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Artėjant šv. Velykoms

'taiS’ Lietuvos įvykių apžvalga

Europoje 
V. Adamkui 

pritaria
Kelių Europos 

valstybių vadovai 
pareiškė suprantą 
Prezidento Valdo 
Adamkaus poziciją 
nevykti į pergalės 
prieš nacius 60-

mečio minėjimo iškilmes Maskvoje
gegužės 9 dieną. Kelių valstybių vadovai 
net pripažino būtų buvę nustebinti, jei V. 
Adamkus būtų sutikęs vykti į Maskvą. Tai 
Lietuvos radijui sakė pats V Adamkus, šiuo
metu viešintis Izraelyje.

Prez. VAdamkus Izraelyje, kur dalyvauja 
holokausto aukų pagerbimo renginiuose, 
kovo 15 d. taip pat susitiko su Vokietijos 
užsienio reikalų ministru Joschka Fischer, 
Švedijos Premjeru Gran Persson, Olandi
jos Premjeru Jan Peter Balkenende, 
Danijos Ministru pirmininku Anders Fogh 
Rasmussen bei su kitais Europos šalių 
politikais.

‘‘Visuosepasikalbėjimuose buvo parody
tas visiškas Lietuvos pozicijos supratimas. 
Taip kad pas mus sukeltas triukšmas, ana
lizės, prielaidos ir visa kita, kad mes čia Eu
ropoje beveik nusikaltimą padarėme... Nė iš 
vieno Europos valstybės vadovo nesu išgirdęs
jokio priekaišto. Priešingai, buvo parodytas 
supratimas”, - sakė V. Adamkus.

“Neminint nei valstybių, nei vadovų pa
vardžių, buvo keletas labai reikšmingų vadovų 
pasisakymų, kuriems širdyje aš padėkojau, 
nors to nepasakiau viešai - jie sakė, kad jei 
mano sprendimas būtų buvęs priešingas, būtų 
labai nustebę”, - sakė V. Adamkus.
Rusija apie VAdamkaus ncvykimą

Rusija apgailestauja, kad Prezidentas 
Valdas Adamkus nedalyvaus pergalės prieš 
nacius 60-mečio minėjime Maskvoje, ta
čiau, pasak Rusijos užsienio reikalų minis
tro, gerbia tokį sprendimą. Apie tai Rusijos

diplomatijos vadovas Sergej Lavrov kovo 
14 d. telefonu informavo Lietuvos užsie
nio reikalų ministrą Antaną Valionį.

Kaip informavo Užsienio reikalų mi
nisterija, S. Lavrovas taip pat pranešė, jog 
Rusijos ambasadorius Lietuvoje Boris 
Cepov lieka dirbti Vilniuje. Spaudoje bu
vo paplitusi žinia, kad ambasadorius bus 
atleistas, kadangi prastai nuspėjo Lietuvos 
Prezidento sprendimą.

Lietuva nesutinka su rusiška 
pažiūra

Lietuva pareiškė nusistebėjimą Rusijos 
užsienio reikalų ministro Sergej Lavrov 
pasisakymu, kuriame kovotojai prieš 
sovietinę okupaciją arba už tautų laisvę 
netiesiogiai tapatinami su teroristais.

Lietuvos užsienio reikalų ministrą 
Antaną Valionį privertė sureaguoti Mask
voje S.Lavrov išsakyti samprotavimai apie 
kovą su terorizmu.

“Bandymas, kaip “šaltojo karo”laikais, 
dalinti teroristus į “savus” ir “svetimus” toks 
pats absurdiškas, kaip ir svarstymai apie 
“gerus” ir “blogus”fašistus. Būtent todėl ne
galima leisti bandymų perrašyti Antrojo pa
saulinio karo istorijos, pateikiant išvaduo
tojus kaip okupantus, o hitlerininkų paran
kinius - laisvės kovotojais. Abiem atvejais 
“dvejopi standartai” nepriimtini ir amora
lūs”, - sakė S.Lavrovas.

Komentuodamas, ministras AValionis 
pareiškė, kad “manau, kad išvaduotojais 
negalima vadinti nei hitlerininkų, nei Stali
no pakalikų. Jei ministro vertinimai skirti 
ir mūsų partizanams, tai Lietuva prisimena 
ir gerbia jų pasiaukojimą kovojant dėl mūsų 
laisvės ir valstybės nepriklausomybės atkū
rimo. Manau, kad juos galėtų pagerbti ir 
demokratijos kelią deklaruojanti Rusija, nes 
Lietuvos partizanai kovojo už išsivadavimą 
nuo sovietinio režimo, nuo kurios nukentėjo 
ir rusų tauta ”. “Keista, kad Rusijoje “teroris
tais” vadinami visi, kovojantys už savo tautos

Nukelta į 2 psL

Broliai ir seserys Kristuje,
“Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo 

namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir 
tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir 
buvo visos liaudies mylimi” (Apd 2:46).

Mes skaitome Apaštalų darbų knygoje apie pirmuosius 
krikščionis, kurie po Kristaus prisikėlimo rinkdavosi 
drauge Viešpatį šlovinti, laužė ir dalino duoną - eucha
ristiją - “maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės 
jungtį, velykinį pokylį” (Sacrosanctum concilium. 47).

Šiandien galima apibūdinti Bažnyčią kaip eucharistinį 
susirinkimą. Tad Šv. Paulius rašo, “Argi duona, kurią laužo
me, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes drauge esame vienas 
kūnas: mesjukvisi dalijamės viena duona” (I Kor 10:16-17).

Mūsų lietuviškos katalikiškos parapijos ir misijos užsienyje negali būti vien tautinė, 
visuomeninė susirinkimo vieta. Stengdamiesi išlaikyti kalbos ir kultūros pagrindus, 
mes, kaip krikščioniška tauta, vis dėlto turime nuolat siekti atnaujinti kristocentrinę 
dvasią mūsų šeimose, parapijose, bendruomenėse ir savo tautos veide. Švęsdami 
Eucharistijos metus. Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje “Ecclesia de Eucharistia” 
ragina mus arčiau susipažinti su Kristumi, atnaujindami savo tikėjimą bei visą dvasinį 
gyvenimą, ypač aktyviai dalyvaudami sekmadienio Mišiose.

Kristaus prisikėlimas tesuteikia visiems atnaujintą dvasinį gyvenimą ir viltį. Jo malonė 
tebrandina mumyse velykinių sakramentų vaisius, suteikdama stipiybės išpažinti ne tik 
žodžiais bet ir darbais šį išganymo slėpinį, skelbti Viešpaties kančią ir prisikėlimą, ir 
pripažinti, kad “jisai yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt 28:20).

Palaiminti} ir džiugių Šv. Velykų!
Su pagarba Kristuje, Prelatas Edmundas J. Putrimas,

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

Justinui Marcinkevičiui - 75
Poetas, dramaturgas, prozininkas, ver

tėjas, akademikas Justinas Marcinkevičius 
kovo 10 d. šventė 75 metų jubiliejų. Kauno 
menininkų namuose šia proga buvo sureng
tas minėjimas. Poeto sukaktis bus pažymi
ma ir kovo 22 d. Lietuvos mokslų akade
mijoje. Lietuvos rašytojų sąjungos ir Moks
lininkų rūmų bendrame renginyje bus 
pristatytos šįmet išleis tos jubiliato knygos.

Rašytojų sąjungos leidykla pakartoja 
garsiąją Just. Marcinkevičiaus draminę 
trilogiją “Mindaugas. Mažvydas. Katedra” 
kartu su 1997 m. parašyta dramine apysaka 
“Daukantas”. Atskiru leidiniu išleidžiama 
Just. Marcinkevičiaus draminė poema 
“Ikaras” kartu su poema “Prometėjas”. 
Žmogaus dvasios laisvę išaukštinantį dip- 
tichą mitologiniais motyvais leidžia “Švie
sos” leidykla.

Vilniaus universitete baigęs lituanisti
kos studijas, Just. Marcinkevičius kurį lai
ką dirbo redakcijose, buvo Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdybos sekretorius, vėliau - 
pirmininko pavaduotojas. Rašytojas buvo 
ir tebėra daugelio komisijų, komitetų, 
tarybų, organizacijų narys.

Už savo kūrybą Just. Marcinkevičius 
apdovanotas Lietuvos valstybine premija, 
Nacionaline premija (2001), tarptauti
nėmis J. G. Herderio (1998) ir Baltijos 
Asamblėjos (2001) premijomis, “Santar
vės” premija (1994), taip pat Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio 
(1992) ir I laipsnio (1997) ordinais.

Poeto kūryba išversta j italų, rusų, vo
kiečių, estų, vengrų, prancūzų, norvegų, 
bulgarų, anglų, armėnų, gruzinų, mongolų 
ir kitas pasaulio kalbas. ELTA

Plečiamas opozicijos lyderio postas
Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius 

Kubilius, einantis Seimo opozicijos lyderio 
pareigas, ne tik gaus didesnį atlyginimą, bet 
ir turės savo patarėją.

Parlamento kanceliarijos siūlymu opo
zicijos lyderio patarėjas - valstybės tar
nautojas turėtų būti prilygintas Seimo 
Pirmininko pavaduotojų patarėjams. Vi
dutinė jo mėnesio alga siektų 5,000 litų 
(neatskaičius mokesčių).

Prieš mėnesį Seimas nusprendė oficia
liam Seimo opozicijos lyderiui mokėti

didesnį atlyginimą nei frakcijos seniūno. 
Pagal darbo apmokėjimo įstatymą, opozi
cijos lyderis gaus tokį pat užmokestį kaip 
Seimo Pirmininko pavaduotojai. Seimo 
vicepirmininkui prilygintas A. Kubilius 
paprašė užtikrinti jam tokias pačias darbo 
sąlygas - suteikti didesnes patalpas ir pa
tarėją. Opozicijos lyderiui tenka daugiau 
darbo nei paprastam Seimo nariui, tenka 
susitikti su įvairių šalių diplomatais, to
dėl būtinos ir reprezentatyvesnės patalpos 
nei dabartinis jo kabinetas. □

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad dėl Velykų švenčių 

paštas nedirbs 4 dienas. Todėl sekantis “M.P.” numeris Nr. 12-13 išeis po dviejų 
savaičių, trečiadienį, balandžio 6 d.

“M.P.” Redakcija ir LB Spaudos Sąjunga
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pa“ Trumpai iš visur
♦ Rusų did
meistris Garry 
Kasparov, ilga
metis pasaulio 
šachmatų čem
pionas, kovo 11 d. 
laimėjo svarbų 
tarptautinį šach
matų turnyrą Li
nares mieste Ispa
nijoje. Tuoj po 

turnyro jis paskelbė, kad pasitrauks iš 
šachmatų varžybų, pašvęsdamas visą savo 
energiją Rusijos politikai. Jo tikslas - grą
žinti Rusiją į demokratinį kelią, iš kurio 
iškrypo Vladimir Putin diktatoriškai val
domas kraštas. Šiuo metu Garry Kasparov 
yra “Komiteto 2008” pirmininkas. Šio 
komiteto liberalių pažiūrų nariai deda pa
stangas, kad Vladimir Putin nepakeistų 
Rusijos konstitucijos, įgalinant jį vėl kan
didatuoti j Rusijos prezidento postą trečiai 
kadencijai, pasibaigus dabartinei kadencijai 
2008 metais.
♦ Kovo 14 d. sukilę kaliniai užgrobė Bi- 
cutan kalėjimą Filipinų sostinėje Manilo
je, nužudydami keletą kalėjimo sargų. Iš 
470 kalėjime įkalintų asmenų bent 130 
priklausė musulmonų ekstremistinei Abu 
Sayyaf organizacijai. Po ilgų nesėkmingų 
derybų su kaliniais, kovo 15 d. policija 
puolė kalėjimą ir nuginklavo kalinius. 
Puolimo metu žuvo vienas policininkas ir 
22 kaliniai, jų tarpe garsus Abu Sayyaf 
grupės lyderis Limbong.
♦ Kovo 16 d. Izraelio vyriausybė perlei
do palestiniečiams kontroliuoti Jericho 
miestą ir pašalino vieną (iš trijų) kontrolės 
punktų - užkardų - miesto apylinkėse. Jie 
žada pašalinti ir likusias dvi užkardas, jei 
vieno mėnesio laikotarpyje neįvyks nera
mumų. Artimoje ateityje Izraelis pažadėjo 
palestiniečiams perleisti Tulkarm miestą

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
laisvę. Mes tokios pozicijos negalime suprasti, 
kaip ir to, kas vyksta Čečėnijoje”, - sakė 
Lietuvos UR ministras.

