.

Tikriausiai talkininkai būtų kaip Lie
tuvoje iki ryto rugiaspjūtės pabaigą šventę, 
tačiau programos vedėjai (Brigita Lastaus
kaitė ir Viva Alekna) juos sutramdo, nes 
salę reikia užleisti sportininkams. Jie irgi 
nori parodyti, kokią pažangą pasiekė per 
praėjusius dvejus metus. □

Nuo senųjų tradicijų puoselėjimo — į musų laikų paradoksus
Rita Baltušytė

XXIII ALD iškilmingame Atidaryme 
prisiminę ir pagerbę senąsias lietuvių tra
dicijas, vakarop turėjom progos pasinerti į 
mūsų dienų aktualijas. Tuo pasirūpino Mel
bourne lietuvių teatro grupė, pakvietusi į 
vaidinimą suaugusiems „Al-Klaida“.

Prieš spektaklį pradedant, susirinkusie
ji buvo pakviesti tylos minute pagerbti žu
vusius, kurių gyvybę nusinešė vos prieš 
vieną dieną Pietryčių Aziją nusiaubęs cu
namis. Stovėdami nuleidę galvas ne vienas 
dėko-jome Dievui, jog klaiki stichinė ne
laimė nepasiekė Australijos krantų.

Jau spektaklio pavadinimas, tegul ir 
žaismingai, leidžia suprasti, jog matysime 
ką nors, kas susiję su kitu baisiu mūsų lai
kų reiškiniu - terorizmu. Pirmoji scena tai 
patvirtina: kažkokiam garaže iš skausmo 

Dalis spektaklio “Al-Klaida” aktorių. Iš kairės: Loreta Čizauskaitė-Tigani, Audra 
Šimkutė, Bronius Zumeris ir Vytautas Antanaitis. Autorės nuotrauka.

kaukia kankinamas irakietis. Na, gal ir ne 
irakietis, bet norom-nenorom taip pagal
voji, matydamas iš laikraščių ir televizijos 
gerai pažįstamą Abu Ghraib’o kalėjimo 
kalinio figūrą.

Tačiau iš tikrųjų, kas ten toks juodai 
apmuturiuotas priverstas stovėti ant ta
buretės, sužinome tiktai finale. Tiesa, be
laisvio su smailu kapišonu kankintojai - 
ne JAV kareiviai ar kareivės, o arabų po
ra. įtarimą kelia, kad moteris, nors ir 
„specifiškai“ apsitaisiusi, yra ryški blon
dinė. Tačiau juk čia teatras, o teatre daug 
sąlyginų dalykų...

Veikalo autoriai ir režisieriai Jonas 
Mašanauskas ir Andrius Pranckūnas intri
gą išlaiko iki pat galo ir kas jo sulaukė, 
nepasigailėjo.

Andrius Pranckūnas scenoje tapo 
vyriausiu padavėju Alfredu. Jis dirba 

kavinėje, kurios savi
ninkai - Vytas Anta
naitis ir Loreta Čižaus
kaitė-Tigani, tiksliau 
pasakius, jų sukurti 
personažai Paulius ir 
Loreta. Alfredui, atro
do, patinka savininkų 
duktė Daina (ją vaidina 
Audra Šimkutė), bet 
kavinėje pasirodžius 
vyrui (be vardo, bet iš 
tikrųjų tai Jonas Maša
nauskas), kuris turi 
abejonių dėl jo seksua
linės, kaip Lietuvoje pa
sakytų, orientacijos, Al
fredas tokiu tonu pasiūlo jam kavos, kad 
net ir žiūrovai (springdami juoku) pradeda 
ja abejoti.

Vyras ir moteris (irgi be vardo, ją „įkū
nijo“ Brigita deBoer) kavinėje labai juo
kingai ginčijasi kai kuriais gyvenimo klau
simais (iš to galima spręsti, kad jie yra vedę 
arba bent drauge gyvena).

Andrius Pranckūnas šių eilučių auto
rei sakė, kad „Al-Klaida“ buvo parašyta ne 
iš karto ir jos pirminis variantas visai ki
taip atrodė. Gal joje buvo ir daugiau kavi
nės lankytojų, nes šiaip tai biznis atrodė 
gana „lėtas“. Klijentai netrukdė savinin
kams kavinėje surengti netrumpą interviu 
su pretendentu į dar vieno oficianto vietą 
Robertu-Bronium Zumeriu.

Iš pradžių atrodo, kad jo pagrindinis už
davinys yra padėti Dainai išsiaiškinti, 
kokiai teroristų organizacijai priklauso 
jos tėvai, kuriuos ji užklupo garaže kanki
nančius „belaisvį“ ir kaip juos iš tos sek
tos (?) išgelbėti. Įtariamiems teroristams 
vadovauja „tikras“ balachonu apsisiautęs 
barzdotas arabas (neperskaičiusiems 
programos nė į galvą neateitų, kad tai dar 
vienas Jono Mašanausko amplua).

Bet kaip geroje „suspense“ dramoje 
dera, kas atrodo iš pradžių, pabaigoje

Lietuviai pavirto arabais. Iš kairės: Jonas Mašanauskas, Lo
reta Čižauskaitė-Tigani, Vytas Antanaitis. Autorės nuotr.

nepasitvirtina. Taigi, veiksmo eigoje išaiš
kėja, kad Robertas tik apsimeta norintis 
padėti susirūpinusiai dukrelei, o iš tikrų
jų pats „bendradarbiauja“ su „teroristais“
- nelyginant KisSingeris kadaise Artimų
jų Rytų konflikte, jis švytuoja iš vienos sto
vyklos į kitą.

Bet palaukite, ir tai dar ne galas: „ge- 
riečiams“ įsiveržus į garaže įrengtą kanki
nimo kamerą ir nutraukus kapišoną nuo 
kankinamojo galvos, publika drauge su 
Daina aikteli - paaiškėja, kad ta galva 
priklauso... Robertui!

Na, ir pagaliau - atomazga: Dainos tėvai 
norėjo paruošti siurprizą jos išleistuvėms 
(mergina išvažiuoja tęsti mokslų į užsienį)
- pastatyti vaidinimą, kurį ir repetavo 
garaže; kad ji pirma laiko jų užmačių 
nesuprastų, susitarė su Robertu ir insce
nizavo jo priėmimą į darbą. Jeigu Pauliaus 
ir Loretos šeimos laimei kas ir gręsia, tai 
ne terorizmas, o Loretos per didelis susi
žavėjimas libaniečiu kepančiu nepapras
tai skanius pyragaičius... Kai ji apie tuos 
saldumynus kalbėjo, taip ir norėjosi su
šukti:,,©:, saugok žmoną, Pauliau“.

Bet ir tai dar ne viskas - scenoje
Nukelta į 5 psl.

Mūsų Pastogė Nr.3, 2005.01.26, psl. 3

3



Lietuva iš arti
Rytų kaimynas domisi

Diplomatai, verslininkai, žurnalistai - 
tai tiktai keletas kaukių, kuriomis prisi
dengę Lietuvoje veikia agentai iš Rytų.

„Neseniai mūsų šalyje pradėjęs dirbti 
Rusijos ORT televizijos padalinys itin do
misi kariniais objektais. Manau, kad jie turi 
labai konkrečią užduotį“, - tokiais įta
rimais pasidalijo krašto apsaugos minis
tras Gediminas Kirkilas.

Rusijos prezidentas Vladimir Putin pa
staruoju metu pradėjo aktyvią vadinamąją 
tėvynainių rėmimo politiką. Tėvynainiais 
Maskva dažniausiai vadina Rusijos pilie
čius, kurie gyvena posovietinėje erdvėje, 
taip pat nenutautėjusius jų palikuonis ar 
asmenis, psichologiškai prisirišusius prie 
Rusijos. Nors Lietuvoje gyvena tiktai 
16,000 Rusijos piliečių, tėvynainių čia 
suskaičiuojama 220,000. Maskva siekia 
įtraukti tėvynainius į bendrą su Rusija in
formacinę, kultūrinę ir švietimo erdvę.

Pernai susitikęs su savo šalies diplo
matais VPutin pabrėžė, jog jau atėjo laikas 
kurti galingus informacijos ir kultūros 
centrus, kurie padėtų suvienyti rusišką 
diasporą.

Praėjusiais metais tokiai politikai Bal
tijos valstybėse formuoti, Lietuvos specia

Kas ir kodėl muša NATO karius 
Šiauliuose

Baltijos valstybėms įstojus į NATO, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę pra
dėjo saugoti užsienio valstybių karo lakū
nai - belgai, danai, britai. Iš pradžių virš 
Baltijos valstybių kilo galingieji belgų, da
nų „F-16 Fighting Falcon“ naikintuvai, 
dabar juos pakeitė dar galingesni britų ka
ro lėktuvai „F-3 Tornado“. Taigi Šiauliuo
se šiandien nuolat gyvena nuo 50 iki 100 
užsieniečių. Tarp jų - keli itin aukštos kva
lifikacijos lakūnai.

