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Sekmadienį, sausio 19 dieną. Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko minėjimas, sujungiąs Sausio 
Tryliktąją ir Kariuomenės Dieną. Programoje dalyvavo Antanas Kramilius OAM, Garbės 
generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris. istorikas iš Lietuvos Vytautas Kučinskas ir 
atsargos kapitonė Lolita Kalėda. Plačiau apie minėjimą skaitykite MP psl. 3.
Danny Kalėdos nuotraukoje (iš kairės) - atsargos kapitonė Lolita Kalėda (ji taip pat yra 
ir naujoji ALB Krašto Valdybos pirmininkė), Juta Šliterienė ir Garbės generalinis konsu- 

-laxSydnejuje Viktoras Šliteris.

Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Halinai Statkuvienei — AM
Šių metų Australijos Dienos proga AM titulas 

(Member of the Order of Australia) buvo suteiktas 
melboumiškei Halinai Statkuvienei. Kaip oficialiai 
paskelbta, šis garbingas titulas jai suteiktas "for 
service to Lithuanian community in Melbourne

Nuoširdžiai sveikiname Haliną Statkuvienę šia 
ypatinga proga ir džiaugiamės Australijos pripa
žinimu. kad jos nuopelnai lietuvių bendruomenei 
yra išskirtiniai.

Linkime, kad gerbiama Halina dar daug metų 
tęstų savo darbą lietuvybės baruose - su įprastine 
energija, entuziazmu ir ištverme.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir 
MP Redakcija

Laisvės gynėjų diena Sydnėjuje

R. Paksas susidomėjo Žemaičių 
Kalvarijos atstatymu

Telšiai, sausio 23 d. (ELTA). Telšių vys
kupas Jonas Boruta pakvietė busimąjį LR 
Prezidentą Rolandą Paksą bendradarbiauti 
atstatant bei atnaujinant Žemaičių Kalva
riją. kuri, pasak vyskupo, turėtų tapti trau
kos centru ne tik Lietuvos žmonėms, bet ir 
užsienio turistams. Telšių vyskupas busi
majam valstybės vadovui išsakė idėją, jog 
Žemaičių Kalvarijoje reikėtų pastatyti re
kolekcijų namus. Vyskupas taip pat užsi
minė, jog daugiau tikinčiųjų galima būtų 
pritraukti plėtojant kaimo turizmą šiame 
regione. R.Paksas iš esmės pritarė vy skupo 
J. Borutos iniciatyvai padaryti Žemaičių 
Kalvariją patrauklesnę ir prieinamesnę.

Be to, Telšių vyskupas pasiūlė būsima- 
jam LR Prezidentui tapti Žemaičių Kalva
rijos atlaidų globėju. Telšių vyskupas džiau
gėsi jau nebe pirmu susitikimu su R. Paksu. 
gimusiu ir užaugusiu Žemaitijos sostinėje 
Telšiuose. "Prezidentas turi labai kilnius 
tėvelius, kuriuos gerbia ir giria kone visi 
Telšiai ”, - sakė J. Boruta, kuriam R Paksas 
ta proga padovanojo tapytą paveikslą “An
gelas ir skulptūra”. Džiaugdamasis, kad 
būsimasis Prezidentas yra žemaitis, vys
kupas sakė jog tikisi daugiau progų ben
dradarbiauti.

Viešnagės metu R. Paksas taip pat su
sitiko su Telšių Kunigų seminarijos vado
vybe, dėstytojais ir klierikais. Jiems jis pa
dovanojo miniatiūrinę knygelę “Lakūnas 
Rolandas Paksas”. Būsimasis Prezidentas 
aplankė ir savo mokyklą, dabar jau tapusią 
Žemaitės gimnazija. R. Paksui buvo malonu 
išvysti tebedirbančią savo šokių mokytoją. 
Gimnazistai priminė išrinktajam Prezi
dentui, jog jis buvo 53 laidos abiturientas.

Bendraudamas su Žemaičių draugijos 
atstovais, R. Paksas pritarė, kad žemaičiai 

yra Lietuvos kultūros pamatas. Tačiau, 
pasak jo, niekad nebus gera gyventi tro
boje su vienu pamatu. "Todėl aš kviečiu 
drauge kurti geresnę valstybę ne tik že
maičius, bet ir suvalkiečius, dzūkus ir aukš
taičius”, - sakė jis.

Vėliau R. Paksas aptarė regiono prob
lemas su Telšių apskrities viršininku ir 
Žemaitijos merais. Vakare surengtas susi
tikimas su Telšių visuomene.

Išrinktajam Prezidentui Rolandui Pak
sui iškilo netikėtas rūpestis. Kretingos vai
kai jam priminė rinkimų kampanijos metu 
duotą pažadą padalyti po kilogramą sal
dainių. jei taps šalies vadovu. "Priminti to 
pažado mums nereikia, nes jis nėra už
mirštas”,- sakė vienas artimiausių R. Pakso 
bendražygių Gintaras Šurkus. "Galiu ga
rantuoti, kad visi R. Pakso rinkimų paža
dai bus įvykdyti Liberaldemokratas sakė, 
jog dabar svarstomas geriausias būdas, kaip 
išdalyti pažadėtuosius saldainius.

Lietuva bus aktyvi ES narė
Vilnius, sausio 22 d. (ELTA). Derybose 

su Europos Sąjunga (ES) įrodžiusi, kad yra 
konstruktyvi ir patikima partnerė, Lietuva 
rengiasi tapti aktyvia ES nare ir pasinaudo
ti visomis narystės teikiamomis galimy
bėmis. Tokią poziciją Vilniuje viešinčiai 
užsienio žurnalistų grupei išsakė Europos 
komiteto gen. direktorius Petras Auštrevi- 
čius, kuris pristatė Lietuvos derybų su ES 
rezultatus ir kalbėjo apie pasirengimą refe
rendumui dėl narystės ES.

Į Lietuvą atvyko žurnalistai iš 12 žinia- 
sklaidos priemonių, tarp jų - Ispanijos 
naujienų agentūra EFE, “Euronews”, “Ra
dio France”, “EU Observer” ir kiti. Šis žur
nalistų vizitas - bendras Lietuvos ir Euro
pos žurnalistikos centrų projektas, kurio 
tikslas - dabartinių ES šalių gyventojus
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XXII Australijos Lietuvių Dainų Šventė

Scenoje - Jungtinis Australijos lietuvių choras su dirigente Birute Prašmutaite.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

"Kai 1960 m. įvairiomis priemonėmis 
vykome į pirmąją Australijos Lietuvių Dai
nų Šventę Sydnėjuje, Rotušės salėje, kai 
1962 m., lygiai prieš keturiasdešimt vasa
rų, Adelaidės miesto Rotušės salę pripil
dėme žiūrovais ir dainininkais, turbūt nė 
vienam nekilo klausimas, kiek dar kartų 
suvažiuosime Šiais žodžiais po Australi
jos Himno nuo scenos prabilo tuometinis 
“Lituania” choro admininstratorius Leonas 
Gerulaitis, atidarydamas XXII-ąją Austra
lijos Lietuvių Dainų šventę Adelaidėje, 
gražioje Prince Alfred College salėje. Salė 
ypač buvo gera tuo. kad atidarius abiejuo
se šonuose dideles duris, su džiaugsmu bu
vo galima atsikvėpti ir pajusti nors truputį 
vėsumos, kurią atnešė taip laukiama Aus
tralijos gamtos dovana - “cool change”. 
Kiek gaila buvo saldžiabalsių dainininkių, 
pasipuošusių puikiais margaspalviais tau
tiniais rūbais, nes scenoje joms jokie atvė
simai negaliojo.

Na ir sugužėjo dainininkų į Dainų 
Šventę - virš šimto trisdešimties: iš Geelongo 
- “Viltis”, iš Melbourne - “Dainos Sam
būris” ir “Danos Vyrai”, iš Sydnėjaus - 
“Daina” ir iš Adelaidės - “Lituania”. Cho
rams dirigavo (ta pat eile) Aldona Scano. 
Birutė Prašmutaite. Dana Levickienė. Ja
cintą Mikutė ir Jonas Pocius. Pradžioje gir
dėjome jungtinį chorą, diriguojamą Jono 
Pociaus, dainuojantį “Su dainele” (D.Ga- 
ko-J.Ankaus) ir, diriguojamą Danos Le
vickienės. dainuojantį “Dievo dovana” 

(A. Paulavičiaus).
Toliau sekė Australijos lietuvių chorų 

koncertas, kurį pradėjo Adelaidės “Litu
ania” (dirigentas J.Pocius) su “Pasvei; 
kinimo choru” iš V.Klovos operos “Pilėnai”, 
A. Mikulskio harmonizuota “Lopšine” ir 
J.Strolios “Valiok, dalgeli!”

Geelongo “Viltis (dirigentė A. Scano) su 
solistais Stase ir Julium Lipšiais padaina
vo “Kartą mačiau ramunę baltą”. “Kopų 
balsai” ir D.Levickienės harmonizuotą 
“Liaudies dainų pynę”. Juos sekė Sydnėjaus 
“Daina” (dirigentė J. Mikutė). Moterys pa
dainavo liaudies dainą “Šlama šilko vėjas”, 
vyrai - P. Butkaus “Aras”, o mišrus choras 
- “Vergų chorą” iš G. Verdi operos “Na
bucco” ir J.Naujalio “Lietuva brangi”.

Pirmąją dalį užbaigė Melbourne 
“Dainos Sambūris” (dirigentė B.Prašmu- 
taitė) su Wt. Kernagio “Mūsų dienos kaip 
šventė”, ARaudonikio “Vien tik tango” ir 
su solistais L Čižauskaitė-Tigam. G.Anta- 
naičiu ir AKarazija - “Būkim draugai”.

Kol dainininkai ir publika išėjo per
traukai, permečiau akimis programą ir 
dėmesį patraukė gausus būrys instrumen
talistų akompaniatorių. Scenoje matėme ir 
girdėjome pianistus: Nemirą Masiulytę- 
Stapleton. Ritą Mačiulaitienę, Aldo Kovacs, 
Nick Alvisio, Zitą Prašmutaitę; gitaristus: 
Julių Lipšį, dr. APranckūną. Algį Karaziją 
ir akordeonistą Juozą Songailą. Jie suteikė 
chorams skambesio ir tvirtybės.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Suėmusi eilę įtariamų teroristų, britų 
policija tikisi išardžiusį jų planus panaudoti 
ritino nuodus prieš kariuomenės stovyklas. 
Sausio 21 d. policija apsupo musulmonų me
četę šiaurinėje Londono dalyje. Per kratų 
užtikta nelegalių ginklų, daug klastotų as
mens dokumentų. Suimti keli Alžy ro kilmės 
asmenys.

Italų policija irgi suėmė keturis alžyriečius, 
iškračiusi musulmonų maldos namus. Rasta 
daug sprogstamos medžiagos bei numatytų 
teroristinių taikinių brėžinių, jų tarpe Londo
no požeminių traukinių tinklo planas bei ar
timos NATO bazės planai.
♦ Sausio 24 d. ispanų policija išardė tero
ristinį tinklą Katalonijoje, suėmusi 16 įtaria
mųjų ekstremistų Barcelonos apylinkėse. 
Didesnė suimtųjų dalis kilusi iš Alžyro.
♦ Sausio 27 d. Hans Blix įteikė oficialų Ira
ko masinio naikinimo ginklų paieškos inspek
torių raportą JT Saugumo Tarytai. Irakas tik 
dalinai kooperavęs su inspektoriais. Buvę 
sunkumų susisiekiant su Irako ginklų specia
listais apklausinėjimams. likę daug neišaiš- 
kinių problemų, reikėtų tęsti paieškas. JAV 
yra įsitikinusios, kad Irakas yra jau sulaužęs 
ankstesnes JT rezoliucijas, ir kad Irako užpuo
limui nėra reikalingas naujas Saugumo Ta
rybos nutarimas. Tokį nutarimą stengtųsi 
sutrukdyti Prancūzija ir Xbkietija. Karo atveju 
galimos JAV talkininkės būtų: D.Britaniją 
Australija, Kanada, Ispanija, Italija, ir beveik 
visos Rytų Europos valstybės.
♦ Sausio 23 d. iš Sydnėjaus į Persų įlanką 
išplaukė Australijos karinis transporto laivas 
“Kanimbla” su 350 kariais bei karo laivyno 
personalu. Jie bus parengtyje galimam kon
fliktui su Iraku. Australijos opozicijos lyderis

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta is 1 psl.
supažindinti su būsimomis šalimis narė
mis. Šį projektą finansuoja Europos Ko
misija. P. Auštrevičius žurnalistus infor
mavo, jog Lietuvai bus ypač aktualūs že
mės ūkio, energetikos, regioninės ir infra
struktūros plėtros bei kiti klausimai. “Lietu
va aktyviai, rengiasi ES paramos lėšų įsi
savinimui bei savo šalies atstovavimui, 
siekiant užtikrinti, kad Lietuvos interesai 
ir prioritetai taptų ES darbotvarkės dali- 
mi‘\< pažymėjo jis.

