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XXII-osios Australijos Lietuvių Dienos - sėkmingos

XXIIųjų Australijos Lietuvių Dienų metu vyko ir Aust: alijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimas. Nuotraukoje 
AL B Krašto Tarybos suvažiavimo dalyviai Adelaidės Lietuvių Namų salėje po suvažiavimo. Platesnį dr. Sauliaus Varno reportažą apie 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimą skaitykite “Mūsų Pastogės” 3 puslapyje.

LietiivosPrezidentas-Rolandas Paksas
Rinkimus laimėjo Rolandas Paksas
Vilnius, sausio 10 d. (ELTA). Ryškiu skir

tumu apie 140 000 balsų Liberalų demokratų 
partijos lyderis Rolandas Paksas antrajame 
rinkimų rate nugalėjo dabartinį Prezidentą 
Valdą Adamkų.

Pagal galutinius duomenis iš visų 
Lietuvoje veikusių 2 015 balsavimo apylin
kių, už Rolandą Paksą balsavo 54.15%, už 
Valdą Adamkų 45.1% rinkėjų. Iš viso rinki
muose dalyvavo 52.65% rinkėjų. Negalio
jančių biuletenių balsadėžėse rasta per 1%.

Rolandas Paksas bus septintasis Lietuvos 
Prezidentas (po 1918 metų).

Rinkimai vyko be incidentų
Vilnius, sausio 6 d. (ELTA). Variausiosios 

rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zeno
nas Vhigauskas antrąjį Prezidento rinkimų 
ratą apibūdino kaip vykusį laisvai, sąžiningai 
pagal tarptautinius demokratijos standartus.

Daugiausiai rinkėjų balsų antrajame rate 
Liberalų demokratų partijos lyderis Rolandas 
Paksas gavo Šalčininkų rajone ir Visagino 
mieste. Čia už jį balsavo apie 80% dalyvavu
sių rinkėjų. Jo gimtinės Telšių miesto rinkėjai 
taip pat buvo palankūs savo žemiečiui. Čia 
už jį balsavo beveik 75% rinkėjų. Kitose 
Lietuvos rinkimų apygardose R. Paksas gavo 
kiek mažiau rinkėjų balsų. Tačiau bendras 
rinkimų rezultatas buvo beveik 55% rinkėjų 
balsų. Prezidento kadencija - penkeri metai.

Dabartiniam Prezidentui Valdui Adamkui 
antrajame rinkimų ture rinkėjai nebuvo tokie 
palankūs. Jis nugalėjo tik 5-iose iš 60-ties 
Lietuvos rinkimų apygardų. Pirmenybę jam 
atidavė Palangos, Birštono, Vilniaus, Kauno 
ir Kauno rajono rinkėjai.

Antrasis Prezidento rinkimų turas, kaip 
pažymėjo Z. Vaigauskas. kainavo apie 4.5 
milijono litų.

Kaip balsavo lietuviai 
Australijoje?

Australijoje yra užregistruoti 
315 Lietuvos piliečiai. Iš jų an
trame rate balsavo 137 rinkėjai.

Pasak Vyriausios rinkimų 
komisijos. Australijoje aktyviau
siai balsavo Adelaidės mieste gy
venantys Lietuvos piliečiai - ten 
iš 50 rinkimų teisę turinčių asme
nų balsavo 35. Aktyvūs buvo ir 
Sydnėjaus gyventojai - ten balsa
vo 60 asmenų iš 88 rinkėjų.

Pasyvesni buvo Melbourne 
gyventojai - iš 177 asmenų, tu
rinčių rinkimų teisę antrajame prezidento 
rinkimų rate, rinkimuose dalyvavo tik 23 
asmenys.

Kadangi Lietuvos ir Australijos laiko 
skirtumas yra 9-10 valandų, balsavimas 
Australijoje pasibaigė, kai Lietuvoje dar vos 
prasidėjo.

Iš viso užsienyje yra užregistruota apie 
12 000 lietuvių rinkėjų. Lietuvos piliečiai gali 
balsuoti 49 diplomatinėse Lietuvos atstovy
bėse ir konsulatuose. Daugiausia užsienio 
lietuvių gyvena JAV. Vokietijoje. Latvijoje ir 
Rusijoje.

V.Adamkus ir toliau dirbs Lietuvai
Vilnius, sausio 6 d. (ELTA). Dabartinis 

Prezidentas Valdas Adamkus ir po vasario 26- 
osios. kuomet baigsis jo kadencija, ketina 
aktyviai dalyvauti Lietuvos gyvenime. “/ 
pensiją nepasitrauksiu, kėdėje atsisėdęs 
nesiūbuosiu ir negalvosiu apie praėjusius 
metus, o seksiu Lietuvos gyvenimą ir 
stengsiuosi jame aktyviai dalyvauti ”, 
sekmadienį po rinkimų žurnalistams sakė V. 
Adamkus. Jis teigė dar turįs labai daug laiko

Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas.

pagalvoti, ką konkrečiai veiks pasibaigus 
Prezidento kadencijai.

Perdavęs šalies vadovo pareigas. V. 
Adamkus neketina išvykti iš Lietuvos. "Kur? 
dagi aš gimiau, čia augau, dirbau. Čia mano 
svajonės, aš čia ir pasiliksiu”, - tvirtino V. 
Adamkus. O ponia Alma pridūrė: "Mes ne 
atvažiavom į Lietuvą, mes grįžom į Lietuvą

Prieš tai pasisaky damas per Lietuvos te
leviziją. V. Adamkus pasveikino savo varžovą 
R. Paksą su pergale. Jis tvirtino gerbiąs Lie
tuvos žmonių apsisprendimą. Mažiau nei po 
dviejų mėnesių valstybės vairą perimsiančiam 
R. Paksui. dabartinis Prezidentas teigė duosiąs 
patarimų, jei jis klaus. Restorane “Freskos” 
įsikūrusiame rinkimų štabe. V Adamkus ran
kų paspaudimais dėkojo savo pagalbininkams 
ir bendražygiams. Atsisveikindami su štabe 
buvusiais svečiais bei rinkimų komanda, apie 
1 valandą nakties. V. Adamkus ir ponia Alma 
šypsodamiesi sušoko valsą.

Valdo Adamkaus pralaimėjimas sutrukdė 
jo vizitą į Australiją, kuris buvo planuotas 
vasario pradžiai.

Plačiau apie rinkinius - šio MP psl. 9.

Kas antri metai ruošiamos Australijos 
Lietuvių Dienos - didžioji Australijos lie
tuvių kultūrinė manifestacija - įvyko Ade
laidėje tarp gruodžio 26 ir sausio 1 dienos.

Rengėjų ir daugelio dalyvių nuomone, 
ALD praėjo sklandžiai ir sėkmingai. Prie 
sėkmės nemažai prisidėjo tai. kad dauguma 
renginių buvo geografiškai koncentruoti 
trijose vietose. Lietuvių Namuose ir Kata
likų Centre (kuriuos skiria vos kelios 
minutės kelio) vyko kultūriniai bei Ben
druomenės organizacijas liečiantys rengi
niai. o gausesnės publikos poreikius ten
kino talpi ir taip pat lengvai surandama bei 
pasiekiama salė Wayville Sports Centre, 
kur vyko Australijos Lietuvių Dienų ati
darymas. uždarymas, tautinių šokių šventė 
ir sporto varžybos. Netgi chorų koncertui 
bei Naujųjų Metų baliui užsakytos salės 
buvo artimoje Lietuvių Namų kaimynystėje.

Iš toliau atkeliavusieji svečiai buvo pa
tenkinti. kad nebuvo užmirštas ir pietų bei 
panašios užkandos klausimas. Pasidalinu
sios tam tikromis dienomis, dirbo net dvi 
virtuvės: Lietuvių Namuose ir Katalikų 
Centre. Ilgas v alandas veikė ir Lietuvių Na
muose esantis baras. Dienos metu, ir ypač
vakarais, jis pasidarė patogus susitikimų bei 
netikėtos užeigos punktas. Visgi kiek nepa
sitenkinimo sukėlė tai. kad Naujų Metų 
Baliui užsakytoji salė pasirodė esanti per 
maža. Buvo svečių (iš anksto nepasirūpinę 
Baliaus bilietais), kurie turėjo susiburti ki
tur ar net skubiai grįžti į savo miestą.

Šios AL Dienos negalėjo skųstis ir da
lyvių skaičiumi. Nors Australijos lietuvių 
gretos retėja, renginiuose gausiai lankėsi 
patys vietiniai adelaidiškiai. Ir visiems 
puikaus malonumo suteikė tai. jog veidų 
jūroje matėsi daug melbourniškių bei 
sydnėjiškių - ir turbūt daugiau, nei buvo 
tikėtasi.

Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip 
įprasta, vyko didieji renginiai: chorų kon
certas ir tautinių šokių šventė. Juos spal
vingai papildė teatro spektaklis, literatūros 
vakaras ir - turbūt visiems ypač teigiamą 
įspūdį palikęs - jaunimo koncertas. Religi
niam poreikiui vy ko dvejos pamaldos, o AL 
Bendruomenė savo reikalus svarstė ALB 
Krašto Tary bos suvažiavime. Kaip įprasta, 
kartu su ALD renginiais vyko ir Sporto 
Šventė, o bendruose AL Dienų rėmuose 
vyko dar papildomi renginiai: AL Katalikų 
Federacijos suvažiavimas. AL Fondo susi
rinkimas. Mokytojų konferencija. Lietuvos 
Baleto Bičiulių renginys ir. žinoma. Naujų 
Metų balius. Visa tai gausiai užpildė AL 
Dienoms skirtą laikotarpį - net galima sa
kyti. kad renginių buvo netikėtai gausu. Tai 
galėjo jausti ypač tie. kurie dar turėjo skubė
ti į chorų ar tautinių šokių, ar dar kitokias 
repeticijas bei susirinkimus.

AL Dienas Adelaidėje surengė Ruošos 
Komitetas, kuriam vadovavo Janina Vabo- 
lienė OAM. padedama darbščių padėjėjų. 
Sekančios AL Dienos vyks Melbourne po 
dviejų metų. Per Dienų užbaigimo ceremo
niją. ALB Adelaidės Apylinkės pirm. Jūratė 
Grig’onytė įteikė pereinamąją vėliavą Mel- 
boumo Apyl. V-bos nariui Zigmui Augaičiui.

Platesnius ALD reportažus spausdina
me šiame ir kituose MP numeriuose.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur Sausio 13-oji - Laisvės Gynėjų Diena

♦ Gruodžio 15 d. Pakistano policija suėmė 
tris asmenis Karači mieste, ruošusius teroro 
veiksmus prieš JAV diplomatus. Jų sandėlyje 
rasta 10 000 kg amonio nitrato. Šio kiekio 
būtų užtekę tūkstančiams bombų.
♦ Nuo gruodžio pradžios streikuoja Vene- 
cuelos naftos pramonė, kad priverstų kairiųjų 
pažiūrų prezidentą Hugo Chavez atsista
tydinti. Sausio 4 d. Caracas mieste prieš pre
zidentą demonstruojanti minia susidūrė su 
prezidento šalininkų minia. įvyko susišau
dymas, žuvo 2 asmenys. Policija išsklaidė 
minią šaudydama guminėmis kulkomis ir 
pavartodama ašarines dujas. Naftą perdirban
čių valstybių sąjunga nutarė padidinti savo 
narių gamybos kvotas, kad išlygintų dėl 
\fenecuelos streiko kilusį naftos trūkumą.
♦ Šiaurės Korėja atsisakė laikytis atominių 
ginklų ribojimo sutarties įsipareigojimų. Ji vėl 
leido veikti Yongbyong branduoliniam reak
toriui, kuris gali gaminti branduolinių ginklų 
kokybės plutoną. Atnaujinti tolimo atstumo 
raketų bandymai. Karingą Šiaurės Korėjos 
nusistatymą pabrėžia jos spauda, organizuo
jamos masinės demonstracijos prieš Jungtinių 
Tautų kontrolės organus bei prieš JAV.

Sausio 13 d. Pietų Korėjos sostinėje Seoul 
kalbėjęs JAV užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas James Kelly iškėlė eilę kom
promisinių pasiūlymų Šiaurės Korėjai. 
Australija pasiuntė keletą savo diplomatų 
į Šiaurės Korėją, siekdama sušvelninti 
įtemptą padėtį.
♦ Kinija tikisi netolimoje ateityje turėti savo 
astronautus. Sausio 5 d. Mongolijoje sėkmin
gai nusileido be žmonių apie žemę visą savai
tę skraidęs kiniečių raketinis palydovas.
♦ Po ilgesnės pertraukos, Izraelio terito

VdmSiXS Lietuvos įvykių apžvalga

R. Paksas nelinkęs skubinti
Vilnius, sausio 10 d. (ELTA). Išrinktasis 

Prezidentas Rolandas Paksas. sausio 10 d. ga
vęs Lietuvos Prezidento pažymėjimą, dar kartą 
pakartojo nenorįs skubinti įvykių ir kalbėti 
apie postų keitimą. “Vedu derybas su Seimu 
ir IVriausybe, klausinėju nuomonių, turiu ir 
savo suformuluotą poziciją, tačiau nereikėtų 
skubinti įvykių ”, sakė jis Eltai

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazaus
kas po ceremonijos sakė tikįs konstruktyviu 
bendradarbiavimu su naujuoju Prezidentu. 
“Esu tikras, kad Seimo dauguma ir Vyriau
sybė tikrai sugebės dirbti ir bendrauti su 
Prezidentu ”, - sakė A. Brazauskas. Jo nuo
mone. svarbiausia, kad būtų tolerantiškai 
priimami pasiūlymai ir pageidavimai.

Užsienio politika nesikeis
ELTA. Išrinktasis Prezidentas Rolandas 

Paksas sausio 8 d. patvirtino, kad pradėjus 
jam eiti pareigas šalies užsienio politikos 
pagrindiniai prioritetai - narystė ES, NATO 
ir geros kaimynystės principas - nesikeis. 
“Valstybės užsienio politika nesikeičia kei
čiantis Vyriausybėms, Seimams ar Preziden
tams. Užsienio politika visuomet išlieka sta
bili ir derybų procesas irgi yra visuomet 
pastovus”, - sakė R. Paksas žurnalistams.

Išrinktasis Prezidentas pokalbyje su už
sienio reikalų ministru Antanu Vilionių do
mėjosi derybų su ES eiga, kai kurių dery binių 
skyrių baigimo aplinkybėmis. Pasak R. Pakso. 
jis paprašė užsienio reikalų ministro pateikti 
jam dokumentaciją, susijusią su energetikos 
skyriaus uždarymu, tarp jų ir Ignalinos 
atominės elektrinės pirmojo ir antrojo bloko 
uždarymo klausimais. Su užsienio reikalų 
ministru jis taip pat aptarė artimiausius 
užsienio svečių vizitus į Lietuvą ir jo būsimus 
vizitus į užsienį.

Referendumas dėl ES
ELTA. Sausio 8 d. Seimo ir frakcijų 

vadovų bei atstovų pasitarime vieningai
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rijoje vėl susisprogdino du palestiniečiai 
savižudžiai. Sausio 6 d. Tel Aviv’e prie auto
busų sustojimo susisprogdino pirmasis, o po 
kelių minučių gretimoje gatvėje - antrasis, 
žuvo 23 žmonės, daugiau nei 100 sužeistų.

Izraelio vyriausybė, reaguodama į šį 
užpuolimą, sustabdė palestiniečių atstovų 
kelionę į taikos konferenciją Londone. D.Bri- 
tanijos vyriausybė, organizavusi taikos kon
ferenciją. aštriai susikirto su Izraelio užsienio 
reikalų ministru, sužlugdžiusiu jos viltis 
pasiekti taiką Palestinoje.
♦ Sausio 6 d. Rusijos gynybos ministras 
Sergei Ivanov išaiškino žiniasklaidos atsto
vams. kad Rusija ėmėsi naujos taktikos, ko
vodama su čečėnais sukilėliais. Naudojamas 
“Izraelio metodas”. Išaiškinama pogrindžio 
grupė, jos nariai, tada ta grupė sistematiškai 
sunaikinama, kad neliktų gyvas nė vienas jos 
narys. "Mes užmušame tuos, kuriuos reikia 
užmušti ”. Žmogaus teisių grupės kaltina Ru
sijos kariuomenę Čečėnijoje tendencingais 
areštais ir egzekucijomis be teismo proceso.
♦ JAV telkia savo karines pajėgas Irako 
kaimyny stėje. Sausio viduryje išsiųsti 60 000 
karių ir 4 karo laivai papildys ten sutelktas 
pajėgas iki 150 000 karių. D. Britanija taip 
pat šaukia tarnybon atsarginius ir siunčia karo 
laivus į Persų įlanką.
♦ Sausio 12 d. pasitraukiantis iš pareigų 
Ilinois valstijos gubernatorius George Ryan 
paskelbė amnestiją visiems 167 jo valstijos 
kalėjimuose mirčiai pasmerktiems kali
niams. 164 iš jų turės kalėti iki gyvos gal
vos, likę 3 - po 40 metų. Buvęs mirties 
bausmių šalininkas George Ryan pakeitė 
savo nuomonę, kai paaiškėjo, kad keletas 
mirtimi nubaustųjų buvo nekalti. □ 

sutarta, kad referendumas dėl Lietuvos na
rystės Europos Sąjungoje bus surengtas 
gegužės mėnesį, greičiausiai 11 dieną. Refe
rendume Lietuvos piliečiai turės atsakyti į 
klausimą, ar jie pritaria Lietuvos Respublikos 
narystei ES.

Pasak Seimo pirmininko Artūro Paulaus
ko, rengti referendumus svarbiausiais tautos 
gyvenimo klausimais įpareigoja šalies 
Konstitucija ir naujasis referendumo įstaty
mas. numatantis, jog Lietuvai jungiantis į 
tarptautines organizacijas ir perduodant joms 
tam tikras valstybės organų kompetencijas, 
privalu atsiklausti tautos.