Visi kiti - kariškiai iš aptarnaujančių 
dalinių-gaisrininkai, remontininkai ir t.t. 
Nedarbu garsėjančiam miestui - tai puiki 
naujiena. Juk kiekvienas užsienio kariškis 
iš savo valstybės biudžeto be atlyginimo dar 
gauna pinigų nakvynei ir maistui. Pvz., bri
tams už tai, kad jie tarnauja svečioje šalyje 
- Lietuvoje, jų valstybė moka maždaug po 
400 Lt per parą papildomų pajamų. Ne
sunku įsivaizduoti, kaip finansiškai atsiga
vo kai kurie Šiaulių viešbučiai ir kavinės, 
kai čia gyventi ėmė turtingi užsieniečiai.

Naktinį šurmulį mėgstantys Vakarų Eu
ropos piliečiai nuo 2004 m. kovo 30 d. 
Šiauliuose net šešis kartus pateko į nema
lonias aplinkybes-buvo sumušti, apiplėš
ti. Į incidentus įsivėlė ir belgų, ir danų, ir 
britų kariškiai. Panašūs dalykai Šiauliuose 
gali bet kada pasikartoti. Kas kaltas?

Į susidariusią padėtį derėtų žiūrėti itin 
rimtai. Nereikėtų atmesti versijos: užsienio 
kariškius nuo nemalonumų apsaugoti 
sunku dar ir dėl to, kad incidentai kurstomi. 
Pvz., Maskvai naudinga, kai lietuviai muša 
būtent NATO ir ES piliečius. Maskva bet 
kada gali retoriškai paklausti - gal lietu
viams mielesni rusų kariškiai?

Tačiau policija kol kas neaptiko nė 
mažiausio ryšio, leidžiančio įtarti, kad 
išpuoliams prieš belgų, danų ir britų ka
riškius rengtasi iš anksto. Mūsų specia
liosios tarnybos irgi mano, kad nėra jokio 
ryšio ir tarp pačių įtariamųjų. Jie vienas 
kito nepažįsta, jie neturi bendrų pažįstamų, 
pomėgių. Vadinasi, incidentai greičiausiai 
kildavo spontaniškai.

Tiesa, versija dėl Rusijos specialiųjų 
tarnybų įtakos neatmesta. Kaip teigė vienos 
•specialiosios tarnybos karininkas, su ku-
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liųjų tarnybų duomenimis, buvo skirta 5.5 
milijono JAV dolerių, šiemet ketinama 
skirti beveik milijonu daugiau. Šios prog
ramos rezultatai taip pat pasirodė greitai. 
Pernai Rusijos ORT televizija pradėjo 
kurti laidas, skirtas tėvynainiams Baltijos 
šalyse.

Praėjusį pavasarį pasirodė informacinė 
laida „Latvijos laikas“, o nuo rugpjūčio 
mėnesio - ir „Lietuvos laikas“. Viena tokia 
laida paneigė Lietuvos okupaciją.

Lietuvos slaptųjų tarnybų duomeni
mis, Lietuvoje veikia daugiau nei šimto 
profesionalių Rusijos agentų tinklas. 
Maskvos specialiosios tarnybos siekia 
prasiskverbti į svarbiausias valstybės insti
tucijas, ginkluotąsias pajėgas, partijas, su 
NATO ir Europos Sąjunga susijusias struk
tūras. Kaip žvalgybinės veiklos priedanga 
yra naudojamos ambasados, konsulinės 
įstaigos, gynybos bei prekybos atstovybės.

Vieno buvusio Lietuvos kontržvalgy
bininko tvirtinimu, agentai Lietuvos insti
tucijoms gali prisistatyti kaip oficialūs 
diplomatai, verslininkai, mokslininkai ar
ba netgi turistai. Aktyviai bandoma ver
buoti Lietuvos valstybės pareigūnus, mė
ginant gauti slaptą ar tarnybinio pobūdžio 

riuo teko nemažai bendrauti, aiškinantis, 
kas ir kodėl muša NATO karius, „Rusija 
greičiausiai sugalvotų kokią nors šunybę, 
jeigu įvykiai Šiauliuose savaime nesiklostytų 
palankiaijiems“. Šiauliuose esama Rusijos 
žvalgybininkų, kurie akylai stebi padėtį 
mieste. Artimiausiu metu Rusijos dėmesys 
bus dar labiau prikaustytas, nes NATO ka
riškių šiame mieste nuolat daugėja. O jeigu 
kada nors čia bus dislokuoti JAV kariškiai, 
Šiauliais greičiausiai susidomės ir islamo 
grupuotėms priklausantys teroristai.

Rusija negali nesidomėti Šiauliais, nes 
iš čia kyla NATO kariniai lėktuvai. Tačiau 
nepaneigsi ir fakto, kad dėl Šiauliuose ki
lusių incidentų kaltę turėtų prisiimti ir 
patys belgų, danų, britų kariškiai. Kri
minalinė statistika - ne „oro erdvės“ poli
cininkų pusėje. Visais atvejais į incidentus 
įsivėlę užsienio kariškiai būdavo labai girti. 
Alkotesteriai visuomet rodydavo dvi su 
puse ir daugiau promilių. Tokios būsenos 
žmogus, vaizdžiai tariant, suklupti gali ir 
lygioje vietoje.

Egzistuoja ir dar vienas paaiškinimas, 
kodėl NATO kariai Šiauliuose kartais įsi
painioja į nemalonumus. Ogi girti jie elgiasi 
pabrėžtinai įžūliai, nemandagiai, nepagar
biai. Pvz., įkyriai kalbina merginas, atėju
sias į barą su vaikinais. Kartais kabinėjasi 
ir prie vyriškių, nedviprasmiškai leisdami 
suprasti savo seksualinę orientaciją. Girti 
įžeidinėja viešbučių darbuotojus. Patekę 
pas medikus - garsiai abejoja mūsų daktarų 
kompetencija, keikiasi, spjaudosi.

Apibūdinti nuotykius, j kuriuos pakliū
davo mūsų svečiai, nėra sunku. Užsie
niečiai į kaulus visuomet gaudavo jau ge
rokai po vidurnakčio. Chuliganai apstum- 
dydavo tik tuos kariškius, kurie slampi
nėdavo po naktinius Šiaulius atsiskyrę nuo 
bičiulių ir būtinai prisigėrę iki žemės grai
bymo. Nė vienas blaivus kariškis Šiauliuo
se nenukentėjo.

Ir vis dėlto budrumo prarasti negalima. 
Kad Šiauliuose gali būti surengtos pačios 
bjauriausios provokacijos, rodo... netoli 
užsienio kariškių dislokacijos vietos aptikta 
granata, kuri, kaip įtaria specialistai, ten 
padėta specialiai...

Laikas”, sutrumpinta

informaciją. Domimasi politinių partijų 
lyderiais, juos supančia aplinka, finansiniais 
reikalais, partijų rėmėjais, galima politi
kus kompromituojančia informacija.

Už žvalgybinę informaciją dažniausiai 
mokamą, tačiau nebūtinai pinigais. Kartais 
įteikiamos dovanos, o kartais užtenka ir 
vaišių restorane. Kontržvalgybininkų tvirti
nimu, Lietuvos pareigūnai ypač neatsargiai 
bendrauja su kitų šalių diplomatais. „In
formacijai surinkti neretai pakanka nupirk
ti pietus ir pavaišinti gėrimais. Tada jau 
pliurpiama nejaučiant nei ribų, nei saiko“, 
-kalbėjo saugumietis.

Tokį susidomėjimą rodo ir pernai at
skleisti bei paviešinti net penki Rusijos 
šnipinėjimo atvejai.

Vienas iš Lietuvos išsiųstųjų diploma
tų - Rusijos ambasados pirmasis sekre
torius Vladimir Michailov. Saugumo de
partamentas šį asmenį identifikavo kaip 
Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) 
darbuotoją, dirbusį politinės žvalgybos 
srityje. Veikdamas kaip aukštas diplomatas 
vieno pokalbio metu V.Michailov bandė 
sužinoti apie numatomus Lietuvos vadovų 
užsienio vizitus ir jų tikslus, aukščiausių 
valstybės institucijų pozicijas įvairiais klau
simais, prašė su tuo susijusių slaptų do
kumentų. Jis itin atkakliai siekė pareigūną 
įtikinti, kad šią informaciją panaudos 
rengdamas ataskaitas Rusijos užsienio 
reikalų ministerijai bei perduos ją Maskvos 
politologams. Rusijos diplomatas taip pat 
instruktavo Lietuvos pareigūną dėl konspi
racijos laikymosi, prašė jo pačiam neskam
binti, visuomet žadėdavo susisiekti pats ar 
iš karto paskirdavo kitą susitikimą - dažnai 
tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje. Rusi
jos agentas šiam pareigūnui suformulavo 
aiškią užduotį - nuolat teikti informaciją 
bei reikalingus dokumentus. Už tai jam esą 
bus dosniai atsilyginta.

Kitas iš Lietuvos išprašytas diplomatas 
- Rusijos prekybos atstovybės Lietuvoje 
ekspertas Viktor Ščechovcov. Nustatyta, 
kad jis taip pat buvo SVR rezidentūros 
karininkas, kuruojantis ekonomines ir 
mokslines temas.