Jo teigimu, šiuo metu Lietuvos darbo
tvarkė intensyvi - rengiama Stojimo sutar
tis/kurioje atsispindės visos Lietuvos sto
jimo į ES sąlygos, suderėti rezultatai. Su
tarties, kuri bus viena visoms naujoms 
valstybėms narėms, rengimą Lietuvoje ko
ordinuoja Europos Komitetas. Stojimo do
kumentus sudaro Stojimo į ES sutartis bei 
ją lydintys dokumentai: Baigiamasis aktas, 
šalių deklaracijos, priedai ir protokolai. 
Dokumentuose bus užfiksuotos visos šalių 
kandidačių narystės sąlygos, prisiimti 
įsipareigojimai, išsiderėti pereinamieji lai
kotarpiai, ES sutarčių pataisos ir 1.1. Visus 
stojimo dokumentus sudarys apie 6 000 
puslapių. Dokumentai rengiami 21 kalba.

Derybas su ES Lietuva bei dar devynios 
kandidatės baigė praėjusių metų gruodžio 
13 dieną Danijos sostinėje Kopenhagoje. 
Stojimo sutartį Lietuva ir ES pasirašys 
balandžio 16 d. Graikijos sostinėje Atė
nuose. Jį įsigalios, kai sutartį ratifikuos ES 
narių ir kandidačių parlamentai. Visatei
sėmis ES narėmis kandidačių dešimtukas 
rengiasi tapti 2004 m. gegužės 1 dieną.

Pietūs su ES ir NATO valstybių 
ambasadoriais

Vilnius, sausio 22 d. (ELTA). Sausio 22 
d. Prezidentūroje surengti jau tradicija tapę 
kasmetiniai pietūs, į kuriuos Prezidentas 
Valdas Adamkus pakviečia Europos Sąjun
gos (ES) ir NATO valstybių ambasadorius.
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Simon Crean apgailestavo šio karinio kon
tingento išsiuntimą, laikydamas jį per anks
tyvu, kol negautas Saugumo Tarybos prita
rimas Irako užpuolimui.
♦ Artinantis parlamento rinkimams Izra
elyje, padažnėjo susidūrimai tarp Izraelio 
kariuomenės ir palestiniečių pogrindžio or
ganizacijų Gazoje ir Vakariniame Krante. 
Sausio 23 d. palestiniečiai nukovė tris Izraelio 
karius netoli Hebrono. Sekančią dieną Gazos 
ruože kovose su įsiveržusiais Izraelio kariais 
žuvo trys palestiniečiai, apie 20 sužeistų. 
Sausio 25 d. palestiniečiai iš Gazos ruožo 
raketomis apšaudė Izraelį. Sausio 26 d. stip
rios Izraelio karinės pajėgos, remiamos tankų 
ir aviacijos, giliai įsiveržė į patį Gazos miestą. 
Kovose žuvo 12 palestiniečių, virš 50 sužeistų 
Izraelio karinė vadovybė paneigė palestiniečių 
tvirtinimą, kad sunaikinti keli tankai.
♦ Sausio 25 d. lėktuvo katastrofoje žuvo 
Kenijos darbo ministras ir abu lakūnai, su
žeisti bent trys kiti skridę ministrai. Iš Busią 
oro uosto Ugandos kaimynystėje kyląs lėk
tuvas įvažiavo į duobę ir nepajėgė aukščiau 
pakilti, atsitrenkdamas į keletą pastatų.
♦ Po daugiau kaip 50 metų pertraukos at
gaivintas susisiekimas komerciniais lėktuvais 
tarp Kinijos ir Taivano. Sausio 26 d. pirmasis 
lėktuvas, pakilęs Taipei, nusileido Šanchajuje, 
o tuo pat metu lėktuvas iš Šanchajaus atskrido 
į Taivaną.
♦ Sausio 26 d. Paryžiuje pasirašyta kompro
misinė taikos sutartis tarp Dramblio Kaulo 
Kranto vyriausybės ir sukilėlių, užbaigiant 4 
mėnesius trukusį pilietinį karą. Dramblio 
Kaulo Kranto sostinės Abidjan gyventojai 
nepalankiai sutiko sutarties pasirašymą, ne
patenkinti sutarties sąlygomis. □

Darbo pietuose dalyvavo kelios dešimtys 
diplomatų, taip pat užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis ir Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius, vyriausiasis Lietu
vos integracijos į NATO koordinatorius 
Giedrius Čekuolis. Susitikime kadenciją 
baigiantis Prezidentas Valdas Adamkus 
padėkojo NATO ir ES šalių ambasadoriams 
už paramą ir bendradarbiavimą siekiant 
strateginių Lietuvos tikslų, plėtojant dvi
šalius santykius ir didinant žmonių bei 
tautų savitarpio supratimą.

Pasiteiravus apie Lietuvoje vykstančių 
politinių procesų perspektyvą besivieni
jančios Europos kontekste, Prezidentas V. 
Adamkus sakė esąs tikras, kad jokios jėgos 
neprivers Lietuvos išsukti iš strateginio eu- 
roatlantinės integracijos kelio. Prezidentas 
pabrėžė, jog išlaikyti šio proceso dinamiką, 
spartinti Lietuvos pažangą gali politinių 
jėgų ir visuomenės konsolidacija.

V. Adamkus pažymėjo, kad, Lietuvai 
gavus kvietimus prisijungti prie NATO ir 
ES, dabar svarbu tinkamai pasinaudoti 
atsiveriančiomis naujomis galimybėmis 
užtikrinti šalies saugumą ir stabilią raidą, 
stiprinti ūkį, mokslą ir kultūrą. Tai, pasak 
V. Adamkaus, yra ne tik žmonių gerovės, 
bet ir demokratijos, pilietinės visuomenės 
stiprinimo pagrindas.

Pietuose dalyvavusių ambasadorių vardu 
kalbėjęs Švedijos Karalystės ambasadorius 
Jan Palmstierna sakė, jog Prezidento V. 
Adamkaus tradiciniai susitikimai su užsie
nio diplomatais demonstravo Lietuvos ir jos 
vadovo atvirumą. Tai, pasak diplomato, 
buvo svarbus veiksnys, prisidedantis prie 
euroatlantinės integracijos proceso sėkmės.

Narystei ES pritaria vis 
daugiau Lietuvos gyventojų
Vilnius, sausio 24 d. (ELTA). Kas mė

nesį atliekama gyventojų nuomonės ap
klausa rodo, jog Lietuvos siekį tapti Euro
pos Sąjungos (ES) nare remia vis daugiau 
šalies gyventojų. Jei šiuo metu vyktų

Žemaičiai reikalauja savos tautybės
39 metų telšiškis juristas Arvydas Nor

vydas ir iš Klaipėdos kilęs 34 metų Seimo 
narys Egidijus Skarbalius siekia, kad gy
ventojų visuotinio surašymo duomenyse 
jų tautybė „lietuvis“ būtų pakeista į „žemai
tis“. 2001 m. atliktos Lietuvos gyventojų sura
šymo programoje rašomą jog abu jie yra lie
tuviai. Netikėtą šių asmenų skundą svarstys 
Variausioji administracinių ginčų komisija.

A.Norvydas bandė laiškais įtikinti Sta
tistikos departamento vadovus pakore
guoti statistikos duomenis ir priskirti jį že
maičių tautybei, tačiau departamento parei
gūnai teigė, kad gyventojų registro klasi
fikatoriuje “žemaičių” nėra. Jie sutinka, kad 
2001 m. vykusio gyventojų surašymo metu 
žemaičio tautybę yra nurodę ir daugiau 
piliečių, tačiau tik vienintelis A.Norvydas 
kreipėsi į Statistikos departamentą dėl duo
menų patikslinimo.

Savo tiesą net Europos Žmogaus Teisių 
Teisme Strasbūre nusiteikęs ginti žemaitis 
tikina esąs teisus. Jis citavo Europos teisės 
nuostatą jog „asmenys savo noru turėtų 
pasirinkti, kuriai etninei ar tautinei grupei 
jie priklauso“.

„Žemaičių tauta neišnyko, žemaičių 
savimonė gyva ir to fakto ignoravimas — 
visiškas nesusipratimas”, - Vyriausiajai ad
ministracinių ginčų komisijai adresuotame 
skunde rašo A.Norvydas. "Tai rodo kaimy
ninių šalių, kuriose nėra ignoruojami tau
tų atstovai, pavyzdys“.

A.Norvydas mano, kad nacionalinė teisė 
šio klausimo iš esmės nereglamentuoja, o 
Statistikos departamento pasirinktą tauty
bių klasifikatorių vadina niekiniu ir netai- 

referendumas, už Lietuvos stojimą į ES 
balsuotų 67.7% apklaustųjų, tai yra, 4.1% 
daugiau nei gruodį. Prieš Lietuvos ES šį 
mėnesį referendume balsuotų 3.3% mažiau 
nei ankstesnės apklausos metu - 14% res
pondentų. Sausio mėnesį sumažėjo ir 
neapsisprendusiųjų - nuo 19.1 iki 18.3%.

Lietuvos gyventojų apklausą sausio 16- 
19 dienomis atliko tyrimo centras “Vilmo- 
rus”. Šio centro direktoriaus Vlado Gaidžio 
teigimu, šalies gyventojų apsisprendimas 
dėl Lietuvos stojimo į ES yra stabilus, 
žmonės remia politikos tęstinumą. Sausio 
23 d. Seimas pritarė nutarimo projektui, ku
riame siūloma referendumą dėl šalies sto
jimo į ES surengti šių metų gegužės 11 
dieną. Tokiu atveju Lietuva referendumą 
surengtų ketvirta tarp dešimties šalių kan
didačių. Malta referendumą ketina rengti 
kovo 8, Slovėnija - kovo 23, Vengrija - ba
landžio 12 d. Gegužės 16-17 d. referendu
mas turėtų įvykti Slovakijoje, birželio 8-ąją 
Lenkijoje, birželio 14-ąją Čekijoje, rugsėjo 
14 d. - Estijoje, rugsėjo 20 d. - Latvijoje. 
Savo gyventojų nuomonės dėl šalies sto
jimo į ES neatsiklaus tik Kipras.

Praėjusių metų gruodį derybas dėl na
rystės ES baigęs šalių dešimtukas, tarp 
kurių ir Lietuva, šių metų balandžio 16 
dieną Graikijoje sostinėje Atėnuose pasira
šys Stojimo į ES sutartį. Visateisėmis ES 
narėmis jos taps 2004 m. gegužės 1 dieną.

Valstybės kontrolė reikalauja 
nubausti kaltus

Vilnius, sausio 24 d. (ELTA). Valstybės 
kontrolės (VK) auditoriai konstatavo, kad 
Seimo kanceliarija, organizuodama pastatų 
remonto darbus, pažeidinėjo Viešųjų pir
kimų įstatymą bei kitus norminius aktus, 
neracionaliai naudojo valstybės lėšas. 
Valstybės kontrolierius Jonas Liaučius sa
vo sprendime nustatė Seimo kanceliarijai 
3 mėnesių terminą pažeidimams pašalinti. 
Valstybiniai auditoriai pareikalavo imtis 
priemonią kad dėl neracionalaus lėšų nau
dojimo kalti asmenys būtų nubausti.

Valstybės kontrolė Seimo Pirmininko 
Artūro Paulausko prašymu tyrė, kaip Seimo 
kanceliarija 1998-2002 m. organizavo Sei
mo pastatų remontą. 

kytinu. Statistikos departamento teiginį, jog 
1923 m. gyventojų surašyme nebuvo fik
suojami duomenys apie žemaičių tautybę, 
A.Norvydas laiko nerimtu.

