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Lietuvos Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje

Šių metų vasario 17 diena Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” paminėtas Lietuvos 
Nepriklausomybės jubiliejus. Meninėje programos dalyje pasirodė ir lietuvių tauti
nių šokių grupė “Sūkurys” bei “Aušros “ tunto skautai. Nuotraukoje viršuje - dalis 
šokėjų ir skautų. Plačiau apie Švente skaitykite “M.R” psl. 3.

A,Kl™n^"Lietuvos įvykių apžvalga
Kosove įvyko 

tai, kas 
neišvengiama

Europarlamcn- 
taras Vytautas 
Landsbergis, ko
mentuodamas Ko
sovo parlamento 
priimtą sprendimą 
dėl Nepriklauso
mybės paskelbimo.

sakė: “Įvyko, kas buvo neišvengiama ypač
po to, kai Maskva ir Belgradas atmetė 
Jungtinėse Tautose parengtą M. Ahtisaari’o 
modelį. Dabar svarbiausia - kad Kosovo
albanai rūpestingai atsižvelgtų į savo ser
bų mažumą, kad ten neįvyktų kokių 
susidūrimų. Šeimininkai turi būti dėme
singi tiems, kuriuos kas nors rodys kaip 
nuskriaustus.

O apskritai Kosovo kaip galimos eu- 
ropietiškos valstybės atsiradimas yra kelių 
reiškinių pasekmė. Pirmiausia, tai pačių 
kosoviečių noras gyventi saugiai ir sava
rankiškai. Taip pat-Serbijos nacionalko- 
munistinio elito žiaurios ir trumparegės 
politikos rezultatas aklai sekant Maskvos 
nurodymais. Užuot išsiskyrę kiek galima 
draugiškiau ir su perspektyva susitikti 
Europoje, Serbijos vadovai -pirmiausiai, 
S. Miloševičius - darė viską, kad iškastų 
kuo gilesnį griovį tarp buvusios Jugo
slavijos kaimynų. Ir prarado viską. Prieš
paskutinė buvo Juodkalnija, paskutinis - 
Kosovas.

Ar sustiprės dabar Europoje separa
tistiniai judėjimai? Nebūtinai.Maskva, 
tikriausiai, mėgins keršyti. Matysim-kam. 
Didžiausia pagunda jai bus provokuoti 
Gruziją.”

Primename, kad Kosovo parlamentas 
nepriklausomybę paskelbė vasario 17 
dieną, nepaisant griežtų Serbijos protes
tų. (Bernardinai.lt)
Vatikano pareiškimas dėl Kosovo

Po vienašališko Kosovo nepriklauso
mybės paskelbimo Šv. Sostas išplatino pa
reiškimą, kuriame abi šalys raginamos 
elgtis apdairiai, siekiant išvengti ekstre
mistinių išpuolių, galinčių išprovokuoti 
smurtą regione.

Vatikano Radijas paaiškino Vatikano 
poziciją šiuo klausimu:

“Kosovo vienašališkas nepriklausomy
bės paskelbimas, kuris remiasi Jungtinių 
Tautų tarpininko, Martti Ahtisari rekomen
dacija, sukūrė naują situaciją, kurią, be abe
jonės itin atidžiai seks Šventasis Sostas.

Tačiau šio metu Šventasis Sostas jau
čiasi atsakingas vykdyti savo moralinę ir 
dvasinę misiją, tai yra siekti taikos bei 
teisingos tvarkos palaikymo tarp tautų. Tad 
kviečia visus, ypač atsakinguosius Serbi
jos bei Kosovo politikus elgtis apdairiai, 
prašo imtis veiksmingi} ir ryžtingų prie
monių, siekiant išvengti bet kokių eks
tremistinių reakcijų ar smurto proveržių, 
kad jau nuo dabar būtų kuriamos prielai
dos pagarbai, susitaikymui ir bendra
darbiavimui ateityje”.

Lietuvos Prezidentas ragina 
pripažinti Kosovo nepriklausomybę

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
pasveikino Kosovo apsisprendimą pa
skelbti nepriklausomybę, manydamas, kad 
tai yra vienintelis būdas užtikrinti ilga
laikį stabilumą šiame krašte.

“Lietuva, būdama Europos Sąjungos ir 
NATO narė, visuomet pabrėžė saugumo
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Kaziuko mugėje - tris dienas bus visko
Vasario 29 dieną Vilniuje prasidėsian

ti tradicinė Kaziuko mugė šiemet tris die
nas šurmuliuos ne tik įprastose senamies
čio gatvėse, bet ir Katedros aikštėje. Pasak 
istorikų, būtent čia XVII amžiuje gimė 
Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventė, o 
XIX amžiuje peraugo j mugę. Čia netrūks 
tradicinę mugę simbolizuojančių akcen
tų, išvysime socialiai remtinų asmenų, glo
bos namų auklėtinių dirbinių.

Kaziuko mugėje dalyvaus gausus būrys 
ne tik Lietuvos amatininkų, tautodailinin
kų, liaudies meistrų, bet ir svečių iš Lenki
jos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Vengrijos, 
Baltarusijos. Tautodailės ir dailiųjų ama
tų mugė šurmuliuos Gedimino prospekte. 
Nuo Katedros aikštės prieigų iki pat Tymo 
kvartalo tęsis bene 2kilometrus nenutrūks
tanti grandinė.

Kaziuko mugės organizatorius Vytenis 
Urba spaudos konferencijoje pasakojo, kad. 
be koncertų ir pokštų, mugės dalyvius ir 
svečius stebins netikėti šventės akcentai. 
Mugės teritorija pasipuoš artėjančio pava
sario akcentais - didelėmis net 4 metrų 
gėlėmis, mugės lankytojus stebins Pasvalio 
meistrų sumontuotas milžiniškas egzo
tiškas padarėlis “vikšriukas tauškaliukas”. 
Šis padarėlis ne tik raitysis, judės miesto 
gatvėmis, bet ir dainelę trauks, visus į Ka
ziuko mugž kvies.

Šventinėse teatralizuotose eitynėse, 
kurios vyks antrąją mugės dieną - šešta
dienį, kaip ir senais laikais, dalyvaus žy

Šią vasarą - Sąjūdžiui 20 metų
Šią vasarą Lietuvai minint Sąjūdžio 20- 

ąsias metines, j Vilnių susirinks iškiliau
sios XX amžiaus pabaigos asmenybės. 
Minėjimą rengia speciali komisiją ir jai 
padeda įvairios valstybinių institucijų ir 
mokslo įstaigų sukurtos darbo grupės. 
Vienas iš renginio organizatorių. Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys, signataras Bro
nislavas Genzelis, apie minėjimo programą 
paaiškino dienraščiui “Lietuvos žinios”:

“Birželio 6-7 dienomis Vilniuje ren
giama dviejų dienų tarptautinė konferen
cija “Berlyno sienos griuvimas: nuo Bu
dapešto iki Vilniaus”, globojama Prezi
dento Valdo Adamkaus. Pirmąją dieną jo
je kalbės to meto aktyvūs Lietuvos ir 
užsienio politikos veikėjai, savo žodžiu ir 
autoritetu parėmę Lietuvos nepriklauso
mybės siekį, kitą dieną vyks mokslinin
kų diskusijos.

Konferencijoje jau pažadėjo dalyvauti 
buvęs Estijos prezidentas Arnold Rūiitel, 
buvęs Latvijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Anatolij Gorbunov, tuome
tinis Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos

Vilniui - plati reklama
Kaip praneša DELF1, Vyriausybės pa

tvirtintos Nacionalinės programos „Vilnius 
-Europos kultūros sostinė 2009“ kultūri
niams, meno ir visuomeniniams projektams 
įgyvendinti numatyta skirti 65 nūn. litų, 
rinkodaros ir komunikacijos projektams 29 
mln. litų, infrastruktūros objektų rekonstra
vimui ir naujai statybai -189 mln. litų. Pro
gramos administravimui skirta 11 mln. litų. 

miausi amatininkai, nenuilstantys liaudies 
meno, senovės amatų propaguotojai.

Amatų miestelyje savo dirbinius pri
statys ir jų pasigaminti mokys keliolika 
Vilniaus galerijų, gaivinančių dailiųjų 
amalų tradicijas-kalvystės, puodininkys
tės, vitražo, juodosios keramikos, verbų 
pynimo, kiaušinių marginimo, gintaro ap
dirbimo, auksakalystės, tekstilės, karpinių, 
lietuviškos kulinarijos ir kitus amatus. Po 
senamiestį keleivius kaip ir pernai vežios 
neįprastas, tam specialiai pritaikytas 
traktorius geležiniais ratais su priekaba - 
nameliu.

Šimtametes tradicijas turinti Kaziuko 
mugė, dar vadinama kermošiumi arba 
jomarku, lydėdavo bažnytinę šventę - šven
tojo Kazimiero mirties dieną, kovo 4-ąją. 
Pamažu prekybinė šventės dalis vis plėtėsi. 
1827 metais pirkliai gavo privilegiją Ka
tedros aikštėje rengti keletą dienų trun
kantį prekymetį.

1901 metais turgus buvo iškeldintas į 
Lukiškių aikštę, kur suvažiuodavo tūks
tančiai vežimų iš aplinkinių kaimų, būdavo 
prekiaujama ne tik saldžių riestainių vir
tinėmis. meduolinėmis “Kaziuko širdi
mis” ir kitais skanėstais, bet ir namudi
niais dirbiniais, mediniais arkliukais ir 
kitais žaislais, naminiais paukščiais ir 
gyvuliais. Sovietmečiu Kaziuko mugė 
vykdavo Kalvarijų turgavietėje, atkūrus 
Nepriklausomybę - Vilniaus senamiesčio 
gatvėse ir skveruose. LGITIC 

pirmininkas Stanislav Šuškevič, buvęs 
Islandijos užsienio reikalų ministras Jon 
Baldvin Hannibals- 
son (žifir. nuotr. deši
nėje, Islandija pir
moji pripažino Lie
tuvos nepriklauso
mybę) ir jo brolis, 
Reikjaviko Univer
siteto profesorius 
Arnor Hannibals- 
son, tuo metu sukūręs grupę Lietuvai rem
ti, “Prahos pavasario” lyderio Aleksander 
Dubček sūnus, tariamasi su buvusiu Len
kijos prezidentu Lech Walęsa, buvusiu 
Čekoslovakijos prezidentu Vaclav Havel, 
tuometiniais Vokietijos, Vengrijos, Uk
rainos lyderiais.”

Pasak prof. B. Genzelio, minint Sąjū
džio gimimą, planuojami ir kiti renginiai, 
ketinama leisti du kartus per metus pa? 
sirodysiantį “Išsivadavimo metraštį”, kurio 
pirmasis numeris jau parengtas, bei 
enciklopedinį leidinį “Sąjūdžiui - dvide
šimt. Sąjūdžio istorija”. □

Programos įgyvendinimui lėšas skiria 
Kultūros ministerija (apie 60%) ir Vilniaus 
miesto savivaldybė (apie 40%). Programą 
numatoma įgyvendinti 2008 - 2010 m. Pro
jekto rengėjai tikisi, kad programos rengi
niuose apsilankys ir dalyvaus ne mažiau 
kaip 3 mln. žmonių, bus įvykdyta ne mažiau 
kaip 300 kultūros, meno ir visuomeninių 
bei rinkodaros ir komunikacijos projektų.

1

Bernardinai.lt


raS Trumpai iš visur
♦ Pakistano pre
zidentą Pervez 
Musharraf re
mianti Pakistano 
Musulmonų lyga 
(O) pralaimėjo 
vasario 8 d. par
lamento rinki
mus, užsitikrinda
ma tik 40 atstovų 
iš 342 vietų par

lamente. Daugiausiai balsų surinko Pakis
tano Liaudies Partija, kuriai priklausė nu
žudytoji Benazir Bhutto. Ji pravedė 88 at
stovus, antroje vietoje palikdama Pakista
no Musulmonų Lygą (Nawaz) su 66 atsto
vais. Šios dvi partijos derasi dėl koalicinės 
Vyriausybės sudarymo, įtraukiant dvi ma
žesnes partijas. Rinkimuose dalyvavo ma
žiau kaip 35% balsavimo teisę turinčių žmo
nių. Daugelį išgąsdino teroristiniai užpuo
limai, per kuriuos rinkimų kampanijos me
tu buvo nužudyti keli šimtai žmonių. Toli
mesnėse Pakistano provincijose moterys 
buvo atbaidytos nuo balsavimo.
♦ Vasario 19 d. Kubos prezidentas Fidel 
Castro, valdęs kraštą nuo 1959 metų, 
oficialiai paskelbė per komunistų partijos 
laikraštį “Granma”, kad jis pasitraukia iš 
prezidento ir iš vyriausio kariuomenės va
do pareigų. Nuo 2006 m. liepos šiose parei
gose jį laikinai pavadavo jo brolis Raul Castro.
♦ Vasario 19 d. Australija formaliai pri
pažino Kosovo nepriklausomybę, paskelb
tą vasario 17 d. Reaguodama į tai, Serbija 
atšaukė savo ambasadorių iš Canberros. 
Kosovo nepriklausomybę pripažino JAV 
ir beveik visos Europos Sąjungos valsty
bės, jų tarpe viena iš pirmųjų Lietuva. 
Ispanijai griežtai atsisakant Kosovo pri
pažinti, pati Europos Sąjunga priėmė kom
promisinę pripažinimo formulę, paskelb
dama pripažįstanti, kad Kosovo yra Eu

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
beistabilumo svarbą, - sakė Prezidentas. - 
Esu įsitikinęs, kad saugumas Europoje ne
įmanomas be stabilios situacijos Kosove”.

