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Vasario 16-oji Sydnėjuje Irakas — problema jau ir Lietuvai

Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje šauniai atšvęsta Vasario 16 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Manto Zcgerio-Kalėdos nuotraukoje-dainuoja Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. 
Plaėiau apie Nepriklausomybės Šventę Sydnėjuje skaitykite MP 3 psl.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuviai palaiko ES narystę
ELTA. Vasarį atlikta gyventojų nuomo

nės apklausa rodo, kad Lietuvos siekį įstoti 
į Europos Sąjungą (ES) stabiliai remia du 
trečdaliai šalies gyventojų. Tokios tradicinės 
apklausos atliekamos kartą per mėnesį.

Jei referendumas dėl narystės vyktų 
dabar, už Lietuvos narystę ES balsuotų 63.9 
% apklaustųjų. Sausio mėnesį tokią poziciją 
išreiškė 67.7% gyventojų. Prieš Lietuvos 
narystę šį mėnesį referendume balsuotų 14.7 
% respondentų, tai yra 0.7% daugiau negu 
sausį. 21.4% respondentų vasarį nurodė 
esą neapsisprendę, o praėjusį mėnesį to
kios pozicijos laikėsi 18.3% šalies gyven
tojų. pranešė Europos Komitetas.

Reprezentatyvią 1 068 Lietuvos gyven
tojų apklausą vasario 6-9 dienomis atliko 
Viešosios nuomonės tyrimo centras “Vilmo- 
rus". Jo direktorius Vladas Gaidys sako, kad 
tendencija išlieka ta pati - gyventojų apsi
sprendimas dėl Lietuvos stojimo į ES yra 
stabilus.

Europos Komisija pritarė
Briuselis, vasario 20 d. (LETA-ELTA). 

Vasario 19 d Europos Komisija nusprendė, 
kad Europos Sąjungos (ES) valstybės kan
didatės bus pasiruošusios 2004 m. gegužę 
tapti bloko narėmis. Balandžio 9 d. spren
dimas turėtų būti patvirtintas Europos Par
lamente, o po penkių dienų - Europos Tary
boje. Balandžio 16 dieną būtų pasirašyta 
stojimo sutartis.

"Šiandienos sprendimas vainikuoja 
daugelį metų intensyvaus darbo ”, - pareiškė 
plėtros komisaras Guenter Verheugcn. "Jis 
užtikrins, kad naujosios valstybės narės 
sklandžiai įsilies į įvairias ES politikos 
sritis”.

ES plėtra sukurs didžiausią prekybos 
bloką, 25 valstybėse turintį 450 milijonų 
vartotojų. Komisija pareiškė, kad nuo 2004 
metų gegužės 1-osios dienos ES narėmis 

galės tapti Lenkija, Čekija, Vengrija, Slova
kija, Lietuva. Latvija, Estija, Slovėnija, 
Malta ir Kipras. Stojimo sutartį turės rati
fikuoti visos 15 dabartinių ir 10 busimųjų 
narių. Be to. kandidatės turės pritarti plėt
rai savo valstybių referendumuose, kurie 
kovo 8 d. prasidės Maltoje, rugsėjo 20-ąją 
pasibaigs Latvijoje.

Knygų mugė gausiai lankoma
ELTA. Didžiausios Baltijos regiono ša

lyse knygų mugės atidaryme “Litexpo" pa
rodų centre vasario 20 d. dalyvavo visi aukš
čiausi Lietuvos valstybės asmenys, kultūros, 
švietimo ir mokslo ministrai, užsienio vals
tybių ambasadoriai. Ši yra ketvirtoji Vil
niaus ir antroji Baltijos knygų mugė ir joje 
dalyvauja 400 knygų leidybos ir prekybos 
įmonių iš 13 Europos šalių. Kartu atidarytos 
dar dvi tarptautinės specializuotos parodos 
- septintoji paroda “Reklama ir poligrafija” 
bei pirmoji mokslo ir studijų paroda 
“Studijos 2003”.

"Vilniaus knygų mugė, šįmet susijungusi 
su Baltijos knygų muge, gali būti laikoma 
viso regiono kultūros įvykiu. Užsienio leidė
jai ir prekybininkai Jau atvyksta ne tik pa
sižvalgyti, bei ir aktyviai dalyvauti kūrybi
niuose ir profesiniuose seminaruose”, - 
pažymėjo Prezidentas V. Adamkus, sveikin
damas į Vilnių atvykusius svečius iš beveik 
visos Europos.

Pirmą kartą knygų mugė vyksta naujau
siame ir erdviausiame “Litexpo” centro pa
viljone. Knygų leidėjų stendai ir dailės 
parodos išsidėsčiusios dviejuose aukštuose 
11 000 kv. metrų plote, bendras knygų len
tynų ilgis siekia 2 kilometrus.

Bene daugiausia lankytojų Baltijos kny
gų mugėje sulaukia “Vagos knygų centro” 
stiklinis knygų “akvariumas”, čia vyksta ir 
didžiausias knygų išpardavimas. Savo 
naujausias knygas ir kitus leidinius pristato
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Nors Irako krizė Lietuvos ilgokai nelie
tė, bręstantis nesutarimas tarp didžiųjų vals
tybių pamažėle į savo verpetą įtraukia ir Lie
tuvą. Po įvykių New Yorke Lietuva, kaip ir 
dauguma pasaulio valstybių, pritarė JAV ve
damai kovai su terorizmu, bet pastaruoju 
metu vis aiškiau ryškėjantis laikysenos skir
tumas tarp JAV bei jos šalininkių iš vienos 
pusės, ir Prancūzijos, Vokietijos bei joms 
pritariančių kraštų iš kitos pusės, verčia Lie
tuvą apsispręsti, kuria kryptimi žingsniuoti 
ir už ką balsuoti tarptautiniuose forumuo
se. Labai plačia prasme, tai - takoskyra tarp 
JAV ir Vakarų Europos, o Lietuva atsiduria 
keblioje padėtyje todėl, kad ji nenori gadinti 
santykių nei su JAV, nei su Europos Sąjun
ga, į kurią ji tikisi įstoti jau gan greitai.

Į aštrėjantį ginčą Lietuva įsivėlė vasario 
5 d., kai JT Saugumo Taryboje taip vadi
namas Vilniaus dešimtukas arba “Vilniaus 
grupė” paskelbė pareiškimą, kuriame ši gru
pė patvirtino paramą tarptautinei bendruo
menei, ir kuris siekia “visiško Irako nugink
lavimo, kaip numatyta JT ST 1441 Rezoliu
cijoje. Jame išreiškiamas pasirengimas 
"prisidėti prie tarptautinės koalicijos Įvyk
dant rezoliucijos sąlygas bei nuginkluojant 
Iraką”, jei šis nevykdytų JT ST reikalavimų.

“Vilniaus dešimtukas” vienija tas valsty
bes, kurios yra pakviestos į NATO: Lietuvą, 
Latviją. Estiją. Slovakiją. Slovėniją. Rumu
niją. Bulgariją, ir tris valstybes, kurios to
kios narystės siekia: Albaniją, Makedoniją. 
Kroatiją. “Vilniaus dešimtuko” vardas 
atsirado todėl, kad šių valstybių vadovai 
prieš kiek laiko buvo susirinkę Vilniuje.

Šios grupės pareiškime yra išreiškiamas 
pažadas "prisidėti prie tarptautinės koali
cijos”, o tai suprantama kaip pažadas įsi
jungti į amerikiečių propaguojamą “norin
čiųjų koaliciją” (coalition of the willing), 
kuri sutinka sekti JAV žingsniais, jei to
kiems veiksmams ir nebūtų Jungtinių Tautų 
pritarimo. Kitaip sakant, atsiradus konflik
tui tarp proamerikietiškos ir “europietiškos” 
linijos, “Vilniaus dešimtukas” pagal savo 
pareiškimą stovi JAV pusėje. Tai turėdamas 
galvoje, JAV gynybos min. Donald Rums
feld tuo metu pareiškė, kad (palyginus su 
Prancūzija, Vokietija ir Belgija) Europos 
“dauguma” palaiko JAValstijas.

Pirmųjų priekaištų šis pareiškimas su
silaukė iš Prancūzijos Prezidento Jacques 
Chirac, kuris į šį reikalą pažiūrėjo iš Euro
pos Sąjungos pusės, ir būtent todėl, kad 
minėtoji grupė daugmaž nori įstoti ir į Eu
ropos Sąjungą. Nesutikdamas su amerikie
čių linija Irako klausimu, vasario 17 d. spau
dos konferencijoje jis šias ES kandidates 
subarė, kad jos “ne visai suvokia pavojus, 
kuriuos gali sukelti pernelyg skubus susl- 
siejimas su Amerikos pozicija". Prancūzi
jos Prezidento priekaištuose atsispindėjo 
bent dvi mintys. Viena, reikšdamos savo 
politinę laikyseną kandidatės turi derintis 
su tomis valstybėmis, su kuriomis jos nori 
labai tampriai bendrauti: taigi, "jospralei
do gerą progą patylėti". Antra, kandidatės 
pačios gali užkirsti kelią savo įstojimui į 
ES, nes jei jų politinė laikysena sukels "prie
šiškumo jausmą” senosiose narėse, šios per 
savo referendumus gali kandidačių nepriim
ti. Juk "šis priėmimo į ES procesas sustotų, 
jei bent viena valstybė neratifikuos savo 

referendume ", pabrėžė Prez. Chirac.
Netiesiogiai Prez. Chirac mintį parėmė 

ir Vokietija. Kadangi kaip finansiškai pajėgi 
valstybė Vokietija yra toji ES narė, kuri mili
jardinėmis sumomis turės paremti ES kan
didates jų įstojimo atveju, Vokietijoje gali 
sustiprėti nenoras remti tokius kraštus, ku
rie jau iš anksto priešinasi jos laikysenai. 
Be to, Vokietija patyrė, kiek jai kainavo to
kie JAV karai, kaip pirmasis Irako karas 
1991 metais ir vėliau karas Afganistane - 
nes. nors tai nebuvo “vokiečių karai”, Vo
kietija visgi turėjo prisidėti milijardinėmis 
sumomis “krašto atstatyme” ir įvairiuose 
humanitariniuose veiksmuose.

Kokie atgarsiai Lietuvoje? Pirmiausia, 
suaktualėjo Irako problema vien dėl to. kad 
prasidėjo nesutarimai, kaip laikytis pačiai 
Lietuvai. Prieš tai. Irakas buvo, taip sa
kant. visiškai svetimas reikalas. Žinoma, 
nestigo balsų, kad tikroji grasinamojo karo 
priežastis esanti beveik neišsemiami Irako 
naftos šaltiniai, ar kad iš Irako esą lengviau 
kontroliuoti ir kitas kaimynines nepaklus
nias šalis. Taip pat esą ne paslaptis, kad, 
Izraelio akimis. Irako okupacija JAV bei 
bendražygių rankomis suduotų galbūt 
mirtiną smūgį “arabų nacionalizmui” bei 
palestiniečių viltims kada nors sukurti 
savąją valstybę.

Tad nors Lietuvos dalyvavimas pasira
šant proamerikietiškąjį “Vilniaus grupės” 
pareiškimą pačioje Lietuvoje prabėgo beveik 
be atgarsio, dėmesį suaktualino kaip tik 
Prancūzijos Prezidento priekaištas, adre
suotas ES kandidatėms, savo ruožtu iššau
kęs instinktyvią reakciją už ir prieš. Šiame 
kontekste, beje, pavojaus neįžvelgia buvęs 
LR užsienio reikalų ministras Algirdas Sau
dargas. nors, jo manymu, prancūzų mintys 
turėtų paraginti Lietuvos piliečius aktyviai 
dalyvauti referendume ir gausiai pasisakyti 
už narystę ES. Nerodo susirūpinimo ir LR 
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirminin
kas Gediminas Kirkilas. Pasak jo, "Mes 
neturim Jokių ženklų, kad šalys ES narės 
kaip nors mėgintų stabdyti ratifikavimo 
procesą. ES sutarties, kuri bus pasirašyta 
balandžio viduryje, ratifikavimas yra iš es
mės formalus aktas, nes derybos Jau yra 
baigtos ir šalys narės pritarė naujų narių 
prisijungimui prie ES".

