
/UeWvosX .

MAsumsioct
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2002.07.08 Nr. 27 (2791)

Garbingas 
apdovanojimas

Iš Lietuvos gauta žinia, kad melboumiškė 
skulptorė ir tapytoja, o taip pat Melbourne 
tautinių šokių ansamblio “Gintaras” (suside
dančio iš penkių grupių) vadovė Dalia Anta
naitienė apdovanota V laipsnio D.L.K. Gedi
mino ordinu. Ordinas Daliai Antanaitienei 
suteiktas už jos ryškius nuopelnus Lietuvai.

Dalia Antanaitienė vadovauja “Gintaro” šo
kių ir dainų ansambliui, kuris koncertavo įvai
riuose Lietuvos miestuose ir dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Dainų Šventėse Vilniuje 1994, 1998 
metais. Ir šiemet su koncertais keliauja po 
Lietuvą. Šia proga Dalia taip pat surengė savo 
darbų meno parodą Vilniaus "Vartų” galerijoje.

"Mūsų Pastogės" Leidėjai ir Redakcija nuoširdžiai sveikina 
Dalią Antanaitienę šia ypatinga proga ir linki jai gražios ir pras
mingos kūrybinės sėkmės.

Keturiose parodose - tolimų kraštų dvelksmas
(ELTA). Vilniaus “Vartų” galerijoje bir

želio 23 dieną atidarytos penkių labai 
skirtingų autorių parodos. Pirmą Lietuvoje 
autorinę parodą “Esu moteris” surengė 
Australijoje gyvenanti ir kurianti dailinin
kė Dalia Antanaitienė. Savo tapybiniais 
įspūdžiais iš atšiauriosios Laplandijos 
dalijasi seserys Eglė ir Ieva Babilaitės, 
bendrą parodą pristato skulptorius Vitali
jus Čepkauskas ir drabužių dizainerė So
nata Bylaitė.

Dalia Antanaitienė yra baigusi menų 
studijas Melboumo Universitete, nuo 1990 
metų dalyvauja grupinėse parodose, Aus
tralijoje yra surengusi šešias autorines paro
das. Gyvendama toli nuo Lietuvos, viduri
niosios kartos dailininkė siekia išsaugoti 
savo tautinę tapatybę, moko Australijos 
lietuvių vaikus tautinių šokių, yra dalyva
vusi Pasaulio žemaičių meno parodose.

Naujausių darbų ekspozicija “Esu mo
teris”, jau spėta parodyti Melbourne, pa
sak autorės, yra atpasakojimas, gyvenimo 
įvertinimas, remiantis moters akiračiu. Dai
lininkė tapo paveikslus ant lino, kuria juve
lyriškai kruopštaus darbo reikalaujančias 
skulptūrines kompozicijas iš stiklo pluošto 
bei atliktas mišria technika. Nors postmo

Kairaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Derybos baigėsi
Baigėsi pusantrų metų užtrukusios de

rybos tarp “Mažeikių naftos” valdytojų ir 
privačios Rusijos naftos bendrovės “Jukos”. 
Sutartyje už 75 milijonus JAV dolerių “Ju
kos” įsigijo 26.8% įmonės akcijų ir įgijo 
teisę turėti atstovų stebėtojų “Mažeikių 
naftos” taryboje ir valdyboje. Pagal sutartį 
“Jukos” taip pat “Mažeikių naftai” pasko
lina 75 milijonus JAV dolerių ir pažada eilei 
metų patiekti reikalingus naftos kiekius. 
Paskolos suma ir už akcijas pervestos lėšos 
bus vartojamos pradėti įmonės moderniza
vimą. Sėkmingo modernizavimo atveju 
maždaug po metų įmonė turėtų sugebėti 
gaminti Europos Sąjungos standartams 
atitinkančius naftos produktus. Numatoma, 
kad prasidėjus galimybėms naftos produk

dernistinė paroda atspindi moteriškumo 
temą, autorė neigia feminizmo apraiškas. 
Pačiai autorei svarbiausia gyvenime yra 
šeima ir namaWos kūrybos moteris - ir 
moderni, ir kiek tradicinė, dramatiška ir 
linksma, santūri ir erotiška.

Seserys Babilaitės savo darbus parsive
žė iš kūrybinės išvykos į Laplandiją. Nors 
Eglė yra baigusi tekstilę, Ieva - grafiką, 
tačiau savo kūryboje jos neapsiriboja savo 
specialybėmis. Šįkart jos dalijasi įspūdžiais 
ne iš Rytų, o iš nepakartojamo grožio Šiau
rės krašto - Laplandijos. Mitologinės versi
jos laikosi abi autorės, pristatančios abs
trakčias tapybos drobes, žavinčias švieso- 
kaitos ir spalvų erdvėmis.

Vitalijus Čepkauskas ir Sonata Bylaitė 
pasirinko miesto temą, pateikiamą per stilių 
ir daiktų įvairovę. Pasak menotyrininkų, 
šioje parodoje akivaizdi autorių orientacija 
į “popartą”, kuris remiasi miesto, gatvės 
kultūra. S.Bylaitės sukurti drabužių mode
liai - dvilypiai: jie ir rafinuoti, ir plebėjiški, 
rimti ir ironiški, puošti gausiais papuo
šalais. Kita stilistiškai vientisos ekspozi
cijos dalis - V.Čepkausko asambliažai - taip 
pat kuria tobulo, blizgančio ir įvairaus 
miesto fikciją.

tais konkuruoti Europos rinkoje, “Mažeikių 
nafta” pradės kopti iš finansinių nepritek
lių duobės.

Iki šios dienos “Mažeikių naftos” įmonė 
dirba nuostolingai. Per 2001 metus pramo
nės nuostoliai siekė 270 mln. litų ir buvo 
šiek tiek didesni nei 2000 m. Per šių 2002 
m. pirmus keturis mėnesius nuostoliai vir
šija 100 milijonų litų. “Mažeikių naftos” 
nuostoliai yra susiję su praėjusios LDDP 
valdžios sprendimu statyti niekada neatsi- 
pirksiantį Būtingės naftos terminalą ir su
jungti visas Lietuvos energetikos bendroves 
į vieną įmonę, nes to reikalavo į Mažeikius 
"žvilgsnius kreipusios Rusijos naftos 
bendrovės. ”

Seimas pritarė pataisoms
Lietuvos Seimas pritarė Vytenio Andriu-

Melbourne Lietuvių Klubo pranešimas
Pasibaigus šiems finansiniams metams, 

jau vėl atėjo laikas papildyti Lietuvių Klubo 
Valdybos narių skaičių. Būtų labai džiugu, 
kad (bent dalinai) sugebėtume sudaryti Val
dybą iš jaunesnės kartos atstovų, nes pir
mosios kartos darbingumo metai yra jau 
riboti. Tačiau nereikia manyti, kad mūsų 
Klubo ateitis yra tamsi ir juoda. Melboumo 
jaunimas aktyviai dalyvauja Klube vyks
tančiuose renginiuose (tiktai ne tuo pačiu 
laiku, kada čia lankosi vyresnioji karta). 
Jaunimas surengia savo vakarus su grynai 
savo muzika, kuri vyresniosios kartos žmo
nėms dažniausiai yra nesuprantama ir per 
daug triukšminga. Klubas vėl yra pilnas 
jaunimo šeštadieniais, kada p. Dalia An- 
tatanaitienė praveda tautinių šokių repe
ticijas. Neretai matosi ir iš Lietuvos neseniai 
atvykusių veidų. Valdyba yra dėkinga poniai 
Daliai Antanaitienei už jos daugelio metų 
darbus, jos energiją ir sugebėjimus pritrauk
ti jaunimą į Lietuvių Namus.

Šiais metais bandėme atlikti pagrin
dinius Klubo remonto bei Klubo apsaugos 
(safety) darbūs ir taip pat bandemė daiinai 
pakeisti dekoracijas. Mūsų numatyti re- 
monto-priežiūros darbai - tai nėra bandy
mas atstatyti seną pastatą iš naujo. Norime, 
kad pastatas išliktų patenkinančiame sto
vyje dar 5-10 (gal dar 15 metų?). Po to jau 
Klubas turėtų būti perimtas sekančios kartos 
(ar kartų?) ir jie nuspręs tolimesnę Klubo 
ateitį. Sekančiais metais užbaigsime būtinus 
pastato priežiūros darbus ir apsvarstysime 
Melboumo Lietuvių Klubo artimos ateities 
galimybes. Pastatas sensta, didėja remontų 
kainos. Atrodo, kad, reikalui esant, dar yra 
galimybių padidinti Klubo pajamas, išnuo- 
muojant dalį mažai naudojamų Klubo pa
talpų. Žodžiu, padėtis nėra be išeities.

Daug gavome naujos medžiagos per p. 
Gabrielių Žemkalnį (Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovą Vilniuje). Jam už tai 
nuoširdus ačiū. Taip pat gavome daug me
džiagos iš p. Vyto Balsio, pas mus prieš 
keletą metų apsilankiusio, apie partizanų 
veiklą Lietuvoje ir jų kančias. Gavome me
džiagos ir iš prelato Svarinsko apie Rusi
jos koncentracijos stovyklas, kur kalėjo 
lietuviai tremtiniai. Visiems esame dėkingi 
Dar laukiame medžiagos iš Lietuvos ir apie 
taip vadinamą “nekruviną revoliuciją”, kuo
met rusų tankai užpuolė beginklę minią prie 
Vilniaus televizijos bokšto. Surasime me
džiagos taip pat ir apie mūsų Savisaugos 
Batalionus ir apie Plechavičiaus Armijos 
savanorius, kurie visi savo gyvybes statė į 
pavojų mūsų tėvynės labui. Gaila, kad tiek 
jaunų žmonių mūsų tauta prarado, kol Vėl 

kaičio pateiktoms Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio pataisoms, pagal kurias įstojus į 
Europos Sąjungą, numatyta galimybė 
nustatyti pereinamąjį laikotarpį dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams. Pagal V. Andriu
kaitį, pataisos leidžia Seimui įpareigoti \\- 
riausybę derėtis dėl pereinamo laikotarpio.

Vyriausybei bus siūloma siekti 5-8 metų
Nukelta į 2 psL 

prašvito laisvės rytojus.
Keisdami Klubo dekoracijas mes norime 

eksponuoti-parodyti dalį Lietuvos istorijos, 
pradedant maždaug nuo Kristaus gimimo 
iki dabarties. Gan didelę tos parodos dalį 
sudarys mūsų tautai padarytos skriaudos 
vokiečių ir ypač rusų okupacijos metais. 
Jeigu kas nors turite tinkamos medžiagos, 
prašome pranešti Klubo Valdybos nariams. 
Mes norime atsiprašyti Klubo narių, kad kai 
kurios jūsų įprastos dekoracijos (memoria
linės lentos ir t.t.) arba yra jau nuimtos, arba 
tuoj bus nuimtos. Kaip jūs patys matote, 
ypač koridorio-prieangio sienoms (ir prak
tiškai beveik visam Klubo pastatui) verkiant 
reikia remonto. Kai baigsime remontuoti ir 
perdažyti bent koridorių, tai atsiras ir dalis 
įprastų dekoracijų ir virš minėti mūsų tautos 
istorijos vaizdai.

Melbourne Lietuvių Klubas yra visos 
mūsų bendruomenės centras, kur mielai pri
imame visus melboumiškius bei jų svečius, 
ir kur sutelpa visos mūsų organizacijos. Da
bartinis Klubo pastatas buvo nupirktas 1965 
m. už 14,500 svarų. Dabartinė Klubo sklypo 
vertė yra virš trijų milijonų dolerių. Užsida
rius Klubui dėl stokos narių ar stokos kandi
datų į Valdybą, mes turėtume didelį socialinį 
ir materialinį nuostolį. Visi Melboumo ben
druomenės nariai turėtų jausti pareigą tapti 
ir Klubo nariais.

Dabar, kaip jūs žinote, mes esame pririš
ti prie Commonwealth Corporation įstaty
mo. kuris, palyginant su kitais įstatymais, 
gan griežtai apriboja mūsų ateities galimy
bes. Tačiau yra ir kitų žymiai platesnių atei
ties pasirinkimų, apribotų kitokiais įstaty
mais. su kuriais mes taip pat turime pareigą 
susipažinti.

Tokių klausimų apie Klubo ateitį iš viso 
galbūt dar nebūtų keliama, jeigu dauguma 
Melboumo Lietuvių Klubo narių jau nebūtų 
priartėję prie 70-80 (ar net ir daugiau?) me
tų amžiaus. Savaime kyla klausimas: kas 
bus po to? Visų pirma, tai žymiai sumažėtų 
narių skaičius, nes antrosios kartos atstovų 
Klubo narių tarpe dabar nėra daug. Kur jie 
dingo? Malonu, kad bent trečiosios kartos 
jaunimas jau pradėjo rūpintis Klubo ateitimi 
ir įsirašo į Klubo narių eiles. Tačiau jie yra 
dar per jauni ir jų yra per mažai, jie dar stu
dijuoja ir ruošiasi gyvenimui. Jų lauksime 
Klubo Valdybos narių tarpe artimoje ateityje.