Kritikuoja V.Uspaskich’ą
Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų instituto direktoriaus prof. Rai
mundo Lopatos teigimu, Europos Sąjun
gos (ES) paramą skirstančioje Ūkio mi
nisterijoje vyksta atviras reketas, o jos 
vadovas Viktor Uspaskich kuria sistemą, 
skirtą ministro ir jo aplinkos interesams 
tenkinti. Tačiau politologas taip pat teigė 
negalįs įvardinti konkrečių tuo užsiiman
čių pavardžių ir pasiūlė kreiptis į projek
tus rengiančias konsultacines bendroves. 
Tuo tarpu pats V. Uspaskich teigė pirmą 
kartą išgirdęs tokius teiginius: “Man 
neįdomu juos vertinti. Yra prokuratūra, te
gul ir kreipiasi. Jūsų intrigos manęs nedomi
na”. Panašūs kaltinimai Ūkio ministerijai 
ir jos vadovui metami ne pirmą kartą. Apie 
tai plačiau rašė “Respublika”.

Partijų nariai ir turtas
Kovo pradžioje visos Lietuvoje regis

truotos politinės partijos turėjo pateikti 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) sa
vo 2004 metų finansinės veiklos ataskaitas. 
Iš jas pateikusiųjų matyti, kad daugiausiai 
narių -13,515 - turi į valdančiąją koaliciją 
įeinanti V. Uspaskich’o Darbo partija, ta
čiau ji praneša deklaruotino turto netu
rinti - tik patalpų nuomai per metus išlei
džiama beveik 1 mln. litų. Pagal pateiktas 
deklaracijas turtingiausia iš visų politinių 
jėgų - opozicijoje esanti Tėvynės sąjunga. 
Ji nurodė turinti turto apie 8 mln. litų. Be 
to, ji deklaravo 76 skyrius Lietuvoje, o 11 - 
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Vakarinio Kranto šiaurėje.
♦ Kovo 16 d. Bagdade Irako naujasis 
parlamentas susirinko pirmam posėdžiui. 
Kraštas vis dar neturi naujo ministrų 
kalbinėto. Dėl jo sudėties vyksta derybos 
tarp šiitų ir kurdų.
♦ Jungtinių Tautų karo nusikaltimų 
tribunolo prokurorė Carla del Ponte 
kaltina Kroatiją, kad ji nededa pakanka
mai pastangų surasti ir areštuoti karo 
nusikaltimais prieš serbų civilius kaltina
mą generolą Ante Gotoviną. Kovo 16 d. 
Briuselyje susirinkę Europos Sąjungos 
užsienio reikalų ministrai atsisakė svarstyti 
Kroatijos prašymą įstoti nare į Europos 
Sąjungą, kol generolas Gotovina nėra 
perduotas tarptautiniam tribunolui.
♦ Kovo 18 d. Solomonų salų teismas bai
gė svarstyti sukilėlių lyderio Harold Keke 
ir dviejų jo padėjėjų bylą. Jie nuteisti ka
lėti iki gyvos galvos už visą eilę nusikalti
mų, jų tarpe žudynių, kankinimų, grobimo 
bei “etninio valymo”. Jie buvo kaltinami ir 
parlamento nario katalikų kunigo Augus
tine Geve nužudymu.
♦ Kovo 18 d. Indonezijos vyriausybė pa
skelbė, kad pratęsia terminą užsieniečiams 
kariams ir tarptautinėms šalpos organiza
cijoms pasilikti Aceh provincijoje, pade
dant cunamio nusiaubtam kraštui. Iki šiol 
galiojo ankstesnis nurodymas, kad visos 
organizacijos turi pasitraukti iš Aceh iki 
kovo 26 dienos. Terminas pratęsiamas nuo 
30 iki 60 dienų, su galimybe, kad jis bus 
dar prailgintas.
♦ Kovo 17 d. baigėsi tris dienas trukę de
rybos tarp palestiniečių prezidento Mah
moud Abbas ir įvairių palestiniečių kovos 
organizacijų, jų tarpe Hamas ir Islamic 
Jihad. Šios organizacijos sutiko susilaikyti 
nuo aktyvių veiksmų prieš Izraelį iki šių 
metų pabaigos, pratęsiant neoficialias 
paliaubas. □ 

užsienyje. Tai vienintelė politinė jėga, tu
rinti savo atstovybes pasaulio valstybėse, 
kur gyvena nemažai lietuvių. Išsamiausiai 
savo turtus ataskaitoje pristatė A.Brazaus- 
ko Lietuvos socialdemokratų partija 
(LSDP), vienijanti 13,200 narių. Bendra 
LSDP turto vertė siekia 1.743 mln. litų. 
Kitos partijos gerokai kuklesnės.

Kas populiariausi?
Pagal vėliausią “Vilmorus” apklausą, 

23.2% respondentų buvo įsitikinę, kad V. 
Adamkus geriausiai atstovauja jų intere
sams, o 14.5% manė, kad tai geriausiai daro 
VUspaskich. Palyginti su vasario apklausa, 
V.Uspaskich’o populiarumas smuktelėjo 
beveik 3%. Trečioje pozicijoje esančio 
socialdemokratų lyderio Premjero A.Bra- 
zausko populiarumas šiek tiek ūgtelėjo - 
nuo vasarį buvusių 12.7% iki 13.7% kovą. 
Ketvirtoje vietoje esanti žemės ūkio mi
nistrė Kazimiera Prunskienė sulaukė 9.6% 
palankių vertinimų.

Į pirmąjį populiariausių Lietuvos poli
tikų dešimtuką dar patenka socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevi- 
čiūtė (9%), Seimo Pirm, pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas (8.9%), Seimo Pirm. 
Artūras Paulauskas (7.5%), nušalintas 
Prezidentas Rolandas Paksas (5.9%) ir 
opozicijos lyderis Andrius Kubilius (5.7%).

Jei dabar vyktų rinkimai į Seimą, už V 
Uspaskich Darbo partijją vis dar balsuotų 
daugiausiai žmonių - 25.8%. Antroje vie
toje atsidūrė Tėvynės sąjunga, už kurią 
balsuotų 11.7% respondentų. Už socialde
mokratų partiją balsuotų 11.2%, už Vals
tiečių ir Nauj. demokratijos partiją - 7.3%. 
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS ir LGITIC biuleteniais.

LR pilietybė - litvakams?
Lankydamasis Izraelyje holokausto 

minėjime. Prezidentas Valdas Adamkus 
susitiko su litvakų (buv. Lietuvos žydų) 
atstovais. Ta proga buvo paliestas LR 
pilietybės klausimas.

Vėliau jis Lietuvos radijui sakė esąs už 
tai, kad žydams - išeiviams iš Lietuvos bū
tų suteikta Lietuvos pilietybė. Jis pridūrė, 
kad šį klausimą turėtų spręsti Seimas, ir 
teigė palaikysiantis Seime priimtas įsta
tymo pataisas dėl pilietybės suteikimo 
litvakams, jei tokios būtų priimtos.

“Jie tą labai skaudžiai išgyvena. Sako, 
kad mes šimtmečius išgyvenome Lietuvoje 
kaip Lietuvos piliečiai nuo Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės laikų ir dabar, kada 
mes norime turėti tą pilietybę, kuri natūra
liai mums turėtų priklausyti ir kurios nete
kome dėl pasaulinių įvykių, mums Lietuvos 
valdžia to nesuteikia. Moraliai žiūrint juos 
suprantu, tačiau tas klausimas nėra mano 
kompetencijoje. Tas klausimas turi būti 
sprendžiamas Seime ir jei toks įstatymas bus 
priimtas - tam neprieštarausiu”, - Lietuvos 
radijui iš Izraelio vasario 15 d. kalbėjo V. 
Adamkus. Prezidentas taip pat pažymėjo, 
kad pokalbiuose su litvakų atstovais 
nebuvo užsiminta nei apie nuosavybės 
grąžinimą, nei apie pensijas.

Prezidento mintys susilaukė atgarsio ir 
Lietuvoje. Nors Prezidento pozicija dėl 
Lietuvos pilietybės suteikimo žydams - 
išeiviams iš Lietuvos yra gerbtina, tačiau 
šis klausimas kur kas sudėtingesnis, nei

Lietuviai skaityti galėtų ir daugiau
Dauguma Lietuvos gyventojų beveik 

visai neskaito laikraščių ar elektroninės 
spaudos, trečdalis neskaito knygų. Popu
liariausiu dalyku tampa popkultūra ir tik 
didžiųjų miestų gyventojams knygų 
skaitymas tampa prestižo dalyku.

Tai nustatė sausio-vasario mėnesiais 
Seimo užsakymu atliktas tyrimų kompa
nijos RAIT ir Vilniaus pedagoginio univer
siteto dr. Tado Tamošiūno tyrimas. 
“Lietuvoje knygų neskaito trečdalis gyven
toj^, apie 70% Lietuvos neskaito laikraščių. 
Patys populiariausi dalykai šiandien Lietu
voje yra muilo serialai ir popkultūros ant
plūdis iš Rusijos ir Amerikos”.

T. Tamošiūno teigimu, tyrimo metu 
pastebėtos tendencijos yra ganėtinai ap
verktinos. 16-25 metų amžiaus grupėje, 
pasak jo, tik apie pusė respondentų skaito 
knygas savanoriškai Neskaitančių žmonių, 
anot jo, stipriai daugėja senstant, o pa
grindinė to priežastis yra lėšų trūkumas. 
Stebint bendras knygų skaitymo tenden
cijas, pasak T. Tamošiūno, moterys visų 
rūšių knygų, net profesinės literatūros, 
skaito dažniau nei vyrai, tad “vyrai raš
tingumu stipriai atsilieka”.

Tyrimas taip pat nustatė, jog skaitymas 
akivaizdžiai priklauso nuo išsilavinimo, 
mat aukštąjį išsilavinimą turintys skaito 
tris kartus dažniau. Be to, dažniau ir 
daugiau skaito didžiųjų miestų žmonės, o 
mažiausiai knygų skaitoma iki 2,000 
gyventojų turinčiuose miesteliuose.

Nauja moneta - Kernavei
Vasario 15 d. Lietuvos bankas į apyvar

tą išleido proginę 50 litų monetą, skirtą 
Kernavei. Tai pirmoji proginė moneta Lie
tuvoje, j kurią perkeltas prieš 600 metų nu
kaltos lietuviškos monetos vaizdas su ar
chaišku Vyčiu. Kitoje jos pusėje XIII-XIV 
a. Kernavės vaizdo rekonstrukcija, - prane
ša ELTA. Aukštos prabos sidabro monetos 
buvo rastos prieš penkerius metus. Jos 
priskiriamos pirmosioms lietuviškoms 
monetoms, kurios greičiausiai buvo kal
dintos Vilniuje, Valdovų rūmų teritorijoje, 
nuo 1387 iki 1390 metų.

Naujausia serijos “Lietuvos istorijos ir 

atrodo, - Eltai sakė Seimo narys, darbo 
grupės, prieš dvejus metus rengusios nau
ją Pilietybės įstatymą, vadovas Arminas 
Lydeka. Jis teigia, jog Lietuvos pilietybės 
suteikimo litvakams klausimas svarsty
tinas, tačiau kur kas platesniame kontekste.

“Prezidento pozicija labai gerbtina. 
Lietuva - maža valstybė, kiekvienas susijęs 
su Lietuva turi turėti galimybę tas sąsajas 
išsaugoti. Tačiau reikia neužmiršti, kad 
litvakų klausimas yra susijęs irsti Vilniaus 
krašto lenkų klausimu, su Klaipėdos krašte 
gyvenusiais vokiečiais, jų specifiniu statusu. 
Tai kur kas sudėtingesnis klausimas ir 
vienareikšmiškai atsakyti į jį negalima. 
Išgirdus tik vieną nuomonę negalima priimi
nėti skubotų sprendimų ”, - sakė A. Lydeka.

Pasak jo, 2003 m. Seimo priimtas 
naujasis Lietuvos pilietybės įstatymas 
Europos Tarybos buvo įvertintas labai 
teigiamai. Minėtojo įstatymo pataisas, 
parlamentaro teigimu, gali inicijuoti ne tik 
Seimas, kaip kad teigia Prezidentas V 
Adamkus.

“Kaip žinoma, įstatymų pataisas gali 
siūlyti ir pats Prezidentas, ir Vyriausybė, ir 
Seimo nariai. Kadangi litvakų pilietybės 
klausimai yra susiję su kitais materialiais 
klausimais, kaip kad turto klausimu, dėl to 
labiausiai priklausytų kažkokias pataisas 
inicijuoti Vyriausybei ir spręsti visus šiuos 
klausimus bendrai”, - sakė A. Lydeka.

Panašiai Prezidento mintis komentavo 
ir Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Taip pat dažniau skaito tie žmonės, 
kurių pajamos vienam šeimos nariui yra 
didesnės negu 600 litų. Tačiau žmonės, 
kurie turi pinigų knygoms, T. Tamošiūno 
teigimu, dažnai yra pavargę, tad renkasi 
populiariąją literatūrą.