Savivaldybėse vyraus 
socialdemokratai

ELTA Vyriausiosios rinkimų komisijos 
duomenimis, gruodžio pabaigoje įvykusiuose 
savivaldybių tarybų rinkimuose pirmaujan
čioje pozicijoje išlieka 21.80% mandatų 
pelniusi Algirdo Brazausko Socialdemokratų 
partija. Antroje vietoje yra Kazimięros Pruns
kienės "Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjunga, gavaisi 13.78% mandatų. 
VVtauto Landsbergio Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai) pelnė 12.51% mandatų 
ir užima trečią vietą. Centro ir Naujoji sąjun
gos gavo beveik vienodai - per 9% mandatų. 
Lietuvos krikščionys demokratai ir Liberalų 
demokratų partija gavo irgi beveik vienodą 
skaičių mandatų - per 8%. Liberalų sąjunga 
savivaldybėse turės 7.62% mandatų.

Kitos partijos gavo nuo 2 iki 23 mandatų, 
tai yra nuo 0.10% iki 2.25% mandatų šalies 
savivaldybių tarybose.

V. Adamkus siūlo Centro 
dešiniųjų koaliciją

Vilnius, sausio 10 d. (ELTA). Kadenciją 
baigiantis Prezidentas Vhldas Adamkus pa
siūlė artimiausiu metu sutelkti liberalių ir 
konservatyvių jėgų koaliciją, kuri taptų stip
ria konservatyvia opozicija ir pasirengtų lai- 
jnėti 2004 m. Seimo rinkimus bei suformuoti

Tai įtempto laiko viršūnė, kai 1991 metais dešimtys ir šimtai tūkstančių lietuvių patriotų, 
užsidegusių Nepriklausomybės mintimi, nepabijojo okupanto tankų ir stojo ginti Parlamento 
rūmų bei Televizijos bokšto. Dėkinga tauta nepamiršta žuvusiųjų ir kasmet juos pagerbia.

Sausio 13-osios aukas pagerbia ir išeivijos lietuviai. Minėjimais bei paskaitomis 
prisimenama jų pasiaukojimo prasmė. Šiemet, sekmadienį, sausio 19 d., Sydnėjaus 
Lietuvių Klube ruošiamas minėjimas, sujungiąs Sausio Tryliktąją ir Kariuomenės 
Dieną. Programoje dalyvauja Antanas Kramilius OAM, Garbės generalinis konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris, istorikas iš Lietuvos Vytautas Kučinskas ir atsargos kapitonė 
Lolita Kalėda. Plačiau apie šį minėjimą - kitame MP numeryje.
Nuotraukoje - paminklas Vilniaus Antakalnio kapinėse, skirtas žuvusiems beginkliams 
laisvės gynėjams tragiškąją 1991 sausio 13-ąją.

ŽVILCfNIJ
Pasisako Bendruomenės nariai

A Valuable Volume
I wish to bring to the attention of “Mūsų 

Pastogė” readers the remarkable book 
Lithuania Independent Again: The 
Autobiography of Vytautas Landsbergis. 
This book is remarkable in that it presents 
a very detailed and insightful account in 
English of Lithuania’s successful struggle 
to re-establish her independence, written by 
Vytautas Landsbergis, a central figure in 
this drama. This book also includes a history 
of Landsbergis’s family and a brief overview 
of Lithuanian history'.

This volume is certainly a most valuable 
reference source in English for historians 
and political scientists. But it will also be 
of interest to members of the Australian 
Lithuanian Community who seek a detailed 
English language account of the dramatic 
events in Lithuania from 1988 to 1991. This 
book would make an ideal gift for any 
person with a serious interest in recent 
Lithuanian history.

A review is provided by Dr. Algis 
Kabaila in Lithuanian Papers, Volume 16 
2002, pages 62-64. A quick search of the 

pajėgią spręsti šalies problemas Vyriausybę. 
Šią politinę iniciatyvą šalies vadovas išsakė 
sausio 10 d, priėmęs Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) partijos vicepirmininką 
Andrių Kubilių ir Liberalų sąjungos pirmi
ninką Eugenijų Gentvilą, informuoja ELTA

Liberalų ir konservatorių partijų atstovai 
po susitikimo žurnalistams teigė pritarią V. 
Adamkaus mintims. Pokalbio metu buvo 
aptartos bendro darbo galimybės. Pasak E. 
Gentvilo, tai ne dirbtinai kuriama, bet natū
raliai išauganti koalicija. Ši politinė iniciatyva 
nėra nauja, ji tiesiog buvo koncentruotai iš
sakyta. “Tai ne asmenybių, o bendrų verty
bių iniciatyva ”, - komentavo A Kubilius.

Įgyvendinant šią iniciatyvą, pasak V. 
Adamkaus, reikia nedelsiant įsteigti liberalių
jų politinių jėgų (t.y. besikuriančio Liberalų 
bei Centro sąjungų junginio ir Tėvynės 
sąjungos) koalicijos tarybą. Prezidentas taip 
pat mano, jog reikia sudaryti koalicijos šešėlinį 
ministrų kabinetą, išrinkti bendros opozicijos 
lyderį Seime ir dirbti aktyvų opozicijos darbą 
teikti konstruktyvius pasiūly mus valdančiajai 

web revealed the following reviews 
available on the web:

(a) Review by Mel Huang (5 Feb 2001) 
in Central Europe Review’available at http:/ 
/www.ce-review.org/01/5/ 
books5_huang.html.

(b) Review by Vejas Gabriel Liulevicius 
(June 2001) available at http://www2.h- 
net.msu.edu/reviews/ 
showrev.cgi?path=2478996246282.

The book is published by both University 
of Washington Press, Seattle, USA 2000 
(ISBN 0295979593) and University of 
Wales, Cardiff, 2000 (ISBN 0708314546). 
A brief description of the book is provided 
by the former publisher at the website http:/ 
/www. washington.edu/uwpress/search/ 
books/LANLIT.html.

So, how do you get hold of a copy? I 
bought a copy through my local 
bookshop. You can order a copy at no 
postage charge within Australia from 
Eleanor Brasch Enterprises, P.O. Box 586, 
Artarmon NSW 2064, Phone: (02) 9419 
8717, Fax: (02) 9419 7930, E-mail: 
brasch2@aol.com.

Another place to consider buying it from 
is Amazon.com. Of couse, like any other 
good book, it can be ordered through any 
serious bookseller, of whom there is no 
shortage in the capital cities.

Dr. Paul Kabaila, Melbourne.

daugumai. Liberalų ir konservatorių partijų 
atstovai tikisi, jog V. Adamkaus autoritetas ir 
parama bendrai koalicijai atneš sėkmę. E. 
Gentvilas žurnalistams dar kartą pakartojo 
savo nuomonę, kad V. Adamkus nenorėtų 
tapti konkrečios partijos vadovu.

Metų vertinimai
Pagal Baltijos tyrimų apklausą populia

riausieji 2002 m. žmonės buvo:
L Valdas Adamkus, LR Prezidentas 27.5%
2. Agirdas Brazauskas, premjeras 11.0%
3. \yrautas Šerėnas, TV vedėjas 7.2%
4. Rolandas Paksas, Lib. dem. lyderis 3.8%
5. Artūras Paulauskas, Seimo pirm. 3.8%
6. Artūras Zuokas, Vilniaus meras 3.4%
7. Arūnas Valinskas. TV vedėjas 3.0%
8. Kazimiera Prunskienė, politikė 2.7%
9-10 Kazys Bobelis, politikas 1.5%
9-10 Viktoras Uspaskich, Seimo narys 1.5%

Apklausa įvyko 2002 m. gruodžio 7-12 
dienomis. Apklausti buvo 1003 gyventojai.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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ALB Krašto Tarybos suvažiavimas 
Adelaidėje

Praėjusių metų gruodžio 28 ir 30 die
nomis Adelaidėje įvyko ALB Krašto Tary
bos suvažiavimo XXVUI-oji sesija, į kurią 
susirinko 45 apylinkėse ir seniūnijose iš
rinkti atstovai pasvarstyti mūsų Bendruo
menės gyvenimo ir veiklos problemų, pri
imti sprendimus, liečiančius šios Bendruo
menės ateitį. Suvažiavimą atidarė Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Jūratė 
Grigonytė. Krašto Valdybos pirmininkei 
Birutei Prašmutaitei pasiūlius, buvo iš
rinktas suvažiavimo prezidiumas, sudarytas 
iš adelaidiškio Viktoro Baltučio (pirminin
kas), canberriškės Rasos Mauragienės ir 
melboumiškio Andriaus Vaitiekūno, kurie 
pasikeisdami pravedė suvažiavimo posė
džius. Kaip įprasta, suvažiavimas buvo 
pradėtas su kun. Juozo Petraičio invokacija. 
Išsirinkus kitus suvažiavimo organus, kaip 
sekretoriatą, Mandatų komisiją ir Rezo
liucijų komisiją, sekė sveikinimai suvažia
vimui, kurių šį kartą buvo mažiau, negu 
ankstesniais metais.

Po to pereita prie ALB vykdomųjų or
ganų pranešimų. Dauguma jų buvo pateik
ta raštu, o žodžiu apsiribota kai kurių svar
besnių ar probleminių veiklos aspektų išryš
kinimu. KV pirmininkės B.Prašmutaitės 
pranešimo metu žodis buvo suteiktas ir KV 
sekretorei Eglei Taurinskaitei, kuri plačiau 
nušvietė Valdybos projektą “Viena tauta”, 
renkant parašus dėl LR Pilietybės įstatymo 
pakeitimo, siekiant įteisinti dvigubos pi
lietybės sąvoką, o taip pat ir ALJS Valdy bos 
vicepirmininkui Giriui Antanaičiui, atsto
vavusiam ALJS pirmininkę Melisą Savic
kaitę, kuris kalbėjo apie siekimą atgaivinti 
Jaunimo Sąjungos skyrius kitose nei 
Melboumas lietuvių kolonijose. Savo žo
diniame pranešime KV pirmininkė kalbėjo 
daugiausiai apie pavojų prarasti lietuvišką 
valandėlę SB S radijuje ir apie savo susi
tikimus su Imigracijos Departamento parei
gūnais, aptariant Australijos konsulato 
Varšuvoje darbą išduodant vizas į Australiją 
Lietuvos piliečiams, ir turistų iš Lietuvos 
atvykimo į Australiją problemas. Imigra

Adelaidėje FLB atšventė savo gimtadienį
1998 m. Australijoje įsikūrusi Lietuvos 

Baleto Bičiulių draugija (FLB) AL Dienų 
Adelaidėje metu atšventė ketvirtąjį savo 
gyvavimo gimtadienį.

St. Bartholomew’s bažnyčios salė Nor
wood’e pavirto į jaukią kavinę. Juozo Son
gailos vadovaujama linksma kvarteto 
(Fernando Martin - gitara, Ken Steinberg 
-saksafonas/klametas. Juozas Songaila - 
akordijonas, bei Juozo žmona Joan 
Songailienė - ritmas) muzika tiesiog viliojo 
publiką į vidų. Gėrimai, užkandžiai, 
trumpas Lietuvos baleto videofilmo monta
žas davė progą susirinkusiems padraugauti 
tarp savęs ir su FLB. Susibūrė apie 100 
žmonių.

Programa prasidėjo šokiu “Raudoni 
batukai” (choreografija Paul Boyd), kurį 
grakščiai sušoko Pietų Australijos jaunimo 
baleto kompanijos šokėjai.

Režisierius ir aktorius iš Lietuvos 
Aurelijus Šliavas publikai pristatė FLB 
draugijos įkūrėjus: patroną - Garbės gen. 
konsulą Sydnėjuje Viktorą Šliterį OAM, 
Jurgį Žalkauską ir Ramoną Ratas-Zaka- 
revičienę. Išgirdome apie FLB paramos 
veiklą Lietuvos baletui, M.K.Čiurlionio ba
leto mokyklai ir individualiems meninin
kams. Didelė padėka buvo pareikšta Austra
lijos Lietuvių Fondui, kuris irgi prisidėjo 
prie kultūrinės paramos FLB draugijai. FLB 
Garbės Komitetas, kurio sekretorė yra Joan 
Songailienė, vėliau pristatė trumpą organi- 

cijos Departamento duomenimis, beveik 
pusė iš Lietuvos į Australiją atvykstančių 
turistų nepalieka Australijos pasibaigus jų 
vizos galiojimo laikui, nemažai jų čia 
įsidarbina, nors jiems suteiktos turistinės 
vizos sąlygos tą daryti draudžia. Krašto 
Valdyba Departamentui pareiškė, kad ji 
negali imtis Bendruomenės policininko 
funkcijų.

Kalbant apie KV veiklos ataskaitą tenka 
pastebėti, kad Krašto Taryba nei KV veiklos 
ataskaitos, nei jos finansinės apyskaitos 
nepatvirtino, kaip to reikalauja ALB Statuto 
9(e) punktas. Toks patvirtinimas net nebuvo 
įrašytas ^darbotvarkę ir niekas iš suvažia
vimo dalyvių į tai neatkreipė dėmesio! 
Negana to, perskaičius Kontrolės Komisijos 
pirmininko Edvardo Marganavičiaus raš
tišką pranešimą paaiškėjo, kad KK net 
nebuvo susirinkusi patikrinti tos kadencijos 
K V finansinio stovio. Tą padarė vienas KK 
pirmininkas ir tik jis vienas pasirašė KK 
protokolą. Kadangi pagal ALB Statuto 51 
straipsnį visi Kontrolės Komisijų nutarimai 
daromi balsų dauguma, o vienas iš trijų 
balsų nėra dauguma, tai KK pirmininko 
Krašto Tarybai pateiktą raštą reikia laikyti 
neteisėtu. Tenka apgailestauti, kad KT 
prezidiumas neatkreipė į tai dėmesio ir 
jokios diskusijos KT suvažiavime šiuo 
klausimu nebuvo.

Apart lietuvių radijo laidų SBS tęsti
numo, kuris, pasak vieno iš jų pravedėjo 
Pauliaus Jokūbaičio, šiuo metu yra "ant 
ribos”, kita rimta problema mūsų Ben
druomenei yra Bendruomenės savaitraščio 
“Mūsų Pastogė” išlaikymas, apie kurį iš
samų pranešimą davė LB Spaudos Sąjungos 
Valdybos narys Vytautas Doniela. Prenu
meratorių skaičius šiuo metu yra sumažėjęs 
iki 700 ir prenumeratos mokestis padengia 
tik mažiau kaip pusę laikraščio leidimo 
išlaidų. Negana to, iš Spaudos Sąjungos 
rezerve buvusių pinigų yra belikę tik keli 
tūkstančiai dolerių ir sunku yra įsivaizduoti 
kokiu būdu “MP” galėtų dar net vienerius 
metus išsilaikyti, jeigu Bendruomenės

FLB įkūrėjai - melbourniškis architektas 
Jurgis Zaikauskas ir sydnėjiškė buvusi 
balerina Ramona Ratas-Zakarevičienė - 
pjauna FLB gimtadienio tortą.

Nuotrauka Joan Songailienės.

zacijos finansinės veiklos apžvalgą.
Jaunas tenoras iš Lietuvos Antanas Za

karauskas sužavėjo publiką atlikdamas 
Puccinio, Bandelio ir Falvio operų arijas ir 
dainas. Janinos Čiunovienės gabi mokinė

Nukelta į 4 psL

organizacijos neduos jai stambių (kelias
dešimties tūkstančių dolerių į metus) 
(keliolikos tūkstančių į metus. LB Spaudos 
Sąjungos Valdyba) finansinių injekcijų. 
Akivaizdu, kad Australijoje vienintelė 
lietuvių organizacija, kuri būtų pajėgi teikti 
tokio masto finansinę paramą yra Austra
lijos Lietuvių Fondas. Iš Fondo pirmininko 
Algio Šimkaus pasisakymų suvažiavime 
nesusidarė įspūdis, kad ALF būtų apsispren
dęs tokio lygio paramą “MP” išlaikymui 
teikti. Atrodo, kad tą klausimą Fondo 
Valdybai teks jau gana greitai spręsti.

Dar vienas aštrus klausimas, iškilęs 
šiame suvažiavime, tai Bendruomenės in
korporavimo klausimas. Kada prieš eilę 
metų buvo inkorporuotos nedidelės Can- 
berros ir Geelongo lietuvių bendruomenės, 
nelabai kas į tai atkreipė dėmesį, bet nese
niai inkorporavus Sydnėjaus lietuvių ben
druomenę, o už kelių savaičių ketinant tą 
patį padaryti ir Melbourne lietuvių ben
druomenei. kilo kiek rimtesnis susirūpini
mas. Suvažiavime besiklausant inkorpora
vimo šalininkų argumentų, susidarė įspūdis, 
kad jie į šitą klausimą pažiūrėjo labai vien
pusiškai, akcentuodami vien tik inkorpo
ravimo privalumus, daugiausiai piniginius. 
Tai galimybė gauti valdžios dotacijas, 
palikimus, perimti kitų besilikviduojančių 
inkorporuotų Bendruomenės organizacijų 
turtą, bei riboti Valdybos narių asmenišką 
finansinę atsakomybę kokio nors jų aplai
dumo atveju. Tačiau jie neatkreipė dėmesio 
į kitas to žingsnio pasekmes Bendruomenei 
ir jos struktūrai.

Tai, visų pirma, narystės Bendruome
nėje ir jai atstovavimo KT klausimas. Pagal 
ALB Statutą (2 straipsnis) “ALB narį ai [s] 
yra visi lietuviai ar lietuvių kilmės žmonės 
bei lietuvių mišrių šeimų nariai be amžiaus, 
lyties, tikėjimo ar pažiūrų skirtumo, jeigu 
jie pildo ALB Statutą”. Inkorporuotos ben
druomenės nariais yra tik tie asmenys, kurie 
yra sumokėję nario mokestį. Pasak Sydnė
jaus ALB Apylinkės Valdybos pirmininko 
Ramučio Zakarevičiaus, tokių šiuo metu jų 
Apylinkėje yra apie 80. Pagal ALB Statuto 
10 straipsnį, "apylinkė, neturinti 100 turin
čių ar galinčių turėti teisę balsuoti narių, 
renka vieną atstovą į KT”. Kyla klausimas, 
kodėl KV leido Sydnėjaus Apylinkei 
išsirinkti 10 atstovų į KT suvažiavimą?