Saugumo departamento pareigūnų duo

Švarina bankų automatus
Lietuvoje siaučia aferistai, kurie, nau

dodamiesi netikromis banko mokėjimo 
kortelėmis, iš bankomatų grobia svetimus 
pinigus.

Antrą savaitgalį po Naujų Metų įkliuvo 
net du tokie sukčiai. Kaune sulaikyta mer
gina turėjo 44 padirbtas korteles, o Vilniu
je sučiuptas vaikinas - 30 kortelių.

Justina E. buvo sulaikyta Kaune prie 
„Hansabanko“ bankomato Maironio gat
vėje. Pasinaudodama suklastota kortele, ji 
bandė pasiimti pinigų. Pas merginą ras
tos 44 magnetinės kortelės su užrašytais 
PIN kodais bei 15,000 litų įvairiais 
banknotais.

Kaunietę sulaikę pareigūnai buvo gavę 
informacijos, kad įvairiuose miesto banko
matuose nenustatytas asmuo pasiima di
deles pinigų sumas iš JAV piliečiams pri
klausančių sąskaitų.

Tą rytą mergina pirmąją finansinę 
operaciją atliko Kauno priemiestyje Šilai- 
niuose. Kai JAV piliečio banko kortelės 
duomenys buvo užfiksuoti Maironio gatvėje 
esančiame bankomate, čia nuskubėjo po
licija.

Devyniolikametė Justina E. patyrė šo
ką, kai ją, nespėjusią pasiimti pinigų, 
sučiupo pareigūnai.

Brangiais drabužiais vilkinti juo
daplaukė iš karto negalėjo pratarti nė žo
džio ir net pasakyti savo pavardės bei kur 
gyvena.

Mergina painiojosi prisistatydama ir 
teisme. Ji prisipažino neturinti aukštojo 

menimis, jis rinko konfidencialią infor
maciją apie Lietuvos dalyvavimą tarptau
tiniuose ekonominiuose projektuose, taip 
pat energetikos ūkį - dujų, naftos, elektros 
sektorių veiklą, kai kurių energetikos ob
jektų privatizavimą.

2001 m. šis veikėjas susipažino su aukš
tu Lietuvos pareigūnu, užmezgė su juo nuo
latinius ryšius. Po kurio laiko V.Ščechov- 
cov valdininkui mainais už slaptą informa
ciją pateikė finansinį pasiūlymą, kurio vertė 
siekė kelias dešimtis tūkstančių litų.

Praėjusiais metais nepageidaujamu as
meniu paskelbtas dar vienas Rusijos dip
lomatas - ambasados pirmasis sekretorius 
Sergej Kabišev, pagrindinės žvalgybos val
dybos (GRU) rezidentūros Lietuvoje kari
ninkas. Jis labiausiai domėjosi karine ir po
litine informacija. Suartėjęs su vienos mi
nisterijos vadovaujančiu pareigūnu šis dip
lomatas bandė iš jo nusipirkti uždaros kom
piuterių duomenų bazės slaptažodžius.

Kalbėdamas su „Lietuvos rytu“ Valsty
bės saugumo departamento generalinis 
direktorius Arvydas Pocius pripažino, jog 
pastebimas padidėjęs kai kurių valstybių 
specialiųjų tarnybų dėmesys Lietuvos 
reikalams. „Lietuvai tapus Europos Są
jungos ir NATO nare, užsienio žvalgybų 
susidomėjimas neatslūgo. Egzistuoja tam 
tikros specialiųjų tarnybų veiklos kryptys, 
pagal kurias veikiant stengiamasi, kad 
Lietuvos narystė ES ir NATO nebūtų visa
vertė. Bandoma siekti, kad Lietuva taptų 
tarsi nereikšminga tarptautinių organiza
cijų nare“, - kalbėjo A.Pocius.

Pasak jo, užsienio specialiųjų tarnybų 
domėjimosi spektras yra itin platus. Jas 
domina politiniai procesai, kurie vyksta 
pačioje Lietuvoje, kokios gali būti jų per
spektyvos, prognozės ir kaip gali būti pažei
džiama politinė sistema ar atskiri politikai. 
Intensyviai domimasi ir ekonomika. Agen
tai analizuoja, kokiose srityse valstybė ga
li būti stipri bei nepriklausoma, o kur gali
ma daryti jai ekonominę įtaką.

Anot A.Pociaus, užsienio žvalgybas 
domina ir Lietuvos tarptautinės iniciaty
vos, kaip jos gali atsiliepti ateityje.

Edmundas Jakilaitis (“L.r.”)

išsilavinimo ir teigė, kad korteles gavo iš 
nepažįstamo jaunuolio, kuris jai už pini
gus, paimtus iš bankomato, buvo paža
dėjęs atlygį.

Pas Justiną E. rastos balto plastiko kor
telės. Į jų magnetinius takelius įvesti pavog
ti skirtingų asmenų banko sąskaitų duo
menys. Nusikaltėliai kol kas nežinomu 
būdu buvo gavę ir PIN kodus, kuriuos buvo 
užsirašę ant kortelių.

Įvykį tiriantys pareigūnai dar aiškinasi, 
iš kur kaunietė šias korteles gavo. Nustaty
ta tik tiek, kad ji prieš porą mėnesių grį
žo iš JAV. Manoma, kad banko kortelių 
sąskaitų duomenys pavogti ne Lietuvoje. 
Tam nusikaltėliai naudoja specialią apa
ratūrą.

Kiek pinigų kaunietė būtų pasiėmusi 
iš svetimų sąskaitų, pareigūnai teigė taip 
ir nesužinosiantys, nes bankai apie JAV 
piliečių sąskaitų dydį jų neinformuoja.

Pareigūnų teigimu, Lietuvos piliečių 
bankų kortelės labai retai klastojamos, nes 
lietuviai jose laiko gerokai mažiau pinigų.

Manoma, kad su ta pačia aferistų gau
ja yra susijęs ir neseniai Vilniuje sulaikytas 
Trakų rajono gyventojas.

23 metų R.S. sulaikytas Pilaitės rajone 
(Vilnius) esančioje Vydūno gatvėje, prie 
„Hansabanko“ bankomato.

Pas įtariamąjį rasta 30 netikrų banko 
kortelių ir 2500 litų, kaip įtariama, netei
sėtai paimtų iš bankomato. Jaunuolis 
suimtas.

Jadvyga Pekarskaitė, “L.r.”
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Nuo senųjų tradicijų puoselėjimo...
Atkelta iš 3psl.
pasirodo Gintaras (jisai gi Gintaras Radzi- 
vanas), kuris (tą visi iš anksto atspėjo) pa
šoko (ir vėl atspėjote!) pilvo šokį. Publika, 
kaip visada jį sutiko ir palydėjo audringais 
plojimais (ir iš dalies gana laukiniais šauks
mais). Beje, publikoje buvo ir Gintaro mama 
Birutė Radzivanienė, iš kurios jis šį neįpras
tą talentą paveldėjo, tačiau jos reakcijos už
fiksuoti nesuspėjau, kaip ir drauge su ja iš 
Pertho atvažiavusio Radzivano-vyresniojo...

Vaidinimo suaugusiems (nors man 
rodos, jis būtų tikęs ir vaikams, na, gal iš
skyrus širdį veriančias „kankinio“ dejones) 
autoriai ir pagrindinis vertėjas Šarūnas 
Vaitkus XXIIIALD leidinyje savo kūrinį 
priskyrė situacinės komedijos žanrui ir 
žiūrovams palinkėjo praleisti malonią 
valandėlę svarstant aktualius šių dienų 
politikos klausimus.

Melboumo teatro grupė (anksčiau žino
ma .Jaunimo teatro“ vardu) visai neblogai 
šį kontraversinį linkėjimą įgyvendino. 
Kontroversija tame, kad labai jau sunku 
malonią valandėlę suderinti su šiuolaikinės 
politikos klausimais. Bet jie suderino!

Nepavyko tiksliai sužinoti, kiek repe
ticijų iki „Al-Klaidos“ premjeros praėjo, 
tačiau mizanscenos gerai atidirbtos, ak
torių dikcija puiki (o juk dažnai mėgėjų 
teatruose žodžiai ištariami taip sumau
tai, kad publikai belieka tik spėlioti, kas 
ten buvo pasakyta), pauzės išlaikytos, 
artistai gerai juda po sceną, puikiai įvaldę 
mimiką, balso tonus.

Vėliau šių eilučių autorei pavyko iš- 
šnipinėti, kad ne vienas „AL-Klaidos“ da
lyvis yra lankęs dramos studijas, vaidina

australų teatro grupėse.
Priedo, viena reikli lituanistė pastebė

jo, kad tegul kiek ir su akcentu lietuviš
kai kalbėję herojai beveik nedarė kirčia
vimo klaidų.. Bravo! Taip pat bravo grimo 
ir kostiumų autorei Linai Pranckūnienei, 
dekoracijų dailininkei Daliai Antanai
tienei, garso inžinieriui Giriui Antanaičiui 
ir apšvietėjui Rimui Strungai. Beje, kavinės 
įranga scenoje btivo tikra - ją paskolino 
„Rubikon“ restoranas, esantis Errol gatvėje 
visai netoli Lietuvių Namų.