Spaudos, pagal tyrimą, visai neskaito 
penktadalis, o neskaitantys ir kelis kartus 
per pusę metų paskaitantys sudaro treč
dalį apklaustųjų. Visų amžiaus grupių 
respondentai dažniausiai skaito šalies ir 
rajoninius laikraščius, bet nuo 60 metų auga 
skaičius žmonių, teikiančių prioritetą 
rajoninei spaudai. Trys ketvirtadaliai 
gyventojų, pagal tyrimą, visai neskaito 
spaudos ir kitos informacijos internete.

Pasak T. Tamošiūno, tik iki 5% gyvento
jų visose amžiaus grupėse skaito užsienio 
spaudą. Tai todėl, kad Lietuvos visuomenė 
stokoja užsienio kalbų žinių.

Sociologo manymu, nacionalinė tele
vizija turėtų labiau plėtoti gyventojų užsie
nio kalbų žinias “rodant filmus užsienio 
kalbomis, nes dabar apsiribojama daugiau
sia rusų kalba”.

Taip pat, jo nuomone, “dėmesioprašy
tus! bibliotekų plėtra”. T. Tamošiūno 
siūlymu, galbūt reikėtų šiek tiek reguliuo
ti, kokią literatūrą už joms skirtus pini
gus bibliotekos galėtų užsakinėti. Dabar 
esą jos dažnai linksta į primityvesnius 
skonius, dažnai užsako meilės romanus, 
nesudėtingą nuotykių literatūrą, nes rim
tesnei neva nėra paklausos. □ 

architektūros paminklai” moneta išleista 
2,000 tiražu. Ji nukalta “Lietuvos monetų 
kalykloje” iš 925 prabos sidabro ir sveria 
28.28 gramo. Jos kaina su dėžute - 90 litų, 
be dėžutės - 75 litai.

Pristatęs jau 41-ąją proginę monetą, 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas žadėjo, jog šiemet pasi
rodys dar keturios. 50 litų proginės sidab
rinės monetos bus skirtos kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui, Lietuvos naciona
liniam muziejui, Didž. Vilniaus Seimo 100- 
mečiui, o 500 litų auksinė ir 1 lito apyvar
tinė moneta - Valdovų rūmams. □
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Lietuvos Respublikos 
Garbės konsulai be kitų tie
sioginių pareigų, palaiko 
glaudžius ryšius su Lietu
vai draugiškų valstybių 
konsulatais. Adelaidėje LR 
Garbės konsule Janina Va
bolienė OAM Vasario 16- 
osios proga suruošė pri
ėmimą, kuriame dalyvavo 
Pietų Australijos parlamen
tarai ir kitų valstybių Gar
bės konsulai bei veikles
nieji Adelaidės lietuviai. 
Susirinko virš 70 asmenų.

Lietuvių Namų salė bu
vo gražiai papuošta: ant 
scenos pakraščio dęgėžvavv. 
kūtės, o valgomajame.ilgas. <. 
stalas buvo apkrautas įvai
riausiais užkandžiais, salės 
vidurys paliktas tautinių šo
kių šokėjams. Visus svečius 
prie durų pasitiko Garbės 
konsule ir siūlė pasivaišinti 
baltu, raudonu vynu ir kitais 
gėrimais.

Pietų Australijos prem
jerą atstovavo Attorney Ge
neral Michael Atkinson, o 
opozicijos lyderį-šešėlinės 
vyriausybės tautinių mažumų ministrė 
Joan Hall. Taip pat dalyvavo Užsn. Reikalų 
ir Prekybos Departamento direktorius Bru
ce Soar, Švedijos, Graikijos, Latvijos, Čeki
jos Garbės konsulai bei kiti svečiai. Pietų 
Australijos gubernatorę atstovavo Bruno 
Krumins.

Oficialioji dalis prasidėjo Australijos ir 
Lietuvos himnais. Visą priėmimą gražiai 
pravedė Liucija Vaičiulevičius (Vaičiu- 
levičiūtė). Ji pakvietė svečius prisipilti 
taures šampano, o LR Garbės konsule 
Janina Vabolienė tarė dienai pritaikytą 
žodį. Pasveikinusi visus atvykusius sve
čius, sklandžiu žodžiu apibrėžė Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą, paskutiniųjų 
metų pasiekimus, įstojimą į NATO ir Eu
ropos Sąjungą. Lietuva, tapusi šių organi

Melbourne Lietuvių Mokyklai 50 metų
2004 m. gruodžio 5 d., Melbourne Lie

tuvių Mokykla šventė auksinį jubiliejų. Šv. 
Mišių metu mokyklos mokiniai ir mokyto
jos skaitė skaitinius, giedojo, atnešė aukas.

Šventė tęsėsi Melboumo Lietuvių Na
muose. Mokyklos vedėja Dalia Didžienė 
pasveikino visus, gausiai susirinkusius į 
Melbourno Lietuvių Mokyklos mokslo 
metų užbaigimo jubiliejų.

1954 m. a.a. kun. Pr. Vaseris įsteigė Pa
rapijos Lietuvių Mokyklą. Iš pradžių ją 
lankė 10 mokinių, tačiau jų skaičius grei
tai augo. Pirmųjų mokslo metų gale Mo
kykloje jau mokėsi 50 mokinių. Dvidešim
taisiais Mokyklos gyvavimo metais mo
kinių skaičius išaugo net iki 150. “O kad 
taip būtų šiandien”, - išreiškė norą Mo
kyklos vedėja D. Didžienė. Per eilę metų 
mokykloje dirboelaųg^pkytojų. Vieni, pa
dirbėję kurį lafl^ąįrjątįf^y/tiSąypliętuyLŠką 
duoklę, vietą užleisdavo kitiems. Pirmieji 
mokytojai buvo Vytautas Samulis (vedėjas), 
Stanislova Švambarienė ir Bronius Zumeris.

Tylos minute ir atsistojimu buvo pa
gerbti visi mokytojai ir mokiniai, Iškeliavę 
už šio gyvenimo ribų. Trečiokas Algis Ži
linskas vietoje įprastos invokacijos per
skaitė padėkos maldą. Po to buvo pristatyti 
mokiniai, besimokantys lietuvių kalbos 
šiemet: 2 - 4 kl. mokiniai (mokytoja D. 
Didžienė) ir 8 -12 kl. mokiniai (mokytoja 
Rūta Švambarytė - Kenny). Jų - vos daugiau 
nei prieš 50 metų. Programą vedanti D. 
Didžienė apgailestavo, kad nebėra Mokyk
los globėjo ir Tėvų Komiteto. Tačiau pasi
džiaugė, kad lietuviškas žodis dar gyvas ir 
mūsų pačių jauniausiųjų lūpose.

Žodį tarė Aida Žilinskienė. Ji sakė, kad

Vasario Šešioliktoji su parlamentarais

Garbingi svečiai Vasario 16-osios proga surengiame priėmime. Iš kairės: Švedijos Garbės konsulas David Seaton, 
Užsienio ir Prekybos Departamento direktorius Bruce Soar, Graikijos Garbės konsulas Em. Papadoyrgakis, LR 
Garbės konsule Janina Vabolienė, Pietų Australijos gubernatorės pavaduotojas Bruno Krumins ir Pietų Australijos 
teisingumo ministras Michael Atkinson.

zacijų nare, pasijuto daug saugiau, bet kar
tu įsipareigojo eiti kartu su visa Europa 
demokratiniu keliu.

Išreiškusi padėką valstybėms ir žmo
nėms, prisidėjusiems siekiant Lietuvai 
nepriklausomybės, pakvietė pakelti šam
pano taures už Australiją. Jau daug metų 
rodąs lietuviams draugiškumą Pietų 
Australijos valstijos teisingumo ministras 
Michael Atkinson yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos istorija. Jis, kiek giliau pažvel
gęs į Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, 
padėkojo lietuviams ir jų vaikams už įna
šą į šio krašto visuomeninį, ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą. Visus susirinkusius jis 
pakvietė pakelti šampano taurę už ne
priklausomą Lietuvą.

Oficialioji dalis buvo užbaigta tautiniais 

kalba - svarbiausia bendravimo priemonė 
ir kvietė tėvelius atvežti savo šešiamečius 
vaikučius į mokyklą, kad mokykla galėtų 
toliau gyvuoti. Busimoji lietuviško darželio 
mokytoja Joana Hackett visus pradžiugino 
sakydama, kad 2005 m. bus atidarytas vaikų 
darželis 2 -5 metų vaikučiams. Jai dirbti su 
mažaisiais padės Edita Dovydavičienė. 
Tikslesnė informacija apie darželį bus 
paskelbta lietuviškoje spaudoje.

Mokyklos vedėja D. Didžienė padėkojo 
mokytojai Danai Levickienei, kuri “pasi
slėpusi” mokė vieną mokinį, tuo nematomu 
siūlu tęsdama Parapijos Mokyklos darbą.

Jubiliejaus proga Lietuvišką Mokyklą 
pasveikino buvusi šios mokyklos mokinė - 
tautinių šokių grupės “Gintaras” vadovė 
Dalia Antanaitienė. Šioje mokykloje mo
kėsi ir jos trys sūnūs. Ji prisiminė, kad jai 
kartą kun. Pr. Vaseris patarė nesėdėti ir 
nelaukti vaikų, kol baigsis lietuviškos pa
mokos, bet pradėti mokyti vaikus tautinių 
šokių. Nuo tada (jau 29 metus) D. Antanai
tienė moko jaunimą lietuviško šokio.

ALB Melbourno Apylinkės Valdybos 
vardu Birutė Prašmutaitė (įteikdama 
puokštę gėlių) pasveikino mokyklos vedė
ją, mokytojus, mokinius ir tėvelius, kad 
neužmiršo tėvų bei senelių kilmės. Vėliau 
ji pristatė rašinių konkurso premijų lai
mėtojus. Jiems buvo įteiktos premijos. B. 
Prašmutaitė pasidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi ir pažadėjo 2005 metais pravesti 
panašų rašinių konkursą.

Meninė dalis buvo įvairi, turtinga ir tu
rininga. Pasirodė nuo mažiausių iki vyriau
sių. Grožėjomės dainomis, tautiniais šo
kiais, gražiais eilėraščiais. Skambėjo for- 

šokiais. “Žilvino” šokėjai, vadovaujami 
Antano Pociaus, savo grakštumu ir energi
ja sužavėjo visus, ypač pirmą kartą Lietu
vių Namuose apsilankiusius svečius, kurie 
gausiais plojimais padėkojo šokėjams.

Priėmimą vedusi Liucija Vaičiulevičius 
pakvietė visus pasivaišinti gražiai bei sko
ningai paruoštais užkandžiais ir kartu 
pabendrauti su visais apsilankiusiais. Val
gomajame laukė vaišių stalas - daugiau nei 
aštuonių metrų ilgio - su lietuviškais ir 
kitokiais patiekalais: lašiniuočiais, pyra
gėliais, lašiša ir daugybe kitų pikantiškų 
skanumynų.

Visiems labiausiai patiko lietuviškas 
sūris su kmynais. Vynas ir šampanas 
atgaivino svečius ir jie neskubėjo skirsty
tis. Visi prisiminė dienas, kai prie parla

Nuotraukoje - Melbourno Lietuvių Mokyklos mokiniai.

tepiono muzika. Prisiminimais dalijosi 
buvusi mokinė, o vėliau mokytoja Dona 
Sadauskaitė - Gaylard. Girdėjome patarlių, 
buvo atrištas juokų maišelis, pasekta pupų 
pasaka, prisiminti lietuviški keiksmažo
džiai. Jie švelnūs ir nekalti. Žmonėms pati
ko moderniškas lietuviškas rokas, hip hop 
ir breikas.

Pradinukai scenoje pasirodė su paspir- 
tukais, o 1 - 4 klasės mokiniai suvaidino 
lietuvišką pasaką “Dvylika brolių juodvar
niais lakstančių” (pastatymas D. Didžienės), 
baigdami dainele “Vai kelkite, vaikeliai” (B. 
Kymantienė). Puikias dekoracijas vaidini
mui nupiešė Faustas Sadauskas, Dvylika 
brolių - Lina Didžytė, kuriuos išspalvino 
patys mokiniai. Juodvarnių ir atsiskyrėlių 
rūbus sukūrė ir pasiuvo mokyklos vedėja 

mento susirinkę lietuviai, 
latviai ir estai demonstra
vo reikalaudami Lietuvai 
laisvės.

Visi svečiai dėkojo 
Garbės konsulei už gražų 
priėmimą.

