
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2003.03.17 Nr. 10 (2826)

Vasario 16-oji Melbourne

Vasario Šešioliktoji Melbourne Lietuvių Namuose atšvęsta vasario 16 d. Nuotraukoje - 
meninės dalies atlikėjai. Platesnis Aldonos Vyšniauskienės reportažas - kitame MP nr.

Zigmo Augaičio nuotrauka.

LR Prezidentas patvirtino 
Ministrų kabineto sudėtį

Roma Dovydienėnė 
kultūros ministrė

Vilija Blinkevičiūtė
soc. apsaugos ir darbo ministrė

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvos ir Lenkijos partnerystė
Varšuva, kovo 7 d. (ELTA). Strateginė 

Lietuvos ir Lenkijos partnerystė bus tęsia
ma ir praturtinama naujomis vertybėmis. 
Tai Varšuvoje surengtoje spaudos konfe
rencijoje pabrėžė Lietuvos ir Lenkijos Pre
zidentai Rolandas Paksas ir Aleksander 
Kwasniewski. Tuo metu R. Paksas su darbo 
vizitu viešėjo Varšuvoje.

Lietuvos ir Lenkijos vadovai dar sykį 
pakartojo savo šalių siekį aktyviai prisidė
ti prie antiteroristinės kovos ir išsaugoti 
transatlantinę vienybę. "Lietuva ir Lenkija 
yra už Irako nusiginklavimą, Lietuva ir 
Lenkija yra už tai, kad transatlantinis ry
šys būtų stiprus ir nedalomas”, - sakė 
spaudos konferencijoje Rolandas Paksas.

Prezidentų susitikime taip pat buvo 
aptarti tautinių mažumų klausimai. Len
kijos vadovas patikino darysiąs viską, kad 
lietuvių vaikai Punske, Suvalkuose galėtų 
mokytis lietuviškai.

Abiejų valstybių Prezidentai pasisakė ir 
už infrastruktūrinių projektų, tokių kaip 
“Via Baltica” magistralė, elektros energijos 
tiltas ir kitų, spartesnį įgyvendinimą.

“Niekuo negalima pateisinti to, kad 
taip ilgai reikia keliauti iš Vilniaus į Var
šuvą ir atgal”, - sakė Aleksander Kwas
niewski, reikšdamas viltį, kad jaunas ir 
energingas Prezidentas Rolandas Paksas 
išjudins šiuos klausimus.

Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas 
pakvietė Lenkijos vadovą aplankyti Lietuvą 
per Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių 
jubiliejines iškilmes. Lenkijos Prezidentas 
maloniai priėmė šį kvietimą.

Prezidentas lankėsi Latvijoje
Vilnius, kovo 12 d. (ELTA). Po viešnagės 

Lenkijoje LR Prezidentas Rolandas Paksas 
kovo 10 d. aplankė kitą kaimyninę valstybę 
- Latviją.

Šio antrojo darbo vizito užsienyje 
pradžioje Lietuvos vadovas pirmiausia 

susitiko su Latvijos Prezidente Vaira Vykc- 
Freiberga. Rygos pilyje abiejų valstybių 
vadovai aptarė aktualius regioninio bendra
darbiavimo klausimus, stojimo į NATO ir 
Europos Sąjungą procesus.

Vienos dienos vizito programoje R.Pak- 
sas taip pat apsilankė Latvijos Seime bei 
Lietuvos prekybos rūmuose Rygoje.

LR ambasadoje Prezidentas Rolandas 
Paksas dalyvavo priėmime Kovo 11-osios 
progai ir susitiko su lietuvių bendruomenės 
Latvijoje atstovais.

Skatina balsuoti už narystę ES
Į Klaipėdą dviem dienoms atvykęs 

Europos Komiteto prie Vyriausybės ge
neralinis direktorius Petras Auštrevičius 
pristatė Lietuvos derybų dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje rezultatus. Pirmiausia jis 
susitiko su Klaipėdos savivaldybės, ap
skrities administracijos. Prekybos, pramo
nės ir amatų rūmų, kitų įstaigų ir institu
cijų atstovais, verslininkais. “Lietuviai - 
menkai prognozuojami, todėl pasitikėti 
dabartiniais duomenimis, kaip jie balsuos 
referendume dėl narystės ES, - neįmano
ma ”, - sakė P. Auštrevičius. Prašyta vietos 
valdžios paramos rengiantis referendumui. 
Manoma, kad eurointegracines nuotaikas 
turėtų skleisti vietos bendruomenės auto
ritetai. Kiekvienoje seniūnijoje vyks semi
narai žemdirbiams.