ALB Statuto 9 straipsnis sako, kad “vy- 
riausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos 
valios reiškėjas yra Krašto Taryba ”. Krašto 
Tarybos atstovams jau ne kartą teko įsi
tikinti, kad tas straipsnis negalioja inkor
poruotam AL Fondui. Atrodo, kad tokį ar 
panašų paragrafą į savo įstatus yra pasiū
liusi įtraukti inkorporuoti savo bendruo
menę besiruošianti Melbourne Apylinkės 
Valdyba ir bus įdomu pamatyti, ar tas jiems 
pasiseks, bet ar tą padarė Sydnėjaus ir kitų 
jau inkorporuotų bendruomenių Valdybos? 
Nereikia taip pat pamiršti ir ALB Statuto 
21 straipsnio, pagal kurį "Krašto Valdyba 
instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių 
Valdybų veiklą. Krašto Valdybos potvarkiai 
Apylinkių Vaidyboms privalomi. ” Ar in

korporuota organizacija gali savo statute už
fiksuoti šį ALB Statuto punktą? Tenka dėl 
to smarkiai suabejoti. Mano įsitikinimu, 
tokie apylinkių valdybų veiksniai griauna 
visą ALB struktūrą. Krašto Taryba ir Krašto 
Valdyba tampa jokios galios ar kompe
tencijos neturinčiomis “popierinėmis” insti
tucijomis. Kam tada iš viso jų reikia? Su
važiavime neišgirdome įtikinamų atsakymų 
į šiuos klausimus, neišgirdome net ir pačių 
klausimų. O vis dėlto kažkas ateityje turės 
apie tai pagalvoti ir surasti sprendimus 
šioms problemoms.

Suvažiavimas taip pat patvirtino sekan
čių Lietuvių Dienų 2004 metų pabaigoje 
vietą - Melboumą. Nors Krašto Valdyba 
rinkimams buvo aiškiai nepasiruošusi (KT 
atstovai, užsiregistravę sesijai, pradžioj 
negavo jokių balsavimo kortelių), vis dėlto 
pavyko išrinkti naują Krašto Valdybą Syd
nėjaus mieste. Iš 7 kandidatų išrinkti 5 (iš 
eilės pagal surinktų balsų skaičių): Lolita 
Kalėdienė, Vincas Bakaitis, Arminas Še- 
pokas, Liuda Apinytė-Popenhagen ir Dai
na Šliterytė. Kandidatais liko Rasa Blans- 
jaar ir Jacintą Mikutė. Taip pat KT suva
žiavimas išrinko 6 atstovus i PLB Seimą, 
kuris suvažiuos į eilinę savo sesiją š.m. 
liepos mėn. Vilniuje. Pagal surinktų balsų 
skaičių atstovai išrinkti sekančia eile: 
Birutė Prašmutaitė, Kazys Zdanius (abu 
iš Melbourno), Lolita Kalėdienė (Sydey), 
Henrikas Antanaitis (Melbourne), Jūratė 
Grigonytė ir Petras Bielskis (abu iš Ade
laidės). Kandidatais liko Jadvyga Dam
brauskienė iš Sydnėjaus ir Balys Stankū- 
navičius iš Melbourno. Be balsavimo (pri
tarus plojimu) buvo išrinkta Krašto Kon
troles Komisija, kurią sudarė sydnėjiškiai 
Vytautas Patašius, Anskis Reisgys ir Vyte
nis Šliogeris. Garbės Teismo būstinė pasi
liko Adelaidėje. Į jį (taip pat be balsavimo) 
buvo išrinkti Janina Vabolienė OAM. Ed
vardas Gudelis ir Petras Bielskis. Suva
žiavimas taip pat priėmė 11 rezoliucijų 
(žiūr. psl. 4).

Apibendrinant KT suvažiavimo rezul
tatus, tenka konstatuoti, kad šis suvažia
vimas kaip niekada išry škino Australijos 
Lietuvių Bendruomenės krizę. Surizikuosiu 
teigdamas, kad tai visų pirma Bendruo
menės vadovų krizė. Senajai Bendruomenės 
vadovų kartai nuėjus nuo scenos, sulaukė
me viduriniosios kartos žmonių, kurie ne 
tik nesupranta ar nepažįsta ALB Statuto, 
bet netgi tariasi, kad jie gali jį keisti sušaukę 
savo Apylinkės narių susirinkimą, kai tokia 
kompetencija ALB Statute numatyta išim
tinai KT suvažiavimui. Visai galimas daly
kas, kad tai yra senos Bendruomenės veiklos 
taisyklių neatitikimo naujoms gyvenimo 
sąlygoms požymis, ir tos naujos sąlygos rei
kalauja radikalių sprendimų, kurių priė
mimui KT buvo labai nepaslanki. Blogai 
tai, ar gerai - parodys ateitis. Viena yra tik 
aišku, kad Australijos Lietuvių Bendruo
menės struktūra ir veiklos būdai artimiausių 
kelių metų bėgyje smarkiai keisis.

Saulius Varnas
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE
Australijos Liet Bendruomenės Krašto Tarybos 28-ojo Suvažiavimo,

įvykusio 2002 m. gruodžio 28-30 dienomis Adelaidėje,

Rezoliucijos

♦XX I I ♦
♦ LIETUVIU ♦ 
♦DIENOS*
♦ 2 O O 2 ♦
♦ ADELAIDĖ ♦

Australijos 
Lietuvių 
Dienos 

pasibaigė
1. Krašto Taryba reiškia nuoširdžią pa

dėką (a) buvusiai ALB Krašto Valdybai ir 
jos pirmininkei p. Birutei Prašmutaitei už 
darbštų atstovavimą bei vadovavimą Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenei pereitos 
kadencijos metu; (b) ALB Adelaidės Apy
linkės Valdybai ir jos pirmininkei p. Jūratei 
Grigonytei už sklandų ALB Krašto Tarybos 
sesijų suorganizavimą, ir (c) XXII Austra
lijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetui bei 
jos pirmininkei p. Janinai Vabolienei už 
rūpestingai suplanuotas ir sėkmingai 
pravestas Australijos Lietuvių Dienas.

2. Krašto Taryba pageidauja, kad naujoji 
ALB Krašto Valdyba sekančiam ALB Kraš
to Tarybos Suvažiavimui skirtų, pagal ga
limybes, dvi pilnas dienas.

3. Krašto Taryba, susirūpinusi esama 
grėsme dabartinių SBS radijo laidų lietuvių 
kalba tęstinumui. įpareigoja naująją ALB 
Krašto Valdybą pagrįstais raštais kreiptis į 
atitinkamą Federalinį Ministrą ir SBS va
dovą. kad toksai tęstinumas būtų užtik
rintas. Pageidaujama, kad į šią akciją jung- 
tųsi ir kiti lietuviški vienetai.

4. Krašto Taryba pageidauja, kad naujo
ji ALB Krašto Valdyba rūpintųsi istorinio 
darbo apie lietuvius Australijoje paruošimu, 
naudojantis pakankamai rimta leidykla bei 
jos komerciniais kanalais arba sukuriant 
elektroninę informacinę bazę.

5. Krašto Valdyba, suprasdama Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės gyvastingumo 
ateityje problemą, prašo Apylinkes bei 
Seniūnijas skirti daug dėmesio naujų ateivių 
iš Lietuvos įtraukimui į Bendruomenės 
veiklą.

6. Krašto Taryba ragina Apylinkes ir

Adelaidėje FLB atšventė ...
Atkelta iš 3 psL
Champa Maciel iš Melbourne Camberwell 
District Ballet jausmingai sušoko ispanų 
šokį iš baleto “Coppelia”. Adelaidiškė po
etė Lidija Šimkutė lietuvių ir anglų kalba 
padeklamavo naujausių savo eilėraščių.

Programa linksmai baigėsi 16 baleto 
šokėjų pasirodymu “Raudona Aguona”, 
pastatytu pagal Pietų Australijos jaunimo 
baleto kompanijos šokio direktorės Beverley 
Waters choreografiją.

Prie šios popietės pasisekimo daug 
prisidėjo nauja Pietų Australijos Lietuvos 
Baleto Bičiulių vedėja ir buvusi šokėja 
Lorraine Irving-Gormly. Per aukcioną ir 
loteriją surinktas pelnas ($889) skiriamas 
kaip parama Lietuvos baletui.

Reikia paminėti, kad gabus sydnėjiškis

Ramona Ratas-Zakarevičienė pristato Pietų Australijos jaunimo baleto kompanijos 
šokėjus. Nuotrauka Lolitos Kalėdos.
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Seniūnijas, kad, minint karaliaus Mindaugo 
750 metų karūnavimo sukaktį, būtų atkrei
piamas dėmesys į Lietuvos istoriją ir kad, 
atsižvelgiant į jaunimo padėtį, tokių žinių 
netrūktų ir anglų kalboje.

7. Krašto Taryba, pastebėdama, kad kai 
kurios ALB Apylinkės insikorporuoja ar to 
siekia, pageidauja, jog ir toliau būtų išlai
kytas jų priklausomumas ALB-nei, o jų 
įsiregistravimo įstatuose būtų įrašyti tie 
patys tikslai ir uždaviniai, kurie nurodomi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitu
cijoje, Lietuvių Chartojc ir ALB Statute.

8. Krašto Taryba skatina Apylinkių Val
dybas ir Seniūnijas rekomenduoti Austra
lijos valdžios apdovanojimui (Order of 
Australia Honours List) atitinkamai nusi
pelniusius Bendruomenės narius.

9. Krašto Taryba, suprasdama, kad tradi
cinis Bendruomenės savaitraštis “Mūsų 
Pastogė” yra gyvybinis ryšys tarp Austra
lijos lietuvių ir atspindi jų veiklą, prašo, kad 
naujoji ALB Krašto Valdyba laikytųsi įpro
čio šį savaitraštį remti finansine prasme. 
Panašios paramos tikimasi ir iš Apylinkių 
bei Seniūnijų.

10. Krašto Taryba kreipiasi į Australijos 
Lietuvių Fondą ir siūlo, kad Fondas, pripa
žindamas Bendruomenės savaitraščio “Mū
sų Pastogė” kultūrinę ir bendruomeninę 
svarbą jungiant ir informuojant Australijos 
lietuvius, šį savaitraštį remtų dosniai.

11. Krašto Taryba kreipiasi į Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungą ir siūlo, 
kad būtų apžvelgtos “Mūsų Pastogės” ir 
“Tėviškės Aidų” sujungimo galimybės.

. I \
Viktoras Baltutis

ALB Krašto Tarybos pirmininkas

skulptorius Arvydas Rupšy s FLB loterijai 
padovanojo savo gražią ir originalią 
skulptūrėlę “Žvejas”, kurią laimėjo prof. 
Robertas Baužė iš Adelaidės. Laimingus 
loterijos bilietus ištraukė buvusi Lietuvos 
baleto šokėja Janina Giedraitytė, kuri 
specialiai iš Canbcrros atvažiavo į Adelaidę, 
kad galėtų paremti Lietuvos baletą.

Dėka Elenos ir Kęsto Varnų bei jų 
šeimos. Jūratės Šimkienės, pažįstamų, tėvų 
ir Komiteto narių pastangų bei atėjusios 
publikos. Lietuvos Baleto Bičiulių popietės 
metu surinktų aukų Lietuvos baletui, FLB 
gimtadienis buvo linksmai ir sėkmingai 
atšvęstas, drauge paspalvindamas XXII AL 
Dienas Adelaidėje. Tikimės, kad kada nors 
ateityje per ALD pasirodys ir Lietuvos 
baleto šokėjai. RRZ

Po mėnesių mėnesiais trukusio ruoši
mos! bei planavimo, po įvykusių Lietuvių 
Dienų įvairenybių, jaunimo klegėjimo, 
linksmo žmonių bendravimo, dabar galime 
stabtelėti ir truputį pailsėti...

Ilsėdamiesi galime pagalvoti ir pergal
voti, ką mums davė ši lietuviškoji Šventė? 
Ką iš viso mums duoda Lietuvių Dienos? 
Ar verta triūsti, vargti, repetuoti beveik du 
metus, kad paskui, pamiršdami visą kas 
buvo gražu, gera ir vertinga, vienas kitą 
kritikuodami ir dejuodami vėl vyktumėm į 
dar vienas “paskutines” Lietuvių Dienas?

Ilgai galvoti turbūt nereikės, nes visi 
matėme, kiek iš visų “pasviečių” į ALD su
važiavo įvairaus amžiaus lietuvių ir,ypatin
gai, kiek daug gražaus jaunimo. Kas svar
biausia, kad jie visi važiavo į lietuviškas 
LIETUVIŲ DIENAS, o ne į kokią Adelai
dės šventę. Kad AL Dienos yra reikalingos 
ne tik lietuvybės išlaikymui šiame krašte, 
bet ir pačiai lietuvio dvasiai, turbūt beveik 
niekas neabejoja. Jos mus paragina, padrą
sina, primena mums, jei primiršome. kad 
mes esame lietuviai, rodo kelią jaunimui.

Ruošiantis Lietuvių Dienoms, tenka 
įdėti nemažai darbo, sumanumo ir ne viskas 
vyksta pagal iš anksto numatytus planus. 
Tačiau džiugu, kad visi įsijungėme į Lie
tuvių Dienas, jų gyvastingumą, galėjome 
pabendrauti, vėl susitikti su seniai nema
tytais pažįstamais ar įsigyti naujų draugų.
Turėjome progos ir 
padiskutuoti apie 
ALB ateitį.

ALD-nų Komi
teto ir savo vardu, 
visiems AL Dienų 
Programos daly
viams bei visiems 
apsilankiusiems į 
Lietuvių Dienas 
tariu nuoširdų ačiū.

Dėkoju gerb. 
klebonui, kun. Juo
zui Petraičiui, ALB 
Adelaidės Apyl. V- 
bos pirmininkei Jū
ratei Grigonytei, 
LKVS “Ramovė”, 
visų renginių vado
vams ir ALD-nų 
Kolektyvo nariams: 
Antanui Pociui, Vy
tautui Opulskiui, 
Vidai Brindley, Jo
nui Pociui, Linui 
Kubiliui, Elenai 
Varnienei. Renatai

kadete a
Kun. Gintaras Vitkus S J nuoširdžiai dėkoja Kauno Jėzuitų 

Rėmėjų Būreliui Sydnėjuje už AUS $ 1 000 auką, surinktą Sydnėjuje per 
Kaziuko muges.

Melbourno Apylinkės inkorporavimo 
susirinkimas

2002 m. gruodžio 15 dieną ALB Mel
bourne Apylinkės Valdyba sušaukė susi
rinkimą aptarti inkorporavimo klausimą.

Valdybos pirmininkas dr. Paulius Kabaila 
išdalino lapus, kurie supažindino su inkor
poravimo taisyklėmis.

Kadangi artėjo šventės, susirinkime da
lyvavo nedaug tautiečių. Buvo nutarta, kad 
reikia duoti daugiau laiko žmonėms susi
pažinti su taisyklėmis.

Susirinkimas pageidavo, kad inkorpo

Urmonienei, Dainai Pociūtei, Rūtai San- 
kauskienei, Romui Pociui, Šarūnui 
Vaboliui, Laimai Fuller, Vytautui Venciui, 
Viktorui Baltučiui, Birutei Mikužienei, 
Irenai Petkūnaitei, Alfredui Vitkūnui. Be jų 
visų nenuilstamo organizacinio darbo 
nedaug būtumėm pasiekę. Mes visi taip pat 
liekame dėkingi toms dešimtims pagalbi
ninkų, tiems tyliems darbuotojams, kurių 
įnašas yra nenusakomas.

Esu dėkinga ALD Komiteto nariams 
Daliai Kaminskienei, Ramutei Stankevi
čiūtei, Lucijai Vaičiulevičius ir Leonui Ge
rulaičiui, o taip pat ALSK “Vytis” pirmi
ninkei Aldonai Bagušauskienei už glaudų 
bei nuoširdų bendradarbiavimą per visą 
ALD pasiruošimo laiką.

Ačiū mūsų spaudai bei radijui už jų 
didžiulį įnašą ruošiant Lietuvių Dienas, 
Adelaidės Lietuvių Namų ir Adelaidės LK 
Centro Administracijoms už patalpas, kurių 
durys visiems buvo atviros visą laiką. Dė
kingi esame abiejų Namų virtuvės perso
nalui už jų rūpinimąsi svečiais - tikriausiai 
niekas neišėjo alkanas...

Ir Ačiū organizacijoms bei pavieniams 
asmenims, finansiškai minusiems Austra
lijos Lietuvių Dienas Adelaidėje.

Iki pasimatymo sekančiose Lietuvių 
Dienose!!! Su pagarba

Janina Vabolienė,
AL Dienų Komiteto Pirmininkė

Nuotraukoje - AL Dienų pirmininkė Janina Vabolienė OAM 
(kairėje) ir Literatūros ir Tautosakos Vakaro režisierė Elena 
Varnienė (dešinėje) Tautodailės parodoje, Migracijos muziejuje.

racijos nuostatų lapai būtų gaunami Lietu
viu Namuose ir tas klausimas būtų išspręs
tas balsavimo būdu kitame susirinkime 
vasario mėnesį. Jei kas siūlytų pakeitimų, 
juos turėtų įteikti Melbourno Apylinkės Val
dybai raštu iki sausio 15 d.

Pagal inkorporacijos taisykles, turi būti 
paskirtas “Public Officer”. Juo sutiko būti 
Melbourno Apylinkės Valdybos iždininkas 
Ričardas Steponavičius.

Aldona Vyšniauskienė
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Australijos ^ietuviuc TDienut aidai:
Atlaidai Adelaidėje

Algis Bučinskas

Lietuvių Dienos - tai lyg tie atlaidai Tė
vynėje. Suvažiuoja, susirenka tautiečiai iš 
įvairių vietovių į australišką didmiestį, 
vedami nuoširdaus noro susitikti, pasiro
dyti, kad štai mes dar lietuviai, dar nepamir- 
šome iš kur kilę ir kas esame.

Rodos, taip čia neseniai buvo ren
giamos pirmosios mūsų Lietuvių Dienos 
Sydnėjuje: tuokart nebuvo nei tų lietuviš
kų Namų, nebuvo tų naujoviškų salių. Rei
kėjo pasitenkinti miesto Rotuše, bet už tai 
kiek dalyvių ir kiek žiūrovų prigužėdavo. 
Ir vietos buvo numeruotos ir kainos skir
tingos, o kiek darbelio įdėta pardavinėjant 
bilietus: pašto perlaidos ir čekiai plaukė iš 
anksto geresnių vietų užsaky mui. Su malo
numu darbe siūliau bilietus bendradar
biams australams į dainų ir šokių vakarus, 
o po to nosį pakėlęs vaikščiojau girdėda
mas komentarus apie gražius lietuvių pasi
rodymus. Prabėgo tie meteliai... Štai dabar 
jau 22-osios šventės atriedėjo.

