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NSW Premjeras Mr. Bob Carr pranešė Sydnėjaus Lietuvių Klubui, kad 
Klubas gaus Community Relations Commission “grant”- $ 6 300. Tai skiriama 
baldų, lentynų, spintelių ir interneto stendo jaunimui įsigijimui.

Klubas reiškia didelę padėką Mr. B O b CaiT ir I1I5W 
valstijos valdžiai už tokią gražią paramą.

Taip pat Klubo Valdyba reiškia padėką p.p. Jeronimui Belkui 
ir Deniui Stalčiui už jų iniciatyvą ir pagalbą gaunant šią paramą.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Tautinių šokių šventė Adelaidėje

Per praėjusias XXII Australijos Lietuvių Dienas Adelaidėje gruodžio 30 dieną Wayville 
Sports Centre įvyko Tautinių Šokių Šventė, kurioje pasirodė Sydnėjaus, Melboumo, 
Adelaidės, Geelongo šokėjai.
Nuotraukoje - Adelaidės Savaitgalio mokyklos vaikų tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Rūta Sankauskienė. Ritos Baltušytės nuotrauka.

Kairaus Lietuvos įvykių apžvalga

Populiariausias - Valdas Adamkus
Nepaisant pralaimėjimo Prezidento rinki

muose, visuomenė palankiausiai vertina 
kadenciją baigiantį Prezidentą Valdą Adam
kų. Naujai išrinktasis Prezidentas Rolandas 
Paksas atsidūrė trečioje populiarumo vietoje. 
Tai rodo rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų 
bendrovės “Baltijos tyrimai” sausio mėnesį 
atlikta apklausa.

Apklausos duomenimis, V.Adamkų pa
lankiai vertina 71% apklaustųjų. Jo gerbėjų 
skaičius per metus sumažėjo 3%.

Antrą vietą su 67% parama užima TV 
humoro laidos vedėjas, prezidento rinkimuo
se kandidatavęs Vytautas Šerėnas. Prieš me
tus jis net nepateko į apklausų lentelę.

Trečią vietą užimantį Rolandą Paksą 
palankiai vertino 64% apklaustųjų. Jo parama 
per metus padidėjo 24%.

Ketvirtoje vietoje yra Algirdas Brazauskas 
su 52% (-7%) paramos. Jį seka Kazimiera 
Prunskienė su 50%. Liberalų sąjungos vado
vas Eugenijus Gentvilas ir buvusi parla
mentarė Nijolė Oželytė su 47% parama. Vil
niaus meras Artūras Zuokas su 44%, Seimo 
ekonomikos komiteto pirmininkas ir turtin
giausias parlamentaras Viktor Uspaskich su 
43% ir Seimo Pirmininkas, socialliberalų ly
deris Artūras Paulauskas su 42% paramos.

Apklausos duomenimis, labiausiai vie
šumą nuvylė partijos “Lietuvos krikščionys 

demokratai” lyderis Kazys Bobelis, kurio 
gerbėjų skaičius per metus sumažėjo nuo 61% 
iki 40%.

Viešos apklausos rezultatai taip pat rodo, 
kad Socialdemokratų partija tebėra populia
riausia Lietuvos politinė jėga. Jei rinkimai 
įvyktų artimiausią sekmadienį, už socialde
mokratus balsuotų 16.2% (1% daugiau nei 
prieš metus). Už Rolando Pakso liberalde- 
mokratus balsuotų 12.6% rinkėjų. Liberalde- 
mokratų populiarumas pralenkė Lietuvos 
Liberalų sąjungą kurią remia 10.5% rinkėjų 
(3.3% mažiau nei prieš metus). Už Naująją 
sąjungą - Socialliberalus balsuotų 6.3%, už 
Centro sąjungą 4.4% už Valstiečių ir Nau
josios demokratijos sąjungą 3.9% už Tėvynės 
sąjungą 3.8% rinkėjų. Nebalsuotų 10.5%, 
neturi nuomonės 18.7% rinkėjų.

Prašo paaiškinti
Seimo opozicijoje esanti Tėvynės sąjungos 

(Lietuvos konservatorių) frakcija ragina iš
rinktąjį Prezidentą Rolandą Paksą ir jo rin
kiminio štabo vadovus pačiu artimiausiu lai
ku viešai pateikti įtikinamus paaiškinimus, 
kodėl ataskaitoje pateiktos rinkimų kampa
nijos išlaidos yra keletą kartų mažesnės už 
ekspertų apskaičiuotas sumas. Artimiausiu 
metu negavus į žiniasklaidojc iškeltus klau
simus, aiškių atsakymą konservatoriai yra 
pasiryžę inicijuoti specialios parlamentinės

Nukelta į 2 psL

Lietuva spaudžia Iraką
Vilnius, vasario 5 d. (ELTA). Ryšium su 

Irako klausimu, JA Valstijų kvietimu ten 
lankosi aukšti Lietuvos pareigūnai. Tampa 
mieste (Florida, JAV) įsikūrusiame JAV 
Jungtiniame Štabe (CENTCOM) lankėsi 
LR krašto apsaugos min. Linas Linkevičius.

Susitikimuose su štabo pareigūnais 
dalyvavo Lietuvos gynybos attache JAV ir 
Kanadai pulkininkas leitenantas Gedimi
nas Grina, Lietuvos ryšio karininkas 
CENTCOM Jungtiniame Štabe pulkininkas 
leitenantas Juozas Kačergius. Jungtiniame 
Štabe buvo pristatytas antras Lietuvos 
ryšio karininkas pulkininkas leitenantas 
Nerijus Rinkevičius, kuris įsitrauks į darbą, 
jeigu būtų imtasi karinių veiksmų prieš 
Iraką. Pulkininkas leitenantas J. Kačergius 
į CENTCOM buvo pasiųstas pernai koor
dinuoti veiksmų, susijusių su Lietuvos ka
rių dalyvavimu “Enduring Freedom”.

Tęsti vizito ministras Linas Linkevičius 
išvyko į Washingtoną. Trečiadienį numaty
tas jo susitikimas su JAV Gynybos sekreto
riaus pavad. Paul Wolfowitz ir pasekreto- 
riumi politikos reikalams Douglas Feith.

Tą pačią dieną Premjero Algirdo Bra
zausko vadovaujamoje delegacijoje krašto 
apsaugos ministras dalyvaus susitikimuo

Jei karas įvyktų?
Į klausimą, kokį poveikį karas padarytų 

Lietuvos ūkiui, vienas autoritetingiausių 
ekonomikos ekspertų, “Vilniaus banko” 
prezidento patarėjas Gitanas Nausėda sakė: 
"Yra du galimi įvykių eigos scenarijai. 
Pagal pirmąjį tikimasi, kad tai bus greitas 
karas, kuriame pergalę švęs Jungtinės 
Valstijos ir jų sąjungininkės. Pagal kitą 
scenarijų, reikia laukti ilgo ir sunkaus 
konflikto, netgi su galimais teroristų 
išpuoliais Vakarų šalyse”. G.Nausėda 
akcentavo, kad iš kiekvieno varianto tiki
masi visiškai skirtingų rezultatų. Dalis 
ekspertų sutinka, kad tik greitas ir perga
lingas karas yra geriausia alternatyva, o be 
ryžtingų veiksmų pasaulio ūkio situacija 
ilgam liks neapibrėžta, kas verslui visiškai 
nepriimtina, sakė pašnekovas. Pasak jo, 
Lietuva netaps kokia nors laiminga išim
timi - klestėjimo oaze.

G.Nausėda pažymėjo, kad greita perga
lė ne tik nesustabdytų ūkio plėtros: dar 
daugiau - netgi ją paskatintų. Pirmiausiai

Briuselyje - Baltijos šalių Nepriklausomybės sukaktis
ELTA Vasario 14-16 d.d. Briuselio Alber

to vardo Karališkojoje bibliotekoje vyks 
kultūros renginiai, skirti trijų Baltijos šalių 
Nepriklausomybės 85-osioms metinėms 
paminėti. Briuselis yra tapęs Europos admi
nistraciniu centni.

Vasario 14-ąją Briuselyje bus atidaroma 
paroda “Trijų Baltijos šalių ordinai ir apdo
vanojimai”. Didžiąją šios ekspozicijos dalį 
sudaro 1918-1940 m. privačios žurnalisto 
Viliaus Kavaliausko kolekcijos eksponatai, 
kitą dalį - Estijos, Latvijos ir Lietuvos vals
tybiniai apdovanojimai po Nepriklauso
mybės atkūrimo 1990 m. Iš viso parodoje 
bus eksponuojama daugiau kaip 550 vals
tybinių apdovanojimų ir medalių.

Vasario 16-ąją bibliotekoje bus surengta 

se su JAV viceprezidentu Richard Cheney 
ir Valstybės sekretoriaus pavaduotoju 
Richard Armitage.

Ketvirtadienį Linas Linkevičius dalyvaus 
kasmetiniame JAV politikos ir valdžios elito 
susitikime - Nacionaliniuose maldos pus
ryčiuose. Šiose politiškai reikšmingose mal
dose dalyvaus ir LR Premjeras A Brazauskas.

Europoje - Lietuva vasario 5 dieną pri
sijungė prie ES rašto, kuriame reiškiamas 
"gilus susirūpinimas” dėl.Irako krizės ir 
Bagdadas raginamas bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Tautomis. Rašte taip pat pri
menama. kad JT ST ne kartą įspėjo Iraką, 
jog jeigu bus toliau pažeidinėjami Bagda
dui pateikti reikalavimai, jis susidurs su 
"rimtomis pasekmėmis ”. Irako valdžia pri
valo neatidėliodama suteikti inspektoriams 
visą reikalingą ir papildomą informaciją, 
susijusią su tarptautinės bendruomenės ir 
pačių inspektorių keliamais klausimais jų 
sausio 27 dienos ataskaitoje JT ST. bei 
aktyviai bendradarbiauti. Taip pat pabrė
žiama būtinybė, kad Irakas. įgyvendin
damas JT ST rezoliucijas, "visiškai bendra
darbiautų su JT, kurios išlieka bendra
vimo tarp Bagdado ir tarptautinės ben
druomenės kanalas". □ 

išnyktų minėtas neapibrėžtumas, naftos 
kainos nukristų, kaip manoma, iki 20 
dolerių už barelį (dabar viršija 30 dolerių). 
Atsigautų ir JAV doleris euro atžvilgiu, nes 
Amerikos valiutą dabar gniuždo ne tiek 
ekonominiai veiksniai, kiek politinė neži
nomybė. Tuomet ir investuotojų nuotaikos 
pasaulyje būtų kur kas geresnės, teigė 
“Vilniaus banko” prezidento patarėjas. Jo 
nuomone, greitos pergalės tikimybė yra 
didesnė negu 50%.

Tačiaą anot G.Nausėdos, egzistuoja ir 
tikimybė, kad viskas vyks kur kas sunkiau, 
kad amerikiečiai ir jų sąjungininkai įsivels 
į sunkų ir ilgą karą. Tuomet ir pasekmės 
visam pasaulio ūkiui būtų daug sunkes
nės. Ilgas karas neišvengiamai reikštų 
naftos kainų kilimą net iki sunkiai įsivaiz
duojamo lygio - 80 dolerių už barelį, Ame
rikos dolerio kurso dar didesnį kritimą, 
tolesnį lito brangimą dolerio atžvilgiu. 
Tokiu atveju pasaulio lauktų sąstingis, jo 
neišvengtų ir Lietuva, sakė jis. □ 

trijų Baltijos šalių literatūrinė popietė, ku
rios metu bus skaitomi Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos prozos bei poezijos kūrinių verti
mai į prancūzų ir olandų kalbas, gros Briu
selio Karališkojoje konservatorijoje studijuo
jantis jaunimas iš Estijos ir Lietuvos.