Aštriausiai prieš Chirac’ą reagavo “Lie
tuvos rytas”. Vasario 19 dienos vedamajame 
sakoma, kad "įtūžęs Prancūzijos prezi
dentas, atrodo, bus pamiršęs, Jog iš komu- 
nistinėsMaskvos tironijos išsivadavusi Rytų 
Europa Į ES duris beldžiasi ne tam, kad 
iškart taptų bebalsiais Paryžiaus ar Berlyno 
vasalais... Todėl ir labiausiai svaidydamas 
žaibais Paryžius turės prisiminti, kad ES 
nėra vien tik Prancūzija... Sąjungoje pri
valo būti girdimas Ir gerbiamas ne tik Pa
ryžiaus ar Berlyno, bet ir Vilniaus, Varšuvos 
ar Prahos balsas... "

Proamerikietiškąją laikyseną parėmė, o 
tuo pačiu netiesiogiai Prancūzijos Prezi
dentą kritikąvo ir Lietuvos konservatorių 
partija savo spaudos konferencijoje. Pasak 
Vytauto Landsbergio, Irako klausimas yra 
"labai paprastas"', nusiginklavimas ar nu
ginklavimas. Kalbėtojai paragino Lietuva: 
valdžią ir toliau "nesiblaškant vykdyti
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Vasario 17 d. besibaigiant Europos Są
jungos viršūnių konferencijai Briuselyje, 
Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac užsi
puolė išskirtinai Rylų Europos valstybes už 
jų viešą paramą JA Valstybėms Irako klausi
mu. Šios valstybės esą praleidusios gerą 
progą nutylėti. Prancūzija galinti sutrukdyti 
kai kurių jų pastangas įstoti į Europos 
Sąjungą. Prezidento Chirac pastabos iššaukė 
griežtą Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos reak
ciją. Prancūzijos laikysena prilyginta Krem
liaus bandymams diktuoti Varšuvos pakto 
kraštams Sovietų hegemonijos laikais.
♦ Vasario 18 d protiškai nesveikas asmuo 
padegė požeminį keleivinį traukinį Pietų Ko
rėjos Tacgu didmiesčio stotyje. Užsidegė ir 
gretimoje platformoje stovėjęs antras trauki
nys. Vieno iš traukinių mašinistas pabėgo iš 
gaisro su raktais, nebuvo galima atidaryti 
traukinio automatinių durų. Žuvo keli šimtai 
žmonių, virš šimto smarkiai apdegė.
♦ Vasario 19 d pietryčių Irane, netoli Ker
man miesto, sudužo rasų gamybos lėktuvas, 
atsitrenkęs į kalno šlaitą. Žuvo lėktuvo įgula 
ir visi skridę Irano revoliucinės gvardijos 
kariai -302 asmenys. Revoliucinės gvardijos 
kariai nėra pavaldūs kariuomenės vadovybei, 
o yra tiesioginėje Irano musulmonų religinio 
lyderio - ajatolos - žinioje.
♦ Vasario 20 d vakare per gaisrą nakti
niame klube Rhode Island JAV. žuvo 96 
žmonės, smarkiai apdegė ar sužeisti - 187. 
Gaisrą sukėlė klube koncertavusio orkestro 
nuotaikai išgauti naudojama pirotechnika.
♦ Vasario 22 d. Karači. Pakistane, grupė 
jaunuolių arbatinėje stebėjo televizijos 
rodomas kriketo rungtynes tarp Pakistano ir 
Anglijos. Pakilę išarbatinės eiti į prasidedan-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL 
didžiausius stendus mugėje įsirengusios 
leidyklos "Alma littera”. “Tyto alba”. Lietu
vos rašytojų sąjungos, "Baltų lankų”. “Švie
sos”. aukštųjų mokyklų leidyklos. Frank
furto ir Varšuvos knygų mugių atstovai, 
knygų prekybos įmonė "Humanitas” ir kt.

Keturias dienas Baltijos knygų mugėje 
vyks apie 100 kultūros renginių: knygų 
pristatymai, susitikimai su Lietuvos ir už
sienio rašytojais, koncertai, teatrų spektak
liai. Rengėjų duomenimis, ankstesnėje 
Baltijos knygų mugėje 1999 m. dalyvavo 
140 knygų leidybos ir prekybos įmonių, 
apsilankė beveik 33 000 lankytojų. Pernai 
vykusioje Vilniaus knygų mugėje sulaukta 
40 000 žmonių, šįmet jų tikimasi daugiau. 
V. Adamkus dėkoja už kompiuterius

ELTA Vasario 16 d. Vilniuje įvykusia
me posėdyje Prezidentas Valdas Adamkus 
padėkojo verslininkams, prisidėjusiems prie 
jo inicijuoto projekto “Mokykla - informa
cinei visuomenei”. Per dvejus metus Lietu
vos mokykloms kompiuterizuoti skirta per 
58 mln. litų, iš jų 15 mln. litų buvo verslo 
parama, o 24 mln. litų skirta vien tik progra
mai “E-mokykla”.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius sakė, jog ateinančių metų prio
ritetai yra ne tik mokyklų aprūpinimas 
kompiuteriais. Ministro įsitikinimu, būtina 
rūpintis ir mokytojų apmokymu, mokymo 
programų kūrimu, mokyklų prijungimu prie 
gero interneto ryšio ir įsitraukimu j bendrą 
Europos švietimo erdvę.

V. Landsbergis pasakys
Prof. Vytautas Landsbergis žada teisme 

įvardyti asmenį, kuris prieš dešimtmetį jam 
perdavė buvusios premjerės Kaziemiros 
Prunskienės pasižadėjimą bendradarbiauti 
su sovietiniu saugumu.

”Aš manau, kadai atsimenu Jo pavardę, 
net jo nepažįstu ir nežinau, kur jis yra 
dabar", - Vasario 17 d. Seime surengtoje

Mūsą Pastogė Nr. 8,2003.03.03. psl. 2 

čias pamaldas gretimoje šiitų mečetėje jie 
buvo apšaudyti automatiniais ginklais moto
ciklais atskubėjusių sunitų ekstremistų. Nu
kauti devyni jaunuoliai. Policija neranda už
puolikų.
♦ Vtsario 22 d Jungtinių Tautų vyriausias 
ginklų paieškos inspektorius dr. Hans Blix 
pareikalavo, kad Irakas 8 dienų laikotarpyje 
pradėtų naikinti Al Samoud 2 tipo raketas, 
kurių specifikacijos pažeidžia 1991 metais 
Jungtinių Tautų Irakui nustatytas sąlygas. Ra
ketos pasiekia taikinius 183 km atstume. 
Irakui leistas tik 150 km nuotolis. Irakui 
įsakyta sunaikinti ir raketų motorus bei už
taisus. Irakas kol kas svarsto, ar jis sutiks su 
šiuo reikalavimu. Jis stengiasi išsiderėti šio 
reikalavimo atšaukimą.
♦ Irakas pradėjo rimtai ruoštis karui. Ka
riuomenės vadovybė giriasi, kad nepakartos 
1991 metų karo klaidų, nesuteiks visų pajėgų 
vienoje vietoje, o išmėtys po visą kraštą. Už
puolikai esą turės įsivelti į nuostolingas kau
tynes miestuose.
Pastebėta, kad Irako tankų daliniai išmėtyti 
po gyvenamus rajonus, ar statomi netoli 
mečečių. Iraką drąsina ir iš Europos bei 
Australijos atvykę taikos entuziastai, kurie 
skelbiasi būsią "gyvieji skydai”, išsiskirstę 
po Bagdado strateginius taikinius, kad 
sustabdyti JAV ir jos sąjungininkių orinius 
puolimus.
♦ Australija. Japonija ir Kinija bando įti
kinti JAV vyriausybę, kad ši pradėtų tiesio
ginius pasitarimus su Šiaurės Korėja, šiuo 
metu grasinančia taikai. Šiuo metu Šiaurės 
Korėja reikalauja tiesioginių derybų, gi JAV 
tvirtina nenorinti nusileisti atviram šantažui.

□

spaudos konferencijoje sakė V Landsbergis
Remdamasis šiuo pasižadėjimu bei ki

tais įrodymais. Aukščiausiasis Teismas 
1992 m. patvirtino juridinį jos bendradar
biavimo su KGB faktą. Praėjusiais metais 
K. Prunskienė paprašė teismo atnaujinti šią 
bylą, motyvuodama tuo, kad minėtas pasi
žadėjimas buvęs suklastotas.

Teismas yra nusprendęs iškviesti V 
Landsbergį liudininku. Kitas teismo posė
dis yra numatytas kovo viduryje. Bendradar
biavimo su KGB faktas tapo ypač svarbus 
neseniai, kai K. Prunskienė dalyvavo prezi
dento rinkimų kampanijoje. K. Prunskienė 
kaip kandidatė į prezidentus savo rinkimų 
agitacijoje nenurodydavo, kad ji praeityje 
yra sąmoningai bendradarbiavusi su so
vietiniu KGB.

Liet, enciklopedijos III tomas
ELTA Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas išleido Visuotinės lietuvių encik
lopedijos trečią tomą, apimantį žodžius 
“Beketeriai paukščiai - Chakasai”. Naujasis 
enciklopedijos tomas buvo pristatytas Bal
tijos knygų mugėje “Litexpo” parodų centre 
vasario 22 dieną. Šiame tome pateikiamas 
didelis originalių iliustruotų straipsnių 
ciklas apie Bibliją, taip pat pateikiama daug 
informatyvių straipsnių apie Lietuvos 
pasipriešinimą nacių ir sovietiniams oku
paciniams režimams (Birželio sukilimas 
1941), Lietuvos karininkus, partizanus, 
valstybės ir politikos, visuomenės ir kultū
ros veikėjus, mokslininkus, rašytojus, me
nininkus. Tome yra beveik 900 iliustracijų. 
450 portretų.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins
titutas taip pat išleido dvitomį enciklope
dinį žinyną “JAV lietuviai”, kuriame pa
teikiami duomenis apie žymiausius lietuvių 
išeivius, gyvenusius ar gyvenančius Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

h/ILUNU
Pasišoko Bendruomenės nariai

Dar apie Rolandą Paksą
Naujieji Prezidento rinkimų rezultatai 

nustebino ne tik išeivijos daugumą, bet ir 
apstulbino Lietuvos rinkėjus, ypač dides
niuosiuose miestuose. Adamkus, surinkęs 
daugiausiai balsų iš visų kandidatų pir
majame balsavimo ture, rinkimus pralai
mėjo! Kodėl?

Leonidas Donskis rašo: “Į žemiausius 
minios instinktus apeliuojančius ir savo 
rinkėjus atvirai mulkinančius populistus 
nugalėti gali tik plati demokratinė koa
licija, t.y. visų tradicinių politinių partijų 
susitarimas visada žaibiškai vienytis ir 
pamiršti savo ideologinius bei progra
minius skirtumus, kai tik demokratijai ir ša
lies garbei iškyla pavojus. Prancūzijos (Le 
Penn, aut.) pavyzdys parodė (antrame ture 
Jacques Chirac įtikinamai nugalėjo ekstre
mistą varžovą, aut ), kad kito kelio kovoti 
su ekstremistais, radikalais ir populistais 
nėra. Tokios koalicijos Lietuvoje kol kas 
nėra. Per rinkimus ji buvo žodinė ir tiesiog 
fiktyvi. " O Darius James Ross teigė užsienio 
spaudoje, kad. matyt, išsigandę net ir kai
rieji buvo raginami balsuoti antrame ture 
už Adamkų: "Even far-left candidate 
Vytenis Andriukaitis decided it was wiser 
to hedge his political future by telling his 
supporters to vote for Adamkus." Tada jau 
buvo per vėlu.

Donskis toliau teigia, kad Adamkus 
negalėjo laimėti, nes nei "...jis, nei jo aplin
ka niekada nebūtų naudoję tų politinių 
kovos priemonių, kurios pergalę atnešė 
Rolandui Paksui. "... neaiškios kilmės pini
gų panaudojimas (iš kur? aut.), Rusijos pro
pagandos ir imagologijos (image, aut.) spe
cialistų pasitelkimas. atviras rinkėjų mulki
nimas dalijant jiems absurdiškus pažadus 
ir dar čia pat papirkinėjant juos, oponento 
šmeižimas. Tačiau jis mano, kad 
"...Adamkaus ištikimybė vakarietiškoms 
vertybėms ir valstybės vadovo garbės ko
deksui palieka alternatyvų ateičiai ir viltį, 
kad rinkimų rezultatai mobilizuos Lietuvos 
pilietines visuomenės užuomazgas ir poli
tiškai angažuos net ir tradiciškai apolitiš
kus sektorius -pavyzdžiui, kad ir meninin
kų bohemų ".