Pagerbtos moterys
Vyriausybės rūmuose Kovo 8-osios 

proga buvo pagerbtos žymiausios Lietu
vos moterys. Kviestųjų sąraše jų buvo 
apie šimtas. Tarptautinės moterų solida
rumo dienos proga viešnias pasveikino 
Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas. 
Kauno rotušėje vakar nominuota miestui 
labiausiai nusipelniusi moteris. Ja tapo 
Jūratė Norvaišienė, legendinė pramoginių 
šokių šokėja, daug metų garsinanti pa
saulyje ne tik Kauną, bet ir visą Lietuvą.

Nukelta į 2 psk

BNS. LR Prezidentas Rolandas Paksas 
ketvirtadienį, kovo 6 dieną, Prezidentūros 
Baltojoje salėje, dalyvaujant premjerui Al
girdui Brazauskui ir 13 ministrų (iš jų trys 
moterys, žr. nuotraukas viršuje), pasirašė 
dekretą, kuriuo patvirtino Vyriausybės sudėtį. 
Ministrų kabinete pasikeitė tik sveikatos 
apsaugos ministras - socialliberalų deleguo
tą Romualdą Dobrovolskį pakeitė socialde
mokratas Juozas Olekas.

Vyriausybėje susisiekimo ministru toliau 
dirbs Zigmantas Balčytis, vidaus reikalų 
ministru - Juozas Bernatonis, socialinės 
apsaugos ir darbo ministre - Vilija Blinke
vičiūtė, finansų ministre liko Dalia Gry
bauskaitė, ūkio ministru - Petras Čėsna. 
kultūros ministre - Roma Dovydėnienė, 
aplinkos ministru - Arūnas Kundrotas, že
mės ūkio ministru toliau dirbs Jeronimas 
Kraujelis, krašto apsaugos ministru - Linas 
Linkevičius, teisingumo ministru - Vytautas 
Markevičius, švietimo ir mokslo ministru - 
Algirdas Monkevičius, užsienio reikalų

Algirdas Brazauskas lieka Premjeru
Vilnius, kovo 4 d. (ELTA). 

Socialdemokratų partijos ly
deris Algirdas Brazauskas 
toliau vadovaus LR Vyriau
sybei. Kovo 4 d. Seimas pri
tarė šiai Lietuvos Prezidento 
Rolando Pakso pateiktai kan
didatūrai į Ministro Pirmi
ninko pareigas. Už tai balsa
vo 82 Seimo nariai, 12 buvo 
prieš, 18 susilaikė.

A. Brazausko kandidatūrą 
parėmė valdančiosios Socialdemokratinės 
koalicijos ir Naujosios sąjungos frakcijos, 
taip pat Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų, Liberaldemokratų frakcijos. LR Pre
zidento pasiūlytam kandidatui į Premjero 
postą nepritarė opozicinės Liberalų ir Kon
servatorių frakcijos. Kiekvienas Jungtinės 
Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių 
demokratų ir Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos frakcijos narys balsavo pagal savo apsi
sprendimą.

Seimo opozicinės Liberalų frakcijos se
niūnas Eligijus Masiulis sakė, kad libera
lams nepriimtina yra A. Brazausko Vyriau
sybės vedama mokesčių ir socialinė politi
ka, padėtis sveikatos apsaugos srityje, švie
time. Liberalų nuomone, Vyriausybė nepa

Dalia Grybauskaitė 
finansų ministrė

ministru - Antanas Valionis.
Prezidento dekretas įsigalioja nuo ket

virtadienio, kovo 6 d. “Dekretas pasirašy
tas, lyriausybė sėkmingai darbuosis toliau. 
Jokių nesusipratimų nėra ir neliko”, - po 
dekreto pasirašymo sakė premjeras.

Vyriausybėje yra 8 socialdemokratų ir 5 
socialliberalų deleguoti ministrai. Ministrų 
kabinetas savo pareigas pradėjo eiti iš karto 
po dekreto pasirašymo, taigi praėjus tik 
astuonioms dienoms po įgaliojimų gražinimo 
naujajam prezidentui.