Telšiškio duomenimis, dzūkai ir aukš
taičiai niekada nebuvo ir nėra tautos, jie yra 
lietuviai. Tuo tarpu žemaičiai ir lietuviai 
buvo dvi Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės, o vėliau ir Rusijos imperijos sudėty
je buvusios tautos.

Dažnas žemaitis mėgsta pasididžiuoti 
turįs du pasus - ne tik Lietuvos piliečio, 
bet ir žemaičio. Prieš 13 metų pradėti spaus
dinti žalios spalvos žemaičių pasai tapo 
savotišku ištikimybės Žemaitijai simboliu. 
Žemaičių kultūros draugija jau yra išdali
jusi per 8 000 nario pažymėjimą dar va
dinamų žemaičių pasų.

„Žemaičių pasą gali įsigyti ne tik že
maičiai, bet ir aukštaičiai, dzūkai ar suval
kiečiai, pasižadėję dirbti ir visomis išga
lėmis prisidėti prie Žemaitijos išsaugojimo 
ir suklestėjimo“, - pabrėžė draugijos 
prezidentas telšiškis Stasys Kasparavičius.

Norintiems įsigyti pasą be pasižadė
jimo, reikia sumokėti ir 12 litų stojamąjį 
draugijos mokestį. Norėdami gauti šį 
dokumentą be kitų būtinų duomeną žmo
nės turi nurodyti savo ūgį, akių bei plaukų 
spalvą.

Žemaičio pasą yra gavę nemažai ir už
sienyje gyvenančių lietuvių. Ne vienas jų 
šiuo dokumentu naudojasi važinėdamas po 
pasaulį ir dėl to nepatiria jokių keblumų ar 
nesusipratimų. Šis pasas dažniausiai už
kliūva tik Lenkijos pasieniečiams.

Pagal Lietuvos spaudą

Kaip nurodo Valstybės kontrolė, 2000 
m. Seimo kanceliarijos paskelbtą konkursą 
remontuoti ir rekonstruoti Seimo rūmų ir 
viešbučių patalpas bei kitus pastatus laimė
jo UAB “Alsa”, nors jos pasiūlyta kaina 
buvo didesnė už kito konkurso dalyvio - 
AB “Panevėžio statybos trestas” pasiūlytą 
kainą. Auditoriai nustatė, kad organizuo
dama šį konkursą Seimo kanceliarija nesi
laikė norminių aktų reikalavimų. Tai sudarė 
prielaidas neekonomiškai naudoti remon
tui skirtas lėšas. Pavyzdžiui, vien tik už 
tinko remonto darbus “Alsa” buvo sumokėta 
168 000 Lt, arba keturis kartus brangiau, 
nei būtų tekę mokėti pagal kito konkurso 
dalyvio pasiūlytą kainą ir du kartus bran- 
giaą nei konkurso metu prašė sumokėti 
UAB “Alsa”.

2001-2002 m. viešojo pirkimo konkursą 
taip pat taip laimėjo ir Seimo pastatus re
montavo “Alsa”. Auditoriai nustatė, kad 
konkursas buvo surengtas pažeidžiant Vie
šųjų pirkimų įstatymą. Nustatydama kon
kurso nugalėtoją viešojo pirkimo komisija 
nepareikalavo, kad “Alsa” pagrįstų savo 
pasiūlyme nurodytą kainą kuri buvo ma
žesnė už kitų konkurso dalyvių pasiūlytas 
kainas. Analizuodami “Alsa” atliktus dar
bus, auditoriai nustatė, kad jų faktinė kaina 
maždaug 2-2,5 karto viršija konkursui 
pasiūlytas šios bendrovės kainas.

Praėjus pusantro mėnesio po konkurso 
Seimo kanceliariją neskelbdama naujo kon
kurso sudarė dar vieną sutartį su “Alsa” dėl 
Seimo rūmų stogo remonto, pavadindama 
jį “nenumatytais darbais”. Vėliau Seimo kan
celiarija rangovo naudai pakeitė konkursi
nio pasiūlymo turinį ir suteikėjam 200 000 
Lt avansą kurį galima vertinti kaip bepro- 
centį kreditą. Už visus šiuos darbus Seimo 
kanceliarija sumokėjo 1.23 mln. Lt. Be to, 
Seimo kanceliarija neskelbdama viešojo 
pirkimo konkurso “Alsai” už remontui 
reikalingas medžiagas sumokėjo 1.3 mln. 
Lt. Iš viso per 2000-2002 m. Seimo kance
liarija UAB “Alsa” sumokėjo 5.14 mln. Lt, 
arba 80% visų statybos ir remonto dar
bams skirtų lėšų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E Laisvės gynėjų diena Sydnėjuje

Literatūros ir Tautosakos Vakaras Adelaidėje
XXII-ųjų Lietuvių Dienų proga Ade

laidėje (gruodžio 28 d.) buvo suruoštas 
Literatūros ir Tautosakos Vakaras. Vakaro 
vadovė - Janina Vabolienė, režisierė - Elena 
Varnienė.

Renginyje buvo siekiama atvaizduoti 
Lietuvos kultūros istorijos raidų nuo Min
daugo laikų iki šių dienų. Visa tai išreiš
kiant liaudies dainomis, poezija ir trupučiu 
prozos. Uždavinys nelengvas, o kaip pa
vyko - būta įvairių nuomonių. Renginio 
spausdintoje programoje buvo nurodyti 
skyriai: "Grįžkime trumpam į garbingus 
laikus... atminkime ir tamsius...”; “Pa
buskite! Pabuskite, Lietuvos žmonės...”; 
"Nauji laikai - kiti laikai ”; “Žodis ir daina 
eina prie galo ”.

Poeziją skaitė penki poetai - autoriai, 
kuriuos paminėsiu eilės tvarka: Alfredas 
Vitkūnas. Jūratė Reilly, Kaz. Kaminskas, 
Lidija Šimkutė, Aldona Veščiūnaitė - 
Janavičienė. Poeto a.a. Prano Pusdešrio eiles 
efektingai perdavė Linas Varnas.

Tautosakinė programos dalis buvo iš
reikšta ne vien liaudies, bet ir įvairių kom
pozitorių dainomis. Dainavo Adelaidės lie
tuvių moterų oktetas, vadovaujamas Geno

Adelaidės lietuvių moterų oktetas dainuoja Literatūros ir Tautosakos Vakare.

XXII Australijos...
Atkelta iš 1 psL

Antroji programos dalis buvo pavadinta 
“Australijos Lietuvių Jungtinio Choro kon
certas”. Jungtinis vyrų choras (dirigentė A 
Scano) padainavo J.Tallat-Kelpšos “Kur ly
gūs laukai”, M.Žalneravičiaus “Mano kai
mo daina” ir “Lėk žirgeli vėju”. Sekė Jung
tinis mišrus choras (dirigentė B.Prašmutai- 
tė) su K.V.Banaičio “Už jūrių marių”, M. 
Kymanto-Klajūno “Staklelės ir tulpelės”, St. 
Šimkaus “Kas subatos vakarėlį” ir B. Gor- 
bulskio “Mano gimtinė”, o po jų girdėjome 
“Danos VVrus” (dirigentė D.Levickienė) su 
ARačiūno “Į kovą”, E. Gailevičiaus “Ramo- 
vėnų maršu” ir K. V. Banaičio “Žygis į Minių”. 
Jungtinis moterų choras (dirigentė J.Mikutė) 
padainavo M. Vaitkevičiaus “Jaunystė”, 
“Bitaitė” ir “Visa širdim”. Pabaigai girdėjome 
Jungtinį mišrų chorą, diriguojamą D.Levic- 
kienės, dainuojantį “Už Raseinių, ant Du

Lolitos Kalėdos nuotraukoje- apdovanoti dirigentai ir atlikėjai atsisveikina su žiūrovais.

VftonikailMartišienei
sulaukus gražaus brandaus amžiaus,
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90-ties metų proga
linkime dar daug įdomių ir sveikų metų.

Nijolė ir Algis Bučinskai

vaitės Vasiliauskienės, daug dainų išpildė 
Melbourne “Kaimas”, vadovaujamas Edžio 
Lipšio, žavėjo Melbourne moterų duetas - 
Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė. 
Tiesa, nostalgiškai Adelaidės choristams 
nuskambėjo Genovaitės Vasiliauskienės 
įdainavimas iš Br. Budriūno kantatos 
“Lietuvos šviesos keliu”. Seniai, seniai pats 
Budriūnas buvo pas mus atvažiavęs! Šiam 
programos numeriui ypač tiko Vytauto 
Opulskio dekoracija scenoje: - vaikas ir 
verpėja prie ratelio.

Jumoro įnešė Viktoro Baltučio apsaky
mas “Kas mus išgelbės”. Tai senstančių 
žmonių godos ir kasdieninės juokingos 
problemos... o svarbiausiai - šypsokis, 
nors ir galą gautum! Svarbu pažymėti, kad 
vakaro programoje pynėsi poezija, dainos, 
na ir proza, buvo įvairumas, tam tikras gy
venimas.

Vakarą apvainikavo Melboumo “Kai
mas”, sudainuodamas dvi dainas. Antroji, 
manau, nemirtinga, tai - “Lopšinė tėvynei 
ir motinai”. Kas nežino Justino Marcin
kevičiaus refreno: “Kiek rovė, neišrovė, / 
Kiek skynė, nenuskynė ”. Argi ne tiesa?

V.A.V

bysos” ir, diriguojamą J.Pociaus, K.V. 
Banaičio “Po aukštus kalnus” bei Z.Mrkšo 
“Tėviškė”. Po dovanų, po Lietuvių Dienų 
Ruošos Komiteto pirmininkės žodžio, po 
tradicinių kanklių perdavimo sekančios XXUI 
Dainų Šventės Melbourne 2004 m. vadovei 
Birutei Prašmutaitei, šventė buvo baigta 
Lietuvos Himnu.

Po šventės dainininkai išskubėjo į 
Katalikų Centro salę, kur jų laukė tikrai 
užtarnauta vakarienė.

Jei kas paklaustų, kuri daina geriausiai 
patiko, su tvirtu įsitikinimu atsakyčiau: 
“visos”. Man Dainų Šventės niekuomet 
nebuvo ir nebus chorų varžybos ar kon
kursas. Nuostabu, kad po penkiasdešimt 
penkerių metų Australijoje mes dar įsten
gėme surinkti į sceną virš šimto trisdešimt 
dainininkų, o į salę - virš dviejų šimtų žiū
rovų bei surengti lietuviškos dainos šventę. 
Įvyks ji už dviejų metų ir Melbourne!!!

Leonas Gerulaitis

Sausio 13-ąją Lietuva minėjo dvyliktąsias 
Sausio 13 dienos metines - Laisvės Gynėjų 
dieną - kai beginkliai protestuotojai, kovo
dami už Lietuvos nepriklausomybę, krito 
pasipriešinę Sovietų Sąjungos kariniam 
puolimui.

Jau tradicija tampa ir Sydnėjaus Lietu
vių Klube ta proga rengiami minėjimai. 
Sausio 19 d. į Lietuvos karių veteranų s- 
gos ’’Ramovė” Sydnėjaus skyriaus pirmi
ninko Antano Kramiliaus OAM ir Lietuvos 
kariuomenės garbės atsargos kapitonės 
Lolitos Kalėdos surengtą minėjimą, skirtą 
ne tik Laisvės gynėjų dienai, bet ir Ka
riuomenės dienai pažymėti, susirinko pat
riotiški Sydnėjaus lietuviai. Solidžiai 
išpuoštoje salėje prieš minėjimo pradžią 
laukiantieji galėjo susipažinti su naujausių 
Krašto apsaugos ministerijos leidinių pa
rodėle, pasižiūrėti filmą; ” Lietuvos kariuo
menė NATO ekspertų akimis".

' Minėjimą atidaręs Ramovės pirminin
kas Antanas Kramilius OAM gražiu ir 
graudžiu žodžiu prisiminė Anapilin išėju
siuosius apylinkės draugus, žuvusius lais
vės gynėjus ir karius. Tylos minute ir malda 
buvo pagerbtos jų vėlės. Iš nepriklau
somybės kovų su bermontininkais Anta
nas Kramilius OAM į prisiminimų pynę 
gražiai įpynė savo asmeninius išgyveni
mus, artimųjų pasakojimus ir faktus. Didelį 
susidomėjimą sukėlė LR Garbės gen. kon
sulo Sydnėjuje Viktoro Šlitcrio OAM 
paskaita apie sunkų ir atkaklų Lietuvos ke
lią į Europos Sąjungą.