D.J.Ross mano, kad Paksas sugebėjo 
geriau mobilizuoti provincijos ir kaimo

Kompiuteriai mokykloje jau kasdienybė
Šiuo metu Lietuvoje nerasime nei vie

nos pagrindinės, vidurinės mokyklos ar 
gimnazijos, kurioje nebūtų nei vienos 
kompiuterinės klasės. Per pastaruosius 
metus Lietuva atliko didžiulę pažangą 
kompiuterizuojant mokyklas. Dar 2000 
metais vienam kompiuteriui teko 60 moks
leivių. Šiemet šis santykis sumažėjo beveik 
tris kartus, ir vienu kompiuteriu bendrojo 
lavinimo mokyklose naudojasi 24 moks
leiviai. o 9-12 klasėse - 10 moksleivių.

Irakas...
Atkelta iš 1 psl.
atlantizmo principais pagrįstų mūsų ša
lies politikų " bei pabrėžė ryšių su JAV svar
bą. “Tik tai gali apsaugoti Lietuvą nuo 
galimų nuošliaužų vėl į Rytus. ”

Priešingai. Lietuvos deklaruotą proame- 
rikietišką liniją kritiškai vertino Tautos 
pažangos partijos atstovai Pasak jų, "da
bartinėse aplinkybėse tokia laikysena 
esanti tam tikra Europos Sąjungos išda
vystė". Bet žymiai stipresnio atgarsio 
susilaukė kitoje spaudos konferencijoje 
Prez. Chirac’o mintims pritaręs LR Seimo 
Švietimo mokslo ir kultūros komiteto pir
mininkas prof. Rolandas Pavilionis. "Sto
jimas į ES suponuoja bent minimalų 

balsuotojus, kaip jis vadina “grassroots 
support”. Įdomu tai, kad per rinkimus 
atsirado priešprieša tarp provincijos, kaimo 
ir sostinės bei didesnių miestų balsuotojų 
pasirinkimo. Apie tai liudija ir gauti laiškai 
iš kelių privačių asmenų. D. J. Ross duoda 
ryškų pavyzdį kaimo nesusivokimo politi
koje. Per vasaros atostogas Lietuvoje netoli 
Latvijos pasienio jis pirkdavo pieno ir 
kiaušinių “už grašius” iš ten gyvenančios 
moterėlės. "Free market economics remains 
a profound mystery to this simple, hard
working soul. ” (She asked him, aut.) “Why 
do we need the European Union? We had 
the Soviet Union and that didin 1 work. Why 
another union? " Ir jis tęsia kaip kaimas 
mato Vilnių ir Klaipėdą: "They see flashy 
new BMWs of city dwellers bearing down 
country roads and the millions pouring 
into Vilnius and Klaipėda while their asm 
living standards have changed little over 
the decade ".

Žinoma, yra ir kitų priežasčių, kurios 
nulėmė Adamkaus pralaimėjimą. Daug kas 
cituoja: amžiaus skirtumą, jo pareiškimą, 
kad yra dirbantis Prezidentas ir neturi laiko 
visų balsuotojų pamatyti, o Paksas lėktu
viuku nuskrisdavo net ir į Lietuvos užkam
pius. Egzistuojanti takoskyra, kaip D.J. 
Ross rašo tarp "... between young city-bred 
go-getters and simple country folk." Be to. 
rinkimų dienos -25 C šaltukas padidino 
balsuotojų apatiją. Atrodo, kad Pakso ko
manda daugiau vežė žmonių į balsavimo 
punktus tą dieną. Aišku, yra ir daugiau 
priežasčių, kaip pvz. asmeniškas nusista
tymas dėl Mažeikių naftos sandėrio su 
Williams koncernu ir t.t.

Pabaigai dar cituoju kelis atsiliepimus 
iš “Kauno dienos", kodėl, būtent, Paksas 
laimėjo: "Žmonės balsavo už jį, nes nori 
permainų. Jis jaunas, energingas, ir žmo
nėms nusibodo sunkus gyvenimas " (kaime, 
aut.). Pats Paksas. kuris yra telšiškis, bū
damas Telšiuose taip sakė: "Kaip aš padėsiu 
Telšiams atsigauti? (Beje, Vagnorius irgi 
kilęs iš to krašto visgi pagražino miestą, 
aut.) Mane išrinko visos Lietuvos Preziden
tu, todėl stengsiuosi dėl visos šalies. Dary
siu viską, kad Jaunimas neišvažinėtų iš 
regionų, žmonės visur turėtų darbų ir per
spektyvas. " Pamatysime! Ateitis parodys!

Isolda Poželaitė-Davis AM
P.S. Žinutės apie naujai išrinktą Lietu

vos Respublikos Prezidentą surinktos iš 
įvairių šaltinių: BNS. laiškų iš Lietuvos. 
Lietuvos spaudos apžvalgininkų.

"Tikimės, jog 2005 metais pasieksime 
Europos Sąjungos lygį ir vienu kompiuteriu 
naudosis apie 10 moksleivių", - sakė Švie
timo informacinių technologijų centro di
rektorius 'Ainas Brazdeikis.

Šiuo metu Europos Sąjungoje vienu 
kompiuteriu naudojasi 11 moksleivių, o 9- 
12 klasėse - 8 moksleiviai.

Edvardas Špokas 
Švietimo ir mokslo ministerija 

2003 sausio 31 d.

larimąsi su visuma. į kurią nori patekti, į 
kurią nori būti priimtas... Ar, kitaip ta
riant, Lietuva atsisako pripažinti funda
mentalų ES vienijantį užsienio politikos 
bendrumo principų? O gal atvirkščiai - 
Amerikos skatinama gal Lietuva nori įva
ryti pleištą į tą bendriją, į kurių pati nori 
patekti? ” - sakė prof. Pavilionis.

Prof. Rolandas Pavilionis taip pat pa
brėžė. kad Irako klausimu Seimas dar nesu
formulavo savo aiškios pažiūros ir siūlė, kad 
šis klausimas būtų apsvarstytas neeilinėje 
Seimo sesijoje, kuri tęsis nuo vasario 24 iki 
kovo 5 d. Jei šis klausimas bus Įtrauktas, 
manoma, kils aštrių diskusijųjau vien todėl, 
kad abi pasaulinės jėgos, JAV ir ES, yra 
svarbios Lietuvos ateičiai.

Vytautas Doniela
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BENDRUOMENĖ/ BAR U O/E SueikiMame
Muoširdžiai sveikiname

apdovanuotuosius ordinu “Už nuopelnus Lietuvai”:

buvusį ALB Sydnėjaus Apylinkės ir ALB Krašto Valdybos pirmininką
d r. Vytautą Donielą, gavusį ordiną su Komandoro kryžiumi

buvusį ALB Krašto Valdybos pirmininką ir pirmąjį LR Garbės konsulą
Australijoje,
dr. Algimantą Kabailą, gavusį ordiną su Karininko kryžiumi

ir buvusią ALB Krašto Valdybos pirmininkę
Birutą Prašmutaitą, gavusią ordiną su Karininko kryžiumi

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

dr. ^Algį pabaltą ir dr. Vytautą IDonielą
su Lietuvos Respublikos apdovanojimais.

Džiaugiamės, kad Lietuvos Prezidentas įvertino ilgamečius ir pasišventusius 
veikėjus išlaikant lietuvybę Australijos Lietuvių Bendruomenėje.

Vincas Bakaitis

Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Siutina Statkuvienė
buvo apdovanota “Už nuopelnus Lietuvai” ordino Karininko kryžiumi 

Turime tikrai retą progą mūsų ilgametę ir nepamainomą pirmininkę pasveikinti 
su antru apdovanojimu ir kartu pasidžiaugti šiuo jos įvertinimu.

Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos narės

Vasario 16-osios minėjimas Brisbanėje
Įvairiose pasaulio šalyse, kuriose tik 

bebūtų susibūrę lietuvių būreliai, visi šven
čia mums brangią ir neužmirštamą Nepri
klausomybės šventę.

Vasario 16-tą, sekmadienį, Brisbanės 
Apylinkės Valdyba suruošė šiai dienai skir
tą minėjimą. Valdybos pirmininkė Gaila 
Bagdon pasveikino tautiečius Nepriklau
somybės dienos proga ir pakvietė pagerbti 
vėliavą bei sugiedoti Tautos Himną. Prie 
vėliavos garbės sargyboje stovėjo trys 
jauni Grigučiai. Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti p.p VBagdonas. L.Bagdonavi- 
čienė ir A.Milvydas.

Išsamią progai pritaikytą paskaitą skai
tė Regina Platkauskienė. Ji trumpai ap
žvelgė tautos kovas su kryžiuočiais ir cari
ne Rusija. Tačiau, kad ir kaip skriaudžiami, 
lietuviai neprarado laisvės troškimo. Šian
dien džiaugiamės Lietuvos pasiektais lai
mėjimais Europos tautų tarpe. Paskaitinin
ke plačiau apžvelgė Lietuvos santykius su 
kaimynais, jos pastangas patekti į Šiaurės 
Atlanto Organizaciją. Baltijos valstybės, 
įsijungusios į NATO apsaugos tinklą, tu
rėtų garantuotą apsaugą nuo Rytų kaimy
nų pasikėsinimo į mūsų tautos nepriklau
somybę.

Toliau programą tęsė Juozas Platkaus- 
kas, perduodamas paskaitos turinį ang
liškai. Jis taip pat pasidalino savo kelionių 
įspūdžiais Lietuvoje.

Emigrantų kapelionas fr. Lauro Rufo 
pasveikino mus ir kalbėjo apie mūsų tautos 
laisvės eigą. Jis kvietė dėkoti Dievui už 
atgautą nepriklausomybę, nes kiekvienam 
žmogui Dievas suteikė laisvės teisę ir 
troškimą. Taip pat perskaitė Popiežiaus 
žodžius, skirtus Lietuvos tautai. Kvietė 
visus susikaupimo minutei ir padėkos 

Vasario 16-oji Gold Coast

Vasario Šešioliktosios proga, vasario 12 dieną Gold Coast lietuviai susirinko į pikniką 
Laguna Park, Palm Beach. Nuotraukoje - prie užkandžių ir gėrimų kalbų netrūko.

maldai Aukščiausiajam. Bendrai giedojome 
giesmę “Marija, Marija”.

Meninės programos dalį pradėjo p. 
Filomena Luckienė. Ji perskaitė A.Stabin- 
gio eilėraštį “Tautieti” ir B.Brazdžionio “Aš 
čia, gyva”. Jautrūs poemų žodžiai nukėlė 
mūsų mintis į tolumoje paliktą tėviškės 
žemę. Naujas svečias Tomas Šurka linksmai 
akordeonu pagrojo lietuviškų dainų pynę. 
Sietynas Kubilius deklamavo A. Baranaus
ko “Anykščių šilelį”. Pirmiausiai apibū
dinęs eilėraščio mintį angliškai, jis puikiai 
perdavė klausytojams Lietuvos miško grožį. 
Posmas po posmo liejosi iš jo atminties. 
Stebėjomės jo puikiu deklamavimu ir at
mintimi.

Brisbanės choras, vadovaujamas Evos 
Wicks, padainavo keturias dainas: “Beržai”, 
“Gegužinė”, “Draugai” ir “Užstalės dainą”. 
Mūsų chorelis nedidelis, ne visi kalba 
lietuviškai, bet noro ir pastangų choristams 
netrūksta. Jie pasirodė labai gražiai ir 
darniai sudainavo naujas dainas. Choro 
vadovei Evai už jos pastangas ir kantry bę 
buvo nuoširdžiai padėkota ir įteikta gėlių 
puokštė. Užbaigdami šios dienos šventę vi
si dainavome “Lietuva brangi”, o vėliau visi 
buvome pavaišinti užkandžiais, kavute ir 
gėrimais.

R.Platkauskienė
P.S, Jau treji metai Brisbanėje lei

džiamas laikraštukas “Lapas” (kaip klevo 
lapas). Jame daug naujienų iš lietuviško 
gyvenimo, nuotraukų, sveikinimų ir įdomių 
straipsnių lietuvių bei anglų kalbomis. Jis 
mielai skaitomas ir laukiamas net tolimes
nėse apylinkėse. 6-šių lapų laikraštukas 
leidžiamas kas du mėnesiai. Jį leidžia kun. 
P.Bačinsko Kultūros Draugija. Redaktorė 
Anna Augūnas. “Lapo” kaina $8 metams.