Todėl Valdy ba ir kreipiasi į mūsų narius, 
prašydama prisidėti prie Klubo išlaikymo- 
administracijos darbų. Klubo metinis susi
rinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 21d. 
Kandidato pareiškimas Valdybai turi būti 
pristatytas (su visais parašais) ne vėliau 
kaip rugpiūčio 21 d. Po to Valdyba dar turi 
paruošti balsavimo lapelius su kandidatų 
pavardėmis ir juos išsiuntinėti Klubo na
riams kartu su visais kitais pranešimais.

Kandidatai privalo susipažinti su Valdy
bos narių pareigomis, nes tik tokiu atveju 
sugebės pilnai pareigas atlikti. Pareigų 
sąrašus ir pareiškimus, kad sutinkate tapti 
kandidatu, galite gauti kreipdamiesi pas 
Baro Vedėją. Algis Kairaitis
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Vytautas 
Patašius ’* Trumpai iš visur

* Jugoslavijos prezidentas Vojislav Kos
tunica birželio 24 d. specialiu dekretu paša
lino iš pareigų kariuomenės vadą gen. pul
kininką NebojsaPavkovič. Atleistasis gene
rolas nuolat palaikė Serbijos min. pirminin
ką Zoran Djindjič šio konflikte su prezi
dentu. Generolas Pavkovič įrodinėjo, kad 
prezidentas neturėjo teisės jį atleisti, bet ga
liausiai pakluso dekretui.
* Izraelio kariuomenė vėl naikina palesti
niečių Hamas organizacijos lyderius, pla
nuojančius teroristinius išpuolius. Birželio 
24 d. kariniai malūnsparniai Gazos ruože 
raketomis apšaudė dvi taksi mašinas su mi
litaristinių organizacijų lyderiais. Žuvo 6 ke
leiviai, sužeista 10 praeivių.
* Birželio 25 d. JAV prezidentas George 
W. Bush paskelbė taikos planą Izraelio - pa
lestiniečių konfliktui likviduoti. JAV pripa
žins Palestinos valstybę, kai palestiniečiai 
pakeis savo dabartinę vyriausybę, sustabdys 
teroristinius puolimus ir praves ekonomines 
reformas, pašalinant korupciją. Izraelis turi 
atitraukti kariuomenę iš sričių, užimtų po 
2000 m. rugsėjo mėnesio ir sustabdyti nau
jakurių sodybų plitimą okupuotose srityse. 
Sekančią dieną JAV prezidentas įsakmiai 
pareikalavo palestiniečių lyderio Jaser 
Arafat pasitraukimo, grasindamas nutrauk
siąs JAV finansinę paramą palestiniečiams.

Jaser Arafat nemano pasitraukti iš parei
gų. Prieš jo pasišalinimą yra pasisakę ir JAV 
sąjungininkų valstybės.
* Birželio 25 d. Izraelio kariuomenė užė
mė Hebrono miestą, nukaudama 4 palesti
niečius policininkus. Iki birželio 29 d. Izra
elio tankai ir šarvuotas buldozeris visiškai 
sugriovė palestiniečių valdiškų pastatų 
kvartalą Hebrone, kur turėję slėptis 15 
ginkluotų palestiniečių. Pastatų griuvėsiuo
se nerasta kūnų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

laikotarpio dėl dirbamos žemės pardavimo 
užsienio asmenims.

Pagal Seimo Pirmininką Artūrą Pau
lauską, antrasis ir paskutinis balsavimas dėl 
šios Konstitucijos 47-ojo straipsnio patai
sos greičiausiai bus nukeltas į Seimo rudens 
sesiją, nes tai duotų laiko suderinti visų 
frakcijų interesus. Balsavimo atidėjimą re
mia Žemės ūkio rūmų atstovai, nes tai leis
tų žemdirbiams tęsti derybas dėl jiems pri
imtinų sprendimų.

Siūlomi referendumai
Nors Lietuvos vyriausybė jau yra suti

kusi su Europos Sąjungos reikalavimu už
daryti antrą Ignalinos reaktorių 2009 
metais. Valstiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjunga neatsisako inicijuoti re
ferendumą, siekiant išsiaiškinti Lietuvos 
piliečių nuomonę dėl Ignalinos atominės 
jėgainės. Šios frakcijos seniūnė Kazimiera 
Prunskienė jau ilgesnį laiką priešinasi Eu
ropos Sąjungos reikalavimams Ignalinos 
uždarymui. Referendumui siūlomo klausi
mo formuluotė dar neparuošta, bet, pasak 
K.Prunskienės, planuojama akcentuoti fi
nansinę uždarymo paramą ir naujų reakto
rių statybą. Referendumą planuojama pra
vesti sekančių metų pradžioje. K.Prunskie- 
nė taip pat siūlo referendumo būdą atsi- 
klausiant tautos nuomonės dėl 47-ojo Kons- 
tutucijos straipsnio pataisos projekto.

Seimo švietimo, mokslo ir kultūros ko
miteto pirmininko profesoriaus Rolando 
Pavilionio siūlymas surengti referendumą 
dėl NATO narystės nesusilaukė paramos iš 
valdančiosios socialdemokratų/sociallibera- 
lų koalicijos. Pagal Seimo vicepirmininką 
socialdemokratą Vytenį Andriukaitį, Lietu
vos dalyvavimas saugumo struktūrose, skir
tingai nuo Europos Sąjungos narystės, nėra
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* Birželio 25 d. įvyko pirmas didesnis su
sidūrimas tarp Pakistano kariuomenės ir al- 
Qaeda kovotojų. Per 4 valandų mūšį žuvo 
10 Pakistano karių ir bent pora al-Qaeda 
narių čečėnų, vienas čečėnas paimtas nelais
vėn. Kiti įsiveržėliai pasitraukė link Afga
nistano pasienio.
* Pakistano prezidentas Pervez Musharraf 
atleido valsty bės saugumo politinio skyriaus 
viršininką gen. majorą Zamir, apkaltinęs jį 
suklastojus balandžio mėnesį pravesto refe
rendumo rezultatus. Referendumas 97% bal
sų patvirtino prezidentą jo pareigose.
* Birželio 26 d. JAV federalinio teismo 
teisėjas nusprendė Kalifornijoje gyvenančio 
ateistinių pažiūrų Michael Newdow iškelto
je byloje, kad JAV mokyklose kasdien karto
jama ištikimybės valstybei priesaika pažei
džia JAV Konstitucijos 1-mą pataisą, nes 
priesaikoje minimas Dievas. Dabartinė prie
saikos forma įvesta 1954 m. prezidento D. 
Eisenhower iniciatyva. Dėl sprendimo kilus 
audrai visoje JAV, pradedant prezidentu ir 
Kongreso nariais, federalinis teisėjas 
sustabdė savo sprendimo galiojimą, laukiant 
bylos persvarstymo.
* Birželio 29 d. Šiaurės ir Pietų Korėjų 
karo laivai susišaudė Geltonojoje jūroje, apie 
170 km į vakarus nuo Inchon uosto. Pasken
do vienas Pietų Korėjos greitlaivis, žuvo 4 
jūreiviai, vienas dingęs, 20 sužeistų. Mano
ma, kad Šiaurės Korėjos nuostoliai žuvu
siais ir sužeistais siekia 30 jūreivių. Abi 
valstybės kaltina viena kitą pirmojo šūvio 
iššovimu jūros mūšyje.
* Argentinos ledlaužis “Almirante Irizar” 
bando prasilaužti pro ledų laukus ir išgelbė
ti vokiečių laivą “Magdalena Oldendorfi”, 
birželio 11 įstrigusį leduose grįžtant iš rusų 
bazės Antarktidoje. Vokiečių laive yra 28 
žmonių įgula ir 78 rusų mokslininkai.

konstitucinis klausimas, kuriam reikėtų 
referendumo. V Andriukaičio manymu, tau
tos išrinkti atstovai turi pakankamą manda
tą priimti šio klausimo sprendimą. Jis taip 
pat neabejoja, kad referendumo atsakymas 
būtų teigiamas, nes daugiau kaip 60% Lie
tuvos piliečių pritaria NATO narystei. V. 
Andriukaičiui pritaria socialliberalų frakci
jos seniūno pavaduotojas Vytautas Kviet- 
kauskas, kuris per spaudos konferenciją pa
reiškė, kad “...mūsųpožiūriu narystė NATO 
yra saugumo garantas, o kelti klausimą, ar 
tauta nori būti saugi, yra neracionalu

Kaliningrado klausiniu
Lietuvai ir Lenkijai įstojus į Europos 

Sąjungą, Kaliningrado sritis taps iš visų pu
sių apsupta Europos Sąjungos valstybių. Dd 
šiol daugiau kaip milijonas srities gyvento
jų turėjo bevizę Lietuvos teritorijos perva
žiavimo teisę, kurią praras Lietuvai įstojus 
į Europos Sąjungą. Lietuvai baigus teisin
gumo ir vidaus reikalų derybinių skyrių 
klausimus, Lietuva įsipareigoja nuo 2004 
m. sausio perimti ES teisę vizų srityje. Ru
sijos Federacija yra susirūpinusi Kalinin
grado piliečių apsunkinimu ateityje ir įvai
riais būdais bando paveikti Europos Są
jungos poziciją šiuo klausimu.

Rusijos Federacijos prezidentas Vladi
mir Putin yra pareiškęs, kad Maskva nieka
da nesutiks su sprendimu, kuris suskaldytų 
suverenią Rusijos teritoriją. V.Putin teigi
mu, Europos Sąjungos vizų režimo reikala
vimas, liečiantis Rusijos piliečių keliones 
per Europos Sąjungos teritoriją, turi būti 
bendras visiems Rusijos piliečiams ir, jo ma
nymu, Kaliningrado srities gyventojai turi 
turėti “besąlygiškai užtikrintas tranzito 
teises ” į kitus Rusijos Federacijos regionus.

Rusijos Federacijos prezidentas yra kri
tiškas dėl vakariečių laikysenos, priminda
mas, kad ir šaltojo karo laikais SSRS ne-

Pasisako Bendruomenės nariai

“Mūsų Pastogės” Nr. 25-me rašėme ir 
apie ekonominę padėtį Lietuvoje. Nespėjau 
gauti šio laikraščio egzemplioriaus, kai 
atėjo du įdomūs laiškai, diskutuoją šį 
klausimą. Vienas iš Šiaulių miesto. Ten 
bedarbė turbūt didesnė kaip Vilniuje ar 
Kaune. Šiauliai buvo didelis pramonės 
centras. Gamino televizorius, avalynę ir 
kitokias pramonines prekes. Nutrūkus, ar 
sumažėjus ekonominiams ryšiams su Ru
sija ir nesuradus rinkos dėl Vakaruose rei
kalaujamo aukšto prekių kokybinio pari
teto, fabrikai pradėjo užsidaryti ir bedarbė 
ūmai šoktelėjo. Pragyvenimo lygis smuko. 
Kai kuriose profesijose buvo atsisakyta 
profesionalų paslaugų, o kitiems pasiūlyta 
dirbti už pusės etato algą. Aišku, todėl ir 
atlyginimai drąstiškai sumažėjo. Man rašo 
gan jauna profesionalė logopedė, kuri ne 
tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje baigė aukš
tuosius profesinius kursus. Ji dirba puse 
etato.

“Ta mano algelė menkutė. Jei ne tėve
liai, tai negalėčiau nei vaiko, nei savęs iš
laikyti. Niekaip negaliu susirasti darbo 
Šiauliuose. Jau ir nebebandau gauti dar

Vertindami ilgus metus, praleistus mūsų bendruomenės labui, 
sveikiname ilgametį mūsų benruomenės veikėją 

Jonų Zinkų 
sulaukusį garbingo 80 metų Jubiliejaus. 

ALB Syd nejaus Apylinkės Vaidyba

trukdė Vakarų Berlyno gyventojams vykti į 
Vokietiją'ir atgal.

V.Putin pabrėžė, kad nors Kaliningrado 
problema yra opi, Maskva sveikina Europos 
Sąjungos plėtrą, nes ES yra Rusijos svar
biausia prekybinė ir ekonominė partnerė. 
Jis tikisi, kad ES plėtra padės suaktyvinti 
Rusijos bendradarbiavimą su Europa.

Kaliningrado srities Dūmos pirmininkas 
Vladimir Nikitin neabejoja, kad Rusijai pa
vyks susitarti su Europos Sąjunga dėl bevi
zio režimo srities gyventojams. Jo nuomone, 
vizų režimo problema yra dalinai psicholo
ginis dalykas tiek Kaliningrado srities gy
ventojams, tiek ir Europos Sąjungos. V.Ni- 
kitin supratimu, Europos Sąjungos reikala
vimai dėl vizų, susieti su šalių suverenitetu 
ir siekiu apsiginti nuo nusikaltėlių, nėra la
bai pagrįsti. Anot jo, kriminalai ir narkoti
kų prekeiviai tikrai sugebės įsigyti vizas.

Ruošimasis Europos Sąjungos 
narystei

Birželio 27 dieną Lietuvos Seimas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje teigiamai vertinama 
pažanga dėl Europos Sąjungos narystės, ir 
iniciavo eilę darbų, kurie prisideda prie 
pasiruošimo narystei.