Nutarėme važiuoti į Adelaidę su mašina, 
kad būtų progos pasigrožėti australiška 
gamta. Planavome išvažiuoti ankstyvą 
Kūčių rytą, bet prieškalėdinės dienos, pra
leistos su anūkais, privertė šiuos planus 
pakeisti. Pagaliau, atsisveikinę su kaimy
nais, kurie prižadėjo prižiūrėti katę ir ne
leisti pažaliuoti baseinui, išvažiavom.

Kūčias švęsti Canberroje buvome pa
kviesti Martišių. Suvažiavo keturių kartų 
lietuviškos kilmės šeima: nuo pagyvenusių, 
iki jauniausio - dar ant rankų nešiojamo. 
Dalinomės kalėdaičiais, giedojome kalėdi
nes giesmes - jau tokia “namų tvarka”, 
aiškino šeimininkas. Gražiai praleistas va
karas, malonus prisiminimas. Gailėjomis 
tik, kad dėl laiko stokos, nepasisekė aplan
kyti senelių namuose gyvenančio jurbar- 
kiškio Pociaus.

Anksti ryte, pasikeisdami vairavimą kas 
100 km., traukiam link Adelaidės trumpiau
siu keliu. Įsitikinam, kad pirmąją Kalėdų 
dieną Australijos provincija švenčia pagal 
senas tradicijas - viskas uždaryta, mieste
liai tarsi išmirę. Įvažiavę į Hay miestelį ne
randame atidarytos nė vienos kavinukės bei 
garažo. Policijos durys ir tos užrakintos. 
Pagaliau užmiestyje susirandame kur “pa
girdyti” jau spėjusią ištrokšti mašinėlę ir 
patys atsigaivinti. Čia sustoja ir kiti Lietu
vių Dienų “piligrimai”. Pirmą naktį nakvo
jome Euston miestelyje. Motelio kambario 
langai į upę maloniai mums primena Ne
muną.

Gražūs Viktorijos ir Pietų Australijos 
valstijų sodai, dar išsilaikę be “musės”. Pa
matę, kad artinamės prie vaisių patikrinimo 
vietos, sąžiningai sumetame gražiai dar 
atrodančius vaisius į tam skirtą vietą, 
palikdami bananus, nes juk banane “musė” 
tikrai negyvena. Tačiau malonaus tarnau
tojo užtikrinti, kad kiekvienas vaisius ir 
daržovė yra kenksmingi (toks valdžios 
įsakymas), po vieną suvalgome, kitus pa
likdami “supjaustymui”. Tarp kitko, Ade
laidėje matėme bananus su “užlietais” rau
donais galais. Tai turbūt apsisaugojimui 
nuo tos nelemtos bakterijos, kuri kartais, 
žmogiško neapdairumo vedama, pridaro 
nemažai žalos krašto gamtai.

Besižavėdami vis besikeičiančiais gam
tovaizdžiais, nepajuntame, kaip atsiranda
me-Adelaidėje. Susiradome Tollgate Motei, 
kur palengva pradeda rinktis ir kiti atvy
kėliai į lietuviškus atlaidus. Jų privažiavo 
iš visur. Šeimininkas tik trina rankas, kad 
šiais metais šventės bus pelningos, tik jam 
neaišku, kas čia mes tokie, Hungarian dan
cers ar kažkokie kiti.

Rytojaus dieną, atvažiavę į lietuvių pa
rapiją, kieme sutikome melbourniškį 
kleboną, beieškantį pažįstamų veidų. 

Koplyčioje trūksta vietų atsisėsti. Viktoras 
Baltutis bando surasti kiekvienam vietelę. 
Kai užgriaudė vargonai ir suskambo gies
mė, pagalvojau, kad bet kokia parapija 
Lietuvoje tokiu choru galėtų pasididžiuoti. 
Kokie šaunūs adelaidiškiai! Tik vėliau su
žinojau, kad be adelaidiškių ten giedojo ir 
geelongiškiai. ir melboumiškiai. Mes, syd- 
nėjiškiai. kunigo neturime. Reiškia - baž
nyčioje negiedame. Mūsiškių turbūt už tai 
ir nepakvietė, pagalvojau. Sužavėjo jauno 
melboumiškio klebono pamokslas. Trum
pas, filosofiškas ir labai aktualus šiam 
laikotarpiui.

Parapijos salėje šeimininkės gražiai, 
greitai aptarnavo išalkusią minią. Man 
prisiminė Leningrade rusų vertėjos pasa
kojimas apie švedų statomą viešbutį. Ji ste
bėjosi, kad per tokį trumpą laiką sugebama 
pavalgydinti karštu maistu tokį pulką 
darbininkų.

Bevažiuojant į Švenčių atidarymo iš
kilmes, žiūrėdami į smulkiais užrašais 
turimą žemėlapį, patraukėme link Rose 
gatvelės, bet nuvažiavę pamatėme, kad tai 
Robe gatvė. Kol iššifravome, kad esame 
kitame miesto gale, dar gerokai paklai
džioję, atradę sporto stadioną pataikėme tik 
ant paskutiniųjų kalbų ir melbourniškių 
kaimo dainininkų. Buvo malonu matyti, kad 
organizatoriai sugebėjo prikalbinti valstijos 
gubernatorę atidaryti mūsų Lietuvių Dienas.

Katalikų Centre gėrėjomės Antano Gus
taičio “Sekminių Vainiku” - vieno veiksmo 
vaizdeliu. Žiūrovų netrūko. Jau iš pačių 
pradžių buvo matyti, kad gražiai Vytauto 
Opulskio nutapytoje bakūžėje ne paprastų 
ūkininkų gyvenama, nes Petrulių bernas 
Jonas ne tik auksinį žibantį laikrodį ant 
rankos turėjo;"bct jo esančio ir raštingo vyro, 
nes kišenėje blizgėjo irgi auksu spindintis 
plunksnakotis. Dėkingi buvome visiems 
pagrindiniams aštuoniems atlikėjams, o 
ypač malonu scenoje buvo matyti net dešimt 
jaunų lietuvių. Jei ir buvo trūkumų, tai jie 
pasiteisino jaunimo pritraukimu šio veika
lėlio pastatyme. Pagarba Vytautui Opulskiui.

Aplinkui daugybė seniai matytų veidų 
iš visų miestų ir miestelių. Štai Algis Šim
kus džiaugiasi, kad adelaidiškiams viskas 
einasi pagal “planą”. Finansinė kontrolė 
egzistuoja. Mūsų Fondas gerose rankose. 
Viktoras Baltutis trina rankas, rinkdamas 
archyvinę medžiagą. Malonu matyti esant 
nemažam skaičiui ir sydnėjiškių.

Nuvažiavę į miesto centrą, tikėjomis pa
vaikščioti kaip Pictone tuščiomis gatvėmis. 
Mūsų nustebimui, čia naktinis gyvenimas 
virte virė. Restoranai pilni. Viduje ir lauke 
pristatyta staliukų. Anksčiau ramioje Rundle 
gatvėje, dabar restoranas prie restorano, 
kur jauni ir gyvenimo matę, ir tėvai su 
vaikais sėdi, ragauja įvairiausius egzotiškus 
patiekalus, užgerdami neabejotinai tų apy
linkių geru vynu. Užkandam, išgeriam po 
kavos puodelį ir stebimės maža sąskaita.

Bandėm parapijos šeimininkių pietus, 
taigi, reikia išbandyti ir Lietuvių Namų 
gaspadines. Prie durų ponia Varnienė ne
nori tikėti, kad mano kardiologas ir vasku- 
liorius griežtai uždraudė valgyti pilnas 
porcijas, bet pagaliau susitariam, kad su
mokėti daugiau negu pusė kainos nebijom, 
tik maldaujam daug nekrauti į lėkštę. 
Adelaidiškos porcijos nemažos ir lietuviš
kas maistas tik saugokis, kad kartu liežuvį 
nenurytum, skanumėlis neišpasakytas.

Atstovai rimtai posėdžiauja. Priėję lie
tuvaičiai Antanas ir Aurelijus sako, kad 
sydnėjiškiai bandę atkalbėti kam jie va
žiuoją į kaimą, turėdami omenyje Adelaidę. 
Tačiau jų išvadoje, lyginant Adelaidė 
daugiau primena miestą. Negalėjome tam 
prieštarauti. Adelaidė atrodė padoriau.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

XXII AL Dienų atidaryme dalyvavo daug svečių iš Sydnėjaus, Melbourne, Geelongo, 
Canberros, Adelaidės, Brisbanės, Gold Coast ir kt Ritos Baltušytės nuotr.

Vaclaųjonas Donelaitis
DIENOS LIETUVNINKŲ

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
ir būriais į miestą Adelės lietuvius vis šaukė. 
Kas ratais greičiausiais, kas padangėm it vanags, 
kas iš vietos atbėgdams, vislab ten troško nukakti.

Sigita, Judita, Jovita ir netgi Lolita,
Ramona, Ramutis ir didi gausybė Baltučių, 
Melbourno grožybės, taipogi jaunasis Martišius, 
Songailos abudu, kvietimu Vabolienės čia atvykti skubėjo.

Koks sijonų margumas, o bliuzelių plonumas!
Bet pilvelių storumas visgi taip atmintį griaužė, 
kad draugs draugą, vos pernai matytą, atpažint neb’gebėjo. 
Tik maldelė iš ryto priminė sueigos pradžią.

Ten Konsuls, Ministras, netgi pačios Karalienės Atstovė, 
o ką bešnekėt apie balsingus giedorius, 
gentį tauriųjų lietuvninkų vislab taip gyrė, 
kad šieji, į ratą sustoję, net kaimiškai baubti panoro.

Valdžia, kaip pridera valdžiai, į tėvynainių Namus sugužėjo, 
ir reikalus savo bei kitus išklausyti sumanė.
Sveteliai iš šiaurės darbus čionykščių it užspringdami peikė, 
o šie gi, siųstus milijonus atminę, panosėj kažką vapaliojo.

Vadovs Fondo galingo, užsirūstinęs baisiai, 
pinigėlius kažkokius taipogi nukirpti žadėjo. 
Galui artėjant, valdingos asabos, galvų niekad nepametę, 
Savo išmintį linkui jaunimo tuoj nukreipt sugebėjo.

O jaunims, jaunimėlis, pamokymų vislab nebodams, 
žvaigždes ir mergelių lankstumą sutraukęs, vakarėly taip ūžė balsingai, 
kad senieji ilgai atsikvėpt nei dorai prakalbėt neb’galėjo.
Ak, Pondieve, sakau, koks yr’ Radzivano mitrumas!

Vislab ir kiti dainininkai, šį kartą didieji, pasiduoti nemanė.
Už širdies nagais griebė tas meilingas dainavims porelės, 
Danos vyrai it kirviu vis trenkė, mandrai pasirodė Sydnėjus. 
Kas išdrįstų paneigti, jog dainų jie vaikeliai šalelės!

Šit ir vėl, jaunimėlis gausingas, dar kitur susibūręs, tanciavoti pradėjo. 
Gintarinis Melbournas, jau sunkesnis Sydnėjus, 
Adelaidės mažiukai, rudi it grybukai, ratelį savaipgi vis suko.
Koks džiaugsmas tėvelio, kaip ašaros rieda per skaistų veidelį mamytės!

Bet lietuvninkų yr’ būdas platesnis, yra juk ir troškulio jausmas.
Ak, brolau mieliausias, juk tu jau alaus prisiplempęs, 
tau širdies klapanėlius trečią kartą juk taiso!
Bet, išties, kaip būtų nedora senolių tautinį paprotį mesti!

Šit, Jons paėmęs virš saiko su bliūdais pilniausiais nuo stalo nuvirto, 
Šit, Ežys ir Kiškienė, pirmkart susitikę,; kalną Uluru plaukti prisiekė 
(Pondieve Karaliau, kokia yr’ Meilės Galybė!).
Ir visa tai, ką brolau besakytum, Dienos Lietuvninkų daro.

Kiek jų atvažiavo, kiek jų, sako, negrįžo! O kiek grįžo dar neišvykę! 
Visad yr’ naudos, jei priklausai tu tai genčiai lietuvių!
Vislab dar būtų puikiau, jei Petrukas iš miesto Adelės
į miestą Sydnėjaus atvyktų ir, kaip sako išminčiai, Klubą Sydnėjaus dorai 

pamaitintų!
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į KU1TŪRIIWĖJE PARAŠTĖSE

Almis Jūragis - laureatas

Jolanta Janavičienė - iliustruoja

Taip neseniai Almis Jūragis savo gimi
nių ir artimų draugų ratelyje atšventė 85- 
ąjį savo gimtadienį. Kilo taures, aidėjo svei
kinimai ir linkėjimai ateičiai...

Praėjusių metų išvakarėse su pavė
luotais Kalėdiniais sveikinimais Juragių 
namus pasiekė maloni žinia iš Lietuvių 
rašytojų draugijos. Negalėjo būti geresnės 
dovanos kaip šis laiškas, žengiant į 
Naujuosius 2003 Metus:

Lietuvių rašytojų draugijos valdybos 
sudaryta 2001 m. literatūrinės premijos 
komisija - Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
Laimutė Tornau ir Vainis Aleksa ir LRD- 
jos valdybos nariai Stasė Petersonienė, 
pirm, ir Stasys Džiugas, ižd. 2002 m. gr. 
8d. posėdyje nutarė 2001 m. Lietuvių ra
šytojų draugijos premiją už viso gyvenimo 
kūrybą paskirti Juozui A Imi ui Jūragiui, 
gyvenančiam Australijoje. Premijos mece
natas - Lietuvių Fondas.

Laure t as Juozas Almis Jūragis yra 
parašęs šias knygas: poezijos - "Tolimieji 
miražai", "Akmens ir paukščio metas”, 
“Žeme, būk mano motina ”, “Tik sapno ugnį 

jausi”. Suredagavęs “Terra Australis" 
(Australijos lietuvių poezija), "Plunksna ir 
žodis" (Almanachas), “AustralijosLietuvių 
metraštis ”. Jo poezija yra išversta į JI amų 
kalbą: “Een Steen Helft" knyga išleista 
Belgijoje, Antverpene 1971 m., “Woorden 
Legen Vemietiging” (Europos poezija II- 
jo Pasaulinio karo metais), išleista Gennep 
leidyklos Amsterdame, Olandijoje 1980 m. 
Ten yra Almio Jūragio kūrybos. 1992 m. 
Deakin Universitetas Geelonge išleido kny
gą “Bibliography of Australian Multicul
tural Writers”, kur minimas ir Almis Jūra
gis. Taip pat jis yra atspausdinęs daug 
literatūrinių ir visuomeninių straipsnių 
įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose.

Sveikiname laureatą Juozą Almį Jūragį 
ir linkime dar daug kūrybingų metų.

Almiui teko gimti ir augti su Lietuvos 
Nepriklausomybės atgimimu, jis prisimena 
kada mokyklose ir jaunimo organizacijose 
buvo deklamuojami Maironis. Pranas 
Vaičaitis* Antanas Baranauskas. Anot Al
mio. “Baranausko ‘kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikę’, Maironio ’vargdienio dūmos’, 
Vaičaičio ‘ten prakaitas aplieja žmones 
prie vasaros sunkių darbų’ buvo mūsų 
evangelija, mūsų, kurie jau buvome pažinę 
dalgio, grėblio, šakės ir spragilo kotų kie
tumą ir nuo marškinių gramdę prakaito

Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff - Keturių 
menininkų parodoje

Tapytoja Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdeff 
išstatė 16 savo darbų Keturių menininkų 
parodoje, Cape Cabaritta, 2002 m. lapkričio 
mėnesį. Didesnė dalis jos kūrinių buvo iš 
įvairių nuzikos srovių, kaip pvz.: klasikos, 
džiazo ir folkloro. Leeka yra labai jautri 
instrumentinei muzikai, nes jau iš pat 
mažens ji buvo muzikos garsų supama.

Dailininkė talentingai parenka muzikos 
instrumentams tinkamas spalvas ir niu
ansus. kaip pvz. trompetei - ryškiai 
raudoną, piccolo fleitai - oranžinę. Tą patį 
principą ji pritaiko muzikai - pvz. me
lancholiškai Chopin muzikai pavaizduoti, 
tapytoja pasirenka violetinių spalvų ga
mas. Šiuose paveiksluose jos stilius impre
sionistinis. Dažnai tapo akvareliniais arba 
akrilo dažais. Penki darbai buvo abstraktaus 
ir pusiau abstraktaus stiliaus.

Man jos abstraktai, kuriuos mačiau
anksčiau, patinka, nes tapytoja turi lakią 
vaizduotę, vykusiai balansuoja kompozi
cijos elementus ir harmoningai derina 
spalvas ir jų niuansus - taip, kad paveikslai

Juozas Almis Jūragis.

druską. Mūsų kaimietiško gyvenimo pil
kumą poilsio valandomis gyvino kiti po
etai, kurie eilėraščių nerašė, bet kilnius 
dorovės, išminties, tautinio brendimo, gro
žio pažinimo žavinčius, stebuklingus žo
džius sudėstė prozos knygose: Valančius, 
Daukantas, Žemaitė, Šatrijos Ragana, 
Lazdynų Pelėda, Jonas Biliūnas. ”

Almis Jūragis, atkeliavęs į šį tolimą 
kraštą, budino mumyse tą lietuvišką dvasią. 
Jis po sunkių darbo valandų neieškojo po
ilsio. bet sėdo prie stalo su plunksna ran
koje. Iš ten skverbėsi ne tik poemos žodžiai, 
bet ir straipsniai įvairiomis temomis mūsų 
spaudoje. Kiek įdomių ir aktualių minčių 
jis yra pateikęs mums įvairių minėjimų bei 
švenčių proga.

Mums, sydnėjiškiams, yra labai malonu 
savo tarpe turėti tokį pagarbų asmenį, ku
ris taip aukštai yra įvertintas savo kolegų 
rašytojų. Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių 
Būrelis ruošia laureato Almio Jūragio 
pagerbimą kovo 23 d. 3.00 vai. Lietuvių 
Klube.

Gražių ir kūrybingų metų, mielas lau
reate Almi Jūragi!