Ir tris kartus valio autoriams, sukūru- 
siems originalų veikalą - juk net tais lai
kais, kai į Lietuvių Dienas suvažiuodavo 
po kelis mūsų teatrus, kengūrų žemėje 
sukurta pjesė būdavo retenybė.

Kas be ko, smagu spektaklį žiūrėti 
tikroje teatro salėje. Kur grindys eina 
aukštyn ir žiūrovai sėdėdami minkštuose 
krėsluose vienas kitam scenos neužstoja. 
Kažin ar dar kur nors pasaulyje yra lietu
vių namai, kurie turi tokią teatro salę 
kaip Melboumas. Ir kažin ar kur kitur 
turėtume vienoje vietoje pamatyti tiek 
daug subrendusio talentingo jaunimo (šis 
teiginys atsakingai pasakytas ir po dviejų 
dienų atskirai patvirtintas jaunimo vakare, 
jau nekalbant apie visas XXIII ALD).

Jeigu manytumėm, kad kas nors klausys 
neprašytų patarimų Melbourno teatro 
grupei, kokiu pavadinimu ji toliau begy
vuotų, patartume kuo greičiau rašyti ir 
statyti naują pjesę ir nelaukiant ateinan
čių ALD su ja aplankyti kitus lietuvių tel
kinius. „Al-Klaida“ gastrolėms jau netinka, 
nes tik ką išdaviau „kas tai padarė“. Ti
kiuosi, man už tai bus atleista. □

Scena iš spektaklio “Al - Klaida”(iš kairės: Alfredas (Andrius Pranckūnas), Daina 
(Audra Šimkutė), Robertas (Bronius Zumeris), Loreta (Loreta Čižauskaitė-Tigani), 
Paulius (Vytas Antanaitis). Autorės nuotrauka.

Paminėti Tėvynės gynėjai

Iš kairės: Eimantas Gurskas, Antanas Fokas, Antanas Kramilius, Lolita Kalėda, 
Viktoras Šliteris, Robertas Kunickas, Raimondas Gužauskas. Danny Kalėdos nuotr.

“Stovi pasakų namelis”

XXIII ALD metu primą kartą į programą buvo įtrauktas spektaklis vaikams (iki šiol 
tik vaikai vaidino suaugusiems) „Stovi pasakų namelis“. Antros dienos popietę Lietu
vių Namuose parodyto renginio autorė ir pagrindinė atlikėja - „mergytė kaip gėlytė“ 
Dana Gailiuvienė, Lietuvoje buvusi vaikų darželio mokytoja, dabar gyvenanti Sydnėjuje. 
Ji pati pagamino lėles, su kuriomis drauge vaidino vaizdeliuose pagal lietuvių liaudies 
pasakas apie katinėlį Rainakėlį ir gaidelį Giedorėlį. Mažieji žiūrovai, kurios, gaila Mel
boumo Lietuvių Klubo teatro salėje užėmė vos vieną eilę, taip pat turėjo progos susipažin
ti Seniu Besmegeniu ir jo anūku Ledinuku, patys pašokti, padainuoti, pasivaišinti. Danai 
Gailiuvienei talkino Aida Zatarskytė. Autorės nuotraukoje Dana Gailiuvienė

“Sutaro” koncertas Canberroje
Reikia padėkoti Lilijai Kozlovskienei, Mauragiai. Svečiai apžiūrėjo įdomesnes

Sekmadienį, sausio 16-tąją, visa Austra
lija vidurdienį trijų minučių tylą paskelbė 
Pietų Azijoje nuo cunamio žuvusiesiems 
atminti. Prie to prisijungė tuo metu šv. Mi
šiose dalyvavę Sydnėjaus lietuviai. Uždegta 
žvakutė (ją uždegė Danutė Ankienė) pa
gerbė gamtos stichijos aukas, Sausio 13- 
osios žuvusiuosius ir Lietuvos kariuome
nės kovotojų atminimą. Bažnyčioje auką 
nešė Lietuvos kariuomenės ats. garb, ka
pitonė Lolita Kalėda ir šaulys Juozas Ker- 
šaitis. Po atgailos ir šv. Komunijos visi dar 
kartą buvo pakviesti vykti į Klubą, kuriame 
vyko Gynėjų Dienos minėjimas ir tautiškos 
kapelijos “Sutaras” iš Lietuvos koncertas.

Skambant “Sutaro” atliekamiems liau
diškiems maršams, į salę susirinko neįpras
tai daug patriotiškai nusiteikusių lietuvių. 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas visų nuostabai 
buvo atgijęs ir visi kampeliai buvo pilni iš 
toli ir iš arti atvykusių lietuvių. Salėje kė
džių pritrūkus, žiūrovams teko savąją sau
goti ar atsinešti iš antrojo aukšto salių. 
Pirmuosius sveikinimo žodžius ištarus Lie
tuvos karių veteranų sąjungos “Ramovė” 
Sydnėjaus skyriaus pirmininkui Antanui 
Kramiliui OAM, visi pakilome sukalbėti 
maldos už žuvusiuosius. LR Garbės gen. 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris OAM 
savo pranešime supažindino su 2004-ųjų 
svarbiais Lietuvai įvykiais: įstojimu į NATO 

bei Europos Sąjungą ir jų reikšme Lietuvos 
valstybei. Lolita Kalėda savo pranešimą 
apie nesenai patvirtintą Lietuvos Saugumo 
strategiją paįvairino klausimų žiūrovams 
“kiek daug žinai apie Lietuvos kariuo
menę?” viktorina. Net ir su žiūrovams pa
rengtos Lietuvos Kariuomenės 86-šių metų 
kronikos lankstinukais, atsakyti į klausi
mus nebuvo lengva. Teisingai atsakiusiems 
buvo įteikti prizai - naujausi “Kario” žur
nalai ir informaciniai leidiniai apie Lie
tuvos kariuomenę. Pasinaudodama proga, 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita 
Kalėda (iki sausio 31 d.) pristatė per 
Lietuvių Dienas apdovanotuosius Sydnė
jaus lietuvius ir įteikė keletą LR Vyriausybės 
atstovo Antano Petrausko perduotų apdo
vanojimų Melbourne nepabuvojusiems 
nusipelniusiems Bendruomenės veikėjams.

Lietuvos Himnu užbaigus minėjimą, 
buvo patrauktos vėliavos bei kaip rugia
pjūtėje išmėtyti šiaudų ryšuliai ir į sceną iš
ėjo mūsų mieli svečiai iš Lietuvos - tautiš
ka kapelija “Sutaras”. Žiūrovamsvėlgiteko 
pasukti galvas, tik dabar įmenant jau gru
pės vadovo Antano Foko užduodamas 
mįsles. Džiugino ir širdį malonino pasako
jimai, liaudies muzikinių instrumentų pri
statymas ir jų įvairovė bei aktyvus žiūrovų 
įtraukimas į koncertą ne tik dainuojant, 
šokant, bet ir muzikuojant. Atsidėkojant už 

kad ji sugebėjo iš Lietuvos į Australiją 
pasikviesti kapeliją “Sutaras”, kurio pui
kūs muzikantai ne tik paįvairino Aus
tralijos Lietuvių Dienas Melbourne, bet ir 
palinksmino lietuvius kituose miestuose.

Sausio 12 dieną “Sutaro” grupė atvyko 
i Canberrą. Sutariečius porą dienų pri
žiūrėjo Canberros Lietuvių Bendruome
nės Sąjungos Valdybos nariai ir jų part
neriai. Daug prisidėjo Rasa ir Mindaugas 

įspūdingą ir ilgam nuotaiką pakėlusį kon
certą, renginio organizatoriai Antanas Kra
milius ir Lolita Kalėda “Sutaro” kapelijos 
nariams - Antanui Fokui, Eimantui Gurs- 
kiui, Raimondui Gužauskui ir Robertui Ku- 
nickui - įteikė suvenyrines knygas-alma- 
nachus apie Australijos istoriją iki šių dienų.

Po ilgų plojimų ir padėkos žodžių mi
nėjimo organizatoriams ir „Sutarui“ lie
tuvaičiai palengva skirstėsi: kas į barą, kas 
į Darijos virtuvę kareiviškos košės para
gauti ar į parodėlę - pavartyti naujų lietu
viškų knygų bei leidinių apie Lietuvos 
kariuomenę. Gynėjų ir Kariuomenės 
dienos minėjimu bei “Sutaro” koncertui 
užsitęsus iki pavakarės, nepatenkintųjų 
neatsirado. Ačiū visiems už apsilankymą 
ir parodytą geranoriškumą Tėvynės labui.

Lolita Kalėda 

sostinės vietas, įskaitant miniatiūrinę 
Trakų pilį Cockington Green ir Eglės 
žalčių karalienės skulptūrą Glebe Park. 
Buvo matyti, kad svečiai domisi sodinin
kyste, nes nusipirko snow gum medelius iš 
vieno medelyno ir sakė, kad numato juos 
pasodinti savo sodeliuose Lietuvoje. 
Galbūt net konkuruos, kurio medelis 
aukščiau auga....