“2002-ųjų įvykių reikšmė Lietuvos valsty
bės istorijoje yra nenuginčijama ", - kalbėjo 
pranešėjas. ” Lietuva ir dar devynios Rytų ir 
Vidurio Europos valstybės Kopenhagoje Eu
ropos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime pa
kviestos prisijungti prie Europos Sąjungos. 
2004 m. gegužės 1-ąją naujomis ES narėmis 
turėtų tapti trys Baltijos valstybės - Lietuva, 
Latvija ir Estija, taip pat Malta, Lenkija, 
Čekija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir 
Kipras. Europos Sąjungos viršūnių tarybos 
susitikime Danijos sostinėje kvietimus į ES 
gavusios šalys Stojimo sutartis, planuojama, 
pasirašys 2003 m. balandžio 16 dieną. Tai 
turėtų įvykti būsimos ES pirmininkės - Grai
kijos sostinėje Atėnuose. Paskui šias sutartis 
turės ratifikuoti 15-os dabartiniu ES valsty
bių narių parlamentai. Dešimties naujų na
rių priėmimas padarys galą pasidalijimams 
Europoje. Pirmą kartą per istoriją Europa 
taps vieningą nes susivienijimas - tai jos 
žmonių laisva valia. ” Taip pat, Garbės gen. 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris OAM 
oficialiai Sydnėjaus bendruomenei pristatė ir 
pasveikino naujai išrinktą ALB Krašto Vil-
dybos pirmininkę Lolitą Kalėdą. Dalyvė

Į Laisvės gynėjų dienos ir Kariuomenės Šventės minėjimą Sydnėjaus Lietuvių Klube 
susirinko daug tautiečių ir svečių. Lolitos Kalėdos nuotrauka

Istorikas iš Lietuvos Vytautas Kučinskas.
Lolitos Kalėdos nuotrauka.

Apie Lietuvos Laisvės Armijos kovos ir 
patriotizmo rėžius Lietuvos kelyje į Nepri
klausomybę kalbėjo istorikas iš Lietuvos 
Vytautas Kučinskas. Jis akcentavo, kad 
"nepaisant žiauraus teroro, okupantams ne
pavyko palaužti Lietuvos gyventojų valios. 
Įvairūs pasipriešinimo veiksmai pareika
lavo daug aukų, bet Lietuvos dvasia nebuvo 
sunaikinta. Ji tik sustiprėjo. ”

Su Lietuvos integracija į NATO - Šiaurės 
Alanto Organizaciją - plačiai supažindino 
Lietuvos kariuomenės garbės atsaigos kapi
tonė Lolita Kalėda. Pranešėja atsakė į pa
grindinius rūpimus klausimus: "Koks NATO
- Šiaurės Atlanto sutarties tikslas? Kuo na
rystė NATO naudinga Lietuvai ir atvirkščiai
- Aljansui? Kada Lietuva taps pilnateise 
NATO nare? Kada NATO susikūrė ir jos 
raida? Kokios svarbiausios karinės sąjun
gos buvo per visą žmonijos istoriją? ” Lolita 
Kalėda pabrėžė, kad “dvylikametė mūsų 
Lietuvos kariuomenė savo brandos egzaminą 
išlaikė. Jos parengimą puikiai vertina visi 
NATO ekspertai ir diplomatija. Lietuva ma
ža, bet aktyvi NATO narė. Kariniu požiūriu 
tiek Lietuvos, tiek visų Baltijos valstybių 
indėlis į NATO bus nežymus, tačiau mūsų ša
lis irgi gali duoti naudos Aljansui"- kalbėjo 
pranešėja.

Dėl pašto techninių kliūčių videojuos
tos apie JAV Prezidento George W. Bush ir 
ponios Laura Bush vizitą Vilniuje (2002 m. 
lapkričio 23 d.) demonstravimas buvo 
nukeltas į Vasario 16-osios minėjimą. 
Vietoje jos rengėjai parodė Latvių kino 
studijos sumontuotą filmą apie 1991 m. 
sausio įvykius Vilniuje ir Rygoje.

Minėjimas baigėsi Tautos Himnu ir 
padėkos žodžiais rengėjams bei jų pagal
bininkams.
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Lietuva iš arti 

Kur link kaimas?
Danutė M. Baltutienė

Mano tema šiandien. Lietuvai ruošiantis 
stoti į Europos Sąjungą, labai aktuali ir opi 
ne vien valdžios derybininkams, bet ir vi
siems mąstantiems žmonėms. ■

Dauguma esame kilę iš kaimo arba mū
sų Šaknys yra kaime. Tarpukario metu, 
dauguma tautiečių gyveno kaime. Miestai 
tuomet buvo nedideli. Tik nedidelę mies
tiečių dalį sudarė lietuviai. Vilnius priklausė 
lenkams, Kaune ir kituose miestuose ir 
miesteliuose gyveno daug žydų.

Pokario metais (tarp 1948 ir 1952 m.) 
vyko kaimo valymas ir persitvarky mas. 
Stambesni ūkininkai, kurie nebuvo spėję 
pabėgti į Vakarus, buvo prievarta išvežti į 
Sibirą. Įvyko lietuvių diaspora. 1949 m. 
prasidėjo žemės ūkio kolektyvizacija. Žmo
nės buvo priversti su savo žemėmis ir turtu 
stoti į kolūkius. Bežemiams-benamiams. t.y. 
buvusiems kaimo darbininkams pasisekė. 
Vieni buvo apgyvendinti išvietintų ar pa
bėgusių sodybose, kitiems buvo pastatyti 
keturbučiai namai gyvenvietėse, šalia ko
lūkio centro. Kolūkiečio gyvenimas ir su-
kosi apie kolūkio centrą, nes čia buvo mo
kykla, paštas, kultūros namai. Bažnyčiai čia 
nebuvo vietos. Kai kur. pvz. Žlibinuose, 
bažnyčia buvo paversta į sporto salę. Kolū
kiečiai kartu dainavo, sportavo ir linksmi
nosi. tik kartu nesimeldė. Religines apei
gas, krikštą, santuoką reikėjo atlikti kuo 
toliau nuo bendradarbių, kad negautum 
pažeminimo darbe.

Ar žmonėms patiko tokia tvarka? Dau
guma buvusių kolūkiečių sako - taip, nes 
pagrindiniai jų poreikiai buvę patenkinti. 
Turėjo duonos ir žaidimų. Jeigu pritrūkdavo 
pragyvenimui kokių reikmenų, pasiskolin
davo iš kolūkio aruodų, fermų, nes jie buvo 
bendri savininkai - tai kodėl ne?

Danutė M. Baltutienė.

Pagrindinė taisyklė tais laikais buvo 
galvoti ir kalbėti kaip visi. Bendraminčiams 
gyvenimas buvo paprastas ir gan saugus. 
Jeigu susiginčijai su kaimynu ar uošviene, 
kreipiesi į kolūkio pirmininką arba kompar
tijos sekretorių, ir tavo problemos išspręs
tos. Kitaip mąstantiems ir neprisitaikėliams 
čia nebuvo vietos, bet tokių buvo mažuma, 
ir jie turėjo patys išspręsti savo problemas. 
Vieni ėjo mokslo ir karjeros keliu, persikėlė 
į didmiečius. kur galėjo anonimiškai gyven
ti. Kiti ieškojo bendraminčių pogrindžio 
veikloje, spausdino ir platino Bažnyčios 
kroniką ir draudžiamą literatūrą. Ekstre
maliose situacijose kai kurie tapo laisvės 
idėjos aukomis. Tačiau dauguma tik tyliai 
sau apmąstė visas nelaisvės problemas ir 

laukė geresnės dienos.
Laisvės ieškantiesiems - kovotojams po 

ilgamečių pastangų durys buvo atidarytos. 
1990-aisiais jie sulaukė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Apie juos, tačiau, dau
giau nekalbėsiu, man rūpi, kas atsitiko su 
kaimo žmonėmis? O jiems paskelbta laisvė 
atnešė neapsakomai daug sielvarto ir ne
gandų, nes jų kasdieninis gyvenimas staiga 
radikaliai pasikeitė. Iš saugaus, stabilaus 
gyvenimo ciklo - darbas, namai, išgertuvės, 
daržas, kur pragyvenimo lygis nors žemas, 
bet užtikrintas, o visi rūpesčiai gulėjo ko
munistų lyderiams ant pečių - staiga reikėjo 
persiorientuoti į demokratišką santvarką, 
kur kiekvienas galvoja už save ir turi pri
sitaikyti prie laisvos rinkos ekonomikos. 
Kolūkiai iro ir valstiečiai buvo palikti vidu
ry upės. Kaimo žmogus. 40 metų išdirbęs 
savo kolūkyje, kaipo pajų gavo tik kokį 
pasenusį padargą, o toliau - žinokis. Ne
bebuvo nei bendrų aruodų kaip papildomo 
pragyvenimo šaltinio. Reikėjo suktis ir 
greitai susigaudyti, ką daryti naujoje si
tuacijoje. Gabesnieji, gudrieji, apsukrieji 
perprato padėtį. Prasidėjo “prichvatizacijos” 
epocha. Kas sugebėjo. įsigijo nemažai tur
to. Tačiau daugumas paprastų žmogelių 
pasiliko už borto.

Prasidėjo naujos bendruomenės sluoks- 
niavimasis į turtuolius ir beturčius. Kaimo 
žmogus atiteko pastarajai grupei. Šiandien, 
dešimt metų po laisvės atgavimo, kaimas 
vis tebegrimzta į bedugnę. Rytoj kaimo 
žmogaus laukia dar didesni išbandymai.

Lietuva, kartu su dar kitomis devynio
mis narėmis - kandidatėmis ruošiasi stoti į 
Europos Sąjungą.Tam ruošiasi labai kruopš
čiai ir gali džiaugtis padariusi didelę pa
žangą derybose Briuselyje. Dėl daugelio 
sunkių klausimų, kaip pvz. atominės jė
gainės uždarymo, rusų tranzito per Lietuvą 
yra daugmaž susitarta, bet patys opiausi 
klausimai, susiję su žemės ūkio kvotom, 
žemės pardavimu užsieniečiams ir parama 
žemės ūkiui, tebekelia didelį susirūpinimą 

ūkininkams. Kai kalbu apie ūkininkus, aš 
turiu omenyje ūkininkus, auginančius 50 ir 
daugiau karvių, arba 80-100 ha javų ar run
kelių. Kadangi Briuselis žada skirti tik ket
virtadalį tos paramos, kuri skiriama dabarti
niams ES nariams, konkuruoti prekybos rin
koje jiems bus sudėtinga, ypač kad kandida
tėms yra skirtos mažesnės produkcijos kvotos.

Registruoti ūkininkai turi stiprų lobistinį 
organą - tai Žemės ūkio rūmai. Dauguma 
priklauso Ūkininkų sąjungai, kuri šiandien 
organizuoja mitingus, streikus, aktyviai 
dalyvauja rinkimų kampanijoje Valstiečių 
partijoje. Stambieji ūkininkai, visgi reikia 
manyti, įstojus į ES prasiskins sau kelią į 
geresnį ekonominį gyvenimą. Jiems bus 
prieinamos paramos per SAPARD ir kitas 
ūkio plėtrai skirtas programas.

Žymiai sunkiau bus trihektarininkams. 
Tai daugiausiai mažų miestelių ir gyven
viečių žmonės, kurie sovietmečiu dirbo ko
lūkyje. o dabar augina po dvi tris karves ir 
porą bekonų. Jiems ES nenumato skirti jo
kių paramų. Pagal naujai kuriamą valdžios 
įstatymą, valstybė rems tiktai ūkininkus, 
valdančius daugiau nei 4.5 ha arba gau
nančius daugiau negu 5 000 Lt pajamų iš 
ūkio veiklos. Bet šie mažažemiai sudaro dau
giau nei du trečdalius visų kaimo gyvento
jų. Europos Sąjunga numato jiems alternaty
vius kaimo verslus, kaip pvz. triušių, paukš
čių, ožkų, vaistažolių, daržovių, uogų augi
nimą. Kaimo turizmas taip pat plačiai links
niuojamas kaip perspektyvus kaimo verslas.