Garbės konsule liko 
labai dėkinga draugams ir 
draugėms, padėjusioms 
paruošti šį labai svarbų 
pobūvį. Kaip gera turėti 
nuosavas patalpas - Lie
tuvių Namus, kurių durys 
yra visiems atviros.

♦ ♦♦
Šių metų du pirmieji 

mėnesiai Adelaidės lietu
viams buvo labai užimti. 
Turėjome svečių iš Lietu
vos. Pirmiausia atvyko 
“Sutaras”, j kurių koncer
tą Lietuvių Namuose susi
rinko apie 150 tautiečių. 
Jų dainos ir muzika visus 
žavėjo, o humoras visus 
pralinksmino. O sekančią 
dieną atsisveikinimui į Lie
tuvių Namus susirinko gra
žus būrelis tautiečių. Visi 
dainavo ir šoko. Adelaidiš- 

kiai “Sutaro” muzikantus tris dienas vai
šino, aprodė Adelaidės apylinkes ir pasike- 
pino karštoje saulutėje ant smėlėto jūros 
paplūdimio.

Tik išvykus “Sutarui”, Adelaidėn atvy
ko kun. Hermanas Šulcas, kuris sekmadienį 
padėjo mūsų kunigui atnašauti šv. Mišias. 
Vėliau susirinkusiems papasakojo apie 
vaikų gyvenvietes Afrikoje - Ruandoje ir 
Žemaitijoje, netoli Kretingos. Jis parodė 
videojuostą apie savo darbus, kančią ir te
rorą Ruandoje. Parapijos salėje susirinku
sieji buvo sujaudinti jo atvirumo ir žmogiš
kumo, dosniai aukojo. Gaila tik, kad nega
lėjome išpildyti kunigo noro pamatyti 
Australijos dykumą ir tuščius plotus. Tai 
padaryti stengsimės, kai jis vėl mus aplankys 
po poros metų. Vyt, Patupas

D. Didžienė, o raganos - mama Regina 
Beliavskienė. Gražų 50 metų jubiliejinės 
šventės lankstinuką - programą paruošė B. 
Kymantienė.

Šventės koordinatorė B. Kymantienė 
pakvietė į sceną buvusius ir esamus mo
kinius bei mokytojus, kuriems nuoširdžiai 
padėkojo įteikdama gėlių. Atminčiai visi 
nusifotografavo. Buvo padėkota visiems, 
prisidėjusiems prie šio sėkmingo Parapijos 
Mokyklos jubiliejinio 50 metų paminėjimo. 
Mažuosius aplankė Kalėdų Senelis, palikęs 
dovanų maišą.Šventė baigta giesmėmis 
“Sveikas Jėzau gimusis” ir “Marija, Marija”.

Lietuvių mokyklėlė, / Esi labai svarbi!
Gyvuok dar daugel metų / To linkime visi!

Vida Rutkauskienė

Musų Pastogė Nr.ll, 2005.03.23, psl. 3
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Atsisveikinimas
Atėjo laikas po 

29-rių metų, man 
atsisveikinti su savo 
mielais devynias
dešimt astuoniais 
Melboumo tautinių 
šokių grupės šokė
jais ir duoti dvejus 
metus naujiems va
dovams pasiruošti
sekančiai šokių šven
tei. Šeši jauni, energingi vadovai perima 
mano vietą.

Per tuos ilgus metus eilę kartų susi
pažinome arčiau su tėvyne Lietuva. 
Keliavome kartu, šokome, dainavome, 
išdykavome, pasiguodėme, pažinome 
geriau vienas kitą ir susidraugavome. Viso 
to bendravimo pasigesiu.

Noriu išvardinti mano mielus bendra
darbius, be kurių būčiau sušlubavusi. Jie 
sustiprino ir palengvino mano darbą bei 
užsimojimus. Visų pirma mano vyrui 
Henrikui ir mano šeimai, “Gintaro” Tėvų 
Komiteto pirmininkams ir jų Valdyboms: 
a.a. Valdai Balnionienei, Ditai Mockienei, 
Rūtai Jokubaitienei, Rūtai Skeivienei 
(mano pastovusis ramstis). Ačiū Daliai 
Didžienei, a.a. Vidai Vaitiekūnienei, Danai 
ir Gabriui Žemkalniams ir Jūratei Šim
kienei už nuolatinį moralinį užnugarį. 
Aliutei Karazijienei už prieinamumą ir 
patarimus. Rimui Skeiviui ir jo pagalbi
ninkui Povilui Kviecinskui už sekmadie
ninių pietų ruošą, iš kurios pelno galėjome 
remti šokėjų veiklą.

Dėkoju Algiui Kairaičiui už gražią 
Lietuvių Namų aplinką repeticijoms bei 
koncertams ir už kantrybę su manim ir 
mano kartais šelmiais šokėjais. Ačiū Nijo
lei Kairaitienei ir Rūtai Kemešytei už 

mūsų lepinimą ir malonią nuotaiką 
savaitgaliais Lietuvių Klube.

Esu dėkinga už nuolatinę finansinę 
paramą Melboumo lietuvių bendruo
menei bei Australijos Lietuvių Fondui, 
“Talkai”, Katalikių Moterų Draugijai, 
Socialinei Moterų Draugijai, Pensininkų 
būreliui, ramovėnams, šauliams, Mel
bourne Apylinkės Valdybai, Jaunimo 
Sąjungai, “Tembrui”.

Nuoširdžiai dėkoju kitų Australijos 
miestų šokių grupių vadovams, su kuriais 
ypatingai darniai bendradarbiavome - 
Vytui Straukui, Birutei Liebich, Kotry
nai Milvydienei, Jonui Jurevičiui, Gailei 
Bagdon, Marinai Coxienei (snr), Jonui Bi- 
retui, Rasai Blansjaar, Rūtai Sankauskie- 

Nuotraukoje - Melboumo jaunimo tautinių šokių grupė “Gintaras”.

nei, Loretai Tigani (Čižauskaitei), Reginai 
Bindokienei (Coxaitei), Liucijai Vaičiule- 
vičius, Tani Pociui, Kristinai Rupšienei 
(Coxaitei), ir ypač Marinai Taylor (Coxsai- 
tei). Ačiū už malonų bendravimą “Malū- 
nėlio vadovėms - Brigitai De Boer 
(Szentimray) (“Malūnėlio” steigėja), Vili
jai Gutknecht (Mockutė), Dainai Tamo- 
šauskaitei ir Vilijai Jokubaitytei.

Labai dėkoju Bronei Staugaitienei ir 
Danai Levickienei už dainų pamokas šo
kėjams. Tai praturtino mūsų pasirodymus. 
Apkabinu su padėka Gabrielę Staugaitytę, 
Danielą Lansell, Kristiną Baškytę už sklan
džią praėjusios Šokių Šventės Melbourne 
eigą. Geručiui Kymantui ir Petrui Petraičiui 
ačiū už vyrišką ranką šventės paruošime.

Negaliu užmiršti ir savo mamos Hali- 
nos Statkuvienės, kuri padėjo mano laive
liui neapvirsti audros momentuose. Esu jai 
labai dėkinga.

Be abejo, per šį ilgą laikotarpį su daug 
daugiau kuo dirbau, tad jei iš susijaudini
mo praleidau kam padėkoti, atleiskite. Ačiū 
mano mažiems, dideliems ir subrendu- 
siems vaikams už pasitikėjimą, ir brangų 
praleistą laiką kartu. Su meile ir širdgėla 
atsisveikinu su Jumis. Daug valandų, metų 
dirbome, bendravome, pasiilgsiu Jūsų 
labai. Linkiu daug neabejotinai gražių 
atsiekimų su naujais vadovais. Pasitraukiu 
kupina brangių prisiminimų, kuriuos 
visuomet laikysiu širdy šiltoj vietelėj.

Dalia Antanaitienė (Statkutė)

Iš Redakcijos pašto Tris dienas, tris naktis...
Sveika Redakcija!

Nuoširdžiai sveikinu visus “Mūsų 
Pastogės” skaitytojus plačiojoje Austra
lijoje. Linkiu Dievo palaimos, sveikatos ir 
daug saulėtų dienų sulaukus mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo 
šventės. Linksmų Šv.Velykų!

Kun. Egidijus Arnašius
Lietuvių Katalikų Misijos 

Dubline (Airija) kapelionas

Gerb. Redaktore,
Šį laiškutį norėtume pradėti nuoširdžia 

padėka p. Antanui Laukaičiui Džiaugiamės, 
kad dar yra žmonių, galinčių ir norinčių 
padėti kitiems. Esame laimingi, kad p. A. 
Laukaitis ir jo draugai yra tokie geradariai. 
Dėkojame, jog mūsų nepamirštate: nors 
esate toli, bet skleidžiate savo šilumą, rū
pestį, supratimą į tolimą Lietuvos kampelį 
- Leipalingio pagrindinę mokyklą.

A. Laukaičio perduota parama tėvų 
netekusiems mokiniams buvo išdalinta 
prieš pat šv. Kalėdas. Buvome labai lai
mingi, galėdami ne tik pagausinti švenčių 
stalą, bet ir nupirkti dovanėlių savo arti
miesiems. P. A. Laukaičio ir jo draugų tė
viška parama tapo mums kalėdiniu ste
buklu, kurį gali susteikti tik tyra, dosni ir 
kupina gėrio širdis, tik žmogus, kuriam 
rūpi kiti žmonės, ne vien savo gerovė.

Mes, visi mokyklos mokiniai, dar kartą 
dėkojame p. A. Laukaičiui už paramą, kuri 
mums ir mūsų šeimoms yra ne tik materiali, 
bet ir dvasinė dovana.

Linkime p. A. Laukaičiui ir jo draugams 
stiprios sveikatos, geriausios kloties, Dievo 
palaimos. Sveikiname su artėjančia šv. 
Velykų švente. Su pagarba

Gedvile Kononenko, 9b klasė.
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Gerb. Redaktore,
Praėjo Lietuvių Dienos Melbourne. 

Kaip ne pirmą kartą po Lietuvių Dienų, 
spaudoje pasirodė vienų kitiems taikytos 
kritikos. Sveikas neišlindo ir Sydnėjus.

Norėčiau pridėti dar savo klausimą. 
Kaip čia atsitiko, kad Sydnėjus šiemet už
miršo paminėti Kovo Vienuoliktąją - 
Nepriklausomybės atstatymo sukaktį?

Vincas Bakaitis

Anglų kalbos konkursas 
Kelmėje

Keletas detalių apie dvyliktą kartą 
rengiamą konkursą “English Language 
Competition 2005” Jono Graičiūno 
gimnazijoje Kelmėje. Šio renginio 
iniciatorė ir rėmėja yra mecenatė Isolde 
Poželaitė-Davis AM. Šis renginys buvo 
surengtas prisiminti Nepriklausomybės 
Dieną Australijoje bei Lietuvoje: konkur
sas vyko Australijos Nepriklausomybės 
Dieną - sausio 26-ąją, o premijos įteiktos 
Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės 
dienos minėjime, vasario 16 d.

Konkurse dalyvavo 21 abiturientas iš 
Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos, J. 
Graičiūno gimnazijos, Pakražančio vidu
rinės mokyklos. Visi šie gabūs mokiniai ir 
yra Lietuvos ateitis, jų rankose visų mūsų 
gerovė.

Šio konkurso laureatė - Justė Beloglo- 
vytė. Norėtųsi paminėti kitus du laure
atus: Nerijų Dočkų ir Mindaugą Petronį, 
kurie užėmė antrąją ir trečiąją vietas. 
Vaikinai rašė apie šeimas, kurios buvo 
deportuotos sovietinės okupacijos metais 
(1941 - 1945 m. bei vėlesniais metais iki 
Stalino mirties). Jie rėmėsi savo žiniomis 
iš realaus gyvenimo, įvairiais pasakojimais 

- bei istorijos studijomis. Tokie mokiniai ne 
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O jau beveik ir trys mėnesiai praėjo nuo 
tų neužmirštamų XXIII Australijos Lie
tuvių Dienų Melbourne. Su didžiausiu 
malonumu prisimename glebėsčiavimąsi 
su seniai bematytais, kadaise buvusiais 
kaimynais. Džiaugėmės savo prieaugliu, 
šypsojomės, pamatę būsimas mūsų 
“žvaigždes”, kaip tą nekarūnuotą “Miss 
ALD 2004” - Viktoriją Strazdauskaitę, 
gėrėjomės meniniais pasirodymais. Dar 
ilgai tie brangūs pergyvenimai kutens mū
sų širdis ir mintis.

Bet ne vien tik pasilinksminimai supo 
tas Australijos Lietuvių Dienas. Tuo pačiu 
metu rinkosi ir mūsų “Seimas”- Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba 
- į savo suvažiavimą. Suvažiavo atstovai iš 
visų Australijos kampų. Tris dienas posė
džiavo (tris naktis ūliavojo), atrodo, daug 
buvo kalbėta, tik, gaila, iki šiai dienai dar 
nežinome, kas ten iš tikrųjų vyko ir įvyko.