“Todėl prašau Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministrą Petrą Vaitiekū
ną artimiausiu metu kreiptis į Seimą ir 
prašyti pradėti Kosovo pripažinimo pro
cedūrą. Tokiu pat keliu ketina žengti ir 
dauguma Europos Sąjungos valstybių”, - 
sakė Prezidentas. Jo nuomone, Kosovo 
atvejis yra unikalus.

Afganistanas pirmas pripažino 
Kosovo nepriklausomybę

Afganistanas “atsižvelgdamas į Kosovo 
žmonių valią” ir “jo įsipareigojimą puose
lėti demokratines vertybes, žmonių teises, 
taip pat teisę į suverenumą ir gerų santy
kių tarp šalių plėtimą... pripažįsta Koso
vo nepriklausomybe”. - sakė Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas spaudai 
Sultan Ahmad Baheen.

JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija ir 
Vokietija, nežiūrint Serbijos ir Rusijos 
protestų, remiamų Kinijos, taip pat 
nedelsdami pripažino naujos Kosova 
valstybės teisėtumą.

Iš Baltijos valstybių istorijos
Neseniai (2008-01-16) suėjo dešimt

metis nuo Baltijos valstybių ir JAV part
nerystės chartijos sukūrimą, atlikusios 
reikšmingą vaidmenį Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai siekiant strateginių euroatlantinės 
integracijos tikslų,

JAV padėjo Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
sustiprinti savo demokratines institucijas, 
modernizuoti visuomenę, ekonomiką ir 
ginkluotąsias pajėgas, tapti NATO narėmis.
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ropos Sąjungos protektorate.
♦ Vasario 21 d. Serbijos sostinėje Belgrade 
demonstravo apie 150 000 žmonių minia, 
protestuodama prieš Kosovo nepriklauso
mybės paskelbimą. Iš minios atsiskyrė apie 
100 žmonių, kurie policijos netrukdomi 
įsilaužė į JAV ambasadą, ją išplėšė ir uždegė. 
Tik po 45 minučių atvyko ugnegesiai ir pa
pildomos policijos pajėgos. Ambasados vi
duje buvo rastas vieno sudegusio riauši
ninko kūnas. Tą pat dieną buvo užpultos ir 
Kroatijos, Bosnijos ir Turkijos ambasados. 
Saugumo sumetimais Australija laikinai 
uždarė savo atstovybę Belgrade.
♦ Vasario 21 d. JAV valdomųjų raketų 
kreiseris USS LakeErie su SM3 tipo raketa 
pašovė sutrikusį žvalgybinį satelitą, skric- 
jusį 250 km. aukštyje virš Pacifiko 11 000 
km/val. greičiu. Raketa sėkmingai sunai
kino hidrazinu pripildytą satelito degalų ba
ką bei suskaldė patį satelitą. Išvengta pavo
jaus, kad hidrazinas, vartojamas kaip rake
tinis variklis, paskleistų nuodingas dujas 
dideliame žemės paviršiaus plote, jei būtų 
išlikęs satelitui subyrant žemės atmosferoje.
♦ Po peršovimo į Royal Darwin Hospital 
atskraidintas Rytų Timoro prezidentas. 
Jose Ramos-Horta vasario 21 d. atgavo są
monę ir ištarė pirmus kelis žodžius. Lai
kinai Rytų Timoro prezidento pareigas 
einąs Fernando de Araujo priėmė besilan
kantį Airijos užsn. reikalų ministrą Dermot 
Ahern pasitarimams. Airija pasiūlė laiki
nai priimti apie 600 atleistų Rytų Timoro 
karių, kurių dezertyravimas 2006 metais 
iššaukė Rytų Timore žudynes bei Alfredo 
Reinado sukilimą.
♦ Vasario 21 d. apie 10 OOOTurkijos karių
įžengė j šiaurinį Iraką, išvalyti jį nuo Tur
kijos teritoriją užpuldinėjančių kurdų su
kilėlių. Turkija užtikrino Irako vyriausybę, 
kad jos kariuomenė bus atšaukta iš Irako 
artimiausioje ateityje. □

Baltijos šalims tapus visateisėmis NATO 
ir Europos Sąjungos narėmis, buvo 
įgyvendinti pagrindiniai JAV ir Baltijos 
valstybių partnerystės chartijos tikslai ir 
bent dalinai įgyvendintas Baltijos šalių 
saugumas ir faktinė Nepriklausomybė.

Kalbant apie Lietuvos įstojimą į 
NATO reikia paminėti reikšmingą įtaką 
padariusį tuometinį Lietuvos kariuomenės 
vadą, generolą Joną Kronkaitį. Būdamas 
JAV-jų kariuomenės atsargos pulkininku, 
asmeniškai pažinojęs JAV valstybės 
sekretorių gen. Colin Powell, jis galėjo į 
amerikiečių valdančiuosius sluoksnius 
kreiptis kaip j senus kolegas ir bičiulius. 
Gaila, kad tas įnašas j Lietuvos saugumą 
taip dažnai užmirštamas “senosios gvar
dijos”, iškopusios į I Jetuvos “elitą”.
Europos žmogaus teisių teismas 

atmetė skundą
Strasbūre įsikūręs Europos Žmogaus 

teisių teismas (EŽTT) paskelbė nuosprendį 
dėl Sausio 13-osios perversmo dalyvių Juo
zo Kuolelio, Leono Bartoševičiaus ir My
kolo Burokevičiaus skundo prieš Lietuvą. 
Teismas atmetė visus pareiškėjų, kuriuos 
Lietuvos teisėsaugos struktūros buvo pri- 
pažinusios vykdžius antivalstybinę veiklą 
praėjusio dešimtmečio pradžioje, skundus 
dėl to, kad neva buvo pažeista jų minties, 
sąžinės ir religijos, saviraiškos, susirinki
mų ir asociacijos laisvė, dėl to, kad jų bylos 
Lietuvos teismuose buvo nagrinėjamos 
pernelyg ilgai, dėl to, kad jie buvo nubausti 
už veikas, kurios šių veikų atlikimo metu 
Lietuvos įstatymuose dar nebuvo įtvirtin
tos kaip nusikalstamos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGLTIC ir “Bernardinai”.

Didžiausias rūpestis - kylančios kainos
Kaip parodė „Eurobarometro” tyri

mas, 62% lietuvių svarbiausia problema 
įvardija kylančias kainas ir infliaciją, 34%
- nusikalstamumą, 20% - sveikatos ap
saugos sistemą. Prieš pusmetį kylančias 
kainas ir infliaciją kaip pagrindinę prob
lemą įvardijo gerokai mažiau - 38% res
pondentų. Šią informaciją perdavė žinių 
agentūra DELFI.

18% respondentų prie pagrindinių 
problemų priskyrė ekonominę padėtį, 15%
- mokesčius, 12% - pensijas. Tuo tarpu 
nedarbo ir švietimo sistemos problemas 
išskyrė tik po 7% respondentų. Jau kele
rius metus išlieka tendencija, kad vyres
nio amžiaus gyventojams svarbiausios 
problemos susijusios su sveikatos apsauga 
bei pensijomis. 15-39 metų amžiaus res
pondentams kur kas labiau rūpi proble
mos, susijusios su ekonomika - nedar
bas, imigracija, švietimo sistema, aprūpi
nimas būstu, mokesčiai. Tik kylančių 
kainų problema panašiai aktuali visose 
amžiaus grupėse, išskyrus pačius jauniau
sius -15-24 metų amžiaus respondentus.

Visų 27 ES šalių gyventojai didžiau
siomis problemomis įvardija nedarbą, ky

Minėjo ir Japonijoje bei Kinijoje
Nepriklausomybės 90-mečio proga 

Lietuvos ambasada Tokijuje vasario 18 
dieną surengė priėmimą, kurio metu 
rečitalį atliko žinoma Japonijos pianistė 
Tomona Miyazaki, pamėgusi lietuvių 
kompozitoriaus M.KČiurlionio kūrybą ir 
garsinanti ją už Lietuvos ribų. Tomona Mi
yazaki 2004 m. koncertavo Lietuvoje, kur 
ji buvo apdovanota tarptautinio konkurso 
„Muzika be sienų“ pagrindiniu prizu.

Bibliotekoms - internetas ir kompiuterių gausybė
Kompiuterių milijardieriaus įsteigta 

Bill and Melinda Gates Foundation, per 
savo paramos projektą “Libraries for 
Progress”, Lietuvai skiria 35.7 mln. litų 
(15.2 mln. JAV dolerių) paramą. Pagal 
ankstesnį susitarimą, lėšų šiam projektui 
įgyvendinti skiria ir Lietuva - 24 mln. litų 
(10.2 mln. JAV dolerių). Programos part
nerė informacinių technologijų kompa
nija “Microsoft” projektui “Bibliotekos 
pažangai” dovanoja naujausios programi
nės įrangos, kurios vertė siekia 16.4 mln. 
litų (7 mln. JAV dolerių). Ji bus įdėta į 
daugiau kaip 4100 kompiuterių Lietuvos 
bibliotekose.

Lėšų dabar nestinga. Jei Kultūros mi
nisterija ir Nacionalinė biblioteka per 
pusketvirtų metų (kaip numatyta) įgyven
dins šį projektą, Lietuvos gyventojai galės 
nemokamai naudotis kompiuteriais ir in
ternetu bet kurioje viešojoje bibliotekoje 
visose 60-yje Lietuvos savivaldybių.

Jau dabar net 58 savivaldybių biblio

Vokiečiai smogė lietuvių vagių gaujai
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Vokieti

jos pareigūnai staigios akcijos metu su
laikė 20 lietuvių. Tai - Vokietijoje siautė
jusios gaujos iš Lietuvos nariai, kurių pir
minis taikinys, atrodo, buvo automobiliuo
se montuojami navigacijos prietaisai. Pa
gal vokiečių policijos informaciją, gaujos 
nariai įsibrovė j mažiausiai tūkstantį ma
šinų. Padaryta žala siekia milijonus eurų. 
Tokiu įspūdingu rezultatu Vokietijos po
licija galėjo pasidžiaugti po operacijų 
Koelno ir Duessseldorfo miestų apylin
kėse. Šiaurės Reino-Vestfalijos policijos 
pareigūnai ankstų pirmadienio rytą (vasa
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FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
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lančias kainas, infliaciją, nusikalstamumą. 
Tuo tarpu Lietuvoje nedarbą kaip proble
mą įvardija 7% respondentų. Kylančių kai
nų, infliacijos problema dar aktualesnė 
Latvijos, Slovėnijos bei Estijos gyvento
jams - šią problemą paminėjo atitinka
mai 77%, 63% ir 58% šių šalių respon
dentų. Mažiausiai dėl infliacijos jaudinasi 
turkai, švedai, danai ir britai - šią problemą 
paminėjo iki 10% šių valstybių piliečių.

Viešosios politikos ir vadybos insti
tuto analitikas Žilvinas Martinaitis at
kreipia dėmesį, kad tarp trijų ar penkių 
svarbiausių problemų lietuviai nemini 
švietimo. „Kartu su sveikatos apsauga tai 
yra sritys, Lietuvoje likusios mažiausiai 
reformuotos ir kurių reformos pribren
dusios, bet nevyksta“, - DELFI sakė Ž. 
Martinaitis. „Visi kiti veiksniai rodo, kad 
žmonės šneka apie tai, kas jiems rūpi. Nors 
mūsų Vyriausybė, atrodytų, šiose srityse 
deda mažiausiai pastangų“, - teigė Ž. 
Martinaitis. Pasak jo, išaugęs susirūpini
mas kainomis atspindi objektyvius proce
sus - per pastaruosius metus išaugo in
fliacija ir, daugelio ekspertų vertinimu, ki
tąmet išliks aukšta, jei dar labiau nedidės.