Tačiau valdžia net nesupranta, kad šie 
netradiciniai užsiėmimai daugumai kaimie
čių visai nepriimtini. Lietuvos žmonės nuo 
gilios senovės pripratę auginti karves ir 
kiaules, tad persiorientuoti į naujus verslus 
ir kooperuotis jiems yra per sunku.

Žemės ūkio mokyklos ir Žemės ūkio rū
mai organizuoja daug įvairiausių kursų 
žemdirbių lavinimui. Deja, tuos kursus lan
ko labai nedidelis skaičius žemdirbių, gal
būt todėl, kad kaimo žmonės yra žemesnio 
išsilavinimo ir švietimo nepageidauja.

Tęsinys kitame MP Nr.

2002-ųjų metų laureatai
Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komitetas 

paskelbė devynis menininkus - 2002 metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laurea
tus. Trumpu apibūdinimu pristatome juos “MP” skaitytojams. Red.

Skulptoriui Robertui Antiniui 
(g. 1946 m.) premija atiteko už šįmet Kaune, 
Valstybinio muzikinio teatro sodelyje. Ro
mo Kalantos susideginimo vietoje, atideng
tą paminklą "Aukos laukas”. Kiti žinomi 
darbai: “Kryžius - medis” (Kauno Ramybės 
parke), “Rūpintojėlis” (Rokiškyje). “Vaikų 
Tora” (Kaune). Išleido autorinę knygą "IR”. 
Dalyvavo parodose Vokietijoje, Prancūzi
joje, JAV, Vengrijoje, Slovėnijoje. Rusijoje 
ir kt. Šįmet jau apdovanotas LDK Gedimino 
ordino Karininko kryžiumi.

Dailininkas Arvydas Každailis (g. 
1939 m.) pelnė premiją už Petro Duis- 
burgiečio “Prūsijos žemės kronikos” 
iliustracijas bei heraldikos kūrinius. O šių 
jo kūrybinėje biografijoje daug ir reikš
mingų. pradedant valstybės herbu ir Pre
zidento vėliava, sostinės Vilniaus herbu ir 
baigiant mažųjų Lietuvos miestelių heral
dikos ansambliais. Ne mažiau įspūdingas 
ir dailininko iliustruotų knygų sąrašas. 1999 
metais dailininkas buvo apdovanotas LDK 
Gedimino V laipsnio ordinu.

Už pastarųjų penkerių metų kūrybinę 
veiklą propaguojant lietuvių kompozito
rių muziką bei naujų lietuvių kūrinių ini
cijavimą apdovanotas violončelininkas 
Davidas Geringas (g. 1946 m. Vil
niuje, dabar gyvenantis Vokietijoje). Šiuo 
metu Berlyno H.Eislerio aukštojoje muzi
kos mokykloje profesoriaujantis muzikas 
šįmet išleido kompaktinę plokštelę “David 
Geringas. My Recollections”, kuriame pri
statė lietuvių kompozitorių O.Balakausko
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ir kitų jam parašytus kūrinius.
Teatro režisierius Oskaras Koršu

novas (g. 1969 m.; jauniausias tarp lau
reatų) apdovanotas už šiuolaikinio teatro 
galimybių atnaujinimą pastarųjų penkerių 
metų spektakliuose: “Roberto Zucco”, “Va
sarvidžio nakties sapnas”, “Ugnies veidas”, 
“Meistras ir Margarita”, “Parazitai”, “Oidi- 
pas karalius”. Jis randa laiko statyti spek
taklius ir Lenkijoje, Vokietijoje, Norvegi
joje. Šiuo metu režisierius repetuoja Osle, 
Norvegijos nacionaliniame dramos teatre.

Kompozitoriui Jurgiui Juozapai- 
čiui (g. 1942 m.) premija skirta už kūri
nius “Solo contra tutti” smuikui ir orkestrui. 
“Mėnulio šviesa” smuikui, violončelei ir 
fortepijonui bei “Celeste” čelestai ir sty
ginių orkestrui. 1978 m. už simfoniją “Rex” 
jam buvo skirta Lietuvos valstybinė premi
ja. Jo kūrinius į savo programas įtraukė 
Prahos filharmonijos orkestras, kamerinis 
orkestras “Musica vitae” (Švedija), “Het 
Trio” (Olandija), “Traiect” ansamblis (Ru
munija) bei kt.

Kornelijus Platelis Audrius Stonys

Robertas Antinis Arvydas Každailis Davidas Geringas Oskaras Koršunovas

Šįmet aštuoniasdešimtmetį atšventęs 
rašytojas Jonas Mikelinskas - vyriau
sias tarp šiųmetinių laureatų. Jo knygos 
1983 m. buvo įvertintos Valstybine, o 1986 
m. - G.Petkevičaitės-Bitės, 1989-J.Paukš
telio, 1993 m. - fondo “Į laisvę” premi
jomis. Nacionalinė premija J.Mikelinskui 
paskirta už knygas “Avė libertas”, “Žmo
gaus esmė”, “Žmogus ir legenda”. Rašyto
jas yra LDK Gedimino IV laipsnio ordino 
kavalierius.

Poetas Kornelijus Platelis (g. 1951 
m.) Nacionalinę premiją gavęs už knygą 
“Atoslūgio juosta” bei rinktinę anglų kalba 
"Snare for the Wind”, taip pat poezijos 
vertimus iš anglų kalbos, jis retai tenkinasi 
vien literatūriniu drabu. Jis buvo Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministro pavaduotojas, 
leidyklos “Vaga” direktorius, pagaliau 
1998-2000 m. - Lietuvos švietimo ministras.

Dabar savaitraščio “Literatūra ir menas” 
vyriausias redaktorius.

Kino režisieriui Audriui Stoniui (g. 
1966 m.) premija skirta už drąsius kino 
kalbos eksperimentus ir originalią šių dienų 
tikrovės analizę trumpo metražo filmuose 
“Uostas”, “Fedia. Trys minutės po didžiojo 
sprogimo”, “Skrydis per Lietuvą, arba 510 
sekundžių tylos”, “Viena” ir visai neseniai 
žiūrovams pristatytą juostą “Paskutinis 
vagonas”. Režisieriaus darbai apdovanoti 
Oberhauseno (Vokietija), Gioro (Vengrija), 
Monso (Belgija), San Francisco (JAV), 
Saint Denis (Prancūzija) ir kituose tarptau
tiniuose kino festivaliuose.

Saksofonininko Petro Vyšniausko 
(g.1957 m.) nuopelnai Lietuvai apibrėžti 
abstrakčiai - “už koncertinę, kūrybinę ir 
pedagoginę veiklą, Lietuvos muzikinės kul
tūros puoselėjimą ir sklaidą pasaulyje”. Jis 

apdovanotas LDK 
Gedimino V laipsnio 
ordinu, Vyriausybės 
meno premija. Daly- 

■ vavo prestižiniuose 
džiazo festivaliuose 
Detroite (JAV), Ber
lyne (Vokietija), Zu- 
riche (Šveicarija), 
Perthe (Australija),

Petras Vyšniauskas Pori (Suomija) ir kt
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Prisimenant a.a.
Prabėgę bendravimo metai nusinešė su 

savimi man kažką labai brangaus - tai gerb. 
a.a. Bronių Stašionį. Norėčiau pasidalinti 
prisiminimais.

Jis mylėjo visa kas giedra, teisinga, pras
minga, buvo labai gailestingas kitiems vargs
tantiems. Ieškojo savyje to jausmo lobių, 
surasdavo juos ir pažerdavo ant viso savo 
gyvenimo kelio, palikdamas šviesų meilės 
ir gėrio žmonėms, savo tėvynei pėdsaką. Jis 
įprasmino savo gyvenimą tėvynėje ir toli 
nuo jos. Jo gyvenimas ir Lietuvoje buvo 
sklidinas šilumos ir gerumo savo šeimai ir 
kitiems. Man tas laikotarpis, gyvenant ir 
bendraujant su šia šeima, nepamirštamas ir 
dėl netekties labai pergyvenu, sunku nesi
jaudinant rašyti. Jo šeima man jaunystėje 
padarė daug gero, to aš negaliu pamiršti.

Buvo karo metas. Baigiau Jonavos pro
gimnaziją. Išlaikiau stojamuosius egzami
nus į Kauno Mokytojų seminariją. Ką daryti 
toliau, kur gyventi, bendrabučių nebuvo, 
samdyti butą neturėjau jokios galimybės. 
Apie tai sužinoję gerb. Stašioniai pasiūlė 
apsigyventi savo šeimoje. Jokio atlyginimo

Spaudos ateitis
Kokia bus mūsų spaudos ateitis Aus

tralijoje? Šį svarbų klausimą kelia jau ne 
vienas skaitytojas. Pastaruoju metu “Mūsų 
Pastogės” puslapiuose spėjome pasidalinti 
įvairiomis mintimis, bet pagrindinė išvada 
liko ta pati: neužilgo lietuviškai skaitančių 
skaičius Australijoje gerokai sumažės.

Ką daryti? Vienas pasiūlymas buvo - 
daugiau “Mūsų Pastogės” puslapių spaus
dinti angliškai. Buvo asmenų, kurie norėjo 
net visą turinį perkelti į anglų kalbą. Gi 
paprasčiausia išeitis - sujungti abu mūsų 
savaitraščius - atrodo, yra jau tokia sena, 
kad spėjome ją užmiršti. A.a. Aleksandras 
Kantvilas šį mūsų laikraščių jungtį buvo 
pasiūlęs prieš kokį ketvirtį šimtmečio. 
Nekrapštysiu senų žaizdų, kad prisiminti, 
kodėl Kantvilo pasiūlymas anuomet buvo 
atmestas.

Dabar kalbėdami, kad reikia lietuviško 
leidinio anglų kalba, nepamirškime, kad 
vieną tokį žurnalą jau turime Australijoje. 
Tai “Lithuanian Papers”. Jį leidžia Lietuvos 
Studijų Sambūris Tasmanijos Universitete. 
Šio žurnalo pagrindinis tikslas - dominti 
svetimtaučius Lietuva ir lietuviais. Todėl 
skaitytojų tinklas turi daug platesnę apimtį: 
žurnalą prenumeruoja ir skaito ne tik lie
tuviai, bet ir kitataučiai. Lietuvių prenume
ratorių tarpe yra ne tik buvę dypukai, bet ir 
jų vaikai bei anūkai. Pastarieji dažnai

Bronių Stašionį
neėmė. Šeimoje buvo 6 asmenys, aš sep
tinta. Butas dviejų kambarių, bet visiems 
vietos užteko, jaučiausi kaip šios šeimos na
rys. Karo metu ši šeima turėjo daug sun
kumų, bet nebuvau išskirta, labai nuošir
džiai bendravome. Pasibaigus mokslo me
tams pareiškė, kad nesirūpinčiau butu, o ir 
toliau gyvenčiau pas juos, kol baigsiu se
minariją. Deja, nelemtingas frontas artėjo 
ir, nuvažiavusi į Kauną, jų neberadau. 
Kaimynai pasakė, kad pasitraukė į Vakarus. 
Ilgą laikotarpį nieko apie juos nežinojau, 
bet atvažiavusi gerb. Liuda mane susirado. 
Nuo to laiko susirašinėdavome. pasikeisda- 
vome spauda. Prieš pat gerb. Broniaus mirtį, 
mus aplankė jo sūnus, įteikė paskutinį 
suvenyrą. Deja, neužilgo pranešė liūdną 
žinią apie mirtį.

Laiškuose Bronius labai pergyvendavo 
dėl Lietuvos ateities. Dažnai ir dabar juos per
skaitau. Jis tikėjo, kad tėvynė tikrai pasuks 
kitu keliu. Bronius išėjo iš gyvenimo palik
damas gražius prisiminimus, daug nuveikęs 
savo tėvynei, o mums - gilų liūdesį.

A. Veinšreiderytė, Lietuva

nemoka lietuviškai kalbėti, bet save laiko 
lietuviais arba bent domisi savo kilme.

“Lithuanian Papers” ligšiol pritraukė 
virš 100 bendradarbių ne tik iš Australijos, 
bet ir iš viso pasaulio. Tik trečdalis jų yra 
lietuviai. Tokiu būdu prie šio žurnalo susi
spietė naujos rūšies lietuviška bendruo
menė, kurią anglai vadintų virtual Lithua
nian community. Tai bendruomenė asmenų, 
kuriuos jungia ne tik kilmė, bet ir jų žinios 
apie Lietuvą bei jų susidomėjimas Lietuva.

