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Nuoširdžiai sveikinu Australijos Lietuvių Bendruomenę 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Vasario 16-osios 
Laisvės ir Nepriklausomybės dvasia telydi kilnius Jūsų 
darbus Lietuvos labui. Su pagarba

Linas Linkevičius
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras 

2002 vasaris, Vilnius

Isolds Poželaitė-Dąvis AM.
Nuotr. Vytauto Vaitkaus

Švenčiant Sydnėjuje Vasario 
Šešioliktąją, LR Garbės generalinis 
konsulas Viktoras Šliteris įteikė DLK 
Gedimino ordiną Isoldai Poželaitei-Davis 
AM. LR Prezidento dekretu šis garbin
gas ordinas p. Isoldai jau buvo paskir
tas anksčiau, tačiau patsai įteikimas 
buvo atidėtas, palaukus atitinkamos 
valstybinės šventės. Ordinas p. Isoldai 
buvo suteiktas už jos ryškius nuopelnus 
remiant Lietuvos švietimo sistemą, ypač 
mokyklas. Ponia Isolda Lietuvon yra 
daug kartų nuvežusi premijų bei dovanų 
ir iš geradarių gautos stambios finan
sinės paramos.

“Mūsų Pastogės" Redakcija ir 
Leidėjai nuoširdžiai sveikina p. 
Isoldą Poželaitę-Davis AM šia 
ypatinga proga ir linki jai sėkmės 
tęsiant kūrybinę veiklą švietimo 
ir kultūros baruose.

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Artėja XXII Australijos Lietuvių Dienos

XXII-ųjų AL Dienų Vykdomasis Ruošos Komitetas. Sėdi iš kairės: Lucija Vaičiu- 
levičius (vicepirmininkė - sekretorė), Janina Vabolienė (pirmininkė), Leonas Geru
laitis (iždininkas). Stovi iš kairės: Dalia Kaminskienė (iždininkė), Ramutė Stanke
vičiūtė (iždininkė).

Parduodamas Žemės ūkio bankas
Praeityje daug rūpesčių sukėlusį Lietuvos 

Žemės Ūkio Banką (LŽŪB) Vyriausybė 
praėjusiais metais nutarė privatizuoti - jį 
parduoti. Lapkričio 15 d. ‘'Nord/LB” ban
kas buvo pripažintas LŽŪB viešojo pri
vatizavimo konkurso nugalėtoju. Kalėdų 
atostogų metu tolimesnės derybos buvo 
pristabdytos, o šio mėnesio pradžioje Lie
tuvos Privatizavimo komisija pritarė pir
kimo-pardavimo sutarties projektui. De
rybose projektą suderino Valstybės turto 
fondo ir Vokietijos “Nord/LB” atstovai. 
Numatoma, kad artimiausiu laiku Vyriau
sybė susitarimą tvirtins.

Privatizavimo komisijos pirm. Eduar
das Vilkas tvirtino, jog numatytoji kaina 
buvo gauta, tačiau jos jis nenurodė. Neofi
cialių šaltinių teigimu, už LŽŪB 76.01% 
akcijų paketą sumokėta 71 mln. litų ir per 
papildomą akcijų emisiją investuoti dar 65 
mln. litų į banko kapitalą. Taip pat perduo
ti “Nord/LB” Vilniaus skyriaus turtą, kuris 
vertinamas 80 mln. litų.

“Nord/LB” buvo įkurtas 1970 metais 
susijungus keturiems Žemutinės Saksonijos 
bankams ir šiandien jis priklauso didžiausių 
Vokietijos bankų dešimtukui.
Europos Komisija įspėjo Lietuvos 

politikus ir žemdirbius
Šiuo metu Lietuvoje verda ginčai dėl 

žemės ūkio paskirties žemės pardavimo 
užsieniečiams. Teigiama, kad lietuvis 
tampriai prisirišęs prie savos dirbamos 
žemės, tad reikalaujama, kad Lietuvai 
stojant į Europos Sąjungą būtų įvestas 7 

metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu 
užsieniečiai negalėtų pirkti šios paskirties 
žemės. Prieškarinėje Lietuvoje toks ryšys 
gal ir buvo stiprus. Tačiau okupantui na
cionalizavus žemę ir savininkus padarius 
kolchozų kumečiais, ar Ištrėmus juos iš 
savo krašto sunaikinimui, ryšys per 50 oku
pacijos metų buvo sunaikintas. Šiandien 
noras neparduoti žemės užsieniečiams 
slepiasi kitur.

Ekonominė žemės vertė priklauso nuo 
jos produkto vertės, tai yra gaminant ir 
parduodant aukštos vertės produktą, pa
kyla ir žemės kaina. Šiuo metu dar dideli 
Lietuvos žemės plotai gamina palyginamai 
žemos vertės produktus ar iš viso negami
na nieko. Tad ir žemės vertė žema. Užsie
niečiams, ypač su aukštos vertės valiuta, ji 
labai pigi ir patraukli - tinkanti net žemos 
produkcijos gamybai.

Pasipelnyti iš Lietuvos stojimo į Eu
ropos Sąjungą, su 7 metų pereinamuoju 
laikotarpiu, gali stambūs ūkiai, kurie yra 
kelių žmonių rankose ir nepriklausomybės 
atkūrimo metais “privatizuoti” nepaprastai 
žemomis kainomis. Užsieniečiams supirk
ti dviejų ar trijų hektarų ūkelius, kad su
darytų ekonomiškai didelį ūkį - labai 
sudėtinga. Be to, įstojus j Europos Sąjungą, 
didžiausia finansinė paramos dalis atiteks 
stambiems ūkiams. Europos Sąjungos už
mačiai yra kiti - pakelti visą šalies ūkį, kad 
jis priartėtų prie Sąjungos lygio.

Valdančiųjų partijų parlamentarai 
mato, jog įstoti į Europos Sąjungą su 7 
metų pereinamuoju laikotarpiu bus sunku, 
tad keičiama strategija - siūloma keisti

Mieli Australijos lietuviai,
Praėjo daugiau nei metai, kai dauge

lis mūsų su pakilia nuotaika keliavome 
į Sydnėjų, į dvidešimt pirmąsias Austra
lijos Lietuvių Dienas. Tai prisiminus api
ma nuostaba, kad dešimtmečius išgy

venę svetimame krašte mes širdyje tebenešiojame tą nenusakomą šiltą jausmą, kuris 
mus visus jungia į vieną bendrą lietuvišką šeimą.

Gal nereiktų klausti, iš kur tas jausmas, nes visi gerai žinome, kad tai: lietuviška 
daina, lietuviškas žodis, šokiai, mūsų tėvų ir senelių, mūsų tautos mums paliktos 
tradicijos. Daug kas gyvenime keičiasi, tačiau nesikeičia meilė savam kraštui, savai 
tautai, ir jai išreikšti mes stengiamės išlaikyti lietuvybę svetur, tardami lietuvišką žo
dį, kitiems skelbdami lietuvių tautos gyvastingumą.

XXII-osios Lietuvių Dienos, mūsų kultūrinė manifestacija, vyks jau šių metų gale 
Adelaidėje. Australijos Lietuvių Dienų Vykdomojo Komiteto, Ruošos kolektyvo ir 
visų Adelaidėje gyvenančių lietuvių vardu kviečiame - nuo mažiausių iki didžiausių 
- mūsų bendruomenių lietuvius ruoštis į šią nuostabią lietuvišką šventę.

Lietuvių Dienos nėra tarpbendruomeninės varžybos. Tai - lietuvybės darbo išei
vijoje išlaikymas, jos tęstinumas. Tad kviečiame Apylinkių Valdybas paraginti ir 
prisidėti prie vietos lietuvių pasiruošimo darbų Lietuvių Dienoms. Mes žinome, kad 
į AL Dienas kiekvienas vežasi su savimi visa kas yra geriausia, gražiausia, kas yra 
lietuviška. Į jas ruošiantis tenka atsisakyti daug ko, tačiau atpildas yra neiš
matuojamas. Ne visi mokame ar galime kurti, šokti ar dainuoti, tačiau dalyvauti 
galime visi! Adelaidės lietuviai ir Lietuvių Dienų rengėjai laukia jūsų visų! Tęskime 
ir toliau šią brangią tradiciją - Lietuvių Dienas Australijoje.

AL Dienų Ruošos Vykdomasis Komitetas

konstitucijos 47-tąjį straipsnį, kad toks 
tikslas būtų pasiektas.

Šio mėnesio pradžioje j Lietuvą atvyko 
Europos Komisijos Plėtros Direktorato. 
Lietuvos skyriaus vadovas Anders Hen- 
riksson. Jis susitiko su Seimo Kaimo rei
kalų komiteto nariais, Žemės ūkio minis
terijos, žemdirbių organizacijų vadovais. 
Po įvairių diskusijų dėl Lietuvos žemės 
ūkio pageidavimų stojant į Europos Są
jungą, A Henriksson pareiškė: “Europos 
Komisija mano, kad Lietuvai nereikia pe
reinamojo laikotarpio, kad jis būtų ne Lie
tuvos interesų vardan, netgi priešingai, ma
nome, kad jis būtų žalingas”.

Jis priminė, kad derybos su ES vyksta 

įsipareigojimo pagrindu, kuriuos privalu 
vykdyti. Toliau A Henriksson aiškino, kad 
derybose su Lietuva jau uždarytas ketvir
tasis skyrius dėl laisvo kapitalo judėjimo.

“Dabar šiuo klausimu jūs diskutuojate. 
Jūs turėtumėt suprasti tokio susitarimo 
kvestionavimo poveikį ir pasekmes. Mums 
tas skyrius užbaigtas ir prašome, kad būtų 
įgyvendintas tas įsipareigojimas ”, - sakė A 
Henriksson. Jo manymu, galimos tik tech
ninės diskusijos dėl šio įsipareigojimo 
įgyvendinimo.

Lietuvos Žemės ūkio ministras Jero
nimas Kraujelis skundėsi, kad EK siūlymai 
teikti tik ketvirtadalį išmokų naujoms ES
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Yra daug vilčių, kad baigsis tarpusavio 
kovos Indonezijai priklausančiose Maluku 
salose, per trejus metus pareikalavusios 
bent 5 000 gyvybių ir palikusios 700 000 
žmonių benamiais pabėgėliais. Vasario 12 
d. Maluku salų krikščionys ir musulmonai 
pasirašė taikos susitarimą. Nuotaiką su
drumstė tik tą pat vakarą Ambon salą 
sukrėtusių sprogimų serija.
♦ Afganistano ministrui pirmininkui 
Hamid Katzai pasisekė išspręsti Gardez 
provincijos gubenatoriaus klausimą. Jis 
atleido iš pareigų Padshah Khan Zadran, 
nepajėgusio įsitvirtinti provincijoje dėl 
vietinio lyderio Saifullah pasipriešinimo. 
Vasario 14 d. į Gardez atvyko naujai pa
skirtas gubernatoriumi populiarus 80 metų 
amžiaus Taj Mohammed Wardak, ką tik 
grįžęs iš Kalifornijos, kurioje praleido ilgus 
tremties metus.
♦ Vasario 14 d. Kabulo oro uoste iš lėk
tuvo ištrauktas ir nužudytas Afganistano 
oro transporto ir turizmo ministras Abdul 
Rahman. Pradžioje buvo manyta, kad jį 
nužudė musulmonai piligrimai, nesulauk
dami transporto į Meką. Dabar aiškinama, 
kad nužudytasis buvęs privataus keršto 
auka. Įtariami aukšti kelių ministerijų sau
gumo viršininkai tadžikai. Žuvęs mininstras 
priklausė paštun genčiai.
♦ Vasario 14d. Izraelio kariuomenė pa
tyrė skaudų nuostolį. Palestiniečių Salaha- 
din brigadai pasisekė naujos konstrukcijos 
bomba sunaikinti Izraelio Merkava 3 tipo 
tanką, iki šiol laikytą nepažeidžiamu. 
Bomba tanką apvertė, nuplėšė jo bokštelį. 
Žuvo trys įgulos nariai, ketvirtas sužeistas. 
Kaip įprasta tokiais atvejais, Izraelio karo 
aviacija bombardavo palestiniečių valdiš
kus pastatus Gazos ruože, nukaudama ir 
sužeisdama policininkų ir civilių asmenų. 