Algis Bučinskas

Leeka Kraucevičiutė-GruzdefT.

nestokoja gilumos ir šešėlių iliuzijų.
Isolda Poželaitė - Davis AM

Jolanta Janavičienė.

Norėčiau atkreipti tautie
čių dėmesį į neseniai išleistą 
Antigone Kefala novelę “The 
Island”, kurią iliustravo me
nininkė Jolanta Janavičienė. 
Knyga įdomi pirmos kartos 
išeiviams ir jų atžalynui, nes 
joje autorė, kuri pati yra 
emigrantė, analizuoja gyve
nimo problemas svetimame 
krašte. Anot jos. nenumatyti 
ir paslaptingi gyvenimo vin
giai ir juose sutikti žmonės, 
tapatybė, kitatautiškumas, 
integracija, kalba yra temos, 
kurias turi spręsti atvykėliai.
Trikalbėje - anglų, prancūzų ir graikų kal
ba parašytoje knygoje, autorė apibendrina 
savo minčių parametrus: "While “The 
Islend” is about many things that reflect 
the human condition - exile, displacement, 
otherness, first love and its intricacies — it 
is language with its complex intercultural 
workings that is emphasised by this 
trilingual publication. ”

Kalba ir išsireiškimų gausa, žodyno 
lobiai ir jų vartojimas ieškant tiksliausio 
vertinimo yra protavimo ir jausmų sintezės 
išdava, ir akstinas toliau gilintis artėjant į

Lidija Šimkutė - Australijos Tautinėje 
Poezijos Savaitėje Adelaidėje

Poetai, skaitę savo poeziją per Tautinę Poezijos Savaitę “Talking in Tongues”. Iš kairės: 
Iona Petrescu, Alain Rozanes, Lidija Šimkutė, Juan Garrido.

2002 metų rugsėjo 22-29d. savaitė buvo 
paskelbta Tautine Poezijos Savaite visoje 
Australijoje.

Poezijos skaitymai Adelaidėje vyko 
puošniame istoriniame Ayers Historic 
House pastate.

Poezijos skaitymai buvo suskirstyti į 
kelias temas (kiekvieną dieną buvo nauja 
tema): Talking in Tongues - poezija iš įvai
rių kultūrų, įterpiant poezijos vertimus bei 
orginalią kūrybą; Indigenous Poetry' Day - 
nuo dainų iki politinio aktyvizmo bei 
pasakų; Landscape and Environment - 
gamtovaizdis ir aplinka; Alive and Well - 
poetai, rašantys šiuo metu Autralijoje; The 
Poetry of Young Australians - jaunų 
australų poezija; Poetry in Performance - 
Open Mike at the Exeter Hotel - laisvas 
skaitymas/performansas prie mikrofono.

Lidija Šimkutė buvo pakviesta skaityti 
savo kūryba pirmąją dieną kartu su kitų tautų 
poetais: Alain Rozanes iš Prancūzijos, Juan 
Garrido iš Čilės ir loana Petrescu iš Rumu
nijos. Visi poetai skaitė savo kūrybą gimtąja 
ir anglų kalba ir pateikė kitų poetų vertimus.

Be to,
• Lidijos Šimkutės eilėraščių vertimai į 
ispanų kalbą pasirodė La Hoja Verde 123 
literatūros leidinyje, 4/2002, Santiago de 
Chile. Vertėjas Juan Garrido, Adelaidėje 
gyvenantis poetas, kilęs iš Čilės.
• Kiti vertimai į ispanų kalbą pasirodė 

išraiškos šerdį. Skaitytojai, 
kurie yra pasisavinę nors dvi 
iš anksčiau paminėtų kalbų, 
susidurs su įdomiais variantų 
sprendimais palyginę origi
nalą su vertimu.

Menininkės Jolantos Ja
navičienės juodu tušu su
kurtos abstrakčios iliustra
cijos simboliškai paryškina 
visas tris novelės dalis: pir
mos dalies viską stebinti akis 
yra ir reali sala, apsupta jūros 
banguotų vandenų, kurioje 
autorė gyveno, ir į vidų nu
kreiptas žvilgsnis analizuo

jantis, ieškantis išeities; antros dalies lan
gas - kūrybos prasiveržimas - meilės 
gimimas ir nežinia; trečios dalies pilna 
delčia, pakibusi debesyse - gyvenimo 
keitimasis, košmarinės vizijos nakties 
sapnuose. Knygos viršelius meniškai 
apipavidalino Nikki Theofilos, panau
dodamas tris Jolantos Janavičienės pieši
nius ir suskaldydamas juos į tris dalis, 
atitinkančias trijų kalbų novelės tekstus. 
Knygos leidėjas - Owl Publishing, 
Melbourne.

Isolda Poželaitė - Davis AM

La Pecera 4 prestžiniame literatūros leidi
nyje 12/2002 Argentinoje. Vertė Pablo 
Ascierto ir Hector A. Piccolli, Rosario 
Universitete dirbantys poetai/vertėjai, 
Argentinoje. Lidija Šimkutė su jais susipa
žino dalyvaudama Rosario Poezijos Festi
valyje 2001 m.
• Neseniai autorę pasiekė literatūros lei
dinys ”Zyva voda” (Gyvas vanduo) Nrll, 
200lm., sujos poezijos vertimais į ukrai
niečių kalbą ir įdėta nuotrauka. Poetas/ 
vertėjas Dmitro Čereničenka, pramokęs 
lietuvių kalbos.
• Lidijos Šimkutės dvikalbės knygos 
“Weisse Schatten/White Shadows” (versta 
a.a. Christian Loidl į vokiečių kalbą) 
recenzija, rašyta poeto/vertėjo/kritiko 
Bernhard Widder, pasirodė Der Standard/ 
Album, Viena, sausio 26,2002 - Austrijoje.
• Lidijos Šimkutės eilėraščiai buvo pa
naudoti šokių choreografijai “Dreaming the 
Deep” (Sapnuojant gelmes) ir dainų ciklui, 
kurias išpildė Elizabeth Dalman (Australijos 
modernaus šokių pradininkė ir Minamu šokių 
kompanijos direktorė), Vivienne Rogis (latvių 
kilmės šokėja su Minamu šokių kompanija) 
ir Glenda Cloughly (Jungo analitinė psicho
logė, mitologijos konsultantė bei dainų rašy
toja ir išpildytąja) Archeomitologijos Konfe
rencijos metu Sofijoje (Bulgarija), Ligurijos 
Studijų Centre, Italijoje bei Essex Universi
tete, Anglijoje
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo 

nemažai šventinių kalėdinių ir nau
jametinių sveikinimų bei linkėjimų, už 
kuriuos visiems siuntėjams nuoširdžiai 
dėkoja. Dalį jų su malonumu spaus
diname žemiau. Red.

***

Gerbiamieji,
Tegul Šv. Kalėdų stebuklas sušildo Jūsų 

širdį ir atneša laimę tiems, kuriuos mylite.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų

jų Metų! Pagarbiai
Violeta Gaižauskaitė

LR Prezidento atstovė spaudai 
***

May the Spirit of the Land be with you 
throughout the coming year.

Andrew Refshauge MP
Deputy Premier 

Minister for Planing 
Minister for Aboriginal Affairs 

Minister for Housing 
Member for Marrickville

***

Gerb. Redaktore ir visas Jūsų ko
lektyvas,

Su Naujaisiais 2003 -siais metais!
Nuoširdžiai linkiu, kad šiais metais 

išsipildytų Jūsų svajonės, kad būtų 
prasmingos visos Jūsų dienos, o laimė - 
dažnas svečias Jūsų namuose.

Irena Vilkišienė, Melbournas
***

Dėkui, KŪDIKĖLI,
Už jaunystės godą 
Ir visus skausmus. 
Dėkui už Tėvynę, - 
Tėviškės laukus.

kun. K.J. Ambrasas Jums moja iš 
pamičiganės 

***

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Laimingų 
Naujųjų Metų!

Tegul šv. Kalėdų šviesa ir ramybė 
nuteikia geriems ir prasmingiems Naujųjų 
metų darbams.

Prof. Vytautas Kaminskas
VDU Rektorius, Kaunas 
kkk

“Mūsų Pastogės” redakcijai,
...Tikrai gražiai išleidote “MP” kalėdinį 

numerį Nr. 50-52. Kaip visada, iš visos šir
dies linkiu Jums visapusiškos sėkmės laik
raščio redagavime. Ir, žinoma, šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga siunčiu nuošir
džiausius linkėjimus nepavargti ir daugelį 
metų dirbti Lietuvos ir lietuvių gerovei.

Vincas Augustinavičius, Vilnius

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jo įprastam priemiestyje, 
Pasivaikščioti eina Pijus.
Oras pasmirdo - tartum šeškas 
Su “reikalu” čia būtų buvęs, 
O čia gi namas kiek apgriuvęs, 
Dulkė mato - dega, pleška!

***
Visiems “Mūsų Pastogės” darbuotojams, 

Linksmų šv. Kalėdų linki
Rita Mačiulaitienė su šeima

***

Sveikinu su šv. Kalėdom ir Naujais 
Metais. Linkiu viso geriausio.

S.P. A. Radavičius
kkk

Gerbiama ir miela p. Redaktore,
Su artėjančiom šv. Kalėdom!
Ačiū už puikią ir įdomią “Mūsų 

Pastogę”!
Sveikinimai mano klasės draugui A. 

Laukaičiui ir visiems Jūsų mieliems kole
goms bei skaitytojams.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vysk. Paulius A. Baltakis 

***
Sveikinu visus “Mūsų Pastogės” 

bendradarbius ir linkiu sveikų, malonių 
švenčių. Ir kad tų rūpestėlių būtų kuo 
mažiau 2003 metais! Viso geriausio.

Jūsų Isolda
***

Gerbiama p. Redaktore,
Seniai, oi seniai nerašiau į “Mūsų Pa

stogę”...
Su geriausiais linkėjimais ir laimingų 

Naujųjų Metų!
V. Marcinkonytė-Neverauskienė 

***

“Mūsų Pastogės” Redakcijai ir Admi
nistracijai,

Su geriausiais linkėjimais Kalėdų 
šventėms ir Naujiems Metams.

Jadvyga Viliūnienė su šeima
***

Sveikinu Spaudos Sąjungos narius, 
pasišventėlius redakciniame kolektyve, o 
svarbiausiai. “Mūsų Pastogės” bitelių avilį 
šv. Kalėdų proga.

Naujiesiems 2003 metams linkiu visko, 
“ko širdelė trokšta”, atseit šviesesnės ateities 
- gyvenimo be kliūčių.

Teodoras
***

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų.

Su pagarba
Adolf ir Irena Pomeringai

***

“Mūsų Pastogės” Valdybai ir darbuo
tojams. Su linkėjimais

Elvira Surnienė 
kkk

Linkiu sėkmės ir sveikatos redaktorei ir 
visiems, kurie išlaiko “Mūsų Pastogę”.

Rokas Lapinskas

Šitoj basioje padėtyje, 
Žmonės gali žūti ugnyje. 
Su riterio jausmais širdyje 
Į duris tuoj puolė Pijus, 
Ir dūmuose aukštai kamaraitėj 
Rado apalpusią mergaitę!

***

2002 m. Kalėdos
Kristaus Gimimo Dienos proga 

sveikiname Jus, visus Bendradarbius ir 
draugus. Linkime sveikatos, geros 
nuotaikos ir Dievo palaimos gyvenime ir 
darbuose. Daug pasisekimo Naujuose 2003 
Metuose! Visada su Jumis,

Vytautas ir Gražina Kamantai
(PLB Valdybos pirmininkas)

***

Jums, miela p. Donieliene, ir visiems 
dirbantiems Jūsų redakcijoje, linkime 
džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų 
2003-čiųjų metų.

Melbourno Pensininkų 
Sąjungos Valdyba. 

***
Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius 

esančius toli nuo Tėvynės su šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais 2003 metais!

Tebūna jie laimingi, saulėti, teatneša 
džiaugsmo ir gėrio, tepadeda išsipildyti 
gražiausioms Jūsų visų svajonėms ir 
troškimams.

Aldona iš Lietuvos
***

Gerb. Redaktore,
Linkiu visam “Mūsų Pastogės” kolek

tyvui sėkmės darbuose, sveikatos ir iš
tvermės.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų
2003 Metų! Kad ateinanti vasara neatneštų 
tokių baisių gaisrų. Tikiuosi ir sekančiais 
metais retkarčiais pabendrauti. Jūsų

J. Krasauskas. Kaunas
***

Su visokiais darbeliais ir nuotykiais 
pražiopsojome sveikinimų “Mūsų Pasto
gėje” “mirties liniją”, pasiguodžiu tuo. kad 
turiu mikrofoną. O “Mūsų Pastogę”, taigi 
ir jos redaktorę, sveikiname, nes džiau
giamės kiekvieną kartą laikraščio sulaukę.

Jūsų
Gabrielius ir Danutė Zemkalniai.

Vilnius
kkk

Gerb. Redaktore,
Kaip ir anksčiau, vis dar mėgstu keliau

ti. Pernai trankiausi po Karibų jūras, o 
šiemet (2002) buvau Kinijoje ir Azijoje. Bet 
sugrįžęs į Melbourną, tuoj čiumpu per tą 
laiką susikaupusias “Pastoges” ir skaitau 
jas nuo pradžios iki galo.

Nuoširdžiausi linkėjimai ateinančių 
2003-ųjų metų proga.

Reno Cėsna, Melbournas 
kkk

Gerbiami “Mūsų Pastogės” Redak
cijos darbuotojai,

Sveikiname Jus su šv. Kalėdomis ir 
artėjančiais naujaisiais Metais. Linkime 
Jums, kad jie būtų dosnūs džiaugsmin

Užsimetęs ant galingo peties, 
Mergaitę žemyn neša Dulkelė, 
O jutimai didvyrio širdies, 
Lyg į dangų per debesis kelia! 
O ta mergelė tokia lengvutė, 
Kiek baimės pergyveno mažutė!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai 

gom ir kūrybingom dienom, tebūna šilti 
žmonių šypsenom ir turtingi šviesiom 
gyvenimo akimirkom.

Baigiantis 2002-lesiems norime pasi
dalinti su Jūsų laikraščio skaitytojais savo 
mintimis ir sumanymais.

Labai džiugu, kad Jūsų leidinys suartina 
gyvenančius Lietuvoje su kraštiečiais, gy
venančiais svetur. Į Jūsų laikraštyje patal
pintą žinutę apie papilėniškių sumanymą 
išleisti knygą “PAPILĖ” atsiliepė kraš
tiečiai, gyvenentys JAV. Kanadoje. Už paramą 
knygos leidybai norime nuoširdžiai padėkoti 
p. V.Augustinavičiui. dirbusiam Jūsų Redak
cijoje, ir atsiliepusiam į mūsų kvietimą.

Knygos autoriai jau parengė straipsnius, 
šiuo metu jie redaguojami ir maketuojami, 
vyksta kiti leidybiniai darbai. Tikimės, kad 
kovo mėnesį turėsime taip vadinamą “sig
nalinį” egzempliorių. Toliau knygos leidybos 
darbams renkame lėšas. Atsiskaitymui su 
“Vfersmės” leidykla dar turime surinkti 11 000 
litų. Jei mūsų sumanymą palaikys ben
druomenė, tai 2003 m. birželio 27 d. jau 
galėsime pristatyti skaitytojams monografiją 
“PAPILĖ”. Ta proga Papilėje numatoma 
organizuoti konferenciją, vyks šventiniai- 
pramoginiai renginiai.

2003 metų rudenį minėsime garbaus 
žemaičio, švietėjo Simono Daukanto 210- 
ąsias gimimo metines. Ta proga Papilėje vyks 
“Poezijos ruduo”.Kviečiame kraštiečius 
dalyvauti mūsų renginiuose. Pagarbiai

Antanas Vaičius
Papilės seniūnas 

kkk

Gerbiama Redakcija,
Paties likimo buvo nuspręsta, kad An

tanas Laukaitis, gimęs 1926 m. nedideliame 
Dzūkijos miestelyje, gyvens Australijoje. 
Tačiau džiugu, kad šis žmogus nepamiršta 
gimtojo krašto žmonių. Tai tiesa. A Lau
kaitis nepamiršo ir Leipalingio vidurinės 
mokyklos, jos kraštotyros muziejaus bei šio 
muziejaus įkūrėjo ir vadovo mokytojo A 
Volungevičiaus. Ir 2002-aisiais metais 
mokykla gavo pinigų labdarą, kuri buvo 
išdalinta sunkiai gyvenantiems vaikams. 
Našlaičiams pinigus aukojo:

Algis Dičiūnas - $100; Antanas Lau
kaitis - $100; Stasys Šutas - $100; Romas 
Kalėda - $100; Rimantas Kuckailis - $50; 
\Vtautas Stasiūnaitis- $50; Rimas Dičiūnas 
- $200; Geelongo Apylinkės Valdyba - 
$200; EŽY klubas - $100.

Labdarą gavę vaikai ir jų tėveliai yra 
labai dėkingi šiems žmonėms, kadangi 
galėjo bent kiek apsirūpinti šiltesniu apda
ru žiemai, nusipirkti vaistų. Nuoširdus ačiū.

Nuoširdžiai sveikiname su šv. Kalėdom 
ir Naujaisiais Metais. Tegul ateinantys 
metai būna dosnūs prasmingais darbais, 
asmenine laime ir santarve.

Liepalingio vidurinės mokyklos 
mokiniai, jų tėveliai, mokytojai.

Ugniagesių vadas Pijušui: 
“Pijau, ačiū už mums padėjimą, 
Bet čia buvo tik mūsų pratimai, 
Mes šį namą pigiai sau nuomojam, 
Ir prie jo dažnai “manevruojam”. 
O tą manekeną jei patogu, 
Užnešk atgal į pastogę!”
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Lietuva iš arti
DIDYSIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

“Lietuvių kalbos žodyno” vyriausiasis redaktorius, prof. dr. Vytautas Vitkauskas.

Kad ir kuomi kitu liktų garsūs 2002-ieji 
metai, Lietuvos istorijoje jie taip pat bus 
prisimintini kaip tie metai, kai buvo užbaigtas 
milžiniškas mokslinis darbas - išleistas dvi
dešimtasis ir paskutinis “Lietuvių kabos žo
dyno” tomas. Vien akiai - tai įspūdingas 
reginys: visą žodyną sudaro 20 000 puslapių, 
20 tomų, jie yra apie dviejų metrų ilgio ir 
sveria beveik 40 kilogramų.