“Lithuanian Papers” tiražas auga spar
čiai. Prieš 16 metų pirmojo numerio buvo 
atspausdinta 300 egzempliorių, 1999 m. - 
2000 egz., šiemet - 3000 egz. Šie skaičiai 
rodo, kad tokiam leidiniui yra pareikalavi
mas ir, jeigu žmonės plačiau apie jį sužino, 
pareikalavimas kyla. “Lithuanian Papers” 
pasirodo tik kartą į metus, bet yra plačios 
apimties, 72 puslapių. Taigi, yra ko skaityti.

Argi to pakanka? Jeigu patikimi tyrimai 
parodytų, kad Australijoje tikrai reikia antro 
arba dažnesnio lietuviško leidinio anglų 
kalba, jo leidėjai turėtų prieš pradėdami dar
bą pasitarti su “Lithuanian Papers” darbuo
tojais ir pasisemti jų patyrimo. Tokiu atveju 
naudingiau ir daug pigiau nepradėti nuo 
pradžios, bet įsteigti jau einančio žurnalo 
australišką laidą, pavyzdžiui, “Lithuanian 
Heritage”, arba “Bridges”, arba “Tiltas”.

A.Taškūnas

Jau ketverius me
tus mūsų klasė susi
rašinėja su ponia Isol- 
da Poželaite-Davis, 
AM ir dalijasi savo 
džiaugsmais bei rū
pesčiais.

Mes skaitome jos 
atsiųstas angliškas 
knygas ir pagal jas 
ruošiame įdomius 
projektus. Jos rūpes
čių dėka šiais metais, 
per papildomo ugdy
mo pamokas, kartą 
per savaitę stebime, 
rašome planelius, už
rašus ir aptariame 
vaizdajuostes, kurias 
padovanojo ponai Bi
rutė ir \ytautas Vait-
kai, Madeleine Davis, Šiaulių J.Janonio gimnazijos 1 B klasės mokiniai su atsiųs-
Longinas Pukys, Vla- tomis vaizdajuostėmis.
das Morkys ir kiti mo
kykla besirūpinantys tautiečiai.

Su ponia Isolda glaudžius ryšius pa
laiko visa mokykla. Kasmet čia vyksta jos 
įkurtas anglų kalbos rašinio konkursas, 
kurio laureatai apdovanojami moksleivių 
bičiulio Kazimiero Butkaus piniginėmis 
premijomis. Nors ponia Isolda negalėjo da
lyvauti mūsų gimnazijos 150-čio šventėje, 
mes nuolat jautėme jos paramą šventės pa
siruošimo darbuose.

Šių mokslo metų pradžioje mūsų klasę 
pasiekė netikėta ir džiugi žinia - dovana iš 
Australijos. Ponia Isolda atsiuntė 100 Aus
tralijos dolerių, skirtų geriausiai besimo
kantiems anglų kalbos mūsų klasės moki
niams. Iškilmingas apdovanojimų įteikimas

Viešnia iš Lietuvos
Šių metų sausio mėnesį Geelonge, Jū

ratės ir Ted Reilly šeimoje, lankėsi Regina 
Vbsylienė iš Marijampolės. Regina yra 
Marijampolės Kalbų mokymo centro di
rektorė. Su Jūrate ji susipažino 1992 metais, 
kai Lietuvos Švietimo ministerija pakvietė 
Jūratę mokytojauti Lietuvos gimnazijose.

Viešnia iš Lietuvos aplankė Geelongo 
Lietuvių Namus, Sovereign Hill, “Aukso 
Miestą” Ballarat ir turistines vietoves pagal 
Great Ocean Road kelią.

Regina Vbsylienė nuoširdžiai dėkoja 
Geelongo lietuviams -Trish ir Stasiui Šutui 
bei Kajui Starinskui - už malonų priėmimą 
jų namuose.

Po viešnagės Geelonge Regina aplankė 
gimines Melbourne, taip pat Lietuvių 
Sodybą Engadinc, Sydnėjuje.

Jūratė Vitkūnaitė-Reilly, Geelong

■
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vyko gimnazijos muziejuje dalyvaujant 
direktoriui R.Budraičiui. Šiais metais ji taip 
pat įsteigė Prisiekusio advokato Vlado ir 
Enny Požėlų dailės ir tiksliųjų mokslų 
premijas, skiriant po 100 AUD kasmet, 10- 
čiai metų. Tikimės, kad neapvilsime jos 
lūkesčių.

Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujai
siais Metais visus geradarius ir tautiečius. 
Linkime šiltų švenčių, sėkmės ir kantrybės 
jūsų gyvenime.Nuoširdžiai dėkojame už 
rūpestį mumis ir skatinimą tobulėti.

Roberta Lukminaitė ir 
Aušra Baranauskaitė, 

1B gimnazinės klasės mokinės 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Jūratė Reilly (kairėje) ir Regina Vbsylienė.

Gerb. Redaktore,
Linkėjimai Redakcinei Kolegijai, ypač 

Antanui Laukaičiui, amžinai keliaujančiam 
po pasaulį. Kad jam dar ilgai nepavargtų 
kojos. Su pagarba

A.Malinauskas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Prabudo Pijus jau prieš pietus 
Ant sofos salionėlyje Loretos. 
Vakar išgėrus su ta nauja gražuole, 
Dulkės atmintis visai prapuolė! 
Loretos jam paliktą raštelį 
Perskaitęs, beveik apsiverkė Dulkelė.

Jo daktaras, kurs gerai jį pažįsta, 
Siunčia jį šiandien pas psichiatristą. 
Pijaus galvelė ir dabar vėl ūžia: 
“Kaip gi nueisiu pas jį be drabužių? 
Pažvelkim į spintas Loretos, 
Gal ir rasim ką nors užsidėti!”

“Čia mano ūgiui polka-dot suknelė, 
O ten, apačioj - padėvėti bateliai! 
Kojas į juos aš kaip nors sukišęs, 
Gal neapalpsiu, kol namo sugrįšiu! 
Visos čia durys - su spynom ir spynelėm, 
Šokim iš lango į gatvę, Dulkele!”

“Mes eisim smulkučiais žingsneliais 
Ir atrodysim lyg jauna mergelė! 
Jeigu dar greičiau pažingsniuosim, 
Pas psichiatristą nepavėluosim! 
Jis tikrai pasakys, kad aš protingas, 
Nors kartais mano dienos - nesėkmingos!
________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 4, 2003.02.03, psl. 5
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Apsilankius už spygliuotų tvorų
Per Kalėdų šventes daug girdėjome ir 

matėme per televiziją, kaip nelegalūs imig
rantai, būdami sulaikytųjų stovyklose, 
degino savo gyvenvietes, baldus, grūmėsi 
su prižiūrėtojais, policija ir bandė iš sto
vyklų pabėgti. Jie padarė milijonus nuos
tolių, patys buvo sužeisti, policijos suimti 
ir vėliau nuvežti jau į tikrus kalėjimus, kur 
bus teisiami ir. po atliktos bausmės, ištremti 
į namus. Tai daugiausiai aziječiai ir arabai, 
visokiais būdais bandę patekti į Australiją 
arba, pasibaigus vizoms, iš šio krašto neiš
važiavę.

Sydnėjaus vakariniame Vinavvood prie
miestyje, kur prieš keliolika metų buvo tik 
negyvenami laukai, dabar yra įrengta di
delė nelegaliųjų pabėgėlių ir imigrantų 
stovykla. Ji yra aptverta aukštomis spyg
liuotomis tvoromis ir stipriai saugoma. 
Viduje yra trys pagrindiniai skyriai, iš kurių 
pirmasis yra ypatingas, nes čia daugiausiai 
apgyvendinami papuolę kriminalistai, nar
komanai ir kiti nepatikimi atvykėliai. Labai 
daug yra azijiečių. Šis skyrius yra ypač 
saugomas. Kalėdinis sukilimas čia prasi
dėjo deginant baldus ir bandant pabėgti. 
Antras skyrius yra mišrus moterų ir šeimų 
skyrius, o trečiasis yra vien tik vyrų. Visi 
skyriai yra vienas nuo kito atskirti spyg
liuotomis tvoromis. Į juos įeiti gali tik 
australų šalpos ir kai kurie kiti asmenys. 
Atsilankiusiems svečiams ten įeiti nega
lima. Kiekvieną dieną galima (tam tikromis 
valandomis) ten esantiems paskambinti ir 
popietinėmis lankymo valandomis juos 
aplankyti specialiame kieme, kur yra stalai, 

'kėdės ir uždanga nuo saulės, (einant pro 
vartus, automobilį reikia palikti specialioje 
aikštelėje, o prie įėjimo vartų, būstinėje 
užpildyti specialią formą, duodant žinias 
apie gyvenamą vietą, palikti pasą ar kitą 
dokumentą. Įeinant esi patikrinamas, ar 
neįsineši ko nors nelegalaus. Lankytojai 
atneša gaivinančių gėrimų butelius, ter
mosus su kava, pyragų ir vaisių. Norint, į 
tuos butelius galima sumaišyti ir ko nors 
stipresnio. Įėjus bent pro dvejus užrakin
tus vartus, pakviečiamas norimas aplanky
ti žmogus. Jis ateina pro kitus užrakintus 
vartus. Susitikus bendrauti galima laisvai, 
niekas nieko netikrina. Išeinant vėl atida-

kur - kaip?
romi išėjimo į būstinę vartai, nuo rankos 
nukerpama ženklinę juostelė, atiduodami 
palikti daiktai ir dar pro vienus vartus iš
leidžiama laukan. Taigi, vidun patekusiam 
nelegaliam imigrantui pabėgti neįmanoma.

Su keliais draugais važiavome aplankyti 
prieš pat Kalėdas čia patekusius du mūsų 
naujus lietuvius draugus V. ir K. Keista, 
ypač V., patekimo istorija. Jis jau 4 metus 
gyveno ir dirbo Sydnėjuje. Atvažiavo prieš 
olimpiadą ir kaip tinkuotojas lengvai gavo 
darbą. Pradžioje prie olimpinių statybų, o 
vėliau ir kitur. Darbdaviai jam kaip specia
listui išrūpino darbo vizą, gavo Tax numerį. 
Jis mokėjo mokesčius ir, kartu su daugiau 
nei 100 atvykusių lietuvių, legaliai ir nele
galiai čia dirbo. Pradžioje, kaip ir daugelis 
atvykusių, jis gyveno mano prižiūrimame 
olimpiniame name, buvo net mano patikė
tinis - namo seniūnas. Puikus jaunas vy
ras tuoj pat įsijungė į mūsų lietuvišką 
gyvenimą: žaidė krepšinį, bilijardą, šoko 
tautinių šokių grupėje ir su ja turėjo va
žiuoti į Adelaidės Lietuvių Dienas. Prasi
dėjus olimpiadai ir namą užėmus sporto 
darbuotojams, visi ten gyvenę darbininkai 
turėjo jį palikti. Visi susirado butus kitur. 
Uždirbdami gerus pinigus, nors ir po šešių 
sunkaus darbo dienų, jie labai daug padėjo 
artimiesiems Lietuvoje, nusipirko automo
bilius, o keli net ir šeimas sukūrė. Visi buvo 
labai patenkinti, stengėsi daryti įvairiau
sius žygius, kad galėtų pasilikti nuolati
niam gyvenimui Australijoje. Kai kurie 
negavę pratęsimo vizų grįžo namo, o kiti 
liko čia ir gyveno nelegaliai. Prieš Kalėdas, 
kaip V. sakė Imigracijos atstovas, per jo 
advokatą buvo pasiųstas laiškas ir Imig
racijos Tribunolo jis buvo paklaustas, ar jis 
pristatys darbdavio garantiją ir toliau ban
dys likti, ar važiuos namo. Kaip jis sakė, 
tai nei advokatas, nei jis tokio laiško negavo.