Seimas įsteigs Seimo Europos Sąjungos 
informacijos centrą ir paskirs Seimo narius 
kaip stebėtojus į Europos Parlamentą. Taip 
pat bus paskirti 25 Seimo nariai, kurie 
dalyvaus specialioje mokymo programoje 
Europos Parlamente. Nuo spalio 1 dienos 
numatyta įkurti Seimo biurą Europos Parla
mente. Seimas žada numatytais terminais 
užtikrinti Stojimo sutarties ir Europos Są
jungos teisyno išspausdinimą lietuvių kalba. 
Seimas pateikė Vyriausybei išsamų būtinų 
iki narystės pasiekimų sąrašą.

Seime įvykusiose diskusijose užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis priminė, 
kad derybų darbotvarkėje liko du svarbiau
si klausimai - tai žemės ūkis ir Ignalinos 
atominės jėgainės uždarymo finansavimas. 
Ministras Seimui paminėjo, kad Seimui re- 
komandavus Vyriausybei siekti pereinamo
jo laikotarpio nustatymo žemės ir miško 
ūkio paskirties žemei įsigyti ES valstybių 

bo savo profesijoje. Bet kokio darbo, kur 
atlyginimas būtų kiek gerėlesnis. Kitur 
negaliu važiuoti dirbti. Jau ir taip neuž
tenka pragyvenimui. O iš ko reikėtų mokė
ti nuomą? Tikrai nežinau, kaip toliau 
gyventi. ”

Kitas laiškas iš Žemdirbystės katedros, 
Lietuvos Žemės ūkio universiteto. Rašo 
profesorius, habilituotas daktaras:

“Lietuvos ekonomikoje žingsnelis po 
žingsnelio stabilizuojasi pažanga. Po tru
putį mažėja bedarbystė. Žinoma, bendra 
šalies ekonominė padėtis dar toli gražu iki 
geros. Klaidos, padarytos ekonomikoje at
kūrus nepriklausomybę, labai sumenkina 
mūsų galimybes Europos Sąjungoje. Euro
pos Sąjungoje labai realiai ir protingai re
mia žemės ūkį, bet pradeda skaičiuoti 
paramos dydį ne nuo tų derlių, kokie buvo 
atgavus nepriklausomybę, o nuo tų, kokie 
jie yra dabar. Beje pirmaisiais nepriklau
somybės metais mes gaudavome po tris 
tonas grūdų iš hektaro, o dabar nusigyve
nome iki dviejų tonų. Tai ir subsidijas mums 
skaičiuos 33% mažesnes ir 1.1, ir 1.1. Taigi 
tos neprofesionalių žmonių padarytos 
klaidos brangiai kainuos ir atsilieps net ir 
mums būnant Europos Sąjungoje. ”

Taigi, nelabai linksmos naujienos mane 
pasiekė šį kartą.

Isolda Poželaitė-Davis AM

piliečiams, Vyriausybei reikės vėl atidaryti 
preliminariai baigtą derybų skyrių dėl 
“laisvo kapitalo judėjimo".

Užsienio reikalų ministro teigimu, Lie
tuva turėtų pasirašyti į ES įstojimo sutartį 
2003 metų pradžioje.
Dėl Ignalinos AE pirmojo bloko 

uždarymo
Birželio 25 dieną LR Prezidentas Vhldas 

Adamkus susitiko su Valstybės atominės 
energijos saugos inspekcijos viršininku 
Saulium Kutu, kuris pranešė, kad Lietuvos 
pasirengimas Ignalinos atominės jėgainės 
pirmo bloko uždarymui gerokai vėluoja - 
dar neparengtas uždarymo planas, dar ne
priimtas atominės jėgainės darbuotojų so
cialinių garantijų įstatymas. Saulius Kutas 
teigė, kad pirmojo bloko 2005 metų užda
rymo planas turėjo būti parengtas gegužės 
mėnesį, tačiau projektas nebus pateiktas Vy
riausybės tvirtinimui iki rugpjūčio pabaigos. 
Ruošiamame plane Saugos inspekcija pa
sigenda ekonominių ir radiacinių skaičia
vimų informacijos. Saulius Kutas atkreipė 
Prezidento dėmesį į tai, kad ypač skubu yra 
aiškiai nustatyti socialines garantijas jėgai
nės darbuotojams, nes jų nežinia pakerta 
darbuotojų moralę, o tai gali turėti įtakos 
elektrinės saugai.

2004 metais numatyta įrengti antrąją 
reaktoriaus sustabdymo sistemą.

* * *
Lietuvių kompozitoriui - Čikagos 

miesto parama
(ELTA). Tarp šiais metais finansiškai 

paremtų Čikagos menininkų yra ir lietuvio 
kompozitoriaus Dariaus Lapinsko pavardė.

Čikagos miestas savo menininkams ir 
nepelno siekiančioms meno organizacijoms 
šiais metais paskyrė 207 specialias premijas 
(grantus). Jų tikslas - padėti kūrėjams įgy
vendinti savo projektus. Bendra paramos 
suma - 149 000 JAV dolerių.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Sveikiname mūsų ilgametę choristę
Jonę Žalkauskienę OAM,

kuri Karalienės Gimtadienio proga buvo apdovanota 
Medal of the Order of Australia už nuopelnus Lietuvių 
Bendruomenei per Melboumo Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugiją.

Melbourne] “Dainos Sambūrio'* V-ba ir choristai

Pagerbdami 80 metų Jano Zinkausjubiuejų 
vietoje dovanos$100 aukq skiriame “Mūsų Pastogei”.

Nijolė Ir Algis Bučinskai

Čigonų Baliaus” atgarsiai
Nors ir šiek tiek pavėluotai, būtinai rei

kia paminėti apie neseniai įvykusį Geelongo 
lietuvių choro “Viltis” Čigonų Balių.

Gegužės 25 dienos vakaras nebuvo 
šiltas, bet orai neišgąsdino svečių, kuriuos 
prie Geelongo Lietuvių Namų įėjimo sutiko 
ir nurodė vietas Geelongo čigonų baronas 
(Kajetonas Starinskas) su savo čigone Jo
vita. Svečius tuoj sužavėjo baltai/j uodai/ 
raudonai išpuošta salė, o kada pradėjo eiti 
spalvingai apsirengę čigonai iš visų pa
saulio kampų ir orkestras groti čigonų 
žavingas melodijas, atmosfera tuojau tapo 
linksma. Pakvietus svečius vakarienei, prie 
virtuvės atsirado ilgiausia spalvinga, vin
giuota eilė, kaip kiniečių drakonas, nes 
maisto skanus kvapas tuojau visiems su
kėlė apetitą. Pasisotinus ir kiek pailsėjus, 
čigonai nenusėdėjo, ir prie gražios muzikos 
šoko bei linksminosi iki rytmečių. Viena 
čigonė, įsilinksminusi, net ant stalo šoko!! 
Orkestrui pavargus, atsirado akordeonis
tas, kuris grojo ir dainavo, kol paskutinieji 
svečiai išsiskirstė. Girdėjosi ir “Ant kalno 
mūrai” aidai....

Vakaro paįvairinimui pasirodė pra
moginių šokių grupė, buvo pravesta lote

E kairės čigonės - Eglė, Jovita, Edita, Regina ir čigonas Jonas.

Sveikata, pinigai ir daugiau...
Birželio 9d. Lietuvių Klubo auditorijoje 

prie skoningai papuoštų stalų popietės 
svečiai, gurkšnodami kavą ir užkandžiau
dami pyragaičiais, lūkuriavo programos. 
SLMSGD-jos Ine. iždininkė - Sodybos pa
tikėtinė Tamara Vingilienė OAM - pristatė 
popietės prelegentus: dr. Alfonsą Viliūną 
(sveikata), ekonomistą Vytenį Šliogerį (pi
nigai) ir Robert Pinchin - atstovą iš TARS 
(The Aged-care Rights Service Ine.). D-jos 
narė Irena Eirošytė-Ross pasikvietė Ro- 
bert’ąpaaiškinti apie naujus NSW valstijos 
įstatymus, liečiančius Senelių Slaugos 
Namus (Nursing Homes) ir Senelių Namus 
(Retirement Villages). Lietuvių Sodybos 
Engadine šie naujieji įstatymai neliečia.

Dr. Viliūnas išsamiai paaiškino apie 
kūno gyvybingumo palaikymą, ilgiau susto
damas prie sveikatos palaiky mo, ypač žen

rija ir apdovanoti: spalvingiausią čigonė - 
Regina Skėrienė ir spalvingiausias čigonas 
- Jonas Sakalauskas. Iš tiesų buvo nepa
vydėtinas uždavinys išrinkti laimėtojus, nes 
nusipelniusių buvo daug. Planavome dar 
tolimesnę programą, bet svečiai tiek links
minosi, nebuvo kada!

Ypatinga padėka virtuvės darbininkėms, 
kurios daug prakaito išliejo ir, mano nuo
mone, galėtų geriausią valgyklą vesti. Di
delis ačiū pyragų kepėjoms, staltiesių, 
grindų, indų plovėjams, už stalų/kėdžių 
sustatymą, salės bei stalų papuošimą, salės 
sutvarkymą/išvalymą, už loterijos fantus, 
žodžiu - už visų entuziazmą. Dėkojame 
mūsų Apylinkei už suteiktas sąlygas ir noriu 
paminėti Trish Šutienę, kuri visuomet mus 
remia vienokiu ar kitokiu būdu, ypač atsi- 
vesdama savo draugus į mūsų pobūvius.

Ačiū Melbourne svečiams už apsi
lankymą. Visada malonu su Jumis paben
drauti ir tikimės, kad grįžote į namus geroje 
nuotaikoje. Esu tikra, kad šis vakaras ilgai 
liks daugelio atmintyje, o choristų kelionės 
išlaidos į Australijos Lietuvių Dienas Ade
laidėje šių metų gale tikrai bus palengvintos.

Aldona Scano

giant į senatvę. Patarė vyresniesiems nebi
joti naudoti pripažintus vitaminus. O jei 
abejoja, kreiptis patarimo į savo šeimos gy
dytoją. Smulkiai paaiškino kaip metabolinis 
riebalų pasikeitimas absorbuojamas žmo
gaus kūno. Paaiškino, kiek kalorijų (kitas 
matas kilojoules) reikia vyrui ir kiek reikia 
moteriai. Dr. Viliūnas sakė: “penkių minu
čių koncentruotas galvojimas daugiau ka
lorijų sunaudoja, negu fizini darbą dirbąs 
8 valandas“.

Vytenis Šliogeris detaliai pristatė ir 
paaiškino palikimų finansinius reikalus. 
Priminė, kad neturintieji testamento ne
delsdami pasirūpintų. Ypač, kad neturintieji 
įpėdinių ar šeimos artimųjų, nedelsiant 
pasidarytų testamentą. Susiradus patikimą 
žmogų ir su juo susitarus, nueiti pas advo
katą ir padaryti jį asmeniniu patikėtiniu -

Adelaidėje paminėta Motinos Diena

Adelaidės lietuvių mokyklos mokiniai dainuoja dainas per Motinos Dienos minėjimą.

Gegužės antrąjį sekmadienį, kaip ir 
visoje Australijoje ir kai kuriuose kituose 
pasaulio kraštuose, Adelaidės lietuviai at
šventė Motinos Dieną. Gausios šeimų gru
pės ir pavieniai asmenys užpildė Lietuvių 
Namuose pietaujančių stalus. Dalyvių, pri
sisegusių prie krūtinių baltas gėlytes, vei
duose spindėjo džiaugsmas, kad gali pabūti 
su savaisiais ir prisiminti, pasveikinti bei 
pagerbti mamytes ir močiutes.

Po pietų vyko Motinos Dienos minė
jimas. Programą išpildė Adelaidės lietuvių 
mokyklos mokiniai, vadovaujami mokyklos 
vedėjos Rūtos Sankauskienės. Programą 
pradėjo mokyklos vedėja, pasidžiaugusi 
gausiai susirinkusiais tautiečiais ir gražiais 
žodžiais pasveikindama mamytes. Jos pak
viesti mamytes sveikino ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Jūratė 
Grigonytė ir klebonas kun. Juozas Petraitis.

Scenai atsidarius, mokyklos mokiniai 
išpildė scenos vaizdelį “Kaip pasveikinsim 
mamytes”, kurį sklandžiai pravedė Max 
Sankauskas. Vaizdelyje matėme spalvingais 
kostiumais apsirengusius įvairius gyvū
nėlius, būtent: varlytę (Alexandra Dunn), 
žiogelius (Alexander ir Marcus Nettheim), 
paršiuką (Simon Talanskas), gandrą (Jason 
Talanskas), peteliškes (Dana Nettheim, Julia 
Grigonytė, Kayla Kasiol ir Aulia). Jie visi 
su meile išsakė sveikinimus mamytėms, o 
peteliškės dar ir grakščiai pašoko.