Spaudos konferenciją premjeras Algirdas 
Brazauskas užbaigė tikindamas, kad ši Vy- 
riausybė yra dvyliktoji po Nepriklausomy
bės atkūrimo. "Dvylikta, dvylikta lyriausy- 
bėje. Trylikta-mes nenorim tokio skaičiaus”, 
- sakė jis. Teigiama, kad Algirdo Brazausko 
vadovaujama 12-oji vyriausybė darbą pradėjo 
2001 m. liepą, o dabar tiesiog gavo naujojo 
prezidento pasitikėjimą tęsti darbus. Naujasis 
sveikatos apsaugos ministras J. Olekas dar 
turės prisiekti Seimo posėdyje (kovo 10 d.).

kankamai stengiasi įveikti šių 
ir kitų sričių problemas. ‘‘Ne
galime pritarti A. Brazausko 
kandidatūrai, nes nematome 
jokių pastangų pakeisti ir 
pagerinti Vyriausybės dar
bą ”, - sakė E. Masiulis. Sei
mo Konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius 
pažymėjo, kad daugelyje sri
čių yra sumaištis. Jis ypač 
kritikavo pensijų sistemos 

reformą, nemažėjantį korupcijos lygį, kom
piuterinį neraštingumą, mažą interneto 
prieinamumą. Centro sąjungos lyderis par
lamentaras Kęstutis Glaveckas apgailes
tavo, kad valdininkų savivalė nesumažėjo, 
neišspręstos valdymo ir viešo administra
vimo problemos.

Tačiau tiek valdančiosios, tiek opozici
nės frakcijos, svarstant A. Brazausko kandi
datūrą pasidžiaugė Vyriausybės indėliu į 
Lietuvos pakvietimą į ES ir NATO.

Seimui pritarus Prezidento teikiamai 
Min. Pirmininko kandidatūrai, valstybės va
dovas dekretu paskiria Premjerą ir paveda jam 
sudaryti Vyriausybę. Po to, kai Min. Pirm, 
sudaro vyriausybę ir pateikia tvirtinti jos 
sudėtį Prezidentui, šis patvirtina ją dekretu.
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pas Trumpai iš visur

♦ Kovo 2 d. keturi Šiaurės Korėjos nai
kintuvai pasivijo amerikiečių žvalgybinį lėk
tuvą, skrendantį virš Japonų jūros 240 km. 
atstume nuo Šiaurės Korėjos krantų, ir bandė 
priversti jį nutūpti Šiaurės Korėjos teritorijo
je. Naikintuvai priskrisdavo iki 15 metrų nuo 
amerikiečių lėktuvo. Po 20 minučių konfron
tacijos, žvalgybinis lėktuvas pasuko link 
Japonijos ir atsikratė palydovų.
♦ Keli šimtai JAV karių Mindanao saloje 
apmoko Filipinų kariuomenę, paruošdama ją 
kovai prieš musulmonus separatistus. Filipinų 
vyriausybė atsisakė priimti jai siūlytą JAV 
karių panaudojimą kovose, nes tai draudžia 
Filipinų konstitucija. Kovo 4 Davao oro uoste 
Mindanao saloje teroristai susprogdino dide
lę bombą sunaikindami keleivių laukiamąją 
salę. Žuvo 21 asmuo, virš 150 sužeistų.
♦ Turkijos karinė vadovybė bando paveik
ti vyriausybę ir parlamentą, kad būtų pakeis
tas parlamento kovo 1 d. nutarimas neleisti 
JAV pasinaudoti bazėmis Turkijoje karo su 
Iraku atveju. Kovo 5 d. Turkijos kariuomenės 
štabo viršininkas viešame pareiškime pasisakė 
už aktyvų Turkijos kariuomenės vaidmenį 
paremiant JAV kare.
♦ Prieš porą savaičių Irako vyriausybė 
džiaugsmingai sutiko būrį vakariečių, atvy
kusių į Bagdadą būti “gyvaisiais skydais”, 
dengiant savo kūnais civilinius Irako taikinius 
nuo galimo amerikiečių puolimo. Šis būrys 
išaugo iki 300. bet darbar sparčiai mažėja, kai 
Irako pareigūnai pradėjo juos savo nuožiūra 
skirstyti ir prie karinio svarbumo taikinių. 
Kovo 6 d. Irako pareigūnai įsakė “gyvųjų 
skydų” komiteto nariams liautis vadovavus 
savanorių būriui. Komitetas likviduotas, apie 
6 vadovai ištremti iš Irako, pareigūnai palai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Pirmą kartą paskelbto konkurso nugalėtojai 
atiteko auksinė sagė, sukurta kauniečio 
juvelyro Mindaugo Kalniaus, ir originalus 
“Aleksoto” stiklo fabriko gaminys - stiklo 
skulptūrėlė.