“Gintaro” tautinių šokių ansamblis nuoširdžiausiai sveikina

Staliną Statkuvienę,
garbingai užsitarnavusią ir apdovanotą Australijos Ordino Medaliu (OAM). 

Linkime Jai neišsenkančios jaunatviškos energijos ir toliau ištvermingai dirbant 
lietuvybės vardan. Ta proga norime padėkoti už nuolatinį jaunimo rėmimą.

“Gintariečiai”

Vasario 16-oji Sydnėjuje

Nepriklausomybės Šventėje pasirodė “Sūkurio” šokėjai. Manto Zegerio-Kalėdos nuotr.

Graži Vasario 16-osios šventė buvo su
rengta Sydnėjaus Lietuvių Klube. Krykš
taujantys jaunimo balsai. smalsūs žvilgsniai 
ir jauni veidai puošė iškilmių salę labiau nei 
pakabintos dekoracijos. Lietuvos Valstybės 
Atkūrimo 85-ųjų metinių minėjimą atidarė 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas 
dr. Ramulis Zakarevičius. Įspūdingu žodžiu 
šventės reikšmingumą pristatė LR Garbės 
gen. konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris 
OAM. Nuoširdžiu ir jautriu žodžiu su 
Lietuvių tautos švente sveikino ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda. Ji taip 
pat oficialiai pristatė naujos Krašto Valdy
bos narius ir supažindino su sveikinimais, 
gautais iš LR Prezidento V. Adamkaus, Mi
nistro Pirmininko A.Brazausko, Seimo Pir
mininko A.Paulausko ir Krašto apsaugos 
ministro L.Linkevičiaus. Apie Vasario 16 d. 
Akto prasmingumą, nepamirštamumą ir 
įpareigojantį mūsų politinės istorinės 
kultūros paminklą paskaitą skaitė svečias iš 
Lietuvos - istorikas Vytautas Kučinskas.

Muzikinėje programos dalyje gražiai 
pasirodė auganti naujoji lietuvių karta. Šoko 
vaikų-jaunimo šokių grupė ’’Sūkurys” 
(vadovė Kristina Rupšienė); Strathfieldo 
lietuvių kalbos kursų mokiniai (mokytoja dr. 
Liuda Popenhagen) skaitė ištraukas apie 
’’Mindaugo reikšmę Lietuvai”. Fleitos ir 
fortepijono lietuviškas interpretacijas per
davė jaunieji muzikai: Jacintą Mikutė ir 
Niek Alvisio. Ne mažiau plojimų nusipelnė 
ir ilgametis Sydnėjaus lietuvių choras 
’’Daina” (vadovė Jacintą Mikutė).

Šventės kulminacijoje - apdovanojant 
bendruomenei nusipelnusius asmenis ir 
konkursų nugalėtojus - ovacijų netrūko 
nei vienam pasižymėjusiam sporte, šokyje, 
dailėje, lietuvių kalbos moksle ar skautų 
eilėse. Vienuolikai apdovanotųjų buvo 
įteikti ne tik asmeniniai sertifikatai, bet ir 
nedidelės piniginės premijos. Iškilmingai 
pagerbtos buvo daug lietuvybei nusipel- 
nusios sydnėjiškės: Martyna Reisgienė ir 
Daina Šliterytė. Jų pavardės buvo išgravi
ruotos Nusipelniusiųjų lentoje.

Sydnėjiškių nuotaiką kėlė ir gyvino 
Vasario 16-osios minėjimo vedėjos - ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda 
ir sekretorė - Daina Šliterytė. Tą pačią die
ną Klube veikė ir trys parodos: fotografi
jų - ’’Lietuvos kariuomenė sėkmingai 
žengia į NATO", fotomenininkės iš Gu
dijos personali paroda: "Lietuvos kuni
gaikščiai" ir vaikų bei jaunimo piešinių 
parodėlės: "Karalius Mindaugas" ir 
"Lietuva -750 metų

Sugiedojus Tautinę giesmę gausiai 
susirinkę lietuviai dalyvavo loterijoje, 
kurios prizą "Mindaugas” specialiai 
nuliejo menininkas Arvydas Rupšys. 
Atsigaivinus kava ar stiklu alaus sydnė- 
jiškiai dar valandėlei prisėdo pasižiūrėti 
įdomios, neseniai iš Lietuvos gautos video 
juostos apie Amerikos prezidento George 
W. Bush vizitą Lietuvoje. Visiems didelis 
ačiū už apsilankymą ir Lietuvių bendruo
menės stiprinimą. Dalyvė
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Lietuva iš arti Pagrobtieji paveikslai parvežti į Lietuvą

Baigiantis žiemai
(Specialiai “Mūsų Pastogei”)

Jau rimsta Prezidento rinkimų aistros. 
Kaip aiškėja paskutinės gyventojų ap
klausos. rinkimus Rolandas Paksas laimėjo 
dėl to. kad buvo jaunas, ryžtingas ir žadė
jo permainų. Tačiau iki šiol žiniasklaidos 
atstovai nelabai tiki jo rinkimų finansine 
ataskaita - tikra jo rinkimų kampanijos 
kaina atrodo daug didesnė, nei paskelbta 
ataskaitoje. Ir daug pinigų buvo gauta iš 
Rytų. Šis neskaidrumas neramina žmones.

Po rinkimų busimasis Prezidentas do
misi valstybės gyvenimu: rūmuose susitinka 
su atsakingais valdžios žmonėmis, neretai 
j vieną kitą miestą nuvažiuoja pasikalbėti 
su vietos savivaldos atstovais ir salėse su 
visuomene. Tačiau retai jis šmėkšteli televi
zorių ekranuose, po rinkimų daugiau nebe- 
girdėjome jo kalbų. Jis tapo neprieinamu 
žinomų užsienio žiniasklaidos agentūrų 
atstovams: vis prašo atidėti tuos pokal
bius po inauguracijos. Gal ilsisi, gal kaupia 
jėgas vasario 26-ajai, gal būsimai veiklai. 
Paskutinės visuomenės apklausos duome
nimis jo populiarumas panašus kaip ir Valdo 
Adamkaus ir sudaro apie 65% (A.Bra
zauskas užima trečią vietą ir siekia 57%).

Baigiantis žiemai laukiama iškilmingos 
naujojo Prezidento inauguracijos. Labai jis 
panoro, kad virš Vilniaus tą dieną pra
skristų naikintuvų eskadrilė, o Vilniaus 
meras A.Zuokas su tuo nesutinka, sako, 
jog netinka kelti virš miesto triukšmą, o ir 
nesaugu virš senamiesčio skraidyti. Kai 
kam atrodo, kad išrinktasis Prezidentas per 
daug dėmesio ir lėšų skiria iškilmėms.

Kaime tęsiasi įprasta žiema. Šiek tiek 
papusto, tačiau skaudesnių šalčių nėra. 
Nuo ankstyvo ryto, dar neprašvitus, iš ka
minų rūksta dūmai. Žmonės tuo metu šeria 
karves, kiaules ir vištas, melžia pienelį, 
labai pigiai jį parduodami pieninėms. Kritę 
ir gyvulių kainos. Pasirodo, kainos suma
žėję ir pas kaimynus Lenkijoje. Neseniai ten 
įvyko ūkininkų ir policijos peštynės, yra 
sužeistų iš abiejų pusių. Mat ūkininkai 
savo technika buvo užblokavę kelius. Šito 
protesto meno mūsų ūkininkai išmoko iš 
kaimynų lenkų. Rinkimų euforija praėjusi, 
ir kaime niekas per daug nesidomi nau
juoju Prezidentu. Daugiau rūpesčių jiems 
kelia sumažėjusios ūkių pajamos ir stoji
mas į Europos Sąjungą.

Pieno kainų problema iš tiesų gana rim
ta. Nė pusės lito negauna už jo litrą, nors 
1996 m. jo vidutinė kaina buvo 60 et. Pieno 
gamybos kaštai siekia apie 55 ct.Taip nie
kad dar nėra buvę, kad žiemą, kai pieno 
primelžiama mažiau nei vasarą, kainos 
mažėtų. Taip nėra atsitikę ir kitose Europos 
šalyse. Mūsų pieno perdirbėjai skundžia
si, kad pasaulinės pieno produktų kainos 
yra sumažėję, tad jie, nenorėdami patirti 
nuostolių, priversti taip daryti. Neseniai 
žemdirbiškųjų organizacijų ir 
pieninių atstovai aptarę padėtį 
teigia, kad be ženklios papildo
mos paramos iš valstybės biu
džeto. pieno gamyba mažės, nes 
parduodant pieną tokiomis kaip 
dabar kainomis karves laikyti 
neapsimokės ir jų skaičius ma
žės. Įstojus į ES 2004 m. gegužę, 
pieno kainos didės, bet bus su
mažėjusi jo gamyba.

Ateinantis pavasaris Lietu
vai svarbus siekiant įstoti į ES. 
Balandžio 16 d. Atėnuose Lietu
va pasirašys stojimo į ją sutartį. 
Savo nuomonę apie stojimą į ES 
gegužės 11 d. lietuviai tars refe
rendume. Būsimasis referendu
mas savo svarba beveik prilygsta
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žmonių apsisprendimui dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Apklausos rodo, jog daugiau 
kaip 60% pasisako “už”, tačiau baiminama
si kitko. Per LR Prezidento gana triukšmin
gus rinkimus atėjo balsuoti tik 53% gyven
tojų. o per gegužės referendumą tikimasi, 
jog gali ateiti mažiau ir, jei nedalyvaus 50% 
turinčių teisę balsuoti, referendumas bus 

•neįvykęs. Todėl pastaruoju metu pradėta 
kalbėti apie referendumą tik su patariamojo 
balso teise, o tuomet sprendimą dėl stojimo 
į ES priimtų Lietuvos Seimas. Ir tai dar ne 
viskas: visų ES šalių parlamentai po to turi 
pritarti naujų šalių priėmimui į šią Sąjungą.

Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio ben
drovės jau pradėjo jausti ES paramą. Pagal 
SAPARD programą, padengiant iki pusės 
išleistų lėšų, statomi ar rekonstruojami tvar
tai, perkami nauji melžimo aparatai ir pieno 
šaldytuvai, traktoriai ir kombainai. Ruo
šiantis peržengti ES slenkstį prasidėjo agi
tacija ir diskusijos. Štai ką sako apie stojimą 
į Europos Sąjungą atsakingi ir visuomenei 
žinomi Lietuvos politikai.

Petras Auštrevičius, Europos Komiteto 
prie LR Vyriausybės gen. direktorius: "Eu
ropos Komitetas iki gegužės referendumo 
stengsis geriau informuoti kaimo gyven
tojus, aiškinant jiems stojimo į Europos 
Sąjungą pasekmes ir ypač naudą. O Ji pa
sieks visus žemdirbius. Pavyzdžiui tie, ku
rie pagyvenę ir nesiruošia kurti šiuolaiki
ni ūkį, iki jiems sukaks 70 metų, jei Jis ne
turės pieno pardavimo kvotos, gaus kom
pensaciją už laikomą karvutę savo reik
mėms. Neįvykus referendumui ar negavus 
jame pritarimo, Lietuva daug ko nustotų. 
Kita galimybė patekti į ES būtų tik 2007 
m., kartu su Rumunija. ”

Dalia Miniataitė. žemės ūkio vicemi
nistre: "Išsusitikimųsu kaimiečiais Utenos 
apskrityje Jautėsi gana pesimistinė jų nuo
taika. Tačiau iš liesų, nė vienai socialinei 
grupei neateis tiek daug paramos, kiek 
ūkininkams. Pagaliau yra suderėtos kvotos, 
kurios gerokai didesnės, negu dabar ga
miname žemės ūkio produkcijos (išskyrus 
cukraus). Dažnai pasigirsta piktas grasi
nimas - jei šiemet neduosite pinigų, nesu- 
pirksite normaliomis kainomis pieno, bal
suosime prieš. Tačiau Jeigu Lietuva neįsto
tų į ES, mūsų ūkininkai paprasčiausiai 
uždustų vidaus rinkoje, nes išvežamai pro
dukcijai į Latviją ir Lenkiją, kaip ir dabar 
į Rusiją, bus muitai. "

Vaclovas Lapė, ūkininkas, buvęs Seimo 
narys: "Pasižiūrėkime, kas prieš ES pasi
sako valstybiniu lygmeniu. Ogi Valstiečių 
partija, turinti kaime didelę įtaką."