Po to sekė dainos. Diriguojant vedėjai 
Rūtai ir akompanuojant Algiui Laurinaičiui, 
mokyklos chorelis jaunatviškais balsais 
padainavo: “Ridikėlis ir petruška”, “Aš 

suteikti jam Power of Attorney, nes jis ligos 
ar kitos nelaimės atveju galės tvarkyti jūsų 
finansinius reikalus. Ligos ar gilios senatvės 
atveju, kai žmogus jau praranda savo proti
nes galias, reikia turėti asmenį su Enduring 
Power of Attorney (nuolatinis įgaliotas vyk
dytojas). kuris tvarkytų ir prižiūrėtų finan
sinę padėtį, kol dar gyvas testatorius. Pri
mygtinai Vytenis išaiškino, kad turintieji 
turtą-palikimą, būtinai įsigytų testamentą, 
nes po mirties valstybės pareigūnai perima^ 
tvarkyti palikimą. “O tokiu atveju, valdžios ran
kose palikimas taip “sunyksta”, kad daž
nai nieko nelieka”, - pridūrė prelegentas.

Robert Pinchin labai detaliai išdėstė 
naujausius slaugos ir senelių namų įstaty
mus. Pabrėžė, kad galvojntys eiti į senelių 
namus (Retirement Village) labai atidžiai 
išgvildentų-išstudijuotų siūlomus patogumus, 
patarnavimus, nurodytus blizgančiose bro
šiūrose. Juk dažnai įmokama didelė pinigų 
suma. Svarbiausia atkreipti dėmesį į fi-_ 

nupirksiu batukus”, “Siuntė mane motinėlė” 
ir “Mamyte, mieloji, ką atsakysi”.

Malonu buvo stebėti scenoje kad ir ne 
per didelį, bet gražų vaikų būrelį. Jie pasi
rodė, kad moka ir dainuoti, ir šokti, ir muzi
kuoti, ir net eilėraštukus pasakyti, į kuriuos 
buvo įdėtas didžiulis susikaupimas ir meilė 
mamytėms.

Pasigirdus muzikai, mokiniai, pasipuošę 
tautiniais rūbais, pašoko: “Suktinį”, “Kalve
lį” ir “Sėjau rūtą”.

Muzikos studentai: Alexandra Dunn ir 
Marcus Nettheim paskambino pianinu. Max 
Sankauskas pagrojo saksofonu, o Saba 
Sankauskaitė pagrojo fleita. Susirinkusieji 
padėkojo jiems garsiu plojimu.

Programos pabaigoje mokyklos vedėja 
Rūta Sankauskienė pristatė mokyklą užbai
gusius mokinius: Jason Talanską ir Max 
Sankauską. Ji pareiškė, kad Max lankė lie
tuvių mokyklą 8 metus, o Jason šiek tiek 
trumpiau ir įteikė jiems mokyklos baigimo 
pažymėjimus bei dovanų po didelį lietuvių- 
anglų kalbų žodyną. Abu absolventai pa
skaitė savo kūrybos rašinėlius. Jie dėkojo 
visiems mokytojams, kurie juos mokė lie
tuvių kalbos, dainų ir šokių, pastebėdami, 
kad mokykloje susipažino su draugais, su 
kuriais dabar susitinka per skautų sueigas 
ir sportą.

ALB Adelaidės Valdybos pirmininkė 
Jūratė Grigonytė padėkojo programos iš- 
pildytojams ir apdovanojo juos saldumy
nais, o visus dalyvius pakvietė prie kavutės 
su pyragaičiais.

Valė Bielskienė

nansinius patvarkymus (financial arran
gements). Stengtis sužinoti, kas yra Retire
ment Village savininkai, koks yra jų finan
sinis stovis, ar saugu investuoti savo su
taupytus pinigus. Kiekvienu atveju patar
tina, prieš pasirašant sutartį (contract), įpa
reigoti advokatą, patyrusį Retirement 
Village Industries, tvarkyti jūsų reikalus. 
Jeigu jūsų pasirinktas Village patenka į 
finansinius sunkumus - bankrutuoja, nėra 
garantijos, kad jūs atgausite savo įmokėtų 
pinigų didesnę dalį. Slaugos namams (Nur
sing Homes) galioja skirtingi įstatymai, 
kuriuos dalinai globoja NSW įstatymai, 
pabrėžė Robert’as. Platesnę informaciją 
galima gauti iš TARS tel. 9281 3600.

Apsilankiusieji popietėje gavo daug svar
bios ir praktiškos informacijos. Nuoširdi 
padėka SLMSGD-jos Valdybai ir prelegen
tams už pateiktas žinias. Laukiama daugiau 
tokių popiečių. Martina Reisgienė
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Lietuva iš arti Nauji LR pasai - su garantuota apsauga
Gedimino pilyje - karališka puota

Lietuvos sostinės simbolyje - 
Gedimino pilyje - pakvipo gardžiu 
maistu. Aukštutinės pilies bokšte 
pietavo karališkoji Nyderlandų pora - 
Oranijos princas sosto įpėdinis Willem 
Alexander ir jo žmona Maxima.

Vaišes neįprastoje vietoje ruošė res
toranas “Stikliai”. Maisto ir įrangos 
pakrautas visureigis į kalną kilo keturis 
kartus. 13 valandą pilies menėje ant 
stalo garavo karšti laukinių žvėrių 
mėsos patiekalai. Svečiai valgė elnie
ną. ragavo duonos ledų deserto, span
guolių putėsių, gurkšnojo raudonąjį 
vyną, gėrė sultis ir vandenį. Stalo įran
kiai buvo sidabriniai, lėkštės - paauk
suoto porceliano.

Vaišių rengėjai stengėsi nesu
drumsti Gedimino pilyje tvyrančios senovės 
dvasios - interjerą puošė riterių šarvais, fa
kelais, žvakėmis bei gėlėmis. Per priėmimą 
skambėjo viduramžių muzika, šoko seno
viniais drabužiais pasipuošę šokėjai. Pilyje 
netrūko ir Nyderlanduose itin mėgstamos 
oranžinės spalvos. Prieš pietus ir po jų 
garbingi svečiai pro bokšto menės angas 
grožėjosi Vilniaus panorama.

Šios vaišės buvo panioštos šešiolikai 
asmenų. Prie vieno apskrito stalo kartu su 
karališkąja pora ir jos palyda susėdo Vil
niaus meras Artūras Zuokas su žmona 
Agne bei kiti aukšti Vilniaus valdžios 
atstovai. A.Zuokas - neįprastų pietų pilies 
muziejuje idėjos autorius.

"Norėjosi pasiūlyti kažką išskirtinio, 
parodyti, kad mūsų sostinei netrūksta ge
rų sumanymų, pagyvinti oficialųjį proto
kolą. Kartais protokolo reikalavimai priė
mimus taip nusausina, kad vilniečiams 
svečių vizitai įsimena tik dėl didžiulių spūs
čių gatvėse ”, - sakė Vilniaus meras.

Karališkoji pora dviejų dienų viešnagės

Premijos mokiniams - iš Australijos

Astuoni Krosnos pagrindinės mokyklos mokiniai su apdovanojimais.

Lietuvoje dabar švenčiama nauja šventė: 
“Vaikų gynimo diena”, sutampanti su va
saros pradžia. Kai šią šventę minėjo pagrin
dinė mokykla Krosnoje (Lazdijų rajonas), 
nuskambėjo maloni staigmena. Kaip rašo 
“Dzūkų žinios”, "it koks griaustinis iš gied
ro dangaus nuskambėjo žinia, jog devy
niems mokiniams netrukus bus įteikti 
Australijos Lolitos ir Danny Kalėdų fondo 
sertifikatai bei piniginės premijos (bendra 
suma 720 litų) už pasiekimus mokantis 
lietuvių kalbos, anglų kalbos, matema
tikos’’. Kodėl iš Australijos, kodėl Krosnai? 
Kaip “Dzūkų žinios” paaiškina, Sydnėjuje 
gyvena Lolita Kalėda, kurios "vaikystėpra
bėgo tarp Rudaminos piliakalnių, mylimos 
mamulės globoje, kur augo kaip laisva lie
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Karališkuosius svečius iš Nyderlandų Gedimino 
pilyje priėmė Vilniaus meras su žmona.

į Vilnių atvyko birželio 18 d. Tos dienos 
vakare princas su žmona susitiko su Pre
zidentu Valdu Adamkumi. Sekantį rytą gar
bingus svečius Vilniaus meras A.Zuokas 
priėmė sostinės Rotušėje, o po to pakvietė į 
ekskursiją po sostinės senamiestį.

Karališkoji pora aplankė Trijų Kryžių 
kalną. Šv.Onos ir Šv.Dvasios bažnyčias. 
Užupio rajone tik šįmet pastatytą “Prisi
kėlimo angelo” skulptūrą.

Birželio 19 d. aukštus svečius priėmė ir 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas.

Karališkoji pora taip pat apžiūrėjo prie 
Seimo rūmų esantį memorialą, skirtą 1991 
metų tragiškiems sausio įvykiams atminti. 
Prie barikadų fragmentų karališkoji pora 
domėjosi jau istorija tapusiais 1991-ųjų 
sausio įvykiais, žmonėmis, kurie statė 
barikadas. Aplinkosaugos problemomis 
besidomintis Oranijos princas buvo nuvy
kęs apžiūrėti Vilniaus vandens valymo 
įrenginių. Beveik dvi dienas Vilniuje pra
leidusi karališkoji pora išvyko į Rygą.

Saulius Chadasevičius (”L.r.”)

pa, niekieno nevaržoma. Krosnos vidurinė
je Lolita buvo ne tik "mokslo guzu ”, bet ir 
užklasinėje veikloje išbandė girininkiją, 
sportą, karinį parengimą, poeziją, mate
matiką, fotografiją, žurnalistiką. Vėliau 
Vilniaus universitete Lolita studijavo žur
nalistiką ir dirbo sostinės laikraščiuose

Kaip mūsų skaitytojai jau žino. Lolita 
įsijungė į Sąjūdį bei nepriklausomos Lie
tuvos spaudą. 1992 m. buvo paskirta Krašto 
apsaugos ministerijos atstove spaudai. Tuo 
metu ji taip pat redagavo kariuomenės 
leidinius. Kaip “Dzūkų žinios” primena, "iš 
tų laikų liko kapitonės laipsnis ir du me
daliai — už Lietuvos Nepriklausomybę ir 
Rusijos kariuomenės išvedimą”.KAM 
pareigose ji išdirbo iki 1998 m. birželio (tą 
mėnesį ji išskrido į Australiją). MP inf.

Eglė Digrytė

Jau šiais metais dalis Lietuvos piliečių 
gali gauti asmens tapatybės korteles ir 
naujus pasus. Tikimasi, kad pagal naują 
eskizą pagamintų asmens dokumentų 
apsauga bus neįkandama padirbėjams.

Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respub
likos paso, užsieniečių paso, tarnybinio pa
so bei asmens tapatybės kortelės eskizų pro
jektus. Juos parengė Valstybės dokumentų 
technologinės apsaugos tarnyba. Asmens 
tapatybės kortelės ir naujo pavyzdžio paso 
įsigaliojimas numatytas 2003 metų sausio 
1 dieną.

Pasų keitimas vyks pamažu, todėl kol 
kas galios ir dabartiniai dokumentai. Nau
jas pasas bus išduodamas, kai baigsis anks
tesnio galiojimo laikas ar kai nebebus vietos 
vizoms bei spaudams dėti, ar kai asmeniui 
sukaks 16 metų.

Dabartinį Lietuvos piliečio pasą po ku
rio laiko pakeis asmens tapatybės kortelė. 
Banko mokėjimo kortelę primenantis doku
mentas. ant kurio bus ne tik asmens parašas, 
bet ir nuotrauka, bus naudojamas šalies 
viduje ir, esant atitinkamiems tarptauti
niams susitarimams, kelionėms į užsienį. 
Su asmens tapatybės kortele bus galima 
keliauti į 23 Europos valstybes.

Šių kortelių nepripažįsta NVS 
valstybės ir kai kurios Šiaurės bei 
Pietų Amerikos šalys (tarp jų ir 
JAV). Vykti į šias valstybes bus 
galima tik turint Lietuvos pasą.

Kelionėms į užsienį skirtas 
pasas forma, puslapių skaičiumi ir 
turiniu liks toks pat, tik svarbiausia 
informacija apie asmenį bei jo nuo
trauka bus klijuojama priekyje, o ne 
gale. Duomenys į pasus bus įrašomi 
naudojantis moderniausia lazerinio 
graviravimo įranga, todėl, anot tar
nybos vadovo, juos padirbti bus 
beveik neįmanoma. "Nuotrauka 
bus įdeginta lazeriu, numatyta 
daugybė kitokių apsaugos prie
monių. Galima bus bandyti keisti 
vidinius lapus, bet tai nepadės”, - 
tvirtino pareigūnas. "Pasienie
čiams ir kitiems pareigūnams bus 
žinomos visos apsaugos priemo
nės - bet koks bandymas pakeisti 
duomenis bus iš karto nustatytas ”,
Pareigūnas priminė, jog nemažai 
dabartinių pasų pametama ar pa-

Daugėja siekiančių vidurinio ir aukštojo išsilavinimo
(ELTA). Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklose vis daugiau moksleivių siekia 
įgyti vidurinį išsilavinimą, kad galėtų toliau 
siekti aukštojo mokslo. Statistikos departa
mento pateiktais duomenimis, 2001 m. pa
vasarį iš 44 500 moksleivių, gavusių pa
grindinio mokslo baigimo pažymėjimus. 35 
700, arba 80%, liko bendrojo lavinimo mo
kyklose tęsti vidurinio mokslo. 1995 m. to
kių moksleivių buvo tik 65%.