Lietuvos ambasada Beidžinge Vasario 
16-osios proga surengė šventinį priėmi
mą, kurio metu grojo akordeonistas Ka
zys Stonkus. Valstybės atkūrimo dienos 
proga ambasada išleido specialų leidinį 
kinų kalba „Kelias j Lietuvą“. Priėmimo 
melu buvo įteiktas apdovanojimas už 
Lietuvos vardo garsinimą krepšinio tre
neriui Jonui Kazlauskui, kuris šiuo metu 
treniruoja Kinijos krepšinio komandą. □ 

tekoms perduodama daugiau nei 2 mln. 
litų vertės kompiuterinė ir programinė 
įranga. Vyriausybės nutarimu savivaldy
bių bibliotekoms perduodami 658 asme
niniai stacionarūs kompiuteriai, 58 nešio
jamieji kompiuteriai, 183 lazeriniai spaus
dintuvai, 58 skaitmeniniai projektoriai ir 
programinė įranga.

Įranga paskirstyta bibliotekoms, at
sižvelgiant į jt| poreikius ir darbo grupės 
rekomendacijas.

ELTA primena, kad pagal projektą “Bib- 
liotekos pažangai” viešam interneto nau
dojimui Lietuvos bibliotekose įrengti iki 
2011 metų bus skirta 76 mln. litų. Daugiau 
kaip 850 viešųjų Lietuvos bibliotekų 
miestuose ir kaimuose galės teikti nemo
kamą interneto prieigą.

Šiemet visoms šioms bibliotekų reik
mėms bus skirta daugiau kaip 50 mln. li
tų, t. y. 11 mln. daugiau negu 2007 m ir 32 
mln. daugiau negu 2003 m. programos 
vykdymo pradžioje. LGITIC 

rio 18d.) netikėtai šturmavo devynis bu
tus: tris Koeln’e, tris Essen’e ir po vieną 
Herne’je, Moenchengladbach’e ir Mindcn’c, 
taip pat vienos įmonės teritoriją Gelsen- 
kirchen’e. Suimtiesiems lietuviams - nuo 
16 iki 43 metų. Dauguma jų kilę iš Pa
nevėžio.

Pranešama, kad sulaikomi lietuviai 
atrodė gerokai nustebę, nes nesitikėjo to
kios savo “karjeros” pabaigos. Papildomai, 
per minėtą staigią akciją buvo sučiupti dar 
4 lietuviai nusikaltėliai, kurių vokiečių 
policija ieškojo jau seniai ir kurie sėkmin
gai slapstėsi. □
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Bendruomenės baruose___________
Vasario 16-osios minėjimas Sydnėjuje

Aida Zastarskytė-Abromas

Mūsų valstybė šiais metais švenčia 
Nepriklausomybės paskelbimo 90-metį.

Iškilmingai ir linksmai paminėjome 
šią švente ir mes, Sydnėjaus lietuviai. Nuo 
ryto susirinkome į bažnyčią. Po šv. Mišių 
vykome į Lietuvių Klubą, kur vyko šven
tės tęsinys. Žmonių kaip niekad buvo 
daug. Visi linksmai nusiteikę, draugiškai 
kalbėjosi ir laukė minėjimo pradžios.

Minėjimas prasidėjo Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkės Gretos Savickai- 
tės-Fletcher sveikinimo kalba. Ji Bernar
do Brazdžionio eilėraščio posmais krei
pėsi į publiką ir pasveikino visus su Lie tu- 
vos Nepriklausomybės Diena.

Šventėje dalyvavo LR Garbės genera
linis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris 
su žmona Juta. Konsulo šiltas ir nuošir
dus žodis ragino išlikti lietuvybės saugo
tojais ir puoselėtojais.

Dr. Vytautas Doniela paruošė paskaitą 
apie Lietuvos ilgą ir sudėtingą kelią į Ne
priklausomybę. Ne vienas sukluso išgir
dęs visas istorines peripetijas, kurias išgy
veno tuo metu Lietuva.

Vyresniųjų skautų pasirodymas. Iš kairės: Edis Karp, Kristina Rupšienė, Elena Erzikov, 
Belinda Hornaitė, Dovilė Zduobienė ir Darius Gakas.

Vasario Šešioliktosios minėjimas Brisbanėje
Sekmadienį, vasario 17 d., nepabūgę 

gręsiančio lietaus, gražus būrys brisbanie- 
čių susirinko į Lietuvių Namus atšvęsti 90 
metų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį.

ALB Brisba- 
nės Apylinkės 
Valdybos pirmi
ninkas Algis Mil
vydas (žiūr. nuotr. 
dešinėje) pasvei
kino susirinku
sius ir pakvietė 
sugiedoti Tautos 
Himną.

Prie tautinės vėliavos budėjo jaunimas. 
Algis Milvydas perskaitė Lietuvos Pre
zidento Valdo Adamkaus sveikinimą 
visiems Lietuvių Bendruomenės nariams. 
Jo žodžiams, kad brangiausia žemė mums 
visada bus Tėvynė Lietuva, visi širdingai 
pritarė.

Toliau kalbėjo Rolandas Kaupelis. Sa
vo kalboje jis apgailestavo, kad Tėvynę pa
likę tautiečiai per daug greitai užmiršta 
esą lietuviais. Turėtume girtis savo kalba, 
kultūra ir papročiais. Lietuva - mažas 
kraštas, todėl kiekvienas lietuvis yra bran
gus ir reikalingas savo tautai. Sovietiniais 
laikais Lietuvos jaunimas mokėjo paminėti 
Vasario 16 tosios dieną, slapta prisisegda
vo tautinius ženkliukus ir vėliavėles.

Netradiciškas buvo Nijolės Jankutės- 
Užubalienės paruoštas literatūrinis pa
sveikinimas, kuris skambėjo taip: “Tris 
kartus laisva!"

Po šių gražių kalbų prasidėjo meninė 
programa. Pirmieji scenoje pasirodė 
skautai. Jų programą paruošė visada 
linksma ir besišypsanti Kristina Rupšie
nė. Pasirodyme dalyvavo jaunesnieji ir 
vyresnieji skautai. Įdomu buvopamatytiir 
išgirsti jų atliekamas dainas. Šaunuoliai 
skautai!

Po skautų scenoje pasirodė “Sūkurio" 
šokėjai, kuriems vadovauja ta pati visur 
suspėjanti Kristina. Kai matai scenoje 
šokančius ir lietuviškai kalbančius tre
čios, o gal ir ketvirtos kartos jaunus lie
tuvaičius, širdis iš džiaugsmo dar smar
kiau ima plakti.

Maloniai nuskambėjo lietuvių poett) 
eilės apie Lietuvą. Scenoje pasirodė du 
jauni skaitovai Aistė Zenkevičiūtė ir Re
gimantas Kičas. Tai studentai, neseniai 
atvykę į Sydnėjų. Smagu, kad nauji žmo
nės įsijungia į bendruomenės veiklą.

Šventės kulminacijoje - choro “Daina” 
pasirodymas, kuris apvainikavo visą ren
ginį. Choro vadovės Birutės Aleknaitės

Šios dienos paskaitą skaitė neperse
niausiai iš Lietuvos atvykusi Genė Navic
kienė. Švęsdami šios dienos garbingą su
kaktį, prisimename, kiek daug priešų tu
rėjo atmušti Lietuvos maža kariuomenė. 
Ji sugebėjo išvaryti bolševikus ir bermon
tininkus iš krašto ir tik tada Lietuva ga
lėjo tapti nepriklausoma valstybe. Lietu
vos vardas iškilo pasaulio akyse. Deja, per 
50 vergijos metų Tauta kentėjo Sibiro 
kančias, bet neprarado vilties, kad išaus 
laisvės rytas. Kad ir kaip žiaurus okupan
tas mėgino su tankų kolona palaužti lais
vės kovotojų ryžtą, visgi tauta nepalūžo ir 
šiandien džiaugiamės iškovota Laisve.

Irena Aičienė perskaitė jaudinantį 
eilėraštį apie baisias dienas, kai tankai 
triuškino žmones, kurie tiktai troško lais
vės savo kraštui.

Filomena Luckienė perskaitė Maldą už 
Tėvynę ir Antano Skirkos eilėraštį "Tėvy
nės ilgesys”. Kaip ir visada. Filomena su 
jautrumu ir įsijautimu mokėjo perduoti 
poeto mintį. Jaunasis Andrius Kaupelis pa
grojo smuiku keletąlinksmų dainelių. Irena 
Aičienė padeklamavo P.Stelingio eilėraštį 
"Mažytei žemei”. Tėvyne mūsų - Tu ryt
mečio šviesi žvaigždelė. Minėjimas už
baigtas visiems dainuojant "Lietuva bran
gi”. Po to sekė kavutė su gardžiais užkan
džiais. Regina Platkauskienė

Dalis “Dainos” choristų ir dirigentė Birulė Aleknaitė.

parinktos dainos, Woj
ciech Wisniewski profe
sionalus akomponavimas, 
skambūs choristų balsai ir 
visų šių žmonių sutelk
tumas suteikė šventei pa
kylėjimo.

Paskutinė daina - “Lie
tuva - dainų šalis” - buvo 
dainuojama du kartus. 
Publika buvo sužavėta. Kai 
kas ir ašarą nubraukė. Ne, 
ne, ne iš liūdesio, o iš 
džiaugsmo, kad esame 
lietuviai, kad mokame su
sitelkti ir nuversti kalnus 
kai reikia.

Su Švente, brangieji, su 
Lietuvos Nepriklausomybe!

Sydnėjaus Lietuvių Klubas “Dainava”
Lietuvių Klubo “Dainava” patalpose 

rasite Australijos lietuvių savaitraščio “Mū
sų Pastogė” Redakciją, Lietuvių Koopera
tinės Kredito Draugijos “Talka” Sydnėjaus 
skyrių, lietuvišką Biblioteką ir augančią 
lietuvišką atmosferą bei dvasią.

“Mūsų Pastogės” raštinėje dirba malo
ni redaktorė Dalia Doniclienė, redakcijos 
darbuotoja Nijolė Bartkienė, laikraščio ad
ministratorius Vytautas Patašius ir kartais 
talkininkauja dr. Vytautas Doniela.

Redakcija dirba pirmadieniais, trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 arba 9.30 vai. ryto iki pietų (pagal 
reikalą ir ilgiau).

Šalia Redakcijos yra “Talkos” Sydnė
jaus skyrius, kuriam vadovauja Elė Kains. 
Jai talkina paslaugios padėjėjos Laura 
Belkienė ir Nada Dundaitė-Šliogerienė. 
’’Talka” dirba sekmadieniais, nuo 12 vai. 
iki 2.30val.p.p.

Gretimai yra įsikūrusi ir Česlovo Liu
tiko įsteigta Biblioteka. Jos vedėja yra 
Jadvyga Burokienė, kuri dirba su atsida
vusiomis darbuotojomis: Irena Dudaitienc, 
Milda Karpavičiene, Margarita Kavaliaus
kiene, Renata Migicnc, Pajauta Pullinen, 
Nata Liutikaite (Česlovo Liutiko duktė) ir

Lietuvaitės - Lietuvių Klubo “Dainava” baro padėjėjos. Iš kai
rės: Melissa Brikutė ir Kristina .lanulevičiūtė.

Iš kairės: Aida Zastarskytė - Abromas, Regimantas Kičas 
ir Aistė Zenkevičiūtė skaitė eilėraščius.

Dana Skoruliene (Bibliotekos Bičiulių 
Būrelio koordinatorė ir režisierė). Jos vi
suomet jus maloniai aprūpins reikalin
gomis knygomis. Biblioteka dirba sekma
dieniais nuo 1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” 
repetuoja Klube penktadienio vakarais - 
nuo 7.30 vai. Chorui vadovauja ilgametė 
dirigentė Birutė Aleknaitė, kuriai padeda 
akompanuotojas Wojciech Wisniewski. 
Choras visuomet į savo eiles priima nau
jus dainininkus.

Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių gru
pė “Sūkurys” repetuoja Klube sekmadie
niais (jei nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 
vai. p.p. “Sūkuriui” vadovauja Kristina 
Rupšienė ir jos talkininkė Laura Belkie
nė. Vadovės maloniai kviečia jaunimą ir 
šokių mėgėjus prisijungtu

Ketvirtadienio vakarais (nuo 7 vai. va
karo) “Dainavoje” vyksta bilijardo varžy
bos, kurioms vadovauja Petras Burokas. Jis 
kviečia ir lietuvius, ir kitataučius - vyrus ir 
moteris - aktyviai dalyvauti varžybose.

Klubo šventinimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 20 dieną.

Išsamesnė informacija - sekančiuose 
“Mūsų Pastogės” numeriuose.