Anot dabartinio Krašto Valdybos pir
mininko pasisakymo, nepasikliaukime 
gandais ir nesusidarykime nuomonių iš 
atskirų asmenų pateiktų apybraižų. Gra
žiai pasakyta! Tik ar ne pats laikas su
važiavimo sekretoriatui atskleisti šydą ir 
pateikti Bendruomenei tikslų suvažiavi
mo veidą.

tik atsimins skaudžią Lietuvos praeitį, bet 
padarys jos ateitį geresnę...

12-tos klasės mokinė ir pirmosios 
premijos laimėtoja Justė Beloglovytė 

Kelmė, 2005 m. vasaris 28 d.

Labą dieną
miela Redaktore,

Pirmiausiai noriu pasveikinti. Su di
džiausiu malonumu atplėšiu atsiųstą paštu 
“Mūsų Pastogę”. Dažnai pradedu skaityti

Negirdėjau (ir neskaičiau) nieko apie 
kokius Tarybos nutarimus, išneštas rezo
liucijas, o apie finansinę ataskaitą tai “nei 
mur mur”... Ar tai kokia nors paslaptis, 
kurios negalima skleisti viešai? Sydnė- 
jaus gyventojai, dėl kokių nors priežasčių 
negalėję dalyvauti suvažiavime, dar ir 
dabar vaikščioja lyg “dūmų skraiste” 
apjuosti. Apylinkės atstovų vadovė, tuo
metinė Valdybos vicepirmininkė, vietoje 
Bendruomenės informacijos, pasiskubino 
viešai paskelbti savo atsistatydinimą iš 
Apylinkės Valdybos.

Naujasis Krašto Valdybos pirmininkas 
priekaištauja “Mūsų Pastogei” už nuo
monių spausdinimą ir siūlo “skirti spau
dos puslapius platesnėms ir svarbesnėms 
visuomeninėms žinioms”. Tai iš kur galima 
gauti tas “svarbesnes žinias”, jei jos nėra 
Bendruomenės autoritetų skelbiamos?

Kiek aš suprantu, “Mūsų Pastogė” yra 
ALB oficiozas (ji gi priversta duoti pilną 
ataskaitą per suvažiavimą), tad kodėl jos, 
“Mūsų Pastogės”, puslapiai nėra vartojami 
Bendruomenės apšvietimui?

Virš minėta - tai ne asmeninis žingei
dumas. Tai yra noras būti “apsišvietusiu” 
Bendruomenės nariu.

Teodoras J. Rotcas

net neįėjusi į namus, nes tikrai įdomus 
laikraštis. BET., noriu atkreipti dėmesį, kad 
jau ne pirmą kartą Strazdauskų šeimos 
nariai neteisingai buvo išvardinti. Jaunoji 
mergaitė, kuri šokinėjo su kengūra, tai ne 
BENITA bet VIKTORIJA. (Benita yra 
vyresnioji sesuo, kuriai jau suėjo, jei ne
klystu, 10 metų.) Tėvo vardas ne ŽIL
VINAS, bet ŽYDRŪNAS.

Suprantu, kad tai ne iš blogos valios, 
manau, kad reikėtų atitaisyti.

Ačiū dar kartą už įdomų laikraštį.
Pagarbiai Danutė Levickienė
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Bendruomenės baruose
Iš meno padangės

Isolda Poželaitė-Davis AM

Sausio 18 d. įvyko “Sculpture 2005” 
parodos atidarymas Global Gallery, 
Paddington’e. Talpios gerai apšviestos 
patalpos, skirtingų aukščių plokštumos 
bei erdvės sudarė nepriekaištingą foną 
meno rodiniams. Šimtas dešimt kūrinių 
puikavosi penkiose patalpose jų tarpe ir 
keramikės-skulptorės Jolantos Janavi
čienės septyni kūriniai. Eksponatais gau
siai parodai atstovavo tik dvidešimt du 
skulptoriai/ės. Lankytojus pasitiko sko
ningai išdėstyti kūriniai. Juos buvo ne
sunku pamatyti iš visų pusių, kas trimatės 
formos kūriniuose labai svarbu. Čia pasi
taikė galimybė susipažinti su gausesne 
vieno skulptoriaus/ės darbų skale. O tai 
plačiau “atveria langą” i jų minčių, jausmų, 
impulsų ir vaizdinu asociacijų įkūnijimą 
skirtingose medžiagose.

Galerijos savininkas atsižvelgė ir į lan
kytojų poreikius. Jie galėjo pailsėti ir su
koncentruoti dėmesį į patikusius kūrinius 
ir užplūdusius įspūdžius ant strateginiai 
pastatytų minkštasuolių.

Jolantos Janavičienės darbai skyrėsi 
tiek tematika, tiek ir medžiagos apipavi
dalinimo technika bei plastika iš kitų 
kūrinių. Trys raku deginimo keramikos

Jolanta Janavičius “Bird 'Dree”. Kerami
ka, 1.73 m. aukščio.

darbai - “Head”, “Torso” ir “Small Torso” 
- neturėjo sau lygių parodoje. Gilų įspūdį 
paliko “Skipping girl” keramikos skulp
tūrėlė, padengta bronzos patina. Mergaitės 
veidukas ir liaunas kūnas trykšte tryško 
gyvybingumu, o gerai išlaikyta lygsvara tarp

Jolanta Janavičius “The Head”. Raku 
deginta keramika.

Jolanta Janavičius “Skipping Giri”. Bron
za padengta keramika, 20 cm x 10 cm.

stovo, graviruoto pusiau apskritomis ir ver
tikaliomis linijomis, pakartotų mergaitės 
torse, veido linijose ir pasiekusių kulmi
naciją lanko formos rankų judesyje, suža
vėjo ne vieną žiūrovą.

Bronzos kūriniai “Small Wave” ir 
“Wave” liudija skulptorės gebėjimą su
teikti negyvai medžiagai pulsuojančios jė
gos - pasišiaušusios bangos lūžyje. 
“Birdtree” yra didesnio mato, solidus 

keramikos kūrinys primenantis senovę: 
vikingų šalmo formos kamienas, ragų 
formos medžio šakos ir ant jų “graviruo
ti” paukščiai bei augalinė atributika, 
atkreipė dėmesį.

Betgi, ne vien tik Janavičienės kūriniai 
pasižymėjo brandumu. Buvo ir daugiau to
kių estetiniai patenkinančių darbų paro
doje.

Paroda veikė iki vasario 6 dienos.

Isolda Poželaitė-Davis AM Vaikų ir jaunimo menas

Renata Popenhagen “Saulės Metai” (Ruduo, Žiema, Pavasaris, Vasara). Acrylic paint on canvas, 2.4 m x 0.9 m.

Lietuvių Dienų vaikų ir jaunimo pa
rodos sukėlė keletą minčių. Pirmiausiai 
norėčiau pasveikinti p. Julytę Simanke- 
vičienę ir jos pagalbininkus/es, kurie jau 
kelintą kartą rengia šias parodas. O su
rinkti eksponatus nėra, matyt, lengva, nes 
iš 17 dalyvių vaikų kategorijoje iki 12 me
tų - trys buvo iš Tigani šeimos Geelonge, 

Remy Davis ir jo “Dviratininkas”

vienas - Remy Davis iš Sydnėjaus (kataloge 
per klaidą įsivėlė Melbournas), o likusieji 
iš Melbourno. Iš 8 dalyvių nuol2 iki 18 
metų kategorijoje vienas - Andrius 
Laurinaitis iš Adelaidės ir Renata Po
penhagen iš Sydnėjaus, kiti iš Melbourno. 
Kodėl? Esu tikra, kad gabaus jaunimo yra 
ir kitų Australijos valstijų centruose. Gal 
reikėtų ALB Apylinkų Valdyboms imtis 
“propagandos” ir skatinti tėvelius, senelius 
ir močiutes paraginti savo atžalyną gau
siau dalyvauti Lietuvių Dienų parodose? 
Juk dalyvavimas parodose irgi prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo išeivijoje. Antra 
vertus nuo mažens puoselėjami menų dai
gai prašina jaunimą. Aišku, gal jie netaps 
menininkais, muzikais, šokėjais. Betgi, 
suaugęs asmuo bet kokiame darbe, 
profesijoje, amate, biznyje turės malonių 
atokvėpio valandėlių ir dvasinės atgaivos 
savo meniškų polinkių sferoje. Pablo 
Picasso yra pareiškęs: “ Kadaise tapiau kaip 
Raffaello Santi (Rafaelis). Praleidau visą 
gyvenimą, kol pradėjau tapyti kaip vaikas” 
Artful Scribbles: The Significance of 
Children’s Drawings, H.Gardner, USA, 
1980.

Gal tokią garsaus tapytojo nuomonę 
reikėtų skeptiškai priimti. Picasso, Miro 
ir kiti menininkai sąmoningai redukavo 
formas, ieškodami priėjimo prie kuriamo 

objekto ar subjekto šerdies. Tuo tarpu vai
kų mene ta tendencija neegzistuoja. Vai
kai perduoda piešiniuose savo pasaulį - 
kaip jie jį mato ir kaip integruojasi į jį. Ta
čiau vaikų pasitenkinimas savo piešiniais 
yra akivaizdus. O gavus premiją Lietuvių 
Dienų parodoje vaikų džiaugsmas nė kiek 
ne mažesnis už apdovanotų brandžių 
menininkų. Juk tam ir skiriamos premijos: 
paskatinimui ir pastangų bei talento 
įvertinimui.

O dabar kviečiu skaitytojus žvilgtelėti 
į dviejų sydnėjiškių dalyvių kūrinius 
laimėjusių premijas Lietuvių Dienų vaikų 
ir jaunimo parodoje Melbourne 2004 
metais.

Aštuonerių metų Remy Davis nupiešė 
anglimi gyvo modelio škicą. Modelis - 
charakteringų bruožų dviratininkas, ku
rio kairioji ranka suluošinta. Visa tai 
atsispindi ir Remy paveiksle. Kūrinys yra
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nupieštas užtikrintais štrichais ant po
pieriaus, per meno savaitę, vykusią viena
me iš Sydnėjaus parkų. Kategorija - 
suaugusių dailininkų - mėgėjų. Piešimo 
laikas - 10 minučių. Būdas - aukštas 
molbertas, pasistiepus ant pirštų galiukų.

Aštuoniolikmetė Renata Popenhagen 
nutapė akrilo dažais ant drobės keturių 
dalių dailės kūrinį Saulės Metai: Ruduo, 
Žiema, Pavasaris ir Vasara. Kūrinio ciklas 
įspūdingas visais atžvilgiais: kompo
zicijomis, spalvų deriniais ir potėpių sub
tilumu. Visose keturiose dalyse vyrauja 
tik dangaus, saulės ir medžių tematika-o 
visgi šiti elementai atspindi specifinį me
tų laiką lietuviškoje gamtoje. Rudens 
sodrios raudono saulėlydžio ir tamsiai ža
lių eglių spalvos ir žemyn vedanti įkypa 
kompozicija perkerta paveikslą j dvi dalis 
ir perkelta prasme primena žiūrovui, po *
rudens džiaugsmų, artėjantį metų galą. 
Žiemos ūkanoto dangaus ir išblyškusios 
saulės spalvos priešpastatomos niūrioms 
belapių berželių šakoms ir kamienų 
brūzgynui, kuriame šmėkšoja balkšvi 
berželių žievės lopinėliai. Pavasario saulė 
užgožia visą paveikslą. Jos linksmi gelto
nų spalvų ratilai darniai įsilieja į kom
poziciją, paįvairinti violetinėmis spalvo
mis, prie pasiraošusio sprogti didžiulio 
medžio. Švelnių violetinių potėpių netrūks
ta ir dideliuose ratiluose. Vasara. Taip ir 
norisi cituoti Kazio Binkio trioletą: “Vien 
tik mėlyna akyse...” Renatos Popehagen 
mėlyna spalva su šiltais gelsvais ir žalsvais 
potėpiais dominuoja paveiksle. O trys 
baltais žiedais pasipuošusios obelaitės ir 
siauras rudos žemės ruoželis pirmame 
plane, bando atsverti dangaus mėlynę ir jo
je pakibusią šiltą saulę pačioje vasaros 
pradžioje.