Nuo vasario 10 d. bibliotekoje veiks trijų 
Baltijos šalių informacinis stendas, kuriame 
lankytojai galės gauti įvairią informaciją 
apie šias šalis, susipažinti su jų istorija, 
įsigyti literatūros.

Tęsiant šį renginių ciklą, kovo 20 dieną 
Briuselio galerijoje “K-gallerie” bus atida
ryta Estijos ir Lietuvos tapybos paroda “ Ax- 
vaizdai ir spalvos” (“Images et Couleurs”). 
Joje bus pristatomi keturių lietuvių ir šešių 
estų tapytojų darbai. q
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Vhsario 3 d. Zimbabvės sostinėje Harare 
teismas pradėjo svarstyti bylą, prieš metus 
laiko rinkimų įkarštyje iškeltą opozicijos 
lyderiui Morgan Tsvangiri ir dviems jo par
tijos pareigūnams. Jie kaltinami suokalbiu, 
planu nužudyti Zimbabvės prezidentą Robert 
Mugabe ir smurtu nuversti vyriausybę. Kaltę 
įrodžius grėstų mirties bausmė.

Pirmąją teismo dieną teismo rūmus apsu
pusi policija neįleido į vidų žiūrovų, jų tarpe 
užsienio diplomatų, žurnalistų bei Zimbabvės 
parlamento narių, nepaisydama teisėjo nu
rodymų. Tik vėliau JAV ambasadorius ir ke
letas kitų žiūrovų buvo įleisti į teismo salę.
♦ Vasario 8 d. prasideda tarptautinės 2003 
m. Pasaulio Taurės kriketo varžybos. Dėl 
galimų politinių neramumų Zimbabvėje ir 
pavojaus žaidėjams bei žiūrovams, D. Bri
tanijos ir Australijos komandos stengiasi, kad 
Zimbabvėje numatytos rungtynės būtų 
perkeltos į Pietų Afriką. D. Britanija net yra 
pasiruošusi be žaidimo pralošti rungtynes 
prieš Zimbabvės komandą, jei jų prašymas 
būtų atmestas. Australija turėtų žaisti prieš 
Zimbabvę Bulawayo mieste vasario 24 d.
♦ Visario 4 d. Jugoslavija oficialiai pakeitė 
savo vardą ir pasivadino Serbija - Montenegro, 
federaliniam parlamentui patvirtinus abiejų 
respublikų priimtus nutarimus. Įsigaliojo 
nauja chartija, nustatanti federacijos santy
kius su abiem ją sudarančiom respublikom.
♦ Visario 6 d. Šiaurės Korėjos Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas patvirtino, kad 
pradeda veikti Yongbyn branduolinė jėgainė, 
galinti pagaminti užtaisus atominėms bom
boms. nors “šiuo metu” ji gamins tik elektros 
energiją. Kalbėtojas pabrėžė, jog Š. Korėja 
turi teisę pirmoji pavartoti branduolinius

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
tyrimų komisijos sudarymą.

Išnagrinėję viešai paskelbtas visų kandi
datų rinkimų kampanijų galutines finansines 
ataskaitas, konsevatoriai pažymi, kad R. Pak- 
so rinkimo štabo nurodytoji išleistų pinigų 
suma yra keletą kartų mažesnė už rinkimų 
kampanijos apimties ekspertų įvertinimą. 
Pagal konservatorių frakcijos seniūną Andrių 
Kubilių, toks finansinis neatitikimas kelia 
pagrįstą įtarimą apie rinkimų kampanijos 
esantį finansinį neskaidrumą. Konservatorių 
frakcija šį reiškinį vertina kaip pavojingą 
krašto demokratijai

Andriaus Kubiliaus nuomone, žiniasklai- 
doje aptariami įtarimai dėl įvairių rusiškų 
faktorių įtakos R. Pakso rinkimų kampanijoje 
nėra įtikinamai išsklaidyti. Įtarimų randama 
ir R. Pakso rinkimų štabo pateiktoje ata
skaitoje, kurioje nurodyta gausa privačių 
piliečių, jų tarpe net keletas bedarbių, tariamai 
parėmusių Pakso rinkiminę kampaniją net 
dešimtimis tūkstančių litų.

Konsevatorių ketinimams inicijuoti ap
kaltą išrinktajam Prezidentui priešinasi val
dančios Socialdemokratų partijos atstovai, 
ragindami baigti užsitęsusią rinkimų kampa
niją, ir gerbti piliečių pasirinkimą. Tokį žinia- 
sklaidoje paskelbtą atsišaukimą pasirašė so
cialdemokratai Česlovas Juršėnas, Gediminas 
Kirkilas ir Justinas Karosas. Vėlesnėje spau
dos konferencijoj c J. Karosas puolė konserva
torių bandymus diskredituoti naujai išrinktą 
Prezidentą, dar nesulaukus mokesčių inspek
cijos, t.y. Valstybės institucijos sprendimo.

Anot J.Karoso, "pralaimėjimas rinkimuo
se nėra pagrindas pulti išrinktąjį Preziden
tą. Toks puolimas tai ne R. Pakso, bet valsty
bės institucijos žeminimas

Pinigų premijoms netrūksta
“Lietuvos žinios” praneša, kad nepakan

kamu finansavimu besiskundžiančios vals
tybės institucijos, teigiančios, kad dėl pinigų 
trūkumo negalinčios atlikti daugelio pavestų
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ginklus prieš JAV, kad užbėgtų už akių ga
limam užpuolimui. Sekančią dieną Šiaurės 
Korėjos kariuomenės štabo viršininkas krei
pėsi į kariuomenės vadovus, kad būtų pa
siruošę šauniai pergalei prieš JAV galutiniame 
jėgų išbandyme. JAV stengiasi švelninti 
įtampą diplomatiniais žygiais, bet yra pasi
rengusi netikėtumams ir laiko paruoštyje 
lėktuvnešį “Kitty Hawk” Japonijai ir Pietų 
Korėjai apsaugoti.
♦ Visario 6 d. JAV Valstybės sekretorius 
Colin Powell ilgoje kalboje supažindino Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybą su JAV žvalgybos 
sukaupta kaltinamąja medžiaga prieš Saddam 
Hussein valdomą Iraką. Videojuostos ir slap
tai užrašyti Irako pareigūnų pasikalbėjimai 
turėjo įrodyti, kad Irakas vis dar stengiasi 
apgaudinėti Jungtinių Tautų inspektorius. 
Neduodama laisvai pasikalbėti su moksli
ninkais, tobulinusiais masinio naikinimo 
ginklus, net išduodami netikri mokslininkų 
mirties liudijimai. Jungtinių Tautų inspektorių 
ieškomi dokumentai masiškai pervežami iš 
vienos slėptuvės į kitą. Nežiūrint į visus 
įrodymus, Prancūzija ir eilė kitų valstybių 
nori, kad inspektoriams būtų leista dar ilgesnį 
laiką ieškoti kaltės įrodymų, prieš pradedant 
karo veiksmus prieš Iraką.
♦ Irakas paneigė JAV Valstybės sekreto
riaus iškeltus kaltinimus, bet nuo vasario 6 d. 
pradėjo leisti savo pavieniams mokslininkams 
netrukdomai susisiekti su JT inspektoriais ir 
vėl pristatė JT inspektoriams pluoštą rei
kalaujamų dokumentų.

Vasario 14 d. JT inspektoriai turi duoti 
sekantį pranešimą Saugumo Tarybai. JAV 
tikisi, kad JT Saugumo Taryba priims naują, 
prieš Iraką nukreiptą rezoliuciją. □ 

darbų, praėjusių metų pabaigoje rado lėšų 
sau išsimokėti premijas. Tam skyrė net 4.76 
milijonų litų. “Lietuvos žinių” duomenimis, 
didžiausią sumą darbuotojų premijoms 
(daugiau nei pusę milijono litų) skyrė Krašto 
apsaugos ministerija.

Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įs
taiga (VTAKI), turinti tik devynis darbuotojus, 
jiems skatinti skyrė net 8% darbo užmokesčiui 
iš valstybės gautų pinigų. Pagal VTAKI va
dovę, jų įstaigai pinigų skiriama per mažai, 
jie ne tik kad neturi užtektinai lėšų pasamdy ti 
dar vieną specialistą, bet jų trūksta ir tiesio
giniam darbui su vaikais. Anot vadovės, 
VTAKI darbuotojai dirba ir poilsio dienomis, 
ir po darbo, ir dažnai važinėja į komandi
ruotes. Metų pabaigoje VTAKI rado 20 800 
litų pasidalinti tarp 9 darbuotojų.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) dar
buotojų premijoms skyrė 598 900 litų, t.y. 
net 5.9% atlyginimams numatytų lėšų. KAM 
darbuotojai vidutiniškai turėjo gauti 2 600 litų 
premijas.

Kitų skandalingų valdžios institucijų 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
darbuotojams buvo skirta 7.3% (29 100 litų) 
turimų pinigų, Sveikatos apsaugos ministerija 
darbuotojų premijoms išmokėjo 67 000 litų.

Buvęs premjeras, konservatorius Andrius 
Kubilius tikina, kad dabar galiojantis pinigų 
skirstymas yra nemoralus, nes yra "nemoralu 
mokėti pinigą vien už tai, kad žmonės metus 
dirbo toje įstaigoje ”.

(Autoriaus pastaba: Įsikūrus Sąjūdžiui 
mano vilnietė pusseserė man sakė, kad Sąjūdį 
sudaro idealistai, karjeristai, komunistai ir 
oportunistai. Kviečiu skaitytojus patiems 
spręsti, kokios asmenybės vadovauja Lietu
vos valstybinėms įstaigoms.)

Derybos su “Gazprom”
“Lietuvos rytas” praneša, kad Lietuvos 

Vyriausybė ir Rusijos dujų koncernas “Gaz
prom” po praėjusią savaitę pasibaigusių 
derybų dėl 34% “Lietuvos dujų” akcijų 
įsigijimo, praneša, kad dėl visko, išskyrus

Lietuvoje mažėja vaikų
2002 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 

828 000 vaikų, t.y. beveik kas ketvirtas 
gyventojas buvo iki 18 metų.

Per 2001 metus vaikų sumažėjo 23 000. 
2001 m. gimė 31 500 vaikų, t.y. tūkstančiui 
gyventojų teko 9.1 gimusioje.

Statistikos departamento duomenimis, 
vis daugiau vaikų gimsta ne santuokoje. 
2001 m., palyginti su 1995 m., vaikų, 
gimusių ne santuokoje, dalis padidėjo nuo 
12.8% iki 25.4%.

Vaikų teisių apsaugos tarnybų duo
menimis, 2001 m. pabaigoje buvo 13 500 
našlaičių ir beglobių vaikų, iš jų 57% buvo 
globojami šeimose, 3% - šeimynose ir 40 
% - įvairiose vaikų globos įstaigose.

Profilaktinių tikrinimų rezultatai rodo, 
kad blogėja ir Lietuvos vaikų sveikata. 2001 
metais iš visų patikrintų vaikų iki 16 metų 
visai sveikų buvo tik 45%, tuo tarpu 1995 
metais - 51.9%.

Sporto žaidynėse — ir užsieniečiai
ELTA Užsienio lietuviais, kurie daly

vaus Lietuvos sporto žaidynėse, skirtose 
Valstybės dienai - Lietuvos valdovo 
Mindaugo karūnavimo 750 metų jubilie
jui, rūpinsis Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas.