Kviečiame visus 
pasisvečiuoti mūsų 
jaukiame Lietuvių Klu
be “Dainava”.

Norintys dalyvauti 
lietuviškų produktų ir 
prekių Turguje “Dai
navos” Klube, prašomi 
skambinti Klubo Ad
ministracijai telefonu 
9708 1414 dėl smul
kesnės informacijos.

Lietuvių Klubo
' “Dainava”

Valdyba
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Lietuva iš arti____________
Kiek Lietuva turi turto ?

Eglė Digrytė, Vilnius

183.6 mirei, litų - tokios vertės finan
sinio ir nefinansinio turto, žemės plotų ir 
žemės gelmių išteklių 2006 m. valdė Lietu
va. Bendra jo vertė išaugo vos pora pro
centų, nors valdomas finansinis turtas 
padidėjo beveik penktadaliu. Valstybės fi
nansiniai įsipareigojimai 2006 metų 
pabaigoje viršijo 19.7 mlrd. litų. Didžiausių 
jų dalį - per 13 mlrd. litų sudarė ilgalai
kiai skolos vertybiniai popieriai.

Kiti valstybės finansiniai įsipareigo
jimai (nesumokėtos kompensacijos už 
išperkamą nekilnojamąjį turtą, gyventojų 
santaupoms atkurti, gyventojų lengvati
nių būsto paskolų palūkanos) sudarė be
veik 2.5 mlrd. litų. Palyginimui - kitų me
tų Lietuvos biudžetas kartu su Europos 
Sąjungos lėšomis turėtų siekti daugiau nei 
29 mlrd. Lt.

Labiausiai daugėjo pinigų ir indėlių
Ataskaitas apie valstybei nuosavybės 

teise priklausantį turtą kasmet rengia ir 
Vyriausybei teikia Statistikos departa
mentas. Metų pabaigoje ši ataskaita tei
kiama Seimui, kuris turi ją patvirtinti.

Statistikų duomenimis, valstybei nuosa
vybės teise priklausančio nefinansinio tur
to likutinė vertė 2006 m. padidėjo 2.1% ir 
sudarė beveik 20 mlrd. Lt. Beveik pusę - 
44.8 % šio turto valdė valstybės instituci
jos, įstaigos ir organizacijos, maždaug tiek 
pat - valstybės įmonės. Savivaldybės valdė 
dešimtadalį, Valstybės turto fondas (VTF) 
- 0.3% nefinansinio turto. Didžiąją dalį 
nefinansinio turto sudarė ilgalaikis ma
terialusis turtas - pastatai, inžineriniai 
statiniai (tiltai, viadukai, keliai ir kt.), 
mašinos ir įrenginiai, nebaigtos statybos.

Finansinis turtas siekė 18 mlrd. 537 
mln. Lt ir per metus padidėjo 18.5%. Di
džiausią jo dalį sudarė valstybei priklau
sančios akcijos ir kitas kapitalas. Beveik 
80% padidėjo grynųjų pinigų ir indėlių 
forma turimas turtas. Didžiausios įtakos 
tam turėjo įplaukos už parduotas bendro
vės „Mažeikių nafta“ akcijas. Taip pat di
dėjo vertybinių popierių, išskyrus akcijas, 
vertė - daugiau nei penktadaliu.

Yra ir beviltiško turto
Valstybės turto valdytojų vertinimu, 

2006 m. pabaigoje 3.8% (703 mln. Lt) fi
nansinio turto buvo beviltiškas. 2005-ųjų 
pabaigoje tokio turto buvo 5.4 % (844 mln. 
Lt). Valstybės Turto Fondas valdo nemažai

Velnio apsėstųjų Lietuvoje nestinga
Lietuvos Vyskupų konferencijai (LVK) 

pritarus egzorcistų prašymui, netrukus 
Lietuvoje pradės veikti juos vienijanti 
asociacija. Tikimasi, kad nauja organiza
cija padės efektyviau kovoti su piktosio
mis dvasiomis. Vieno iš labiausiai uždarų 
Bažnyčios luomų - egzorcistų - veikla gali 
tapti kiek viešesnė. Susibūrę jie tikisi ne 
tik dalytis darbo patirtimi, bet ir ištiesti 
vienas kitam pagalbos ranką išvarant pik
tąsias dvasias. Pritarusi egzorcistų asocia
cijos steigimui, Lietuvos Vyskupų konfe
rencija taip pat tikisi, kad Lietuvos eg- 
zorcistams tai padės palaikyti ryšį su kitų 
šabų kovotojais su piktosiomis dvasiomis.

Į Kurtuvėnų miestelio (Šiaulių r.) kle
boniją per mėnesį užsuka bent keli pik
tųjų dvasių apsėsti žmonės. Čia jie ieško ir 
tikisi sulaukti klebono Kęstučio Daknevi- 
čiaus pagalbos. Jis - vienas iš šešių Lietu
vos egzorcistų, padedančių žmonėms at
sikratyti piktųjų dvasių ir apvalančių sie
lą nuo velnio. Egzorcistas tikino, kad pik
tųjų dvasių apsėdimai šiandien Lietuvoje -
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bankrutuojančių, likviduojamų ar nevyk
dančių veiklos įmonių akcijų, kurių 
nominali vertė siekė 24 mln. Lt. Dar 
prieš porą metų savivaldybėms priklau
sė 5.6 mln. litų vertės tokių akcijų, o per
nai jų nebeliko. Beviltiškomis 2006-ųjų 
pabaigoje buvo vadinamos 28.6% (504 mln. 
Lt) suteiktų paskolų.

Daugiausiai Lietuva turi žvyru
Valstybinės žemės fondo plotas buvo 

2,958,000 ha (daugiausia - miškiĮ ūkio 
paskirties žemė), o jos vertė viršijo 89 
mlrd. Lt. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo 
j turėtą žemę ir privatizavimo per metus 
šis turtas sumažėjo 5.1%, tačiau jo vertė 
padidėjo 11%.

Privati žemė sudarė 3,572,000 ha, 
savivaldybių žemė - 500 ha. Iš viso šalies 
žemės yra 6,530,000 ha. Valstybei nuosa
vybės teise priklauso ir 186,100 ha terito
rinės jūros vandenų.

Lietuvos geologijos tarnybos duome
nimis, detaliai išžvalgytų žemės gelmių 
išteklių sąlyginė vertė siekė apie 60 mlrd. 
Lt. Daugiausiai esama žvyro ir smėlio 
(1.7 mlrd. kub. m), klinčių (1.136 mlrd. 
tonų), durpių (583 mln. tonų), akmens 
druskos (545 mln. tonų). Naftos Lietuvoje 
esama 4.2 mln. tonų, gintaro - 112 mln. 
tonų. Tiesa, ne visi šie ištekliai yra deta
liai išžvalgyti.

Nenustatytas turtas
Į ataskaitą neįtrauktas turtas, kurio 

vertė nenustatyta (dar neįvertintos mu
ziejinės vertybės, valstybės vardas, he
raldikos objektai, teisė į oro erdvę virš 
Lietuvos teritorijos, jos kontinentinį šel
fą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje ir 
radijo dažnių ištekliai).

Ataskaitoje taip pat pateikiami vals
tybės kontroliuojamų įmonių veiklos ro
dikliai. Valstybės įmonės pernai uždirbo 
beveik 2 mlrd. Lt pajamų, kurios, palygin
ti su ankstesniais metais, sumažėjo 8%. 
Šių įmonių pelnas prieš apmokestinimą 
2006 metais buvo 134 mln. Lt ir, palyginti 
su 2005-aisiais, beveik nepasikeitė.

Akcinės bendrovės ir uždarosios ak
cinės bendrovės, kuriose valstybei nuo
savybės teise priklauso bent pusė akcijų, 
pernai uždirbo 4 mlrd. Lt pajamų, kurios, 
palyginti su 2005-aisiais, padidėjo 9.5%. 
Šių įmonių pelnas prieš apmokestinimą 
pernai buvo 228 mln. Lt (14.3 % didesnis 
negu 2005 metais).

(www.DELFI.lt)

rimta problema. “Atvyksta tikrai nema
žai žmonių, kuriems reikia pagalbos. 
Tikrųjų apsėdimų tarp jų gal ne tiek ir 
daug, tačiau daugumos atvykėlių atvejai 
tikrai rimti”, - “Lietuvos žinioms” pasakojo 
kun. KDaknevičius.

Kurtuvėnų klebonas tvirtino, kad susi
dūrimas su rimtu ir sudėtingu žmogaus 
apsėdimu iš dvasininkų atima labai daug 
jėgų. Pasak jo, tai, kas vyksta bažnyčioje 
išvarant velnią dažnai primena vaizdus iš 
siaubo filmo “Egzorcistas”. “Praktiškai 
viskas, kas rodoma filmuose apie egzorcis- 
tus, yra tiesa. Tik nepamačius ir nepaju
tus kovos su velniu gali atrodyti, kad vi
sa tai nesąmonė ar paprasčiausia vaidy
ba”, - tikino jis.

Kun. Kęstutis Daknevičius buvo vienas 
iš iniciatorių suburti kunigus egzorcistus 
j asociaciją. “Būna labai rimtų atvejų, kai 
vieno egzorcisto nepakanka, reikia pra
šyti pagalbos. Asociacija mums padėtų ir 
šiame reikale”, - pasakojo jis. Draugėn 
susibūrę Lietuvos kovotojai su piktosio
mis dvasiomis bendrautų ne tik tarpusavy-

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
Iš Palangoje 

esančio Antano 
Mončio namų - 
muziejaus gavau 
pluoštą įdomių 
žinučių. Pirmiau
siai norėčiau pri
minti, kad licms, 
kurie vyksta Lietu
von, tikrai būtų 
įdomu apsilankyti
A. Mončio galerijoje irypačper A. Mončio 
tarptautinį festivalį, kurio metu vyksta 
daug meninių renginių.

Štai keletas iš 2007 metų renginių: Jur
gio ir Jolantos Janavičių grafikos ir pieši
nių darbai “draugavo” su Antano Mončio 
skulptūromis didžiojoje salėje, kurioje pa
stoviai eksponuojamos jo skulptūros. Ir 
kodėl ne? Juk jie visi trys mokėsi ir drau
gavo “Ecole des Arts et Metiers a Freiburg’7 
Freiburg im Breisgau pietvakarių Vokie
tijoje, prancūzų okupuotoje zonoje. O 
menininkams nepavykus atvykti laiku iš 
Australijos, darbus pristatė jų duktė spe
cialiai atvykusi iš Londono.

Kitose patalpose vyko muzikinės, lite
ratūrinės, teatrinės variacijos ir diskusijos 
apie meną Palangoje. Rugpjūčio mėn. 
kasmet vyksta kas nors netikėto ir įdo
maus, pvz. literatūrinės ir muzikinės sinte
zė “Žiupsnelis paslapties” kaip Gintauto 
ir Aušros Kuraitės-Meilcikienės poezijos 
kūryba su muzikos palyda; jungtinis Vo
kietijos ir Lietuvos projektas “Skulptūri
niai veiksmai”. Aktorius ir režisierius Benas 
Šarka sukūrė monospektaklį “Kūnas”, 
kuriame aktorius be žodžių vaidina (ma
nyčiau, kad tai mimo spektaklis a la Marcei 
Morceau), be to vyksta spektakliai, disku
sijos ir kiti kultūriniai renginiai.

Verta taip pat paminėti, kad vyko ir 
Palangos S. Vainiūno (pasižymėjęs kompo
zitorius) muzikos mokyklos Dailės sky
riaus moksleivių instaliacija-akcija “Pra
eities ir ateities jungtis”. Laikraščio “Pa
langos tiltas” žiniomis ši akcija yra suda
ryta ” iš pačių įvairiausių medžiagų ir 
daiktų, (kurie) atspindi jaunųjų meninin
kų požiūrį į šiandienos ryšį su praeitimi ir 
ateitimi”. Be to buvo ir tų moksleivių 
paroda “Vaikystės spalvos”. Prie šio 
renginio prisijungė ir keli vaikai iš pradinės 
Smilčių mokyklos. Tai didelio formato 
darbai (85 x 150 cm.), tapyti 
ant supjaustytos ir impreg
nuotos fanieros akrilo da
žais, kuriuos galima ir lauke 
eksponuoti. Jaunųjų meni
ninkų amžius nuo 9-rių iki 
15-kos metų. Anot reporte
rės Kristinos Dusevičienės 
“Parodos lankytojai teigė, 
kad spalvinguose ir gražiuo
se vaikų piešiniuose labai 
daug nuoširdumo, ko pasigen- 
dam suaugusiųjų darbuose”.