Bet ir pačiam žodynui suėjo tarsi 100 metų 
nuo jo gimimo. Žodyno pradininkas Kazimie
ras Būga žodžių kartoteką pradėjo rinkti kaip 
tik 1902 m. Žinoma, darbų proistorė yra dar 
tolimesnė, nes patį pirmąjį lietuvių kalbos 
žodyną parašė Konstantinas Sirvydas (1579- 
163 l),apic 1620 m., paskyręs jį Vilniaus jėzui
tų akademijos studentams mokytis lotynų kal
bos. Vėliau sekė kiti, ypač Mažojoje Lietuvoje.

1918 m. Lietuvai tapus nepriklausoma 

valstybe, o lietuvių kalbą paskelbus valstybės 
kalba, mokyklai ir visuomenei reikėjo naujų 
ir įvairių žodynų. Grįžęs iš Rusijos į Lietuvos 
laikinąją sostinę - Kauną, Kazimieras Būga 
šalia mokslo tyrimo ir profesoriaus darbo, 
buvo raginamas rašyti lietuvių kalbos žo
dyną. Jis buvo gerai susipažinęs su Frid
richo Kuršaičio žodynu, kuris K.Būgai 
buvęs svarbus mokytojas. Daug retų ir ne
girdėtų žodžių jis gavo iš Simono Daukanto 
raštų, medžiagą kaupė ir bendraudamas su 
prof. K.Jauniumi (1848-1908). Nors ir 
skundėsi medžiagos stoka, K.Būga surin
ko 617 255 žodžius.

K.Būgai netikėtai mirus, žodyno rengimas 
sutojo. Tik 1930 m. švietimo ministras pa
tvirtino “Lietuvių kalbos žodyno” redakto
riumi tuometinį Vytauto Didžiojo Univer
siteto docentą Juozą Balčikoni (1885-1969). 

Žodyno redakcija įsikūrė Kaune, Aleksote, 
Maironio namuose. Žodyno rengėjai kvie
tė visus žmones talkon įgyvendinti šūkį: 
“Dėk žodį prie žodžio - turėsi žodyną”. Per 
dešimtmetį atsiliepė didelis būrys žodžių 
rinkėjų talkininkų - mokytojų, studentų, 
kaimo inteligentų (iš viso 857). Jie padėjo 
žodyno kartotekai išaugti iki 1.5 mln. lape
lių. 1936 m. jau buvo parengtas pirmasis 
J. Balčikonio redaguotas “Lietuvių kalbos 
žodyno” tomas, kuris išėjo tik 1941 m.

Darbą sustabdė karas ir ypač faktas, kad 
vienu metu buvo dingusi kruopščiai su
daroma jau nepaprastai plati žodyno kar
toteka. 1944 m. grįžtant raudonajai armijai, 
Lietuvių Kalbos Institute (kur glaudėsi 
kartoteka) buvo susirūpinta, kad šio neat
kuriamo lobio nesunaikintų karo veiksmai 
arba grįžtantieji okupantai. Juk prieš tai 
kartoteka buvo išgabenta ir paslėpta - lyg tai 
Žemalijon, bet jau nebežinoma, kur. Štai 
kaip kartotekos paieškas aprašo tokioje 
ekspedicijoje dalyvavęs J.Bulavas:

“Iš Vilniaus su prof. Kaziu Šalkauskiu 
išvykome, rodos, 1945 m. rugpjūčio 25 d. 
ir užtrukome 4-5 paras. Važiavome per 
Kauną, Kryžkalnį, Skaudvilę, Tauragę. Iš 
ten į Pagėgius, Klaipėdą, Kretingą, Plungę 
ir Salantus. Atvykę į kurią vietą, kareivius 
(jų turėjome apsaugai) ir mašinas palik
davome nuošaliai, o patys eidavome į kle
bonijas, aiškindavome kaip svarbu surasti 
žodyno kartoteką. Mūsą vizitai ir teiravi
masis Skaudvilėje, Klaipėdoje ir Kretingo
je buvo nevaisingi. Trečiosios paieškų die
nos pavakaryje atvykome iš Kretingos į 
Salantus. Miestelio pakraštyje ant kalvos 
stovėjo mūrinė bažnyčia su aukštu bokš
tu. Į ši tą bažnyčią dėjome daug vilčių, nes 
ji buvo ne tik tvirta, bet ir gana patikima 
vieta žodyno kartotekai paslėpti. Be to, 
netoli buvo ir A. Sali o tėviškė. Nuėjome į 
Salantų kleboniją. Pasitiko klebonas pre
latas Antanas Simaitis. Įsišnekėjome apie 
tikruosius mūsų kelionės tikslus, paaiš
kinome J. Balčikoni o nuomonę. Apgailes

tavome, kad, vokiečiams traukiantis iš Vil
niaus, buvo išvežta ir paslėpta žodyno kar
toteka, kad vilkinamas svarbus lietuvių 
tautos kultūros darbas, kad ta medžiaga 
gali sudrėkti, sugesti, žūti be naudos. Vė
liau klebono paklausėme, ar prieš metus ne
buvo atsilankęs A.Salys, ar netekę girdėti 
apie kartotekos likimą . Pagalvojęs, kun. 
Simaitis pasakė, kad žodyno medžiaga (12 
dėžių) paslėpta bažnyčios bokšto rūsyje... ”

Taigi, brangioji kartoteka buvo atrasta 
ir parsigabenta tolimesniam darbui. Bet 
netrukus prasidėjo nauji vargai. Jau išspaus
dintieji pirmasis ir antrasis tomai pakliuvo 
naujosios valdžios dėmesin: jie buvo įver
tinti kaip netinkami ideologiškai, t.y. kaip 
neatspindintys tarybinės liaudies kovos dėl 
socializmo kūrimo ir 1.1. Archyvuose yra 
išlikęs raštas iš to meto Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos vadovybės (1948.12.25), 
kuriame priekaištaujama, kad į žodyną yra 
“gausiai sudėta antimokslinės, reakcines 
nuotaikas palaikančios medžiagos, o taip 
pat duota visa eilė antimokslinių, antimark- 
sistinių koncepcijų... ” Šis raštas buvo adre
suotas uoliajam Antanui Sniečkui, o šis savo 
ruožtu tuoj liepė sustabdyti veikalo pla
tinimą. Jo instrukcija buvo bemat vykdoma, 
jau su rusišku prierašu “Kniga zader- 
žana...” (“knyga sulaikyta...”).

Žodyno leidimas buvo tęsiamas tik 1952 
m. ir po to jo išeidavo apie du tomus kas 
penkeri metai. Bet kartu šaltiniai augo, tad 
dabartinėje kartotekoje lapelių yra 4.5 
milijono.

Didįjį kalbos mokslo veikalą vainikuo
jančiame 20-me tome vyrauja raidė Ž. Jame 
randame žodžius žaizda, žemė, žmogus, žo
dis, žvaigždė. Prie kiekvieno žodžio patei
kiama jo istorija, semantika, vartojimo šalti
niai ir kalbos plotas (tarmės), pristatoma 
skolinių kilmė, tikimas bendrinei kalbai.

Kuomi žodynas užsibaigia, kuris alfabe
tiškai yra “paskutinis” lietuviškas žodis? - 
Turbūt tik labai retas atspėtų: “žvužvangt!”

Vaclovas Daunius ir kiti

“Miss Lietuva 2002” išrinkta klaipėdietė Nauji dokumentiniai filmai
Kitąmet „Miss Pasaulis“ rinkimuose 

Lietuvai atstovaus 19-metė klaipėdietė Vai
da Grikšaitė. Gruodį jai atiteko „Miss 
Lietuvą 2002“ karūna. Šį kartą Vaidos 
Grikšaitės pergalė kėlė mažiausiai abejonių.

Prieš tai vykusiuose „Miss Klaipėda 
2002“ rinkimuose ši 178 cm ūgio Teisės 
universiteto pirmakursė tapo ne tik nuga
lėtoja, bet ir pelnė „Miss Foto“ bei „Miss 
Elegancija“ titulus.

Laimė kitąmet dalyvauti „Miss Europa“ 
rinkimuose nusišypsojo 17-metei kaunietei 
Ksenijai Lomakinai, kuri buvo apjuosta 
pirmosios vicemiss juosta. Antrosios vice- 
miss titulas atiteko 19-metei vilnietei Skais
tei Steikūnaitei. „Miss Elegancija“ buvo iš
rinkta 18-metė klaipėdietė Greta Nekrašiūtė, 
„Miss Foto“ - 20-metė vilnietė Skirmantė 
Velioniškytė. Daugiausia televizijos žiūrovų 
simpatijų sulaukė 17-metė vilnietė Auksė 
Packevičiūtė, kuriai teko „Miss Publika“ 
titulas. Šioms trims merginoms atiteko trys 
turistinės kelionės - A.Packevičiūtė važiuos 
į Paryžių, S.Steikūnaitė - į Turkiją, o 
konkurso nugalėtoja VGrikšaitė - į Ispaniją. 
Visos laureatės buvo apdovanotos firmos 
„KristiAna“ prizais.

Vaida net ir kitą dieną dar negalėjo iki 
galo patikėti savo sėkme: „Matyt, reikia 
daugiau laiko, kad pagaliau galėčiau 
suvokti, kas atsitiko“. Po konkurso „Miss 
Lietuvos“ mobilusis telefonas netilo iki 
paryčių - draugai ir pažįstami visą naktį 
sveikino Vaidą.

Pirmą kartą „Miss Lietuva“ renginį iš 
erdvių salių buvo nuspręsta perkelti į ne
didelę LNK televizijos studiją. „Miss Lie
tuva 2002“ rinkimus tiesiogiai per televi
zorių galėjo stebėti tūkstančiai žmonių. Tuo 
tarpu studijoje, be komisijos, tebuvo apie 60
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“Miss Lietuva 2002” Vaida Grikšaitė.--------------------------------------------- —----------  
smalsuolių - konkurso rėmėjų ir kviestinių 
svečių. Televizijos žiūrovai galėjo balsuoti 
telefonu - būtent jų balsai lėmė, kurios aš- 
tuonios iš šešiolikos merginų pateks į finalą. 
Televizijos žiūrovai stebėjo įprastas grožio 
konkurso rungtis - prisistatymą, bikinio, 
elegancijos konkursus. Renginio režisierius 
Gintaras Varnas privalomas rinkimų rungtis 
sumanė perkelti į didelio miesto grožio ir 
mados studiją. Veiksmą scenoje paįvairin
davo filmuota medžiaga. Trijuose muziki
niuose siužetuose žiūrovai išvydo preten
denčių treniruotę sporto salėje ir baseine, 
repeticiją. Šį kartą vietoj talentų rungties 
buvo sumanyta scenoje surengti fotosesiją. 
Merginos profesionaliai pozavo „Lietuvos 
ryto“ žurnalo „Stilius“ fotografui ir konkurso 
komisijos nariui Vaidotui Grigui.

Renginio organizatorė, „Academia 
Femina“ prezidentė Izolda Rukavišnikova 
džiaugėsi, kad šiemet į atranką susirinko 
kaip niekad daug merginų.
_ Brigita Sabaliauskaitė „L.r.“

Lietuvos televizija naujojo sezono 
pradžiai išleido keturis dokumentinius 
filmus.

Režisieriaus Virgilijaus Kubiliaus filmas 
“Don Kichotai ant ratų” pasakoja apie 
garsųjį Tūkstantmečio taikos žygį dvira
čiais aplink pasaulį. Pradėjusi savo kelionę 
1998 m. rugpjūčio 6 d. JAV, tarptautinė 
dviratininkų grupė per 513 dienų apkeliavo 
45 valstybes keturiuose žemynuose ir nau
jąjį tūkstantmetį pasitiko Japonijoje.

Dokumentinė juosta "Domeikos sin
dromas” (autoriai Linas Augutis ir Rasa 
Miškinytė) - tai pasakojimas apie Čilę iš 
didžiojo lietuvių ir lenkų mokslininko 
Ignoto Domeikos (1802-1889) ekspedicijų

Kėdainiečiai atkūrė pagoniškų dievų “atvaizdus”
Kėdainiuose rengiamasi išleisti knygą 

“Senovės lietuvių dievai ir mitinės būtybės”, 
kurioje pirmą kartą bus publikuojami visų 
žinomų baltų dievų ir deivių atvaizdai.

Naujoje knygoje turėtų būti 48 dievybių 
piešiniai, palydėti teksto penkiomis kalbo
mis - lietuvių, rusų, anglų, prancūzų ir vo
kiečių. Įvadą studijai parašė religijotyri
ninkas Gintaras Beresnevičius, o trumpus 
dievų ir mitinių būtybių apibūdinimus ir 
epilogą - gamtos mokslų daktaras Libertas 
Klimka, kuris yra ir pagrindinis darbo 
konsultantas.

Ikonografinio rinkinio sudarytojas - lie
tuvių mitologija besidomintis kėdainietis 
Robertas Markevičius. Žmogiško pavidalo 
mitologinių būtybių piešinius knygai sukūrė 
kėdainietis tautodailininkas Arvydas Mate

SkuitiĮk "Wlusu<&astogę” — viską žinosi!

dienoraščių, parodomas šių dienų kultū- 
rinės-mokslinės ekspedicijos narių akimis. 
Filmas pagrįstas XIX a. realybės ir XX a. 
ekspedicijų, skirtų L Domeikos gimimo 
200-sioms metinėms, patirties kontrastais.

Filmas “Europos dinozauras” (autoriai 
Albertas Žostautas ir Vitalija Stepona
vičiūtė) nušviečia pernai užbaigto leisti 
didžiojo Lietuvių kalbos žodyno atsiradimo 
kelią, jo rašymo istoriją, tarmes ir senųjų 
raštų žodžius užrašiusius žmones.

Režisierės Gražinos Aleksandravičiūtės 
filmas “Kernavės archeologai” skiriamas 
senajai Lietuvos sostinei, jos istorijai, kurią 
iš naujo atranda Lietuvos archeologai.

inf.

lis, jį konsultavo kraštietė archeologė aka
demike Regina Volkaitė-Kulikauskienė. 
Autoriai rėmėsi ir istoriko Eugenijaus Jo
vaišos sudarytu rinkiniu “Baltų gentys (6- 
12 a.)”, Pranės Dundulienės mitologinėmis 
rekonstrukcijomis, archeologiniais duome
nimis.

Pasak Roberto Markevičiaus, pirmiau
sia norėjosi ne meninio, o istorinio spren
dimo, tad tartasi su specialistais įvairiais 
klausimais, tarp jų ir ginklų bei karybos, nes 
aštuonios lietuvių dievybės rankose laiko 
ginklus.

Ši lietuvių dievų rekonstrukcija nusi
pelno dėmesio ne tik dėl to, kad ji - pirmoji 
ir vienintelė, bet ir dėl profesionalumo bei 
patikimumo.

Žilvino Beliausko inf.
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Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
Rinkimai dar nesibaigė

(Specialiai “Masu Pastogei”)
Ankstyvą, šerkšnotą sekmadienio rytą, 

dar tamsoje, važiavau stebėti rinkimų kai
miškoje Kairėnų rinkimų apylinkėje. Pra
dinės mokyklos jaukioje, bet gana vėsioje 
salėje kampe stovėjo kalėdinė eglutė, šalia 
jos - urna balsavimui, o kitoje pusėje - dvi 
kabinos. Šešios kelnėtos, su paltais rinkimų 
komisijos moterys laukė rinkėjų. Brėkštant 
šaltokam rytui pasirodė pirmieji pagyvenę 
žmonės. Jie baigė rytinės ruošos darbus 
tvartuose - pašėrė paršus ir karvę, ją pa
melžė ir neskubėdami, ramūs šie mūsų kai
mo senbuviai ėjo atlikti savo pilietinę pa
reigą. Pasirašę į labai suspaustą sąrašą, (ten 
kur “paukščiukas”), gavo du rašomojo po
pieriaus lapo dydžio biuletenius ir pamažu 
traukė link kabinų. Viename lape - 17 no
rinčių tapti prezidentu sąrašas (jų portretai 
čia pat ant sienos). Kitame biuletenyje - 
aštuonių partijų, renkamų į rajono tarybą, 
kandidatų sąrašas. Užtrukę keletą minučių 
kabinoje, kišo perlenktus lapus į salės 
garbingoje vietoje, ant kilimėlio, pastatytą 
urną.

Visą trumpą žiemos dieną, po porą ar 
pavieniui, atvažiavę automobiliais ar atėję 
pėsčiomis, apylinkės gyventojai ėjo balsuoti. 
Nustatytą valandą komisijos sekretorė ar 
pirmininkė telefonu pranešdavo rajoninei 
komisijai, kiek žmonių jau balsavo. Sąra
šuose atspausdintos 285 rinkėjų pavardės.

Amerikoje R. Paksas bus naujokas
Vilnius, sausio 6 d. (ELTA). JAV Lie

tuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė mano, jog būsimajam 
Lietuvos Prezidentui Rolandui Paksui 
Amerikoje bus sunkiau atstovauti Lietuvai 
nei dabartiniam Lietuvos vadovui Valdui 
Adamkui.;

“Rolandas^ Paksas yra jaunas ir ne
patyręs, ypač užsienio reikaluose”, - Eltai 
telefonu iš JAV komentavo R. Narušienė. 
Amerikos žmonės R. Pakso nepažįsta, jis 
nėra užmezgęs tokių pažinčių, kokias turi 
dabartinis Lietuvos Prezidentas. Be to, R. 
Paksas nekalba angliškai taip gerai, kaip jo 
pirmtakas V. Adamkus, pastebėjo ji.

“Kartais jaunas, nepatyręs žmogus, 
gavęs didelę atsakomybę, subręsta ”, - teigė 
Amerikos lietuvė tikėdamasi, kad taip 
nutiks ir Rolandui Paksui.

Regina Narušienė neabejoja, kad dau
guma Amerikos lietuvių Lietuvos Prezi
dento rinkimuose savo balsus atidavė už g
Valdą Adamkų, kurį pažįsta ir kuriuo pa
sitiki. “Lietuvos žmonės padarė savo 
sprendimą. Tai demokratinis procesas, 
galim tik pasveikint naująjį Prezidentą, 
reikia pasitikėt žmonių valia”.