Iš viso per 1995-2001 metų laikotarpį 
vidurinį išsilavinimą bendrojo lavinimo, 
profesinėse ir aukštesniosiose mokyklose 
įgijo per 200 000 žmonių, arba kasmet po 
30 000.

2001-2002 mokslo metų pradžioje vi
sose šalies moky klose mokėsi 797 000 vaikų 
ir jaunuolių, t.y. 132 000 daugiau palyginti 
su 1995-1996 mokslo metais.

2001-2002 mokslo metų pradžioje ben
drojo lavinimo mokyklose mokėsi 602 400 
moksleivių, iš jų 526 000 (87%) pradiniame 
ir pagrindiniame mokymo lygmenyse, t.y. 
1-10 klasėse.

2001 m. rudenį daugiau kaip pusė (63.3 
%) bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų 
ir 12.5%profesiniųiraukštesniųjųmokyklų 
absolventų tapo aukštųjų mokyklų studen
tais. Profesines mokyklas kasmet baigia 

vagiama. "Dabar paso vertė juodojoje rin
koje yra nemaža. Kuo daugiau šalių Lie
tuvai suteikdavo bevizį įvažiavimą, tuo 
labiau kilo jo kaina. Mūsų pasais pradėjo 
naudotis vis daugiau kitų valstybių nusi
kaltėlių ”, - aiškino tarnybos vadovas.

Pareigūnas vylėsi, kad lietuviški doku
mentai bus apsaugoti geriau nei neseniai 
pagal naują pavyzdį pradėti spausdinti 
Suomijos, Vokietijos ir Švedijos piliečių 
pasai. Kol kas neaišku, kiek kainuos 
naujasis pasas ir kiek žmonių norės jį turėti.

Lietuvoje bus įvesti ir naujo tipo vai
ruotojo pažymėjimai (Driver’s License), bet 
Ministrų Kabinetas dar nepatvirtino vai
ruotojo pažymėjimo eskizų projekto. Posė
dyje nesutarta, keliomis kalbomis rašyti 
duomenis apie vairuotoją. Buvo siūloma 
apsiriboti lietuvių ir anglų kalbomis, tačiau 
kai kurie ministrai ragino nepamiršti ir 
prancūzų kalbos. Nauji vairuotojo pažymė
jimai turėjo įsigalioti nuo kovo 1 dienos, 
tačiau jų išdavimas nukeltas į 2003 metų 
sausio 1 dieną.

Nuo kitų metų egzaminus išlaikę Lie
tuvos piliečiai gaus plastikinius pažymė
jimus, kuriuose vairuotojo nuotrauka ir jo 
asmens duomenys bus išgraviruoti lazeriu. 
Nauji pažymėjimai taip pat bus geriau ap
saugoti nuo padirbimo. (“Respublika”) 

Taip atrodys nauja tapatybės kortelė ir Lietuvos 
piliečio pasas.

vidutiniškai po 14 000 vaikinų ir merginų, 
aukštesniąsias - 7 500 specialistų, o 
universitetus - beveik po 10 000.

Profesinėse mokyklose dažniausiai įgy
jamos inžinerijos, gamybos ir perdirbimo, 
paslaugų asmenims profesijos. Aukštes
niosiose mokyklose daugiausia rengiama 
verslo administravimo, sveikatos priežiūros, 
inžinerijos ir pedagogikos specialistų; 
universitetuose - mokytojų, verslo adminis
travimo ir inžinerinių profesijų specialistų.

2000 m. įsteigtos aukštojo neuniver
sitetinio mokslo institucijos - kolegijos. Tai 
3-4 metų trukmės vienos pakopos studijos, 
orientuotos į praktinę veiklą. 2001-2002 
mokslo metų pradžioje šalyje buvo 7 
valstybinės ir 9 nevalstybinės kolegijos. Jo
se studijavo daugiau kaip 10 000 studentų.

Pastaraisiais metais sparčiai daugėjo 
studijuojančių universitetuose: 1995-2001 
metais studentų skaičius išaugo nuo 54 000 
iki 107 000, t.y. dvigubai. Studijuoti į Lie
tuvą taip pat atvyksta vis daugiau jaunimo 
iš užsienio. 2001-2002 mokslo metų pra
džioje universitetuose studijavo 673 užsie
niečiai iš 42 pasaulio valstybių.

Lietuvoje veikia 2270 bendrojo lavinimo 
mokyklų, 81 profesinė, 42 aukštesniosios 
mokyklos, 16 kolegijų ir 19 universitetų.
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Žalgirio mūšis
Vilniuje, dar sovietų okupacijos laikais, ant Gedimino 

kalno buvo padėtas didelis akmuo su įrašu: “1410”. Daugiau 
nieko. Tačiau ir maži vaikai žinojo, kad tai Žalgirio mūšio
metai - didžiausia Lietuvos ir DLK Vytauto pergalė, sutriuškinusi Kryžiuočių 
Ordiną.

Tam mūšiui buvo imta ruoštis bent prieš keletą metų. Pasitaręs su Jogaila, Vy
tautas nuvyko į Bieloviežo girias medžioti. Per aštuonias dienas primedžiojo daug 
žvėrių, jų mėsą susūdė ir sudėjo į statines. Paskui dar medžiojo kitose giriose ir 
taip paruošė maisto atsargą karui. Jogaila įsakė ruoštis tilto statybai per Vislą.

Aprašydama Žalgirio mūšį, Dlugošo kronika pabrėžtinai aprašo Jogailos pa
maldumą, kurio dėka Dievas lietuviams ir lenkams suteikė pergalę. (Bet kas nors 
turėjo mūšiui vadovauti!).

Mūšio dieną pirmiausia vyko nervų karas: ir vokiečiai, ir Jogaila su Vytautu 
norėjo, kad kita pusė pradėtų mūšį. Po trijų valandų vokiečiai neišlaikė. Kai pas 
karalių (Jogailą) atėjo pirmas pasiuntinys ir pranešė, kad kryžiuočiai jau čia pat, 
visi karaliaus artimieji susėdo ant žirgų, o Jogaila nuėjo klausytis mišių. Besi
meldžiant atvyko antras pasiuntinys - kad jau matė du būrius.

Jogaila įsakė: “Tegu pasitinka juos keturi būriai, o mes tuo tarpu tęsime mišias”. 
Pagaliau atvyko trečias pasiuntinys su žinia: “Karaliau, priešai jau eina į tave”. 
Tik dabar Jogaila pasiuntė pasiuntinį pas Vytautą, kad pasiruoštų su savo kariais, 
o pats ėmė toliau melstis. Jogaila žinojo, kad Vytautas nuspręs, kada pradėti mūšį. 
Lenkų kariuomenei jis nieko neįsakė.

Kai atvyko ketvirtas pasiuntinys su žinia, kad priešas jau tik už pusės mylios, 
Jogaila tuos žodžius praleido pro ausis ir vis melsdamasis dūsavo. Pagaliau pakilo, 
įsakė kiekvienam kariui ant rankos užsirišti šiaudų raištį kaip atpažinimo ženklą 
ir tuojau pradėjo riterių šventinimo ceremoniją: pats apjuosė diržais daugiau kaip 
tūkstantį karių ir labai pavargo nuo to rišimo.

Kai pagaliau Jogaila pasiuntė lenkus į mūšį, jam pačiam buvo parengta saugi, 
vieta, iš kur jis galėjo stebėti kovos lauką, o jo niekas nematė. Jį saugojo ku
nigaikščio Kaributo vėliava (pulkas).

O kas saugojo Vytautą? Dlugošas rašo: “Aleksandras Vytautas, Didysis Lietuvos 
kunigaikštis, pavedė save Dievo valiai, lakstė visur tarp lenkų ir lietuvių ka
riuomenių, dažnai mainydamas arklius”. Vis dėlto lenkų kronikininkai visą per
galės garbę ir nuopelną priskiria Jogailai.

Tumas-Vaižgantas, apsilankęs Krokuvoje Žalgirio mūšio 500 m. sukakties 
proga, taip aprašo savo įspūdžius: “Paminklas Žalgirio mūšiui atminti pastatytas 
ne DLK Vytautui, bet karaliui Jogailai, kuris tame mūšyje laikėsi iš tolo... Ant 
postamento stovi Jogaila, o kiek žemiau priešakinėje grupėje jau ir mūsų Vytautas, 
žiūrintis į po kojų gulintį nebegyvą Ordino Magistrą. Jam iš dešinės du lenkų 
riteriai, o iš kairės bekelnis lietuvis ir nugalėtas kryžiuotis. Autoriui Vivulskiui 
mes prikištume vieną: jam lietuvis - laukinis žmogus, kailį per pečius persimetęs, 
basas, bekelnis. Susimildami, ponai lenkai! nors gi kelnes lietuviams sugrąžinkite, 
aplupę jį nuo viso kito. Juk tai absurdas: lietuviai eina karan už tūkstančio varstų, 
dažnai žiemos speiguose ir ... be kelnių! Jei ne lietuvių galvos ir širdies, tai bent 
antro galo pasigailėkite.”

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Ieško giminių:

Mano vardas yra Leonas Kontvainis ir 
aš rašau štai tokiu klausimu. Prieš savaitę 
su savo tėveliu (Algirdu Kontvainiu) 
žiūrėjau senas šeimos nuotraukas. Tada 
mano tėvas užsiminė, kad jo tėvas (mano 
senelis - Leonas Kontvainis) turėjo brolį

vardu Alfonsas KONTVAINIS, kuris 
gyvena lyg tai Canberroje, tačiau esą jis 
tiksliai nežino.

Labai norėčiau ką nors apie jį sužinoti, 
ar jis dar gyvas. Ir jei taip, tai kaip nors su 
juo susisiekti. Alfonsas Kontvainis turėtų 
būti garbaus amžiaus (netoli 90 metų). 
Mano e-mail:

lkontvainis@yahoo.com

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Atgarsiai iš Naujosios Zelandijos

Vacys V. Procuta su lietuviška vėliava.

Augantis dėmesys kitoms kultūroms bei 
tradicijoms paliečia ir Naująją Zelandiją. 
Štai, kovo mėnesį Hamilton mieste buvo 
atšvęsta tarptautinė savaitė (“International 
Week”), kuriai buvo dar duotas “Indigo” 
vardas. Atrodo, tokia šventė bus kartojama 
kas antri metai.

Nors lietuvius Hamilton’e galima su
skaičiuoti ant vienos rankos pirštų, jie yra 
įtraukti į oficialų “etnikų” sąrašą, todėl buvo

pakviesti pasirodyti ir festivalyje. Neturint 
savos tautinių šokių grupės, vis vien buvo 
nutarta dalyvauti tautinių rūbų parade ir 
tokiu būdu įtraukti ir Lietuvos vardą. Lie
tuvos vėliavą nešė tautiniais rūbais apsi
rengęs Vacys Procuta.

Sunkiau buvo parodyti spalvingą lie
tuvės moters tautinį rūbą. Kaip rašo Milda 
Babrauskaitė-Hartley, “mano turimą kostiu
mą pasiuvo mano mama (dabar jai 94 me
tai) ir aš pati prieš gal 40-50 metų, kai 
mano dydis dar buvo “tobulas 12”- dabar 
jau neįtelpu. Be to, prieš 4 metus mes 
gavome iš Lietuvos labai vertingą dovaną 
iš mamos pusseserės, būtent sijoną, kurį 
išaudė, pasiuvo ir išsiuvinėjo jos mama 
savo vestuvėms 1885 metais. Taigi, prieš 
120 metų. Bet kas šį istorinį rūbą užsivilks? 
Suradome merginą — atrodančią labai 
lietuviškai, šviesiais plaukais ir mėlynomis 
akimis. Tautinis kostiumas jai irgi tiko 
puikiausiai ”, - praneša Milda. Vėliau, kai 
ši mergina (studentė) paskambino savo 
tėvams į Kanadą, teko labai nustebti. 
Merginos motina paaiškino, kad jos seneliai 
yra kilę kaip tik iš “Lietuvos trikampio”, 
kažkur iš Lietuvos ir Gudijos pakraščio.

Dalyvavimo prisiminimui Hamilton’o 
lietuviai gavo atitinkamus padėkos ir 
kitokius raštus iš Naujosios Zelandijos 
Parlamento ir Indigo Festivalio organi
zatorių. Visas įvykis buvo plačiai aprašytas 
spaudoje.

MPinf.