Tai tik vienas epizodas iš visų savaitę 
užsitęsusių abipusių smurto veiksmų.
♦ Vasario 16 d. Izraelio žvalgybai pasi
sekė nužudyti vieną iš Hamas organizaci
jos lyderių, Nazih Abu Sabaa, Jenin mies
te sprogus jo automobiliui. Tos dienos 
vakarą palestiniečiai atkeršijo. Savižudys 
palestinietis įsigavo į gerai saugomą žydų 
naujakurių centrą Kamei Shomron Vaka
rinio kranto šiaurėje ir susisprogdino mi
nioje prie pizza restorano. Žuvo du žydų 
jaunuoliai, daug sužeistų.
Palestiniečių minios keliose vietovėse 
įsiveržė į kalėjimus ir išlaisvino Yasser 
Arafat įsakymu areštuotus teroristinių or
ganizacijų narius.
♦ Vasario 16 ir 17 dienomis Mao 
pasekėjai komunistai sukilėliai puolė 
Nepalo valstybinius įrengimus. Jie nukovė 
127 žmones, daugiausiai policinikus ir 
karius. Nepale pratęstas apgulos stovis.
♦ Vasario 15 d. Fidži Apeliacinis teismas, 
apsvarstęs konstitucijos pažeidimo bylą, 
priėjo išvados, kad dabartinė Fidži vyriau
sybė yra neteisėta, nes sudaryta prasi
lenkiant su konstitucija. Čiabuvių Fidži 
gyventojų partijos lyderis Laisenia Qarase 
atsisakė į vyriausybę įsileisti indų kilmės 
Mahendra Chaudhry vadovaujamos dar- 
biečių partijos atstovus. Darbiečiai turi 27 
vietas Fidži parlamente (iš 71), tai yra, 
daugiau negu 10%, todėl turi būti propor
cingai atstovaujami vyriausybėje. Laisenia 
Qarase sprendimą apskundė Aukščiausiam 
Teismui.
♦ Vasario 18 d. valstybės išdavimu kal
tinamas, Fidži vyriausybę nuvertęs 2000 
metais George Speight teisme prisipažino 
kaltu ir buvo nuteistas mirties bausme 
pakariant Speciali malonės komisija šią 
bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.

Vėl su džiaugsmu švenčiam Vasario 16-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną.

Šios šventės proga prisimenam Lietuvių Chartos žodžius, kad Valstybė yra 
aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra 
tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Nepriklausomybės dieną nuoširdžiai sveikiname Lietuvos Respublikos piliečius 
ir jų demokratiškai išrinktus atstovus bei vadovus. Mes - pasaulyje pasklidę lietu
viai - sudarome vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kuri visomis jėgomis ir 
būdais siekia, kad ta Nepriklausomybė būtų išlaikyta visiems amžiams. Ši ypatinga 
diena tesustiprina mūsų pastangas dar daugiau dirbti ir aukotis Lietuvai.

Vytautas Kamantas
PLB Valdybos pirmininkas

Arkivyskupas: daugiau dėmesio globai
“Valstybės paramos reikia ne pačiai 

Bažnyčiai, kuri pati gali išgyventi iš aukų. 
Parama būtina ligonių, senelių, varganai 
gyvenančių studentų, apleistų vaikų globai, 
kurią nuolat vykdo Bažnyčia”, - teigė Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vasario 
12 d. pateikęs viešą ataskaitą apie 2001 
metų arkivyskupijos veiklą.

Aukų pačios Bažnyčios reikmėms su
rinkta daugiau kaip 1 min. litų. Valstybės 
metinė parama sudarė 430 542 litus. Bet 
Kauno arkivyskupija, anot vyskupo, atliko 
gerų darbų už daug didesnę pinigų sumą. 
Vien Kaune, “Caritas” valgyklose, kasdien 
pamaitinama daugiau kaip tūkstantis 
žmonių, savaitgaliais parapijose pavalgo ir 
globą gauna per 300 vaikų, o 4 arkivysku
pijoje veikiančiuose vaikų dienos centruose 
pavalgydinama dar 252 vaikai. Vien “Ca
ritas” vargšams maitinti išleido beveik 
81 000 litų.

Kartu su Kauno savivaldybe globojami 
42 seneliai. Beveik 247 000 litų paramą 
gavo 250 vargingai gyvenančių šeimų. 
Nemokamais vaistais, už kuriuos sumokėta 
320 000 litų, aprūpinti 12 357 ligoniai, 800 
žmonių sulaukė nemokamos Diagnostikos 

centro pagalbos.
Bažnytinė statistika atskleidžia ir visos 

visuomenės raidos tendencijas. Mažėjantį 
gimstamumą rodo sumažėjęs krikštynų 
skaičius. Tirpstantis santuokų skaičius, anot 
arkivyskupo, atspindi ydingą jaunų žmonių 
sekimą nesantuokinio gyvenimo mada. 
Vienintelis augantis rodiklis - laidotuvės. 
2001 m. Kauno arkivyskupijoje palaidota 
600 žmonių daugiau nei 2000-aisiais.

Kauno arkivyskupija pirmoji Lietuvoje 
pradėjo nuolat rengti viešus dialogus su 
visuomene. Nauja diskusijos su pasaulie
tine visuomene forma - nuo praėjusių me
tų internete nuolat rengiami forumai 
Bažnyčios gyvenimo ir misijos klausimais 
“Kartais internete apie save randu tolau 
žodžių, kad infarktą gali gauti, bet taipriimu 
tik kaip žmogaus nuomonę”, - kalbėjo 
arkivyskupas.

Tačiau S.Tamkevičius pastebėjo, kad 
didelis Bažnyčios atviravimas jai pačiai turi 
ir neigiamų pasekmių: "Kai atsiskleidžia- 
me iki smulkmenų, tie, kas mūsų nemyli, 
ima piktavališkai manipuliuoti ir speku
liuoti mūsų pačių pateikta informacija".

“L-r.”

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

narėms, lyginant su senosiomis narėmis, 
nesudarys Lietuvos žemdirbiams sąlygų 
konkuruoti Europos rinkoje.

AHenriksson požiūriu, kritikuojant pa
ramą, ją reikėtų lyginti ne su dabartinių 
valstybių narių, o su tuo, kiek žemės ūkis 
gavo paramos iš savo valstybės biudžeto iki 
narystės Europos Sąjungoje.

Gelbėdamas padėtį, Seimo pirm. Ar
tūras Paulauskas ragino politikus ir žem
dirbius negriauti šalies integracijos į ES: 
"Neturime stabdyti integracinių procesų į 
ES. Kai kur kategoriškai reikalaudami, kel
dami neįvykdomas sąlygas galime priversti 
abejoti mūsų pasirengimu ir noru vykdyti sa
vo įsipareigojimus... Arba einame, integruo- 
jamės, arba sustojame”, - sakė A. Paulaus
kas po susitikimo su Europos Komisijos 
Plėtros Direktorato Lietuvos skyriaus va
dovu AHenriksson. Seimo Pirmininkas 
aiškino, jog pereinamąjį laikotarpį dirba
mos žemės pardavimui reikalauja tik dalis 
žemdirbių: “Čia yra stambūs žemvaldžiai, 
kurie geriausiai gyvena. Smulkūs, kurie turi 
dvi tris karvytes, šitose diskusijose nedaly
vauja. Būtent jiems taip pat būtų skiriama 
parama iš ES". Toliau APaulauskas aiški
no, kad visas nuomones, visas baimes, 
susijusias su dirbamos žemės pardavimu 
užsieniečiams nuramins kartu su Kons
titucijos pataisomis svarstomas specialus 
“saugiklių” įstatymas. Peršamos Konsti
tucijos pataisos ir “saugikliai” bus svarsto
mi pavasario sesijoje, kuri prasidės netrukus.

Baltijos valstybių ir Vokietijos 
ministrų susitikimas

Vasario 11d. Rygoje įvyko Baltijos 
valstybių ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministrų pasitarimas NATO ir Europos
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Sąjungos plėtros reikalais bei tarpusavio 
bendradarbiavimas. Vokietijos užs. reik, 
min. J.Fischer pareiškė, kad: “Baltijos vals
tybės yra stiprios kandidatės tapti NATO 
narėmis Prahos viršūnių susitikimo metu”.

Lietuvos užs. reik. min. Antanas Va
lionis priminė Vokietijos Kanclerio Ger
hard Schroeder pasakytą kalbą Washing- 
ton’e, kurioje jis užsiminė apie galimybę 
pakviesti Baltijos valstybes tapti Alijanso 
narėmis per kitą NATO plėtros etapą. Be 
to, Lietuva turi realias perspektyvas už
baigti prisijungimo derybas su Europos Są
junga iki šių metų pabaigos.

Lietuva, pirmininkaudama Europos 
Tarybos Ministrų Komitetui, o taip pat ir 
Baltijos Ministrų Tarybai aktyviai remia 
regijoninį bendradarbiavimą, ypač energe
tikos ir transporto srityse. Šiame procese 
labai reikšmingas aktyvus Vokietijos daly
vavimas, pažymėjo A Valionis. Bendradar
biaudamos gynybos srityje, Baltijos valsty
bės drauge dalyvauja tarptautinėse taikos 
palaikymo operacijose, pratybose ir vykdo 
kitus bendrus projektus. Antrąjį šių metų 
pusmetį keturių (3+1) valstybių diploma
tus A Valionis pakvietė susitikti Lietuvoje.

Latvijos nota Lietuvai
Vasario 6 d. Latvijos ambasada Vilniuje 

įteikė notą Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijai, išreikšdama nerimą dėl Lietuvos 
teritorijoje besikartojančių Latvijos vilkikų 
(“trailcrs”}plėšimų. Ambasados duomeni
mis, Lietuvos magistraliniuose keliuose 
2001 m. buvo užregistruoti 9 plėšimai, ku
rių metu nukentėjo krovinių vežėjai ir buvo 
pavogti Latvijoje registruoti sunkiasvoriai 
krovininiai vilkikai ir jų kroviniai.

Šių metų pradžioje jau įvyko du plė
šimai Paskutinis plėšimas įvykdytas vasario 
4 d., kai netoli Kauno, kelyje “Via Baltica”, 

apiplėšti buvo du, kartu važiavę, krovininiai 
vilkikai su kroviniais. Abu Latvijos piliečiai 
- vairuotojai buvo sumušti ir sunkiai su
žaloti. Notoje nurodoma, jog bendradar
biaudama su Vidaus reikalų ministerija ir 
Policijos departamentu, Latvijos ambasada 
savo šalies vežėjams išplatino informaciją 
apie pavojingiausius kelių maršrutus Lie
tuvoje bei rekomendacijas dėl važiavimo 
ir sustojimų sąlygų Lietuvos teritorijoje.

Reikia pastebėti, kad tokių užpuolimų 
ir apiplėšimų Lietuvos keliuose esama 
daug Skaudžiausia, kad užpuolimai yra 
grupiniai - gaujų ir gerai organizuoti. 
Vežamos prekės ir patys sunkvežimiai 
dažniausiai dingota be žinios. Ir tai atsitin
ka pagrindiniuose Lietuvos keliuose.
Klaipėdos miesto 750 m. jubiliejus

Klaipėdos uostas ir miestas yra gerai 
žinomas pasaulio jūreiviams, pirkliams, 
keliautojams ir moderniems industrialis- 
tams - investuotojams. Lietuvai - tai langas 
ir durys į pasaulį, o jos biudžetui - ilgametis’ 
ir rimtas pajamų šaltinis. Vargu ar yra Lie
tuvoje kitas miestas, išgyvenęs tiek negandų 
ir permainų. Šiemet Klaipėdos miestui nuo 
jo įsteigimo -750 metų. Iškilieji miestiečiai 
jaučia, kad atšvęsti jubiliejų reikia. Pa
prastai miesto gyventojai su noru ir pasidi
džiavimu iškelia miesto praeitį ir su džiaugs
mu ir entuziazmu atšvenčia savo jubiliejų.