Genutė Staliūnienė. Lietuvos ūkininkų 
sąjungos pirmininkė: “Naryste ES domisi 
ir smulkesnieji žemdirbiai - registruojama 
vis daugiau ūkių, juose vedama buhalteri
nė apskaita. Nesenai Jų buvo 36 000, dabar 
jau per 40 000. Mat tik registruotas ūkis

Vokietija perdavė Lietuvai du iš nu
žudyto kunigo Ričardo Mikutavičiaus buto 
Kaune pagrobtus meno kūrinius. Kontra
banda išvežtus XVIII a. nežinomo autoriaus 
paveikslus „Peizažas I“ ir „Peizažas II“ 
vasario 19 d. į Vilnių iš Vokietijos parvežė 
Generalinės prokuratūros bei Policijos de
partamento pareigūnai. Dėl šių kūrinių 
perdavimo Lietuvai su vokiečiais diploma
tiniais kanalais buvo susirašinėjamą ne 
vieną mėnesį. Kartu su paveikslais parvežti 
kiti bylos įkalčiai: apie 1 300 JAV dolerių, 
kitų daiktų.

Artimiausiu metu paveikslai turėtų būti 
perduoti ekspertams. Išoriškai jie nėra su
gadinti. Vėliau šios vertybės turėtų atitekti 
kunigo R.Mikutavičiaus turto paveldėto
jams. Abu meno kūriniai yra be rėmų. Iš jų 
kūriniai buvo išpjauti dar nusikaltimo metu. 
Tai padarė kaunietis kolekcininkas Vladas 
Beleckas su bendrininkais. Jis buvo pripa
žintas kaltu dėl kunigo R.Mikutavičiaus 
nužudymo organizavimo ir nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos.

„Peizažas I“ bei „Peizažas H“ maždaug 
prieš 10 metų priklausė V.Beleckui. Paveiks
lus jis ketino parduoti aukcione Vokietijoje.

Iš lito į eurq
Lietuvos nacionalinę valiutą - litą ma

žiau nei po trejų metų gali pakeisti euras. 
Iki šiol buvo kalbama, kad realiausia data 
Lietuvai prisijungti prie euro zonos, vieni
jančios 12 Europos Sąjungos valstybių, yra 
2008 metai.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas pareiškė, kad nėra 
jokių kliūčių įvykdyti narystei Europos 
pinigų sąjungoje keliamus reikalavimus. Jo 
manymu, labai realu, kad jau 2006 m. ar 
2007- ųjų pradžioje litas bus pakeistas į eu
rą. Anksčiau R. Šarkinas yra minėjęs, kad 
euras bus įvestas 2007-aisiais arba 2008 m.

Lietuvos banko vadovo pozicija pasi
keitė po Latvijos ir Estijos premjerų paaiš
kinimų, kad jų valstybės tikisi įvesti antrąjį 

galės gauti ES kompensaciją ar paramą. ”
Jeronimas Kraujelis, žemės ūkio mi

nistras: “Deja, labai jau įpratom visi filo
sofuoti ir tuščiažodžiauti. Kartais paklau
sai tikrojo žemdirbio: lyg ir gražiai, bet daž
nai piktai jis kalba, o kai įsigilini - nei fak
tų, nei skaičių, vien postringavimai. "

Vytautas Knašys, buvęs žemės ūkio 
ministras: "Geriausias būdas propaguoti 
būsimas permainas įstojus į ES - kalbėti 
su žmonėmis kiekviename miestelyje, kai
me, kiekvienoje seniūnijoje. Ypač daug reiš
kia autoritetingo saviškio žodis. "

Paskutiniai gyventojų apklausos duo
menys rodo, jog Europos Sąjungoje gyve
nimu patenkinti 82% žmonių. Šis rodiklis 
pastaraisiais dešimtmečiais kasmet šiek tiek 
keičiasi, tačiau niekada nenusileido žemiau 
75% padalos. Vadinasi, trys ketvirtadaliai 
europiečių džiaugiasi gyvenimu. Daugiau
siai Europos Sąjunga džiaugiasi airiai, 82 
% jų mano, kad narystė - tai gerai, 3% - 
kad blogai, likusieji nežino ką atsakyti.

Bedarbystė Lietuvoje šiuo metu sudaro 
apie 12%, kaime - didesnė. Kaime sunku 
rasti darbą buvusiems traktorininkams, pa
gyvenusiems vairuotojams, agronomams, 
zootechnikams, net žemės ūkio inžinie
riams. Mažėjant gimstamumui, mažėja dar
želių auklėtojų, pradinių mokyklų mokytojų 
poreikis. Tačiau kaime jau trūksta automo
bilių remontininkų, siuvėjų.

Statistika rodo, jog pernai mažmeninės 
prekybos apimtys Lietuvoje išaugo 12.4 % 
iki 15.640 mlrd. litų. Metai buvo sėkmin
gi, nes gyventojų pajamos pagaliau pradė
jo augti ir pradėjo didėti jų lūkesčiai. Bet 
labai daug yra verksnių.

Dr. Kazimieras STROLYS, Baisogala 

Ekspertai pradinę meno kūrinių kainą 
įvertino apie 20 000 JAV dolerių. Tai neten
kino V.Belecko, todėl paveikslus jis parsive
žė į Lietuvą ir juos už maždaug 30 000 do
lerių pardavė RMikutavičiui. Po įvykdyto 
nusikaltimo šie meno kūriniai vėl pateko į 
V.Belecko rankas. Didžiąją dalį 1998-ųjų 
birželį iš R.Mikutavičiaus buto pagrobtų 
verty bių pavyko surasti. Tačiau iki šiol nėra 
žinoma, kur slepiama ar kam buvo perduota 
meno kūrinių, kurių vertė - apie pusantro 
milijono litų.

„Peizažą I“ ir „Peizažą II“ per valstybės 
sieną į užsienį neteisėtai išvežė 48 metų 
kaunietis Edmundas Burda, o kontrabandą 
organizavo V.Belecko buvusi žmona 63 me
tų Ona Daujotienė. Būtent ši moteris 2001- 
ųjų vasarą Vokietijoje, padedama ten gyve
nančių dukters Dianos bei žento Viktoro 
Djačenkų, pardavė „Peizažą I“ ir „Peizažą 
II“. Šią operaciją užfiksavo Vokietijos teisė
saugos pareigūnai, padedami atvykusių 
kolegų iš Lietuvos.

Už abu paveikslus O.Daujotienci pirkė
jais apsimetę pareigūnai sumokėjo 28 000 
JAV dolerių.

Donatas Stravinskas. „L.r.“

ES valiutų kurso keitimo mechanizmą 
(Exchange Rate Mechanism - ERM II) 2004 
m., o prie euro zonos prisijungti praėjus 
dvejiems metams.

Lietuva, 2004 m. įstojusi į ES, tais pa
čiais metais žada įvesti ir ERM II mecha
nizmą. kurį būtina taikyti dvejus metus, 
norint prisijungti prie euro zonos. Tuos dve
jus metus Europos centrinis bankas stebi, 
kaip valstybė - potenciali euro zonos narė 
atitinka nustatytus ERM II reikalavimus 
(Maastricht sutarties kriterijus). "Aš nema
tau kokių nors kliūčių, kurios trukdytų 
dvejus metus vykdyti keliamus reikala
vimus", - sakė Lietuvos banko vadovas R. 
Šarkinas.

Vienas ERM II mechanizmo rekalavi- 
m’ų yra valstybės biudžeto deficito ribo
jimas. Deficitas ne mažiau kaip dvejus me
tus negali viršyti 3% bendrojo vidaus pro
dukto (BVP). Šiemet prognozuojamas Lie
tuvos biudžeto deficitas - 2.4% planuojamo 
BVP. Taip pat valstybės skola negalės viršyti 
60% BVP. Praėjusių metų lapkričio pabai
goje visa valstybės skola buvo apie 13.24 
mlrd. litų. Tai sudarė 26.4% prognozuoto 
prėjusių metų BVP.

Lito kursas euro atžvilgiu negalės svy
ruoti daugiau kaip 15% į vieną ar į kitą 
pusę. Lietuva yra įvedusi valiutų valdybos 
modelį, pagal kurį litas yra susietas su euru 
fiksuotu kursu (3.4528 lito už eurą). Euro
pos centrinis bankas valiutų valdybos 
modeliui neprieštarauja.

Vilniaus banko prezidento patarėjas 
Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva turi rea
lių galimybių prisijungti prie euro zonos 
2006 m., tačiau niekas negali būti garan
tuotas. jog tuos kriterijus šalis atitiks 2005.

Lietuvai tapus euro zonos nare, didelių 
permainų ekonominiame gyvenime neį
vyks. Nors Lietuva ir turi nacionalinę va
liutą. tačiau šalies centrinis bankas jau da
bar nevykdo visiškai savarankiškos politi
kos ir vis labiau savo veiksmus derina su 
Europos centriniu banku.

Būti euro zonoje yra naudinga. Pasak 
G. Nausėdos, prisijungus prie euro zonos, 
nebeliks nacionalinės valiutos rizikos 
premijos. Šiuo metu Lietuva, skolindamas! 
lėšų, dėl lito devalvavimo rizikos turi mo
kėti vadinamąją šalies rizikos premiją. 
Nelikus lito, nebus ir jo devalvavimo rizi
kos. Tokiu atveju Lietuva galės pigiau 
skolintis. Žengiant į euro zoną svarbu, koks 
bus nustatytas lito ir euro keitimo kursas. 
Jeigu lito kursą teks mažinti, tuomet Lie
tuvai bus sunkiau konkuruoti.

Pagal spaudą
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Sydnėjaus “Ausros” tunto 
Vasario 16-osios sueiga

Vasario 16-ta išaušo apsiniaukusi. Gal 
lis per sueigą? Taip to lietaus reikia, bet gal 
išsilaikys nelijus tai valandai, kai vyks 
Sydnėjaus “Aušros” tunto Vasario 16-osios 
sueiga? Skautai ir skautės, susirinko St. 
Joachim’s parapijos aikštelėje. Vaikai, kai 
kurie viens kito nematę nuo praėjusio 
mėnesio Sydnėjaus “Kaukių” stovyklos ar 
Adelaidės “Vilniaus Sapnų” stovyklos, tuoj 
pat sukrito į būrius. Nors sunki drėgmė už
klojo visus, tai netrukdė vaikų linksmam 
čežėjimui, kuris girdėjosi iš visų pusių. 
Viena išsidrąsinusi paukštytė (vilkiuko 
pasibaisėjimui) lakstė rankoje laikydama 
surastą pastipusį drieželį. Įsiterpė vadovė 
ir, vilkiuko dideliam atsidusimui, paskatino 
driežclio laidotuves. Kitas skautukas sėdėjo 
ramiai ir laukė sueigos pradžios. Ant jo 
kojos buvo tik viena kojinė. „Kur kita koji
nė'?“, jis buvo paklaustas. „O, nesirūpin- 
kint, sese, man kitą kojinę atveža Andrius“. 
„Aš ją palikau stovykloje ir jis ją surado.“ 

Nuotraukoje - “Aušros” tunto skautai ir vadovai St Joachim’s parapijos aikštelėje.

Kaip ir susitarta, sueigos rikiuotėje skau
tukas jau buvo pilnoje uniformoje, t.y. 
apsimovęs abi kojines.

Švilpukas! Į rikiuotę! Sueiga prasideda! 
Surinkusi raportus adjutante raportavo tun- 
tininkei, kad sueigoje susirinko virš 40 
skautų ir skaučių. Tuntininkės “Tuntas Bu
dėk!“ buvo atsakytas garsiu “Vis Budžiu!“

Sekė įsakymų skaitymas ir apdova
nojimai. Už pavyzdingai atliktus didesnio 
pobūdžio uždavinius ir pasitarnavimą skau
tiškam vienetui, Mark Wilson buvo apdo
vanotas Vėliavos žymeniu. Apdovanoti 
buvo ir Gediminas Sauka (Tėvynės Sū
naus), ir Belinda Homas (Tėvynės Dukros) 
žymeniais už pavyzdingai atliktus darbus 
ir sumanų vadovavimą. Vilkiukai Todd 
Jablonskis ir Julian Wilson gavo teisę 
nešioti geltoną skauto kandidato virvutę. 
Visi buvo tunto pasveikinti su šūkiais 
“Sveiks Valio!“ ir paplojimu.