Artimiausiu metu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybei, visoms lietuvių 
bendruomenių kraštų valdyboms bus iš
siuntinėti šiomis dienomis patvirtinti 
Sporto žaidynių nuostatai. Taip pat bus 
prašoma pateikti departamentui informa
ciją, kiek komandų ar pavienių sportininkų, 

akcijų kainą, jau yra susitarta. “Lietuvos dujų” 
akcijų kainą paveiks šią savaitę rusų gauti 
2002 m. “Lietuvos dujų” finansiniai rezultatai, 
pagal kuriuos “Lietuvos dujų” neaudituotas 
pelnas pernai siekė 64 milijonus litų.

Derybos vyko tarpTiėtuvos Vyriausybės, 
“Gazprom” ir strateginių investuotojų, Vb- 
kietijos “Ruhrgas” ir “EON” koncernų. Pagal 
ūkio ministro Nerijaus Eidukevičiaus tvirti
nimą, "visi reikalai buvo apkalbėti, visur rasti 
kompromisai ir, bent jau mūsų akimis žiūrint, 
sudėlioti visi taškai. ’’

“Mažeikių nafta” nuostolinga
Rusijos “Jukos” koncerno valdoma ben

drovė “Mažeikių nafta” 2002 m. patyrė 122.7 
milijonų litų nuostolį. Nuostolis yra 2.26 
kartus mažesnis nei 2001 m patirtas nuostolis. 
Per paskutinį 2002 m. ketvirtį “Mažeikių naf
ta” uždirbo 52.1 milijonų litų pelno. Bendro
vės 2002 m. pelnas, prieš mokesčius, nusi
dėvėjimą ir amortizaciją sudarė 151.9 milijo
nų litų. Tai 5.2 karto didesnis nei 2001 m.

“Mažeikių naftos” valdybos pirmininkas 
Michail Brudno sakė, kad šie rezultatai nu
teikia optimistiškai, tačiau pridūrė, kad reikia 
ir toliau įgyvendinti įmonės modernizavimo 
programą, nes tai yra nepaprastai svarbu 
“Mažeikių naftos” pozicijai Europos rinkose.

“Mažeikių nafta” pernai perdirbo 6.59 
milijonų tonų naftos (3.2% mažiau nei 2001 
m ), per Būtingės terminalą eksportavo 6.07 
milijonų tonų naftos (20% daugiau nei 2001 
m.). Biržų naftotiekiu transportuota 23.39 
milijonų tonų naftos ir dyzelino (23.5% ma
žiau nei pernai). “Mažeikių nafta” šiais metais 
pradėjo gaminti naują rafinacijos produktą - 
arktinį dyzeliną kuris yra atsparus minus 32 
laipsnių C temperatūrai (6 laipsniais žemiau 
nei įprastas žieminis dyzelinas). Lietuvos 
žinių agentūra Delfi nemini, kur bus randama 
naujojo dyzelino rinka.

Siekia referendumo
Parlamentaras ir Lietuvos verslo darbda

vių konferencijos (LVDK) vadovas Viktor 
Uspaskich su šios konferencijos ir keleto kitų 
parlamentarų (Kazio Bobelio, Rolando Pavi
lionio, Viclovo Karbauskio) parama siekia 
referendumo būdu pakeisti Lietuvos Konsti
tuciją pakeičiant Seimo narių skabių ir jų

Pernai mirė 323 vaikai nuo 1 iki 17 metų. 
Maži vaikai daugiausia nuskęsta, vyresni 
žūva per autoavarijas.

2001 metais nustatyta 3 700 14-17 metų 
nepilnamečių, kaltinamų padarius nusikal
timus, - tai 14% visų kaltinamų asmenų. 
Jie padarė 5 400 nusikaltimų.

Nuo 1995 metų nuolat didėjęs fttoks- 
leivių skaičius bendrojo lavinimo mokyklo
se pradėjo mažėti.

2001-2002 mokslo metų pradžioje ben
drojo lavinimo mokyklose mokėsi 602 400 
moksleivių, arba 1400 mažiau, palyginti su 
ankstesniais mokslo metais. Tam turėjo įta
kos sparčiai mažėjantis pirmokų skaičius.

Vis daugiau moksleivių, įgijusių pagrin
dinį išsilavinimą, siekia baigti vidurinį 
mokslą. 2001 metų pavasarį 80% moksleivių 
liko bendrojo lavinimo mokyklose siekti 
vidurinio mokslo, tuo tarpu 1995 metais 
tokių moksleivių buvo 65%. BNS 

kokių sporto šakų varžybose ketina da
lyvauti. Žaidynių finalinis etapas vyks 
Vilniuje birželio 28-29 dienomis. Į prog
ramą įtrauktos 23 sporto šakos. Be tradi
cinių sporto šakų, numatytos ir lietuviškos 
- ritinys, virvės traukimas ir kt.

Sulaukęs informacijos apie užsienio 
lietuvių ketinimus dalyvauti Sporto žai
dynėse, Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas galės spręsti konkrečius 
organizacinius klausimus - kur juos 
apgyvendinti, kokią kultūrinę programą 
siūlyti. □ 

rinkimo būdą. Jie siūlo sumažinti parlamen
tarų skaičių nuo 141 iki 131, juos renkant 71 
vienmandatinėse apygardose ir 60 šalies 
savivaldybėse. Iki šiol vartojamą proporcingo 
atstovavimo būdą renkant pusę Seimo jie nori 
panaikinti. V. Uspaskich pageidauja, kad siū
lomas referendumas būtų surengtas kartu su 
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje referen
dumu, kuris įvyks gegužės mėnesį.

Seimo Naujosios sąjungos/Socialliberalų 
frakcija, kuriai priklauso V. Uspaskich ir 
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, savo 
2000 m. rinkimų programoje įsipareigojo per
tvarkyti Seimo darbą sumažinti parlamentarų 
skaičių ir panaikinti parlamentarų rinkimą 
pagal partijų sąrašus (t.y. proporcingą atsto
vavimą). Nepaisant frakcijos pažadą Nau
josios sąjungos lyderis priešinasi šiam siū
lytam referendumui, sakydamas, kad jo su
pratimu, dabartinė rinkimų sistema yra Lie
tuvai optimali. Nuomonių skirtumas tarp frak
cijos lyderio ir įtakingų frakcijos narių pabrė
žia pastebimą ir neslepiamą V. Uspaskich nu
sivylimą frakcijos vadovybe. Partijos prezidiu
mo vardu pakviestas atsisakyti referendumo 
iniciatyvos, Uspaskich atsisakė taip daryti.

Referendumo siūlymams priešinasi ir 
Socialdemokratą ir Konservatorių frakcijos. 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininkas Vytautas Landsbergis referen
dumo siūlymą įvertina kaip norą panaikinti 
daugpartinę santvarką Seimą paverčiant į 
“vienpartinį turtuolių Seimą”. Jo teigimą 
priėmus siūlomas pakaitas “vietoje kadaise 
viešpatavusios kompartijos, šalį valdytų 
pinigų, galbūt Rusijos pinigų, partija".

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas, socialdemokratas Gediminas Kirkilas 
kaip esančios sistemos pliusą mato jos 
palankumą mažųjų partijų atstovavimui 
Seime. Tos pačios frakcijos atstovas Justinas 
Karosas siūlomos pakaitos išeityje mato "tik 
chaosą ir anarchiją ”, Jo manymą V. Uspas
kich noras referendumą pravesti kartu su 
Europos Sąjungos narystės referendumu nu
kreips dėmesį nuo svarbesnio klausimo, tuo 
paveikiant jo rezultatą.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGT7C biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Prisistato ALB Krašto Valdybos nariai:
Lolita KALĖDA (Andziulevičiūtė) - ALB KV pirmi

ninkė — gimė Lietuvoje, kur baigusi Vilniaus universitete žurna
listikos specialybę dirbo respublikiniuose dienraščiuose: ’’Tiesa”, 
”\hkarinės naujienos”, ”RVL”, ’’Mažasis laikraštis” korespondente 
ir redaktore. Lolita aktyviai buvo įsijungusi į nepriklausomybės 
kovas ir Lietuvos kariuomenės sukūrimą. Ji leido ir redagavo 
laikraščius ’’Savanoris”, ’’Karšto apsauga” bei išleido daugelį kitą 
leidinių, iš kurių išsiskiria ’’Lietuva Laisva Nepriklausoma”. Beveik 
septynerius metus išdirbo Krašto apsaugos ministerijos atstove 
spaudai, kur artimai dirbo su trimis Krašto apsaugos ministrais:
A.Butkevičiumi. L.Linkevičiumi ir M.Stankevičiumi. L.Kalėda stažavosi Strasbourg’e, 
Germersheim’e (Bavarija), Londone, JAV ir Vienos Karo Akademijoje. Lolita Kalėda buvo 
viena iš pirmųjų Lietuvos moterų, užsitarnavusių kapitonės laipsnį ir yra apdovanota dviem 
valstybiniais medaliais. Ji įkūrė ir vadovavo NATO žurnalistų klubui. Atkaklus gyvenimo 
būdas Lolitą atskraidino į Australiją, kur per trejus metus ji aktyviai įsijungė bei suaktyvino 
Australijos lietuvių bendruomenės veiklą. Įjos australišką patirtį įsiterpia sekretorės parei
gos Sydnėjaus Apylinkės Valdyboje, darbas Sydnėjaus Lietuvių Klube bei bendradarbia
vimas ’’Mūsų Pastogės” puslapiuose. Tęsdama profesinį pasirengimą naujoje šalyje, šiuo 
metu Lolita Kalėda studijuoja Teisės bakalauro kursą universitete.

Laisvalaikiu Lolita Kalėda daug keliauja, fotografuoja ir skaito. Žmogaus galimybių 
pažintinės mokslinės studijos ir tyrinėjimai - Lolitos pagrindinis gyvybiškumo variklis

Dr. Liuda APINYTĖ-POPENHAGEN - ALB KV vice
pirmininkė - gimė Sydnėjuje. Nuo jaunystės Liuda aktyviai 
dalyvavo Australijos Lietuvių Bendruomenės veikloje. Vaidino 
Savaitgalio mokyklos scenos pastatymuose, vadovavo skautų 
stovyklose, šoko tautinius šokius, pirmininkavo studentų būreliui 
bei rašė į “Mūsų Pastogę” apie jaunimo veiklą.

Liuda studijavo Sydnėjaus. Paryžiaus ir Kalifornijos Univer
sitetuose. Paryžiuje bei Amerikos miestuose aktyviai prisidėjo prie 
Lietuvių Bendruomenės gyvenimo. Kalifornijos Universitete ji 
apgynė daktaro laipsnį dramos meno srityje.

Vilniuje ir Kaune Liuda Apinytė-Popenhagen dalyvavo mokslo ir meno suvažiavimuose, 
skaitė pranešimus teatro draugijai, dėstė dramą Vilniaus Meno akademijoje. Tyrinėjo 
lietuvių teatro veiklą ir išleido pirmą knygą apie žymų lietuvį režisierių Eimuntą Nekrošių. 
Knyga (anglų kalboje) “Nekrošius and Lithuanian Theatre” išleista Peter Lang Inc. 
leidyklos New York’e.

1997 metais Liuda Apinytė-Popenhagen kartu su vyru Ron bei vaikais Renata ir Da
riumi grįžo gyventi į Sydnėjų. Visa šeima įsijungė į Lietuvių Bendruomenės veiklą. Šiuo 
metu Liuda dėsto dramą ir literatūrą universitetuose ir koledžuose, toliau ty rinėja pasaulinę 
teatro veiklą bei dėsto lietuvių kalbą Saturday School of Community Languages.