Tai puiki naujiena iš Pa
langos. Kelių energingų 

jė, bet ir su egzorcistais iš kitų šalių. “Eg
zorcistų asociacijos veikia visame pasauly
je, todėl mes norime prie jų prisijungti, 
turėti galimybę bendrauti ir bendradar
biauti”, - aiškino kun. KDaknevičius.

Neseniai posėdžiavusi Lietuvos Vys
kupų Konferencija patikėjo savo Nuola
tinei Tarybai patvirtinti busimosios organi
zacijos statutą. Dvasininkai tikisi, kad 
egzorcistų asociacija galėtų prisidėti prie 
savo narių ugdymo ir formacijos. “Joje Lie
tuvoje dirbantys egzorcistai galėtų daly
tis patirtimi, tobulintis ir palaikyti vienas 
kitą. Visa tai. žinoma, vyksta ir dabar, tačiau 

moterų nuoseklus, logiškas planavimas ir 
plano įgyvendinimas. Garbė joms! (Lore
ta Turauskaitė - Mončio namų - muzie
jaus direktorė, mokytojos R. Užpelkytė - 
Jurgclicnė, Lendrūna Moncevičienė ir 
direktorė iš S. Vainiūno muzikos mokyk
los.)

Ar žinojome, kad 2007 metai buvo 
Lietuvos vyriausybės paskelbti Vaikų 
kultūros metais? Seimo nutarimas buvo 
priimtas 2006 m. lapkričio 23-iąją, tačiau, 
kaip rašė “Veidas”, Vaikų kultūros metų 
komisija Vyriausybėje patvirtinta tik 2007 
kovo 21-ąją, o minėjimų renginių progra
ma - birželio 13-ąją, t.y. Vaikų kultūros 
metams jau beveik įpusėjus. Kodėl toks 
vėlavimas? Anot Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto narės Dalios Teišers
kytės, “taip atsitiko dėl valdininkų neran
gumo”. O Seimo narei idėja kilo kai patyrė, 
kad Švedijoje vyksta panaši “Vaikų metų” 
iniciatyva. Na ką gi! Sumanymas puikus, 
bet pasirengimas ir noras jį vykdyti - ver
tintinas menku pažymiu, nes taip buvo 
užtrauktas nuo 2006.11.23 iki 2007.06.13- 
tos dienos. Atbulos rankos darbas! “O 
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 
direktorius, žinomas vaikų chorvedys Ar
vydas Girdzijauskas teigia, kad estetiniam 
vaikų lavinimui ugdymo planuose lieka 
vis mažiau vietos... Lietuva yra edukaci
nių iniciatyvų šalis: sugalvojame dešimt 
iniciatyvų, kitąmet jas užmirštame ir 
rengiame dešimt naujų”.

Iš Šventosios lopšelio - darželio “Sigu
tė” irgi atskrido malonūs atgarsiai iš “Va
karinės Palangos”:”... Į darželį atvyko trys 
mūzos: Muzikos, Teatro ir Dailės. Jos pa
skelbė tradicine tapusią Menų šventę. 
Vaikai su Muzikos mūza kūrė ritmus ir 
melodijas, improvizavo muzikinius dialo
gus, šoko, žaidė.

Su Teatro mūza ugdytiniai išsirinko 
kaukes, pavirto pasakos veikėjais, žaidė 
draminius žaidimus, vaidino pasaką “Ro
pė”. Dailės mūza pakvietė vaikus piešti 
grupių simbolius - drugelius, boružėles, 
bitutes”. O vaikų nereikėjo skatinti, jie su 
malonumu įsitraukė į jiems patinkamus 
užsiėmimus.

Kas laukė... laukė, taip ir nesulaukė 
laiku “direktyvų” iš viršaus. Kitos drąsios 
pedagogės, bei direktorės ėmėsi pačios 
iniciatyvos ir sukūrė savo akcijas.

O gal kitais metais - Lietuvos vaikai 
turės savo laikraštį? Paaugliams tai labai 
reikalingas forumas, kuriame jie gali irpa- 
tys pasireikšti.

A. Mončio namai - muziejus Palangoje.

tik neformaliai”, - “Lietuvos žinioms” 
aiškino LVK generalinis sekretorius mon
sinjoras Gintaras Grušas.

Egzorcistus pagal dvasingumą ir kitas 
būtinas savybes atrenka ir skiria vyskupai. 
Specialių mokslų jie neišeina - piktųjų 
dvasių išvarymo pradmenis gauna semi
narijose. “Specialūs egzorcizmo kursai 
neseniai pradėti dėstyti viename iš Ro
mos universitetų. Mūsų kunigai to daug 
mokosi iš literatūros ir ilgametės prakti
kos”, - pasakojo G.Grušas.

Roberta Tracevičiūtė,
(“Lietuvos žinios”, sutrumpinta)
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Kaip gimė Vasario Sesioliktosios Aktas?
Vytautas Donicla

(skaityta Nepriklausomybės Dienos 
minėjime Sydnėjuje, vasario 17 d.)

Šiandien, kai minime Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo devyniasdešim
tąją sukaktį, pirmiausia prisimename 
svarbiojo įvykio datą. Tai - 1918 metų 
vasario 16-toji diena. Bet, žinoma, visi 
svarbūs įvykiai yra kokio nors konflikto 
rezultatas, kur susiduria priešingos jėgos, 
o jas savo ruožtu apsprendžia platesnės 
aplinkybės. Ir, deja, istorija negarantuoja, 
kad laimės tiesa ar teisingumas. Taigi, kaip 
gimė Vasario Šešioliktosios Aktas?

Kai 1914-ais metais prasidėjo Pirmasis 
pasaulinis karas, Lietuva carų Rusijos jau 
buvo okupuota apie 120 metų, o tautinis 
atgimimas buvo prasidėjęs vos prieš kelis 
dešimtmečius. Iš tiesų, prasidėjus karui 
tarp Rusijos ir Vokietijos, lietuviai, net dar 
negausi jos inteligentija, laikėsi Rusijos 
pusės. Eventualiai, Rusijon pasitraukė virš 
200,000 lietuvių.

Vokiečių kariuomenė, meistrišku ap
supimu sunaikinusi į Rypriisius įsiveržu
sią rusų Samsonovo armiją, po ilgesnės 
neramios pertraukos Lietuvą užėmė gan 
greitai, per sekančių 1915 metų vasarą ir 
rudenį. Rusija į Pabaltijo kraštus jau buvo 
žiūrėjusi kaip į savo žemes. Bet ir Vokie
tijos tikslai buvo stiprokai teritoriniai. Kai 
kurie vokiečių politikai atvirai kalbėjo 
apie Latvijos bei Estijos aneksiją - juk ten 
vokiečių žemvaldžiai (baronai) buvo 
įsitvirtinę jau nuo kalavijuočių laikų.

Lietuvos praeitis buvo kitokia, negu 
Latvijos bei Estijos, todėl Vokietijoje nere
tai buvo tenkinamasi mintimi, kad po karo 
Lietuvos teritorija taptų ne tiesiog prijung
ta, bet surišta su Vokietija kokia nors tamp
ria sutartimi - nors netrūko ir paprasčiau
sios aneksijos planų. Čia glūdi pagrindinė 
priežastis, kodėl per visą karo metą vo
kiečiai apie kokį nors Lietuvos savistovu
mą kalbėjo nenoriai, o visiška Lietuvos 
nepriklausomybė jiems atrodė tik fantasti
ka. Dalinai dėlto,pervisąkarometąLietu- 
vą administravo vien vokiečiai - ar tai 
kariškiai, ar civiliai - neįsileidžiant nei 
vieno lietuvio.

Šitaip valdomų lietuvių tarpe nepri
klausomybės mintis visgi buvo gyva ir ją 
pirmiausia palaikė palyginti slaptai su
sibūręs būrelis Vilniuje, vardu “Politinis 
lietuvių biuras”. Tarp ankstyvi) Būrelio na
rių matyti Antanas Smetona, dr. Jurgis 
Šaulys, Petras Klimas, socialdemokratas 
Steponas Kairys, o platesniame bendra-
minčių rate - jau vyresnio amžiaus dr. 
Jonas Basanavičius. Labai reikšminga tai, 
kad, politinėje plotmėje, šis patriotų bū
relis būrelis lietuvių interesus jau anksti 
turėjo ginti ne tiek prieš rusus ar vokie
čius, kiek prieš lenkų intencijas. Ir štai 
kodėl. Vokietijos ir Austrijos vyriausybės, 
norėdamos mobilizuoti lenkų vyrus karui 
prieš Rusiją, paskelbė Lenkijos nepriklau
somybę dar 1916 metų pabaigoje. Savo 
ruožtu, Vilniaus lenkų komitetas tų pačių 
1916 metiĮ lapkričio 3 d. jau pareikalavo 
sujungti Lietuvą su Lenkija. Šį reikalavimą 
parėmė ir plačioji Lietuvos lenkų dvari- 
ninkija. Tokie raštai, siūlymai, reikalavimai 
keliavo ne tik minėtoms vyriausybėms ir 
jų karinėms vadovybėms, bet ir plačiau, 
Europos spaudai ir tt. - ir taip ne tik per 
visą karo metą, bet dalinai ir vėliau.

Bet kaip tik toksai lenkų reikalavimas 
sujungti Lietuvą su Lenkija pagal senąjį 
unijos modelį, sujudino vokiečių karinius 
bei politinius sluoksnius, kurių planai bu
vo visai kitokie. Vokiečių norai buvo prie
šingi, būtent, jei ne Lietuvos tiesioginis 
prijungimas, tai Lietuvos jungimas su 
Vokietija pagal kokią nors formulę. Šitaip,

Vytaulas Donicla.
atmetant lenkų entuziazmą Lietuvą su
jungti su Lenkija, formavosi vokiečių 
diplomatinė mintis paremti kokį nors 
Lietuvos savistovumą - visgi tokį, kuris 
būtų tik žemesnio lygio, bet ne tikra 
nepriklausomybė.

Nerimstam lenkų norams sujungti Lie
tuvą su Lenkija, o kartu ir keičiantis pa
dėčiai Rytų fronte, vokiečiai sumanė Lie
tuvoje sukurti - jau iš lietuvių - patikė
tinių tarybą, kuri būtų, taip sakant, vo
kiečių marionete. Visgi lietuvių politikų 
pozicija jau buvo gana tvirta. Kadangi vo
kiečių siūlymas buvo atmestas, jie sutiko 
sušaukti nediriguojamą lietuvių atstovų 
konferenciją Vilniuje. Į ją susirinko gan 
demokratiškai išrinkti atstovai iš visos 
Lietuvos. Vilniaus konferencija yra svarbi 
tuomi, kad visai atvirai buvo nutarta su
kurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Iš 
pradžių buvo sutikta su vokiečių reika
lavimu, kad būsima Lietuva būtų susieta su 
Vokietija, bet vėlesnė formuluotė buvo 
tokia: “nepakenkiant Lietuvos nepriklau
somumui, galima sueiti į tam tikrus Lie
tuvos Seimu dar nustatysimus santykius 
ne tik su Vokietija, bet su visomis pasaulio 
valstybėmis”. Galiausiai, konferencija iš
rinko Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų. Tai 
buvo 1917 metų rugsėjo 21 dieną, ir nuo 
tos dienos Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas pradėjo rutuliotis greitu tempu.

Po poros savaičių, 1917 metų spalį 
Lietuvos Tarybos atstovas gavo vokiečių 
leidimą nuvykti j lietuvių atstovų konfe
renciją Stockholme, o dar po poros savai
čių, lapkritį - keli Lietuvos Tarybos nariai 
išvyko į panašią konferenciją Berne Švei
carijoje. Iš ten grįždamas, Antanas Smetona 
Berlyne, Adlon viešbutyje, skaitė svarbią 
paskaitą vokiečių politikams, “Die 
litauische Frage”, kuriame ir nepriklauso
mybės klausimo kontekstas buvo išdėsty
tas atvirai. Lapkričio 30 dieną Berlyne įsi
steigė lietuviams gan palanki “Vokiečių - 
Lietuvių draugija”. Tomis dienomis Lie
tuvos Taryba gavo palankesnį raštą iš 
vokiečių vyriausios karo vadovybės Ry
tuose, o Vokietijos užsienio reikalų minis
terija atsiuntė savo suredaguotą “Lietuvos 
nepriklausomybės skelbimo projektą”.