Daug anksčiau jis buvo nusipirkęs se
ną automobilį, bet vėliau jį pardavė kitam 
lietuviui, bet neišregistravo registracijos 
numerio. Pats nusipirko geresnį automobilį. 
Prieš pat Kalėdas į jų butą, kur jis gyveno 
su draugu K., vakare įėjo keli policininkai 
ir paprašė parodyti automobilį bei doku
mentus. Pasirodo, tas lietuvis (būdamas ge
rokai išgėręs) važiuodamas su V. vardu re
gistruotu automobiliu, padarė avariją, su
daužė kitą automobilį, o pats pabėgo. Pagal 
registraciją policija atvyko pas V., apklausė, 
apžiūrėjo jo dabartinį automobilį. Atrodo 
viskas buvo tvarkoje. Policininkai išėjo, 
tačiau maždaug po 10-15 min. sugrįžo ir

Canberroje - iškilminga inauguracija
Malonu pranešti, kad Trakų pilies maketas Canberroje jau visai baigtas ir perduotas 

Cockington Green turistiniam parkui. Ten įrengimo darbai irgi artėja prie galo. 
Atsižvelgiant į tai nutarta, kad iškilminga inauguracija Trakų pilies Cockington Green 
parke įvyks šeštadienį, vasario 22 dieną.

Inauguracijos iškilmės prasidės 3 vai. po pietų ir baigsis po 5 vai. p.p.
Programa numatoma sekanti:

3 vai. - renkasi publika ir priimami garbingi svečiai.
3.30 vai. - inauguracija, kurią praves LR Garbės Generalinis konsulas Viktoras 

Sliteris, taip pat kalbės eilė vietinių politikų ir pareigūnų.
4 vai. - vaišės kviestiniams svečiams, Canberros lietuviams ir iš kitų miestų

atvykusioms tautiečiams.
Canberros židiniečiai kviečia visus lietuvius iš arti ir toli dalyvauti šiame reikšminga

me renginyje. Atvažiuokite pasigėrėti Mindaugo Mauragio statytu maketu ir pažiūrėkite, 
ar atskirsite jį nuo originalo. Kaip ir originalas netoli Vilniaus, taip ir Canberros Trakų 
pilis stovi ežero saloje, apaugusioje gražiais medžiais. Yra ir ilgas tiltas į krantą.

Normaliai įėjimas į parką kainuoja, bet per šį įvykį parko vadovybė lietuvius įleis 
veltui. Tačiau norint tai įgyvendinti, turime iš anksto žinoti, kas dalyvaus iškilmėse. Tai 
liečia tiek canberriškius, tiek ir svečius.

Visi būsite maloniai priimti. Atvažiuokite visi! Seneliai atsiveskite vaikus ir anūkus, 
padarykite šį įvykį šeimynine švente, BET duokite mums žinią.

Visi norintieji dalyvauti inauguracijoje ir vaišėse turi užsiregistruoti pas
Vidą Howe tel.: (02) 6254 8106 ar e-mail vidageoff@optusnetcom.au arba
Barbarą Šilinis tel.: (02) 6288 6283 ar e-mail bsilinis@webone.com.au.
Parašome registruotis ne vėliau kaip iki pirmadienio, vasario 17 d.
Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Rasą Mauragienę tel.: (02) 6286 2447 

arba e-mail rasamin@netspeed.com.au
Canberros “Židinio” vardu Juras Kovalskis
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liepė abiems draugams važiuoti su jais. 
Nuvežė juos į policijos nuovadą, o vėliau į 
Villawood’ą. Pasirodo, policija susirišo su 
Imigracijos Departamentu ir iš ten sužinojo, 
kad V. vizos galiojimo laikas buvo pasi
baigęs jau keli mėnesiai, o K. - dar seniau. 
Taigi, abu draugai atsidūrė už spygliuotų 
tvorų. Po švenčių V. susirišo telefonu su 
savo advokatu. Jis jam pasakė, kad V. gali 
bandyti pratęsti vizą. Tačiau norint išeiti iš 
stovyklos, reikia duoti didelį užstatą, o 
paskui tvarkyti dokumentus. Išėjus iš sto
vyklos reikėtų už kiekvieną pragyventą 
dieną mokėti po 60 dolerių, mokėti už ad
vokato paslaugas ir, jei prašymas būtų 
atmestas, tai pačiam susimokėti kelionę į 
namus. V. sakė, kad jau pavasarį norėjo 
grįžti į namus, nes po ketvertų metų pasiilgo 
tėvų, giminių, Lietuvos ir ypač Vilniaus, kur 
jis gyveno. Pinigų tiems reikalams jis ne
turi. tai visai linksmai pasakė, kad liks sto
vykloje ir bus išsiųstas namo už valstybės 
pinigus. Tokiu atveju į pasą įdės antspau
dą, kad į Australiją jis negalės atvykti 
penkerius metus. Tas pats bus ir jo draugui 
K. Buvo puiku pagyventi Australijoje ket
verius metus, surasti naujų draugų, įsi
jungti į vietinį lietuvišką gyvenimą, tačiau 
jau laikas grįžti namo.

Pačioje stovykloje, kaip abu pasakojo,

gyvenimas yra gana geras. Maistas su 
daržovėmis ir vaisiais - puikus. Kadangi 
stovykloje daug azijiečių, tai labai dažnai 
duoda ryžių, o jiems labiau patiktų bulvi
niai patiekalai.

Viduje yra tinklinio, krepšinio aikštelės, 
gali žaisti stalo tenisą. Gali skaityti knygas. 
Visų rasių imigrantai tuose dviejuose sky
riuose labai draugiški, padeda vieni kitiems. 
Yra čia ir tokių beteisių bei neturinčių pi
lietybės žmonių, kurie čia sėdi jau po kele
tą ar kelioliką metų. Ilgesnį laiką gyventi 
stovykloje būtų labai liūdna, galėtum 
žmogus ir iš proto išeiti. Neseniai į mišrų 
skyrių atvežė apie 10 prostitučių. Sako, kad 
jos ir čia savo biznelį pradėjo - pinigų tai 
reikia!

Atvykę į šią stovyklą mes galvojome, 
kad savo draugus rasim nuliūdusius, tačiau 
po suėmimo šoko jie jau atsigavo ir sako, 
kad tai geros atostogos prieš kelionę į na
mus. Tik visa bėda, kad Lietuvoje dabar 
žiema, o po 4 metų šilto ir gražaus Austra
lijos klimato, pradžioje gali būti šaltoka.

Atsisveikinant, ypač V., prašė perduoti 
geriausius linkėjimus draugams Sydnėjuje, 
padėkoti už puikią draugystę ir pasakyti, 
kad visų draugų dabar lauks Vilniuje. Ir tau, 
mielas V. ir K., geriausios sėkmės sugrįžus 
į Lietuvą!

“PASAULIO LIETUVIŲ DAILĖS DIENOS TĖVYNĖJE” 
skirtos Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo 750-mečio jubiliejui ir 

artėjančio Lietuvos Tūkstantmečio metinėms paminėti
Kviečiame įvairių kartų liet kilmės dailininkus į pirmąjį dailės simpoziumą Tėvynėje 

Simpoziumo dalyvių kūrybos teminiai akcentai:
• Lietuvos Tūkstantmečio jubiliejus, Lietuvos valstybės bei Mindaugo karūna

vimo 750-osios metinės.
• Lietuvos istorinė, kultūrinė bei meninė terpė, į kurią susiburia bendrai kūrybai 

pasaulio lietuvių menininkai.
• Vilniaus, Trakų krašto svarba Lietuvos kultūrų įvairovės bei tautinės toleran

cijos kontekste.
• Tautos konsolidavimasis ir kultūros gyvybingumas.

Dalyvių atrankos kriterijai ir principai:
• Atstovavimas profesionaliajam menui. Pretendentai atsiunčia iliustruotą (ne 

mažiau 10 darbų nuotraukų ar skaidrių) savo kūrybinės veiklos aprašymą bei 
trumpą biografiją.

• Atitikimas projekte numatytiems kūrybos žanrams. Dailininkai iš anksto 
apsisprendžia dėl savo būsimų kūrinių atlikimo technikos ir matmenų

• Idėjos atitikimas projekte numatytiems teminiams akcentams. Kartu su 
pasirinktu kūrybos žanru bei veiklos aprašymu iš anksto pageidautina pateikti 
ir savo būsimų kūrinių idėjų aprašymus.

• Idėjos interpretavimo originalumas, novatoriškumas.
* Papildoma sąlyga - kiekvienas dalyvis gali atsivežti ne anksčiau kaip prieš trejus 

metus sukurtų savo darbų.
Simpoziumo kūrybinės stovyklos žanrai:

• molbertinė tapyba
• akvarelė
• pastelė
• piešinys

Dalyvių skaičius- 15MENININKŲ
Simpoziumo kūrybinės stovyklos vieta - Trakai, Trakų rajonas, Aaukštadvario 

regioninio parko teritorija, Kaimo turizmo sodyba.
Simpoziumo laikas - 2003 m. birželio 16 - liepos 2 d. (17 dienų) 
Simpoziumo ekspozicijos vieta - Vilniaus Rotušė.
Projekto organizatoriai įsipareigoja:

• Apgyvendinti 2-jų vietų kambariuose su visais patogumais.
• Organizuoti dalyvių maitinimą (3 kartus per dieną).
• Darbo priemonėms įsigyti tapytojams skirti po 500 Lt, kitų žanrų atstovams - 

po 300 Lt.
• Organizuoti 2-jų dienų simpoziumą - šiandieninė pasaulio lietuvių dailė - teorija 

ir praktika, Lietuvos kultūros raidos prioritetai, Vilniaus bei Trakų krašto 
unikalumas ir svarba Lietuvos valstybės istorijai.

• Organizuoti kultūrinę-pažintinę programą.
• Pristatyti kūrėjus, dalyvausiančius simpoziume plačiajai visuomenei.
• Išleisti parodos katalogą, plakatą, CD-ROM, lankstinuką.
• Sukurti videoalmanachą.
• Sukruti ir atidaryti Pasaulio lietuvių dailės tinklalapį.

* Detalesnį simpoziumo darbo grafiką skelbsime balandžio-gegužės mėn. (visi 
pasiūlymai bei pageidavimai priimami ir yra labai laukiami)

* Paraiškų dalyvauti laukiame iki 2003m. kovo mėn. 20 d.
ADRESAI PARAIŠKOMS SIUSTI IR PASITEIRAUTI:

Viešoji įstaiga “Amžiaus vizija”. Direktorė Nerija Šnirienė
Ukmergės g. 210-99, LT-2010 Vilnius
Tel. 8 5 241 02 74, mob. +370 680 51452
EI. paštas - amvizija@takas. lt 
Trakų krašto kultūros rėmimo fondas. Vadovė Jadvyga Lisevičiūtė 
Vytauto g. 69, LT-4050 Trakai
TeL/faks 8 528 51987, mob. +370 686 77113

t EI. paštas - Trakukultfondas@one.lt TrakaiTIC@is.it
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A4hA Elena Srutienė

Metų paskutinis ir pirmutinis kapas

Po ilgų žemėje gyvenimo sieksnių pa
liekame dumbliną pasaulį, sugrįžtame į švie
są, dulkele suspindim, nes mirštam. Niekas 
nesikartoja, tik dūžta ir dūlėja, pasilieka vi
satos saulės danguje už negrįžimo vartų. O 
vėlių prisigėręs mirties kalnas - ašarose 
paskendęs, nes labai sunku skirtis su žemės 
pasauliu ir visais artimaisiais. Dar sunkiau 
atsiskirti pasilikusioms žemėje, praradu- 
siems brangius ir mylimus žmones.

Iš mūsų tarpo į Viešpaties amžinos ra
mybės globą iškeliavo Elenutė Srutienė. 
Prieš dvidešimt aštuonerius metus būda
ma našlė ištekėjo už sydnėjiškio Adolfo 
Sručio ir iš Amerikos persikėlė gyventi į 
Sydnėjų, Bass Hill priemiestį, kur iki mir
ties ir gyveno.

Karo metu pasitraukusi iš Lietuvos, ap
sigyveno Amerikoje - Omaha mieste. Ten 
gyvendama su vyru užaugino šešis vaikus: 
tris sūnus ir tris dukteris. Turi daug anūkų. 
Visa jos šeima gyvena Amerikoje.

Prieš dešimt metų Elenutę ištiko stiprus 
insultas. Nuo to laiko ji buvo gydytojų žinio
je, bet visus tuos metus namuose nuoširdžiai 
ir su dideliu pasiaukojimu ją prižiūrėjo 
vyras Adolfas Srutis, kuris atliko visus na
mų ruošos darbus. Mirė ji nuo plaučių vėžio.