Brangus bičiuliai lietuviai Australijoje,
Mano viešnagė pas Jus man buvo tokia maloni ir praturtinanti patirtis, kad ilgą laiką 

ieškojau tinkamų žodžių jai išreikšti, bet ir dabar dar vis nerandu tų žodžių. Tačiau žinokite, 
kad išvykau su širdimi kupina džiaugsmo, kad Jūsų tarpe galėjau patirti tiek daug tikros 
nuoširdžios meilės, tikro ir smagaus lietuviško svetingumo bei vaišingumo ir likau giliai 
padrąsintas tęsti darbus savo kelyje, bandant padėti neturtingam ir apleistam jaunimui 
Lietuvoje ir Afrikoje.

Ačiū kiekvienam iš Jūsų, kurie paaukojote man savo brangaus laiko. Ačiū už Jūsų 
nuoširdų artumą per visą mano kelionės laiką. Ačiū kiekvienam, kurie dosniai paaukojote 
savo meilės/pinigo pagalbos reikalingam jaunimui ir vaikams!

Dar nepraėjo daug laiko nuo mano apsilankymo nuostabioje Australijoje, bet jau 
pasiilgau Jūsų visų ir pradedu planuoti, kada vėl galėčiau atsirasti Jūsų tarpe...?!

Tuo tarpu tęsiu savo įsipareigojimus ir Afrikoje, ir Lietuvoje, bet vis labiau pradedu 
angažuotis Žemaitijoje, kur ant buvusių senelio žemių po truputį auga prieglobstis 
neturtingam ir pagalbos reikalingam jaunimui. Jau stovi nameliai jaunimo susitikimams 
ir stovykloms vasaros metu, bet greitu laiku tikiuosi atsiras ir ekologinis ūkis bei eilinių 
amatų dirbtuvėlės - dailidės, šaltkalvystės ir automechanikos.

Turiu prisipažinti - tam visam lėšų nėra! Bet yra daug gerų žmonių bei bičiulių, kurie 
pasitiki ir tiki gerumu, kaip ir Jūs, tad ko abejoti - bus įvykdyta, kas gali tarnauti kitų 
žmonių, reikalingų pagalbos, šviesesnei ateičiai, ypač jaunimo.

Nuoširdžiu prisiminimu ir malda linkiu Jums visiems užtektinai sveikatos, geros 
nuotaikos ir ištikimos Dievulio palaimos!

Nuoširdžiai Kun. Hermanas Šulcas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Ir Loretai, ir Dulkelei 
“Ti Vi” visai įkyrėjo, 
Tai šįryt abu išėję, 
Ruošias į ilgesnį kelią, 
Gamtoje pastovyklauti, 
Pamiškėse pagrybauti!

Koks apylinkių gražumas! 
Taip šilta žiemos dienelė, 
Skraido poromis paukšteliai, 
Visur jaučiasi kilnumas! 
Laikas bėga - jau po pietų, 
Reikia rast stovyklai vietą.

Prie upelio pakraštyje, 
Kiek toliau nuo palapinės, 
“Virtuvę” įruošęs Pijus, 
Ėmė kepti karštus blynus; 
Nelaukė Loreta šiandieną, 
Tokios skanios vakarienės!

Atsirėmęs į kamieną, 
Snaudžia Dulkė vienui vienas, 
Lyg sargybinis naktyje, 
Glaudžia lazdą pažastyje; 
Ta mažutė palapinė, 
Tik Loretą patalpino.

___________Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanas Laukaitis: Atostogos Lietuvoje 
Gen. Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija

Jau mėnuo laiko kaip aš svečiuojuosi 
Lietuvoje. Pati kelionė buvo gera, Vilniuje 
laukė sesuo su giminėmis, Tautinio olim
pinio komiteto vadovai, sporto ministras 
Vytas Nėnius ir kiti. Po trumpų vaišių Vil
niuje, atvažiavau į Kauną pas seserį. Čia ir 
vėl kaip namuose, atrodo, kad visai niekur 
ir nebuvau išvykęs.

Po kelių dienų išvykau į Klaipėdą, kur 
į jūrų manevrus išlydėjau pas mus turėjusį 
atvažiuoti kunigą Romualdą Ramašauską. 
Jis dabar yra vyriausias karo laivyno kape
lionas.

Svečiavausi ir pas Dariją jos puikia
me “Būrų užeigos” restorane. Ji jau bai
gia tvarkyli visus Australijai reikalin
gus dokumentus ir gal greitai pasirodys 
Sydnėjuje.

Vilniuje buvau labai gražiai priimtas 
Olimpiniame komitete, “Žalgiryje” ir Spor
to departamente, kur ir Antanines lietuviš
kai aplaistėme. Dalyvavau pasaulio olim
pinio čempiono disko metiko V. Aleknos 
gražiame pagerbime, televizijos laidoje ir 
kitur. Taigi, nuobodžiauti čia nėra laiko. Bet 
apie tai, jei tik bus laiko, vėliau.

Visa Lietuva labai rimtai ir gražiai 
ruošiasi savo priėmimui ne tik į Europos 
Sąjungą, bet ir į NATO. Tuo reikalu man 
teko kalbėtis su keliais aukštais kariškiais 
ir, svečiuodamasis pas dzūkus Alytuje, 
susitikau ir labai išsamiai pasikalbėjau su 
sydnėjiškių Šatkauskų gimine, jau trečio 
kurso Karo akademijos kariūnu Ryčiu 
Ališausku. Tai puikus, gražios sportiškos 
išvaizdos ir sudėjimo jaunas vyras. Ką tik 
iš dviejų savaičių pratybų miškuose, jis 
savaitgaliui buvo sugrįžęs į Alytų pas sa
vo tėvus ir mielai su manim pasidalino 
savo dabartiniais kariūno išgyvenimais ir 
įspūdžiais.

Pasakyk, Ryti, kas tave paskatino 

įstoti į Karo mokyklą-akademiją, kai 
dabar jaunimas taip vengia kariško 
apmokymo?

Baigęs vidurinę mokyklą, pradžioje ir 
aš, kaip ir daugelis mano draugų, buvau 
abejingas visam kariniam paruošimui ir 
kariuomenei, tačiau vėliau, rimtai apsvars
tęs pamačiau, kad Karo akademijoje yra 
daug ir gerų ateities perspektyvų. Įdomus 
yra karininko darbas. Be to, norėjau būti 
naudingu Lietuvai.

Pati atranka į akademiją buvo labai 
didelė ir daug kas iškrito. Iš maždaug 
buvusių 450 kandidatų liko tik 150.

Pradžioje viskas buvo nauja, keista ir 
sunku. Pamažu ir po didelių pastangų, o 
tam labai daug padėjo ir mano gana geras 
sportinis išsilavinimas, pripratau prie nau
jo režimo, kuris akademijoje yra apskaičiuo
tas minučių tikslumu. Gi dabar, būnant jau 
trečiame kurse ir pats esi to kariško gyve
nimo nary s ir viskas darosi normalu.

O kaip yra su visu apmokymu ir 
karišku gyvenimu?

Akademijoje daugumoje visas apmo
kymas yra teoretiškas ir pradinis, o vėliau 
Pabradės poligone jau viskas yra atlieka
ma praktikoje. Tarpusavio santykiai ir su 
vadais yra geri. Jie stengiasi sužinoti vi
sas mūsų problemas ir vėliau padėti. Kas
dien su vadais vyksta pasitarimai, apklausa 
ir problemos sprendžiamos kartu. Pats 
aprūpinimas yra šimtaprocentinis. Visos 
gyveni-mo sąlygos yra labai geros.

Maistas yra geras ir jo pilnai pakanka. 
Kiekvienam poilsio kambaryje yra po 
kompiuterį. Yra gera biblioteka, skaityk
loje yra kasdieninė spauda ir daug kariš
kų leidinių. Kiekvienas kariūnas gauna 
piniginę stipendiją ir ji priklauso nuo 
mokslo vidurkio. Kuo geresni pažymiai, tuo 
didesnė ir stipendija. Aukštesnių kursų

Kariūnas Rytis Ališauskas savo kuopai skaito Karo akademijos priesaikos žodžius, kuriuos 
bendrai pakartoja visa kuopa.

kariūnai gauna daugiau negu pirmūnai.
O kokia yra Karo akademijoje ben

dra tvarka?
Kėlimasis 6 vai. ryto, po to prausimasis. 

Vėliau - patalpų ir visos teritorijos tvar
kymas, rytinė mankšta, pusryčiai. Po to 
rikiuotėje praeinama pro vadus, iškeliama 
Lietuvos vėliava, giedamas Tautos Him
nas. Rikiuotėje grįžus į patalpas, praside
da studijos, mokomasi drausmės, rikiuo
tės pratybos ir pietūs. Po jų - laikas savi- 
ruošai, ruošiamasi paskaitom ir 2.5 vai. 
laisvalaikis. Jo metu galima sportuoti, o 
sportavimui irgi labai geros sąlygos. Po to 
vakarienė ir vakarinis patikrinimas. 
Nuleidžiama vėliava ir 10 vai. galima eiti 
miegoti ar ruoštis paskaitoms.

Kuopoje yra televizija, svetainė, inter
netas ir juo gali naudotis.

Taip pat yra vedamos sielovados pa
skaitos, aiškinami religiniai dalykai, o 

ketvirtadieniais po saviruošos yra laiko
mos pamaldos, kurias laiko akademijos karo 
kapelionas.

O kaip su visu kariniu mokslu?
Pagrindiniai dalykai po teorinių pamo

kų yra išvykos į poligoną ir ten viskas yra 
daroma praktiškai. Poligone būname apie 
mėnesį ir po to būna kariniai įskaitai- 
egzaminai.

Kiekvienas kariūnas turi dar atlikti 
šokimus su parašiutais, mokėti naudotis 
šarvuočiais ir kitais sunkiaisiais ginklais. 
Kiekviena kuopa turi savo atskirus pa
vadinimus - tai garsių praeityje mūšių 
vardai.

Kiekviena kuopa turi savo vėliavą ir su 
ja yra visur žygiuojama. Taip pat mokoma 
dainuoti ir kiekviena kuopa turi savo re
prezentacinę kuopos dainą.

Tęsinys kitame MP numeryje.

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
Tęsinys, pradžia MP Nr. 24

Maža laiko, reikia skubėti, nes jau tarp 
5-6 valandos. Kar. Vadas gen. Vitkauskas 
laiko, reikia skubėti, nes jau jam, esą. tarp 
8-9 vai. tenką įspėti gen. štabą kad ka
riuomenės dalys neimtų automatiškai veikti 
-priešintis. Nebeatsimenu gerai, kuris mi
nistras (rodos, apsaugos gen. Musteikis) siū
lė maždaug šiokį atsakymą: Lietuvos vy
riausybė protestuoja prieš Sovietų reika
lavimus, jiems nusileidžia. Sutikimo šali
ninkai, pabūgę tokio stataus teksto, siūlo 
išbraukti protestą. Tuomet kitas kas pasiū
lė daug švelnesnę formą: Nors sovietų rei
kalavimai priešingi sutarčiai, Lietuvos vy
riausybė tačiau, neturėdama kitos išeities, 
su jais sutinka. Ar šioks ar toks atsakymas 
pasiųstas Maskvai, - kas žino.

Prezidentas, min. Pirm. Merkys, kai ku
rie ministrai tarėsi su gen. Raštikiu, kaip 
nauju min. pirmininku, dėl naujos, ketina
mos Min. Tarybos narių. Toliau, dar pasi
kalbėjus apie susidariusią būklę, Preziden
tas pasirašė aktus, esamajam min. pirmi
ninkui paleisti ir naujam paskirti. Apie 13 
vai. atėjo žinia, jog Maskva nesutinkanti, 
kad gen. Raštikis būtų min. pirmininku. 
“Caly kawal, djabli wzięli!” - pasakytų len
kas. Visos optimistų viltys sugriuvo. La
biausiai buvo nemaloniai nustebintas min. 
Bizauskas, tikėsęsis Maskvos reikalavimų 
sušvelninimo.

Teko eiti tragingoji programa toliau. 
Katras imsis laikinai eiti Prezidento parei
gas: A. Merkys ar gen. Raštikis? Šiai ne
maloniai naštai katras spyrėsi, vienas ir 
antras teisinosi neturį Maskvos pasiti
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kėjimo. Gen. Raštikis be to argumentavo, 
bolševikai manysią jį esant vokiškos 
orientacijos, kaip išėjusį aukštąją Vokios 
karinę mokyklą. Agi valia ir dabar Maskva 
užprotestavusi prieš jo kandidatūrą minis
tru pirmininku. Tada Prezidentas įsikišo 
juodviejų ginčan ir išaiškino, jog bet kat
ras gali eiti Prezidento pareigas, nes min. 
pirmininkas, šiuo atsitikimu senasis ar 
naujasis, tereikalingas, kaip Konstitucijos 
nustatyta, vien mūsų Resp. Prezidento 
pasitikėjimo. Gen. Raštikis nepasidavė, 
Prezidentą pavaduoti teko Merkiui. Jam ir 
buvo įteiktas įgaliojimas raštu.