Bet nežiūrint palankesnio tono, pa
grindinis vokiečių reikalavimas nepakito, 
nes jų raštuose buvo pabrėžiama, kad 
Lietuva turi sudaryti tvirtą sąjungą su 
Vokietija. KadangiLietuvosTarybasušiuo 
punktu sutikti negalėjo, kilo aštri krizė. 
Gruodžio 10 d. vokiečių atstovai pakvietė 
lietuvių atstovus į Kauną galutiniam susi
tarimui. Sekančią, gruodžio 11-tą dieną 
Lietuvos Tarybos atstovai grįžo į Vilnių 
ir, negalėdami pasipriešinti, priėmė abu 
pagrindinius vokiečių pateiktus punktus, 
būtent, Lietuvos Taryba skelbia nepriklau
somą Lietuvos valstybę, ir Lietuvos valsty
bė bus surišta tvirtais sąjungos ryšiais su 
Vokietija. Taigi, 1917 metų gruodžio 11 
diena vokiečių pusei buvo simbolinio

laimėjimo ir todėl reikšminga data. Bet 
kadangi iš tiesų Lietuvos nepriklausomy
bei vokiečiai didelio noro nerodė, buvo 
delsiama ir nepriklausomybės paskelbi
mo data. Lietuviams liko tik tolimesnės 
derybos bei vis platesnių teisių išgavimas 
Lietuvos teritorijoje.

Tomis dienomis įvyko netikėtas įvykis 
visai kitur. Po Spalio revoliucijos Rusijoje 
sustojus karo veiksmams Rytų fronte, Brest 
Litovsk’e vyko derybos tarp Vokietijos ir 
naujosios bolševikų valdžios, kuriai at
stovavo Trockis. Negalėdamas susitarti, 
Trockis viską metė, paskelbė karo pabai-gą 
ir vasario 9 dieną išvažiavo. Tas šiaip gi 
tolimas įvykis visgi esminiai palietė ir 
Lietuvos reikalą. Kodėl? Trockini derybas 
nutraukus, vokiečiams nebereikėjo įrodi
nėti, kad Rusijos vakarinės dalys, jų tar
pe ir Lietuva, pačios nusprendžia savo 
likimą ir iš Rusijos išeina. Lietuvos Tary
bai tai buvo prasta žinia, nes juk vokie
čiai rėmė Lietuvos nepriklausomybę to
dėl, kad galėtų Rusijai demonstruoti, kad 
Lietuva nenori būti Rusijos dalimi. Bet jei 
deryboms su Trockiu nutrūkus vokie-čiams 
nebereikia kalbėti apie Lietuvos 
nepriklausomybę, jiems iš viso nebėra 
svarbu pritarti Lietuvos nepriklausomybei.

Lietuvos Tarybai liko vienas lemiama
sis žingsnis - visišką Lietuvos Nepri
klausomybę skelbs ji pati, be vokiečių 
pritarimo, nes dabar iš jų tokio pritarimo 
ir negaus. Tai buvo padaryta vasario 16 
dieną. Nepriklausomybės Akto žingsnis 
nebuvo lengvas, buvo žengtas tik po aštrių 
ginčų, kurių metu buvo dar nutarta, kad 
lemiamajam posėdžiui pirmininkaus ne 
Tarybos pirmininkas Antanas Smetona, 
bet pats tautos atgimimo pradininkas dr. 
Jonas Basanavičius.

Tuomi, žinoma, reikalas nesibaigė. Ka
dangi Vasario Šešioliktosios Aktas nemi
ni specialių ryšių su Vokietija, vokiečių 
vadovai jį matė kaip jiems palankesnės 
1917 metų gruodžio 11-sios sutarties su
laužymą. Ir kai Nepriklausomybės Aktą 
“Lietuvos Aidas” Vilniuje atspausdino va
sario 19 dienos numerio pirmame pus
lapyje, visa laida buvo tuoj pat konfiskuo
ta, išskyrus kelis slaptai atspausdintus 
egzempliorius. Akto paskelbimas buvo 
uždraustas ir Vokietijoje, nors trys laik
raščiai - nelabai įtakingi - visgi jį at
spausdino, o tekstas buvo perduotas ir 
Lietuvai palankiems Reichstago nariams. 
Pačioje Lietuvoje, už nepaklusnumą oku
pacinei valdžiai, Lietuvos Thrybai grėsė 
panaikinimas, o jos nariams - represijos. 
Tarybai vėl teko daryti nuolaidų vokie-
čiams, ypač kai Brest Litovsk’e atsinauji
no Vokietijos derybos su Sovietų Rusija, 
kur vokiečiams vėl prisireikė kalbėti apie 
Lietuvos nepriklausomybę.

Dėka šių greitu tempu besivystančių 
įvykių, Lietuvos nepriklausomybę pripa
žino ir Vokietijos vyriausybė. Bet vokiečių 
pripažinimas buvo atliktas grįžtant prie 
Lietuvos Tarybos 1917 metų gruodžio 11 
dienos deklaracijos, būtent, kad Lietuva 
yra nepriklausoma, bet susieta tvirtais ry
šiais su Vokietija. Tokio pobūdžio Lietuvos 
Nepriklausomybės pripažinimą Vokieti
jos vyriausybė paskelbė kovo 23 dieną, ir 
kurį laiką - kadangi tai buvo oficialus Vo-

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondų - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44-50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Mūsų Pastogė Nr. 8, 2008.02.27, psl. 5

p ■ i «...>■■■««•

“ LIETUVOS TAPYBA 
skelbiu

Etleiuvos nepriklausomybę
TaifW re rtj 4.

n. »<*rrfr kreiptu, j W
IV* ir ***«|tHl

Lh<c*v» fxnha, lp.fr> IfmVw
renn-m* toiti

Id* h hrtj«ni tlEinu* i|čt<<r<tKV* 
rti IU-UI d t-MT hImOM* rtsfan

Ih*I dcm»4rntlnWs p*,
tnataia MtuartiyU Matavę* 
■■ K»tln. V4LKU |E h u, T1a!rtS*f 
»3vii, hrk į’j bu»f »•
IduUnU.

wan M UtlKS ntlyta f«
ir ps rMfOu a etns NBjtittH ptalt 

Į*na nsiįii ut ptn grąaii musus Uaį- 
raas ferur awn,i h. ren

1918 metų vasario 19 dieną Lietuvos Ne
priklausomybės Aktas buvo atspausdintas 
“I jetuvos Aide”.
kietijos valstybės dokumentas - jis buvo 
daug plačiau žinomas negu lietuviškasis 
Vasario Šešioliktosios Aktas. Vokiškuoju 
dokumentu rėmėsi net kai kurie lietuvių 
atstovai vakarų Europoje, ypač Šveicarijo
je, ir juomi džiaugėsi lietuviškai nusiteikę 
Rytprūsių bei Klaipėdos krašto gyventojai 
Tilžėje bematant buvo atspausdinti atviru
kai, kursu džiaugsmu nurodoma, kad Lie
tuva tapo nepriklausoma 1918 metų kovo 
23 dieną.

Šitaip būtų galima baigti mūsų temą 
apie Vasario Šešioliktosios Akto kilmę. 
Žinoma, iki konkrečios Nepriklausomybės 
dar truko ilgokai, nes Pirmasis pasaulinis 
karas, o tuomi ir vokiečių okupacija, baigėsi 
tik baigiantis 1918-iems metams. Bet už
baikime trumpai paminint gan egzotišką 
istoriją. Kaip minėta, vokiečiai reikalavo, 
kad nepriklausoma Lietuva būtų stipriai 
surišta su Vokietija. Pakartotinai buvo siū
loma, kad Lietuvos valstybės galva nors 
formaliai būtų kuris nors karaliūnas iš 
vokiškųjų dinastijų. Vieni siūlė ryšį Lietu
vos su Prūsija, patsai kaizeris siūlė Lietu
vos ryšį su Saksonija, tačiau per diplo
matiškas intrigas realiu kandidatu visgi ta
po katalikiškos dinastijos Wucrttembergo 
(apytikriai, Švabijos) kunigaikštis Urach. 
Jis priėmė Lietuvos Tarybos liepos 11d. 
kvietimą užimti Lietuvos karaliaus sostą ir 
būtų tapęs MindauguAntruoju. Deja, karas 
vis ryškiau linko vokiečių nenaudai, o Vo
kietijai karą pralaimėjus, įvairios sutartys 
su ja turėjo netekti galios. Jau prieš Vo
kietijos kapituliaciją lapkričio 11 dieną, 
dar lapkričio 2 dieną Lietuvos Taryba savo
kvietimą kunigaikščiui panaikino. Kaip 
tai pranešti kunigaikščiui?

Jautri pasiuntinio misija buvo patikėta 
Tarybos nariui profesoriui Voldemarui. 
Nuvykęs asmeniškai pas kunigaikštį 
Urachą, Voldemaras jį įtikino, kad, po
litinėms sąlygoms pasikeitus, bus tinka
miausia, jei kunigaikštis pareikš, kad jis 
sutiktų būti Lietuvos karaliumi tik tada, 
jei jį pakvies Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Na, o po poros metų Steigiamasis Seimas 
turėjo kitų rūpesčių. Kunigaikštis Urach iš 
Wucrttembergo į Lietuvą neatvyko, o pir
muoju nepriklausomos Lietuvos Prezi
dentu tapo Antanas Smetona. □ ■ i n
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Sportas________________________
Žydrūnas Ilgauskas Beidžingo olimpiadoje 

atstovaus Lietuvai

Žydrūnas Ilgauskas (centre) su tėvais - Mečislovu ir An
tanina.

„Reikia melstis, kad 
Žydrūnas sveikas baigtų 
NBA čempionatų. Tuomet 
jau birželį sulauktume jo 
Lietuvoje“, - vylėsi „Cleve
land Cavaliers“ vidurio puo
lėjo Žydrūno Ilgausko ma
ma Antanina.

Pakaunėje gyvenantys 
krepšininko tėvai per 12 
metų kartu su sūnumi išgy
veno viską - išvykimą j 
Ameriką, sunkias jo kojų 
traumas, džiaugsmingą su-
grįžimą į krepšinio aikštę, tautiečių 
priekaištus, kad sūnus nežaidžia Lietuvos 
rinktinėje, marčios Jennifer persileidimą.

Kai Žydrūnas jiems pasakė, kad tvirtai 
nusprendė užsivilkti Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės marškinėlius, Ilgauskai pa
juto begalinį džiaugsmą. O kai išgirdo jį tai 
sakant ir visai Lietuvai, abiejų tėvų širdys 
vos tilpo krūtinėje.

Ž.Ilgausko tėvai geriau nei kas nors 
kitas žino, kaip jų sūnus norėdavo atsto
vauti I Jetuvos rinktinei. Tačiau „Cavaliers“ 
klubas būdavo nepermaldaujamas. Me
dikų sprendimas buvo griežtas - vasarą 
penkias kojų operacijas patyrusiam aukš- 
taūgiui privaloma ilsėtis.

„Mes matėme, kaip Žydrūnas išgyveno 
tai, kad negali būti kartu su Lietuvos ko

manda. Tačiau nieko pakeisti negalėjome. 
Sūnus sekė visas Lietuvos rinktinės var
žybas - ir olimpiadose, ir Europos ar pa
saulio čempionatuose“. - pasakojo Anta
nina Ilgauskienė.

Dar vienas stiprus ryšys su rinktine 
Žydrūnui buvo ir jo geriausias draugas 
Šarūnas Jasikevičius. Šaras nuolat pasa
kodavo Žydrūnui visas naujienas. O kai 
praėjusį rugsėjį Lietuvos krepšininkai 
Ispanijoje vykusiame Europos čempiona
te iškovojo bronzos medalius ir kelialapį 
j olimpiadą, Š.Jasikevičius pirmiausia 
paskambino Ž.Ilgauskui ir liepė jam krautis 
lagaminus j Beidžingą.

Šįsezoną Ž.Ilgauskas NBA čempionate 
tarsi išgyvena atgimimą. Aikštėje viduti
niškai jis praleidžia daugiau kaip 30 mi-

Nacionalinis
(ELTA). Nacionalinis stadionas bus - 

po Vyriausybėje įvykusio svarbaus pasita
rimo pareiškė Vilnaius meras Juozas I m- 
brasas. Pasitarime nebuvo balsų, jog sta
diono statybos nereikia. Busimajame sta
dione numatoma įrengti 25.000 žiūrovų 
vietų. Šalia stadiono per antrąjį etapą 
planuojama pastatyti komercinį sporto 
kompleksą.

Meras tikisi, kari per savaitę bus su
tvarkyti visi reikiami dokumentai ir pasi
rašyta sutartis su pagrindine rangove - 
statybos bendrove “Veikmė”. Ji stadiono 
statybas pradėjo dar 1988 metais, jos buvo 
nutrauktos, o dabar pradėti darbai vasario 
11 d. sustabdyti dėl finansavimo proble
mų. Pasirašius sutartį, tikimasi gauti 
valstybės numatytų lėšų ir iškart atnaujin
ti stadiono statybas.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kir
kilas po pasitarimo teigė, kad iš Privati
zavimo fondo Vyriausybė numato skirti 200 
mln. litų—šie pinigaiyra rezervuoti.Tačiau 
Vilniaus savivaldybė kuo skubiau su ge
neraliniu rangovu turi parengti sutartį, 
kurioje būtų numatyta konkreti statybų

nučių, pelno po 13.5 taško ir atkovoja po 
9.5 kamuolio. Pastarasis rezultatas geriau
sias per visą jo karjerą.