Viena iš priežasčių, kodėl daugiau Lie
tuvos žmonių pasirinko Rolandą Paksą o 

-ne Valdą Adamkų, yra nepasitenkinimas 
savo gyvenimu, mano Regina Narušienė. 
Vadovo keitimas, pasak jos, yra natūrali to 
pasekmė.

Regina Narušienė Eltai prisipažino, jog

R.Paksas gaus ordiną su aukso grandine
Išrinktasis Prezidentas Rolandas Paksas 

taps pirmuoju Lietuvos vadovu, kuriam bus 
^įteiktas aukščiausias valstybės apdova
nojimas - Vytauto Didžiojo ordinas su auk
so grandine. Šis ordinas įteisintas praėjusių 
metų liepą įsigaliojusiame Valstybės apdo
vanojimų įstatyme, o vėlyvą rudenį Prezi
dentas Valdas Adamkus savo potvarkiu 
priėmė apdovanojimų etalonus bei jų ne
šiojimo tvarką. Ordiną su aukso grandine 
nukals įmonė Monetų kalykla.

Aukščiausią valstybės apdovanojimą 
savo dekretu Rolandui Paksui turės skirti

Oranžinė žiemos saulutė lygiai ketvirtą 
valandą artėjo prie sniegu padengto hori
zonto krašto. Diena truko tik 7 valandas ir 
15 minučių. Saulėlydžio pusėje, už derlingų 
lygumų, driekiasi medžiais ir krūmais 
apaugusi Šušvė, čia ir jos užtvanka, o ana
pus - Vaitiekūnų kaimas, tai pačiai Grin
kiškio apylinkei ir parapijai priklausantis. 
Vasarą prie užtvankos - paauglių maudyk
lės. Nesenai čia sumontuota privati hidro
elektrinė. Bet tai jau kita rinkiminė apy
linkė. Kairėnuose balsuoja Kairėnų, Kairė- 
nėlių ir Gražučių kaimų gyventojai.

Vakare dar vis pasirodo vienas kitas rin
kėjas. Nė vieno nebuvo išgėrusio, bešūkau
jančio. Daugelis rinkėjų pagyvenę, nors 
buvo ir jaunų —

Žinia, Lietuvos kaimas sensta. Tą byloja 
ir mokinių skaičius. Iš tokio rinkėjų skai
čiaus tik 13 vaikų mokosi šioje Kairėnų 
pradinėje keturklasėje mokykloje, juos mo
ko viena mokytoja. Gal būt neuždarys ją dėl 
mažo mokinių skaičiaus, nes šiame pastate 
taip pat biblioteka ir salė, tad vis tiek pastatą 
žiemą tenka šildyti.

Kairėnuose yra žemės ūkio bendrovė, 
kuri valdo 800 ha žemės, turi porą šimtų 
karvių, parduoda pieną, grūdus. Bene pel
ningiausiai čia atsieina cukriniai runkeliai, 
tačiau jų kiekis apribotas kvotomis. Yra ke
letas stambesnių ūkininkų, bet daugelis 
gyventojų, sukelti melioracijos laikais į 

JAV Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė.

norėtų atvykti į Lietuvą atsisveikinti su 
Valdu Adamkumi kaip Prezidentu, jei tik 
pavyks ištrūkti iš darbų sūkurio. Mat dabar 
JAV lietuviai rengiasi Vasario 16-osios pa
minėjimui.

Lietuvių Bendruomenė taip pat ruošiasi 
Lietuvos prisijungimo prie NATO protokolo 
ratifikavimui JAV Senate. Tai. pasak Regi
nos Narušienės, pyks šių metų pavasarį 
arba vasaros pradžioje. □

Valdas Adamkus. Ordinas išrinktajam LR 
Prezidentui bus įteiktas Seime po priesai
kos. Priesaiką Rolandas Paksas turės duoti 
vasario 26-ąją.

Ar Vytauto Didžiojo ordiną su aukso 
grandine gaus ir kadenciją baigiantis Pre
zidentas Valdas Adamkus, spręs Rolandas 
Paksas. Vytauto Didžiojo ordinas su aukso 
grandine numatytas dar 1991 m. priimtame 
Lietuvos ordinų, medalių ir kitų pasižymė
jimo ženklų įstatyme. Tačiau per nepriklau
somybės dešimtmetį juo niekas nebuvo 
apdovanotas. BNS 

suspaustą gyvenvietę, turi tris hektarus že
mės, laiko vieną ar dvi karves, išsiaugina 
porą kiaulių. Wresnieji amžiumi gauna 
senatvės pensijas. Jos nors ir nedidelės, bet 
išmokamos kas mėnesį ir yra gera paspirtis, 
kurios dalį kartais ir vaikams tenka pa
aukoti. Kalbamės apie tai su rinkimų komi
sijos narėmis - Bronislava, Regina, Loreta, 
Valerija. Rita. Pasak jų, dauguma žmonių 
gyvena nė gerai nė blogai - bent jau niekas 
nebadauja (o apie vargstančius ir badau
jančius- kiek rėksnių prisiklausome!). Dau
gelis turi padėvėtus automobilius, pasta
ruoju metu atsiranda nemažai mobiliųjų 
telefonų.

Aštuntą valandą baigiasi balsavimui 
skirtas laikas. Komisija pradeda skaičiuoti 
rezultatus. Balsavo 164 gyventojai ir dar iš 
pašto gauti 24 vokai. Per pusantros valan
dos suskaičiuojami balsai, surašomi proto
kolai. Kairėniečiai savo prezidentu, nedide
le balsų persvara, išsirinko Rolandą Paksą. 
Antras - Valdas Adamkus. Į rajono Radvi
liškio rajono savivaldybę daugiausia balsų, 
net 91, gavo Valstiečių ir Naujosios demok
ratijos partija, vadovaujama prof. K.Pruns- 
kienės. Po jų - socialdemokratai, 30 balsų. 
Kitoms partijoms mažiau prijaučiančių.

Visus popierius supakavus, rinkimų 
komisijos pirmininkė Bronislava su sek
retore Regina veža į Radviliškį, rajono rin
kiminę komisiją.

Rytą išgirstame pirmuosius rinkimų re
zultatus. Prezidento rinkimuose pirmauja

Vytautas Landsbergis - atsargus
(ELTA). Tėvynės sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) pirmininkas Vytautas Lands
bergis iš naujo išrinktojo Lietuvos Prezi
dento Rolando Pakso labai norėtų tikėtis 
gerų darbų, Lietuvos integracinių siekių 
užbaigimo ir įtvirtinimo.

“Tikiuosi pirmiausia gerų darbų. Tuo 
keliu eidamas R. Paksas gali tikėtis ir pla
tesnės paramos negu trečdalis rinkėjų ”, - 
teigė jis. Prie svarbiausių darbų jis prisky rė 
darbų ES kryptimi užbaigimą, galutinių do
kumentų parengimą, Lietuvos gyventojų 
referendumą dėl narystės ES.

Tačiau V. Landsbergis taip pat perspėja 
išrinktąjį Prezidentą dėl galimo Rusijos 
spaudimo ir pastangų keisti vakarietišką 
integracinį valstybės kursą.

“Jeigu bus pastangų keisti valstybės

Atgarsiai pasaulio spaudoje
„ V.Adamkų tikriausiai pražudė per di

delis pasitikėjimas savo jėgomis. Preziden
tas beveik nevykdė kampanijos, pasitikė
damas savo kadencijos metu nuveiktais 
darbais“, - rašo „Chicago Tribūne“, kaip 
V. Adamkaus nuopelnus nurodydamas Lie
tuvos pakvietimą į NATO ir Europos Są
jungą.

„Los Angeles Times“ pažymi, kad R. 
Pakso rinkimų šūkiu „Balsuokite už per
mainas“ ir agresyvia rinkimų kampanija 
patikėjo „ labiausiai nuskurdę per reformų 
dešimtmetį “ Lietuvos žmonės.

„Baltijos Le Pen imasi Briuselio reikalų" 
- tokią antraštę vakar skelbė įtakingasis 
Londono „The Times“. Anot šio dienraščio. 
„regionegali atsirasti tendencija“, kad, po 
pakvietimo į ES, „nacionalistinės orienta
cijos politikai, kaip Paksas, gali bandyti 
pagerinti susitarimo su Briuseliu sąlygas“.

„Naujasis Lietuvos Prezidentas nėra 
joks nacionalistas, nei populistas su na
cionalistinėmis gaidelėmis. Jis lietuvių 
balsus laimėjo pažadėjęs rūpintis jų 
problemomis, kurios yra sunkios“, - rašo 
vokiečių „Die Welt“. Anot jo, Lietuva yra 
„suskaldyta visuomenė“ ir lūžiai eina tarp 
trijų didžiųjų miestų ir kaimo, pasiturinčių
jų ir neturtingųjų. _ 

Valdas Adamkus, gavęs 35%, antrą vietą 
užėmė Rolandas Paksas, 20%. Tokie rezul
tatai buvo prognozuoti prieš rinkimus ap
klausus gyventojus. Tad bus dar vienas 
balsavimas, ir Prezidentą išsirinksime jau 
po Naujų metų, sausio 5 dieną.

Pirmadienio vakare visos televizijų stu
dijos užimtos rinkimų rezultatų aptarimais. 
Pakviesti diskutuoti visi, kas tik gali ir nori. 
Analizuoja vakarykščius rezultatus, progno
zuoja busimąjį Prezidentą. Daugelio nuo
mone turėtų laimėti Valdas Adamkus. Bet 
kai kurie prisimena, jog praeituose rinki
muose, pakartotinai balsuojant, spėliones 
nepasitvirtino. O ir telefonų skambučiai, 
vykstant diskusijoms, ir vienoje ir antroje 
televizijos programose, gana keisti: abu 
pretendentai vertinami labai panašiai. Tai 
savotiška rinkėjų apklausa, kuri gali būti 
vertinama kaip prognozė. Tad galima teigti, 
kad nė vienas iš pretendentų neturėtų 
laimėti didesne persvara.

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai 
įvairūs. Daugelyje jų pirmauja socialde
mokratai. bet didžiuosiuose miestuose - 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje laimėjo li
beralai.

Daugelyje vietų rinkimus pralaimėjo 
valdančioji A.Paulausko socialliberalų 
partija. Kaune pralaimėjo “ubagų kara
liaus”, rėksnio V. Šustausko partija.

Kazys STROLYS 
Baisogala, Radviliškio rajonas,

2002.12.24

kursą, tai reikš, ko gero, kad Rusija nusi
pirko Lietuvoje svarbų postą. Linkiu R. 
Paksui būti atsargiam ir išvengti spėjimų, 
kad yra būtent taip ”. - sakė V Landsbergis.

Jo nuomone, Rusijos tikslas “buvo ir iš 
dalies tebėra kaimyninių valstybių užval
dymas vienokia ar kitokia forma, o dabar 
tai būtų užvaldymas naujomis sąlygomis'. 
V Landsbergio teigimu, todėl bus labai svar
bi R. Pakso pozicija konkrečiais klausimais.

“Tai nėra Rusijos svajonė, kad Lietuva 
turėtų visišką politinę nepriklausomybę. 
Manau, kad bus visokių spaudimų, ir labai 
daug reikš tiek išrinkto Prezidento Rolando 
Pakso, tiek Premjero Algirdo Brazausko 
galimybės atsilaikyti ir ryžtas išlaikyti 
Lietuvos nepriklausomybės kursą”, - 
pažymėjo Vytautas Landsbergis. □

R. Pakso sėkmę “Die Welt” aiškina tuo. 
kad dabartinį Prezidentą V. Adamkų remian
čių didžiųjų partijų, politinio ir kultūrinio 
elito frontas sukėlė priešišką reakciją ne
turtingiems kaimo gyventojams.

Vokietijos „Hannoversche Allgemeine“ 
teigia, kad tai. kas savaitgalį įvyko Lietuvoje, 
yra „įspėjimas visai Europai“. „Kad 
dauguma Prezidentu išrinko populistą ir 
euroskeptikąR.Paksą, rodo paprastų žmonių 
pagalbos šauksmą. Jie gyvena ne keliose 
gerovės salelėse, apie kurias Vakaruose 
taip pasakojama, bet yra priversti dau
giausia tenkintis menkais atlyginimais ir 
gyventi apimti žlugimo bei nevilties jaus
mo. Sugriuvusios Sovietų Sąjungos pasek 
mės ten vis dar yra sunkios“, - rašo laik
raštis.

Estijos žiniasklaidos vertinimu, viena 
netikėtos R. Pakso pergalės priežasčių buvo 
tai, jog politinis elitas ir politinės partijos 
., nutolo nuo realaus gyvenimo “. Kaip pa - 
brėžė dienraštis „Postimees“, politikai nebe - 
supranta, ką galvoja paprastas lietuvis. Jie 
nenorėjo matyti, kad gyvenimas Vilniuje ir 
Kaune smarkiai skiriasi nuo gyvenimo mies
teliuose ir kaime, kur sunku rasti darbo.

MP inf.
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Įspūdžiai iš Lietuvių Dienų
Į Adelaidės Lietuvių Dienas keliavau 

pro Geelongą. Čia svečiavausi dukros 
(Obeliūnų) šeimoje. Jau prieš šventes savo 
tradicinį kalėdinį subuvimą, gražioje, tru
putį toliau nuo miesto fermoje surengė sū
nus Kęstutis-Petras su žmona Lili. Įvai
riausi kepti jūros patiekalai ir puikus prieš
kalėdinis stalas, tikrai džiaugsmingai nu
teikė visus svečius, daugumoje sportininkus. 
Kūčias prie puikiai paruoštų žemaitiškų 
valgių valgėm tėvų Obeliūnų namuose. 
Kalėdų dieną visi apsilankėme lietuviškose 
pamaldose, kurias atlaikė iš Melboumo at
vykęs kun. Egidijus Amašius. Vėliau pas 
dukrą ir jos vyrą Joną Obeliūną, kartu su 
visais giminėmis, pradėjome švęsti Kalėdas. 
Nors oras tą dieną buvo beveik sibiriškai šal
tas, bet šventinė šiluma greitai visus sušildė.

Jau sekančią dieną su visa Obeliūnų 
šeima automobiliu išvažiavome į Adelaidę. 
Neseniai 16 metų sukakęs anūkas Edis, 
prižiūrimas tėvo, vairavo gana gerai. 
Adelaidėje, ko gero, paskutinį kartą buvau 
prieš aštuonerius metus. Miestas daug 
kuo nepasikeitė. Visur labai švaru, gatvės 
plačios, daug parkų, nors žolė visur iš
degusi. O svarbiausia, kad mieste jautiesi 
kaip anksčiau, ne kaip Sydnėjuje - visur 
balti veidai.

Atvykstam į Lietuvių Namus, kurių 
vedėjas, virėjas ir tikras “bosas” yra mano 
draugas Petras Andrijaitis, su kuriuo prieš 
daugelį metų atlikome privalomą darbo 
kontraktą. Ir dabar Petriukas (taip jį visos 
ponios vadina) suprakaitavęs dirba virtu
vėje. Jis man parodė šalia esantį namą, 
kuriame ir aš gyvensiu.

Adelaidės Lietuvių Namai jau pilni 
žmonių, nes čia vyksta šventės dalyvių re
gistracija, gaunama visa informacija, o 
Namuose esantis baras - pilnas svečių, nes 
susitikę seni, pažįstami dalinasi praeities 
įspūdžiais bei prisiminimais. Baro vedėjas, 
buvęs geras krepšininkas Romas Pocius, 
kartu su savo, padėjėjais net sušilę aptar
nauja po kelionės ištroškusius svečius, nes 
oras čia tai ne kaip Geelonge - tikras 
australiškas.

Aukos “Musų Pastogei”

Aukos
Kunigo Hermano Šulco Jaunimo Stovyklai Lietuvoje aukojo:
Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenė - $ 1000 i
Vietoj gėlių per Socialinės Moterų Globos Draugiją Melbourne mirus
a.a. Edvardui Rakūnui - $ 205
V. Račiūnas — $ 200 j
Iš viso aukų gauta $ 3 635.
Visiems aukotojams priklauso didelė padėka už kun. Hermano Šulco pastangų supratimą 

ir pasiaukojimą gelbstint benamius, alkanus Lietuvos vaikus, prisidedant dosniomis 
aukomis. Vida Vaitiekūnienė

< - >

Lietuvių kultūrines veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų

mokesčio (Tax deductible)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje — Australian Lithuanian

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

“Mūsų Pastogės”
_________________________________________  Administracija
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J. Paškevičius TAS $ 5.00 J. Barila NSW $ 5.00
B. Šikšnius TAS $ 5.00 Mrs.V. Lynn NSW $ 10.00
V Mikelaitis TAS $ 10.00 A Kalpokas VIC $ 5.00
E. Belkienė NSW $ 10.00 Melboumo Lietuvių
M. Kemėšienė VIC $ 5.00 Klubas VIC $ 100.00
A .Marašinskienė NSW $ 10.00 V. Stelemėkas NSW $ 20.00
Lietuvos Baleto V. ir J. Česnaičiai NSW $ 20.00
Bičiuliai NSW $ 50.00 J. Babarskas WA $' 5.00
J. Povilėnas NSW $ 35.00 J. Kirša VIC $ 35.00
V Augustinavičius Lietuva Lt 100.00 C. Protienė NSW $ 20.00
Mrs D.Gordon SA $ 35.00 A Jokantas NSW $ 5.00
M. Didžys VIC $ 20.00 Anoniminė auka (el) VIC $ 50.00
V. Viseris QLD $ 10.00 L. Bungarda VIC $ 20.00
Sydney Moterų Soc. L.Kozlovskienė VIC $ 20.00
Globos Draugija NSW $200.00 Lietuvių Katalikių Moterų
J. Daubaras NSW $ 15.00 Draugija Melbourne VIC $400.00
V. Koženiauskienė VIC $ 25.00 G. Bernotas NSW $ 10.00
E. Svirklienė NSW $ 100.00 Z. Vtčiulienė NSW $ 10.00
N. Kantvilienė TAS $ 5.00 E. Šidlauskas VIC $ 5.00
A A Zamoiskis SA $ 30.00 V. Martišius ACT $ 50.00
B. Prašmutaitė VIC $ 35.00 Br. Genys NSW $ 5.00
Socialinės Globos P. Armonas NSW $ 15.00
Moterų Draugija L. \fenslovas ACT $ 15.00
Melbourne VIC $250.00 K. Sasnauskas QLD $ 10.00
Mrs. E. Sasnaitis VIC $ 45.00 S. ir A Montvidai NSW $ 65.00
Mrs. Z. Colless NSW $ 35.00
V Mačys VIC $ 5.00 ' Aukos, gautos šių metų sausio pradžioje,
O. Leverienė NSW $ 20.00 bus paskelbtos vėliau.
J. Meiliūnas VIC $ 20.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

kur - kaip?
Šventės pradžia

Gruodžio 27 dieną AL Dienų Šventė 
prasidėjo iškilmingomis pamaldomis, prieš 
tai pakėlus vėliavas Adelaidės Lietuvių 
Namuose ir Lietuvių Katalikų Centre. 
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pilna 
tautiečių. Dalis jų net lauke klausėsi ku
nigų J. Petraičio ir E. Amašiaus laikomų 
pamaldų, gražaus svečio kunigo pamokslo 
ir puikiai skambančių chorų giesmių.