Sveikiname jaunuosius menininkus!
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Linksmas 
prieškarinis 

Kaunas
Vieną vakarą, paėmęs senų nuotraukų 

albumą, vartau jį ir malonūs jaunystės pri
siminimai, kaip tame dideliame ekrane, 
veja vienas kitą. Mano jaunystės mokslo 
metų Kaunas buvo toks gražus, įdomus ir 
paslaptingas. Nors Kauno IV-oji gimnazija 
Miško gatvėje ir buvo gal pati prasčiausia 
rūmų atžvilgiu, tačiau ji tuo metu (ir vėliau) 
pasižymėjo gerais sportininkais, o gimna
zijos choras net du kartus buvo laimėjęs 
Lietuvos gimnazijų chorų varžybas. Daug 
mokslo ir žymių asmenų ši gimnazija iš
leido į gyvenimą. Buvo tikrai įdomu jau
nuolio akimis stebėti ir linksmąjį to laiko 
laikinosios sostinės gyvenimą. Būdavo eini 
vakarais Laisvės alėja, kurios ir šiandien 
negali pakeisti jokia kita alėja Lietuvoje, ir 
pavydžiomis akimis stebi linksmą gyveni
mą už didžiųjų “Metropolio”, “Versalio”, 
“Konrado” kavinių, netoli esančių “Trijų 
milžinų” ir kitų žymiųjų restoranų durų. 
Kažkokia kita publika ir gal jau ne tokio 
žanro gražuolės, kaip prie anų restoranų, 
vaikščiodavo prie prastesnių “Rūtos”, “Eu
ropos”, “Lozanos” viešbučių. Jaunuolio 
akimis įdomu būdavo visa tai matyti ir 
įsivaizduoti gal ir nebūtus dalykus.

Visa tai daugiau ar mažiau padirginda
vo pusiau slapta skaitomi paauglių tarpe 
populiarūs nuotykių ir meilės romanai, 
nes gimnazijoje privalomą grožinę lite
ratūrą reikėjo pakeisti kuo nors pikantiš
kesnių. Vienas iš įdomiausių jaunimui 

rašytojų buvojau pakankamai pagarsėjęs 
Justas Piliponis, išleidęs gana didelį skai
čių detektyvinių romanų. Paskaičius 
“Amžinas žydas Kaune” ir kitus, kur 
vaizduojamas šešėlinis gyvenimas Kaune 
ir Lietuvoje, kažkaip norėjosi ir pačiam 
bent dali to gyvenimo pamatyti - ar tai 
buvo fantazija, ar tikrovė.

O daug ieškoti to linksmojo, o gal ir 
vargingo gyvenimo Kaune nereikėdavo. 
Netoli mūsų gimnazijos, geležinkelio ir 
autobuso stočių rajonuose, jau ankstyvą 
popietę matydavai vaikščiojant merginas ir 
ieškant pragyvenimui klijentų. Keletas 
mano draugų gyveno Senamiestyje, tai 
dažnai ir juos aplankydavau. O čia buvo ta 
garsioji Nemuno gatvė, kur merginos buvo 
užėmę kone visus namus ir meilės aukų 
laukdavo ne tik čia, bet ir aplinkinėse Sena
miesčio gatvėse.

Mano geras draugas, taip pat baigęs 
Kauno IV-ąją gimnaziją, žydų tautybės, 
žinomas Lietuvos ir tarptautinės spaudos 
žurnalistas Saliamonas Vaintraubas (gaila 
miręs prieš porą metų) vienu laiku aprašė 
ir man viešint Lietuvoje pasakojo labai 
daug Įdomių dalykų apie Kauną. Aukšto ir 
žemo lygio prostitucija prieškarinėje Lie
tuvoje veikė labai plačiai. Gražios, jaunos 
ir jau turtingos prostitutės būdavo pagrin
diniuose Kauno restoranuose ir viešbu
čiuose, kur gaudydavo turtingus svečius. 
Žemesnio rango prostitutės rinkdavosi 
mažesniuose restoranuose ir viešbučiuo
se, o pačios prasčiausios gaudydavo kli- 
jentus gatvėse ir prie savo butelių.

Labai įdomią knygą anais laikas, 
pavadintą “Nuodėmių gatvė”, buvo parašęs 
žurnalistas J.K. Beleckas, kurį, galbūt dėl 
jo kairiųjų pažiūrų, sušaudė vokiečiai. Šioje 

knygoje, kuri jaunimo tarpe buvo gana 
populiari (ją skolindavosi vienas iš kito), 
jis apie garsiąją Nemuno gatvę rašė, kad ji 
buvo grubiais akmenimis grįsta, šaligatviai 
pairę ar jų kai kur ir visai nebuvo. Namai 
seni, mediniai. Tamsiuose kiemuose yra ir 
mažų namelių su aplaužytomis durimis 
bei mažais langučiais. Juose yra maži 
kambarėliai, kuriuose stovi lova, stalelis, 
kėdė, praustuvė ir maža elektros lemputė. 
Oras čia tvankus, nes nebuvo jokios ka
nalizacijos, o būtiniems reikalams kieme 
stovėjo būdelė. Rašytojas čia dirbusias 
merginas vadino “vargo dukterimis”, nes 
jos būdavo iš labai neturtingų šeimų. Čia ir 
lankydavosi daugumoje girtuokliai, dar
bininkai, kareiviai, nors kartais pigios mei
lės ieškodavo ir turtingesni.

Paprasta prostitutė gaudavo tris litus, 
o šeimininkei už išlaikymą, kambaryje 
gyvendamos 5-6 prostitutės mokėdavo į 
dieną 20 - 30 litų. Šeimininkės gaudavo 
labai gerus pinigus, turėdavo ištaigingus 
namus. Anot rašytojo J.K. Belecko, kuris 
ilgą laiką tyrė Kauno prostitučių gyveni
mą, jos vėliau tapdavo alkoholikėmis, 
narkomanėmis, sirgdavo venerinėmis 
ligomis. Nemažai tokių merginų nusivy
lusios gyvenimu nusižudydavo.

Lietuvos prostitutės, jeigu turėdavo 
pasus, tai juos turėdavo atiduoti policijai, 
ir vietoj jų gaudavo geltonos spalvos re
gistracijos kortelę. Jos du kartus per savai
tę turėdavo tikrintis sveikatą. Susirgusios 
būdavo gydomos Kauno ir Alytaus vene
rinių ligų ligoninėse.

Iki 1935 metų, kai Lietuvoje buvo 
uždrausta laikyti viešnamius, prostitutės 
individualiai pasklido po visą Kauną, jos 
galėdavo bute gyventi po dvi, o name po 
keturias.

Labai įdomiai “Kauno dienoje” žur
nalistė V. Skučaitė aprašo to meto Kauno 

linksmąjį gyvenimą. Ji rašo, kad prostitu
cija sena kaip pasaulis. Mozė draudė 
prostituciją savo tautoje, bet svetimtautės 
prostitutės galėjo gyventi užmiesčiuose. 
Karalius Saliamonas jau leido gyventi ir 
miestuose. Senovės Graikijoje ir Romoje 
slaptoji prostitucija buvo persekiojama, o 
viešoji reglamentuojama. Viduramžiais ji 
labai paplito Europoje ir kryžiuočių ka
riuomenę visuomet lydėdavo gausybė 
prostitučių.

XV-ame amžiuje Kaunas buvo gavęs 
magistrato teises ir prostitucija buvo 
draudžiama, bet vėliau visa tai keitėsi. Jau 
XIX-ame amžiuje memuaristas St. 
Moravskis aprašė generolo I.Chackevičiaus 
“rojaus vakarus”, kur dalyvaudavo gra
žiausios moterys ir čia, už užtemdytų lan
gų j6 dvarė, vykdavo ftlėilės orgijos. Šiuo 
metu ten yra’ įsikūriisTKiiuno Botanikos 
sodo administracija. Praėjusio amžiaus 
antrojoje pusėje Kaune veikė šeši (trys 
žydų ir trys krikščionių) oficialūs vieš
namiai.

Prieškarinėje Lietuvoje (1938 m.) labai 
nuskambėjo taip vadinamo radijo agento, 
žydo Giršos Glinskio byla. Jis ištaigingai 
gyveno buvusioje Lukšio gatvėje ir čia bu
vo įrengęs liuksusinį jaunų lietuvaičių, 
net ir gimnazisčių, meilės lizdą. Čia dau
giausia lankydavosi tik turtingieji žydai. 
Laiptinėje jis buvo įrengęs elektros ir 
veidrodėlių signalizacijos sistemą, kad 
matytų kas ateina. Tačiau tai jo neišgelbė
jo ir policija jį sugavo, o teismas jį nuteisė 
penkeriems metams kalėjimo.

Kita labai garsi Kauno kurtizanė gyve
no Donelaičio gatvėje ir pagal užtrauktų 
užuolaidų spalvą (raudona arba balta) bu
vo galima spręsti apie jos priėmimo die
nas. Lietuvą okupavus sovietams, pirmojo 
vežimo į Sibirą metu iŠ Lietuvos buvo 
išvežta daugiau nei 600 prostitučių. □

Kaip Kaune gamino milijonus eurų
Arvydas Lekavičius, “L.r.”

Pogrindinėse Kauno spaustuvėse pra
ėjusių metų pabaigoje aptikti 8 milijonai 
netikrų eurų turėjo keliauti į vienos Pietų 
Amerikos valstybės banką. Praėjusį pava
sarį šias klastotes per tarpininką buvo už
sakęs žinomas Pietų Amerikos bankinin
kas. Klastočių iš Lietuvos šis bankininkas 
užsimanė, kai Pietų Amerikoje viešėjęs 
pažįstamas kaunietis parodė keletą netik
rų eurų ir paprašė juos įvertinti.

Bankininkui padirbtų pinigų kokybė 
padarė didelį įspūdį ir jis panoro įsigyti 
didelį jų kiekį. Derybos dėl šio užsakymo 
truko kelias savaites. Bankininkas sutiko 
už darbą iš karto sumokėti 2 milijonus tik
rų eurų. Jis taip pat tvirtino, kad po sėk
mingo pirmojo sandėrio pasiūlys pagaminti 
dar didesnį kiekį netikrų eurų.

Nors Policijos departamento organizuo
tų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai 
dar pernai Kaune demaskavo pogrindines 
spaustuves, bet neatmetama, kad pažadas 
Pietų Amerikos bankininkui išspausdinti 
8 milijonus eurų bus įvykdytas. Neseniai 
teismas visus keturis eurų klastojimo gru
puotės lyderius paleido j laisvę. Pareigūnai 
jau turi duomenų, kad jie planuoja išvykti į 
Baltarusiją ir ten tęsti Lietuvoje pradėtą 
nusikalstamą verslą.

Nenorėjęs skelbti savo pavardės vienas 
Generalinės prokuratūros pareigūnas tvir
tino, kad dabar kiekvienas iš šių keturių 
organizatorių gali toliau klastoti pinigus: 
„Kiekvienas jų spėjo susikrauti nemažą 
kapitalą, kiekvienas turi savų tiekėjų ir 
užsakovų. Todėl neatmetama, kad būdami 
laisvėje jie įkurs ne vieną, o keturias atski
ras pinigų klastojimo grupuotes“.

Aptikti kelerius metus veikiančius ne
tikrų eurų gamybos cechus Policijos depar
tamento organizuotų nusikaltimų tyrimo

Mūsų Pastogė Nr.ll, 2005.03.23, psl.6 

tarnybos pareigūnams pavyko po praėjusių 
metų birželio mėnesį atskleisto kito nu
sikaltimo. Tuomet viename Vilniaus Žvė
ryno rajono butų sulaikyti trys Vilniuje 
garsios „smauglių“ gaujos nariai bei vienas 
Kauno nusikalstamo pasaulio atstovas. Jie 
pirkėju apsimetusiam policininkui bandė 
parduoti 100.000 padirbtų eurų. Tiriant šį 
nusikaltimą ir pavyko atskleisti, kad šie 
100,000 eurų buvo pagaminti Kaune.

Iškart po to pareigūnai pradėjo akylai 
stebėti Kaune veikiančias pogrindines 
spaustuves. Pernai lapkričio 6-osios vakare, 
kai buvo surinkta pakankamai duomenų 
apie nusikalstamą veiką, nutarta pradėti 
operaciją. Apie 300 pareigūnų vienu metu 
įsiveržė į penkiasdešimt įvairių patalpų 
visoje Lietuvoje. Operacija buvo sėkminga 
-pareigūnai Žaliakalnio verslo centre, bu
vusio Dailės kombinato pastate, bei keliose 
vietose esančiose spaustuvėse aptiko ne
tikrus eurus gaminančius darbininkus. Ten 
buvo rastas ir pagrindinis įkaltis - apie 8 
milijonus jau pagamintų eurų.

Per operaciją buvo sulaikyta 13 įtaria
mųjų. Daugelis jų net nespėjo pasipriešinti 
ir buvo paguldyti ant žemės. Tik vienas jų - 
bendrovės „Rosela“ direktorius Ignas 
Inčirauskas - bandė pabėgti. Bet sprukda
mas nuo pareigūnų krito ir susilaužė koją. 
Po dviejų dienų, kai pareigūnai kreipėsi į 
teismą dėl įtariamųjų arešto, I.Inčirauskas 
pats negalėjo paeiti - policininkai į teismo 
salę jį atnešė ant rankų.