Po paskutinės Ž.Ilgausko operacijos 
prabėgo jau septyneri metai, todėl visi 
lengviau atsipūtė ir jo žaidimo minutės 
ilgėja. Tačiau prakalbus apie galimą jo 
žaidimą olimpiadoje, „Cavaliers“ klubo 
vadovai vėl prisiminė pėdų lūžius ir pen
kias operacijas.

stadionas bus
kaina, darbai, kurie bus atlikti už tokią 
kainą, bei tų darbų programa.

Savivaldybės atstovai pat ikino, kad na
cionalinis stadionas bus pastatytas už 370 
milijont) litų. Pirmojo etapo darbus, kurie 
kainuos 280 mln. litų, numatoma pabaigti 
iki Lietuvos vardo tūkstantmečio minėji
mo. t. y. iki 2009 m. birželio.

Vilniaus vicemeras Evaldas Lcmcntaus- 
kas irgi tikino, kad stadiono statyba bus 
greitai atnaujinta, nes kiekviena prastovų 
diena “Veikmei” kainuoja apie lO.OOOiitų. 
Šiuo metu jau yra susikaupę apie 50,000 
litų nuostolių.

“Veikmės” valdybos pirmininkas Kęs
tutis Maksimavičius teigė, kad darbus 
atnaujins iškart, kai tik bus pasirašyta su
tartis. o 50,000 litų nuostolį bendrovė pa
dengs iš savo pelno, o ne iš mokesčių mo
kėtojų pinigų. Reikalauti kompensacijos 
numatyta lik tuomet, jei nacionalinio sta
diono statybos būtų iš viso atsisakyta. “Mes 
sumontavome statybos miestelį, nutiesėme 
reikiamas komunikacijas, statybvietę 
aptverėme tvora...”, - vardijo dabar pada
rytus darbus “Veikmės” vadovas. □

Vis dėlto Žydrūnas pagaliau tvirtai 
nusprendė - jis yra sveikas ir turi pasi
naudoti paskutiniuoju šansu būti su savo 
šalies komanda.

Tėvai Ilgauskai tikisi, kad šią vasarą 
jiems nebereikės skristi už Atlanto, nes 
Žydrū-nas su Lietuvos rinktine nemažai 
laiko praleis Lietuvoje.

Dovilė Kamarauskienė
(Sutrumpinta “Kauno diena")

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Trys įstaigos
Atvažiavus į 

Lietuvą yra trys 
įstaigos, kurias

būtinai reikia aplankyti. Ovire reikia 
užsiregistruoti ir gauti leidimus, jeigu nori 
kur nors išvažiuoti iš miesto.

1977 m., užsiregistruojant Ovire su 
Gediminu, gera žinia buvo, kad važiuoti į 
Kauną, Trakus ir Druskininkus vienai 
dienai galima be leidimo. Užpildėm an
ketas, turėjom surašyti visus artimuosius 
gimines. Gediminas įrašė tik mamą ir 
seserį. Liepė įrašyti ir tėvą. “Bet tėvas mi
ręs”. “Tai parašyk, kada miręs ir kur 
palaidotas”. Paskui Vytautas paaiškino: “O 
gal jis palaidotas Sibire. Tada ir tu, kaip 
liaudies priešo sūnus, būtum kitaip pri
žiūrimas”.

“Lietuvos Kultūrinių Ryšių su Tau
tiečiais Užsienyje Komitetas” tą ir daro - 
palaiko kultūrinius ryšius: informuoja, ką 
verta pamatyti, parodo filmus apie Lietu
vą, parūpina kai kurių knygų ir tiesiog 
nori laiks nuo laiko pasikalbėti kaip tau 
sekasi. Nors man sakė, kad tai KGB pa
dalinys, bet aš nemačiau, ką jie gali iš 

i manęs išpešti. Jo pirmininkas Kazakevi
čius mums net neoficialiai patarė gavus 
leidimą į Kauną, “išklysti” iš kelio ir ap
žiūrėti Rykantų pilkapius ir seną bažnytė
lę. Tačiau kai aš jam su džiaugsmu papa
sakojau kaip man patiko Sudervės bažny
čia (statyta Stuokos-Gucevičiaus),  jis mane 
pabarė, kad taip toli (18 km!) be leidimo 
važiuoti negalima. “Tai gerai, kad aš ne
žinojau”, pasakiau.

Į ‘Tėviškės Draugiją”, kuri leido “Gim
tąjį Kraštą”, irgi reikėjo užeiti, bent jau
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padėkoti už gautas knygas. Toji draugija 
man labai daug padėjo per visus mano 
apsilankymus. Jos pirmininkas Petronis 
bent kelis kartus yra davęs leidimus kur 
nors važiuoti, nors Oviras buvo atsisakęs 
juos išduoti. Vienu metu Oviras net buvo 
jį įspėjęs ir liepė nesikišti ir rūpintis tik 
“Tėviškės Draugijos” kviestais svečiais, bet 
jis vistick mumis rūpinosi. Svarbiausia jo 
nuolatinė pagalba buvo išsiunčiant knygas 
ir plokšteles. Plokšteles D-ja siuntė įpa
kuotas į fanerines dėžutes ir siuntimas 
nieko nekainavo, o “albumų”, t.y. didelio 
formato knygų su nuotraukom iš viso 
negalima buvo siųsti be “Tėviškės D-jos” 
leidimo. Siuntimo procedūra buvo ta, kad 
pašte jas supakuodavo ir reikėjo užmokėti 
už siuntinmą. o paskui reikėjo nešti į D-ją, 
kad išsiųstų. Į tas knygas esu įdėjus ne vie
ną grafikos darbą, kuriam šiaip būtų rei
kėję gauti specialų leidimą.

Ašaros
Pirmą kartą skrendant lėktuve iš 

I lelsinkio j Leningradą prie manęs sėdėjo 
latvė, irgi pirmą kartą grįžtanti namo po 
28 metų. Kai skrisdamos pamatėme apa
čioje žydinčius kaštanus, abi pajutom, kad 
artėja namai ir apsikabinusios pradėjom 
žliumbti iš džiaugsmo.

Paskui Vilniuje gyvenau kaip atosto
gaujantis šeimos narys; kur mane srovė 
nešė, ten plaukiau. Viskas būdavo gerai, kol 
kas nors nepaklausdavo, kaip man patin
ka Lietuvoje, arba kol aš pati nepagalvo
davau “Juk aš tikrai Lietuvoj!”. Ir taria ma
no akys atsidurdavo labai šlapioj vietoj. 
Kelios savaitės praėjo, kol nustojau 
jaudintis.

Kaip vadinti
Tėtės žmona Elena buvo labai simpa

tinga moteriškė, ir aš tikrai džiaugiausi, 
kad jis ne vienišas. Bet kai išgirdau, kad 
brolio vaikai ją vadino močiute, aš pasi
šiaušiau: “Juk mūsų mamutė yra jų mo
čiutė!” Brolis ramiai paklausė: “O kaip jie 
turi vadinti senelio žmoną? Juk tik Jūratė 
gali atsiminti mūsų mamutę". Nusirami

nau. Vėliau tas klausimas savaime išsi
sprendė. Kadangi Eitutė buvo vaikų 
gydytoja ir dirbo vaikų darželyje, mažieji 
ją pamatę šaukdavo: “Daka, Daka (dak
tarė) ateina!”. Tėtė ją pradėjo vadinti Da
ka, o paskui Dakutė. Ilgainiui ir kiti pri
prato ją taip vadinti, ir dabar ji visiems yra 
Dakutė.

Dakutė yra 20 metų jaunesnė už tėtę, ir 
aš esu tikra, kad tik jos rūpestingos globos 
dėka tėtė sulaukė 1 (X) metų.

Mane lengva iššifruoti
Dar Melbourne mes kalbėdavom, kad 

jeigu mūsų vaikus kas nors nuleistų į Lie
tuvą desantu, tai Algį dėl jo kalbos jau 
pirmą valandą iššifruotų; Vytukas gal 
išsilaikytų kelias dienas, o aš ko gero ir 
kelias savaites. Kai pasakiau apie tai bro
liui, jis pradėjo juoktis: ‘Tave pirmą valandą 
iššifruotų”. “Kodėl? Ar aš taip blogai kal
bu?” “Ne. tu kalbi gerai, bet tu klausi to
kius kvailus klausimus ir tu stebiesi to
kiais savaime suprantamais dalykais”, - 
paaiškino Vytautas.

Kas stebino
Kaip gi nesistebėsi, kad gyvenimas bu

vo pilnas keistų dalykų. Eini į krautuvę, 
kuri dabar vadinama “parduotuve” ir ne
žinai, ką ten parduoda. Kaimo vietovėse 
“Parduotuvėje” gausi visko: puodų, saldai
nių, kaliošų, knygų, duonos. Žiūri į pava
dinimą “Gastronomas”, “Bakalėja” ir jie 
tau nieko nesako. Ir dar nežinai, ar gausi 
ką nusipirkti, ar ne, nes ant durų gali ras
ti užrašą “Sanitarinė valanda” arba net 
“Sanitarinė diena”. (Taigi - uždaryta.) 
Maisto krautuvės centre sustatyta pira
midė pieno butelių, kurie ten stovi nuo 
pat ryto per visą karštą dieną. Savitarnos 
krautuvėje kruopos, miltai, cukrus ir pa
našūs dalykai supilstyti į pilkus maišelius 
ir ant jų rusiškai ranka užrašyta, kas ten 
yra. Karlą priėjau prie pardavėjos stovin
čios netoli kasų ir paprašiau, kad paaiš
kintų, kas ten parašyta. “Tai ne mano darbas. 
Mano darbas čia stovėti”, pasakė. Jeigu 
nieko nenuperki, visvien turi stoti į eilę 
prie kasos, kad išeitum. Kartą išėjau pro 
tuščią kasą, tai mane gerokai apibarė. 

Suvenyrų krautuvėj paprašiau, kad paro
dytų man figūrėlę iš aukštos lentynos. “O 
ar pirksit?” “Nežinau, turiu iš arčiau pa
žiūrėti”. “Tai ko man čia dabar laipioti”, 
murmėjo pardavėja, bet figūrėlę vis dėlto 
parodė. Išsirinkus ką nupirkti, gauni są
skaitėlę. su ja eini į kitą krautuvės galą 
užmokėti, tada su kvitu grįžti prie pirmo
jo prekystalio ir gauni daiktą. Ir sąskaita ir 
kvitas vadinasi čekis.

Būdami Kaune su Vytautu užėjome į 
“Aušros” gimnaziją. Senasis “Aušros” 
gimnazijos ženklas dar tebebuvo jos prie
kyje. Įėjom j vidų. Užlipome tais senais 
mediniais išvaikščiotais laiptais, perėjom 
per koridorius. Už gimnazijos, kaip ir anks
čiau, buvo turgus. Ten pamatėm šviežių 
mažų morkyčių. Sumurmėjau Vytautui: 
“Įdomu, kokios jų kainos; einu ir pasi
klausiu”. Pasiklausiau, bet moteriškė ma
tyt buvo nugirdusi mano murmėjimą ir 
piktai atsakė: “Žinau, kad nepirksi, tik 
kainą sužinoti nori - nesakysiu”. “Kaip aš 
galiu pirkti, jeigu nesakysit kainos?” - 
sakau. “Žinau, kad vis tiek nepirksi. Ne
sakysiu”. Ir nepasakė.

Vieną pirmadienį, pernakvojus pas tė
tę, iš ryto nuėjau nusipirkti ko nors 
pusryčiams. Savitarnos krautuvėj dešrų ir 
sūrių skyrelis aptarnaujamas. Prie jo kan
triai stovi eilutė, o dvi jaunos pardavėjos 
dalinasi savaitgalio įspūdžiais ir j žmones 
nekreipia dėmesio. Aš buvau gal penkta. 
Pamačiusi, kad eilė nejuda, paklausiau: 
“Panelės, ar jums dabar yra pertrauka?’ “O 
ko jums reikia?” - labai nekantriai paklau
sė viena (kaip gi aš joms trukdau ir dar 
“panelėmis” pavadinau!). Pasakiau, ko man 
reikia, gavau, ir tuoj visus kitus aptarna
vo. Kai vėliau apie tai papasakojau pus
seserei Rimutei, ji pasakė: ‘Tu jas matyt 
apstulbinai. O tai visa krautuvė būtų galė
jus išgirsti, kur tu naktį su kuo buvaį ir 
ką darei”.