Ši sueiga buvo ypatinga tuo, kad

Nuotraukoje - “Aušros” tunto štabas. Iš kairės: Dovilė Zduobienė, Elena Erzikov, 
Raimondas Vingilis, Arvydas Zduoba, Tomas Jablonskis, Kristina Rupšienė, Edis 
Karpavičius, Laura Bclkienė.

tuntininkė p. s. Daina Šliterytė perdavė tun
tininkės pareigas p.s. Arvydui Zduobai. Po 
ilgo tuntininkavimo p.s. Šliterytė dabar 
užėmė pareigas Australijos Rajono vado
vybėje. Išeinanti tuntininkė padėkojo vai
kams, skautams ir skautėms sakydama, kad 
jie buvo svarbiausia jos skautiško darbo 
įtaka. Ji padėkojo savo vadovams ir palin
kėjo laimės naujam tuntininkui Arvydui.

Naujai priėmęs tuntininko pareigas p.s. 
Arvydas Zduoba padėkojo sesei Dainai 
užjos sunkų ir nenuilstantį darbą“Aušros” 
tunte. Jis sakė norintis su visais tunte 
dirbti ir esąs tikras, kad, visi dirbdami kartu 
ir laikydamiesi skautavimo įstatų bei 
lietuvybės tradicijų, toliau sėkmingai 
skautaus.

“Aušros” tunto vadovų pareigos: 
tuntininkas - Arvydas Zduoba; 
adjutantė/tuntininko pavaduotoja -

Kristina Rupšienė;

iždininkė - Dovilė Zduobienė;
jaunesniųjų skaučių draugininke - 

Laura Bclkienė;
jaunesniųjų skautų draugininkas - 

Edis Karpavičius;
skaučių draugininke -

Elena Erzikov;
skautų draugininkas -

Tomas Jablonskis;
prityrusių skaučių draugininke -

Kristina Rupšienė:
prityrusių skautų draugininkas -

Arvydas Zduoba;
vyresniųjų skaučių vadovė -

Laura Belkienė;
skautų vyčių vadovas -

Edis Karpavičius.
Sueiga pasibaigė, tuntas susibūrė šv. 

Mišioms salėje, ne bažnyčioje (dėl remon
to). Lietus išsilaikė nelijęs.

D.Z.

’Skaityk “Minsiu Pastogę" — viską žinosi

ALB Garbės Teismo 
pranešimas

Pranešame, kad ALB Krašto Tarybos 
XXVIII sesijoje, įvykusioje 2002 m. 
gruodžio 28-30 d.d. Adelaidėje, dvejų me
tų kadencijai išrinktas ALB Garbės Teis
mas pareigomis pasiskirstė sekančiai:

pirmininkas - Petras Bielskis, 
sekretorius - Edvardas Gudelis, 
narė - Janina Vabolienė OAM.
ALB Garbės Teismo adresas:
P. Bielskis, 58 Malborough St., 

Malvern, SA. 5061. Tel.: (08) 8271 7257.
ALB Garbės Teismas

V

Zinutės iš Hobarto
Pirmasis š.m. tautiečių susibūrimas buvo 

vasario 9 d. gegužinė (kartu su estais ir 
latviais) Tolosa Parke. Nors oras buvo 
gražus, susirinko tik apie 35 asmenys. 
Atrodo, kad visi pradedame senti.

Po savaitės, įvyko Vasario 16-osios mi
nėjimas pas p.p. Šikšnius, į kurį susirinko 
27 tautiečiai. Ramūnas Tarvydas paskaitė 
paskaitą Lietuvos nepriklausomybės tema. 
Po to sekė visuotinis susirinkimas. Jame 15 
metų ėjęs Valdybos pirmininko pareigas 
Ramūnas Tarvydas (sveikatos sumetimais) 
atsistatydino iš pareigų. Naujuoju Apylin
kės Valdybos pirmininku išrinktas Valdy
bos narys nuo 1970 metų - Juozas Paš

kevičius. Po formalumų visi dalyviai 
pasiliko pasišnekėti prie kavutės ir su
neštinių užkandžių.

Deja, kai kurios bendruomenės narės 
šiuo metu yra ligoninėse. Tarp jų - 
Mikalina Petraitienė ir Hilda Šikšnicnė. 
Namuose sirguliuoja Antosė Milinkcvi- 
čienė, Magdalena Šiaučiūnienė ir Louise 
Auksorienė. Visoms linkime greitai pa
sveikti.

Liūdniausia žinia ta, kad mirė ilgametė 
bendruomenės narė Ieva Andrikonienė. 
Velionė gimė 1916 metais birželio 27 dieną 
netoli Mažeikių. Užaugo gausioje šeimoje. 
Į Vakarus pasitraukė 1944 metais, o Aus
tralijon laivu atplaukė 1951 metais. 
Atsidūrė Tasmanijoje, nes čia jau buvo 

atvažiavęs vyras Juozas. Ieva dirbo viso
kiuose fabrikuose, kad greičiau sutvirtėtų 
finansiškai.

Ieva buvo uoli bendruomenės dalyvė. Iki 
paskutinių savo dienų ateidavo į minėjimus 
ir kitus lietuviškus renginius. Buvo maloni, 
dosni, dievobaiminga moteris. Ji mirė 
vasario H dieną, vos kelios dienos prieš 
Vasario 16-osios minėjimą, kuriame žadė
jo dalyvauti. Deja, jo nesulaukė. Ievutės 
vyras Juozas mirė 1981 metais. Liūdesyje 
liko sūnūs Antanas ir Alfonsas. Palaidota 
Ponville katalikų kapinėse..

Sekantis minėjimas - Motinos Diena. 
Jis įvyks sekmadienį, gegužės 4 dieną, 4 vai. 
p.p. 43 Easton Ave, Moonah.

R.Tarvydas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Išeinam jau - koja už kojos, 
O širdis taip garsiai baladojas! 
Gi du pareigūnai prie durų, 
Kad neapsigalvotume žiūri. 
Pagalvok, tik iš tikrųjų, 
Kas eitų vogti iš nelaimingųjų?

Dar link durų abiems bekrypuojant, 
Pasklido gandas šiurpulingas, 
Kad užpuola žmones negailestingai. 
Pacientė su apžėlusiom kojom!
Gal laike prižiūrėtojų miego, 
Ji sėkmingai į laisvę pabėgo?

Pareigūnai tuoj griebė Loretą, 
Iš visų pusių apčiupinėti.
Abu pripažino - švelnios kojelės 
Ir nė vieno kaip ašutas plaukelio! 
Pareigūnams keista: ko tas Pijušas, 
Taip skaudžiai valdiškas nosis muša?

Su bokso kumščia kaip su šlėga, 
Pijušėlis už-čiupinėjimą Loretos, 
Iš jo širdies gerumo pridėjo - 
Abiems pareigūnams papildomo miego! 
Po to tarė jis Loretai: 
“Bėkim iš šios klaikios vietos!”

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Valentino diena
Šiais metais Sydnėjaus Lietuvių Klube 

vėl buvo paminėta Valentino diena, kartu 
surengiant gražų balių. Kaip visada tokiais 
atvejais, taip ir dabar didžioji Klubo salė 
buvo gražiai papuošta, ir vos tik įėjus - iš 
karto pajunti valentiniškų meilės jausmą. 
O svečių šiais metais buvo gal dvigubai dau
giau negu pernai. Iš to galima spręsti, kad 
tokie šaunūs renginiai Klube darosi vis 
populiaresni. Matėsi daug jaunimo ir svečių 
iš Lietuvos. Tikrai puiku. Numarinus 
pirmąjį troškulį rengėjų patiektu vynu, 
svečius lietuviškai ir angliškai pasveikino, 
palin-kėjo gero vakaro Klubo direktoriai - 
Ginta-ras ir Aušrinė. Smagus vakaras 
prasidėjo kitam Klubodircktoriui Deniui 
linksminant muzika, nors kartais gal ir per 
garsiai.

Vikaro naujiena buvo neseniai iš Lie
tuvos atvykusi Darijos virtuvė, su gana daug 
ir skanių patiekalų, kuriuos pirmą kartą 
servavo jaunos gražios lietuvaitės Lilija ir 
Girėną. Vien tik į jas pasižiūrėjus, apetitas 
valgiui pakildavo. Virėjoms pirmą kartą 
gaminant neįprastoje ir svetimoje virtuvėje 
tiek daug naujų patiekalų, neįmanoma bu
vo viską labai greitai atlikti, todėl kai kam 
teko ilgiau palaukti savo užsakymų. Tačiau 
nė vienas iš bado nenumirė, o paragavę - 
skanumynais liko patenkinti. Pirmas kartas 
visuomet yra sunkokas.

Programą pradėjo Jonas - vienas iš mū
sų žinomų “Linksmųjų brolių”, paskaity- 
damas gana ilgą apsakymą. Kitu atveju šis 
lietuviškai skaitomas apsakymas būtų buvęs 
tikrai įdomus, bet šiame renginyje jis ne
tiko. nes. neskaitant užsieniečių svečių, 
toliau sėdint nuo scenos nebuvo galima 
suprasti nė vieno žodžio - baliaus triukšmas 
jau buvo prasidėjęs.

Vakaro pravedėjai Gintaras ir Aušrinė 
pradėjo baliaus žaidimų seriją. Iš publikos 
buvo pakviestos poros, kurios varžėsi, kas

kur - kaip?
greičiau suvalgys ant virvės pakalbintą 
obuolį. Vakaro žaidimų teisėjais buvo pa
kviesti Viktoras Šliteris. Irena Kalėdienė ir 
aš. Obuolio valgymo varžybos buvo tikrai 
įdomios ir laimėtojais tapo pats direktorius 
Gintaras su žmona Rita (ar jie tik nesitre- 
niravo obuolius valgyti namuose?).

Antrosios varžybos - tekilos gėrimas. 
Čia varžėsi dalyviai po vieną ar poromis. 
Varžybos buvo įdomios ir sukėlė daug juo
ko ypač tada, kai tai darė poros. Teisėjai 
vienbalsiai laimėtojais išrinko dabartinius 
studentus: vieną iš Sydnėjaus. kitą iš Lie
tuvos. Tai - Viktoriukas ir Ievutė. Kadangi 
varžybos buvo įdomios, tad buvo paskirta 
ir antroji premija, kurią laimėjo australas 
Tony ir Klubo direktorė Aušrinė. Truputį 
atsigavus ir svečiams pasišokus, programą 
tęsė pilvo šokio šokėja, labai gražiai ir 
meniškai ne tik pati viena pašokdama, bet 
ir svečius pasikviesdama jai padėti, kas 
ypač patiko vyrams.

Gerai atsigavus po tokio smarkaus pil
vo šokio, prasidėjo pati pagrindinė vakaro 
atrakcija - striptyzas. Graži jauna mergina 
tiesiog akrobatiškai pradėjo pasirodymą 
pamažu vieną po kito nusimesdama savo 
pikantiškus drabužėlius ir tuo jaudindama 
publiką iki liko visai nuoga. Erotinį šokį 
šoko taip, kad net mūsų didysis Jonas 
neiškentė ir pasisiūlė jai padėti. Ji tai 
priėmė su juoku, o svečiai gražiai paplojo.

Pasibaigus programai, prasidėjo šokiai, 
rožių dalinimas savo gražuolėms su valen
tiniškais bučiniais ir net nepastebėjom, kad 
jau buvo po vidurnakčio, o balius tęsėsi dar 
toliau...

Ačiū Klubo Valdybai už gražų renginį.

Vasario 16 nuotrupos
Šių metų Vasario 16-osios minėjimas 

Sydnėjuje praėjo labai gražiai tiek Klube, 
tiek ir bažnyčioje, dalyvaujant gana di
deliam skaičiui žmonių. Apie tai yra 
aprašyta psl. 3, tačiau ir aš noriu pasida
linti savo keliomis mintimis. Kaip senas 
tautinių šokių šokėjas, aš ypač stebėjausi 
ir džiaugiausi gražiu jaunųjų “Sūkurio” 
šokėjų pasirodymu. Jie šoko darniai ir

Vasario 16-osios minėjimas Sydnėjaus Lietusiu Klube sutraukė daug dalyvių ir žiūrinę 
Manto Zegcrio-Kalėdos nuotrauka.

puikiai. Nežiūrint, kad grupėje buvo ir 
mažesnių šokėjų, jie gražiai prisitaikė prie 
vyresniųjų ir nesimatė beveik jokio sukly
dimo. Dauguma šių šokėjų kartu yra ir 
skautai, tad labai malonu juos maty ti 
skautų uniformoje ir stovyklaujant skautų 
vasaros stovykloje. Šios grupės vadovė ir 
mokytoja yra nepavargstanti Kristina 
Rupšienė, kuriai už nelengvą darbą ir pui
kų paruošimą dėkingi ne tik grupės vaikai, 
bet ir visi sydnėjiškiai.