Deja, Klaipėdos padėtis visai kitokia. 
Šiandieniniai Klaipėdos gyventojai šaknų 
Klaipėdoje neturi -jie ateiviai. Beveik visi 
be išimties į Klaipėdą atsikėlė antrajam 
pasauliniui karui besibaigiant ar po jo. Se
nieji vietos gyventojai buvo vokiečių ka
riuomenės evakuoti, patys pasitraukė į Va
karus ar buvo jėga ištremti į Sibirą. 
Dienraštis “Klaipėda” ėmėsi darbo su
pažindinti miesto gyventojus su Klaipėdos 
miesto istorija ir sužinoti, kas žmonėms 
būtų įdomu, ką jie laiko svarbiu ir ką rei- 

ketų minėti. Savo š. m. vasario 9 dienos 
laidoje rašoma: “Ruošiantis miesto gimta
dieniui, ‘Klaipėdos’ dienraščio skaitytojams, 
visiems klaipėdiškiams siūlome išrinkti per 
750 metų labiausiai nusipelniusius mieste
lėnus, svarbiausias miesto istorijos datas bei 
įvykius ir geriausiai reprezentuojančias Klai
pėdą jos vietas. Sąrašą sudarė Jūrų muziejaus 
mokslinis bendradarbis Danius Elertas ir 
‘Smeltės’vidurinės mokyklos dvyliktokas Va
silijus Safronovas, jų darbą akylai stebėjo ir 
konsultavo Klaipėdos universiteto Socialinių 
mokslų fakulteto Istorijos katedros vedėjas 
dr. Vygantas Vareikis, bet labiausiai Klaipėdos 
universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos isto
rijos centro mokslinis bendradarbis dr. Vacys 
Vaivada. Nuo šiol šeštadieniais spausdinsime 
Klaipėdos istorikų paruoštą sąrašą, iš kurio 
kiekvienas galės sudaryti, jo manymu, svar
biausių miestui įvykių ir datų , vietų, labiausiai 
nusipelniusių žmonių dešimtukus... ",

Tos dienos publikacijoje skelbiamas ir 
pirmasis svarbiausių datų sąrašas:

“1.1252m. liepos 29d. į Livoniją atvykęs 
didžiojo magistro vietininkas Eberhardas von 
Seyne tarėsi su Kuršo vyskupu Heinrichu von 
Liutzelburgu dėl pilies statybos Danės žio
tyse...

2.1252m. ruduo -buvo pastatyta pirmoji 
medinė, Memelburgo pilis.

........ ir paskutinioji data:
25. 1646 m. balandžio 21 d. oficialiai 

atidaryta karališkoji pašto linija Kleve- 
Bertynas-Karaliaučius-Klaipėda-Ryga."

Jau anksčiau Klaipėdoje buvo daug 
nuomonių ir ginčų, kaip atšvęsti Klaipėdos 
miesto įsteigimo jubiliejų, ar atšvęsti tik 
Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, 
ar statyti paminklą, kur ir kokį ir 1.1.

Problemos sprendimo būdas unikalus. 
Klaipėdos žmonės laukia greito sprendinio. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E
(r ...............

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-ja svei
kina mūsų mielą sodybietę p. įšoktą OoŽeiaitą- 
ūavi§ AM, pagerbtą DLK Gedimino ordinu.

SLMSGD-jos Valdyba
\ -..............................— ■

Sveikiname Lietuvos Respublikos Garbės generalinį kon
sulą Viktorą Šiiterį OAM, su Australijos Dienos 
apdovanojimu Medal of Order of Australia.

Dėkojame už Jūsų ilgametę veiklą lietuvių bendruome
nėje: sporte, su jaunimu, kultūrinėse bei visuomeninėse 
srityse. ALB Krašto Valdyba

---- I)
Vasario Šešioliktoji Auksinėje Pakrantėje Melbourno “Džiugo” tunto stovykla “Draugystė”

Mes, Goki Coast lietuviai esame labai dėkingi Vladui Bosikhii OAM ir Mclbourno 
ramovėnams už padovanoti; vėliavas kotų ir Gedimino stulpų viršūnę. Mes padarėme 
nuotraukų su šia dovana Vasario 16-osios minėjimo proga.

Visi Gold Coast lietuviai taria didelį ačiū p. Vladui Bosikiui ir Metaninio ramovėnams.
Gold Coast lietuvių vardu Juozas Songaila

Melbourno lituanistiniai kursai.
Nuotraukoje abiejų 2001m. klasių mokiniai Iš kairės stovi: Alanta Skeivytė, Daina 
Žiedaitė, Rimas Statkus (baigė VCE), dr. Regina Švambarienė (mokytoja), Nindra 
Skeivytė (baigė VCE), Arūnas Mickus. Sėdi: Gražina Kymantaitė, Raminta Ky
mantaitė, Laura Zareckaitė, Lina Zareckaitė (baigė VCE), Andrew Quested.'Dūksta: 
Povilo Birštono, Mijos Robinsonaitės, Tim Hackett, Chris Liesto.

Sveiki baigusieji!
Praėjusių metų Mclbourno lietuvių 

kalbos kursų visi trys abiturientai-Nindra 
Skeivytė, Rimas Statkus ir Lina Zareckaitė 
- sėkmingai išlaikė egzaminus ir įsigijo abi
tūros laipsnį lietuvių kalboje. Geriausiai 
išlaikė 40 taškų surinkusi Lina Zareckaitė. 
Ji pateko į geriausiai baigusiųjų svetimų 
kalbų mokinių skaičių, kurie gavo nuo 40 
iki 50 taškų. Į tą skaičių pateko tik arabų, 
vokiečių, latvių, lenkų, ispanų mokiniai ir 
mūsų lietuvaitė. Jiems pagerbti Viktorijos 
svetimų kalbų mokykla paprastai ruošia 
pažymėjimų įteikimo vakarą.

Sveikintini Nindra su Rimu, puikiai 
išlaikę nelengvus egzaminus. Šiais laikais 
iš kalbas besimokančiųjų daug reikalau
jama. Neužtenka žinoti, kur nosinę rašyti, 
kur teisingą linksnį pritaikyti. Vien gerai 
mokėdamas gramatiką, nebūtinai gausi 
aukščiausią pažymį. Šiais laikais mokinys 

turi parodyti ir šiek tiek sumanumo, kas 
liečia minčių ir jų tinkamo išdėstymo 
kokybę bei įvairumą. Tai nelengvas dalykas, 
ypač mūsų jaunimui, gimusiam ir augusiam 
toli nuo Lietuvos. Palinkėkime jiems sėk
mės ateities siekiuose, ir kad lietuvių kabos 
studijos jiems gerai praverstų ateityje!

Prasidėjo 2002-ieji
Vasario 9 dieną įvyko pirmoji šių metų 

Melbourno lituanistinių kursų pamoka. Į 
žemesniąją klasę atėjo šeši mokiniai, o į 11 
— 12-tąją atėjo penki. Dar ne per vėlu 
prisijungti naujiems mokiniams. Kas tik 
norėtų mokytis lietuvių kalbos, istorijos, 
kultūros - visi kviečiami.

Ateikite šeštadienį, 9 valandą ryto, į 
Princes Hill Secondary College, Arnold 
Street, Carlton, ir vietoje jus įregistruos.

Dėl tolimesnės informacijos paskam
binkite Victorian School of Languages 
(VSL) tel: (03) 9416 0641. J.A.

Laimingai sugrįžę iš 
stovyklos pailsėjom, reikia 
rašyti ir padėkoti stovyklos 
vadovams bei stovyklau
tojams, kurie prisidėjo 
prie sėkmingos stovyklos 
gražioje gamtoje.

Stovyklos štabą suda
rė: dvasios vadas kun. 
Egidijus Arnašius, stovyk
los viršininkas sk. vytis 
Paulius Kviecinskas, sto
vyklos globėja tuntininkė 
v.s. Danutė Lynikienė, 
adjutantas sk. vytis Rimas 
Stunga, sekretorė vyr. 
skautė Albina Stungraitė, 
seserijos vadovė vyr. skau
tė Dalia Didžytė, brolijos 
vadas ir iždininkas sk. vy
tis Audrius Skeivys, vyčių vadas s. Juozas 
Lukaitis, vyr. skaučių vadovė Ginta 
Statkutė, užsiėmimų koordinatorė v.s. 
Rasa Statkuvienė, stovyklos gydytojas d r. 
Andrius Pranckūnaslaužų pravedėjas su 
vyčiu kand. Rimu Statkum Vyriausia virėja
- Lilija Kozlovskienė, savaitgaliui padėjo 
Dennis Gaylard, Dalia Didžienė, s. Jūratė 
Šimkienė ir s. Birutė Prašmutaitė. Ūkvedys
- Mykolas Kozlovskis.

Palapines suvežė ir išvežė s. Rimas 
Skeivys. Vilkiukų, paukštyčių, gintarėlių bei 
aguonyčių vadovės buvo vyr. skautės Julė 
Simankevičienė ir Dona Gaylard. Tėvai 
stovyklavo su savo vaikais, o mažiukai, 
kurie pernakvojo vieną naktį stovykloje, 
buvo apdovanoti baltais šlipsais: Aidas 
Žilinskas, Feliksas Zcmdegs, Alyssa 
Lynikaitė ir Miranda Tigani.

Įžodį į jaunesnius skautus davė: Chris 
Miller, Simas Rickevičius, Vytukas Mil
vydas ir sesė Andrea Cusack Skautų įžodį 
davė Rami Lynikas ir Darius Pranckūnas, 
skautės įžodį davė Olivia Lukaitytė, Ra
mūną Sadauskaitė ir Madeline Miller.
Prityrusių skaučių įžodį davė: Elena Ta
mašauskaitė, Marta Lukaitytė, Brigita 
Balbataitė, o vyr. skaučių įžodį davė Da
nielle Milvydaitė. Vyr. skaučių įžodyje 
dalyvavo 18 vyr. skaučių.

Vyčiai bei skautininkai, kurie darbu 
aktyviai prisidėjo prie stovyklos: sk. vyčiai 
Tomas Kviecinskas, Vytas Brazaitis, Daniel

Melbourno “Džiugo” tunto stovyklos “Draugystė” stovyklautojai
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Šv. Mišios “Draugystės” stovykloje

ir Ginta Statkutės, Lina Verbylaitė, s. Ni
jolė Zdanius (su akordeonu), skautininkai 
Povilas Kviecinskas, Algis Šimkus, Geelon- 
go tunto tuntininkas s. Vyt. Mačiulis.

Loreta Čižauskaitė-Tigani pravedė lie
tuvių kalbą nemokantiems, o p. Dalia Di
džienė pravedė lietuvių kalbą mokantiems.

Atšventėme Audros Verbylaitės 21 m 
gimtadienį. Šia proga sesę pasveikinome.

Tėvai, kurie padėjo stovykloje: Garbės 
konsulas sk. vytis Andrius Žilinskas, s. 
Algis Milvydas, Ž. Strazdauskas, vyr. sk. 
Rita Barkutė-Zemdegs.

Svečių dieną (sausio 6 d.) šv. Mišias at
našavo mūsų dvasios vadas kun. E.Ar- 
našius. Tai Trijų Karalių šventė. Buvo su
vaidinti trys karaliai, kurie atnešė dovanas 
Juozui, Marijai ir mažajam Jėzuitui, kurį 
suvaidino 11 men. Robertas. Giesmes ir 
skaitymus tvarkė ps. Zita Prašmutaitė.

Lilė Kozlovskienė suorganizavo Užga
vėnių paradą. Netikėtai visi stovyklautojai 
apsirengė ubagais, čigonais, raganom ar 
kitaip, ir muzikantams pritariant šoko 
tradicinius Užgavėnių šokius. Tą vakarą
stovyklavo 81 asmuo.