Kasose visur buvo karoliniai skaitliu
kai (abakai). Suskaičiuoti jais galima, bet 
kaip tos kasininkės paskui atsiskaito - 
neaišku. Dėl to kasininkės, kad irsti ma
žom algom, buvo gana turtingos.

Tęsinys kitame MP nr.
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Kviečiami keliavę per Bonegillą
Ifyou oryour family were in the Boncgilla Migrant Reception and Training Centre 

near Wodonga in Victoria you know that, in its day, between 1947 and 1971, it was the 
first and largest such centre.

Ann Fiindern-Smith’s new book. “Boncgilla’s Beginnings”, on the Boncgilla Centre 
and its district uses old photographs and drawings, as well as personal stories, to describe 
the camp sixty years ago.

Her illustrations and text show the Centre’s previous use as a military training camp 
and rural life before World War Two. They reach back to the Aboriginal occupation of 
the land and Hume and Hovell’s crossing of it in 1824.

The public is welcome to attend the national launch of this book in Sydney on 6 
March 2008 at 6 pm in History House, 133 Macquarie Street, opposite the Botanic 
Gardens.

For catering purposes, please RSVP by 28 February to Mrs Rcct Simrnul at 
rcctsimmul@optusnet.com.au or phone (02) 9906 2458.

Ann Tiindern-Sinith’s new book “Boncgilla’s Beginnings”.

Draugiškas kreipimasis į tautiečius
Hsu Inga Daugėlaitė Vsl Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo cen

tro projektų vadybininkė. Kartu su Centro mokinių seniūnija norime jus pakviesti daly
vauti projekte “Pasakų namelis” Šio projekto rezultatas - išleista pačių vaikų parašytų 
ir iliustruotų pasakų knyga.

Gal atsirastų jūsų tarpe susidomėjusių? Jums tereiktų atsiųsti paprastu ar elek
troniniu paštu vaiko ar jaunimo parašytų ir iliustruotų pasakų iki balandžio 7 dienos. 
Prie mūsų projekto jau prisidėjo Italijos Lietuvių Bendruomenė.

Labai kviečiam, labai prašom aktyviai prisidėti.
išleidus pasakų knygą, prisidėjusioms pasakomis bendruomenėms atsiųsime po knygų.
Rašykit, skambinkit, klauskit Inga Daugėlaitė

tek: +370 67096002 c-mail: inga.daugelaitc@gmail.com

Melbourne -
Arūno Klupšo 

fotografijų paroda
The exhibition Pole-land by Arūnas 

Klupšas will be onshow at DNA Gallery, 
110 Stephenson Street, Richmond, until 
Saturday 1 May.
The Gallery telephone is:(03) 94271773. 
The Gallery hours arc:

10 am to 5 pm Monday to Saturday.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
kviečia visus - vaikus, jaunimą, suaugusius ir senimą

dažyti ir marginti 
margučius

šeštadienį, kovo 15 d., 12 valandų, Lietuvių Klube.
Mes parūpinsime dažus, įrankius ir pavyzdžius. 

Kiaušinius galėsite nusipirkti vietoje. Dėl registra
cijos prašau skambinti ar rašyti Danai Binkis:

tek: 9347 1154 e-mail.: danabinkis@yalioo.com.au

Rekolekcijos Canberroje
Įvyks penktadieni, kovo 7 dieną, 6 vai. vakaro St. Patrick’s bažnyčioje, City Centre 
-kampas Donaldson Street ir Bailu mbir Street, Braddon.
Šiemet rekolekcijas praves kun. Algirdas Šimkus iš Mclbourno.
Po rekolekcijų malonai kviečiame Canberros lietuvius pabendrautisu kunigu Algirdu 

Šimkumi prie užkandžių Lietuvių Būstinėje, Hackett.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

In (nemariam
Atsisveikinant su Irena
Giedraityte - IMorvydiene

1920.01.25 -
Irena Gicdraitytė-Norvydienė gimė 

Kaune 1920metais. Pagaldokumentus.ji 
yra Lietuvos kunigaikščių Giedraičių 
palikuonė. Pirmuosius mokslus ėjo Čeki
joje ir,1937 metais grįžusi j Lietuvą, įsto
jo j profesinę gimnaziją Kaune. Irena tu
rėjo gabumo kalboms, ji mokėjo lietuvių, 
čekų, rusų ir anglų kalbas. Irena buvo la
bai draugiška ir nuoširdi moteris.

Per vasaros atostogas Petrašiūnuose 
Irena susipažino su Romu Norvydu ir 
1940 metais už jo ištekėjo. Kaip ir dauge
lis žmonių, Antrojo pasaulinio karo metais 
ši jauna pora pergyveno daug sunkumų: 
Irena ir Romas buvo atskirti vienas nuo 
kito, teko palaidoti pusantrų metų sūnelį. 
Laimingai po karo jie vėl susitiko. Vokie
tijoje gimė dukrelė Gražina.

1949 metais balandžio mėnesį šeima 
pasiekė Vakarų Australiją, kur dviems 
metams apsigyveno ir atliko darbo su
tartį. Ten gimė antroji dukrelė Virginija. 
Per skautų žurnalą sužinojusi kad Gcelon- 
ge kuriasi lietuviai. Norvydų šeima susi
organizavo persikėlimą į Geclongą. Ke
liems mėnesiams prisiglaudė pas Romo 
tėvus, kurie gyveno netoli Albury. Neužil
go Romas persikėlė į Geelongą. Vėliau 
atvažiavo šeima ir apsigyveno p. .lankų 
namuose. Po trejų metų įsigijo nuosavą 
namų, kur išgyveno daugiau negu 50 me
tų. Trečioji dukrelė Gailė gimė Geclongc.

Irena augino mergaites kaip daugelis 
“naujų australų”: ji pati dirbo prie žirnių 
rinkimo ir vėliau įsigijo darbą Grace Mc- 
Kellar prieglaudoje, kur išdirbo dvylika 
metų. Nors gyvenimas nebuvo lengvas, ji 
nesi-skundė, bet kiek galėjo padėjo savo ir 
vyro tėvams. Ji tapo našle 1978 metais.

2008.0128

Per paskutinius dvejus metus Irenos 
sveikata sušlubavo, nebegalėjo lankytis 
lietuvių renginiuose, o ketvirtadieniais 
susitikti su draugėmis kavutei. Jai to labai 
trūko, nes šalia knygų, jos didžiausias 
džiaugsmas buvo pasidalinti mintimis su 
ja aplankančiais pažįstamais bei prisimin- 
ti jaunystės laikus ir laikus, išgyventus 
Australijoje. Jauniausioji dukra Gailė su 
meile, kantrybe ir atsidavimu globojo 
Mamą iki paskutinio jos atodūsio.

Kelis mėnesius prieš mirtį Irena ne
teko mylimos vyriausios dukros Graži
nos. Šis įvykis ją labai sukrėtė. Tik atšven- 
tus 88-ąjį gimtadienį ir ji iškeliavo Am
žinybėn.

Ilsėkis ramybėje, miela Irena ... Ilgai 
Tave prisiminsime.

Aldona Scano

Pamaldos ir Kaziuko Mugė Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, kovo 2 dienų, 1130 vai. 

ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc. Bus prisimintas šv. Kazimieras - Lietuvos 
Globėjas.

Po pamaldų Parapijos salėje vyks tradicinė Kaziuko Mugė. Pamaldose dalyvaus 
Sydnėjaus skautai, kurie po to salėje skaniai pavaišins svečius. Parapijiečiai, pageidaujan
tys dalyvauti Mugėje su savo rankdarbiais ar kitokiais eksponatais, registruokitės pas 
Danutę Ankienę tol.: 9781 2524. Parapijos Taryba

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš anksto informuojame parapijiečius, kad rekolekcijas Sydnėjuje praves iš Melburno 

atvykęs kun. Algis Šimkus
Kovo 8 d., šeštadienį -

Kovo 9 d. sekmadienį -

išpažintys - 2val.p.p., 
šv. Mišios - 2.45 vai. p.p. 
išpažintys prieš šv. Mišias, 
šv. Mišios ir pamokslas - 11.30 vai. ryto, 
rekolecijų uždarymas.

Informuokite apie tai savo artimuosius ir pažįstamus. Parapijos Taryba

Minis

A'frA Juozui Skuodui,
giliam liūdesy likus žmonai Justinai Skuodienei, dukrai Danutei Ankie nei ir 

Ankų šeimai gilią užuojautą reiškia
Sydnėjaus Katalikų Kultūros Draugija

Minis

A'frA Juozui Skuodui,
gilia m liūdesy likus žmonai Justinai Skuodienei, dukrai Danutei Ankie nei ir 

Ankų šeimai gilią užuojautą reiškia
Zita ir Pranas Andriukaičiai

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Sekmadienį, kovo 9 dieną, 2 vai. p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”. Bankstowne, išgirsite

SEKU SEKU PASAKĄ
jauniems, seniems ir prinokusiems.

Nijolė Jankutė aptars lietuviškas pasakas, sakmes ir padavimus.
Pasakas seks: Aida Abromicnė, Margarita Kavaliauskienė, Jonas 

Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Viktoras Ratkevičius.
“Atspindys” padainuos senovės liaudies dainas.
Dainuoja: Linda Bieliūnaitė - Wollaston, Virginija Coxsaite, Marina

Coxsaite - Taylor, Kristina Rupšienė, Kristina Virgininkaitė.
Kviečiame ateiti ir pasiklausyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuauianclub.org.au 

www.lithuauiauclub.org.au

Šv. Kazimiero šventė Melbourne
Sekmadienį, kovo 2 dieną, Melbourne skautai ir skautės dalyvauja uniformuo

ti šv. Mišiose 11 vai. ryto.
12 vai. p.p. Lietuvių Namuose prasidės Kaziuko mugė.
Pardavinesim bulkutes, baronkas bei pyragus. Loterijoje išmėginsi! laimę. 

Kviečiam visus dalyvauti Tunto sueigoje irsti skautais padainuoti.
Mclbourno “Džiugo” įimtas

Keičiasi Klubo “Dainava” 
darbu valandos

Nuo šeštadienio, kovo 1 dienos naujos darbo valandos:

Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirbs nuo 12 vai. dienos.

Norintys užsisakyti Klubo patalpas pirmadieniui ar antradieniui, pra
šomi kreiptis į Klubo Administraciją.

Kviečiame į naują restoraną Klube-MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną. 
Restoranas dirba kasdien:

pietūs 11.30 vai. ryto-330 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p. - 930 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos vyksta penktadieniais nuo 730 iki 10 vai. 
vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Meno ir Tautodailės parodos
ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian 'rheme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martiną Reisyieną

tek: (02) 9543 1001 e-mail: martinareisgys@hotmail.coni
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leeką GruzdefT

tel.: (02) 9796 8573 c-mail: leckart@optusnct.com.au
arba Jolantą Janavičienę

tel.: (02)99392180 e-mail:jurgisandjolanta@tpgi.com

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti rengimai) nuo 430 vai. p.p.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ruošia sąvadą 

“Lietuvos kultūros ir meno atstovai užsienyje”.
Šiame sąvade nurodoma: bendruomenės pavadinimas, kultūros ar meno atstovo var

das ir pavardė, atstovaujama meno šaka ir žanras bei atstovo kontaktinis adresas.
Australijos lietuviai menininkai, kurie sutinka būti įtraukti įšį sąvadą, prašomi kreip

tis į savo Apylinkių Valdybas arba į ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašrnu- 
taitę adresu:

2/6 Niki Crt., East Bentleigh, VIC3165.
Tel: (03) 95793946 E-mail: birute@ausllb.org

ALB Krašto Valdyba

Velykos - sekmadienį, kovo 16 dieną.
Pradžia -12 vai. dienos.
Kviečiame ir suaugusius ir vaikučius!
Vyks kiaušinių dažymas ir ridinėjimo varžybos!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

: R I M E
STOPPERS

1 800 333 000

NOSU PASTOGĖ
ES

remia Crime Stoppers

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:.......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: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: Iitconmelb@bigpond.com
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Kviečia Geelongo tautinių šokių grupė
Geelongo tautinių šokių grupė kviečia šokėjus ir tėvelius į susirinkimą, kuris 

įvyks sekmadienį, kovo 2 dieną, 4.45 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Klube.
Dancers and parents of Geelong’s folk dance ensemble arc asked to attend a 

meeting Sunday 2nd March, at 4.45 pm at Pettitt Park Hall for the formulation 
of a travelling committee.

Kviečiame prisijungti ir naujus šokėjus su tikslu dalyvauti Australijos Lie
tuvių Dienose Sydnėjuje

*6M[llSlĮ Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, 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 S65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant 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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