Tuštėja viešbučiai
Vilniaus viešbučiams pirmieji šių metų 

mėnesiai nebuvo sėkmingi. Kai kuriuose 
viešbučiuose buvo tušti trys iš keturių 
kambarių. Tam įtakos turėjo gerokai su
mažėjęs atvykstančių užsieniečių skaičius. 
Statistikos departamento duomenimis, šių 
metų sausį į Lietuvą atvyko 191 600 kitų 
šalių piliečių - 14.8% mažiau nei tą patį 
praėjusių metų mėnesį.

„Pirmiausia klientų sumažėjimą lėmė 
sezoniškumas - šiuo metų laiku paprastai 
mažiau keliaujama. Tačiau negalima 
atmesti ir laukiamo karo Irake įtakos - netgi 
verslininkai dabar stengiasi kuo rečiau 
išvykti iš savo šalies", - kalbėjo viešbučio 
„Holiday Inn“ generalinis direktorius Ri
mantas Miknius. Šiame viešbutyje pirmai
siais šių metų mėnesiais buvo užpildyta tik 
apie 25% vietų.

Tačiau „Europa“ viešbučių grandinės 
vadovo Martyno Kačiulio nuomone, kortas 
viešbučių savininkams labiausiai sumaišė 
ne karas, o didėjanti konkurencija. „ Viešbu
čiai statomi vienas po kito, vieni iš kitų 
atiminėjome klientus. Kad ir ką kalbėtu
me apie didėsiantį turistų srautą, jo kol 
kas nėra ", - sakė M.Kačiulis.

Ir vėl žiniuonė?
Prezidentas Rolandas Paksas šią savai

tę pareiškė, kad Lena Lolišvili yra jam ir jo 
šeimai artimas žmogus, tačiau ji nedaro 
jokios įtakos valstybės valdymui. “Lietuvos 
rytui” tapo žinoma, kad keli asmenys, 
pretendavę į postus R. Pakso komandoje ir 
kitas valstybės pareigas, pas L. Lolišvili 
lankėsi ne savo iniciatyva. Nurodymas, kad 
kandidatų į svarbius postus vizitas pas L.
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kys santykius tik su atskirų tautybių būreliais.
♦ Kovo 8 d Australijos vyriausybė pranešė, 
kad dėl šnipinėjimo ir pavojaus Australijos 
saugumui ištremiamas Irako diplomatas Helal 
Ibrahim Aaref. Jis turi išvykti iš Australijos 
penkių dienų laikotarpyje.
♦ Kovo 8 d. Jungtinių Tautų inspektorius 
dr. Hans Blix padarė papildomą pranešimą 
JT Saugumo Taryboje apie Irako nusiginkla
vimo eigą. Irakas rodąs daugiau kooperaci
jos, negu anksčiau, bet dar reikėtų keletos 
mėnesių, kad būtų galima išsamiai patikrinti 
masinio naikinimo ginklų stovį. Dr. H. Blix 
pateikė ilgą sąrašą svarbių neišspręstų 
klausimų, į kuriuos Irako vyriausybė neatsako 
arba neduoda patenkinamų atsakymų.
♦ JAV vyriausybei įtaigojant JT Saugumo 
Tarybą, kad ji turi priimti naują rezoliuciją, 
skelbiančią Iraką nevykdant nusiginklavimo 
sąlygų, Prancūzija bando Saugumo Tarybą 
paveikti, kad būtų leista inspektoriams dar 
keletą mėnesių tęsti darbą Irake. D. Britanija 
bando pravesti kompromisinį pasiūlymą - 
Irakas turi nusiginkluoti iki kovo 17 d
♦ Irako prezidentas Saddam Hussein 
savotiškai reagavo į dr. Hans Blix raportą JT 
Saugumo Tarybai. Irakas esą yra išpildęs vi
sas jam pastatytas sąlygas, tolimo skridimo 
raketos naikinamos, todėl Jungtinės Tautos 
turi dabar atšaukti visas sankcijas, taikomas 
Irakui po Persų įlankos karo. Jungtinės Tautos 
turi atkreipti dėmesį į Izraelį, ir priversti 
Izraelio vyriausybę sunaikinti visus turimus 
masinio naikinimo ginklus.