Gerai ar negerai padarė Prezidentas, ne
sutikęs su Maskvos reikalavimais? Atsi
minkime, jis yra prisiekęs Lietuvos suve
renumą. Jei sutiktų, vis tiek kuriomis sąly
gomis ar aplinkybėmis, jį kam perleisti, tai 
būtų lygu savo krašto išdavimui, savo 
asmenybės sunaikinimui ir negarbės užtrau
kimui savo tautai. Palikęs savo pareigose, 
savųjų neginamas, jis būtų galėjęs dau
giau, nei kas kitas, pakenkti ir nusidėti 
Lietuvai. Turėdami jį savo valioje Maskvos 
valdovai būtų nukamuotą galėję jau pa
naudoti visokiems smurtams. Žinant bolše
vikų moralę, ar nemoralę, lengva įsivaiz
duoti, kaip jie būtų elgęsi. Visam pasauliui 
yra žinoma, kaip Maskvos vadovai geba 
priversti savo nekaltus žmones, dargi aukš
tai pastatytus ištikimus pareigonis, kad 
viešai pasisakytų esą nuo pradžios ligi galo 
kalti. Prezidentas, kaip atsimename, pasira
šė laišką įkalbėtas min. pirmininko ir kitų 
ministrų, Kalininui, - laišką kur buvo 
pareikštas visiškas lojalumas Sovietams! Ir 

-šit po tokio laiško brutalus, ciniškas, jų 

ultimatumas mūsų vyriausybei, reikalaująs 
iš jos atsižadėti Lietuvos nepriklausomy
bės! Jūs, Lietuva, reiškiate ištikimumą su
tarčiai su mumis, o mes jums atsakome: 
Nusispiauti ant sutarties ir jūsų ištikimu
mo! Argi po to neaišku, kad bolševikai, ne- 
bepripažindami Lietuvos suverenumo, ne- 
bepripažino ir jos Prezidento. Taigi jo pa
sišalinimas buvo būtinas, jo pasišalinimas 
buvo mažas protestas Maskvos smurtui, 
toks, koks buvo galimas susidariusiomis 
aplinkybėmis. Su tokia argumentacija su
tiko visi, dargi tie, kurie nusileido Sovietų 
reikalavimams.

Vienas kitas gali manyti, jog Preziden
tas vis dėlto, norėdamas galėjo įsakyti Kar. 
Vadui priešintis ginklu Sovietų įguloms. 
Agi jis neveltui yra vyriausias ginkluotų 
pajėgų vadas. Taip teisiškai, bet kitaip 
praktiškai. Prezidento įsakymas turi būti 
gynimo metu pasirašytas min. pirmininko. 
Pasisakę nesipriešinti, nė Merkys, nė gen. 
Raštikis nebūtų davę savo parašą. Žinoma, 
dar būtų galimas paskirti min. pirmininku 
gen. Musteikį, pasisakiusį už pasiprie
šinimą ir iš jo gauti parašą įsakymui. Tad 
reikia ir naują kar. vadą turėti, nes gen. 
Vitkauskas negi būtų ėjęs prieš savo ištar
tą nuomonę. Tokiems pakeitimams, jeigu 
ir būtų buvę įmanoma, kaip aukščiau mi
nėta, nebuvo laiko. Tai reikėjo anksčiau da
ryti, ne valandomis, o dienomis skaičiuo
jant. Ar kariuomenė kalbamajam pasiprie
šinimui buvo ruošiama, buvo paruošta?..

Tuo klausimu būdavo kalbama, bet 
nebaigiama kalbėti. Min. pirm. Merkys ir 
kar. vadas šiaip ir taip manydavo: gal teks, 
o gal neteks ginklu pasirodyti. Klausiami 
abejodavo, ar būtų galima įvykdyti pasi
priešinimas, kai raudonosios armijos tankai 
ir aviacija visai arti Kauno. Gal tik vieną 
mūsų diviziją galima būtą esą paruošti 

žygiui Žemaičių plentą Raseinių linkui. Su 
tąja divizija trauktųsi vyriausybė ir,, kiek 
galėtų, valdininkai. O kaip Kaimo įgula pe
reitų Nemuną ir Nerį, jei raudonųjų tankai 
ir aviacija pastotų tiltus ir juos apspistą to 
nemokėdavo dorai paaiškinti. Kaip vyriau
sybė suspėtų trauktis? Tai, sako, gal aero
planais išskristų. Išviso darėsi įspūdis, kad 
mūsų kariuomenė nė nebuvo paruošta pa
sipriešinimui.

Jam nebuvo palanki ir vadinamoj i A šis, 
kaip jau teko įsitikinti. Jos įtaka buvo jun
tama ne tik Ministrų Taryboje, bet ir kariuo
menėje, ypačiai jos aukštojoje vadovybėje. 
Galiausiai ir vyr. ginkluotų pajėgų vado, 
Prezidento, autoritetas buvo ašies nuolat 
žeminamas kariuomenėje ir visuomenėje. 
Tai, žinoma, buvo didelė žala ginklo galios 
pajėgumui.

Kar. vadovybės darbai nesiderino su žo
džiais. Dar tebebūdamas kar. vadą gen. 
Raštikis šią žiemą deklamavo paskutine 
savo kalba šauliams, jog neatiduosime prie
šams nė vieno pėdo savo žemės, o savo 
straipsniu “Karde”, jau įteikęs atsistatydi
nimo raportą rekomendavo kariuomenei ir 
vyriausybei (nė iš šio, nė iš to) laikytis kuo 
nuoširdžiausiai su Sovietais, kai tie, įvedę 
Lietuvon savo įgulas, klastingai, kaip mes 
kiti jutome, ruošėsi duoti jai smūgį. Ir kai 
dabar jie pareikalavo iš mūsų ne vieno, ne 
kelių pėdą bet visos žemės, tai gen. Rašti
kis lakoniškai ir drąsiai tarė: Sutikti su 
visais Maskvos reikalavimais! Jis vadovavo 
kariuomenei penkerius metus, taigi jo auk
lėjimo įtaka ten negalėjo palikti be pėdsakų.

Taigi, rodos, rizikinga būtų buvę pre
zidentui duoti kariuomenei įsakymą prie
šintis. Jeigu jis nebūtų buvęs įvykdytas, tai 
būtų nemažas smūgis visam kraštui.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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SPORTAS
Latvijos dviratininkas sugrįš į tėvynę

(ELTA). Latvijos dviratininkas Juris 
Silovs birželio 25 d. su ašaromis akyse ir 
nebevaržomas antrankių išėjo iš teismo 
posėdžių salės - daugiau nei tris mėnesius 
Lietuvoje kalėjęs sportininkas pagaliau 
galės grįžti į tėvynę. Apeliacinis teismas 
birželio 25 d. pradėjęs nagrinėti Lietuvoje 
nuteisto J. Silovs skundą dėl Kauno apy
gardos teismo nuosprendžio, patenkino kal
tinamojo prašymą sušvelninti kardomąją 
priemonę. Ha kol tęsis bylos nagrinėjimas, 
sportininkas išleistas į laisvę už 20 000 litų 
užstatą. Piniginį užstatą už Latvijos spor
tininką pasisiūlė sumokėti Lietuvos Tautinis 
olimpinis komitetas. Jis tai turės padaryti 
artimiausiomis dienomis.

Apeliacinis teismas tą dieną priėmė dar 
dvi nutartis. Marijampolės rajono proku
ratūrai bus pavesta iki šių metų rugsėjo 15 
d. atlikti papildomus tardymo veiksmus. 
Taip pat bus kreiptasi į Lietuvos Kons
titucinį teismą prašant ištirti, ar Baudžia
mojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos

Latvijos piliečiui paskirta minimali 5 metų 
laisvės atėmimo bausmė, atitinka Lietuvos 
Konstituciją. J. Silovs skundo nagrinėjimas 
Apeliaciniame teisme atidėtas iki kol bus 
gautas atsakymas iš Konstitucinio teismo.

Kaip primena ELTA, Latvijos pilietis 
J.Silovs Marijampolės teritorinės muitinės 
Kalvarijos kelio poste buvo sulaikytas pra
ėjusių metų spalio 8 d. už tai, kad kirsdamas 
sieną nedeklaravo įvairios valiutos, kurios 
bendra vertė - apie 262 000 litų.

J.Silovs apskundė Apeliaciniam teis
mui šių metų balandžio 11d. Kauno apy
gardos teismo nuosprendį, kuriuo jis buvo 
apkaltintas gabenęs stambaus masto kon
trabandą ir nuteistas 5 metų laisvės atėmi
mu. Teismas.taip pat paskyrė 125 000 litų 
baudą, areštavo 500 litų turto, konfiskavo 
per sieną vežtus pinigus, du automobilius 
bei kitus daiktus. Balandį suimtas teismo 
salėje, J.Silovs iki šiol buvo kalinamas 
Pravieniškių sustiprintojo režimo pataisos 
darbų kalėjime.

♦ THE*XXII ♦
♦ LITHUANIAN *
♦ FESTIVAL*
♦ 2 0 0 2*
♦ ADELAIDE ♦

Thursday, December 26th
10 am - 8 pm -

2 pm -

T4r!A’

PROGRAMME

Sports Registration: Lithuanian House; 6 Eastry 
Street., Norwood.
Folk Art and Migration Museum Exhibition: official 
presentation, 82 Kintore Ave., City.

Friday, December 27th
10 am - Catholic Church Mass: St. Casimir’s Church, 6 Third

Ave., St. Peters.
Lithuanian Festival and Sports Games: Official Ope
ning: Wayville Sports Centre, end of Rose Tee., Wayville.

A detailed Sports Programme will be announced at a later date.
4 pm-

1 pm-

7pm-

7.30 pm -

Official Opening of the Fine Arts Exhibition: St. Peters
Town Hall, 101 Payneham Rd., St. Peters.
Theatre ‘‘Vaidila”: Lithuanian Catholic Centre, 6 Third
Ave., St. Peters.
Susipažinimo Vakaras - “Get together” Evening:
Lithuanian House, 6 Eastry St., Norwood.

Diskininkas nesusitepė nauja dopingo dėme
Lietuvos disko metikas Romas Ubartas, 

kuris buvo įtariamas dopingo vartojimu, 
gali lengviau atsikvėpti. Lietuvos Lengvo
sios atletikos federacija gavo Antidopingo 
Departamento prie Tarptautinės Lengvosios 
Atletikos Federacijos raštą, kuriame tei
giama, kad 42 metų Romas Ubartas nekaltas 
ir gali dalyvauti oficialiose varžybose. Iš 
1992 m. Barcelonos olimpiados čempiono

R.Ubarto šiemet JAV paimtame šlapimo 
mėginyje buvo aptikta draudžiamo medi
cininio preparato boldenono. Lengvaatletis 
nuolat kartojo, kad dopingo nevartojo.

Gegužės mėnesį jam prašant JAV buvo 
paimti dar du šlapimo mėginiai. Po jų tyri
mo paaiškėjo, kad R. Ubartas vis dėlto drau
džiamų preparatų nevartojo. Kitu atveju R. 
Ubartui grėsė diskvalifikacija iki gyvos galvos.

In memoriam
A+A Pranas Kinas

1918.7.19 - 2002.6.16
Š.m. birželio 16 d. Clare Holland House 

prieglaudoje mirė Pranas Kinas, sulaukęs 
83 metų. Canberroje nedaug lietuvių pa
žinojo a.a. Praną. Nors jis ir buvo Lietuvių 
Klubo narys, bet nebuvo aktyviai įsitrau
kęs į bendruomenės kultūrinę veiklą. 
Širdyje buvo jautrus lietuvybei, visada 
klausydavosi lietuviškų radijo valandėlių, 
todėl gerai žinojo, kas kur vyksta. Labai 
mėgo lietuviškas dainas ir muziką. Tie, 
kurie pažinojo Praną, pažino jį kaip labai 
ramų, malonų ir nuoširdų žmogų. Apie a.a. 
Prano gyvenimą ir jo gimines Lietuvoje 
žinios šykščios. Žinoma, kad gimė Že
maitijoje, Raseinių apskrityje ir turėjo ke
lis brolius. Kai Lietuva atstatė nepriklau
somybę, keletą kartų buvo prisiminęs, kad 
norėtų dar kartą pamatyti savo gimtinę. Ta
čiau nebuvo tvirtai apsisprendęs tai įvyk
dyti, galvodamas, kad jo giminių turbūt jau 
gyvųjų tarpe nebėra.

1950 m. pakeliui į Australiją, Pranas 
laive susipažino su našle Angele Švarciene 
ir jos sūnumi Raimundu. Būdami pereina
moje stovykloje Vakarų Australijoje, jie 
nusprendė, kad jų gyvenimo keliai jau 
nesiskirs. Pranas atlikti savo sutartį buvo 
paskirtas prie statomos elektrinės darbų 
Snowy Mountains, o Angelė - netoli Prano 
- Cooma miestelio viešbutyje tarnaitės 
darbui. 1952m. jie apsivedė ir Angelė buvo 
atleista nuo likusios sutarties dalies. Ji 
persikėlė gyventi pas vyrą. Pasibaigus 
elektrinės statybos darbams, 1959m. jie 
persikėlė gyventi į Canberrą. Pranas 
įsidarbino Stegbar firmoje, kurioje išdirbo 
iki pensijos.