Pasibaigė stovykla. Dabar visi vėl 
sueisim į Kaziuko mugę, kuri įvyks kovo 3- 
čią dieną. Šv. Mišiose dalyvausiu! uni
formuoti. Lietuvių Namų salėje po šv. 
Mišių nusipirksim baronkų, išmėginsim 
laimę loterijoje, o po sueigos Mykolas 
Kozlovskis parodys stovyklos metu Clmuo-
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Lietuviai pasaulyje
Bražinskai - vėl dėmesio centre

Iš Vasario Šešioliktosios Gimnazijos

Likimas vėl smogė lietuviams Bra
žinskams, kurie daugiau nei prieš tris de
šimtmečius pagarsėjo sovietų lėktuvo už
grobimu- 46 metų Algirdas Bražinskas vasa
rio 10 d. Kalifornijoje (JAV) stojo prieš San
ta Monica aukštesnįjį teismą dėl 77 metų 
savo tėvo Prano Bražinsko nužudymo. 
Amerikoje atsidūrusiam ir Albert Victor 
White pasivadinusiam ABrazinskui buvo 
pateikti kaltinimai vasario 5-ąją ginčo metu 
negyvai sumušus tėvą P Bražinską. Nusikal
timo motyvai kol kas neaiškūs.

Bražinskai išgarsėjo 1970-ųjų spalį, kai, 
užgrobę sovietų “Aeroflot” lėktuvą An- 
24b, privertė jo pilotus nusileisti Turkijoje. 
Per šią operaciją buvo nušauta stiuardesė, 
o dar keli lėktuvo ekipažo nariai buvo 
sužeisti. Vėliau lietuviams pavyko pasiekti 
Ameriką ir ten apsigyventi.

Dar vaikystėje tėvas Pranas Bražinskas 
svajojo išvykti gyventi į JAV. Jis tikėjosi, 
kad iš Amerikos atvykęs motinos brolis jį 
pasiims kartu Svajonė neišsipildė, kadangi 
dėdė mirė, taip ir neatvykęs į tėvynę. 
Kelerius metus prieš lėktuvo pagrobimą 
Pranas Bražinskas įvairiais kanalais rinko 
informaciją apie gyvenimą JAV bei 
galimybes pabėgti į šią šalį. 1970-ųjų spalį 
apsisprendęs veikti, PBrazinskas pasiėmė 
sūnų, kelis tūkstančius JAV dolerių ir išvy
ko į Užkaukazę. Prieš tai jis svarstė planus 
pagrobti lėktuvą Taline, Užkaukazėje pe
reiti valstybinę sieną kalnais, bėgti jūros 
keliu. Tačiau dėl įvairių priežasčių šie pla
nai buvo atmesti

Kai kuriais duomenimis, atvykę j Už
kaukazę Bražinskai turėjo tris revolverius, 
du šautuvus bei dvi rankines granatas. Kaip 
1970 m. spalio 15-ąją ginklai buvo įnešti į 
reisu Batumi-Suchumi skrendantį lėktuvą, 
tiksliai nėra žinoma. •

Bražinskai atsisėdo lėktuvo priekyje. 
Pasikvietęs stiuardesę PBrazinskas parodė 
jai šautuvą ir įteikė reikalavimą. Jame ru
siškai buvo išspausdintas įsakymas: “Vežti 
nurodyta kryptimi. Nevykdymas - bausmė. 
Mirties bausmė". Prie nurodymo buvo pri
dėtas žemėlapis su pieštuku pažymėta 
skrydžio kryptimi - į Turkiją. Išsigandusi 
stiuardesė pakluso. Susisiekę su žeme, pi
lotai gavo nurodymą bet kokiomis sąly
gomis nutupdyti lėktuvą SSRS teritorijoje. 
Mėgindamas tai padaryti, ekipažas sulėtino 
lėktuvo greitį.

Supratę, kad jų reikalavimas nebus 
vykdomas, Bražinskai griebėsi ginklų. Sū
nus užvertė daiktais duris į keleivių salo
ną, o tėvui pavyko prasmukti į pilotų ka
biną. Lakūnai taip pat buvo ginkluoti todėl 
tarp jų ir P.Brazinsko prasidėjo susišau
dymas. Tarp keleivių sėdėjusiems dviem 
sovietų saugumo agentams nepavyko įsi
kišti, nes penkiolikametis ABrazinskas 
pagrasino susprogdinti granatą. Susišau
dymo metu žuvo 24 metų stiuardesė, sužeis
tas lėktuvo vadas, šturmanas, mechanikas.

Nusileidus llrrkijos oro uoste, Bražins
kai pasiprašė politinio prieglobsčio. Tačiau 
jie buvo apkaltinti nužudymu, neteisėtu 
ginklų laikymu bei kitais nusikaltimais ir 
uždaryti į kalėjimą. Po šio skandalingo 
įvykio SSRS valdžia įvairiomis priemonė
mis pradėjo spausti turkus, kad šie išduotų 
lietuvius. Turkijos valdžiai spaudimą darė 
ir išeivijos lietuviai, prašydami Bražinskų 
neperduoti rusams.

Po kelerius metus Turkijoje vykusių 
teismo procesų PBrazinskas buvo nuteis
tas kalėti aštuonerius, jo sūnus - dvejus 
metus. Vėliau paskelbus amnestiją, bausmė 
lietuviams buvo pakeista namų areštu. 1976 
m. Bražinskai vis dėlto buvo išlaisvinti ir 
išvyko į Vcnezuelą. Iš ten jie lėktuvu iš
skrido į Kanadą. Nutūpę New York’o oro
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Algirdas Bražinskas.

uoste, Bražinskai nelegaliai ten pasiliko. 
Juos suėmė JAV imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba. Imigracijos teisėjas leido 
tėvui ir sūnui dar kartą kreiptis su prašy
mu gauti politinį prieglobstį pagal 1980 m. 
priimtą liberalesnį prieglobsčio įstatymą.

Prasidėjus politiniam Amerikos lietu
vių spaudimui ir į JAV valdžią atėjus 
antikomunistinėmis nuotaikomis pasižy
mėjusiam prezidentui Ronald Reagan buvo 
atsisakyta Bražinskus deportuoti j SSRS. 
Bet Amerika oficialaus politinio prie
globsčio lėktuvo pagrobėjams taip ir nesu
teikė. Lietuviai persikėlė į Santa Monica, 
kur abu vertėsi namų dažymu.

Bražinskams įveikus geležinę uždangą, 
sovietinis KGB negalėjo jiems atleisti. 
SSRS valdžia ne kartą įvairiomis priemo
nėmis reikalavo, kad JAV perduotų jiems 
lėktuvo pagrobėjus, bet tai nebuvo pada
ryta. Yra duomenų, jog saugumiečiai net 
buvo nurodę arabų teroristams Bražinskus 
nužudyti Turkijoje.

KGB nepaliko ramybėje ir pabėgusiųjų 
giminaičių. Šiuos žmones buvo bandoma 
verbuotų tikintis, kad nuvykę į JAV jie vė
liau praneš Bražinskų gyvenamąją vietą.

Kaip rašė dienraštis “The Lx® Angeles 
Times”, kaimynai Santa Monica butų 
komplekse sakė pastebėję, kad pastarai
siais metais Prano Bražinsko sveikata 
pašlijo ir jis tapo aikštingas. PBrazinskas, 
kurį kaimynai vadino Franku, kelerius me
tus tvarkė daugiabutį ir mankštindavosi 
važinėdamas dviračiu gyvenamąjį komplek
są juosiančia alėja. Prieš porą metų lietu
vis ėmė negaluoti ir išvykas dviračiu pa
keitė pasivaikščiojimais.

Pranas Bražinskas gimė Trakų apskri
tyje, Beižionių kaime, 1924-aisiais. Jo tėvas 
Stasys Bražinskas tuo metu turėjo nedidelį 
ūkį. Baigęs Beižionių pradinę bei Žiež
marių žemės ūkio mokyklas PBrazinskas 
susituokė su Stase Bartkevičiūte ir vėliau 
susilaukė dviejų dukterų bei sūnaus. 1949 
m. nuo atsitiktinės rezistentų kulkos žuvo 
PBrazinsko tėvas. Po tėvo mirties PBra
zinskas įsikūrė Vievyje ir 1952 m. pradėjo 
dirbti šio miestelio kooperatyvo ūkinių 
prekių sandėlio vedėju. Tačiau paaiškėjus, 
jog PBrazinskas pardavinėjo prekes dides
nėmis kainomis ir be dokumentų, jis 1955 
m. buvo teisiamas. Atlikęs bausmę, PBra
zinskas vėl įsidarbino ūkinių prekių par
duotuvės vedėju. Manoma, kad vėl susirasti 
pelningą darbą jam padėjo aplinkybė, jog 
P.Brazinską sovietinė valdžia laikė nuo 
vadinamųjų nacionalistų nukentėjusiu 
žmogumi.

Išsiskyręs su žmona, PBrazinskas vedė 
Aliną Koreivo ir išvažiavo į Vidurinę Aziją 
- Kokandą. Pt> vedybų pagal žmonos pa
vardę jis tapo Pranu Koreivo. Dar po dvejų 
metų PBrazinskas išsiskyrė su antrąja 
žmona ir su sūnumi sugrįžo į Vilnių. Bėgi
mas į Hirkiją įvyko 1970 metais.

Gintautas Alksninis, “L.r.”

Šiems mokslo metams Gimnazijoje į 
pamokas susirinko rekordinis mokinių 
skaičius - 158. Dėka išaugusio mokinių 
skaičiaus, Vasario 16-sios Gimnazijos 
finansinė padėtis daugiau-mažiau norma
lizavosi. Pasak direktoriaus, mokyklai 
išlaikyti reikia vidutiniškai 1.8 mln. Vo
kietijos markių (dabar apie 1 mln. eurų) 
per metus. Du trečdalius šios sumos Gim
nazija gauna iš Hesseno žemės vyriausybės. 
Kaip valstybės pripažinta mokykla, Gim
nazija iš Hesseno žemės biudžeto gauna 
tam tikrą pinigų skaičių už kiekvieną 
moksleivį. Likusią sumą tenka surinkti 
aukomis, tiek iš užsienio lietuvių, tiek iš 
įvairių kitų geradarių, kurių dažna sąlyga 
būna - jei tam tikra suma prisidės ir 
Lietuvos Vyriausybė.

Sunkiausia yra su bendrabučio išlai
kymu. Kaina, kurią moka jame gyvenančių 
moksleivių tėvai, šiuo metu per metus sie
kia maždaug 9 000 markių (apie 4200eurų) 
ir dabar vėl 10% pakilo. Ji skirtinga moks
leiviams iš Vokietijos ir Lietuvos. Atvykstan- 
tieji iš Lietuvos papildomai dar turi apmo
kėti vizos bei sveikatos draudimo išlaidas.

Kokia Gimnazijos mokinių sudėtis? 
Mokslo metų pradžioje ji buvo tokia: 65 iš 
jų ne lietuvių kilmės vokiečiai. Iš 103-ių 
lietuvių kilmės moksleivių 60 yra iš Vo
kietijos, 38 iš Lietuvos, 1 iš Lenkijos, 1 iš 
Rusijos, 2 iš Brazilijos, 1 iš Urugvajaus. 
Daugiausia moksleivių yra 9 ir 10 klasėse 
- po 22, mažiausia 13-toje - “tik” 7.

Šiemet bene pirmą kartą Gimnazijos 
istorijoje teko atsisakyti priimti 20 lietuvių 
ir apie 60 vokiečių. Lietuviams, beje, 
pritrūko vietų bendrabutyje; juos būtų 
galėta priimti, jei jų tėvai būtų suradę kitą 
apgyvendinimo netoli mokyklos galimybę. 
Bendrabutyje šiemt užimtos visos 82 vietos, 
iš jų 42 mergaičių ir 40 berniukų.

Gimnaziją lankantys vokiečiai toliausiai 
gyvena Worms’e, jiems kasdien tenka į 
mokyklą važinėti apie 18 km. Vokiečiai į

Vasario 16-osios Gimnazija HUttenf'eld. Nuotraukoje - dalis mokytojų ir mokinių.