Irakas atvirai ruošiasi karui, būdamas 
įsitikinęs, kad JAV jį užpuls artimiausioje 
ateityje, ar tai būtų su Saugumo Tarybos 
sutikimu, ar be sutikimo. □

Lolišvili yra būtinas, buvo gautas iš Pre
zidento R. Pakso aplinkos. Kai R. Paksas 
pirmą kartą tapo premjeru, pas šią žiniuonę 
lankėsi ir Dalia Kutraitienė-Giedraitienė, 
pretendavusi į Vyriausybės kanclerio postą.

“O ką aš turėjau daryti — užsispirti ir 
neiti? Juk atsisakymas reikštų, kad atsisa
kau karjeros. Kita vertus, buvo savotiškai 
smalsu susipažinti su šia garsenybe’’, - 
“Liet, rytui” sakė vienas pareigūnas, perėjęs 
per L.Lolišvili filtrą.

Į aukštus postus pretenduojančių 
asmenų pokalbiai su L.Lolišvili trukdavo 
po keletą valandų. “Tai nebuvo testas ar 
egzaminas, o greičiau laisvas pokalbis 
įvairiais gyvenimo klausimais”, - pasakojo 
pareigūnas. Buvo gal tik viena įdomesnė 
detalė. L.Lolišvili guodėsi, kad Algirdas 
Brazauskas neklauso jos patarimo, jog 
Lietuvai neverta stoti į Europos Sąjungą.

Manoma, kas asmenys, siuntę pas L.Lo
lišvili kandidatus į svarbius postus, tikėjosi, 
jog aiškiaregė pajus, ar tie žmonės neturi 
blogų kėslų. L.Lolišvili yra sakiusi, kad jai 
nuo mažų dienų tampa negera, kai atsidu
ria šalia blogo žmogaus.

“L.r.” redakcijos žiniomis, L.Lolišvili 
paslaugų buvo paprašyta atrenkant žmones 
į vadinamąjį antrąjį Prezidento komandos 
žiedą. Apie jį pasakojo vienas artimiausių 
R.Pakso žmonių, Prezidento patarėjas jau
nimo ir Socialinio aktyvumo skatinimo klau
simais Gintaras Šurkus. Jis teigė, kad Pre
zidentą turi supti šešių septynių ne pačių 
protingiausių, tačiau ištikimiausių žmonių 
komanda. Tuo tarpu antrąjį Prezidento žie
dą turi sudaryti 25-27 aukščiausios kvalifi
kacijos specialistai. Bet, G.Šurkaus nuomo
ne, šioje komandoje neturėtų būti anarchis
tinių pažiūrų žmonių, kad ir kokie jie būtų 
žavūs. Manoma, kad būtent L.Lolišvili ir 
turėjo pasirūpinti, kad į Prezidento komandą 
nepatektų nevaldomi jnaištauti linkę žmonės.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Pasisako Bendruomenės nariai

Artėjant trėmimų minėjimui
“Sydney M. Herald” laikraštyje, š.m. 

sausio 30 perskaičiau įdomią žinutę “Duma 
finally forced to acknowledge children of 
the Gulags.” Straipsnis nelabai ilgas, bet 
esmėje svarbus tuo, kad Rusijos Dūma 
(parlamentas) pagaliau pripažino, kad į 
gulagus ištremti vaikai turi teisę į kompen
saciją, t.y. į 92 rublius ($5.20) per mėnesį. 
Atrodo, kad tokią neadekvačią kompensa
ciją tegaus tik rusų piliečiai pensininkai. 
Labai įdomi ir kita pastaba tame pačiame 
straipsnyje, kurią cituoju iš angliško teksto:

"There has been a concerted effort in 
Russia to sweep away the crimes of the 
communist era. Attempts by the Baltic states 
to bring Moscow’s former secret police to 
book are met with howls of protest by the 
Kremlin. Almost 50 years after Stalin died, 
some of the millions of victims have been 
rehabilitated, but few have been compen
sated”... "Valeria Dunayeva, 65, of the 
Russian human rights group Memorial said 
(that) in Russia today nobody is willing to 
recognize the horrendous crimes of thepast. ”