Vincas BAKAITIS - ALB KV specialių projektų va
dovas - daug metų išgyvenęs Melbourne, Auksiniame Pajūryje 
ir Mėlynuose Kalnuose su šeima sugrįžo į Sydnėjų 1996 metais. 
Vincas Bakaitis greitai įsijungė į Sydnėjaus lietuvių veiklą. Tris 
metus buvo Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyboje vicepirmininko 
pareigose, tris metus eina ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyboje 
iždininko ir “Public Officer“ pareigas.

Išrinktam į ALB Krašto Valdybą Vincui Bakaičiui teko spe
cialių projektų vadovo pareigos - pareigos, at i tinkančios jo aka
deminiam išsilavinimui ir praktiškam patyrimui bedirbant tarp
tautinėse bendrovėse bei organizacijose komercijos ir teisės srityje.

Vincas Bakaitis taip pat atstovauja Sydnėjaus lietuvių bendruomenei Baltų Komitete 
ir yra ilgametis “ Musu Pastogės “ bendradarbis.

Arminas ŠEPOKAS - ALB KV iždininkas — gimė 1937 m. 
Klaipėdoje. Į Australiją su šeima atvyko 1951 m. Apsigyveno 
Sydnėjuje. Pradžios mokyklą lankė Vakarų Sydnėjuje. Gimnaziją 
baigė studijuodamas vakarais TAFE, Pietų Vakarų Institute. Tame 
pačiame institute per 3 metus baigė ketverių metų ekonomikos 
kursą. įsigydamas ekonomisto diplomą. Eilę metų Arminas Še- 
pokas dirbo komercinėse įmonėse administraciniu vedėju ir 
ekonomistu.

Arminas Šepokas ir visa jo šeima aktyviai dalyvauja Syd
nėjaus lietuvių veikloje. 12 metų Arminas išdirbo Sydnėjaus

Lietuvių Klubo direktoriumi bei iždininku. Arminas dainuoja Sydnėjaus lietuvių chore 
“Daina” ir ilgus metus buvo “Sūkurio” veteranų tautinių šokių grupės narys. Arminas 
mėgsta lietuvišką dainą ir kartais padaužo sviedinuką golfo aikštelėje.

Daina ŠLITERYTĖ - ALB KV sekretorė - visą savo 
gyvenimą praleido Sydnėjuje. Nuo pat mažens dalyvavo lietu
viškoje veikloje. Daina lankė lietuvių Savaitgalio mokyklą, baigė 
gimnaziją su lietuvių kalbos baigimo įrašu, žaidė krepšinį ir tink
linį sporto klube “Kovas”, dalyvavo skautų, Lietuvių Jaunimo Są
jungos ir tautinių šokių grupės “Sūkurys” organizacijose.

Aštuonerius metus Daina Šliterytė buvo Sydnėjaus “Aušros” 
tunto tuntininkė. Sydnėjaus Olimpiados laikotarpyje buvo Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto padėjėja.

Atstovavo Australijai IX Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
Kongrese Bostone, Amerikoje (1997m.) ir X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kongre
se Australijoje (2000m.). Sydnėjuje buvo renginių vadovė. Taip pat per X PLJSK Daina 
Šliterytė buvo išrinkta atstovauti Australijai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos \hldyboje.

(ALB Krašto Valdybos nariai visą informaciją apie save pristatė patys. Red.)

Šių metų Australijos Dienos proga Melbourno Lietuvių Katalikių 

Draugijos pirmininkei Stalinai Statkuvienei buvo įteiktas 
Australijos Ordino Medalis (Medal of the Order of Australia).

Sveikiname, didžiuojamės ir linkime p. Halinai sveikatos ir ištvermės 
toliau tęsti tą dideli darbą mūsų visuomenėje.

Mėta Mackevičienė, 
A. Volkienė, 

Tamara ir Vyt. Pošiūnai, 
Zigmas Mackevičius, 

Stasys Eimutis

Kauno — Melbourno draugystė
Atstumai tarp Lie

tuvos ir tolimosios 
Australijos nuolatos 
trumpėja, ir ne tik te
lefono bei e-mailo pa
galba. Yra konkrečių 
perspektyvų, trum
pinančių geografinius 
atstumus. Štai kad ir 
mokslinė Melbourno ir 
Kauno universitetų 
draugystė. Praėjusiais 
metais Viktorijos ir 
Kauno universitetai 
pasirašė sutartį. Eu
ropos - Australijos Ins
tituto (prie Viktorijos 
Universiteto) direk
torius, prof. Ron 
Adams lankėsi Kaune, 
susitikdamas su KTU 
prorektoriumi prof. 
Petru Baršausku. To 
pasėkoje, liepos 9 die
ną buvo pasirašyta 
bendradarbiavimo su
tartis.

Ši sutartis atvėrė

Atsisveikinimas. Nuotraukoje iš kairės: Vida Rutkauskienė, 
Justinas Rutkauskas ir Europos - Australijos Instituto 
direktorius prof. Ron Adams.

kelius ne vienam ir ne dviems Lietuvos 
studentams. Galgi sužinoję apie Viktorijos 
Universitetą, lietuvaičiai galės ateityje gauti 
banko paskolas ir kartu su kiniečiais, tai- 
landiečiais ar indais įsijungti į studentiškas 
daugiakultūrinės Australijos gretas. Vik
torijos Universitetas siūlo keletą specialy
bių biznio ir kulinarijos srityje, kurias 
baigus yra galimybė gauti pastovaus ap
sigyvenimo Australijoje vizą.

Studentų mainai prasidėjo Viktorijos 
Universiteto iniciatyva. Pirmuoju atstovu 
iš Australijos tapo trečio kurso, biznio 
fakulteto studentas Justinas Rutkauskas. 
Nors Justino tėvai lietuviai, pats yra gimęs 
Australijoje, tad lietuvių kalba jam nėra 
gimtoji. Nežiūrint to. jis gerai kalba lietu
viškai ir norėtų lankyti kai kurias lietuvių 
kalbos paskaitas. Pagrindinis krūvis bus 
dėstomas anglų kalba. Laisvalaikiu jau
nuolis žada įsijungti į Kauno Technologi
jos universiteto šokėjų grupę, kad galėtų 
palaikyti formą ir grįžęs namo vėl sėkmin
gai trypti gintariečių tarpe.

Justiną Lietuvoje pasitiko giminaičiai iš 
Šiaulių, kur jis ir praleido pirmąją akli
matizavimosi savaitę. Iš Australijos stu
dentas išvyko paremtas šių lietuviškų

organizacijų: Australijos Lietuvių Fondo, 
Melbourno Socialinės Globos Moterų 
Draugijos, Melbourno Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos, Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos, Melbourno sporto 
klubo “Varpas” ir Australijos Jaunimo 
Sąjungos. Taip pat gavo Viktorijos Univer
siteto stipendiją. Šią stipendiją gauna tik 
patys pavyzdingiausi studentai. į kurių 
tarpą įeina ir Justinas.

Justino Rutkausko mama Vida labai 
pergyveno dėl išsiskyrimo su sūnumi, ta
čiau po asmeniško susitikimo su Europos - 
Australijos Instituto direktoriumi Ron 
Adams, apsiramino. “Neįsivaizdavau, kad 
jis yra toks paprastas žmogus. Taip lengva 
su juo bendrauti”. Tad išleido sūnų su 
palengvėjimu, pritardama, kad tai gera 
sutartis, kad studentų mainai yra abipu
siškai naudingi,ir kad pusmetis praskris 
nepastebimai.

Na. o tiems lietuvių kilmės studentams, 
kurie mokosi ar žino kas mokosi Viktorijos 
Universitete ir norėtų dalyvauti studentų 
mainų programoje, prašome kreiptis e- 
mailu:

grazina.pranauskas@vu.edu.
Gražina Pranauskienė

Lietuvių kultūrinės 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 tel. (03) 9578 4319.

< --------------------
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Lietuviai pasaulyje_________ '
Lietuviai mokslininkai rinksis Čikagoje
Dvyliktasis Pasaulio Lietuvių Mokslo ir 

Kūrybos Simpoziumas vyks š. m. gegužės 
21-25 dienomis Pasaulio Lietuvių Centre 
Čikagoje, praneša Simpoziumo Taryba.

Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumus, kaip primena ELTA, pradėta 
rengti Čikagoje 1969 m.. Šiuos susitikimus 
inicijavo JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Vhldyba. parėmė Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų, Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų sąjungos. Svarbiausias šių simpo
ziumų tikslas tuomet buvo suburti išeivijos 
lietuvius mokslininkus, skatinti jų tarpu
savio bendravimą, puoselėti lietuvybę. Be 
mokslinių pranešimų ir diskusijų, per sim
poziumus Čikagoje rengiamos ir dailės 
parodos, literatūriniai, muzikos vakarai, 
pasirodo vietinės išeivių dramos trupės.

1989 m. į VI Pasaulio Lietuvių Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumą Čikagoje pirmą 
kartą buvo pakviesta 114 mokslininkų iš 
Lietuvos. 1991 m. Simpoziumas pirmą kar
tą vyko Lietuvoje. Tada buvo nutarta, kad 
simpoziumas kas antri metai paeiliui vyks 
Lietuvoje ir Čikagoje.

XI Simpoziumas 2000 m. vyko Vilniuje, 
o 2003 m. gegužės 21-25 d.d. XII Simpo
ziumas vyks Pasaulio Liet. Centre Lemonte. 
Čikagos priemiestyje. Simpoziume numa
tytos šių mokslų sekcijos: lituanistikos, 
istorijos, griežtųjų mokslų, teisės, inži
nerijos ir architektūros, medicinos mokslų, 
informatikos, vadybos ir marketingo, eko
nomikos, sociologijos, politinių mokslų,

Atgijo Italijos lietuviai
Paulius Jurkevičius. Roma

Italijoje gyvenantys lietuviai nutarė vėl 
burtis į Bendruomenę. Jos pirmininku Ro
moje išrinktas 42 metų žurnalistas Saulius 
Kubilius. „ Gimiau Australijoje, Adelaidėje, 
mokiausi Romos Later ano universitete, dir
bau „Laisvosios Europos“ radijuje Miln- 
chene, o dabar — Vatikano radijo lietuviš
kų laidų redakcijoje ", - prisistatė Saulius 
Kubilius.

Lietuviai Italijoje į tautines organiza
cijas pradėjo burtis nuo 1920 metų. Ypač 
reikšminga buvo Lietuvių komiteto veikla 
po Antrojo pasaulinio karo, kai Italijoje 
atsidūrė šimtai pabėgėlių. Jiems grėsė realus 
deportavimo į Sovietų Sąjungą pavojus. 
Tačiau Italijos Lietuvių Bendruomenės ir 
diplomatų pastangomis nė vienas lietuvis 
iš Italijos nepakliuvo atgal į sovietų režimo 
rankas. Dauguma sėkmingai persikėlė gy
venti ir dirbti į JAV.

Pokario metais Lietuvių Bendruomenės 
veikla Italijoje daugiausia sukosi aplink Šv. 
Kazimiero popiežiškąją kolegiją Romoje. 
Daug nuveikė ilgametis Italijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovas Vincas Mincevi
čius. Šis prelatas pats vienas leido biuletenį 
italų kalba „Elta Press“, kuriame buvo 
skleidžiama tiesa pasauliui apie Lietuvos 
okupaciją.