Netrukus per apklausas policijos ir Ge
neralinės prokuratūros pareigūnai demas
kavo ir netikrų eurų gamybos organizato
rius. Nelegaliam verslui vadovavo klaipė
dietis Nikolajus Sisojevas ir trys kauniečiai: 
Romanas Tretjekovas, Raimondas Byla ir 
nesėkmingai bandęs bėgti I.Inčirauskas. 
Nors daugelis jų pripažino kaltę, tačiau per 
apklausas ėmė menkinti savo vaidmenį 

gaminant netikrus eurus.
Nepaisant prieštaringų parodymų, ne

trukus pareigūnai išsiaiškino, kokį vaidme
nį turėjo kiekvienas iš šių keturių įtariamųjų. 
Bendrovės „Rosela“ vadovas, garsių Že
maitijos menininkų Zitos ir Romualdo In- 
čirauskų sūnus Ignas, buvo atsakingas už 
darbuotojų parinkimą. N.Sisojevas ir R. 
Tretjakovas organizavo gamybą, o ryšių su 
nusikaltėliais turėjęs R.Byla buvo atsakin
gas už platinimą bei darbą su tarpininkais.

Manoma, kad ši grupuotė netikros pi
nigus pradėjo gaminti dar 2000 m. pabai
goje. Iš pradžių buvo klastojami JAV dole
riai, o paskui pereita prie eurų. Visi keturi 
šio nusikaltimo rengėjai neblogai išmanė 
spausdinimo techniką, o surasti kvalifikuo
tų darbininkų nebuvo sunku - jų nelega
laus verslo pradžioje Lietuvoje jau buvo 
bankrutavusios apie 200 spaustuvių. Pa
prastai darbininkų surasdavo I.Inčirauskas. 
Už darbą jis žadėdavo nemažą atlyginimą, 
tačiau laikui bėgant jis nuolat būdavo ap
karpomas. I.Inčirauskas net buvo sugalvo
jęs bausmių sistemą - už kiekvieną men
kiausią nusižengimą uždarbis būdavo 
sumažinamas.

Nebuvo sunku įsigyti ir spausdinimo 
technikos - bankrutavusios spaustuvės ją 
pusvelčiui pardavinėjo.Taip klastotojai 
nusipirko milijono litų vertės vokišką 
„Manroland“ ir „Heidelberg“, taip pat ru
siškos aparatūros. Nors nelegalių cechų 
darbininkai uždirbdavo nedaug, verslo 
organizatoriai klestėjo. Iki pogrindinių 
spaustuvių demaskavimo praėjusių metų 
lapkričio mėnesį nusikaltėliai jau buvo 
pagaminę ir pardavę apie 11 milijonų eurų. 
Didžioji jų dalis buvo išvežta į Vakarų 
Europą ir pakeista į tikrus pinigus.

Pinigų platinimo mechanizmas buvo 
gana paprastas, tačiau gerai sustyguotas. 
Eurų gamybos organizatoriai turėjo apie 
dešimt tarpininkų, per kuriuos pardavinė
tos Kaune pagamintos klastotės. Vieno 

euro gamybos savikaina buvo apie 8-10 euro 
centų. Tuo tarpu tarpininkai už vieną pa
dirbtą eurą jau mokėjo apie 25 euro centus. 
Tarpininkai šiuos pinigus jau už 30-35 euro 
centus perparduodavo įvairių Lietuvos 
nusikalstamų grupuočių atstovams, kurie 
išveždavo į Europos valstybes.

Pareigūnai nustatę, kad dažniausiai pi
nigų platinimu, be sostinės „smauglių“ gau
jos, dar vertėsi Marijampolėje gyvenančio 
Žydrūno Bužo grupuotė, Alytaus „plikiai“ 
bei kelios Kauno gaujos. Operatyviniais 
duomenimis, Kaune aktyviausiai padirbtais 
eurais prekiavo Kęstučio Liukaičio, pra
varde „Liukas“, Sauliaus Velečkos, pravar
de „Agurkas“, grupuotės bei kai kurios Vi
lijampolės bei Senamiesčio nusikalsta
miems susivienijimams priklausančios 
gaujos. Kai kurioms jų tai buvo pagrindinis 
pajamų šaltinis. Šių nusikalstamų gaujų 
lyderiai turėjo savų kurjerių, kurie nuolat 
važiuodavo į Vakarų Europos valstybes 
keisti padirbtus euros. Paprastai tokie kur
jeriai išsiveždavo ir degalinėse bei parduo
tuvėse iškeisdavo po 100,000padirbtų eurų. 
Už šį darbą kurjeriai gaudavo apie tūks
tantį euriį'.i|lirn Ž9iiq - itilf;;-

f>* ■ Į Euibpą^aSlfbttlš^etfftlš vežančios nu
sikaltėlių grupuotės buvo griežtai pasidali
jusios platinimo teritorijas-jie stebėdavo, 
kad klastotės iš Lietuvos nebūtų pardavinė
jamos toje pačioje vietoje. Per kratas kai 
kurių Kauno nusikalstamo pasaulio auto
ritetų namuose net rasta žemėlapių, ku
riuose apskritimais buvo nubrėžtos ribos, 
kur viena ar kita gauja gali prekiauti pa
dirbtais eurais.

Nusikaltėlių gaujoms padirbtų eurų kei
timas Vakarų Europoje tapo vienu pelnin
giausių ir saugiausių verslų. Investavę, 
tarkime, 35,000 eurų, gaujų nariai per sa
vaitę uždirbdavo apie 100,000 eurų. Kau
niečių spausdintos klastotės buvo išties 
aukštos kokybės, todėl užsienyje jas platinę 
kurjeriai tik retai kada {kliūdavo. □
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Sydnėjaus Lietuvių Klubo Biblioteka
Per Lietuvių Dienas Melbourne turėjau 

progą susitikti su rašytoju Almiu Siman- 
kevičium. Almis anglų kalba yra parašęs 
keturias knygas apie keliones pėsčiomis.

Jei kas turi norą vaikščioti ir yra nuo
tykių ieškotojas ar ieškotoja, tose knygose 
rasite gerų idėjų, kur ir kaip keliauti ne tik 
Australijoje, bet ir po Europos kraštus.

Knygose rasite žemėlapius, patarimų, 
kiek kilometrų keliauti per dieną, nurodyti 
atstumai tarp miestų ir miestelių. Taip pat 
apibūdintas kiekvienas miestelis su isto
riniais aprašymais.

Pirmoje knygoje, kuri išleista Good 
Walking Books leidykloje (1999) Almis su 
grupe keliauja per Ispaniją. “Santiago - 
Walking the piligrim path”. (A journey 
through Spain from Pamplona to Santiago 
de Compostela.)

Antroji knyga - “Odin’s Last Rune: The 
Coast to Coast Walk”. (Blisters, Battles and 
Belief). Išleista 2001. Ši knyga įpina tris 
rašymo bruožus - mitologiją, istoriją ir 
kelionę per Angliją.

Trečioji - “On the Milford Track -

Singapūro “Fringe” festivalyje dalyvavo 
Lidija Šimkutė

Nuotraukoje iš kairės: Richard Lord, Yong Shu Hoong ir Lidija Šimkutė.

Viešnagės metu pas dukrelę Danielę 
(Pociūtė) Jarvis ir jos vyrą Sam pasidžiau
giau naujagime anūke. Tai didelis šeimos 
džiaugsmas!

Viešnagės metu teko aplankyti įdomius 
Azijos kultūros muziejus, nueiti į žinomo 
kolumbiečio dailininko Fernando Botero 
parodą. Nors Botero beveik visą gyvenimą 
- 47 metus - gyveno išeivijoje (New York’e 
ir Paryžiuje), bet kuria savo gimtinės te
matiką, pavaizduodamas tipingus charak
terius. Gėrėjausi jo meno paroda ir skulp
tūromis parke. Išvydau įdomų “Evoliu
cijos sodą” Singapūro botanikos sode. Ši 
unikali 1.5 hektarų apimanti vieta vaiz
džiai parodo, kaip augalai mums suteikė 
gyvybę. Žmonės atsirado prieš 100,000 
metų, o augalai - prieš 3.5 milijono metų.

2005m. Singaporo “Fringe” festivalio 
parinkta tema: Menas ir karas. Jame da
lyvavo vietiniai ir kitų kraštų menininkai 
iš JAV, Prancūzijos, Anglijos, Naujos Zelan
dijos, Israelio, Korėjos, Kinijos bei Indijos.

Teatrai, filmai, šokiai, meno instaliaci
jos, pasirodymai ir forumai - diskusijos 
suteikė progą įvairioms meno išraiškoms 
savitai pasireikšti ir nusakyti karo neišven
giamybę istorijoje ir atskleisti jų paliktą 
žalą. Šiame amžiuje mus persekioja karai 
terorizmas, smurtas ir opresija. Visi žino
me, kaip karuose žmogaus gyvybė tampa 

Walking New Zealand’s World Famous 
Trail”. Išleista 2002. Šioje knygoje taip pat 
skaitysite apie kai kurias Naujosios 
Zelandijos legendas.

Paskutinė knyga išleista 2004: 
“Macquarie’s Kingdom - Exploring 
Historic Sydney Today”. (The story of 
Lachlan Macquarie’s twelve-year rule in 
NSW from 1810-1822). Ši knyga yra kaip 
vadovėlis turistams, lankytojams, stu
dentams ir keliautojams per Sydnėjų.

Visos knygos yra ypač naudingos 
jaunimui, studentams ir mėgstantiems 
keliauti pėsčiomis. Jos taip pat yra įdo
mios ir pagyvenusiems, kurie nori keliauti 
kartu su Almiu savo patogioje kėdėje.

Bibliotekoje turime keletą Alės Liubi- 
nienės trilogijos “Avietė and After”, “Under 
the Eucalypts” ir “Home No More” kopijų 
viename egzemplioriuje. Tai būtų labai ge
ra dovana jaunimui arba anūkams.

Lauksime besidominčių žmonių ir 
skaitytojų.

Jadvyga Burokienė
Bibliotekos vedėja

bereikšme. Meno pagalba buvo suteikta 
proga apmąstyti šį nesibaigiantį reiškinį.

Netikėtai buvau pakviesta skaityti 
poeziją ir dalyvauti diskusijose ’’Fringe 
Speak” vasario 26 dieną, ”The Arts House 
Living Room” puošniose patalpose: 
Writers Connect - Armchair Generals @ 
The Arts House.

Savo pranešime turėjau progą supa
žindinti publiką su Lietuvos istorija ir 
žmonių atsparumu po karo sekusioms 
okupacijoms. Pranešime pateikiau ir savo 
asmenišką likimą Il-ojo pasaulinio karo 
pasekmėje.

Diskusijose dalyvavo poetai ir rašytojai 
iš įvairių kraštų, bet šiuo metu gyvenantys 
Singapūre: Yong Shu Hoong (moderato
rius), Richard Lord, Hari Kumar ir Chris 
Mooney.

Kviesti dalyviai pristatė skirtingas ka
ro versijas istorijos kontekste. Po to vyko 
diskusijos ir poezijos skaitymai.

Eilėraščius skaičiau lietuvių ir anglų 
kalba. Po skaitymo sulaukiau daug ko
mentarų apie lietuvių kalbos imponuojan
tį skambesį. Daugelis klausytojų minėjo 
išgirdę lietuvių kalbą pirmą kartą ir 
džiaugėsi gavę progą daugiau susipažinti 
su Lietuvos tauta. Džiaugiausi ir aš, turė
dama progą paskleisti Lietuvos vardą ir jos 
padėtį istorijoje. L.S.

In memoriam
Mirė Arnoldas Skinkys

Po sunkios vėžio ligos Sydnėjuje mirė 
vienas iš naujųjų atvykusių lietuvių - 
Arnoldas Skinkys.

Arnoldas gimė 1953 m. kovo 13 dieną 
Kaune. Buvo baigęs Kauno Politechnikos 
institutą. Į Australiją atvyko 1996 metais ir 
pradėjo dirbti statybose - prie olimpinių 
pastatų. Vėliau tapo darbo formanu. Sukū
rė šeimą su Svetlana, augino dukrą Sandrą.

Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų 
Arnoldas įsitraukė į lietuviškąjį gyveni
mą, ypač sportinį. Buvo “Kovo” Valdybos 
narys. Iš naujųjų lietuvių, dirbusių Sydnė
juje, suorganizavo atskiras krepšinio ko
mandas, buvo futbolo komandos kapito
nas. Dalyvavo Bendruomenės gyvenime,

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus per Velykas, kovo 27 dieną, 1130 vai. 