Perskaičius straipsnį man kilo mintis: 
birželio mėnesio ištremtųjų minėjimas ne 
už kalnų. Ar nevertėtų į minėjimą ateisian
čių svečių, ir ypač dvasininkų ir politikų, 
“apšviesti” dar prieš minėjimą, jiems 
įteikiant į anglų kalbą išverstą trumpą, 95 
puslapių leidinį “Grown up in Siberia” 
(Užaugau Sibire, aut. Jonas Šarka)? Auto
rius su tėvais buvo ištremtas į Sibirą vos 
aštuonerių metų. Jis nuosaikiai atpasakoja 
savo, šeimos ir kitų tremtinių išgyveni
mus. Autorius nenaudoja emocingų žodžių 
siaubingiems kančių įvykiams pavaizduoti. 
Todėl jų vaizdai giliai įsminga skaitytojo 
širdin. Manyčiau, kad taip galėtumėm efek
tyviai prisidėti prie baisių Sovietų Sąjun

SYDNEJAUS LIET. KLUBAS - DĖMESIO!
Prieš šešis mėnesius, per Klubo metinį 

susirinkimą, nariai įgaliojo Klubo V-bą to
liau svarstyti Klubo persitvarkymo reikalus.

Susirinkimas tada pritarė, kad Xhldyba 
gali skirti lėšų tam, kad būtų ištirtos prak
tiškos galimybės nugriauti Klubo dalį su 
pagrindine sale, sujungiant šią dalį su kaimy
niniu sklypu dėl naujų butų statybos. 
Naujesnioji Klubo pastato dalis turėtų iš
likti, kad Klubas galėtų tęsti savo veik
lą tuo metu, kai vyksta statybos darbai.

Kol kas nėra išleista lėšų tiriant galimy
bes nugriauti Klubo dalį. Atidžiai išnagrinė
jus narių pasiūlymą, priėjome nuomonės, kad 
nugriauti tiktai dalį Klubo nėra realus fi
nansinis sprendimas. Architektai ir specialis
tai, į kuriuos kreipėmės, patarė, kad geriausias 
būdas realizuoti didžiausią pelną Klubui, yra 
nugriauti visas patalpas ir pastatyti naują 
klubo ir butų pastatą. Ar tas pastatas bus 
sujungtas su kaimyno sklypu, ar pastatytas 
tiktai ant Lietuvių Klubo sklypo, pasiliktų 
rinkos sprendimui, kai būtų ieškoma konkre
čių statybos pasiūlymų.

Taip pat kreipėmės į pagrindinius Syd- 
nėjaus žemės (redevelopment) agentus, ir jų 
visų panašūs pasiūlymai padėjo mūsų Val
dybai vieningai nuspręsti ir pateikti nariams 
tą rezoliuciją, kuri bus svarstoma per ateinan
tį Nepaprastą Narių Susirinkimą.

Paaiškinimai apie rezoliuciją
Norint įgyvendinti rezoliuciją, pardavi

mas bus atiduotas vienai didžiausių Syd- 
nėjaus pardavimo firmai, kuri specializuo
jasi “redevelopments”srityje. Čia prasidėtų 
pirmos Klubo išlaidos (apie $ 10 000), 
kurias reikėtų sumokėti firmai prieš prašant 
“Tenders” arba “Expressions of Interest”. 
Jeigu pagal rezoliucijos sąlygas Klubo par
duoti neįmanoma, sutarta suma Klubui 
negrąžinama.

Mažinant finansinę riziką, Klubas būtų 
parduotas tiktai su sąlyga, kad pirmame aukš

gos nusikaltimų atskleidimo, kuriuos da
bartinė Rusija nenori pripažinti. Juk Sibire 
žuvo ne tik lietuviai, latviai, estai, suomiai, 
lenkai ir kt., bet ir labai daug rusų. Sovietai 
praktikavo genocidą pagal žemiau išvar
dytus JT kriterijus. Įdomių minčių pasisė
miau apie trėmimo, genocido ir holokausto 
apibūdinimą iš Norman M.Naimaik straips
nio “Holokaustas Latvijoje... Kultūros 
barai”, 2001, Nr. 5). Straipsnį vertė iš anglų 
kalbos Edgaras Platelis. Beje, šis straipsnis 
paimtas iš autoriaus knygos “Ethnic 
Cleansing in 20th Century Europe”, kuriai 
pratarmę parašė Alfred Erich Senn.