Įtakingo Romos prelato pastangomis 
Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, buvo įrengta 
unikali Lietuvių koplyčia. Vincui Mince
vičiui pačiame „šaltojo karo“ įkarštyje netgi

Išeivijos rašytojas - Lietuvos rekordininkas
ELTA. Agentūra “Factum” į Lietuvos re

kordų knygą įrašė naują rekordą. 150-uoju 
rekordininku tapo žymus išeivijos prozinin
kas, daugelio istorinių romanų autorius 
Juozas Kralikauskas, parašęs 21 knygą, iš 
kurių 11 yra istoriniai romanai. Septyni 
romanai - “Titnago ugnis”, Vaišvilkas”, 
“Tautvilą”. “Mindaugo nužudymas”, “Maž
vydas” ir kt. yra premijuoti literatūrinėmis 
premijomis. Rašytojas už literatūrinę ir pe-
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aplinkosaugos, kompiuterinių mokslų, taip 
pat viena sekcija bus skiriama lietuvių 
mokslininkų produktyvumui, mokslo po
puliarinimui visuomenėje, jaunosios kūrė
jų kartos veiklos globalizacijai ir grįžtama
jam ryšiui su Lietuva aptarti. Kiekvienai 
sekcijos sesijai duodama 2.5 iki 3 vai. laiko. 
Atskiriems pranešimams skiriama 20 min., 
po pranešimų 5-10 min. klausimams ir 
pastaboms. Susidarius didesnei grupei pra
nešėjų, sekcijos vadovai galės sudaryti ir 
daugiau sesijų. Pageidaujantys skaityti 
pranešimus, prašomi pateikti organizato
riams savo vardus ir pavardes, adresus, 
telefono numerius, e-mail, pranešimo pava
dinimą ir maždaug 100-150 žodžių santrau
ką lietuvių ir anglų kalbomis.

Be to, Simpoziume numatomi visuo
meninio pobūdžio seminarai su prelegentais 
iš Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų, skirti 
menui, muzikai, Mažosios Lietuvos istori
jai ir dabarčiai, Lietuvos santykiams su 
kaimyninėmis šalimis ir užsienio lietuvių 
organizacijomis.

Simpoziumą rengia Marius Naris - pir
mininkas ir koordinatorius, jo e-mail:

mnaris@att.net
Visų sekcijų (išskyrus inžineriją) orga

nizatorius yra Vygintas Gontis, koordinuo
jantis su Kauno Technologijos universitetu 
(e-mail: gontis@ktl.mii.lt), o KTU 
rektorate dėl Lietuvos inžinerijos sekcijų 
koordinavimo kreiptis e-mail:

bansevicius@cr.ktu.lt 

pavyko įtikinti Romos savivaldybę vieną 
sostinės aikščių pavadinti „Piazza Li- 
tuania“. Ši aikštė taip vadinasi iki šiol.

Šiuo metu Italijoje gyvena apie 200 lie
tuvių. Daugiausia jų yra Romoje. Tai diplo
matinis korpusas, dvasininkai, bažnytinių 
ir pasaulietinių universitetų studentai, žur
nalistai. Y ra lietuvių ir kituose Italijos kam
peliuose. Milano mados pasaulyje dirba 
verslininkai, manekenės, Šiaurės Rytų 
Italijoje bei Toskanoje - būrelis dviračių 
sporto atstovų.

„Neseniai Romoje buvo atidaryta Nui- 
tos Lukoševičiūtės meno darbų paroda. 
Mums, lietuviams, tai buvo malonus netikė
tumas: net neįtarėme, kad Romos provinci
joje daug metų gyvena ir kuria menininkė 
iš Lietuvos - kalbėjo Saulius Kubilius.

Romoje gyvuoja senos bendravimo 
tradicijos, bet atsiranda ir naujų. Kiekvieną 
šeštadienį Romos centre, „Divino Amore“ 
(it. Dieviškos meilės) skersgatvyje esančio
je bažnyčioje, vyksta lietuviškos pamaldos. 
Po jų visi kartu - ir dvasininkai, ir pasau
liečiai - keliauja valgyti picos, išgerti tau
rės vyno, pabendrauti į piceriją „Da 
Pasquale“. Romoje studijuojantys lietuvių 
dvasininkai nepamiršta ir sporto. Kelis kar
tus per mėnesį netoli Šv. Kazimiero kole
gijos esančiame sporto aikštyne verda 
krepšinio aistros. Įkurtas ir specialus 
interneto tinklalapis Italijoje gyvenantiems 
lietuviams www.lituani.net. Didelėje 
valstybėje išsibarsčiusiems tautiečiams tai 
savotiška bendruomenės skelbimų lenta.

dagoginę veiklą 1999 m. apdovanotas Gedi
mino ordinu. Į Lietuvos rekordų knygą 
Juozas Kralikauskas įrašytas kaip vyriau
siasis romano autorius. Būdamas 91 metų 
7 mėnesių 29 dienų jis parašė 159 psl. 
apimties knygą “Dinastijos žūtis”. Romane 
atkuriamas gyvenimas Mindaugo Lietuvoje, 
aprašoma likimo kryžkelėje atsidūrusi tauta, 
kai teko rinktis krikščionybę ar senuosius 
prigimtinius papročius. Juozas Kralikaus
kas dabar gyvena Vilniuje. □

Svetimšalių Legione - jau seržantas
Lietuvius su Svetimšalių Legionu sieja ilga tradicija. Daug  jų tarnavo Legione po An

trojo pasaulinio karo, o nauja banga atvyko maždaug prieš dešimtį metų. Vieni tik pabando 
ir pabūgę sunkumų atsitraukia, kiti - ištvermingiausieji - lieka. Išmėtyti po visą pasaulį 
- Prancūzijos pietus, Afriką ir Pietų Ameriką, jie vistik dažnai pasirodo Paryžiuje vyks
tančiuose lietuvių susitikimuose. Su Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės žurnalistu 
Mažvydu Michalausku kalbėjosi devynerius metus tarnaujantis seržantas, kilęs iš Kauno.

Kiek dabar yra 
lietuvių Legione? Ko
kias pareigas jie uži
ma?

Tarnauja apie šim
tą lietuvių , bet šis skai
čius nieko nesako, ne
žinant bendro kon
teksto. Mūsų yra dau
giau nei latvių ir estų 
kartu paėmus, o pagal 
valstybės gyventojų 
skaičių - dvigubai 
daugiau, nei lenkų.

Jauni kareiviai 
bent jau porą metų turi 
praleisti koviniame 
dalinyje, ir visų spe
cialybė viena - pėsti
ninkas. Vėliau tenka 
rinktis: arba pereiti į specialistus, kas reiš
kia atsisakyti varginančių misijų bei grei
tų pinigų, bet rasti ramesnę vietelę, arba 
stengtis kilti kovinėse pareigose, žinant, 
kad hierarchijos piramidė visada per daug 
smaila - trisdešimčiai eilinių tenka apie 
keturis puskarininkius ir vienas karininkas. 
Iš kitos pusės, specialistai turi daugiau 
galimybių išvykti porai metų į užjūrio 
dalinius Pietų Amerikoje, šiaurės Afrikoje 
ir prie Madagaskaro salos. Daugiausia 
specialistų lietuvių teko matyti sekretorių 
specialybėse, du dirba informatikais, kele
tas mechanikais. Kovinių specialybių spe
cialistus sunku suskaičiuoti, nes dauguma 
turi bent po porą kvalifikacijų. Pagal laips
nius, šiuo metu yra vienas lietuvis seržan
tas - šefas ir apie dešimtį seržantų.

Kuomet jums atėjo mintis stoti į Le
gioną? Ar ilgai truko priimti tokį spren
dimą?

Apie Legioną teko girdėti jau vaikystėje 
iš tėvo, kuris pats svajojo ten patekti, bet 
pats apsisprendžiau bekeliaudamas po 
Europą 1993 m. Nenorėjau grįžti nepamatęs 
pasaulio, o būdamas trečiakursiu studen
čioku tikrai nemačiau tokių prošvaisčių: 
buvau įniršęs, kuomet toks pats apšiuręs 
anglas laisvai praėjo pasienio kontrolės 
punktą, o man paaiškino, kad negaliu pe
reiti sienos, nes gimiau ne toje šalyje.

Tarnaujant kokie buvo sunkiausi mo
mentai: fizinis nuovargis ar moralinės 
kančios, galvojant, ką aš čia veikiu?

Žmonės be jokio tikslo paprastai ilgai 
ten neužsibūna. Fizinis krūvis tikrai nėra 
labai baisus, nebūtina turėti didelių rau
menų, tik ištvermė labai gali praversti.

Kalifornijoje garsėja lietuvis keramikas
Los Angeles/Vilnius (ELTA). Amerikos 

pietiniame pakraštyje vis didesnio pripa
žinimo susilaukia lietuvis keramikas Kęs
tutis Mikėnas.

Apie dailininko sėkmę rašo Čikagoje 
leidžiamas dienraštis “Draugas”. Prane
šama, kad Los Angeles meno muziejaus 
taryba, įvertinusi K.Mikėno kūrinių formos 
unikalumą ir sudėtingas kristalinės glazū
ros technologijas, pasirašė su juo vienerių 
metų sutartį. Muziejuje Los Angeles visuo
menei bus eksponuojami naujausi lietuvio 
keramiko darbai.

Didelio pasisekimo Kęstučio Mikėno 
kūryba susilaukė Muziejaus tarybos 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Aišku, būna skaus
mingų momentų. Pa
vyzdžiui, žygiuojant 
kolonoje kalnų ketera, 
kojos kruvinai nu
spaustos, jau trečia 
naktis miegota po dvi 
valandas ir vadas visai 
neturi jokio noro su
stoti. Tikrai nepradėsi 
“žliumbti” dėl susto
jimo, kai šalia tavęs 
dvigubai smulkesnis 
šrilankietis žygiuoja 
su tokia pačia kuprine 
- ašaros byra iš akių, 
bet žygiuoja.

Kokios buvo gra
žiausios akimirkos? 
Kada sau galėjot pa

sakyti: “štai, aš gyvenu tai, dėl ko ir norė
jau tapti legionierium”?

Būnant Pietų Amerikos džiunglių glū
dumoje, kur niekada jokie turistai kojos 
neįkėlė, mąsčiau: “Juk man dar už tai ir 
pinigus moka!” Patekti į džiungles - mano 
vaikystės svajonė, kurios įvykdyti aš net 
nesitikėjau - kokią galimybę ten patekti gali 
turėti paprastas lietuvis? Dalyvavimas 
pirmąjame Jugoslavijos kariniame susidū
rime su NATO 1995 m. rudenį irgi liks ne
bloga gyvenimo patirtis.

Po intensyvių pratybų ir dalyvavimo 
konfliktuose, legionierius įgyja vis naujų 
kvalifikacijų. Kuo jis gali užsiimti baigęs 
karinę karjerą?

Buvusius legionierius priims bet kuri 
apsaugos tarnyba, bet aš nemanau, kad tai 
labai kvalifikuotas darbas. Kažko siekiantis 
žmogus tikrai gali rasti geresnę vietą, reikia 
tik stengtis. Man dar šešeri metai iki pen
sijos, išeisiu 35 metų amžiaus. Pensija, nors 
ir nedidelė, vis kažkokia paspirtis busi
majame gyvenime Lietuvoje, kuris, tikiuosi, 
irgi neapseis be nuotykių.

Šiandien, žiūrint atgal, ar vėl rinktu
mėtės tą patį kelią?

Žinoma! Tai ką pamačiau, išmokau, 
patyriau, niekada nebūčiau pasiekęs ir de
šimt metų prasimokęs universitete. Tai - 
nepakartojama gyvenimo patirtis, bet į 
Legioną aš žiūriu, kaip į vieną gyvenimo 
etapų, priemonę pamatyti nematytas pa
saulio ir gyvenimo puses.