Kiek teko girdėti, Canberros LB Są
jungos Valdyba svečiams surengė pietus 
viename klube, o vyresnieji skautai židi- 
niečiai pavaišino juos piknike prie ežero, 
kur nuotaika buvo linksma, nes “Sutaras” 
privertė visus dalyvius šokti ir dainuoti.

Nors sausis nėra palankus renginiams, 
vis tik didelis būrys tautiečių ir svečių 
atvyko į “Sutaro” koncertą Lenkų Klube. 
Kapelija “Sutaras” nėra tipiška kaimo 
kapela, bet yra profesionali grupė. Buvo 
įdomu per koncertą išgirsti įvairius mu
zikos instrumentus - nuo skudučių iki 
arfos. Kas daugiausiai sužavėjo klausyto
jus - tai “Sutaro” vyrų sugebėjimas įtrauk
ti publiką į savo programą (įsijungti į dainą 
ar šokį).

Po koncerto dalyviams ir svečiams 
Sąjungos Valdyba surengė kuklius pietus. 
Dėkojame “Sutarui” už apsilankymą Can
berroje! Kor.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

(Tęsinys iš “M.R” nr. 1-2)

Lietuvių rinktinė - australai
Šventės pabaigoje tradiciškai sužai

džiamos draugiškos rungtynės tarp lietu
vių rinktinės ir australų geros komandos. 
Šį kartą žaidė tik vyrai prieš labai stiprią 
aukštaūgių “Melbourne Tigers 66” koman
dą. Rungtynės buvo labai gražios ir įdo
mios. Aukštaūgiai australai, nors mūsų 
rinktinėje buvo ir gana aukštų žaidėjų, 
daugumoje “nuiminėjo” kamuolius nuo 
krepšinio lentų. Tačiau mūsų komanda 
pasižymėjo greičiu ir gražiu žaidimu, nors 
po 4 dienų žaidimo ir net po 2-3 rungtynes 
kasdien, matėsi žaidėjų nuovargis. Rung
tynės baigėsi rezultatu 66:56 australų ko
mandos naudai, tačiau mūsų rinktinę rei
kia pasveikinti už tokį puikų žaidimą. 
Taškus rinktinei pelnė: Karolis Hakas -19, 
Vytas Andriejūnas -12, Boyd Heather - 7, 
Dan Krebs - 3, Brennan Stanwix - 3 ir 
Dovydas Eicas - 2. Treneris Peter Stanwix.

ALFAS metinis susirinkimas
Žaidynių metu vyko ir tradicinis meti

nis sporto klubų atstovų susirinkimas, 
sprendęs visus einamuosius sporto reika
lus. Šiame susirinkime dalyvavo: Š. Žiedas 
ir A. Kristens (Melbourne “Varpas”), A. 
Milvydas (Brisbanės “Baltija”), A. Wiasak 
ir L. Koszela, R. Vaičiulevičiūtė (Hobarto 
“Žaibas”), A- Bogušauskienė (Adelaidės 
“Vytis”), J. Vaičiulevičius (Hobarto “Per
kūnas”), A. Skimbirauskas ir J. Dagys 
(ALFAS), P. Daugalis (Brisbanės “Baltija”), 
M. Willis (Sydnėjaus “Kovas”), R. Mickus 
(ALFAS pirmininkas), A. Laukaitis ir J. 
Petraitis (ALFAS Garbės nariai).

Po trumpo pasveikinimo ALFAS pir
mininkas R. Mickus paprašė visus minu
tės atsistojimu pagerbti mirusius spor
tininkus. Vėliau sekė praėjusių metų 
protokolo skaitymas, ALFAS pirmininko 
ir iždininko pranešimai, atskirų klubų 
veiklos pranešimai, kurie buvo be dides
nių diskusijų priimti.

Kiekvienais metais yra renkamas nau
jas ALFAS Garbės narys, kai kandidatus 
pateikia atskiri klubai. Šiais metais buvo 
pasiūlyti šie kandidatai: Marija Atkinson 
(Brisbanės “Baltija”), R. Kasperaitytė 
(Sydnėjaus “Kovas”), R. Pocius (Adelaidės 
“Vytis”) ir M. Kožikas (Hobarto “Perkū
nas”). Balsų dauguma buvo išrinkta 
žinoma sportininkė, ne vieną kartą gy
nusį australų ir lietuvių krepšinio rinkti
nes ir nuo pat vaikystės aktyviai dalyva
vusi visame Australijos lietuvių sporti
niame gyvenime - Marija Atkinson (Keler- 
taitė). Sveikinu naują mūsų ALFAS Gar
bės narę ir linkiu daug asmeninės laimės

ALFAS pirmininkas Rimas Mickus su nau
ja ALFAS Garbės nare Marija Atkinson.

Nuotraukoje - 2004 metų Australuos lietuvių krepšininkų rinktinė su treneriu Peter 
Stanwix (dešinėje).

gyvenime. Jos vyras Donas taip pat yra 
ALFAS Garbės narys.

Sekančios Sporto Šventės
Šių metų 55-oji Sporto Šventė įvyks Bris- 

banėje, jos rengėjai yra sporto klubas “Baltija”.
2006-ųjų metų Sporto Šventė kartu su 

Australijos Lietuvių Dienomis vyks Gee- 
longe ir rengs ją Geelongo “Vytis”.

ALFAS pirmininkas R. Mickus davė 
pranešimą apie būsimą Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventę, vyksiančią š. m. birželio pa
baigoje Vilniuje, apie būsimą mūsų sporti
ninkų išvyką į ją, pakeliui aplankant 
Ameriką ir būsimas Pasaulines vetreranų 
žaidynes, kurios vyks Amerikoje. Klu
bams buvo išdalinti raštiški klausimai, kad 
sportininkai ir klubai, norintieji dalyvauti 
išvykose, kuo greičiau atsakytų. Būsimos 
Pasaulio Lietuvių Žaidynės Lietuvoje bus 
labai iškilmingos ir gražios, nes jau dabar 
joms labai kruopščiai rengiamasi.

Klubų atstovų susirinkimas baigėsi la

bai gražioje ir darbingoje nuotaikoje.
Kiti renginiai

Labai gražus ir įspūdingas buvo Naujų 
Metų sutikimas. Nuotaiką pagyvino iš 
Lietuvos atvykusi kapelija “Sutaras” ir 
melboumiškių orkestras “Dabar”. Taigi, 
šoko ir jauni, ir seni, o pasibaigus šiam 
baliui didžioji dalis,ypač jaunimas, atsi
dūrė Lietuvių Namuose ir ten liko iki pir
mųjų gaidžių. Sausio 1 dieną gražiame parke 
įvyko sportininkų ruošiama atsigaivinimo 
gegužinė. Nors tauriųjų gėrimų čia pirkti 
nebuvo galima, tačiau šalto alučio atsira
do ir jis labai tiko prie karštų dešrelių.

Sporto Šventės rengėjai išleido gražų 
šiai šventei atminti ženkliuką, anglų ir 
lietuvių kalbomis programą.

Uždarymo metu vyko sportininkų atsi
sveikinimo paradas, “Varpo” pirmininko Š. 
Žiedo kalba ir vėliau - dovanų įteikimas 
laimėtojams. Sekė Lietuvos Tautinių

Nukelta |'7 psl.

Buvusios paslaptys iš tragiškojo Sausio

Skrydis, kurio neprireikė
Dainoras Lukas

(Sutrumpinta, “K.d.”)

Lygiai prieš keturiolika 
metų patyrę lakūnai - 
Alvydas Šumskas, Rober
tas Noreika, Stasys Ver- 
baitis ir jiems vadovavęs 
Rolandas Paksas (žiūr. 
nuotr. dešinėje) buvo pasi
rengę bet kurią akimirką sėsti į lėktuvą ir 
išgabenti Lietuvos aukščiausius pareigūnus 
į užsienį. Iš jų tik pastarasis žinojo, kad buvo 
parengtas ir atsarginis variantas, kai dar 
kitu lėktuvu greičiausiai būtų turėjęs skris
ti Antanas Klikna.

Tai buvo 1991 m. sausį. “Tuo metu kiek
vienas jautė pareigą padėti valstybei”, - sakė 
Rolandas Paksas, kuris tada vadovavo 
lakūnams. “Buvo įvairių idėjų. Manyta, kad 
Seimas gali būti atakuojamas sraigtaspar
niais. Todėl net kilo sumanymas juos nu
mušti sportiniais lėktuvais. Tačiau tokios 
idėjos atsisakyta dėl to, kad būtų buvę sun
ku išvengti daug aukų. Audrius Butkevičius 
(tuometinis Krašto apsaugos departamento 
generalinis direktorius ir būsimas krašto 
apsaugos ministras) pamėtėjo sumanymą. 
Jis paklausė manęs, ar būtų galima išskrai
dinti aukščiausius šalies vadovus. Pasakiau, 
kad lakūnus bei lėktuvus parengsiu, ir tai 
padariau”, - sakė R.Paksas. Anot jo, lem
tingomis sausio dienomis, skrydžiui pa
rinkti lakūnai daugiausia laiko praleido 
parlamente ir šalia jo. “Buvo parengti du 
lėktuvai. Keturvietis “Wilga 35A” pagal 
planą turėjo nusileisti kitoje Neries pusėje,
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šalia buvusios universalinės parduotuvės. 
Juo būtų galima paimti ne daugiau kaip 3 
žmones. Kitas lėktuvas - “AN-2” stovėjo 
Kyviškėse, juo galėjo skristi per 10 žmonių. 
Buvo parengtos schemos, kaip apskristi 
mums žinomus pavojingus taškus, t.y. 
priešlėktuvinės gynybos zonas, numatyti 
kursai, aukščiai”, - pasakojo R.Paksas.