Lietuvei balerinai - tarptautinio konkurso bronza
ELTA Lietuvos nacionalinio operos ir 

baleto teatro solistė Asta Bazevičiūtė 
laimėjo trečiąją vietą ir bronzos medalį 
Japonijoje vykusiame ketvirtajame Tarp
tautiniame Nagojos baleto konkurse.

Vasario 10-17 dieną vykusio konkurso 
programai lietuvių balerina parengė šešias 
klasikinio repertuaro variacijas ir du 
šiuolaikinės choreografijos numerius.

Pirmame rate A Bazevičiūtė šoko Au
roros variaciją iš baleto “Miegančioji 
gražuolė” pirmo veiksmo bei Odilijos va
riaciją iš “Gulbių ežero” antro veiksmo. 
Antrame rate - Sapno paveikslo variaciją 
iš Liudvigo Minkatls “Don Kichoto” bei 
Gamzati variaciją iš to paties kompozi
toriaus baleto “Bajaderė”, taip pat du 
šiuolaikinės choreografijos epizodus, 

bendrabutį nepriimami, nors jei taip būtą, 
pageidaujančių gauti vietą atsirastų taip pat 
nemažai. Gimnazija toliau yra nusistačiusi 
visas bendrabučio vietas skirti vien lietuvių 
kilmės vaikams, kad lietuvaičiai galėtų čia 
mokytis nepriklausomai nuo to, kaip toli 
nuo mokyklos gyvena jų tėvai.

Gimnazijos mokymo planai išliko tie 
patys kaip pernai. Tai reiškia ir vokietukai, 
ir lietuvaičiai mokosi pagal vokiškos valsty
binės gimnazijos planus. Dalis dalykų lie
tuvaičiams dėstomi lietuviškai, vokietai- 
čiams vokiškai. Lietuvaičiai dar papildomai 
turi lankyti lietuvių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos istorijos ir geografijos pamokas, 
o vokiečiams Gimnazija siūlo išmokti lie
tuvių kalbą specialiai įkurtame būrelyje. 
Beje, interesas lietuvių kalbaiyra nemažas: 
kai pernai būrelio steigimas šiek tiek užsi
tęsė, vokietukai tiesiog bombardavo direk
torių klausimais, kada gi pagaliau galės jį 
lankyti. Laisvalaikiu moksleiviai, kaip ir 
anksčiau, gali dalyvauti įvairiuose sporti
niuose bei kultūriniuose renginiuose, mo
kytis groti muzikos instrumentais bei groti 
orkestruose, šokti tautinių šokių rateliuose, 
dainuoti chore, dalyvauti skautų ir ateiti
ninkų veikloje, arba susipažinti su darbo 
(ir žaidimo) su kompiuteriu galimybėmis.

Nepaisant visoje Vokietijoje jaučiamo 
mokytojų trūkumo, direktoriui AŠmitui ir 
šiemet pasisekė susirasti pakankamą skai
čių pedagogų. Tad visos pamokos vyksta 
planingai Išviso gimnazijoje šiemet dirba 
33 mokytojai ir auklėtojai, tačiau 7 iš jų tik 
valandininkais ir 12 - puse etato.

VLB ir “MP” int
ES. Kai kur išeivijoje dar veikia Vasario 

Šešioliktosios Gimnazijos rėmimo būreliai. 
Kaip rašo Kanados “Tėviškės žiburiai”, 
Hamiltono būrelis šių metų pradžioje 
Gimnazijai pasiuntė 9 000 Kan. dolerių. 
Nuo įsisteigimo šis būrelis Gimnazijai iš 
viso pasiuntė beveik 90 000 Kan. dolerių.

W”int

sukurtus Georgijaus Aleksidzės ir Viktoro 
Litvinovo.

Trečiame rate balerina šoko variaciją iš 
Mariaus Petipa šedevro - “Grand Pas” iš 
baleto “Venecijos karnavalas” bei Dianos 
variaciją iš Leo Delibės baleto “Silvija”.

Asta Bazevičiūtė yra viena ryškiausią 
šiandieninės Lietuvos balerinų, atliekančių 
pagrindinius vaidmenis daugelyje Vilniaus 
baleto trupės spektaklių. Konkursui 
Japonijoje baleriną paruošė repetitorė 
Galina Sinelnikova.

Asta Bazevičiūtė - jau antroji Lietuvos 
baleto solistė, laiminti prizinę vietą Tarp
tautiniame Nagojos baleto konkurse. 1996 
metais šiame konkurse aukso medaliu 
apdovanota lietuvių primabalerina Eglė 
Špokaitė.
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KULTŪRINĖJE PARAJTĖJE

Poezijos tinklas
Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

2001 m. turėjau progą pamatyti naujų 
kraštų, susipažinti su įvairių vietovių kul
tūra bei žmonėmis, ypač menininkais ir 
literatais bei lietuviais, gyvenančiais plačia
me pasaulyje.

Praėjusiais metais Latvių Poezijos Festi
valyje Rygoje susipažinau su ukrainiečiais 
poetais. Vieno iš jų - Nazar Hončar - ini
ciatyva gavau pakvietimą atvykti i Ukrainą 
poezijos skaitymams. Pakvietimas atėjo iš 
TH. Ševčenkos literatūros instituto Lvove.

Buvau numačiusi dalyvauti Poezijos 
Rudenyje Druskininkuose ir skaityti savo 
poeziją Vienoje, ryšium su mano dvikalbės 
knygos “Weisse Schattcn/White Shadows” 
išleidimu 2000 m. Taigi, Ukrainos viešnagė 
pasitaikė geru laiku.Organizatoriai numatė 
trijų poetų iš Austrijos. Lietuvos/Australijos 
ir Ukrainos skaitymus. Besiruošiant šiai 
kelionei, mano nuostabai atėjo dar vienas 
pakvietimas į Rosario Poezijos Festivalį 
Argentinoje. Taigi, teko praplėsti numatytą 
maršrutą ir apkeliauti pusę žemės rutulio.

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. apkeliavau 
didelę dalį Ukrainos. Poezijos skaitymai 
buvo suruošti įvairiuose miestuose: Lvovo, 
Temopilio, Ivano Frankovsko, Černovicų, 
Charkovo, Odesos ir Kijevo universite
tuose. literatūros muziejuose, meno/lite- 
ratų kavinėse ir galerijose. Visi miestai 
buvo savitai įdomūs, akivaizdžiai skyrėsi ne 
tik dydžiu, bet ir savo atmosfera. Ukrainos 
gyventojai išlaikė labai turtingą ir įvairią 
kultūrą. Deja, neseniai iškovota Nepri
klausomybė - toli gražu nedemokratiška. 
Visumoje, krašto padėtis akivaizdžiai 
sunkesnė negu Lietuvos. Taigi, teko daug 

Lietuvos konsulate Lvove. Iš kairės: Danutė Chorinji 
ir Lidija Šimkutė.

pamatyti, susipažinti su įvairiaspalve 
kultūra, ypač literatūra, apie kurią mažai 
žinoma Vakaruose.

Taras Ševčenka (1814-1861) yra di
džiausias Ukrainos poetas ir tapytojas. Jo 
paminklai stovi visose Ukrainos miestų 
aikštėse. Prie šių paminklų žmonės nuolat 
padeda gėlių, ypač įvairių švenčių pro
gomis. Galėtume palyginti ji su mūsų 
Maironiu. Ševčenka visą savo gyvenimą 
paskyrė kovai prieš rusų politinę, ekono
minę bei dvasinę priespaudą, kuri įsiga
lėjo antroje XVII a. pusėje, kai Rusijos 
imperija sunaikino Ukrainos nepri
klausomybę. Aišku, sovietinė santvarka jį 
panaudojo savo tikslams. Kijeve yra di
džiulis Ševčenkos muziejus. Jo neapasa- 
komai milžiniškas palikimas literatūroje ir 
mene stulbina žiūrovą. Kiek neapsakomai 
daug žmogus gali pasiekti savo gyvenime 
ir palikti tokį lobį savo numylėtai tėvynei!

Verta paminėti keletą svarbių Ukrai
nos praeities poetų ir rašytojų: Ivan Fran
ko, Bohdan Antonyč, Lesia Ukrainka, 
Vasyl Stus, Pavlo Tyčyna. Paskutiniojo 
kūrybą paveikė sovietinė santvarka. 
Bandant prisitaikyti prie sovietų ideolo
gijos reikalavimų, akivaizdžiai nukentėjo 
jo jautri poetinė plunksna. Jo muziejuje 
Kijeve teko matyti ir lietuviškų knygų. Jos 
matomai buvo dovanotos viešnagių me
tu. Iš šiuolaikinu poetų išsiskiria Ihor 
Kalynec, Juri Andruchovyč, Natalka Bi- 
locerkivec, Viktor Naborak, Sergej Šadan. 
Su keliais poetais teko, susitikti ir pa
bendrauti. Dalis jų prisidėjo prie organi
zacinio darbo ruošiantis mūsų poezijos 
skaitymams. J.Andruchovyč, Ukrainos 
žymiausias poetas/rašytojas pakvietė mus 

j Ivano Frankovsko Univer
sitetą, kur jisai dėsto, skaityti 
poeziją po susitikimo Lvove.

Lvove teko išbūti ilgesnį 
laiką. Šis įspūdingas miestas 
vietomis priminė Vilnių. Jis 
pasižymi savo vakarietiškumu 
ir žmonių patriotizmu. Prieš 
rusų okupaciją Lvovą, tiksliau 
Galiciją, valdė lenkai ir aus
trai. Pastarųjų okupaciją žmo
nės prisimena su tam tikra 
nostalgija. Franz Joseph port
retai kabo įvairiose kavinėse 
Taigi, buvo progos susipažin
ti su pačiu miestu, vietiniais 
poetais, menininkais ir su 
kultūrine veikla, pavažinėti po 

miesto apylinkes. Neapsakomą 
įspūdį paliko Karpatai Keletą

Gyvūnų karalystė
Dideli ir maži sutvėrimai

Taip buvo pavadinta Mary Milton meno 
paroda. Ši garsi menininkė yra Adelaidėje 
mirusio dailininko Jono Rudzinsko našlė. 
Mielai bendraujanti su lietuviais, dažnai 
matoma Lietuvių Namuose. Todėl nenuos
tabu, kad į Pepper Street galerijoje spalio 
12 d. įvykusios parodos atidarymą atvyko 
nemažas skaičius lietuvių.

Parodą oficialiai pristatęs Mr. Ed. 
McAlister, CEO, Adelaide Royal Zoolo
gical Society, apibūdino Mary jau nuo 
mažens sėdinčią prie popieriaus lapo su 
pieštuku rankoje. Mary baigusi St. 
Aloysius College, studijuoja South
Australian School of Arts. 
Keliauja po Europą, lanko 
muziejus ir galerijas, gili
nasi į meno milžinų dar
bus. Meno studijų tikslu 
aplanko Malaiziją, Kini
ją, Indoneziją, Lietuvą ir 
Rusiją.

Mary priklauso Royal 
Society of Arts. 1958 m. ji 
buvo pakviesta dėstyti 
Adelaidės Meno Mokyk
loje, o vėliau Adelaidės 
Universitete. Ji yra laimė
jusi daugybę apdovanoji
mų tapybos, skulptūros, 
grafikos ir braižybos srity
se. Ne vienas rašytojas gir
davosi, kad Mary Milton 
sutiko iliustruoti jo knygą 
Šioje parodoje per tris pa
talpas išstatyta 60paveiks- 
lų - dauguma akvarelių, 
septyni - aliejiniai.