Dabar jis man daugiau nieko nebeduos, 
reikia keisti vežėčias - per daug įkrisiu į 
rutiną, net ir tokioj vietoj, kaip Svetimšalių 
Legionas. □ 

surengtame 2002 metų specialiųjų meno ir 
architektūros projektų pristatyme: visi jo 
darbai buvo išparduoti ir gauta naujų 
užsakymų.

Kęstutis Mikėnas yra baigęs architek
tūrą Illinois Universitete Urbanoje ir ke
ramikos studijas Los Angeles Kolegijoje. 
Pastaruosius penkiolika metų jis atlieka 
eksperimentus su kristaline glazūra ir, 
pasak “Draugo”, gauna gerus rezultatus.

Kęstučio Mikėno keramikos darbai yra 
laimėję apdovanojimų ir buvo išrinkti 
eksponuoti Kalifornijos sostinės Sacra
mento miesto Capitol galerijoje.

□
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Wildlife Alert
Brolis Edis Karp, the Steve Irwin of 

stovykla, today rushed to the aid of the 
new camp cook, sese Nijolė Motiejūnienė 
(from Cleveland, USA). After hearing her 
screams shortly before dinner, he barrelled 
into the kitchen to find sese Nijolė bravely 
holding off the neighborhood goanna 
with a spatula. It had come into the kitchen 
while sese Nijolė’s back was turned and 
crawled into a pot to look for any goodies. 
Since there are no goannas where Nijolė 
comes from, after being told it was a 
goanna, she very' correctly proceeded to 
shoo the lizard out of her kitchen by sternly 
instructing it to : “Go Anna! Go!!” We’re 
certainly glad sese Nijolė has not increased 
her recipe collection with a “roasted 
goanna” delicacy...

Gairelės Are A Go
All skiltys chose skilčių names today. 

Camp Kariong now has Bees (Bitės), Devils 
(Velniai), Bacon Men (Lašiniai), Flapjacks 
(Blynai), Grasses (Žolės), Spirits (Dva
sios), and Flames (Gabijos). It will finally 
be possible for devils and spirits to have a 
picnic cooking flapjacks and bacon over 
some roaring flames, while reclining on the 
cool grass and trying not to be stung by 
bees.

Each skiltis created very imaginative 
gairelės (banners) - some delicate as willow 
branches, some as heavy-duty as gnarled 
trees. It is reported that some banners are 
even larger than their bearers. Job well 
done.

The Love Box Overflows
Everyone was surprised with the 

massive response to the newly installed 
“Love Box”. The despondent love-lorn 
spilled their hearts in touching letters. 
There was a case of mistaken identity that 
caused much concern to Dominic, but he 
strenuously denied having written a 
particular letter. He has been cleared of any 
such misunderstanding and the anony
mous authors remain anonymous.

“Aušros” Tunto stovykloje. Iš kairės stovi: Alex Karp ir 
Jonathan Lee, įsilipęs - Andrius Jurkšaitis.

Dėl susiklosčiusių aplinkybių šiame “Mūsų Pastogės” numeryje nera
site linksmų Pijaus Dulkelės nuotykių. Nuo kito MP numerio jie tęsis to
liau. c ’ Red.

The Night Moves
Strange noises emanated from the 

campgrounds last night. Woy Woy locals 
reported seeing strange lights and hearing 
a constant mumble that sounded like “where 
are the Žolės?, anyone seen the Žolės? This 
phenomenon was later explained by the 
viršininkas, Brolis Arvyd, “It’s night games, 
nothing to be concerned about. Žolės were 
not missing, contrary to previous reports, 
they were only running late.”
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Wildlife Update
An update to yesterday’s story about 

goannas and sese Nijolė... A truce has been 
reached, and “Anna” and Nijolė now have 
an understanding. Anna gets a spare egg 
or leftovers as long as she stays out of the 
kitchen and Nijolė gets to film the goanna 
to show all her friends back home in 
Cleveland. Considering the possible 
international implications, this tense 
situation has reached a good result.

Building a Better Tomorrow
Structures have appeared all around the 

campground, from signal towers to notice 
boards. Everyone has gone pioneering mad. 
The tower reached breathtaking heights 
before faulty engineering made it tumble. 
A second attempt with Brolis Arvyd and 
Brolis Tom set it straight again. Seeing 
some of the expertise exhibited by the 
builders. Brolis Jerry has put in an order 
for an ensuite for his tent, as it seems that 
is the only perk Subaru left out of his 
camping “package”.

Masking Phase 1
Everyone tried their hand at creating 

paper mache masks according to the 
“Užgavėnių” theme of winter and spring 
spirits and demons. By the afternoon, 
balloon bases already had grown noses and 
horns, ears and eyebrows. Everyone was up 
to their own ears in glue and newspaper. 
There are sketchy reports coming in that 
there might be a paukštyte missing, however 
sesė Dovilė is still searching through all the 
masks to see if any are actually moving. We

will keep you updated.
The Challenge
At the time we went 

to press the following 
skiltys were in the top 
standings: 1. Velniai, 2. 
Žolės. The competition 
is tough with some 
skiltys neck and neck. 
Since the total score 
may be affected by 
negative points - 
earned by misbehaving, 
not obeying leaders, 
etc., it can be anyone’s 
game in the end. Who 
will rise? Who will fall? 
We will report the new 
standings tomorrow.

Health Watch
There has been a 

run on Vitamin C from 
the dispensary. Sese 
Kristina is considering 
starting an orange 
orchard. Upon further 
investigation it may be 
that some campers may 
have come down with

“Aušros” Tunto stovykloje Skautės priekyje iš kairės: Izabelė Stašionytė, Emilija Rup
šytė, Kate Kazokaitė, Giorgia Gakaitė, Magdalena Soulos. Viduryje iš kaires: Natalia 
Lee, Lara Kains, Nerija Rupšytė, Vilija Jurkšaitytė, Elizabeth Soulos, Jenna Kazokaitė. 
Trečioje eilėje iš kairės: Alija Stašionytė, Alana Rountree, Lydia Kaip, Yasmina Gakaitė, 
Elissa Erzikov, Melissa Belkutė, Kristina Erzikov.

“Aušros” Įtinto stovykloje. Skautai priekyje iš kairės: Elvis Jaraminas, Todd 
Jablonskis, Dominic Gakas, Julian Wilson, Dailius Wilson. Viduryje iš kairės: 
Jonathan Lee, Alexander Karp, Andrius Jurkšaitis, Luke Kains. Vadovai trečioje 
eilėje iš kairės: Antanas Brazelis, Tomas Jablonskis, Ray Vingilis.

the dreaded “too many campitis” after 
having been in Adelaide for 10 days. 
Although rest hasbeen subscribed, 
strangely enough it has still been difficult 
to have quiet at the stroke of Tyla.
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MASQUERADE!!

If the diligent watch of the vyresnės 
sesės and vyčiai hadn’t been enough to scare 
the intruders away, then surely all the 
frightening creatures created by the skautai 
will have done the job. After days of paper 
mache “ing” and painting and glueing and 
decorating, the final result was a 
SPECTACULAR assortment of all types 
of devils, spirits, witches, hags, clowns, 
butterflies (and even one very scary but true 
to life replica of brolis Arvyd!) Everyone's 
effort and imagination was magnificent in 
the mask making, and the pasirodymai 
(plays) were clever and funny - even those 
prepared on very short notice

After the Kaukių Paradas where every 
mask wearer walked down the catwalk to 
the judges’ table (total impartiality was 
maintained as there were no mommies or 

daddies on the judging panel: Brolis Arvyd, 
Brolis Bruiser, and Sesė Dovilė) the three 
runners up and three 1“ prize winners were:

Red ties (jaunesnieji skautai/ės)
1" prize - Julian Wilson
I” runner up - Natalia Lee 
Yellow ties (skautai/skautės) 
1” prize - Giorgia Gakas 
1" runner up - Lydia Karp 
Prits (Prityrę skautai/ės) 
1" prize - Kristina Erzikov 
I” runner up - Jenna Kazokas 
The 1st prize winners received a free 

movie pass and a medal, the first runners 
up received a plaque. Congratulations to 
ALL for all the great work done and the 
great time had!

The Challenge
The stations today determined new 

standings in (he skilčių konkursas. In the 
lead with 64 points are the Žolės, and tied 
for second place are the Velniai and Dva
sios with 60.5 points each. Points are being 
won and lost minute by minute, and the 
competition is fierce! Good luck to all on 
the last day!

Tęsinys kitame MP Nr.
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Nauja Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo šeimininkė

Prieš porą savaičių iš Lietuvos į Syd- 
nėjų atskrido nauja Lietuvių Klubo šeimi
ninkė, su kuria įdomiai pasikalbėjau. Tuo 
pokalbiu pasidalinsiu su “Mūsų Pastogės” 
skaitytojais.

Gal galite truputį papasakoti apie 
save?

Esu Darija Meginienė. Gyvenu gražia
me mieste prie jūros - Klaipėdoje. Turiu
vyrą ir du sūnus, baigiančius Klaipėdos 
universitetą. Turim gražų restoraną, kuris 
vadinasi “Būrų užeiga”. Restorane yra dvi 
virtuvės: vienoje gaminami lietuviški 
patiekalai, kitoje svečiams - užsienietiški. 
Darbo apimtis didelė, ypač vasarą turim 
daug svečių iš užsienio, daugiausiai vo
kiečių. Jie atvažiuoja susipažinti su Lietuva. 
Žiemą darbo mažiau, nes šalta, žmonės

Naujoji Sydnėjaus Lietuvių Klubo valgyk
los šeimininkė Darija Meginienė.

Kaip susipažinot su Australija?
Kadangi buvau sportininkų rėmėja, 

savo restorane maitinau Lietuvos stipruolį 
- čempioną Ramūną Vyšniauską, taip pat 
maitinau ir atvy kusius užsienio stipruolius. 
Tad Lietuvos stipruolių treneris ir vadovas

dama pasakiau, kad “mama” išvažiuoja, bet 
“tėtis” lieka. Taip kad ir būdama toli aš 
stebėsiu darbą ten.

Koks įspūdis dabar - jau antrą kartą 
apsilankius čia?

Galiu pasakyti, kad jaučiuosi tikrai kaip 
namuose. Visą laiką sakiau visiems, kad 
Australijoje turiu antrą savo šeimą. Mane 
labai gražiai pasitiko, neturiu jokio laiko 
sunkumų, miegu gerai, ir fiziškai atrodo, 
kad gal kada anksčiau aš ir esu gyvenusi 
čia. Tikrai esu labai laiminga būdama čia.

Kaip patinka Lietuvių Klubas?
Su Klubu dar gerai nesusipažinau, 

pasakysiu vėliau, kai jį pažinsiu geriau. 
Aš manau, kad būsima virtuvė ir valgiai 
patiks jo lankytojams,o tada būsiu dvigu
bai patenkinta. Trūkumų gal ir yra, žmonės 
mažokai jį lanko, gal yra trūkumų ir vir
tuvėje. Nusipirkau dvi knygeles, kad paval
gę parašytų savo nuomonę ir pageidavi
mus, o aš bandysiu įgyvendinti.

Kokiais skanumynais, lietuviškai - ir 
ne tik - mus vaišinsite?

Lietuviški bus tradiciški cepelinai, tik 
su įvairiais padažais. Darysiu vėdarus, 
bulvinius ir žemaitiškus blynus, tik gal

skirtingai paruoštus, kugelį, koldūnus ir 
bus tikrai skanios sriubos. Dažnai bus kei
čiamas visas valgiaraštis.

Ar nebus sunkumų naujame krašte 
pradėt iš naujo?