Dabar jis mano, kad tai buvo gana rizi
kingas sumanymas. “Tai nebūtų buvęs 
šaunus pavasarinis pasiskraidymas. Tuo 
metu aerodromas ir žmonės buvo stebimi. 
Lakūnai buvo pasiryžę palikti šeimas ir 
artimuosius. Ir nežinia, kaip jų likimas bū
tų susiklostęs, jei viskas būtų pakrypę 
kitaip”, - svarstė R.Paksas.

Alvydas Šumskas, dabar dirbantis Ci
vilinės aviacijos administracijos direkto
riaus pavaduotoju, sakė, kad ekstra atveju 
lakūnams būtų tekę vykti į Kyviškių aero
dromą šalia Vilniaus. “Turbūt būtume 
važiavę kiekvienas atskirai. Kelius saugojo 
kariškiai, todėl nežinia, kaip ir kam būtų 
pavykę nusigauti iki lėktuvo”, - pasakojo 
jis. Anot jo, apie misiją žinojo tik keli 
žmonės. “Buvo sudaryti du ekipažai po du 
lakūnus. Tačiau blogiausiu atveju lėktuvą 
galėjo pilotuoti bet kuris mūši;, morališkai 

buvome tam pasirengę. Lėktuvas paprastai 
žiemą stovi be kuro, kad nesusidarytų kon
densatas ir kristalai. Tačiau šį kartą reikėjo 
lėktuvą parengti skrydžiui. Todėl apie ga
limą skrydį dar žinojo vienas inžinierius. 
Tačiau jis nežinojo, kas ir kur skristų. Kurą 
pildėme keliais etapais. Po pirmo etapo 
pasirodė sovietų desantininkai. Angare jie 
išdaužė langus, norėdami pažiūrėti, kas ten 
darosi. Per antrą etapą lėktuvą užpildėme. 
Man buvo pavesta apskaičiuoti maršrutą, 
kitiems perduoti duomenis užkoduotais 
skaičiais, kad būtų galima nešiotis kišenėje 
ar piniginėje”, - pasakojo A.Šumskas.

Jeigu būtų pavykę pakilti, lėktuvas būtų 
sprukęs per Baltarusiją į Lenkiją. “Idealiu 
atveju turėjome skristi iki Varšuvos. Svarbu 
buvo pasiekti Lenkijos teritoriją. Tuo metu 
lenkai Lietuvą palaikė, tuometinis užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas kaip 
tik buvo Varšuvoje. Buvo aišku, kad lenkai 
mūsų neatiduos”, - sakė A.Šumskas.

“Nežinojau, ką tektų gabenti. Tačiau tuo 
metu atrodė, kad kalbama apie Vytautą 
Landsbergį. Bet vėliau jis neigė tai. Pradėjau 
mintyse atgaivinti įvykius, ar buvo minima 
kokia nors pavardė. Manyčiau, kad buvo 
nebylus suvokimas, kad kalbama apie jį. Juk 
jis tuo metu buvo valstybės vadovas”, - sakė 
A.Šumskas.

Robertas Noreika dabar dirba valstybės 
įmonėje “Oro navigacija” darbo saugos 
inžinieriumi. Jis visuomenei žinomas kaip 
vienas iš trijų buvusios Vilniaus akrobatinio 
skraidymo grupės narių. Joje dar buvo 
Rolandas Paksas ir Leonas Jonys. 2002 m. 
spalio 3 d. jie atliko įspūdingą skrydį - visi 
kartu praskrido po Verkšnionių tiltu per 
Nerį kelyje Vievis-Maišiagala. “Kažkas su
virpa kūne, kai prisimenu tas dienas. Nors, 
prisipažinsiu, tikėjausi, kad neprireiks 
vykdyti planą. Tuo metu visi keturi dažnai 

buvome kartu prie parlamento. Į namus 
grįždavome kelioms valandoms”, - 
prisimena R.Noreika.

Stasys Verbaitis Vilniaus oro uoste dir
ba kuro tarnybos viršininku. Jis - vienin
telis iš keturių lakūnų, pilotavęs ir kelei
vinius lėktuvus (“TU -124”, “TU -134”). 
Lakūnas sakė, kad anų metų sausį budėjo 
namuose prie telefono. “Aš, labiau patyręs 
skraidant su šiuo lėktuvu, buvau paskirtas 
į porą su R.Paksu, kuris turėjo mažiau 
patirties”, - sakė S.Verbaitis.

Jis tvirtino, kad, tik praėjus keletui metų 
po 1991-ųjų, sužinojo, jog buvo parengtas 
ir antras lėktuvas. “Kiti lakūnai apie tai 
nežinojo. Tai gana suprantama: kuo mažiau 
ausų - tuo geriau”, - sakė S.Verbaitis.

“Wilga” lėktuvą greičiausiai būtų pi
lotavęs Antanas Klikna. “Buvo toks reika
las. Rolandas pasakė, kad gali reikėti nu
tupdyti “Wilga - 35A” netoli Seimo. Apžiū
rėjau teritoriją, tūpti šalia parlamento bu
vo neįmanoma dėl elektros ir troleibusų 
linijos laidų. Šis lėktuvas tinkamas, kai nėra 
daug vietos tūpimui. Radau apie 130 m il
gio pievą kitame Neries krante. Rolandas 
sakė, kad atskraidinčiau lėktuvą ir palik
čiau, o jis tada jau skristų toliau. Pasakiau, 
kad jam, neturinčiam patirties skraidant 
šiuo lėktuvu, tai nepavyks. Ten buvo per 
mažai vietos kilimui. Todėl reikėjo įsibėgėti 
iš kuo toliau, nerti po tiltu ties Pedagoginiu 
universitetu ir tada kilti į viršų. Iš karto 
peršokti tiltą nebūtų užtekę distancijos”, - 
sakė A.Klikna, dabar aeroklube mokantis 
skraidyti kitus.

Jis taip pat teigė tuo metu nežinojęs, kad 
buvo rengiamas ir lėktuvas “AN - 2”. 
“Žinojau tiek, kad vienas iš dviejų 
aeroklube buvusių “Wilgų” turėjo būti 
parengtas skrydžiui. Dabar liko vienas, 
antras sudegė”, - pasakojo A.Klikna. □
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Pro Memoriam 
a-a. Vladui Bosikiui DAM

Nei saulė, nei vėjas, nei vakaro dainos 
Nutilusiai širdžiai jausmų neįdiegs - 
Tik vėjas klajūnas nuo aukuro pelenus 
Juos išbarstys ant karsto duobės ...

TU žinai, Viešpatie, kokie jausmai mus jungia su tais, kurie išeina iš mūsų 
tarpo. Juk jie buvo mūsų bendros šeimos nariai, mūsų džiaugsmų ir vargų nuoširdūs 
dalyviai. Tad padėk, Viešpatie, prisiminti tuos, ir leisk prašyti jiems Savo 
gailestingumo.

Skausmas, netekties skausmas, yra čia, kad tartų paskutinius atsisveikinimo 
žodžius mūsų mielam Karių Veteranų pirmininkui, Garbės nariui, Vladui 
Bosikiui, OAM.

Praėjęs savojo gyvenimo kelią, ilsėkis, mielas Vladai, Visatos Kūrėjo globoje, 
kur nėra nei vargo, nei kančių, nei ašarų...
- Artimieji

Iškiliam visuomenininkui, Tėvynės mylėtojui, brangiam bičiuliui

A4?A Jonui Meiliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Sofiją, sūnų Jurgį, marčias, anūkus, 

visus artimuosius ir bičiulius. Skaudžios netekties valandoje kartu liūdime.
Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė

Vi%į&Sėlių skiriame “Musų Pastogei’ $100

In memoriam
Užgeso Jono Meiliūno šypsena

Kas - kur...
Atkelta iš 6 psl.

mažumų ir išeivijos departamento gen. 
direktoriaus trumpas žodis. ALFAS pirm. 
R. Mickus, padėkojęs rengėjams už gražų 
darbą, Sporto Šventę oficialiai uždarė. Se
kė Australijos ir Lietuvos himnai.