Mane persekiojo išdi
džių žirafų hipnotizuo
jantys žvilgsniai; paskuti
nės mados rūbais pasipuo
šę zebrai (Fhstebėjau gat- 

dienų teko praleisti šių nuostabių kalnų 
viršūnėje esančioje senoje rąstų troboje 
ir apsistoti pas huculų šeimą kaimelyje. 
Šie žmonės, per įvairias okupacijas išlai
kę savo tradicijas, gyvena tamprioje ben
druomenėje, suaugę su savo žeme, primi
tyviais bet gyvastingais darbais. Jie daug 
laiko praleidžia gamtoje. Tai atsispindi jų 
akyse. Švenčių progomis, einant į bažnyčią 
ar vestuves, visi apsirengia spalvingais 
tautiniais rūbais

Praleidusi keletą dienų Karpatuose, 
pajutau tarsi laikas išsiliejo tuose bega
liniuose laukų plotuose, apsuptuose kalnų, 
kopiančių į tyrą dangaus mėlynę.

Didelis skaičius Lvovo menininkų susi
tinka “Cafč Dzyga”. Ši centrinė miesto 

vėse daug dvikojų tvarinių, vilkinčių 
zebriškais dryželiais.)

Paukščių gyvenimo ciklas, susidedąs iš 
11-os paveikslų, labai panašus į žmogaus: 
čia mama dar pirmame paveiksle tik suka 
lizdelį, o jau vienuoliktame - paaugę 
cypuonėliai apleidžia namus...

Mary’s piešiniai preciziškai realūs. 
Niekas neklausinėja: ‘‘ką čia ta dailininkė 
nori pavaizduoti?”

Norintieji pasigrožėti šio meno galybe, 
turėjo aplankyti parodą kitomis dienomis, 
nes ji veikė iki lapkričio 4 d. Stebėjausi 
suskaičiavus iki 30 raudonų taškelių. Jie juk 
yra pasisekimo kriterijus!

Sveikiname Mary ir linkime tolesnių 
pasiekimų. T.K.

Mary Milton: ZEBRAS.

kavinė yra dalis didesnio Menų komplekso, 
apimančio meno galeriją ir požeminę 
“Lialka” kavinę, kur nuolat vyksta poezijos 
skaitymai, muzikos vakarai ar kiti kultū
riniai renginiai. “Lialkos” kavinėje buvo 
suorganizuotas mano pirmas autorinis 
poezijos vakaras. Skaičiau savo poeziją 
lietuvių ir anglų kalbomis jaukioje ap
linkoje. Vertimus ukrainiečių kalboje 
skaitė poetas Nazar Hončar ir už ukrai
niečio ištekėjusi lietuvė Beatričė Be- 
liavciv, dirbanti kaip atsakinga sekretorė 
Lietuvos konsulate Lvove. Vėliau teko 
skaityti, tiksliau sakant, vaidinti poetinia
me spektaklyje Les Kurbos Teatre.

Tęsinys sekančiame MP nr.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Miesto parke šlavinėjant, 
Taip, kaip nubaustas teisėjo, 
Dulkei visiškai nerūpi, 
Ko du vyrai aplink kruta, 
Ir visai nepastebėjo, 
Ką į “bačką” jie sudėjo.

Kai pabaigs šią darbo dieną, 
Sąšlavas “bačkon” sukrovęs, 
Bėgs jis, nosį apiplovęs, 
Pas Loretą vakarienės;
Vargšas Pįjus, ką darytų, 
Be tos nuostabios mergytės?

Dulkė dangtį jau nuėmęs, 
Šiek tiek sąšlavų susėmęs, 
“Bačkos” gilumoj išvydo, 
Visai naują čemodaną: - 
“Ibi tikrai mane vis lydi 
Prigimtoji laimė mano!”

Jie abu niekad nemanė, 
Ką suras tam čemodane;
Rytmečio radijo žinios, 
Skelbė banko “išplėšimą”.
Izrreta tuojau nelaukus - 
Svarbų detektyvą šaukia!

_________ Stasio Montvidoeiės ir pješnuai 
Mūsų Pastogė Nr. 8, 2002.02.25, psl. 5
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Daugiau tokių vakarų
Ši diena Vakarų pasaulyje yra švenčiama 

kaip meilės prisipažinimo diena, jau daugelį 
metų. Istorija sako, kad ši šventė,per daugelį 
metų įgavusi skirtingą reikšmę, yra surišta su 
anų laikų Term vyskupu Valentinu, kuris už 
tikėjimą Romos prefekto Placido buvo 
nužudytas, o vėliau paskelbtas šventuoju. Šios 
dienos šventė senovėje prasidėjo Anglijoje ir 
vėliau Prancūzijoje. Norintys prisipažinti 
meilėje siuntė gėles ar kitas dovanėles, vadi
namas “Valentinų” vardu. Šis mėnesio laikas 
surištas su šv. Valentino meile Kristui, ir tuo 
pačiu metu Anglijoje prasidedančiu paukš
čių poravimosi laiku.

Lietuvoje ši šventė buvo pradėta švęsti tik 
po Nepriklausomybės atgavimo. Dabar jau
nimo tarpe ji tapo tokia pupuliarį kad dau
gelis vyresniųjų baiminasi, jog gali nustelbti 
už poros dienų švenčiamą Vasario 16-ąją.

Valentino dienos šventę Sydnėjuje pirmą 
kartą surengė naujoji Lietuvių Klubo Valdyba, 
kurioje yra keturi jaunosios kartos atstovai, 
llys iš jų - naujieji ateiviai Daug jiems padėjo 
ir energingoji naujoji Klubo raštinės vedėja 
Klubo didžioji salė buvo gražiai papuošta: 
maži staliukai poroms, spalvotos žvakutės, 
įeinant gražios raudonos rožės, kurias turė
jome padovanoti savo išrinktosioms. Susi
rinko apie šimtas gražiai pasipuošusių svečių, 
daugiausiai jaunimo ir, stebėtina, naujai 
atvykusių lietuvių, kurie nebijodami kitos 
dienos sunkaus darbo, atvyko į šią šventę. 
DaugęEs klausė, kur yra mūsųjaunimas? Jau 
čia gimęs, čia augęs ir dalyvaujantis tiek 
jaunimo organizacijose, tiek skautų, sporti
ninkų ir šokėjų grupėse? Visiems jiems labai 
ir latrai yra reikalingas šis Klubas, nes visa jų 
veikla yra čia Tačiau, kaire ikia Klubą parem
ti savo dalyvavimu, tai to vietinio mūsų jauni
mo net su olimpiniu žiburiu negalima rasti 
Gaila, nes ką jie darytų, jei Klubo nebūtų?

Įeinant į Valentino šventės salę, prie durų

kur - kaip?
visus pasitiko gražioji Lolita Šį kartą ne su 
savo karišku kapitonės sveikinimu, bet gražia 
ir labai malonia šventiška šypsena O salės 
viduje - graži muzika ir pradėtas šiltas bi- 
čiuliavimasis. Vakaras prasidėjo, ir jo vadovai 
- Gintaras ir Aušrinė - lietuvių ir anglų kal
bomis pasveikino visus svečius, pristatė šalia 
scenos atskirai sėdinčius vakaro programos 
teisėjus: Renatą, Viktorą ir Antaną. Labai nu
stebau, kai prie mūsų prisistatė vakaro pa
davėjai Kęstas, Vilma, Irma ir Jonas ir pa
klausė, ką mes norėtume gerti, nes šie jau
nuoliai buvo vakaro kelneriai Tikrai puiku, 
nereikėjo patiems bėgioti prie baro.

Nuplovus pirmąsias vakaro dulkes ir ap
dovanojus savąsias raudonomis rožėmis, pra
sidėjo vakaro programa, kurią visą laiką 
pranešinėjo Gintaras ir Aušrinė. Pirmosios 
varžybos buvo šokis su balionu, kuris turėjo 
būti laikomas viduty tarp abiejų šokėjų, ne
leidžiant jamnukristi. Teisėjai nusprendė, kad 
laimėtojais tapo Loreta ir Anthony, kurių 
akrobatinis šokis buvo gražiausias.

Sekė vaikinų ir merginų prisipažinimas 
meilėje, pasakant laimingojo vardą ir už tai 
gaunant vyno butelį. Viena gražuolė ir Antano 
vardą paminėjo, bet salėje gal buvo irdaugiau 
Antanų, nežinau.

Vėliau vakaro teisėjas Viktoras traukė 
laimingąjį Klubo nario numerį, tik gaila, kad 
šios ponios Nenriros čia nebuvo ir ji negavo 
pirmą kartą Klubo skirtos $100 premijos.

Truputį pailsėjus, prasidėjo labai įdomus 
vakaro konkursas - kas ilgiausiai ir gražiausiai 
pasibučiuos. Norinčiųjų atsirado nemažai, 
teisėjai turėjo vaikščioti aplinkui, kad galėtų 
teisingai išrinkti laimėtojus. Ir ką gi, po 5 
minučių ilgų, gražių ir sudėtingų bučinių, 
laimėtojais tapo Lana ir Algis, nuo jų labai 
mažai atsiliekant Lolitai ir Deniui, kurie taip 
pat gavo valentinines dovanas.

O vienas iš įdomiausių vakaro pasiro
dymų buvo merginos Ema nusirengimas, 
šokis, linksmas vaidinimas su visais svečiais. 
Tokią linksmą ir taip svečius prajuokinančią 
(kitus net iki ašarų) merginą sunku būtų rasti 
Net būsimo “Juokų Vakaro” tame pačiame

Klube vienas iš artistų, Jonas, matyt su šia 
mergina salėje treniravosi kaip prajuokinti 
žiūrovus. Ir taį šios gražios merginos dėka, 
jam pavyko, bet lauksime panašaus pasiro
dymo ir “Juokų Vakaro” metu.

Atsipūtus po šio sunkaus pasirodymo, 
sekė tekilos gėrimo su partnere varžybos. 
Buvo labai įdomu stebėti kaip įvairiais būdais 
abiems partneriams geriant šį gėrimą, ne
galėjo nė vienas lašas nutekėti pro šalį Ir ką 
gi krepšininkas Viktoriukas su drauge Ieva 
iš Lietuvos, dabar studijuojančia Sydnėjuje, 
tapo šimtaprocentiniais laimėtojais. Prizas - 
už uždangos ir šviesų apšviestiems jiems buvo 
daromas kūnų masažas, kurį atliko nepamai
noma Lolita. Jeigu svečiams gražiai pasirodė 
striptyzo mergina, tai merginas ypač sužavėjo 
krepšininkas Michael Jo gražus sportiškas 
sudėjimas ir turbūt Europoje išmoktas vyrų 
striptyzo šokis buvo tikrai puikus ir susilaukė 
karštų plojimų.

Pasisakymuose apie meilę, šį kartą Lie
tuvai, su eilėraštuku laimėjo Vaidas. Už 
išreikštą gražiausią meilę vynu, laimėtoja tapo 
Rita, o daugiausiai per vakarą bučinių surinko 
Danny, gaudamas havajišką rankšluostį nes 
kelionės į Havajus niekas nelaimėjo.

Fb jų sekė gražus gimnastų pasirodymas. 
Jau kuris laikas Sydnėjuje gyvena ir savo 

“Fitness Studio” turi Kauno Kūno kultūros 
ir sporto akademiją baigę Ingrida ir Andzej 
Tai puiki pasaulio ir Europos sportinių šokių 
pirmenybėse dalyvavusi pora. Abu jie ir šį 
vakarą, ypač gražiai su savo sportiniais šokiais 
ir sportinės gimnastikos profesionaliais nume
riais, pasirodė ir sulaukė gausių plojimų

Nežinau ar daug Valentinų yra Sydnėjuje, 
tačiau vakaro metu svečių tarpe tikrai buvo 
vienas Valentinas. Dalyvavo jis ir bučinių kon
kurse, bet, gaila, nelaimėjo, o visi svečiai, pa
gerbdami jį atsistojo ir sugiedojo “Ugiaus/įi 
metų” ir į jo sveikatą išgėrė po taurę kilnaus 
gėrimo.

Vakaro metu buvo traukiama ir gerų fantų 
loterija. Kalbant apie loterijas, negalima ne
paminėti ir didžiosios Klubo bei sportininkų 
pagalbininkės Bronės. Ji ir daugybę bilietų 
parduoda, ir pokerio mašinas kartais pašildo, 
ir visuomet sportininkams padeda, ir papra
šyta ką nors padarytį niekuomet neatsisako. 
Ačiū tau, Brone.