Sunkumų mes turime visuomet, jau nuo 
pat gimimo, tačiau aš esu ryžtinga ir drąsi 
moteris, nebijau eiti per kliūtis, o manau 
čia yra labai daug gerų žmonių ir man jie 
padės.

Kokių naujovių bandysit įvesti?
Žinoma, pradėsiu nuo maisto, o vėliau 

norėčiau pagražinti inteijerą, kad atrodytų 
ne kaip paprasta valgykla, bet būtų gražus 
restoranas. Norėčiau papuošti taip, kaip 
mes tai darome Lietuvoje, pagal metų se
zonus. Vasarą papuošti vienaip, kitus sezo
nus kitaip ir vėl skirtingai per įvairias šven
tes, kad svečias atėjęs pavalgyti pasijustų ir 
dvasiškai geriau ir, atsivedęs svečių ir 
užsieniečių galėtų pasididžiuoti savo Klu
bu ir sava gražia valgykla - restoranu.

Padėkojęs mielai Darijai už malonų 
pasikalbėjimą, tikrai neapsiriksiu visų mūsų 
Klubo lankytojų vardu palinkėdamas jai 
sėkmės. O mes gausiau ir dažniau ateisime 
paragauti jos skanumynų. □

nenori išeiti iš namų, o linksminasi tik per 
didžiąsias šventes.

Restorane, be manęs ir vyro, dirba dar 
20 žmonių. Aš esu atsakinga gamybos 
direktorė, sudarau valgiaraščius, užsakau 
produktus. Su virėjom tariamės kaip ska
niau paruošti patiekalus (maistą). Mano 
vyras - įmonės vadovas - atsakingas už 
visą šalutinį darbą.

Kaip jūs išmokote taip gerai virti?
Visų pirma kaip moteris aš domėjausi 

virimu, buvau namuose šeimininkė, au
ginau vaikus, rūpinausi šeima. Pirkau daug 
knygų ir mokiausi. Jauna pradėjau dirbti 
padavėja. Ten dirbdama išmokau daug 
visokiausių dalykų, stebėjau, kas žmonėms 
patinka, kas ne, ką jie mėgsta. Baigiau 
Prekybos mokyklą. Vėliau, kai jau buvo 
galima turėti savo nuosavybę, tai tą ir įgy
vendinome. Savo virtuvėje padariau tikrą 
revoliuciją, nes tarybiniais laikais jie ži
nojo tik keletą nuolatinių patiekalų. Biznis 
buvo labai sėkmingas, nes mes įsteigėm 
daug naujovių. Atvažiuodavo pavalgyli ir 
iš tolimesnių vietovių. Mano vyras taip pat 
baigė kulinariją. Jis yra geras konditeris.

Ar daug kas pasikeitė maitinimo 
biznyje atkūrus nepriklausomą Lietuvą?

Be jokių abejonių viskas labai pasikei
tė. Tai galima pastebėti ir išgirsti iš užsie
nio svečių. Lietuviai yra labai gabūs kuli
narai. jie stebi visą pasaulį, mokosi ir pri
taiko savam gyvenimui tam. kad būtų 
patenkintas kiekvieno žmogaus skonis.

Bronius Vyšniauskas (tėvas) pasiūlė man 
važiuoti su olimpiniais sportininkais į 
Australiją. Tai buvo pirmas kartas, kai 
važiavau į tokį tolimą ir nežinomą kraštą. 
Atvažiavusi buvau labai nustebinta, kad 
žmonės čia yra labai malonūs, turi dideles 
ir geras širdis, labai draugiški. Taip pat 
labai graži gamta. Vaikščiojau po parduo
tuves ir man buvo nuostabu, kad ištisus 
metus gali valgyti šviežias daržoves, vaisius, 
ko, žinoma, Lietuvoje nėra. Tos gausybės 
buvau nustebinta. Galvojau, jeigu visa tai 
pervežus į Lietuvą, tai ten tikrai būtume 
laimingesni.

Tai turbūt dėl to nusprendė! biznį 
pradėti čia?

Kadangi turiu nemažą patirtį iš Lie
tuvos, tai norėjosi pabandyti ir čia. Tuo pa
čiu ir vietinius lietuvius pamaloninti ska
niu maistu.

O kaip prisimenate Sydnėjaus olim
piadą?

Tai buvo nepamirštamas įspūdis. Daug 
žmonių, bet aš neturėjau jokios baimės, jau
čiausi labai saugiai net ir vakarais. Žmonės 
buvo labai draugiški, nors mano anglų kal
ba nėra gera, bet visur visi man padėjo.

Kas dabar prižiūrės jūsų restoraną 
Lietuvoje?

Mano kolektyvas yra labai senas, (t.y. 
su kolektyvu dirbame jau pakankamai se- 
niai).esame kaip viena šeima. Kiekvienas 
žino savo darbą ir stengiasi jį gerai pada
ryti. Mano vyras yra vadovas, o išvažiuo-

Nuotraukoje - Darijos priėmimas Antano Laukaičio namuose. Priekyje iš kaires: Rita 
Janulevičienė, Darija Meginienė, Lilija Banevičiūtė, Gintaras Janulevičius, Girėną Pi
pirienė. Antroje eilėje iš kairės: Romas Vasiliauskas, Alis Migus, Alvyda Pačėsienė.

In memoriam
Liūdna žinia

Šeštadienį, vasario 8 dieną, slaugos namuose Sydnėjuje, mirė a.a. Adelė
Skirkienė-Laurinaitienė, sulaukusi 89 metų amžiaus.

Šv. Mišios už Velionę buvo aukojamos trečiadienį, vasario 12 dieną, St. Joachims 
bažnyčioje. Lidcombe. A.a. Adelė Skirkienė-Laurinaitienė palaidota Rookwood kapinių 
lietuvių sekcijoje. Nekrologas - kitame MP numeryje. MP inf.

Per p. Juozą Gailių, Geelong, gauta $100 auka “Mūsų Pastogei” iš p. Petrės 
Čerakavičienės, a.n. Viktoro Čerakavičiaus 10 metų mirties atminimui. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką. “M.P.” administracija

Aukos “Musų Pastogei” A.&D. Jankus
E. Pankevičius

SA
VIC

$ 35.00
$ 10.00

Z. Augaitis VIC $ 5.00 V Petraitienė VIC $ 35.00
J. Juška VIC $ 5.00 S. Stukys NSW $ 15.00
S. Ratas ACT $ 35.00 A.& E. Laugaliai NSW $ 15.00
T. Sturaitienė NSW $ 100.00 V. Račiūnas NSW $ 15.00
S. Varnas SA $ 25.00 A. Griškauskas NSW $ 10.00
J. Mikševičius NSW $ 5.00 J. Červinas NSW $ 20.00
V Stalba SA $ 5.00 R. Stašionis NSW $ 15.00
A. Malinauskas WA $ 15.00 D. Simankevičienė VIC $ 35.00
A. Vaičaitis VIC $ 10.00 L. Budzinauskas ACT $ 10.00
J. A. Jūragis NSW $ 35.00 J. Manikauskas VIC $ 20.00
J. Žalkauskas NSW $ 25.00 V. Aukštiejus VIC $ 10.00
G. Jokubaitienė VIC $ 5.00 M. Pocius SA $ 15.00
N. Saženienė VIC $ 5.00 P. Bielskis SA $ 5.00
V. Kauneckas NSW $ 5.00 K. Vanagienė SA $ 35.00
M.Vilkaitienė ACT $ 20.00 G. Žemkalnis Vilnius $ 100.00
A. Skinkys NSW $ 35.00 L. Vitkūnienė SA $ 20.00
Mrs. E. Kirby VIC $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
R. Šilinis ACT $ 25.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Padėka

Padėka
Reiškiame didelę padėką poniai Ritai Rakūnienei ir jos sūnui Aleksandrui 

Rakūnui už labai gražią auką - $321.05 - sūnaus ir brolio a.a. Edvardo Rakūno 
ketumedėlio proga.

Taip pat dėkojame poniai V. Ročienei už $ 50.00 auką.
Jonės ir Jurgio Žalkauskų gimtadienio proga vietoj dovanų buvo surinkta 
$ 2 085 Vilnijos krašto mokykloms paremti.
Didelis dėkui visiems dar kartą.

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija

A "t? A Adelei Skirkienei-Laurinaitienei
mirus, skaudžios netekties valandose nuoširdžiai užjaučiame sūnus Vytautą ir 
Kęstutį, jų šeimas, gimines Lietuvoje bei draugus Australijoje ir kartu liūdime.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Skaityk Pastogę” — viską žinosi
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Renginiai, skirti Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 jubiliejui
Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė 2003

Projektas 
Birželio 30 d. (pirmadienis)

18.00 vai. Tautinių kostiumų kolekcijos pristatymo programa Nacional. dramos teatre.
- ''' Liepos 1 d. (antradienis)

20.00 vai. Jaunimo vakaras - roko, folkloro ir klasikos metamorfozė Vingio parke.
Liepos 2 d. (trečiadienis)

21.00 vai. Profesionaliosios akademinės muzikos vakaras. Vidmanto Bartulio “ODĖ 
LIETUVOS VALSTYBEI” Katedros aikštėje.

Liepos 3 d. (ketvirtadienis)
13.00 Pasaulio Lietuvių dainų šventės pradžios paskelbimas S.Daukanto aikštėje.
13.30 vai. Tilto per Nerį atidarymo iškilmės.
14.00 vai. Folkloro diena Sereikiškių parke ir Vilniaus senamiestyje.
16.00 vai. Liaudies meno parodos atidarymas.
18.00 vai. Chorų konkurso finalas Nacionalinėje filharmonijoje.

Liepos 4 d. (penktadienis)
17 .00 val.Kanklių ansamblių popietė SKAMBĖKITE KANKLĖS, P.Skargos kieme.
21.30 vai. Ansamblių vakaras VIRSMO SPALVOS Kalnų parke.

Liepos 5 d. (šeštadienis)
12.00 vai. Paminklo Lietuvos karaliui Mindaugui atidengimo iškilmės.
12.30 vai. W.A.Mozart “Karūnavimo mišios”. Atlieka Lietuvos kamerinis orkestras 
(dirigentas S. Sondeckis), choras ir solistai iš Europos valstybių Vilniaus Arkikatedroje 
Bazilikoje (Norvegijos Nordisk Film & TV AS domisi šiuo projektu ir norėtų transliuoti 
Eurovizijos kanalais).
18.00 vai. Pučiamųjų orkestrų paradas VARIO AUDRA Vilniaus senamiestyje.
20.30 vai. Šokių diena GYVYBĖS ŽALIAS MEDIS Žalgirio stadione.
23.00 vai. Muzikinis fejerverkas prie Sporto rūmų. Siūlo UAB “Doja”. Lėšos - rėmėjų.

Liepos 6 d. (sekmadienis)
12.30 vai. Šv. Mišios Arkikatedroje Bazilikoje.
15.00 vai. Iškilmingos Dainų šventės dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką.

Kiti projektai
Festivalis “Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje” liepos 4-5-6 dienomis.