Šventės metu Lietuvių Namuose buvo 
. surengtas Susipažinimo Vakaras, į kurį, 
gaila, sportininkai turėjo pirkti bilietus? 
Keista, nes dainininkai, šokėjai ir visi kiti 
po savo pasirodymų ar net posėdžių turi 
didesnes ar mažesnes vaišes, net su gėri
mais. Gal dėl to, kad į jų renginius reikia

Melbourne pasižymėjusiems sportininkams 
ir treneriams - premijos bei dovanos

(ELTA). Ketvirtadienį, sausio 20 d., LR 
Vyriausybės svečių namuose surengtame 
Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko 
priėmime geriausiai Melbourne XX 
Pasaulio kurčiųjų olimpinėse žaidynėse 
pasirodžiusiems sportininkams bei jų 
treneriams įteiktos vardinės Premjero 
dovanos bei Kūno kultūros ir sporto 
departamento skirtos piniginės premijos.

’’Galiu tik pasidžiaugti, kad laimėjote tiek 
daug medalių, ” - sakė Premjeras. “Linkiu, 
kad jums užtektų entuziazmo ir ateityje 
atstovauti Lietuvai”.

Tomui Kuzminskiui, orientacinio spor
to varžybose laimėjusiam du aukso me
dalius (sprinto bei klasikinėje trasose), 
atiteko 80,000litų, o jo treneris Jurgis Mer- 
tinas gavo 20,000 litų premiją.

Badmintonininkei Kristinai Dovy
daitytei, iškovojusiai visų spalvų medalius 
- auksą moterų vienetų varžybose, kartu su 
broliu Tomu užėmusiai antrą vietą mišrių 
dvejetų turnyre bei poroje su Jevgenįja 
Novik iškovojusiai bronzą moterų dvejetų 
varžybose - atiteko 75,000 litų, T. Dovy

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl

pirkti bilietus? Sportininkai, kurie net 4 
dienas vargsta sporto salėse, už ku-rias 
reikia mokėti gana didelę sumą pini-gų ir 
dar apie 3000dolerių teisėjams, ne-gauna 
veltui nieko. Net ir mažiausių užkandėlių, 
kaip kad būdavo anksčiau, dabar nėra. 
Geriau yra kai būna tik sporto šventės ir už 
Naujų Metų baliaus pelną yra šis tas 
padaroma. O dabar, kai visi kiti šį tą gauna 
po savo pasirodymų, sportininkai yra 
pamirštami. Ateityje ALFAS Valdyba ir 
Sporto Šventės rengėjai turi būti reiklesni 
ir reikalauti didesnės jiems priklausančios 
dalies, o nelaukti, kas iš viršaus bus jiems 
numesta. q

daičiui - 20,000., o J. Novik -15,000 litų. 
Badmintonininkų treneriui Antanui Nar
vilui skirta 30,000 litų.

Bronzos medalį rutulio stūmimo var
žybose laimėjusiai Larisai Voroneckąjai 
teko 15,000 litų, o jos trenerei Austrai 
Mikelytei - perpus mažesnė suma.

Bronzą iškovojusioms moterų ir vyrų 
krepšinio rinktinėms atiteko atitinkamai 
112,500 ir 180,000 litų.

Neliko pamiršti ir kiti Melboumo žai
dynių dalyviai bei delegacijos vadovai. 
Jiems įteiktos vardinės A. Brazausko 
dovanos - laikrodžiai.

Olimpinės delegacijos vadovas ir Lie
tuvos kurčiųjų sporto federacijos prezi
dentas Aleksas Jasiūnas pabrėžė, kad 
sportininkai laimingi, jog grįžo ne tuš
čiomis, nenuvylę Lietuvos žmonių bei 
priminę pasauliui apie Lietuvą. ’’Mūsų 
iškovoti medaliai - tai dovana jums”, - sakė 
A. Jasiūnas, dėkodamas už paramą ren
giantis žaidynėms. Sportininkai Premjerui 
įteikė Melboumo kurčiųjų olimpinių žai
dynių talismaną - rankas. □

AUS

Sausio 3 d. netekome Jono Meiliūno. 
Jau keli metai nebematėme jo mūsų ben
druomenės subuvimuose - tos bendruo
menės, kuriai jis visą laiką dirbo, kuria rū
pinosi, domėjosi ir širdimi su ja iki pasku
tinių dienų gyveno. Mūsų atmintyje išliko 
jo nuveikti darbai ir jo maloni šypsena (ar 
ne todėl jo protėviai gavo Meiliūno pavardę?)

Jonas gimė pereito šimtmečio pradžioje, 
1909 m. gruodžio 5 d., biržiečių ūkininkų 
šeimoje. Nesunku paaiškinti, kaip jis užau
go toks, kokį mes jį pažinojome. Biržiečiai 
nuo amžių garsėjo savo atvirumu, draugiš
kumu ir noru su visais viskuo dalintis; 
Kauno “Aušros” gimnazija, kurią jis baigė, 
ugdė galvojančius patriotus, ištikimus savo 
idėjoms ir lojalius savo draugams. Jo visuo
meninis įsipareigojimo jausmas išaugo 
Žemės Ūkio Akademijoje, kur jis aktyviai 
dalyvavo Lietuvių Studentų Tautininkų 
“Jaunoji Lietuva” Korporacijos veikloje, 
ŽŪA studentų atstovybėje ir ZŪA ekono
minėje draugijoje, o jo diplominis darbas 
buvo apie ūkininkų švietimą (“Ž.Ū. Rūmų 
dešimtmečio ūkininkų švietimo darbas per 
paskaitas, kursus, žemės ūkio klases ir 
mokyklas”).

Dirbdamas agronomo darbą - su 
trumpa karinės prievolės pertrauka Karo 
Mokykloje, kurią jis baigė ats. jaun. Įeit, 
laipsniu - jis visą laiką nenutolo nuo 
švietimo ir auklėjimo darbo: pradžioje Še
duvos ž.ū. mokyklos mokytojas, vėliau, 
būdamas Ž.Ū. Rūmų vicedirektorius, kartu 
buvo ir vyriausias Jaunųjų Ūkininkų Ra
telių inspektorius. Šalia tiesioginių parei
gų, jis vadovavo Ž.Ū. Rūmų tarnautojų 
Taupomajai Kasai, dirbo liaudies meno 
dirbinių prekybos “Marginiai” valdyboje. 
Priklausė Tautininkų Sąjungai ir nenu
traukė ryšių su “Jaunosios Lietuvos” Filis
terių sąjunga.

Pirmojo bolševikmečio metu atlei
džiamas iš tarnybos “kaip buvęs aktyvus 
tautininkų veikėjas”. Po tokios telegramos 
Meiliūnui teko slapstytis iki vokiečių-rusų 
karo. Vokiečių okupacijos metu jis va
dovavo žemės ūkio švietimo skyriui.

1943 m. jis vedė Sofiją Baravykaitę, o 
1945 m., jau Austrijoje, susilaukė sūnaus 
Jono Rimanto.

Karui pasibaigus ir įsikūrus pabėgėlių 
stovykloms, Jonas Meiliūnas, kaip lietuvių 
atstovas, buvo išrinktas į stovyklos admi
nistraciją ir buvo Austrijos Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus valdybos narys. Prasidėjo 
daugelį metų trukęs visuomeninis darbas 
lietuvių išeivių bendruomenėje.

Šeima, Jonui atlikus privalomą darbo 
prievolę, įsikūrė Melburne. 1951 m. Jonas 
perėjo dirbti į Viktorijos valstybinę tarnybą, 
ir tais pačiais metais gimė antrasis sūnus 
Jurgis Gediminas. Jonas tuojau įsijungė į 
besikuriančių lietuviškų organizacijų veik
lą, greitai suprasdamas, kad mums reikia 
turėti savo namus, banką ir palaikyti kul
tūrinę veiklą. Būdamas vyriausias korpo- 
rantas Melbourne, jis tapo akademinės kor
poracijos “Romuva” vėliavos krikšto tėvu.

Jis daugelį kartų išrenkamas į ALB 
Krašto Tarybą, į Melboumo Apylinkės 
valdybas ir kontrolės komisiją.

1957 m. Jonas išrenkamas į Melboumo 
Lietuvių Klubo (tada dar benamio) Tarybą, 
kuri tais pačiais metais Klubą užregistra
vo, o 1958 m. nupirko namus Thombury. 
Klubo Taryboje Jonas išbuvo iki 1962 m.

1972 m. ALB Krašto Tarybai įsteigus 
Australijos Lietuvių Fondą, Jonas išrenka
mas pirmuoju pirmininku. Pasitraukdamas 
iš Fondo Valdybos, jis paliko savo išugdytą 
pavaduotoją - Joną Meiliūną jnr., o pats ir 
toliau tvarkė Fondo archyvą.

Australams užtruko 13 metų, kol jie tik
rai įvertino Joną Meiliūną ir jį priėmė pil

nateisiu nariu į Australijos Žemės Ūkio 
Mokslų Institutą (The Australian Institute 
of Agricultural Science), tuo būdu pripa
žindami Lietuvoje įsigytą agronomo laipsnį. 
Valstybinėje tarnyboje J. Meiliūnas išbuvo 
iki 1974m.

Lietuviams užtruko kiek ilgiau. Tik 
1978 m. ALB Krašto Tarybos 16-toj sesijoj 
J. Meiliūnas už lietuvišką veiklą ir nuopel
nus Australijos Lietuvių Bendruomenei 
buvo apdovanotas Karaliaus Mindaugo 
medaliu.