Oficialus šventės atidarymas (labai 
gražus) vyko Wayville Sporto Centre, kur 
vėliau vyko krepšinio ir tinklinio varžybos. 
Lietuvių Dienas atidarė Pietų Australijos 
gubernatorė Marjorie Jackson - Nelson AC, 
CVO, MBE. Jaunystėje ji buvo viena iš 
geriausių ne tik Australijos, bet ir pasau
lio lengvosios atletikos sportininkių. Ji buvo 
ir olimpine čempione. Į salę įžengus garbės 
svečiams, sportininkams ir tautinių šokių 
šokėjams, buvo sugroti Australijos ir Lie
tuvos himnai, uždegta šventės palaiminimo 
žvakė su ceremonijai pritaikytu vaidilučių 
šokiu. Po sportininkų priesaikos, Adelaidės 
tautinių šokių grupė sušoko du šokius. Ta
da sveikinimo žodžius tarė šventės orga
nizacinio komiteto pirmininkė Janina 
Vaboliene OAM, Adelaidės sporto klubo 
“Vytis” pirmininkė Aldona Bogušauskie-

Adelaidės AL Dienų metu Lietuvių Na
muose atvykusius svečius šauniai prižiū
rėjo ir vaišino Petras Andrijaitis.

Nuotr. Dalios Donielienės.

AL Dienų atidarymas Adelaidėje. Tarp garbės svečių sėdi (centre) Pietų Australijos 
gubernatorė Marjorie Jackson-Nelson AC, CVO, MBE ir ALD Ruošos Komiteto 
pirmininkė Janina Vabolienė OAM. Nuotr. Dalios Donielienės.

nė, Krašto Valdybos pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė ir ALFAS pirmininkas Rimas 
Mickus. Oficialiai šventę atidarė guberna
torė. Atidarymo metu LR Garbės gene
ralinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris 
atvežė ir norėjo įteikti Lietuvos Olimpinio 
Komiteto apdovanojimą Adelaidės sporto 
veikėjui Jurgiui Jonavičiui. Gaila, kad dėl 
ligos jis Šventėje nedalyvavo.

Po atidarymo vyko pirmosios krepšinio 
rungtynės tarp Adelaidės ir Melbourne 
komandų.

Kiti renginiai
Aš manau, kad apie kitus šventės ren

ginius plačiau parašys kiti bendradarbiai. 
Man buvo malonu ir džiugu dalyvauti be
veik visuose šventės renginiuose. Ir tikrai 
reikia nuoširdžiai sveikinti visus vadovus, 
kurie taip gražiai ir tvarkingai pravedė visą 
šventę. Ir dainos, ir šokiai, ir jaunimo 
pasirodymas, ir Meno Paroda buvo sureng

Siuntiniai į Lietuvą
Gavus pakankamą skaičių atsiklausimų dėl siuntinių, nutarta ir šiais metais organizuoti 

talpintuvą. kuris, atrodo, bus jau paskutinis. Dėžes galima gauti nuo sekančio sekmadienio 
tarp 12 ir 13 vai. Lietuvių Klubo salėje. Kaina $65.

Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus tikintiesiems
Sekančios pamaldos lietuviams Sydnėjuje vyks sausio 26 d. ir vasario 16 d. įprastu 

laiku 11.30 vai. iš ryto St Joachim’s bažnyčioje Lidcombe.
Apie tolimesnę pamaldų eigą pranešime vėliau.

Katalikų Kultūros Draugija

ta be jokių priekaištų-puikiai. Svarbiausia, 
kad visur dalyvavo daug žmonių ir, kiek 
girdėjau, visi buvo labai patenkinti, nes ir 
nuotoliai tarp renginių vietų buvo nedideli. 
O Lietuvių Namuose šefo Petriuko vado
vaujamos ponios per visas AL Dienas taip 
skaniai valgydino lietuviškais valgiais 
svečius ir šventės dalyvius. Lietuvių Na
muose vyko ir suvažiavimai, konferenci
jos, buvo išrinkta nauja Krašto Valdyba ir 
kiti vadovai. Apie tai parašys kiti. Sako, kad 
moterys negali vadovauti, o čia jos pasiro
dė labai gražiai ir joms - tik padėka ir 
gražus lietuviškas ačiū.

Per visas sportines varžybas ir gražų 
krepšinio atidarymą “\yčio” klubo mergi
nos šauniai prižiūrėjo sportininkus. Pati 
pirmininkė ir kitos merginos, o kartais ir 
vyrai, kepė dešras, mėsas, vaišino gėrimais 
ir net šaltu alučiu.

Tęsinys kitame MP numeryje.
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ALB Sydnėjaus Apylinkės Premijos
.ALB Sydnėjaus Apylinkė yra įsteigusi dvi premijas už lietuvišką veiklą-visuomeninę 

ir jaunimui. Šios premijos įteikiamos Vasario 16-os proga. Premijų laimėtojai gauna 
lentelę su įrašu (inscribed plaque) ir jų vardai yra įrašomi į skydą (shield), kuris yra 
išstatytas Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Kviečiame Sydnėjaus lietuvius nominuoti asmenis šioms premijoms, rašant paštu ar 
per e-mail, arba skambinant -
Australian Lithuanian Community - Sydney Inc., P.O. Box 374, EPPING, NSW, 1710. 
Email: Valdvba@optushome.com.au
Tel: (02) 9875 2641.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

ALB Sydnėjaus Apylinkės prizai jaunesniesiems
Šių metų Vasario 16-os proga ALB Sydnėjaus Apylinkė Valdyba nutarė skirti septynis 

prizus mūsų bendruomenės jaunesniesiems (iki 18 meti}). Šiuo norime paskatinti ir paremti 
mūsų jaunųjų narių lietuviškosios veiklos pastangas.

Prizų kategorijos yra sekančios:
1. Sporto (skambinti - Michael Wallis, 0412 860 614)
2. Skautų (Daina Šliterytė, 9498 2571 )
3. Šokio (Kristina Rupšienė, 9631 1238)
4. Vaidinimo/muzikos (Jacintą Mikutė, 9799 5364)
5. Eileraštis/rašinėlis (VioletaKondratienė,
e-mail: violauras@bigpond.com
6. Meno (iki 10 metų) - tema “KaraliusMindaugas” (skambinti
- Ramona, 9875 2641)
7. Meno (nuo 10 iki 18 metų) - tema “Lietuva - 750 metu”
(skambinti - Ramona, 9875 2641)

Kviečiame norinčiuosius nominuotis dėl šių prizų (arba jų tėvelius ar bendruomenės 
narius bendrai) susisiekti su atitinkamais asmenimis aukščiau duotais telefonais.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Under 18-teens!!
Enter to win a Lithuanian Community prize in a category of your choice.
Prizes awarded on Independence Day, February 16, 2003

• Sports (Contact - Michael Wallis, 0412 860 614)
• Scouts (Contact - Daina Šliterytė, 9498 2571 )
• Folk dancing (Contact - Kristina Rupšienė, 9631 1238 )
• Acting / music (Contact - Jacintą Mikutė, 9799 5364)
• Poetry / Essay (Contact - Violeta Kondratienė, violauras@bigpond.com
• Poster Drawing (Contact - Ramona, 9875 2641)

Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.

Labdaros siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
, Pakartotinai pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad planuojantiems siųsti 
dovanas į Lietuvą 2003 m. vasario mėnesį, tai bus paskutinis kartas. Dėžes reikia užsisakyti 
iki sausio 19 d. pranešant Antanui Kramiliui Sydnėjuje, tel.: (02) 9727 3131.

Dėžių dydis: 64 x 34 x 34 cm.
Persiuntimas iš Sydnėjaus - $75 (įskaitant pervežimą į Melbourną ir pristatymą į na

mus Lietuvoje). Mažos dėžės persiuntimas - $45. Pasitikrinkite anksčiau užsakytų dėžių 
skaičių, nes dėžes reikia atsivežti iš Melboumo.

Ačiū Melboumo Katalikių Moterų Draugijai, kuri sutiko priimti ir Sydnėjaus siuntinius.
Katalikų Kultūros Draugija

Mirus mylimai seseriai

A4hA Birutei Nagulevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame brolį - LB Spaudos Sąjungos Valdybos sekretorių bei 

“Mūsų Pastogės” Redakcinės Kolegijos narį - Kęstutį Protą, jo šeimą bei visus 
artimuosius ir kartu giliai liūdime.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Mirus ilgametei choro “Daina” dainininkei

A 4h A Birutei Nagulevičienei,
nuoširdžią užuojautą reiškiame mamai Cecilijai Protienei, broliui Kęstučiui, jo 

šeimai, visiems giminėms ir artimiesiems. Liūdime kartu su Jumis.
Choras “Daina”

A 4h A Birutei IMagulevičienei
mirus, giliai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį, jo šeimą ir visus 

artimuosius.
Irena ir Algis Dudaičiai

A4h A Aldonai Griškevičienei
mirus, giliai užjaučiame seserį Valentiną ir visus artimuosius.

Milda, Jūratė, Tamara ir Benius, Irena ir Algis
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1In memoriam
Po sunkios ligos mirus

A4hA Antanui Vytautui Stepanui AM,
Jo atminimui aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Milašų šeima

Pagerbdami

A4hA Antaną Stepaną AM,
“Mūsų Pastogei” aukojame $25.

Pajauta ir Juhani Pullinen

A 4h A dr. Antanui Stepanui AM
mirus, giliai užjaučiame žmoną Jackie., sūnus Paulių ir Kazį bei visus 

artimuosius.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

A 4h A Elenai Sirutienei
mirus, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame vyrą Adolfą ir visus 

artimuosius.
Nijolė ir Adomas Bartkai

A 4h A Rapolui Žiukeliui
mirus, žmonai Teresei ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime.
Gold Coast lietuviai

A 4h A Aldonai Griškevioenei
Čikagoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį Valentiną Barkienę ir seserėčias 

Laimą bei Ritą.
Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

Mirus

A 4h A Bonatai Bajalienei,
sūnui Algiui ir dukroms Zinai, Rasai ir Danai bei jų šeimoms gilią užuojautą 

reiškia
ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

A4hA Bnai Marijai Aleknienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vivą ir visus artimuosius.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

A4h A Bnai Aleknienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnums Vivai (“Talkos” direktoriui) ir Vytui, jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems.

“Talkos” bendradarbiai

Mirus

A4h A Petrui Kairiui
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Stefaniją ir visą šeimą.

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

A4h A Aldonai Griškienei
mirus Amerikoje, reiškiame gilią užuojautą dr. Valentinai Barkienei bei jos 

šeiniai, ir kartu dalinamės netekties skausmu.
Cecilija Protienė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Šeštadienį, sausio 25 dieną, 3 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia į renginį

^Poezija, vynas ir džiazas
Aurelijus Sliavas pristatys šiuolaikinę Lietuvos poeziją.

Skaitovai Irena Dudaitienė, Marina Cox, Onutė Maksvytienė, 
Eglė Gailiūnaitė, Lolita Kalėdienė, Algis Bučinskas, 
Viktoras Ratkevičius ir Kastytis Stašionis.

Muzika ir garsas - Kęstutis Ankus. Įėjimas - $5, vaikams - veltui.

Sausio 13-ios ir Kariuomenės Diena Sydnėjuje
Šis ypatingas minėjimas įvyks sausio 19 d. 2 val.p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

auditorijoje - apatinėje salėje.
PROGRAMOJE:

2002-ųjų įvykiai ir jų reikšmė Lietuvos valstybės istorijoje: pranešėjas- 
LR Garbės Generalinis Konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris OAM, 
kalbės svečias iš Lietuvos istorikas Vytautas Kučinskas,
Antanas Kramilius OAM,
Lietuvos kariuomenės atsargos kapitonė Lolita Kalėda.
Tarp kalbų girdėsite dainas, atliekamas ansamblio iš Lietuvos “Girių Aidas”. 

Pabaigoje - video juosta apie JAV prezidento George W. Bush ir ponios Laura 
istorinį vizitą Lietuvoje 2002 lapkričio 23 d. Ramovėnų Valdyba

Vasario 16-tos Minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 16 dieną sekančia tvarka:

St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe:
11.30 vai. ryto - Šv. Mišios
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne:
12.45 vai. p.p. - Vėliavos pakėlimas
1.30 - 2.30 vai. p.p. - Sporto žaidimai
2.30 - 4.00 vai. p.p. - Minėjimas su menine programa, premijų ir

prizų įteikimu.
5.00 vai. p.p. - Vėliavos nuleidimas
Šios Vasario 16-osios tema: “Lietuva - 750 metų”. Kviečiame dalyvauti su 

visa šeima. Bus įdomi ir linksma Šventė, kuri patiks visiems!
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBCiii visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

Virtuvė“PaS Aldon£į”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.

Pirmasis šių metų I įvyks sekmadienį, vasario
2 dieną, 2.30 vai. p.p. Kviečiame ir laukiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėl 2003 m. Renginių Kalendoriaus Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ruošia Sydnėjaus lietuvių bendruomenės Renginių 

Kalendorių 2003-ticms metams. Maloniai prašome visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas 
kuo greičiau pranešti ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai apie savo planuotus renginius 
2003-čiais metais, kad būtų galima visų mūsų veiklą tarpusavy suderinti.

Prašome rašyti paštu, per e-mail, arba skambinti - Australian Lithuanian Community 
- Sydney Inc., P.O. Box 374, EPPING, NSW, 1710.

Email: Valdyba@optushome.com.au Tel: (02) 9875 2641

“Sūkurys”
Džiaugiamės, kad šauniai pavyko mū

sų pasirodymas Tautinių Šokių Šventėje 
Adelaidėje.

Dabar turėsim trumpas atostogas. 
Pranešime, kada vėl prasidės repeticijos. 
Tada kviečiame ir naujus šokėjus įsijungti 
į mūsų grupę.

* ♦ *
We are.happy to report an enjoyable and 

successful performance in Adelaide at the 
Tautinių Šokių Šventė.

We will now have a short break but we 
will let everyone know when rehearsals start 
again.

We invite all dancers, old and new, to 
watch this paper and join us at that time.

“Sūkurys” committee 2002-2003
President Juhani Pullinen 9869 8180
Secretary Jaurie Cox 9484 6276 
Treasurer Gailė Strolytė
Wardrobe Mistress Irena Kalėda 
Group Leader Marina Coxaite-Taylor 
Children’s Group Leader Kristina Rupšienė

“Dainos” choro choristų 
dėmesiui!

Pranešame, kad šių metų repeticijos pra
sidės penktadienį, sausio 31 dieną, 7 vai. 
vak.. Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Kviečiame visus choristus skaitlingai 
dalyvauti. Taip pat mielai laukiame naujų 
dainos mylėtojų.

“Dainos” choro Valdyba

Pranešimai Hobarto lietuviams
Hobarto lietuviai kviečiami dalyvauti šiuose renginiuose:
1. Pabaltiečių gegužinėje, sekmadienį, vasario 9 dieną, 12 vai. Tolosa Park, 
Glenorchy, prie būdos nr. 4 (Eucalypt). Užkandžius ir gėrimus atsineškite savo.
2. Nepriklausomybės paskelbimo šventėje, sekmadienį, vasario 16 
dieną, pradedant 4 vai. p.p., pas p.p. Šikšnius, 43 Easton Ave, West Moonah.
Prašome atsinešti užkandžius. Kava ir arbata bus vietoje.
Po minėjimo - bendruomenės susirinkimas, per kurį bus renkamas nario mokestis. 
Kadangi šiais metais Vasario 16 - sekmadienis, vėliavos pakėlimo prie Taikos Sienos 
nebus. Hobarto Apylinkės Valdyba

Pareiškimas
Šiuo informuoju “Tėviškės Aidų” skai

tytojus Sydnėjuje ir apylinkėse, kad nuo 
2002 m. birželio 12 dienos pasitraukiau iš 
Sydnėjaus korespondento ir laikraščio at
stovo darbo Sydnėjuje. Visais reikalais, lie
čiančiais “T.A.”, kreipkitės tiesiog į “Tėviš
kės Aidų” Redakciją ar Administraciją.

Antanas V. Kramilius OAM JP.

AK JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” PKENUMEKATĄ?

Melbourno lietuvių dėmesiui
Melboumo Lietuvių Bendruomenės inkorporacijos projektas buvo pristatytas neeiliniame 

susirinkime 2002 m. gruodžio 15 dieną. Norintieji gali gauti kopiją. Norintieji pasiūlyti 
pakeitimus inkorporacijos projekte turėjo juos siųsti raštu Melboumo Apylinkės Valdybai 
iki 2003 m. sausio 15 d. Pasiūlyti pakeitimai turi būti konkretūs ir aiškūs. Po to, Apylinkės 
Valdyba, išanalizavus pasiūlymus, paruoš galutinį projektą, kurio kopiją bus galima gauti 
prie bažnyčios ir Lietuvių Klube (ant stalo) sausio 26 dieną.

Neeilinis Melbourno Bendruomenės susirinkimas įvyks vasario 16 dieną, tuoj po 
minėjimo Jubiliejinėje salėje.
DARBOTVARKĖJE: priimti Vaidybos pasiūlymą inkorporuoti ALB Melbourno Apy

linkę pagal galutinį projektą ir pagal Australijos įstatymus.
Kviečiame visus Bendruomenės narius dalyvauti. Melbourno Apylinkės Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. — 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis. Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senate.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. — 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.conVmpastoge 
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. Kartcjant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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