Chorai/choristai, norintys dalyvauti PL dainų šventėje, kviečiami registruotis: 
Birutė Prašmutaitė (Australijos chorų į Lietuvą 2003 m. koordinatorė),
2 / 6 Niki Ct, East Benleigh VIC 3165, tek (03) 9579 3946,
ei - paštas: biruteprasmutas@hotmail.com Birutė Prašmutaitė

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
RENGINIŲ KALENDORIUS

SAUSIS - JANUARY
13 d. (pirmadienis) - ALB minėjimas - SAUSIO 13-oji

VASARIS - FEBRUARY
13 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
16 d. (sekmadienis) -

KOVAS - MARCH
1 d. (šeštadienis) -
2 d. (sekmadienis) -
4 d. (antradienis) -
5 d. (trečiadienis) -
9 d. (sekmadienis) -
13 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
30 d. (sekmadienis) -

Nepriklausomybės Šventė (85 m.), ALB reng. - LN

Užgavėnių renginys - LKC 
Kaziuko Mugė, Skautai - LKC 
Šv. Kazimiero šventė
Pelenų Diena
Koncertas, ALB renginys - LN

ALB Adei. Apyl. visuot. metinis susirinkimas - LN

BALANDIS - APRIL
5 d. (šeštadienis) -
10 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
13 d. Verbų Sekmadienis - Badaujantiems popietė - LKC
18 d. Didysis Penktadienis - LKC
20 d. (sekmadienis) -

Pensininkų Klubo lešminė / BBQ - LN

Šv. Velykos - LKC

GEGUŽĖ - MAY
4 d. (sekmadienis) -
8 d. (ketvirtadienis) -
10 d. (šeštadienis) -
11d. (sekmadienis) -
18 d. (sekmadienis) -
22 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo visuot. met.susirinkimas - LN
25 d. (sekmadienis) -

Šv. Mergelės Marijos procesija
Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
AL Mokykla repeticija (Motinos Dienos proga) - LN 
AL Mokykla Motinos Dienos minėjimas - LN 
ALKM Draugijos visuot. met. susirinkimas - LKC

Choro “Lituania” popietė - LN

BIRŽELIS - JUNE
8 d. (sekmadienis) -
12 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
14 d. (šeštadienis) -

ALKM Draugijos “Šiupinys” - LKC

“PASAULIO LIETUVIŲ DAILĖS DIENOS”
Tai kūrybos programa menininkams, skirta Lietuvos valstybės. Mindaugo karūnavi

mo 750-čio ir artėjančio-Lietuvos tūkstantmečio jubiliejams priminėti, rengiama šių metų 
birželio 16 - liepos 2 d. (17 dienų) Trakuose. Tai bus pirmasis Dailės simpoziumas Lie
tuvoje. Jį remia Švietimo ir Užsienio reikalų ministerijos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvos dailininkų ir mokslo draugijos bei apylinkų valdybos. Kviečiami dalyvauti įvairių 
kartų lietuvių kilmės dailininkai, kuriems bus suteikti - galimybė ir reikmenys kurti, 
nakvynė, išlaikymas, paskaitos, surengta darbų paroda Vilniaus Rotušėje, išleisti atminti
niai ir reklaminiai leidiniai ir kitos paslaugos. Kūrybinės stovyklos žanrai: molbertinė 
tapyba, akvarelė, pastelė, piešinys. Dalyvių skaičius ribojamas 15 asmenų. Informaciją, 
dalyvių atrankos kriterijus ir principus teikia Viešoji įstaiga “Amžiaus Vizija”, dir. Nerija 
Šnirienė, Ukmergės g. 210-99, Vilnius 2010 LT, EI. paštu www.amvizija@takas.lt ir 
Trakų kultūros fondas, Jadvyga Lisevičiūtė, Vytauto g.69, Trakai 4050 LT, el.paštu 
www.TrakaiTIC@is.lt arba www.Trakukultfondas@one.lt

15 d. (sekmadienis) -
28 d. (šeštadienis) -

LIEPA-JULY
6 d. (sekmadienis) -

Sibiro tremtinių vainiko padėjimas - Migration
Museum
Trėmimų į Sibirą minėjimas
ALSK “X\tis” Joninių /Vardinių balius - LN

Mindaugo karūnavimo 750 m., ALB Adelaidės 
Apylinkė - Valstybės Dienos renginys - LN

10 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
20 d. (sekmadienis) - CARITAS visuotinis metinis susirinkimas - LKC

RUGPJŪTIS - AUGUST
14 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
15 d. (ketvirtadienis) - ALKM Draugijos Žolinės Šventė - LKC
24 d. (sekmadienis) - “Tėviškės Aidų” popietė - LKC
31d. (sekmadienis) - AL Sąjungos metinis susirinkimas - LN

PAMALDŲ TVARKARŠTIS SYDNĖJUJE 2003 M.
Mums gerai pažįstamas kun. Roger Bellemore SM, jau tarnavęs lietuviams 

ketverius metus, ir toliau sutiko mums patarnauti sekančia tvarka.
Pamalbos vyks St Joachims bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. ryto:

Vasario 16 d. - Nepriklausomybės šventė;
Kovo 16 d.
Kovo 29,30 d.d. -Rekolekcijos. Kun. Petras Smilgys iš Lietuvos,

Balandžio 13 d. - 
Balandžio 20 d. - 
Gegužės 18 d. -

. „Birželio 15 d. - 
Liepos 20 d.

- Rugpjūčio 17 d. 
Rugsėjo 21 d. 
Spalio 19 d. 
Lapkričio 9 d.- 
Gruodžio 25 d. -

baigęs studijas Romoje.
Prel. Petro Butkaus MBE 10 metų mirties metinės.
Velykos.
Motinos diena. Kapų lankymas.
Baltų trėmimų minėjimas.

Kapų lankymas. 
Kalėdos.

Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt, tel.: 9649 2374. Laidotuvių, krikštynų 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į kleboną.

Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas, todėl pamaldos vyks Parapijos salėje, 
kol bus užbaigtas remontas.

Parapijiečių aukas šiam remontui priima Danutė Ankienė ir Antanas Kramilius.
Kitaisreiklais informaciją suteiks Danutė Ankienė, tel.: 9871 2524.

Parapijos Komitetas

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
j t Remk'ite išeivijos spaudų!

RUGSĖJIS - SEPTEMBER
7 d. (sekmadienis) - Tėvo Diena - LN
11d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
27 d. (šeštadienis) -
28 d. (sekmadienis) -

Pensininkų Klubo Vakaronė - LN
PALM Draugijos metinis susirinkimas - LN

SPALIS - OCTOBER
9 d. (ketvirtadienis) -
12 d. (sekmadienis) -
25 d. (šeštadienis) -

Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN 
Ateitininkų renginys - LKC 
“Radiothon” 5 EBI radijo stotyje

LAPKRITIS - NOVEMBER
2 d. (sekmadienis) - Vėlinės - kapų lankymas
13 d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo renginys Bingo - LN
16 d. (sekmadienis) - LKVS “Ramovėnų” Minėjimas - LN
22 d. (šeštadienis) - Šventa Valanda Bažnyčioje - LKC
22 d. (šeštadienis) ir 23 d. (sekmadienis) - Kristaus Karaliaus Šv. - LKC
29 d. (šeštadienis) - Pensininkų Klubo lešminė /BBQ
30 d. (sekmadienis) - AL Mokyklos / Skautų metų užbaigimas

GRUODIS - DECEMBER
7 d. (sekmadienis) - ALSK “Vytis” susirinkimas, Sp. Šv. dalyvių - LN 
11d. (ketvirtadienis) - Pensininkų Klubo “Kalėdų Eglutė” - LN
24 d. (trečiadienis) -
25 d. (ketvirtadienis) -

• 31d. (trečiadienis) -

Kūčios
Šv. Kalėdos - LKC 
Naujų Metų sutikimas

Guide to the Adelaide Lithuanian Community calendar
LN = Liet. Namai/ Lithuanian House, 6 Eastry Street, Norwood 
(Function bookings contact Petras Andrijaitis, Ph. 8362 4931) 
LKC = Liet. Kat. Centras/ Lithuanian Catholic Centre, 6 Third Ave, St Peters 
(Function bookings contact Liuda Kazlauskas Ph. 8346 2428 or Vincas Veraitis 
Ph. 8337 0151)
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Vasario 16-osios minėjimas Geelonge
Geelongo lietuvių bendruomenė Vasario 16-ąją minės sekmadienį, vasario 23 

d., 1 vai. p.p. Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avė., Bell Post Hill.
Dainuos choras “Viltis’’, kalbės pakviestas prelegentas.
Prašome atsinešti savo užkandžius ir gėrimus. Kava ir arbata bus vietoje.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

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

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

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

PAKO FESTA Geelonge
ALB Geelongo Apylinkės Valdy ba kviečia visus lietuvius, gyvenančius Geelonge, 

Melbourne ir apylinkėse, jų šeimas bei draugus įsijungti į PAKO FESTA eiseną.
Susirinksime šeštadienį, vasario 22 dieną, 10.45 vai. ryto, apsirengę tautiniais 

rūbais, skautų arba sporto klubo ‘“Vytis” uniforma.
Negalintieji dalyvauti eisenoje prašomi burtis prieš Dan Murphy’s parduotuvę.
Mūsų tautinių šokių grupė “Gegutė” scenoje pasirodys netrukus po eisenos 

pabaigos. Maistas ir gėrimai bus ant stalų, kuriuos parūpins olandų, graikų, airių, 
rusų ir kt. bendruomenės. ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Vasario 16-osios minėjimas Canberroje
Vasario 16-osios minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, vasario 23 d. Ainslie 

Football Club, Wakefield Avenue, Anslie, 1. 00 vai. p.p.
Meninę dalį išpildys Sydnėjaus Lietuvių choras “Daina”, ir šia proga tinkamą 

žodį tars LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Sliteris.
Po to bus pietūs, dėl kurių prašome kuo greičiau užsiregistruoti pas Sigitą 

Gailiūnaitę tel.: 6248 6704 arba Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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! Penktadienį, vasario 14 dieną, per

Valentino Dienos renginį Lietuvių Klubo valgykloje darbą pradeda 
Darija Meginienė - garsi šeimininkė ir Klaipėdos 
restorano “Būrų užeiga” savininkė.
DARBO VALANDOS:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Darijos 
patiekalus.

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

Invitation to all “Kovas” junior, senior and 
life members and friends

The Kovas Committee would like to extend an invitation to a Presentation BBQ 
to acknowledge our players for their achievements for 2002.

When: Saturday 15 th March, 2003.
Where: 2 Barrier Pl.IIlawong NSW.
Time: 2.00 p.m. to whenever.

Food and drinks will be available on the day. Bring along cossies, towel and 
friends so we may all enjoy a wonderful get - together.

Any enquiries call Anna Šepokas 9543 0338 or Michael Wallis 0412 860 614.

Pilvo šokis (belly dancer) 
Erotinis siurprizas 
Įvairiausi konkursai 
Jaunimo madų pristatymas 
Muzika, šokiai, gera nuotaika 
Dovanos, gėlės, bučiniai 
Meilės kokteiliai

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

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 Trakų pilies inauguracija 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 vidageoffi@optusnetcom.au arba
Barbarą Šilinis tel.: (02) 6288 6283 ar e-mail bsiiinis@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

Dr. Kazio Martinkaus (1953 -1984)
Pomirtinis Stipendijos Fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus prisiminimui 1985 m. jo tėvai, sesuo, artimieji ir 
draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuvių kilmės studentai, be
baigtą bakalauro arba magistro ar daktaro laipsnius griežtųjų mokslų (biologijos, chemijos, 
biochemijos), ypač iš vėžio tyrimo srities.

Norint gauti daugiau informacijos ir prašymų formas, rašyti adresu: Kristina Martinkutė, 
Dr. Kazys Martiniais Memorial Scholarship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629- 
3011, U.SLA. Prašymų formos turi būti grąžintos iki gegužės 30 <L, 2003.
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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

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, Cauley Heights, NSW, 2166, tel.: 02 9727 3131
Praneša A.Kramilius, spaudos pagalbininkas
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

Tinklapis: www.usersJMgpond.com/mpastoge 
Redaktore 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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