Tai tik pagrindinių įvairiuose žinynuo
se, enciklopedijose ir veiklos protokoluose 
užregistruotų duomenų žiupsnelis. Juose nie
ko nesakoma apie Jono Meiliūno dvasines 
vertybes, apie jo įtaką jaunesniems žmonėms.

Danutė S. prisimena kaip tik įsteigus 
Australijos Lietuvių Fondą, Jonas Meiliū
nas ją paskatino parašyti į “Pasaulio Lie
tuvį” apie ALF genezę ir įsteigimą. Jo tei
giamas to straipsnio įvertinimas ir nuolati
niai kvietimai aprašyti ALF veiklą paska
tino Danutę pasitikėti savo jėgomis ir 
pradėti rašyti ir kitomis temomis.

Aš pati kreipdavausi į J. Meiliūną, kai 
man reikėdavo medžiagos radijo valan
dėlėms, ir jis niekuomet neatsisakė padėti 
ar paskolinti medžiagos.

1986 m. J. Meiliūnas buvo išrinktas į 
ALB Garbės Teismo pirmininko pareigas, 
bet jo pašaukimas buvo ne teisti, o taikyti. 
Gabrielius Ž. rašo: “Joną Meiliūną laikau 
vienu iš šviesiausių Australijos Lietuvių 
Bendruomenės žmonių. Nors tarp mūsų 
ir buvo amžiaus skirtumas, bendravome 
draugiškai, žvelgiau į jį kaip į vyresnį brolį, 
ne kartą klausdamas patarimų. Labai gerai 
prisimenu, kai kartą turėjau bendruome
ninę problemą Melbourne ir ketinau “ieš
koti teisybės”, netgi kreiptis į Australijos 
teismą. Nuėjau pas Joną, nusinešiau visus 
dokumentus, raštus ir paprašiau jo nuomo
nės. Viską nuodugniai peržiūrėjęs jis pritarė, 
kad tiesa yra mano pusėje, tačiau toks tiesos 
aiškinimo būdas būtų kenksmingas pačiai 
bendruomenei. To ir užteko besiliepsnojan- 
čiam gaisrui užgesinti. To patarimo niekada 
neužmiršau, kad bendruomenės nesantai
ka, o ne kuris individas, yra didžiausia 
blogybė.”

Tą pačią Meiliūno nuostatą man pa
tvirtino ir Valė B. papasakodama, kaip jos 
vyras Albertas Klube buvo baisiai užpykęs 
ant vieno vyresnio tautiečio ir ketino “grieb
tis priemonių”, bet Meiliūnas pasišaukė jį į 
šoną ir ramiai pasakė: “Palik tu tą senuką 
ramybėje, tegu taip būna”. Albertui auto
ritetingo Meiliūno žodžio užteko, ginčas 
neišsivystė į “principų kovą”.

Jono sūnus Jurgis sausio 7 d. labai glaus
tai ir tiksliai išreiškė savo tėvo esmę atsisvei
kindamas priėjo karsto: “Jis buvo labai ge
ras žmogus ir labai geras tėvas”. A.K.

Mūsų Pastogė Nr3, 2005.01.26, psl.7

7

http://www.ALJS.org


DĖMESIO!
PINIGAI | LIETUVĄ

“Talka” gavo pranešimą iš Lietuvos, kad nuo sausio 1 dienos seni 
bankų sąskaitų numeriai jau nebegalioja.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, 2004liepos 1 d. visi bankų sąskaitų numeriai 
buvo pakeisti į naujus sąskaitų numerius, suderintus su Europos bankine sistema, 
tačiau Lietuvos bankai dar pripažino senus sąskaitų numerius iki gruodžio 31d.

Dabar, norint pinigus siųsti į bet kurį Lietuvos banką, reikia pristatyti naują 
sąskaitos numerį, kuris atrodytų panašus į sekantį pavyzdį:

LT25 7044 0600 0128 1115
“Talka” nebegali priimti pinigų persiuntimui naudojant senus sąskaitų 

numerius.

Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
įvyks sekmadienį, vasario 13 dieną.

Šventė, pavadinta “MES”, įvyks po šv. Mišių, Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.
Platesnė informacija bus pranešta vėliau.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, vasario 20 d., 1130 vai. 

ryto SL Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Pamaldos vyks Vasario 16-osios proga.
Iš Lietuvos atvyksta svečiai kunigai. Kun. Hermanas Šulcas SB atvyksta vasario 16 d. 

12.05 vai. Iš Adelaidės išvyksta vasario 20 d. 16.20 vai.. Kun. Julius Sasnauskas OFM 
Sydnėjuje bus vasario 25 - 28 dienomis. Kun. J. Sasnauskas OFM yra buvęs Sibiro kalinys, 
kalėjęs už tikėjimo laisvę. Kunigai Sydnėjuje praves rekolekcijas. Sekite sekančius 
pranešimus. Parapijos Taryba

Choro “Daina” pranešimas
Pranešame, kad po atostogų choro “Daina” sekanti repeticija įvyks vasario 

11 dieną, 730 vai. vakaro Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Vasario 16-osios proga choras ruošiasi giedoti bažnyčioje ir dainuoti minėjime.

Choro Valdyba

Pasikeitimai Lietuvių Fondo vadovybėje
Lietuvių Fondo (JAV) Tarybos nariai 

arba direktoriai kiekvienų metų pabaigo
je renka LF Tarybos ir Valdybos pirminin
kus, ir LF Tarybos arba LF korporacijos sek
retorių sekantiems metams. Jų kadencijos 
yra vieneriems metams. Gruodžio 14 d. Le- 
monte (prie Čikagos) posėdžiavo LF Ta
ryba ir išrinko naują LF vadovybę 2005 m.

Lietuvių Fondo steigėjas ir 23 metus 
sėkmingai vadovavęs LF taryboms bei val
dyboms dabartinis pirmininkas dr. Antanas 
Razma nusprendė nekandidatuoti kitai 
kadencijai. Dr. Antanas Razma toliau tęs 
savo, kaip LF Tarybos nario arba direk
toriaus, kadenciją ir dirbs keliose LFTa
rybos komisijose bei LF Garbės Komite
te. Daug metų pavyzdingai dirbusi LF 
Thrybos arba Korporacijos sekretorė Alė 
Razmienė taip pat nusprendė nekandida
tuoti kitai kadencijai. Posėdžio dalyviai, LF

Tarybos, Valdybos ir Kontrolės Komisijos 
nariai, nuoširdžiai dėkojo dr. Antanui ir 
Alei Razmoms už jų didelius darbus bei 
laimėjimus auginant Lietuvių Fondą ir 
rūpinantis lietuvybės išlaikymu per dau
gelį metų. Nauju Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas Vytautas Ka
mantus, ir nauju LF Tarybos arba korpo
racijos sekretoriumi buvo išrinktas Vyte
nis Kirvelaitis. Lietuvių Fondo Valdybos 
pirmininku buvo perrinktas Arvydas 
Tamulis.

LF raštinę Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte (14911127th Street, Lemont IL 
60439, tel. 630-257-1616) ir kasdieninius 
administracinius reikalus jau aštuone- 
ri mėnesiai tvarko ir toliau tvarkys LF 
Valdybos pakviesta ir Tarybos patvirtinta 
Lietuvių Fondo administratorė Laima 
Underytė Petroliūnienė. LFinf.

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 - 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.

Pasaulio dviratininkų čempionatas Sydnėjuje
Dalyvauja ir Lietuvos komanda

Bass Hill Velodrome
Penktadienį, vasario 18 d. ryte: 10 vai. -1.20 vai.

_ vakare: 6 vai. -10.30 vai.
Šeštadienį, vasario 19 d. ryte: 10 vai. -1.30 vai.

vakare: 6 vai.-9 vai.
Sekmadienį, vasario 20 d. ryte: 11.50 vai. -1.00 vai.

vakare: 1.00 vai. - 4.00 vai.
Viktoras Šliteris,

Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje 
i

Nauji mokslo metai jau čia!
Melbourne ir apylinkių tėveliai, seneliai, paraginkite savo vaikus, gimines, anūkus, 

pažįstamus nedelsiant paduoti prašymus įstoti į lietuvių kalbos klases! Kiekvienas 
laukiamas!

Naujieji 2005-ieji mokslo metai prasidės šeštadienį, vasario 5 dieną, 9 vai. ryto Vik
torijos Kalbų Mokykloje, Princes Hill Secondary College patalpose, Arnold Street, 
Carlton. Susidarius atitinkamam mokinių skaičiui, veiks dvi klasės - jaunesnioji ir 
vyresnioji. Kreiptis: Victorian School of Languages, tel.: 9416 0641.

Darželio vaikams ir pradinukams veiks mokykla Lietuvių Namuose. Kreiptis į Joaną 
Hackett, tel.: 9543 1439. J. Arienė

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B 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-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: litconmelb@bigpond.com

*
——----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . A
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Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
http://www.slic.org.au
mailto:LLLinfo@slic.org.au
mailto:jvabolis@senet.com.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0001
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0002
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0003
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0004
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0005
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0006
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0007
	2005-01-26-MUSU-PASTOGE_0008