Geros sėkmės jai ir ateityje
Jeigu jau taip gražiai pasirodė jaunieji 

šokėjai, tai gausiai susirinkusius minėjimo 
svečius labai maloniai nustebino Strath- 
field’o lietuvių kalbos mokyklos mokiniai. 
Kiekvienas iš jų gražiai lietuviškai paskaitė 
ištraukas iš karaliaus Mindaugo gyvenimo. 
Tikrai reikia stebėtis, kad keli jaunuoliai 
visai neseniai dar beveik visai nemokėję 
kalbėti lietuviškai, pradėję mokytis šioje 
lietuvių kalbos mokykloje padarė tokių 
pažangą.

Reikia tikėtis, kad tėvams padedant, ši 
mokykla vaikams duos gerus lietuvių kal
bos pagrindus ir ateityje galėsime džiaugtis 
bei didžiuotis šiais jaunais Australijos 
lietuviukais. Dėkingi turime būti šios mo
kyklos nepavargstančioms mokytojoms dr. 
Liudai Popenhagen ir Violetai Kondro- 
tienei. Nuoširdus ačiū joms.

Būna ir taip
• Mama griežtai klausia Petriuko:

- Kodėl vakar nebuvai mokykloje?
- Dariau moky tojai dovaną.
- Kokią dovaną?
- Vakar buvo jos gimtadienis, tai ir nu

sprendžiau. kad nors tokią dieną tegul ji 
manęs pailsi.
• Naujasis rusas ateina pas architektą ir 
prašo, kad jis būsimai jo šeimai suprojek
tuotų apvalų namą.

- O kodėl apvalų?. - klausia architektas
- Taip, visai apvalų. - sako jis. - nesbūsi- 

moji uošvė jau dabar sako, kad mūsų na
muose jai atsiras kampelis...
• Netoli Romos. Caslel di Gvido gyven
vietėje jau baigiami archeologiniai tyrinė
jimai. Prieš 17 metų mokslininkai čia aptiko 
didelę senovės dramblių palaikų kapavietę. 
Prieš 300 000 metų čia sruveno mažas upe
lis, kuriame visiems laikams įstrigo troš
kulio kankinami drambliai Rasti palaikai 
paneigia hipotezę, kad pirmieji drambliai 
Romoje atsirado po užkariautojo Hanibalo 
žygio. Jau šiais metais visiems bis leista 
aplankyti šią istorinę dramblių kapavietę.
• Tavo žmona labai užpyko, kai vakar su
mumis užsibuvai bare iki trijų valandų 
nakties. - Visai nelabai, - vyras sako 
draugams, - tuos keturis dantis ir taipjau 
reikėjo pašalinti. □

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO

Absurdas Melbourne
Praėjusį sekmadienį, vasario 16 dieną. 

Melbourne įvyko bendruomenės susi
rinkimas. kuriame buvo svarstomas Val
dybos pasiūlymas dėl ALB Melbourne 
Apylinkės inkorporavimo ir naujo Statuto. 
Diskusijų metu paaiškėjo, kad susirinkimui 
pristatytame Statute yra daug klaidų bei 
netikslumų.

Tarpusavyje pasitarusi Valdyba pasiūlė 
Statutą iš principo priimti, o vėliau Valdyba 
jį sutvarkys. Susirinkimas šį pasiūlymą 
priėmė.

Tai dabar esame labai keistoje padėtyje. 
Bendruomenė nežino, ar Statutas bus 
sutvarky tas, ar ne? Jei jis bus pakeistas - 
neturime supratimo, kokie tie pakeitimai 
bus. Kas Statute bus pridėta, o kas bus 
išimta? Visas reikalas paliktas vien tik 
Valdybos nuožiūrai. Tos Valdybos, kuri 
neapgalvotai Statutą paruošė, ir bendruo
menė jau nebeturi žodžio, nes Statuto 
reikalas tariamai yra nuspręstas.

Kiek suprantu, toks reikalas, kaip Sta
tuto klausimas, turėtų būti vienbalsiai, o 
jei ne vienbalsiai, tai bent trijų ketvirčių 
daugumos priimtas. Deja, susirinkime bal
savimo rezultatai nebuvo duoti.

Būtų įdomu žinoti, kokius pateisinamus 
dokumentus ir kokį Statutą Valdyba įteiks 
valdžios įstaigai, prašy dama ALB Melbour
ne Apylinkės inkorporavimo?

V. Alekna
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Miela Redakcija,
Jau anksčiau rašiau apie siunčiamus 

archyvus į Lietuvių išeivijos institutą prie 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune. Per 
praėjusius 14 mėnesių pasiunčiau tris di
deles ir kelias mažesnes siuntas visokių 
turėtų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresų. JAV 
LB. Lietuvių Fondo. Liet, studentų sąjungų, 
ateitininkų, skautų, Lituanistinių mokyklų 
ir kitokių organizacijų bei mano asmeniškus 
archyvus. Taip pat ir išeivijoje leistus įvai
rius laikraščius, žurnalus, knygas. Iš viso 
pasiunčiau apie 140 dėžių. Šiais metais dar 
pasiųsiu papildomai apie 40 dėžių su PLB 
archyvine medžiaga į LII Kaune.

Siunčiu aš pats tuos archyvus, tikėda
masis. kad ir kiti paseks šiuo pavyzdžiu. 
Pats darau tai, ką ir kitiems siūlau. Ir kon
krečiai vykdau vieną iš PLB Seimo nutari
mų, kad jis neliktų tik gražūs žodžiai ant 
popieriaus iki kito Seimo, bet būtų dalis 
mūsų kasdieninio realaus darbo šiuo metu.

Neseniai gavau iš LI Instituto bendra
darbio dr. Lino Salduko laišką apie da
bartinę LII veiklą. Kaip ne kartą rašiau, yra 
svarbu, kad įvairūs organizaciniai ir 
svarbesni asmeniški archyvai nežūtų ir 
nedingtų užsienyje, bet būtų surinkti, su
tvarkyti ir kiek galima daugiau panaudo
jami. Mano supratimu, tie archyvai anks
čiau ar vėliau turi atsidurti Lietuvoje. Juos 
ilgiau laikant už Lietuvos ribų, kiekvieną 
dieną jie pamažu mažėja, išnyksta, dingsta. 

yra išmetami ir taip prarandami istorijai. 
Nemaloni gyvenimo realybė yra ta, kad su 
kiekviena prabėgančia diena įvairių organi
zacijų, parapijų, draugijų, klubų ir LB vie
netų archyvų globėjai pamažu vienas po kito 
iškeliauja, o jų palikuonys ne visada tinka
mai vertina likusį archyvinį palikimą ir jis 
dažnai būna išmetamas j gatvę, sunaiki
namas.

Prašau PLB Valdy bos narius, talkinin
kus ir kraštų LB pirmininkus rimtai pagal
voti ir rūpintis užsienio lietuvių archyvų 
išsaugojimu, surinkimu ir perkėlimu į Lie
tuvą. Jei ne šiomis dienomis, tai gal vėliau 
šiais ar net kitais metais. Apie tai pakarto
tinai rašau todėl, kad apie užsienio lietuvių 
gyvenimą per. sakykim, praėjusius šimtą 
(100) metų . jų veiklą, darbus, rūpesčius ir 
nuolatines pastangas išlaikyti lietuvybę bei 
visada padėti Lietuvai ir jos žmonėms yra 
palyginus mažai žinoma, apie tai mažai Lie
tuvoje rašoma, mažai studijuojama. Daugelis 
lietuvių, įskaitant akademikus, inteligentus 
ir valdžios pareigūnus apie tai mažai girdė
jo. Kartais tam trūksta reikalingos medžia
gos. tinkamos informacijos. Tad parūpin- 
kim tą medžiagą per siunčiamus archyvus. 
Archyvinę medžiagą studijuoti Lietuvoje ir 
ją ten dažniau skelbti yra lengviau, patogiau 
ir pigiau daugeliui studentų ir asmenų, negu 
tik keliems studentams tam tikslui vykti į 
užsienį ir jos ieškoti plačiai išsklaidytose 
vietose. LII adresas yra:

Lietusių išeivijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas 
Daukanto g-vė 25 , LT-3000 Kaunas, 
Vytautas Kantautas, PLB V-bos pirm.

Pasikeitė ALFAS pirmininko 
Rimo Mickaus 

telefono numeriai: 
namų tek: (03) 9458 1841, 
darbo tek: (03)9811 9401.

ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 7 psl. 6 tūpusiame 

Antano Laukaičio straipsnyje “Jaunuolis 
kovotojas” paskutinėje skiltyje 13 eilutė 
turėjo būti: “Mikus įstojo į vokiečių Darbo 
Tarnybą...” (ne “Gabrielius įstojo į vokiečių 
Darbo Tarnybą...”). Už vardų sumaišymą 
nuoširdžiai atsiprašome. Red.

Aukos “Musų Pastogei”
T.Petronienė QLD $ 20.00

A V. Šutas NSW $ 35.00

V.Šurka NSW I 5.00

A Šidlauskas NSW $ 5.00

D.Skorulienč NSW $ 35.00

H. Vainauskas NSW $ 5.00

R. ir V. Mataičiai NSW $ 5.00

K. Grigas NSW $ 35.00

J.Pranckūnas NSW S 5.00

M.Eidėjienė QLD' $ 10.00

F.Luckienė QLD $ 15.00

T.Žukauskicnė QLD S 15.00

MSodaitienė VIC $ 20.00

Br. Žalys Lietuva $ 10.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija
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11th World Lithuanian Youth Congress
I July 11-27,2003. Lithuania, Poland, Germany

! ** If you are 18-35 then you will want to read this! **

The World Lithuanian Youth Congress (PLJK in Lithuanian) is held every three or 
four years in various countries throughout the world where there are active Lithuanian 
Youth Associations (LIS in Lithuanian). The next (ll“1) PLJK will be held in various 
venues in Lithuanian. Poland, and Germany.

All Lithuanian youth living outside of Lithuanian and between 18 & 35 years of age 
can attend the congress. A tourist program throughout Germany coincides with the congress 
and is open to all ages.

The official congress program consists of three parts:
The Opening Ceremony in Vilnius, Lithuania;
The Youth Camp in Punsk, Poland;
Tite Delegates’ Conference in Hilttcnfeld. Germany.

The Opening Ceremony for XI PLJK occurs concurrently with the Closing Ceremony 
of the XI Lithuanian World Communities Conference. On the 12th July the congress 
participants will attend the Youth Organisations of Lithuania exhibition and then leave 
for the Youth Camp on the 13th.

The theme of the Congress Youth Camp is Lithuanian Wedding Ceremonies and 
Traditions. The participants will prepare a Lithuanian wedding, including matching the 
couple, an evening party at the bride’s home, a buck’s night, assembling the bride’s dowry, 
learning wedding songs and dances, prepare the wedding banquet and decorate the reception 
hall. Local experts will assist in all this.

The youth camp will have its own internet site and a computer centre from which it 
will publish the camp newspaper.

Using the camp as a base, the participants will travel to regions of “Suvalkija” & 
“Dzūkija" in Lithuania, and regions once known as Prussia.

On the evening of the 17“', participants leave for the Delegates’ Conference, arriving 
the evening of the 18“'.

The Conference will be held at the Vasario 16 Gimnazija (a Lithuanian Secondary 
College) in Hllttenfeld, Germany. The conference is the formal component of the Congress. 
The main purpose of the delegate conference is (through discussions, lectures, and work 
groups) to formulate the future direction and policy of the World Lithuanian Youth 
kssociation (PLJS). At this conference the next PLJS executive is elected and the time 
and location of the next Congress determined.

If you wish to participate at the conference as a delegate you must register with the 
Australian Lithuanian Youth Association (ALJS). If this is your intention, please contact 
the ALJS immediately (contact details at end of article). It is possible to attend the 
conference as an unelected observer who will have no voting rights but can participate in 
all aspects of the conference program.