Po visos gražiosios programos, šokių ir 
puikaus valentiniško pobūvio, tikrai nebuvo 
nė vieno svečio, kuris būtų pasakęs ką nors 
bloga apie šį vakarą. Patenkinti buvo visį tad 
dažniau ir daugiau panašių vakarų

Šiame mano aprašyme minimi tik vardaį 
nes Valentinas yra tik vardas.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001)

“Nepamiršk mano stiklo...”
“Ir mano...”
“Ir mano...” - mes buvome ištiesę 

rankas, lyg būtume laikę šampanui stiklus.
“Išgerkim į sveikatą už šitą puikų 

vakarą,” - tėvas Meška pakėlė savo stiklą, 
primerkdamas akį.

“Į sveikatą už šį vakarą,” - mes pa- 
kartojom paskui jį.

Muzika vėl prasidėjo.
“Aš dar nešokau su tavim, Ale,” - brolis 

Meška pastvėrė mane, lyg aš būčiau jo 
nuosavybė.

“Jeigu tu nori su manim šokti, išmok 
gražiai elgtis, taip, kaip dėdė Meška.”

“Ar jūs, panele, norėtumėte su manim 
pašokti? Malonėkite, panele,” - jis toliau 
šaipėsi iš manęs.

“Tlr esi tikrai niekam tikęs. Kodėl tu 
negali būti man mandagus?”

“Aš bandau, Ale. Aš bandau...”
“Tai bandyk dar daugiau...”
“Man patinka tavo suknelė, nors ji yra 

tau per maža. Bet tai nesvarbu. Tikrai 
nesvarbų” - vargšas brolis Meška mikčiojo, 
mėgindamas mane pagirti.

“Ne mano kaltė. Ką gavau iš Rau
donojo Kryžiaus, tą ir apsivilkau. O jeigu 
tau nepatinka, tai nežiūrėk,” - aš pykau, 
nežinodama pati dėl ko.

“Atsiprašau, Ale. Tu tikrai gražiai 
atrodai. Ypatingai graži tavo šukuosena. 
'Iii turėtum visą laiką taip nešioti.”
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Ačū Dievui, kad jam nors kas nors 
patiko, pagalvojau.

Ir taip, mintyse skrajodama tarp 
debesų sukausi į valso taktą, kol staiga 
dėdė Vincas, mama ir stovyklos policija 
pačiupo mus, ištempdami lauk iš salės.

Pakeliui namo dėdė Vincas apkaltino 
mane visokiais nusikaltimais, kurių aš net 
nesupratau o mama nesustojo mane barus, 
sakydama kokią gėdą aš jai padariau

Kai grįžom namo, aš tikėjausi gauti lup
ti nuo tėvo, bet jis nė žodžio man nepasakė. 
O gal jis atsiminė, kad aš dar ir dabar 
tebeturėjau skaudulius ant kūno.

Kitą rytą direktorius atėjo į mūsų klasę.
“Kaip drįsot sulaužyti mano taisykles? 

Jūs puikiai žinote, kad turite sėdėti namie 
po aštuntos valandos vakare, o ne trankytis 
po vokiečių sales. Ką dar sugalvosit? Aš 
turėčiau jus visus išmesti iš gimnazijos, bet 
rodydamas pagarbą jūsų tėvams, šį kartą 
dovanosiu,” - ūžė jis ant mūsų

“Prašau, ponas direktoriau... Mes taip 
daugiau nedarysim..” - visį galvas nuleidę, 
atsiprašom, pilnai nesuprasdami, ką tokio 
baisaus buvom padarę.

“Bauda už vakarykštį nusikaltimą jums 
yra tuoj po pamokų grįžti namo ir ten sė
dėti iki sekančio ryto. Ta bausmė tęsis visą 
mėnesį” - trenkdamas kumščiu į stalą, jis 
nuteisė mus.

Nežiūrint kitų bėdų mano tėvų laukė 
teismas už kiaulės mėsą, kurią vokiečių ir 
stovyklos policija rado paslėpą bobutės 
lovoje.

Kadangi mano tėvas daugiau nebe

dirbo, stovyklos davinys buvo vienintelis 
maisto šaltinis. Bet net ir dalį to, kaip 
kavą ir šokoladą, parduodavom už keletą 
markių, kad galėtume sumokėti advokatui.

Ta baisi diena atėjo nelaukiant Mano 
tėvai buvo pašaukti į teismą. Kadangi teis
mo salė buvo kitame mieste, tėvai išvažiavo 
anksti rytų

“Geros sėkmės, mama ir tėti,”- pa
šnibždėjau jiems išeinant.

“Ale, ar tu dar tebemiegi? Eikšen,”- 
pašaukė mane bobutė.

“Kas atsitiko?”
“Pasižiūrėk, vaikelį čia yra mūsų visas 

maistas. Kaip aš jus šiandien pavalgydin
siu?”

Susirūpinus, ji pakraipė galvų parody
dama man puode pora saujų avižinių miltų

“Ar tu esi tikra, bobute, kad nieko 
daugiau nėra likę valgyti?”

“Aš esu tikra. Visur peržiūrėjau. Kaip 
nors šiandienai turės užtekti,” - ji neramiai 
atsiduso.

Pusryčiaujant, sesuo pirmoji pasiskundė.
“Man nepatinka ta pliurzė.”
“Man irgi neskanu,” - brolis grizleno.
“Vaikai, aš nieko kito jums neturiu. Bū

kit dėkingi ir valgykit ką turite po nosim... 
Nėra net pieno... Avižas išvirti vandenyje 
irgi galima... Nustokite bumbėję...” -barėsi 
ji ant jų

Po pusryčių nubėgau prie stovyklos san
dėlio, tikėdamasi gauti užsilikusios duonos 
ar ko nors kito. Bet sandėlis buvo uždary
tas. Ten beldžiaus ir beldžiaus į duris, bet 
niekas ju neatidarė.

Įniršus sėdėdama sandėlio tarpduryje, 
puoliau į ašaras. Kur aš dabar gausiu mais
to? O kas bus, jeigu tėvus pasodins į kalė

jimą? Ką aš tada darysiu? Mane kankino 
baisios mintys. Ten išsėdėjau ilgą laiką. 
Galvojau eiti į kaimą ubagauti, bet prisimi
niau piktus ūkininkų šunis, nuo kurių vos 
pabėgau

“Ką tų mergaite, darai čia taip anksti 
iš ryto?” - nugirdau sandėlio vedėjo balsą.

“Ponulį gal turite nuo vakar užsilikusios 
duonos? Mes nebeturim maisto namie.”

“Brangioji, ilgai netruks. Neužilgo turi 
atvežti davinį. Truputį pakentėjus grįžk 
pietų metu.”

“Labai ačiū, ponuli.. Ačiū...”, - apsi
džiaugus parbėgau namo pas bobutę su 
gerom naujienom. Tą vakarą tėvai grįžo 
labai vėlai. Aš jau miegojau.

“Tėtį kaip jums sekėsi teisme?” - vos 
jiems pabudus sekantį rytą, bėgau klausti.

“Nekaip... Nekaip... Mus nuteisė trims 
metams kalėjimo už nelegaliai įsigytą kiau
lės mėsą,” - atsakė man, žiūrėdamas į 
grindis.

“Negąsdink Alės. Nėra taip blogai.”
“Mama, tai tu papasakok man, kaip 

jums ten ėjosį” - kreipiausi į jų
“Po teismo, mūsų advokatas prašė tei

sėjo atsižvelgti į taį kad mūsų kumeliukas 
buvo iš I jetuvos atvežtos kumelės ir todėl 
jis buvo mūsų nuosavybė. Tai ir mėsa, kurią 
mes gavome už jį buvo irgi mūsų nuosavy
bė. Išklausęs taį teisėjas atleido mus nuo 
kalėjimo bausmės,” - ji išdidžiai laikėsi savo 
įsitikinimo. “Tavo teisybė, motin. Bet aš gal
vojų kad vokiečiai nori mumis nusikratyti 
kiek galima greičiau. Todėl teisėjas mus ir 
paleido, kad galėtume emigruoti į kitą kraštų”

It taip mano tėvo nuvargęs veidas vėl 
prašvito su viltimi ateičiai.

(Bus daugiau)
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Pranešimas Sydnėjaus lietuvių skautams
Mieli broliai ir sesės skautai,

Naujiems metams prasidėjus ir gaisrų 
išgąsdinti, nežinojom-bus ar ne šių metų 
stovykla Kariong stovyklavietėje. Stovyklos 
štabas, pasitaręs su stovyklavietės prižiū
rėtoju ir vietiniais ugniagesiais nutarė, kad 
stovykla bus. Mes buvom labai laimingi, 
kad oras buvo palankus ir stovykla praėjo 
sėkmingai. Tai, žinoma, daug priklausė ir 
nuo visos entuziastiškos vadovybės. Šia 
proga noriu viešai padėkoti visiems, kurie 
prisidėjo, kad ši stovykla būtų sėkminga. 
Iii pirmiausia stovyklos štabui - Jeronimui 
Belkui (stovyklos viršininkės pavaduoto
jui), Kristinai Rupšienei (stovyklos adjutan- 
tei), Audrutei Markowskei (iždininkei, 
dalyvių registravimo prižiūrėtojai ir skaučių 
pastovyklės vadovei), Jonui Rukšėnui 
(skautų pastovyklės vadovui), Danutei Lee 
(paukštyčių pastovyklės vadovei), Viktorui 
Slitcriui (vilkiukų pastovyklės vadovui), 
Kajui Kazokui (stovyklos vyčių vadovui), 
Jonui Lee (ūkvedžiui ir sargybos vadovui).

Ypatingas ačiū Viktorui Šliteriui (snr.) 
ir Romui Kalėdai, kurie mus taip skaniai 
maitino. Taip pat Antanui Mikutavičiui, 
kuris irgi atvyko (nors ir pavėlavęs) pasitik
rinti, ar Amerikoje nepamiršo virti. Taip 
pat noriu padėkoti Romai Gakienei, Irenai 
Kalėdienei ir Gediminui (Official) Saukai, 
kurie visur kur reikėjo neatsisakė padėti

Paskutinį penktadienį kai skautai mau
dėsi jūroje, kita komanda puošė salę vakare 
įvyksiančiam Havajų baliui Ypatingas ačiū 
mano mamai Jutai ir Genei Mikutavičie- 
nei - salė atrodė puikiai ir jaunimas pra
leido labai sėkmingą vakaronę. Taip pat 
didelis ačiū dr. Steven Markowskei už 
įdomias paskaitas jaunimui.

Stovykla oficialiai baigėsi šeštadienį po 
įspūdingo laužo ir daug skautų bei skaučių 
tą vakarą išvažiavo namo. Malonu buvo 
matyti jų nuvargusius, bet laimingus veidus

atsisveikinant, pasikeičiant telefono nume
riais ir net... nubraukiant ašarą.

Dar kartą ačiū visiems stovyklautojams, 
jūs dabar esate patyrę skautai stovyklauto
jai Malonu buvo su jumis ir vėl stovyklauti

Šia proga noriu paminėti keletą arti
miausių datų iš skautų kalendoriaus:

1. Švento Kazimiero šventė, kuri įvyks 
sekmadienį,kovo 3d., 11.30 vai šv. Mišios, 
po jų - Kaziuko mugė, parapijos salėje. Dėl 
informacijos skambinti tel: 9498 1921 
Audrutei Markowskei.

2. Atvelykis, kuris įvyks sekmadienį, 
balandžio 7 d., 11.00 vai Lane Cove Na
tional Park. Dėl informacijos skambinti tel: 
9498 2571 Dainai Šliterytel

3. Stovykla Kariong stovyklavietėje. 
Sekmadienį, balandžio 21 d. ir pasibaigia 
ketvirtadienį balandžio 25 d.

Į visus renginius kviečiame tėvelius, 
draugus ir prijaučiančius.