Su Pranu ir jo žmona susipažinau nuo 
jų atvykimo į Canberrą. Artimiau susidrau
gavau 1962m. kai aš juos įkalbėjau pajūryje 
nusipirkti sklypą. Ten vienas kitam padė
davome medžius nupjauti, sklypus valyti, o 
po sunkaus darbo suėję prie užkandžių ir 
taurelės, kalbėdavome apie mūsų širdžiai

opius dalykus: tėvynę, komunizmą, pabė
gimą ir, žinoma, apie gyvenimą šiame 
krašte. Pranas buvo labai gabus žmogus: 
mokėjo taisyti laikrodžius, remontuoti 
mašinas ir padirbti gražius naujus baldus. 
Abu su žmona buvo dideli entuziastai 
žvejoti. Angelė tvirtindavo, kad ji pagau
nanti didesnę žuvį, negu jos vyras. Kaip ir 
kiekvienas iš mūsų, Pranas svajojo, kad 
išėjęs į pensiją be rūpesčių, ligų galės ra
miai praleisti likusią savo gyvenimo dalį. 
Tačiau ne visiems tos svajonės išsipildo. 
Prieš penkis metus Praną ištiko širdies 
smūgis, ir buvo paralyžuota koja. Dar 
būnant ligoninėje, vėl kita nelaimė - mirė 
žmona Angelė. Iš ligoninės į žmonos 
laidotuves jis buvo atvežtas vežimėlyje. 
Nors jis ir labai norėjo gyventi savo 
namuose, bet dėl sveikatos stovio turėjo 
persikelti į kroatų senelių prieglaudą. 
Prieglaudoje jis buvo vienintelis lietuvis, 
bet nesijautė vienišas, nes dažnai jį aplan
kydavo jo sūnus Raimundas, marti, anūkai 
ir artimieji draugai. Dėl jo ramaus ir paklus
naus būdo jį pamėgo ir kroatės seselės. Jis 
ten irgi buvo patenkintas bei laimingas. 
Tačiau paprastai žmogaus gyvenime yra 
taip, kad tas džiaugsmas neilgai tęsiasi. 
Prieš šešis mėnesius Pranas susirgo vėžiu 
ir buvo perkeltas į paskutinę kelionės vietą 
- Clare Holland House prieglaudą, kurioje 
be kančių, ramiai, kaip ir pats buvo ramus, 
užmigo amžinam poilsiui.

Laidotuvės įvyko š.m. birželio 21d. Šv. 
Rožančiaus bažnyčioje Hackett. Su velio
niu atsisveikino - savo šeimos, draugų ir 
Canberros Lietuvių Bendruomenės vardu - 
Liudas Budzinauskas, išreikšdamas užuo
jautą sūnui Raimundui, marčiai Margie, 
anūkams ir jų šeimoms. Pranas Kinas pa
laidotas Gungahlin kapinėse šalia savo 
žmonos Angelės. Mielas drauge ir tautieti, 
ilsėkis ramybėje Dangiško Tėvo prieglobs
tyje. Liudas Budzinauskas

Saturday, December 28th
8.30 am - 12 and 2 pm - 4 pm - ALC Federal Council Session (first day): 

Lithuanian House, 6 Eastry St., Norwood.
Australian Lithuanian Foundation Session: Lithuanian
House, 6 Eastry St., Norwood.
Song Festival rehearsal: Prince Alfred College, Kent 
Town (entrance from Norwood Parade).
ALFAS Delegates’ Meeting: (venue to be advised). 
Literary/Folkloric Evening: Lithuanian House, 
6 Eastry St., Norwood.
Youth “Fringe”: Lithuanian House, 6 Eastry St., 
Norwood.

1 pm - 2pm -

2 pm -

7 pm-
7.30 pm -

Late evening -

Sunday, December
10 am-

3.30 pm-

7.30 pm -

Late evening -

29th
Catholic High Mass: St. Casimir’s Church, 6 Third
Ave., St. Peters.
Song Festival: Prince Alfred College, Kent Town 
(entrance from Norwood Parade).
Youth Concert: Lithuanian House, 6 Eastry St., 
Norwood.
Youth “Fringe”: Lithuanian House, 6 Eastry St., 
Norwood.

Monday, December 30th
8.30 am... - ALC Federal Council Session (second day): 

Lithuanian House, 6 Eastry St., Norwood.
9 am- Folk Dancing rehearsal: Wayville Sports Centre, 

end of Rose Tee., Wayville. 1
1pm- Australian Lithuanian Catholic Meeting: Lithuanian

Catholic Centre, 6 Third Ave., St. Peters.
2 pm - 4.30 pm - Friends of Lithuanian Ballet: St. Bartholomew’s 

Church Hall, 79 Beulah Rd., Norwood.
7.30 pm - Folk Dancing Festival: Wayville Sports Centre, end of 

Rose Tee., Wayville.
Late evening - Youth “Fringe”: Lithuanian House, 6 Eastry St., 

Norwood.

Tuesday, December 31st
Finals of various Sports Competitions.
3 pm-

8 pm-

Closing Ceremony of Sports Games and Australian 
Lithuanian Festival: Wayville Sports Centre, end of 
Rose Tee., Wayville.
New Year’s Eve Ball: Norwood Function Centre, 21 
Woods St., Norwood.

Wednesday, January 1st, 2003
12 noon - New Year’s Day “Recovery” BBQ: organised by Adelaide Sports 

Club “Vytis”. Venue will be announced later.

The Lithuanian Scouts Jubilee Camp: venue - “Elcarim”, Adelaide Hills, 
from 2nd to 12th January, 2003

The Lithuanian Folk Art Exhibition at the Migration Museum will be open: 10 am to S pm weekdays 
and 1 pm - 5 pm weekends. Exhibition win dose 15th January, 2003.
Fine Arts Exhibition at St Peters Town Hall will be open every day during the Lithuanian Fes
tival, 11 am to 5 pm.
The Australian Lithuanian Museum at the Lithuanian House will be open every day during the 
Lithuanian Festival from 12 noon.
Street Plan for various Festival and Sports venues and advice about accommodation will soon 
appear in “Miksų Pastogė”.
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Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su aktoriaus, rašytojo ir dramaturgo

ANTANO ŠKĖMOJ KŪRYBA
Įvadas: Elenos Jonaitienės prozos ištraukas skaito Vytenis Šliogeris.

Antano Škėmos 1 veiksmo pjesė “Vieną vakarą”
Režisierė Onutė Maksvytienė
Vaidina: LBarila, R.Bukevičius, ADanusas

O. Maksvytienė, J. Šatkauskas.

Valstybės Šventė Canberroje
Sekmadienį, liepos 14 d., 2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett, įvyks 

Valstybės Šventės minėjimas.
Tinkamą žodį šiai progai lietuvių ir anglų kalbomis tars ALB Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybos pirmininkas dr. Ramutis Zakarevičius.
Po to seks Lietuvos Baleto Bičiulių rodoma videojuosta - baletas “Carmen” 

su Egle Špokaite, Edvardu Smalakiu, Mindaugu Baužiu ir kt. Pasibaigus filmui 
dalyvius prašome pabendrauti prie užkandžių, pyragų, vyno ir kavos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Dėmesio NSW lietuviams
Kaip pranešta. Sydnėjaus Lietuvių Klubas gavo solidžią NSW valstijos $13 200 

paramą (grant) elektroninio tinklo įrengimui. Informacijos centras, kuris sutrumpintai 
turbūt vadinsis SLIC (Sydney Lithuanian Information Centre) šiomis dienomis 
jau įsigijo kompiuterius bei kitą reikalingą įrangą ir netrukus pradės darbą.

Pakartotinai prašome Sydnėjaus ir NSW lietuvių organizacijas (jei jos dar 
neatsiliepė į kvietimą) kaip galima greičiau pristatyti savo dabarties veiklos bei trumpą 
istorinę apžvalgą - po 2 lapus lietuviškai ir angliškai. Pageidautina ir 2-3 nuotraukos. 
Koordinatorius: dr. Vytautas Doniela, P.O. Box 189, Bankstown 1885 (tel.: 9796 
3314). Apžvalgą galima jam palikti ir Sydnėjaus Lietuvių Klubo raštinėje.

SLIC

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianciub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų rodomi lietuviški filmai

Virtuvė P 3 S Aldoną dirba

šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir 
sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Artėja nauji finansiniai metai. Kviečiame visus Lietuvių Klubo 
narius sumokėti nario mokestį už 2002-03 metus ir paraginti savo 
artimuosius ar draugus papildyti narių gretas.

"&ižamu. 6alius”
C*

Organizatorių tarpe ne tik Klubo Valdybos nariai - sutiko padėti Elena 
Erzikov ir Laura Belkus. Turime daug pasiūlymų, patarimų iš “Ozzie 
pyjama parties”. “Sarah-Marie” ir Lietuvoje organizuojamų “Pižamų balių”.. 
Nustebinsim, be abejo, lauksim atvykstant, salė bus apšildyta...
Datą laiką ir kainą pranešime kitame MP numeryje.

Saiemonas Kuzmiokas, žinomas ir kaip Solomon Kuzmickas, mirė 
1998 m. liepos 27 d. Parkville. Melbourne, sulaukęs 71 metų.

Kiek man yra žinoma, jis gimė 1927 m. balandžio 20 d. Lietuvoje, Vinco 
Kuzmicko ir Elizabetos Kuzmickas šeimoje. Į Australiją atvyko iš Vokietijos 1948 
m. rugsėjo 29 dieną.

Jeigu kam nors žinoma bet kokia informacija apie Salemoną Kuzmicką, prašome 
pranešti Andriui Žilinskui tel.: 9819 5515.

PATIKSLINIMAS
MP Nr. 26, psl. 3. atspausdintoje XXII ALD Programoje, skyriuje “Gruodžio 28 d., 

šeštadienis” prakišta ši programos dalis:
1 vai. p.p. - 2 vai. p.p. -Australijos Lietuvių Fondo posėdis: Lietuvių Namai. 6 Eastry 

Street, Norwood.
Suinteresuotuosius prašome papildyti ALD programą atspausdintą MP Nr. 26.

Position Vacant. Electronics Repair Technician permanent position,

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Vasaros kursai Kaune
Vytauto Didžiojo universitetas Kaune primeną jog ir šiemet vyks lietuvių kalbos ir kultūros 

vasaros kursai. Daugiau informacijos apie šiuos keturių savaičių kursus bei Baltijos studijų 
programą galima rasti ir interneto puslapiuose:

http://www.vdu.lt/international/Baltic s.htm 
http://www.vdu.lt/lkkvk/

Course Calendar: date: July 23 - August 20, 2002; Duration: 4 weeks;
Tuition fee: 450 USD (1800 Lt); Application fee: 25 USD (100 Lt).
Service: Accommodation available (private apartment or university housing).
Registration: You must be 18 or older in order to apply. Aplication forms may be obtained 
from International Office or via Internet: http://www.vdu.lt/lkkvk/
Application forms must be submitted by June 24, 2002.
Mailing Address: Lithuanian Language and Culture Summer Course, International Office, 
\fytautas Magnus University, Donelaičio 58, LT 3000, Kaunas, Lithuania.

excellent money. We have a position available in Mascot for a repair technician. This 
position involves repairing items such as DVD’s, VCR’s, TV’s, radio’s etc. Brands f.e. 
are Luxman. Singer, Diamond, Šansui. XMS.
If you have experience in repairing electronic devices and you are a permanent resident in 
Australia, please call Nikki or Charlotte 9369 2866.

Menininkų dėmesiui
Interneto svetainė ARTFILES pakartotinai kreipiasi į ne anglosaksų kilmės menininkus 

ir kūrėjus, kviesdami juos/jas užsiregistruoti tam tikslui sukintame registre. Kvietimo 
ištrauką perduodame angliškai:

Artfiles, the only comprehensive arts directory and website for Western Sydney artists, 
is making the final call to all non-English speaking artists in Western Sydney to be part 
of this widely used resource which has been successful in linking Western Sydney artists 
locally, nationally and internationally. The deadline for listings is July 31 and listings are 
free for artists who live, work, study or have a connection (such as Indigenous ancestry) 
to any of the Greater Western Sydney areas including: Auburn, Bankstown, Baulkham 
Hills, Blacktown. Blue Mountains. Camden, Campbelltown, Fairfield, Hawkesbury, 
Holroyd, Liverpool, Parramatta. Penrith and Wollondilly.

For more information on how to get listed, contact Mouna Zaylah on 9683 2173 (ext 
2) or visit wvwv.artfiles.com.au/belisted.html Email: artfiles@pnc.com.au

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį sutiko 

atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: liepos 28 d.,

rugpjūčio 11 d., rugsėjo 8 <L, spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius. tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
_________________________________________ Praneša Parapijos Komitetas
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“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms. “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti prenumeratos 
kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės prenumeratos 
mokestis yra $65 Australijoje, $140 užsienyje, $115 Naujojoje Zelandijoje. 
Pavienio numerio kaina $1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytojų, jau apmokėjusių prenumeratos mokestį 
į priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N Zelandijoje oro paštu $115.00.

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

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

Už skeliamų turinį redakcija neatsako.
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