1948 m. gruodžio 6 d. Jungtinė Tautų 
Generalinė Asamblėja terminą oficialiai 
apibrėžė antrame Genocido nusikaltimų 
prevencijos ir bausmių konvencijos straips
nyje. Antrame straipsnyje rašoma:

"Pagal šią konvenciją genocidas reiš
kia bet kurį iš žemiau pateikiamų veiksmų 
turint tikslą sunaikinti (visai ar tik dalį) 
nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę gru
pę a) žudant grupės atstovus; b) fiziškai 
ar psichologiškai juos žalojant; c) pri
metant grupės atstovams gyvenimo sąly
gas, kurios apskaičiuotos taip, kad fiziš
kai žalotų ir naikintų; d) imantis prie
monių, užkertančių kelią grupės repro
dukcijai; e) jėga perkeliant vaikus iš vie
nos grupės į kitą”.

Su kitu kai kurių mokslininkų teiginiu 
straipsnyje yra kiek sunkiau sutikti, būtent, 
kad Stalinas ir Berija neplanavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojus sunaikinti, tik 
juos išvežti iš gyvenamosios vietos, t.y. 
susidoroti su “sovietizacijos priešais.” O kad 
tiek žmonių žuvo, “kaltas sovietų valdžios 
abejingumas”. Man kyla klausimas: ar ma
siniai trėmimai, kankinimai kalėjimuose, 
žudymai ir primetant grupės atstovams gy
venimo sąlygas, kurios apskaičiuotos taip, 
kad fiziškai žalotų ir naikintų nėra tautos 
genocidas? Trėmimų minėjimui artėjant, 
verta kiek susimąstyti.

Isolda Poželaitė-Davis AM

te Klubas atpirks iš “developer” 800 kv. met
rus, kuriuose būtų įrengtas naujas modemiš
kas, jaukus Klubas. Naujos 800 kv. metrų pa
talpos būtų maždaug per pusę mažesnės kaip 
esamos. Naujame klube būtų maždaug dabar
tinio dydžio koncertine salė. Klubas talpintų 
visas kitas patalpas, kaip restoraną, “Mūsų 
Pastogės” bei “Talkos” ir kitus reikalingus 
kambarius. Primename, kad taip pat atkristų 
Bankstown’o savivaldybės reikalavimas iš 
pagrindų atremontuoti esamą apatinę salę.

Maždaug po trijų mėnesių, kai develo
pers pateiktų savo projektus, svarstytume 
pasiūlymus ir rinktume geriausią developer, 
nebūtinai pagal didžiausią siūlomą kainą. 
Su specialistų pagalba apskaičiavome, kad 
pelnas klubui po visų naujų įrengimų bus 
maždaug vienas milijonas dolerių. Jeigu 
numatytas pelnas būtų daug mažesnis kaip 
milijonas dolerių, atidžiai peržiūrėtume par
davimo projektą ir sprendimą.

Pasirinktas pirkėjas sumokėtų Klubui 
atitinkamą užstatą, ir tada jis kreiptųsi į 
Bankstown’o savivaldybę prašant “Develop
ment Consent”. Leidimo gavimas gali užtruk
ti nuo šešių iki dvylikos mėnesių, o jeigu 
leidimas nebūtų duotas, pirkėjo užstatas 
pasiliktų Klubo kasoje.

Tik po savivaldybės leidimo gavimo, 
Klubas būtų galutinai parduotas ir pinigai 
atsidurtų Klubo kasoje. Kai developer bus 
galutinai pasiruošęs griauti ir statyti, tada 
Klubas uždarytų duris iki to laiko, kol pastatas 
su pilnais naujais įrengimais bus užbaigtas. 
Klubo uždarymo laikotarpis būtų maždaug 
dvylika mėnesių. Per šį laiką, stengsimės 
nuomoti atitinkamas patalpas, kad Sydnė- 
jaus lietuviška veikla nenutrūktų.

Kviečiame visus Klubo narius kuo ak
tyviau dalyvauti ir pasisakyti šiame Nepap
rastame Visuotiniame Susirinkime, kuris 
įvyks sekmadienį, kovo 30 <L, 3 vaL p.p.

Klubo Valdyba
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Lithuanian Art in Adelaide
by Samantha Cannon.