Taip pat noriu paskelbti šių metų 
“Aušros” tunto vadovybę: tuntininkė - 
Daina Šliterytė, adjutante - Kristina 
Rupšienė, iždininkė/skaučių draugininke - 
Audrutė Markowskei skautų draugininkas 
- bus paskelbtas vėliau, paukštyčių ir 
vilkiukų draugininke - Belinda Homas, 
patyrusių skautų, skaučių ir kandidatų 
draugininkas - Jeronimas Bclkus, vyres
niųjų skaučių vadovė/ skautų ir skaučių 
kandidatų vadovė - Laura Belkienė, vyčių 
vadovas - Edis Karpavičius, ūkvedys - 
Jonas Lee.

Didelis skautiškas ačiū Vyteniui Šlio
geriui (ūgamečiui iždininkui), Julytei Vir- 
žintaitei-Newman (adjutantei) ir Elenai 
Erzikov (skautų ir skaučių vadovei) už atlik
tą dideĘ darbą. Tikiu, kad mes ir vėl juos 
matysime ateityje mūsų renginiuose ir 
stovyklose. Iki pasimatymo. VIS BUDĖK!

Daina Šliterytė
“Aušros “ tunto tuntininkė

Jaunieji Sydnėjaus skautai Kariong stovyklavietėje.

A+A Marijai Švedienei
mirus, Nijolei ir Irviui Venclovams, Vytui Švedui jų šeimoms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Ramona ir Ramutis Zakarevičiai

a.a. Marijai Švedienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, sūnų Vytautą ir jų šeimas.

Izabelė Daniškevičienė, 
Ramutė ir Vįjoleta su šeimomis

a.a. Marijai Švedienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Nijolei, sūnui Vytautui, jų šeimoms ir 

artimiesiems.
Tamara ir Benius Vingiliai
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Skaudi žinia
Vasario 7 dieną, paveiktas staigios ligos, Kauno ligoninėje mirė į tėvynę iš Brisbanės 

sugrįžęs Vladas Mastelka. Palaidotas Seredžiaus miestelio kapinėse.
Mielas Vladai, neilgai teko džiaugtis gyvenimu tėvynėje. Ilgai Tave prisiminsime, nes 

buvai visų gerbiamas ir mylimas. Tebūna lengva Tau Lietuvos žemelė.
Vincas Augustinavičius

Mirus prelatui dr. v.s. Pranui Daukniui, buvusiam Melboumo 
lietuvių parapijos klebonui, gilią užuojautą reiškiame jo seserims ir pusseserei 
Lietuvoje bei Melboumo lietuvių bendruomenei. Ilsėkis Dievo prieglobstyje.

ALB Krašto Valdyba

a.a. Rasai Vaitiekūnaitei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos mamytę Vidą, sesutę Marytę, brolius Andrių, 

Algį ir Juozą bei tetą Nijolę. Rasutę prisiminsime visados.
Kabailų šeima

A+A Elzei Ralienei
mirus, giliai užjaučiame vyrą Stasį skyriaus ramovėną, ir šeimą.

Canberros “Ramovė” skyriaus ramovėnai

Mielai Mikailų ir Kabailų bičiulei
Marijai Švedienei

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę Venclovienę, sūnų Vytautą Švedą, 
jos mylimus anūkus ir visus artimuosius.

Kabailų šeima

Mirus mylimai motinai ir senelei
a.a. Marijai Švedienei

nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, sūnų Vytautą, jos anūkus ir visus 
artimuosius.

Elena Jonaitienė,
Rasa ir Eglė

a.a. Marijai Švedienei
minis, reiškiame gilią užuojautą dukrai Nijoleį sūnui Vytautui ir jų šeimoms 

bei artimiesiems.
Cox’ų šeima

A+A Mariją Švedienę
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Nijolei Venclovienei sūnui Vytui 

Švedui žentui dr. Irviui Venclovui, anūkams dr. Rasai dr. Markui, Audrutei bei 
giminėms Lietuvoje ir kartu liūdime.

Valentina Barkus, 
Laima ir Rita su šeimomis

a.a. Marijai Švedienei
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, sūnų Vytą, 

žentą Irvį ir anūkus.
Zita Vičiulienė,

Virgis, Algis ir jų šeimos

Pagerbdami
A+A Mariją Švedienę

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Genovaitė Jokubaitienė, 

Paulius, Zigmas ir Aldona

a.a. Marijai Švedienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, sūnų Vytą ir anūkus. Liūdime 

kartu su Jumis.
Canberros pensininkai “Paguoda”

a.a. Marijai Švedienei
mirus, dukrą Nijolę ir sūnų Vytautą bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

netekties valandoje ir drauge liūdime.
Martina ir Anskis Reisgiai,

Liuda ir Ron Popenhagen
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Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiais metais įvyks sekmadienį, kovo 

3 dienų, tuoj po lietuviškų pamaldų ladcombe Parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti susirinkusiems (kokių nors daiktų 

ar dirbinių), maloniai kviečiami su savo eksponatais dalyvauti mugėje.
Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas.
Kviečiame kuo gausiau dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais 

bei pažįstamais.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200
Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@zipworld.com.au 
www.lithuanianclub.org.au

Dėl nenumatytų aplinkybių, “Juokų Popietė” perkeliama į 
Sekmadienį, balandžio 14 <1- 2 vai. po pietų Bankstowno lietuvių Klube

6us ko Bar nebuvo

Visų popietį — tik juokai!
anekBotai, satyros ir muzikiniai intarpai

Juoksitės iki ašarų! įėjimas - $10. 
Loterijoje - 3 vertingi paveikslai 

(Lcekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir Leono Urbono)
Ptelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

y- —-------------- ,j/

S.L.S.K. Kovas
Annual General Meeting

10th March 2002
2 pm at the Lithuanian Club

Yes, it’s been a year already and we are now ready for the Kovas Annual 
General Meeting On behalf of the Committee I urge everyone who is a member, 
a player ora supporter of Kovas to please come along for a couple of hours to 
hear what the Committee has achieved during the past year, as well as to 
participate in discussions regarding proposed changes to the Sporto Šventė. You’ll 
even be able to help elect new Committee for 2002.

It is important that as many Kovas supporters come along to the Annual 
General Meeting as possible, so that everybody has their say prior to any decisions 
that the Committee makes in regard to changes to the ALFAS Constitution. 
And in doing so ensuring that the decisions the Committee makes are true 
reflections of the Kovas community rather then the values and ideas of a few.

So come along to spend some time at the meeting in suport of your club and 
then you can catch up with everybody with a drink or two afterwards in the bar.

Yours sincerely, Jacinta Ankus
Kovas President

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis

Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 

Uždarytas tik antradieniais.

Lietuviški filmai rodomi sekmadieniais 
nuo 3val. iki 4 vai. po pietų.

Klubo nario mokestis nuo šio mėnesio iki birželio 30 dienos 
(finansinių metų pabaigos) kainuoja $5.50.
Kviečiame visus tapti Klubo nariais, o narius para
ginti ir pakviesti savo giminaičius bei draugus jais tapti.

Vasario 14-ąją šv. Valentino dienos vakarą buvo ištrauktas 
laimingas Klubo nario bilieto numeris: 680. Jo savininkė 
Nemira Matulic piniginio prizo - $100 nelaimėjo, nes neda
lyvavo Klubo renginyje. Kitą Klubo renginį - Blynų vakaro
nę - kuris vyks kovo mėnesį, vėl bus traukiamas laimingas 
nario numeris. Apie renginį plačiau informuosime kituose 
laikraščio numeriuose. Skaitykite "Mūsų Pastogę”.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

■
i 
i

S.L.S.K. Kovas presents

Wally's Wotlt) i 
i 
i

| Sunday 17th March, From 1 2 pm
| 38 Quarry Road

1 
I

| Dural 2 158
Come along to the Kovas Annual Picnic and celebrate the great successes 

| Kovas has had over the last year and to congratulate all those who went to Canberra 
| for the Sporto Šventė, especially those who haven’t yet received their medals.

There will be a Slip and Slide, Volleyball, Darts Boullee and Hay competitions, 
i Plenty of room and shelter, and most importantly food and drinks will be available 
■ during the day.

* From Pennant Hills Road turn LEFT on to Castle Hill Road.
*Tum RIGHT at the second set of lights on to New Line Road and follow it until 

I the huge roundabouts near MacDonald’s and KFC.
*TUm LEFT just after the roundabouts on to Quarry Road and follow the signs 

I ‘Wally’s World".
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Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourno
Melbourne Liet Katalikių Moterų Draugija organizuoja siuntinių persiuntimą 

į Lietuvą. Dėžes jau galima gauti sekmadieniais tarp 12.00-13.00 vai. Lietuvių 
Klube. Dėžės, persiuntimo ir siuntimo pristatymo į namus kaina $60. Dėžės dydis 
64 x 35 x 35 cm. Svoris iki 30 kg Labai svarbu, kad dėžės nebūtu perkrautos, i 
išsipūtusios ir atitiktų duotą dydį. Ant dėžių užrašyti pilną adresą, telefono numerį, j 
pažymint kuriame aukšte gyvena gavėjas, jei jo butas daugiaaukščiame name.

Visi siunčiami naudoti drabužiai ir avalynė turi būti gerame stovyje. Prašome į 
siuntinius nedėti pinigų. Kaip ligi šiol, dėsime visas pastangas, kad siuntiniai 
pasiektų gavėjus laimingai, bet atsakomybės neprisiimame. Draugija kartu paruoš 
siuntinių daugiavaikėms šeimoms. Kas turi atliekamų rūbų ir avalynės gerame 
stovyje, ypač vaikams, prašome pristatyti į Lietuvių Namus.

Nuoširdžiai dėkojame M.Kavaliauskienei, J.Penkaitienci, M.Karpavičienei 
už gautus jų rankomis numegztus rūbelius vaikams ir J. Mičiulienei už dosnią 
piniginę auką.

Melbourno LKM Draugijos Valdyba

Kovo Vienuoliktosios minėjimas Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba minėjimą ruošia sekmadienį, kovo 10 

dieną, 1.00 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

Visus kviečiame sekmadienį, kovo 3 dieną, atvykti į

KAZIUKO MUCĘ
Lietuvių Namuose, 44 Erroll St., Nth Melbourne.

Nusipirksite baronkų, išmėginsit laimę loterijoje. Laukiame visų.
Melbourno “Džiugo” tuntas

Girdėsime tų laikų dainas ir Kovo 11-tos dienos liudininkų prisiminimus. 
Kalbės liudininkai iš Sydnėjaus, Auksinio Pajūrio, Vilniaus, Kauno, Alytaus ir 
Zarasų. Bus rodomos tų dienų TV žinių įrašų video juostos, padarytos 
Australijoje ir Lietuvoje.

Lauksime visų Sydnėjaus apylinkėje gyvenančių lietuvių ir jų draugų.
Al Ji Sydnėjaus Apylinkės Valdvba

Mažosios Lietuvos enciklopedija
Pirmas tomas jau išleistas. Šiuo metu yra rengiamas antras tomas.
Prašome atsiliepti su savo žiniomis ir prisiminimais apie Mažąją Lietuvą. 

Leidėjus domina viskas: pavardės, nuotraukos, sąrašai, įvykiai, prisiminimai ir 
net keiksmai.Siunčiant informaciją apie save ar kitus žinomesnius asmenis iš 
Mažosios Lietuvos, prašome pažymėti pavardę, vardą, mergautinę pavardę, 
gimimo ar mirimo datą ir vietą, išsilavinimą ir 1.1. Taip pat, kada atvyko į Australiją 
ir kur gyveno, kaip prisidėjo prie Australijos lietuvių veiklos.

Reikalas labai skubus, tad nedelsiant prašome susirišti su MLE rengimo išeivijos 
(Australijos) skyriaus vedėja:

Jūratė Reisgytė, 1A Huniton Avenue, Carlingford NSW 2118.
Tel.: (02) 9873 5559, e-mail: JurateREISGYS@aol.com

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 Danielienė

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 $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms oiganizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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