Velionės pageidavimu, sausio 11 dieną 
jos palaikai buvo pervežti į Ameriką - 
Omahą. Ten ji buvo pašarvota apie savaitę 
laiko, kad su ja galėtų atsisveikinti jos 
draugai ir artimieji.

Giliame liūdesyje pasiliko vyras Adolfas 
Srutis ir jos šeima, draugai ir pažįstami.

Ilsėkis ramybėje, miela Elenute. Tavo ge
rumo pilnas šviesus prisiminimas lydės mus 
visą laiką. Danutė Svaldenienė

Kiekvieni metai praretina mūsų vyres
niosios kartos gretas, o sveikatos aplinkybės 
priverčia apsigyventi slaugos namuose. •

Prieš Kalėdų šventes slaugos namuose 
kunigas Egidijus Amašius ir Juozas Gailius 
aplankė P.Varankienę, M.Davalgą. A.Žvirb- 
lį, ABenulį, E.Grufą, Boris ir žmoną Gra
fus, E.Stuikevičienę ir TPisarskienę. Vienų 
amžius virš aštuoniasdešimt, o kitų - virš 
devyniasdešimties. Galbūt vienas iš vy
riausių Geelongo lietuvių gyventojų tai - 
Julius Každailis. kuriam vasario 16 d. 
sueina 95 metai. Jis nežino, kas yra danties 
skaudėjimas, nėra buvęs pas dantistą, o 
dabar yra prižiūrimas “Glenburne” slaugos 
namuose.

Tik prabėgus Kalėdų šventėms, gruo
džio 28 d., iš minėtos grupės amžinam po
ilsiui pasitraukė Albertas Žvirblis. Laido
tuvės įvyko sausio 10 d. iš “Kings” laido
tuvių biuro, kur trumpas apeigas atliko Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios klebonas Gary. Po 
apeigų koplyčioje, Velionis buvo palydėtas 
į Rytų kapines ir palaidotas šalia žmonos 
Antaninos.

A 4h A Birutei IMagulevioenei
miras, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, 

brolį Kęstutį su šeima, gimines ir visus artimuosius.
Onutė ir Algis Kapočiai

Laidotuvėse dalyvavo visa likusi jo 
šeima: sūnūs Audrius ir Paulius, dukros 
Rasa ir Aušra su šeimomis. Suskaičiavau 9 
anūkus. Visi vaikai dar kalba lietuviškai, 
gyvena Sydnėjuje, Melbourne ir Ballarat. 
Nors jaunystėje jie gyvai reiškėsi vietos 
lietuviškoje veikloje, tačiau sukūrus mišrias 
šeimas, svetimos įtakos aplinka atitraukė 
juos nuo lietuviškos veiklos.

Albertas Žvirblis gimė 1911 m. liepos 1 
d. Mirė 2002 m. gruodžio 28 d., sulaukęs 
91 metų amžiaus. Atlikęs darbo sutartį, 
persikėlė į Geelogą. Pats būdamas stalius, 
pasistatė namą North Geelong. Augino ke
turis vaikus ir gyvai reiškėsi vietos lietuvių 
gyvenime. Albertas daug dirbo prie Lietuvių 
Namų statybos. Taip pat ir finansiškai ne
mažai parėmė.

Paskutiniu metu Albertas, kaip ir kiti 
tautiečiai, gyvenantys slaugos namuose, 
daugumos tautiečių buvo pamirštas. Mažai 
kas juos teaplankė.

Ilsėkis ramybėje, Albertai, tebūna tau 
lengva Australijos žemelė.

Juozas Gailius

ALB Sydnejaus 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 metų). 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. Eilėraštis/rašinėlis (Violeta Kondratienė,
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 metų“
(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, violaiuas@bigpond.com
• Poster Drawing (Contact - Ramona, 9875 2641)

Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad užsisakę dėžes siuntimui dovanų į 

Lietuvą (2003 m.), jas jau gali atsiimti šeštadienį ar sekmadienį, vasario 1 ir 2 dienomis, 
nuo 1 vai. po pietų Lietuvių Klube Bankstowne.

Atsiimant dėžes prašome apsimokėti už persiuntimą į Lietuvą. Jeigu dar yra norinčių 
siųsti, prašome skubiai pranešti AKramiliui. Katalikų Kultūros Draugija

Spaudos reikalais iŠ užsienio. Užsienio spaudos skaitytojai už 2003 m. prenumeratą 
- iš JAV “Pasaulio Lietuvis”; iš Lietuvos - “Lithuanian Weekly”, “XXI amžius”, “Karys”, 
“Kardas” ir “Tremtinys” - galite apsimokėti australiškais doleriais per mane, atsiųsdami 
asmeniškus čekius, adresuotus laikraščių vardu, arba Money orders, kurie turi būti adresuoti 
AKramiliaus vardu. Adresas: 83 Queen St, Canley Heights, NSW, 2166, tel.: 02 9727 3131

Praneša A.Kramilius, spaudos pagalbininkas

A4hA Birutei IMagulevioenei
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiausiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį 

Kęstutį ir Laimą su šeima, gimines ir artimuosius.
Pagerbdami, vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $40.

Donatas ir Kristina Dundai

. : . . y. Įį.|

A4tA Birutei IMagulevioenei
miras, reiškiame giliausią užuojautą mamai Cecilijai Protienei ir broliui 

Kęstučiui bei visiems artimiesiems.
Nijolė ir Algis Bučinskai

A4h A Halines Karvelienės
prisiminimui, vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $20.

Edis ir Dana Bartkevičiai

Skaudžios netekties valandoje, miras

A4hA Birutei IMagulevioenei,
nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį Protą su šeima, 

visus artimuosius ir bičiulius.
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė su šeimomis

Aukos “Musų Pastogei” vietoje gėlių pagerbiant
a.a. Birutę IMagulevičienę

Vytas Patašius $ 50.00
Laima ir Vytenis Šliogeriai $ 10.00
Daiva, Dan, Aistis. Jurgita Bieri $ 40.00
Renata ir Alis Migus $ 30.00
Irena ir Algis Dudaičiai $ 30.00
Milda Bukevičienė $ 20.00
Genevieve ir Danius Kairaitis $ 20.00
Ridas Daukus $ 20.00
Vidas Labutis $ 10.00
J. LBarila $ 10.00
R. Šatkauskienė $ 10.00
J.Šailauskas $ 5.00
V.Deikus $ 10.00
J. J.Kalgovai $ 10.00
Bronė Ropienė $ 10.00
Lėta ir Antanas Kramiliai $ 10.00
I. N.Venclovai $ 50.00
Nijolė Vaičiurgytė $ 40.00
T.Vingilienė $ 10.00
A. M.Reisgiai $ 20.00

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
MP admininstracija

N. ABučinskai $ 5.00
AŠepokas $ 10.00
Nemira ir Pero Matulic $ 20.00
Vyt. Doniela $ 20.00
J. J.Dambrauskai $ 20.00
Longinas Pukys $ 15.00
R. R.Zakarevičiai $ 20.00
V. E. Bakaitis $ 10.00
M.Kavaliauskienė $ 10.00
E.Eyles $ 10.00
V. J. ir P.Burokai $ 50.00
G. S.Dryžai $ 20.00
V. Stanevičienė $ 10.00
Guoda ir Jurgis Bliokai $ 40.00
Dr. V.Baridenė $ 50.00
A V.Kabaila $ 20.00
Anoniminis $ 5.00
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Vasario 16-tos Minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 16 dieną, sekančia tvarka:

St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe:
1E30 vaL ryto - Šv. Mišios
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne:

•-12.45 vai. p:p. - Vėliavos pakėlimas
,. ,.,1 JO - 2.30 vai. p.p. - Sporto žaidimai

2 30 - 4.00 vai. p.p. - Minėjimas su menine programa, premijų ir prizų
įteikimu. Prelegentas-dr. Vytautas Kučinskas.

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

„X Vasario 16-oji Melbourne
Sekmadienį, vasario 16 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namuose 

ruošiamas 85 metų jubiliejinis Vasario 16-sios minėjimas.
Po to pasivaišinsime kava su pyragais, o toliau seks Inkorporacijos priėmimo 

susirinkimas, kuris įvyks Jubiliejinėje salėje.
Kviečiame visus Bendruomenės narius dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Vasario 16-oji Perthe
ALBPcrtho Apylinkės Valdyba praneša, kad š.m. vasario 16 d. ruošiamas Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo. Vasario 16-osios minėjimas. Jis prasidės 11 vai. su šv. 
Mišiomis šv. Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Prie Rūpintojėlio bus pastatyta Lietuvos 
trispalvė. Po pamaldų, t.y. 12 vai. minėjimas bus tęsiamas Lietuvių Namuose, 258 Mill 
Point Rd., South Perth. Bus bendri pietūs, programa, loterija ir kavutė. Galintieji prašomi 
paaukoti fantų, o ponios - pyragų prie kavutės. Visi maloniai kviečiami dalyvauti 
minėjime.

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

DĖMESIO! Šeštadienį, vasario 8 dieną, Lietuvių

Klubo valgykloje darbą pradeda Darija Meginienė- 
garsi šeimininkė ir Klaipėdos restorano “Būrų užeiga” savininkė. 
DARBO VALANDOS:
• 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 - Darijos 
patiekalus.

Pirmasis šių metų TURGUS įvyks sekmadienį, vasario

2 dieną, 2.30 vai. p.p. Kviečiame ir laukiame visus išbandyti savo laimę.

Valentino Diena
penktadienį, vasario 14 dieną, 8 vai. vakaro. PROGRAMOJE:

Vasario 16-oji Adelaidėje
10 vai. ryto -
10.45 vai. ryto -
11 vai. ryto-

1.30 vai. p.p. -

sekmadienį, vasario 16 dieną, vyks sekančia tvarka:
vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose.
vėliavų pakėlimas Lietuvių Katalikų Centre.
pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.
Minėjimas Lietuvių Namuose. Po minėjimo vėliavų nuleidimas
Lietuvių Namų sodelyje. Vėliavų pakėlimą ir nuleidimą praveda

• Erotinis siurprizas
• Įvairiausi konkursai
• Jaunimo madų pristatymas
• Muzika, šokiai, gera nuotaika
• Dovanos, gėlės, bučiniai
• Meilės kokteiliai

LKVS “Ramovė”.
Tautiečiai maloniai kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti minėjime ir tuomi pagerbti

Kaina - $20, įskaitant vyną ir skanius lietuviškus užkandžius, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. Bilietus 
prašome nusipirkti ir vietas užsisakyti iš anksto Klubo Raštinėje. 
Kviečiame dalyvauti ir kartu atšvęsti šią linksmą bei romantišką dieną. 
Dėl informacijos skambinkite Gintarui mob. tel.: 0414 574 563

Lietuvos Nepriklausomybę. ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

Kalendorių 2003-tiems 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

7-jų- 12-jų klasių moksleivių ir jų tėvelių DĖMESIUI!!!
Kviečiame visus moksleivius, norinčius mokytis lietuvių kalbos, į Strathfield School 

of Community Languages. Naujieji mokslo metai prasideda šeštadienį, vasario 1 dieną.
Smulkesnė informacija:
7-ų - 9-ų kl. mokytoja - Liuda Popenhagen tel.: 9543 3118
e-mail: popenhagen@ speedneLcom
10-ų - 12-ų kl.mokytoja - Violeta Kondrotienė tel.: 9642 4275
e-mail: violauras@bigpond.com
MALONIAI LAUKSIME.

Pranešimai Hobart o 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

Pranešimas Sydnėjaus tikintiesiems
Sekančios pamaldos lietuviams Sydnėjuje vyks vasario 16 <L įprastu laiku 11.30 vai. 

ryto St Joachim’s bažnyčioje Lidcombe.
Katalikų Kultūros Draugija

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Pirmutinis šių metų susirinkimas įvyks antradienį, vasario 11 dieną, 11 vaL ryto Lietuvių

Namuose. Valdyba

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 S65.
Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų 

Draugijos Valdyba
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“Sūkurio” repeticijos
Jaunimo grupei prasidės sekma

dienį, vasario 2 d., 5 vaL vakaro Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Bankstowne.

Vyresniųjų grupei prasidės 
vasario 16 d., 5 vaL vakaro (po Vasario 16- 
osios minėjimo, kuriame šoks vaikai) Syd
nėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

“Sūkurio” vadovės

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.comfrnpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų

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

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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