The conference will differ in certain respects from previous conferences. Firstly, in 
keeping with the Congress theme “From Tite Future We Will Draw Strength", the lectures 
and discussions will not focus on the present but on the future. Why? Because in speaking 
about the future we unavoidably speak about the present. When discussing the future we 
tend to voice our aspirations, our fears, and our assessment of present day situations.

The conference will also feature a professionally prepared educational crash course 
about organizational techniques.

The Congress Closing Ceremony will be held on July 26.

Nauja lietuvio knyga
Džiugu, kad mūsų tautiečiai pasižymi 

savo pasirinktoje profesijoje ir jų darbai 
yra vertinami. Dar geriau, kai jie žinomi 
kaip lietuviai.

Štai, ką tik pasirodė nauja mokslinė 
knyga apie kerpes "Tasmanian Lichens: 
Identification, Distribution and Conser
vation Status. I. Parmeliaceae" (ABRS, 
Canberra). Knygos autorius yra žinomas 
lietuvis botanikas dr. Gintaras Kantvilas; 
jam talkininkavo J A. Elix, S.J. Jarman ir 
D.Howe. Tai tik pirma dalis didesnės 
mokslinių veikalų serijos, kurioje bus ap
rašytos visos Tasmanijoje užtinkamos 
kerpių rūšys.

Pirmame tome dr. Kantvilas ir jo ben
dradarbiai pateikia smulkias žinias apie 
vieną kerpių šeimą (Parmeliaceae) ir tos

šeimos 148 rūšis (taxa). Kad surinkti šią 
medžiagą, autoriai turėjo patikrinti 4300 
kerpių pavyzdžių bei kitokių šaltinių.

Knygoje skaitytojas suras aprašymus, 
kaip atpažinti įvairias kerpių rūšis, drauge 
su 140 kerpių nuotraukų. Yra ir žemėlapių, 
rodančių, kur kerpės randamos Tasma
nijoje. Knyga neapsiriboja ligšiolinėmis 
žinomomis kerpėmis; į ją yra įtrauktos ir 
37 naujai atrastos arba naujai užrašytos 
kerpių rūšys.

Mokslininkų darbas nesustoja. Dr. 
Kantvilas jau pradėjo rašyti “Tasmanian 
Lichens " (Tasmanijos kerpių) antrąjį tomą. 
Jame bus trys didesnės kerpių šeimos: 
Cladoniaceae, Lobariaceae ir Sphaerop- 
haraceae.

A.P.T.

Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, kovo 11 dieną, 11 vai. ryto. Įvyks Melboumo

Pensininkų Sąjungos Valdybos rinkimai. Valdyba

Patikslinimas
A.a. Viktoras Čerakavičius mirė prieš 5 metus, bet ne prieš 10 metų, kaip buvo paminėta 

iš Gccl ongo, “Mūsų Pastogėje” Nr. 6.
Atminimui - auka $100 nuo žmonos Petrės. Juozas Gailius

In memoriam

Padėka
Mirus a.a. Birutei Protaitei-Nagulevičienei. nuoširdžiai 

dėkojame kunigui John Alt už atnašautas gedulingas šv. Mišias, Danutei Ankienei 
už maldų skaitymą, “Dainos” chorui už labai gražiai sugiedotas giesmes, Birutei 
Aleknaitei už dirigavimą ir Justinui Atikui už vargonavimą. Kunigui Ted Wester 
už pravestas apeigas krematoriume, Giedriui Dryžai, Tamarai Vtngilienei, Jadvygai 
Burokienei ir Pajautai Pullincn už tartus atsisveikinimo žodžius. Aliui Migui ir 
Sydney Lietuvių Klubui, taip pat šeimininkei Aldonai už suruoštus šermenis. Onutei 
Kapočienci už šermenų stalų papuošimą. Dėkui visiems, kurie raštu arba žodžiu 
išreiškė užuojautą ir tiems, kurie vienokiu ar kitu būdu palengvino šeimai pergyventi 
šias sunkias liūdesio valandas.

Motina Cecilija Protienė, 
brolis Kęstutis Protas ir šeima

For more info about the 11“' PLJK: www.kongresas.com
For more info about being a delegate: www.aljs.org
Delegate submissions must be received by April 1", 2003, at P.O. Box 955, North

Melbourne, VIC 3051. . st

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
musę 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 Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Mirus

A'u’A levai Andrikonienei
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Magdalena ir Petras Šiaučiūnai

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. O.Aleknienės atminimui
po $ 50 - V Šliteris. V Klimienė, J.&S. 

Meiliūnai.
$40-1. Balčiūnas.
Po $20 - D. Lynikienė, A. &J. Šimkus, 

N.&A. Kairaičiai. J.&J. Zaikauskai, B. Stau- 
gaitienė. F. &M. Sodaičiai. R. &E. Lipšiai. 
H.&D. Antanaičiai. A Butkutė, R. Samsonas, 
Z. Augaitis, A Žilinskas. A. Vyšniauskienė, 
V. kukaitis. E. Morgan-Marganavičius, D.&V. 
Levickiai, Anonimus.

$5- J. Bartašienė.

a.a. dr. A. Stepano atminimui.
$20 - B. Prašmutaitė.
a.a. Šilainio-Mikšto atminimui.
$40 - J. Balčiūnas.
Po $20 - C. Sodaitis. M. Sodaitienė. A. 

Butkus, A.&J.Šimkus, G.&B. Kymantai, 
M.Saženienė. V. Koženiauskienė, V. Rosato, 
D. Lynikienė.

Po $ 10 - J. Igaunis. P. Bimba, J. Šneideris, 
J. Leknius, E. Šidlauskas, V. Petraitienė.

Po $5 - V.&A. Baltrukonis.V. Lukaitis, 
P. Šaulys, J. Bruožis. A Forrest. M. Geš- 
tautienė.

a.a. B. Magulevičienės-Pro- 

taitės atminimui.
$40-J. Balčiūnas..
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

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

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

Kovo 16 d.
Kovo 29,30 d.d. -Rekolekcijos. Kun. Petras Smilgys iš Lietuvos, 

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

Kapų lankymas. 
Kalėdos.

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. -

Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt, teL: 9649 2374. Laidotuvių, krikštynų j 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į kleboną. Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas, į 
todėl pamaldos vyks Parapijos salėje iki bus užbaigtas remontas. Parapijiečių aukas 
šiam remontui priima Danutė Ankienė ir Antanas Kramilius. Kitais reikalais infor
maciją suteiks Danutė Ankienė. teL: 9871 2524. Parapijos Komitetas

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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Invitation to all “Kovas” junior, senior and I 
life members and friends

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

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

Food and drinks will be available on the day. Bring along cossics, 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.

Sporto klubas VARPAS kviečia visus į

B lynų Vakarą
Antradienį, kovo 4 dieną, 6 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, North Melbourne 
Vaišinsim trijų rūšių blynais, pyragais ir kava 
Suaugusiems - $12, vaikams iki 14 m. - $6. 
šeimoms - $30.
Norintys užsisakyti vietas prašomi skambinti: 
Angelei Kristens tel.: 9497 3518 
Šarūnui Žiedui tek: 9848 4171

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.

DARIA’S restoranas dirba:
penktadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 
sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
12.00 iki 9.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus lietuviai yra maloniai kviečiami kovo 8-16 dienomis užsukti į 
Waverley Library, 32 - 48 Denison St., Bondi Junction, kur vyks puiki

Lietuvių Kultūros ir Tautodailės Paroda
Šeštadienį ir sekmadienį, kovo 8d. ir 9d., tarp 1 ir 4 vai. p.p. 

matysite verpimo ir audimo demonstravimą, filmus apie Lietuvą, knygų apie 
Lietuvą ekspoziciją. Bus arbata/ kava su pyragaičiais. Viskas nemokamai. 
Oficialus parodos atidarymas įvyks šeštadienį, kovo 8 dieną 2 vai. p.p. 
Tai puiki proga pagarsinti lietuvių vardą ir kultūrą.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sekmadienį, kovo 23 dieną, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube ruošiamas 
Lietuvių Rašytojų Draugijos laureato, poeto

Juozo ftlmio jūragio Pagerbimas

Algis Bučinskas kalbės apie poeto nueitą kelią.
Elena Jonaitienė - apie Almio Jūragio kūrybą.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Pranešimas adelaidiškiams
Neseniai gėrėjomės Lietuvių Dienomis ir Adelaidės lietinių draugiškumu bei vaišingumu, 

gražiu miestu ir aylinkėmis. Todėl visai nereikia stebėtis, kad “Tembras” (vokalinis duetas) - 
Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė - sugrįžta pratęsti lietuviškų dainų ir muzi
kos džiaugsmą. ALD Jaunimo koncerte ne vienas buvo sužavėtas jaunais Adelaidės muzikan
tais, todėl labai malonu, kad jie yra pakviesti kartu koncertuoti.

Koncertas
įvyks kovo 9 d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių Namuose.

Koncerte pasirodys:
Saba Sankauskaitė, Darius Kubilius ir Nemira Masiulytė-Stapleton.

Programa bus įvairi ir tikimės nenuvils kiaušy tojų. Bilietų kaina tik $ 12.00. Moksleiviams - 
nemokamai. Tad laukiame visų - būsite pradžiuginti gražia muzika ir dainomis.

Rita Mačiulaitienė

Nauja Hobarto Apylinkės Valdyba

“Sūkurio” repeticijos
Vyresniųjų grupei prasidės 

sekmadienį, kovo 9 dieną, 5.30 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Bankstovvnc.

“Sūkurio” vadovė

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, 
bebaigtą bakalauro arba magistro ar daktaro 
laipsnius griežtųjų mokslų (biologijos, 
chemijos, biochemijos), ypač iš vėžio tyrimo 
s dies.

Norint gauti daugiau informacijos ir 
pažymų formas, rašyti adresu: Kristina 
Martinkntė, Dr. Kazys Martinkns 
Menančiai Scholarship Fund, 7120 S. 
Jiichuaaul, Chicago, IL 60629-3011, U.SLA. 
?iašinų formos turi būti grąžintos iki gegužės 
30 <£, 2003.
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KOVAS ANNUAL
GENERAL MEETING

Sunday 23rd, March, 1 pm.. 
Lietuvių Namai Bankstown 

AGENDA
1. Welcome by KOVAS President
2. Election ofChairman
3. Election of Secretary
4. One minute’s silence for deceased 
Members
5. Minutes of previous AGM
6. Business arising from Minutes
7. President’s Report
8. Treasurer’s Report
9. Auditors’s Report
10. Reports of Section Leaders:

Juniors, women’s, men's....Basketball, 
Billiards.
Golf

11. Discussion regarding Reports
12. Future of KOVAS
13. Election of new Committee
14. General Business
As this is going to be a very important 
Meeting concerning the future of KOVAS, 
it is requested that all members attend.

KOVAS COMMITTEE

Nuo vasario 16 dienos (2003) pasikeitė 
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba.

Ramūnas Tarvydas pasitraukė iš pir
mininko pareigų, tačiau pasiliks Valdyboje.

Naujasis pirmininkas yra Juozas Paške
vičius.

Nauja Valdyba pareigomis pasiskirstė:

Juozas Paškevičius (pirmininkas/iždininkas)
59 Sixth Avė
West Moonah Tas. 7008
Tol.: (03) 6272 6360

Aldona Nunez (sekretorė)
7 Broadwaters Pde

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, kad Kovo vienuo
liktosios minėjimas ruošiamas š.m. kovo 16 dieną, sekmadienį, ir prasidės 11 vai. su šv. 
Mišiomis Šv. Ksavericčio bažnyčioje. Po pamaldų, t.y. 12 vai. minėjimas bus tęsiamas 
Lietuvių Namuose, 258 Mill Point Rd.. South Perth.

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.coni 

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

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,Zclandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skeliamų turinį redakcija neatsako.

Sandy Bay Tas. 7005 
Tel.: (03) 6225 2604 
e-mail: aldona67@yahoo.com

Loreta Eskirtas (nare) 
16 Morton Cres
Claremont Tas. 7010
Tel.: (03) 6249 4031 
e-mail: eskirtas@eisa.com.au

Ramūnas Tarvydas (narys) 
26 Balmain St.
Glenorchy Tas. 7010
TcL: (03) 6272 5147 
e-mail: tarw@southcom.com.au

□
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