St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias atnašaus kun. Jonas Stan
kevičius, giedos choras “Daina”.

Kviečiame ir laukiame visų religijų lietuvius dalyvauti Kristaus prisikėlimo šventėje.
Parapijos Taryba

Viešnagė pas Australijos tautiečius
Prieš tris metus turėjau džiaugsmą ir 

galimybę aplankyti tą įdomų ir nuostabų 
kontinentą Australiją ir susitikti su Ade
laidės, Melbourno ir Sydnėjaus lietuviais. 
Jų didelis svetingumas ir šiltas nuoširdumas 
mane labai paveikė ir likau sujaudintas, kad 
jie nuoširdžiai domėjosi mano darbais 
Lietuvoje ir Afrikoje. Ne tik domėjosi, bet 
ir rėmė ir teberemia įvairiais būdais: 
simpatija, pritarimu, aukomis ir sukūrė tam 
tikslui pavyzdžiui “nevystančių gėlių” ini
ciatyvą' t.y. pasiūlo vietoj gėlių dovanojimą 
gedulo proga aukoti pagalbą našlaičiams 
ir vargstančiam jaunimui; pasiųsdavo net 
ir lietuviškų knygų, rūbų į Jaunimo Sodybą

Tad jaučiau didelį norą ir reikalą vėl ten 
apsilankyt, padėkoti ir pagyvinti mielus 
draugiškus mielaširdumo ryšius. Ir a.a. ma
no mamytė vis mane ragindavo nuvykti į 
Australiją ir padėkoti mieliems tautiečiams, 
nes ir ji susijaudindavo iki ašarų, sužinojusi 
kiek daug ir nuoširdžiai tenykščiai tautie
čiai padeda vargstančiam jaunimui ir 
vaikams.

Tad ir vėl aplankiau tautiečius Mel
bourne, Adelaidėje ir Sydnėjuje. Deja, netu
rėjau laiko apsilankymams kitur. Tikiuosi, 
kad pavyks sekantį kartą. Džiaugiuosi, 
kad bent šiuo straipsniu galiu informuoti 
platesnę visuomenę ir pačiu laiku padėkoti 
visiems, kurie savo palankumu ir aukomis 
mus palaiko ir Lietuvoje, ir Afrikoje. Ir 
kartu su mama, nors ji dabar ne šioje žemė
je, visa širdimi dėkojame už ištikimą ir 
didelę meilę bei dosnumą, kurį pas jus 
patyriau šioje kelionėje

Prieš maždaug penkerius metus atga
vau Žemaitijoje buvusią mano senelio 
žemę ir kunigų saleziečių (aš irgi esu vie
nuolis salezietis) raginamas pradėjau gal
voti, kaip Lietuvoje sukurti naudingą veik
lą pagalbos reikalingam jaunimui. Sulau
kęs stiprios finansinės pagalbos iš Vokie
tijos televizijos (ARD, BR), pradėjau or
ganizuoti kuklią stovyklavietę, sudarytą iš 
8 medinių namukų. Nuo 2000-tųjų metų 
kas vasarą ten vyksta stovyklėlės jaunimui 
iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos ir karts nuo 
karto iš Ruandos.

Jau antri metai Jaunimo Sodyboje per 

c

buvo Lietuvių Klubo narys, skaitė “Mūsų 
Pastogę”, labai nuoširdžiai ir artimai 
bendravo su Sydnėjaus lietuviais.

Vėžio ligos iškankintas, 2005 m. kovo 
20 dieną Arnoldas mirė ligoninėje.

Ilsėkis ramybėje, mielas Arnoldai, tau 
taip tolimoje, bet svetingoje Australijos 
žemėje.

Antanas Laukaitis

Antanas Kramilhis praneša, kad vietoje 
gėlių, tautiečiai prašomi aukoti šeimai lai
dotuvių išlaidoms padengti.

Laidotuvėmis rūpinasi Onutė Kapočie- 
nė tel.: 9724 9749.

atostogas ir savaitgaliais lankosi vaikų ir 
jaunimo iš neturtingų šeimų. Sodyboje jie 
gali išsimaudyti, skaniai pavalgyti, gali 
žaisti ir bendrauti, išmoksta melstis ir po 
truputį gali pažinti krikščioniškojo gyve
nimo grožį.

Taip pat sparčiai įrenginėjame ekologi
nį ūkį ir staliorystės dirbtuvėlę, kad suda
ryti sąlygas naudingam užimtumui ir kad 
būtų iš ko pragyventi.

Praėjusį pavasarį Bavarijos televizija 
(BR) paruošė apie Sodybą ir jos globojamus 
vaikus bei jaunimą išsamią laidą, kuri pa
rodyta keletą kartų visoje Vokietijoje: šita 
dokumentacija sujudino Vokietijoje labai 
daug žmonių, norinčių darbais ir aukomis 
mums Lietuvoje padėti. Šiam tikslui ir bu
vo Vokietijoje įsteigtas fondas ir jau atsirado 
nemažai žmonių, kurie norėtų globoti bent 
po vieną iš tų vaikų ir jaunimo, kol jie patys 
dar nėra pajėgūs savo gyvenimą organizuoti

Kai kas klausia, ar Afrika galutinai pa
likta? Ten išdirbau jau 27 metus ir tebe
dirbu; ten patyriau rojų ir pragarą. Ten irgi 
turėjau Jaunimo Sodybą, kuri buvo visiškai 
sunaikinta, bet dabartiniu metu ji vėl at
statyta. Apie 300 vaikų bei jaunimo ten 
turi prieglobstį, siunčiami j mokyklas, 
gimnazijas, keturi jų jau lanko universitetą, 
tad kaip juos palikti jų daliai? Ačiū Dievui, 
kad ten jau išmoko savistoviai tvarkytis ir 
man nebereikia ten nuolat būti.

Artimiausiu laiku būsiu Lietuvoje. Vie
na mergaitė, kuri jau antri metai lankosi 
Sodyboje, užklausta, kaip įsivaizduoja sa
vo ateitį ir kokie jos įspūdžiai apie Sodybą, 
šitaip pareiškė: “Gyvenimas mane neapdo
vanojo laime ir materialėmis gerybėmis, bet 
apdovanojo mane jausmais ir teigiama nuo
jauta. Kai užaugsiu, darysiu viską, kad pa
dėčiau vaikams ir jaunimui, kurie kaip aš 
dabar, vargsta baisiame neturte; gal galėsiu 
ir aš dirbti šitoje Sodyboje ir padėti ki
tiems.” Tikiuosi, kad jos ir kitų Lietuvos 
vaikų lūkesčiai nebus apvilti ir jų svajonės 
apie šviesesnę ir laimingesnią ateitį išsi
pildys.

Kun. Hermanas Šulcas, SDB

Jaunimo Sodyba, Kėkštų kaimas 
5700 Kretinga, Lietuva

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

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Blip....... ' .......
Socialinės Globos 

Į v- ' ■ Melbourne
Socialinės Globos Moterų Draugijos 

Melbourne metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 10 dieną, 1 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje.

Narės ir prijaučiančios kviečiamos 
susirinkime dalyvauti.

Moterų Draugijos 
pranešimas

31

4. Veiklos pranešimai:
a. Pirmininkės pranešimas.
b. Ligonių lankytojų-koordinatorės 
pranešimas.
c. Iždininkės pranešimas.
d. Revizijos Komisijos pranešimas.
e. Pasisakymai dėl pranešimų.

Susirinkimo DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininkės ir sekretorės 
kvietimas.

f. Darbų ir iždo apyskaitos tvirtinimas.
g. Klausimai ir sumanymai.

5. Valdybos rinkimai.
6. Susirinkimo uždarymas.

3.Mandatų Komisijos kvietimas. 7. Kavutė.

„Balio Barkaus” stovykla
„Aušros” tuntas praneša, kad po Velykų, balandžio 

10 - 16 dienomis, Camp Kariong, NSW stovykla
vietėje vyks „Balio Barkaus” stovykla. Tuomet, 
balandžio 10 d. (sekmadienį) Atvelykis bus šven
čiamas stovykloje.

Kviečiame visus skautus stovyklauti, o svečius 
apsilankyti Atvelykiui, sekmadienį, balandžio 10-tą,

nuo 1:30 vai. p.p. iki 3:30 vai. p.p. Iki pasimatymo stovykloje!

„Aušros” autumn camp
„Aušros” tuntas announces that our autumn camp will be held after Easter at Camp 

Kariong, NSW (10th to 16th April). During the camp, on Sunday, 10th April, Atvelykis 
will be celebrated with egg decorating, egg races, games and contests. We invite all scouts 
to attend camp, and guests to join us for Atvelykis fun from 1:30pm to 3:30pm on Sunday, 
10th April, 2005. See you there! Lq

Directions to camp
1) From Sydney take the F3 north to the Gosford/Woy Woy exit.
2) At the 2"d set of traffic lights immediately past the SHELL garage turn right into Woy 

Woy Rd.
3) From here travel 3.2 km to the turnoff into camp. It is on the right hand side of the 

road. The turn is well marked with reflectors and there is a sign.
4) Turn down the camp entrance road and take the right fork.
5) Park in the car park and proceed to main Hall on foot.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, B ANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.Iithuanianclub.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. ,, t 
.......................................................------------------------------------------------------------
Didįjį Penktadienį, kovo 25 Hieną, ir 
Velykų Sekmadienį, kovo 27 dieną, 
Klubas bus uždarytas.

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 
tek: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Atostogos Melbourno šokėjams jau baigėsi
Tautinių šokių grupės, kurios iki šol neturėjo pastovaus tvarkaraščio, savo repaticijas 

vėl pradės po Velykų (antradienį, kovo 29 dieną / šeštadienį, balandžio 2 dieną). Amžiaus

in Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kuiybos
Simpoziumo Organizacinis Komitetas praneša:

Tezės XIII Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos Simpoziumui priimamos iki 2005 
m. kovo 15 d.

Simpoziumo Organizacinis Komitetas nusprendė, kad konkurso būdu bus remiamos 
jaunųjų mokslininkų, iki 35 metų, kelionės išlaidos į Simpoziumą. Atranka bus atliekama 
pagal mokslinės kūrybinės veiklos rezultatus, o pirmenybė teikiama mokslininkams, 
bendradarbiaujantiems su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei mokslininkais.

XIII Simpoziumas - tai puiki proga visiems lietuviams mokslininkams, dirbantiems 
užsienyje, atvykti į Lietuvą ir atnaujinti bei sustiprinti ryšius su kolegomis Lietuvoje. 
Organizatoriai tikisi, kad mokslo ir studijų institucijos gali daug padaryti, sudarydamos 
palankias sąlygas kolegoms užsienyje atvykti j Simpoziumą - pasirūpinti apgyvendini
mu, maitinimu bei supažindinti su tyrimais, atliekamais institucijoje. Numatoma, kad 
Lietuvos mokslininkai pasinaudos proga pristatyti Simpoziume savo tyrimus bei aptarti 
bendradarbiavimo galimybes.

Dalyviai registruojami ir tezės priimamos XIII Simpoziumo svetainėje:
http://mks.lms.lt
Šioje svetainėje rasite visą reikalingą informaciją lietuvių ir anglų kalbomis. 

Pranešimus taip pat bus galima skaityti ir anglų kalba. Prašome paraginti savo kolegas 
dalyvauti XIII Simpoziume. LMS-info

apribojimai grupėse yra tik apytikriai:
Gintarėliai 4-10 metų šeštadieniais (Saturdays) 1-2 pm
Malūnėlis 10-17 metų šeštadieniais (Saturdays) 2-3 30pm
Gintaras 17-35 metų šeštadieniais (Tuesdays) č^S^pm
Šokdava 25+metų šeštadieniais (Saturdays) 10am-12pm

Holidays Are Over For Melbourne Folk Dance Groups
Those folk dance groups that have not already resumed will be getting back into the 

swing of things straight after Easter (Tuesday 29th March / Saturday 2nd April). The groups 
are listed above. Given age ranges are a guide only.

General Information: Gintaras Radzivanas 0407-985-751

Australijos lietuvių literatų dėmesiui
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga į savo poezijos almanacho TEN, SIDAB

RO VINGY... (2000-2009) VI tomą priims ir jų kūrybą.
5-7 eilėraščius, vizitinę savo nuotrauką ir trumpą kūrybinę biografiją skubiai siųs

kite adresu: Vladas Buragas, Taikos pr. 73 - 69,
LT - 50437 Kaunas - 41, LITHUANIA.

Pasiteirauti: vlabur@one.lt
Pagarbiai, Vladas BURAGAS

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas

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 am. - 4.00 pan.

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 pan.

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

Mūsų Pastogėj
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY------ 

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

• Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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