/art critic, Adelaide/

It was an opening that many galleries 
would have been proud of.

Over an estimated 200 people flocked 
to the opening of the Lithuanian Art 
Exhibition, part of the 22nd Lithuanian 
Festival held in Adelaide between the 27th 
of December and 31st of December 2002.

The art exhibition was due to start at 
4.30 pm at the St. Peters Town Hall, with 
an opening speech by the Mayor of 
St.Peters, Norwood and Payneham.

When I arived at 4 pm the hall was full 
of laughing, talking and clamouring for the 
advertised free wine. Occasionaly they 
looked at the art.

The art was excellent, not just 
in my opinion, but in the opinion 
of the three judges; Maijorie Hann 
an art critic, Cheri Donaldson of 
Pepper Street Gallery, and the 
Kazokas family representative, 
Ugne.

‘I was surprised to see such a 
wide range and diversity of 
artwork’ said Maijorie Hann.

Cheri Donaldson was so 
impressed with Linda Skrolys that 
she wanted to arrange some of 
Linda’s work for the gallery.

Fatherland 2, an oil painting 
by Linda Skrolys, won the prize 
for a painting with a Lithuanian 
theme.

Unfortunately most the 
art work was not eligible 
for the competition as they 
did not include a 
Lithuanian! theme wich is 
requisite for the prize 
donated by the Kazokas 
family at each Festival.

Only 13 of the 57 art 
works were eligible.

There was a section for 
young artists, and 9 
teenagers participated, 
with Andrius Laurinaitis, 
aged 15, winning Young 
Artist Prize, for his piece 
entitled Black Rose.

The formalities over 
the celebrating began, and 
people began to look over 
and comment on the art.

The people’s favourite

Dalia Antanaitis and her BAR CODED.

Skaityk “Wlūsuc tfastoyę” — viską žinosi

was undoubtedly Bar Coded, an oil on linen 
piece by Dalia Antanaitis.

The exhibition organisers were 
overwhelmed by the number of people at 
the opening, having expected only 80 people 
wine glasses were at a premium with people 
often going to the kitchen to wash out used 
glasses.

The food was also popular, with laden 
trays of food such as Specukai and Sushi 
dissapearing within seconds of being 
carried out of the kitchen.

The Lithuanians certainly showed how 
an art exhibitions should be run; with a good 
food, good wine, good company and above 
all, great artwork.

I’m sure, we are all looking forward to 
the Festival 2004.

Andrius Laurinaitis BLACK ROSE

Linda Skrolys FATHERLAND 2

Širdingai sveikiname
LR Prezidento Valdo Adamkaus dekretu apdovanotus “Už nuopelnus Lietuvai” 

ordino

Komandoro kryžiumi - prof. t)r. Vytautą Domėtą-,
Karininko kryžiumi (alfabetiškai) -tfetrą ffietskį, prof. dr. ^tgimautą
Xa6aitą, Vytautą Oputskį, birutę tfrašmutaitę, Maliną 
Statkuvienę.

Jūsų kilnios pastangos Australijos Lietuvių Bendruomenės veiklą puoselėja, 
stiprina ir užtikrina lietuvybės perdavimą ateinančioms kartoms.

Nuoširdžiai linkime sėkmės Jūsų ateities darbuose lietuvybės labui.
Su pagarba ALB Krašto Valdyba

Sveikiname
Vytautą Opulskį,

teatro “Vaidila” vadovą, šv. Kazimiero parapijos ir “Lituania” chorų adminis
tratorių, apdovanotą “Už nuopelnus Lietuvai” ordino Karininko kryžiumi.

Teatras “Vaidila”
S v. Kazimiero parapijos ir “Lituania” chorai

Sveikiname “Dainos Sambūrio” vadovę ir dirigentę

birutę &rašmutaitę,
apdovanotą “Už nuopelnus Lietuvai” ordino Karininko kryžiumi.
Džiaugiamės, kad Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus tinkamai įvertino 

Birutės nuopelnus. Linkime sveikatos ir ištvermės toliau tęsti savo kūrybinį darbą.
“Dainos Sambūrio” choristai ir Valdyba

Lietuvių dovana Canberra!
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są

jungos Ine. Valdyba, kurios pirmininkas yra 
Viktoras Martišius, padovanojo Canberros 
Muziejui ir Galerijai lietuvišką gobeleną.

Vasario 14 d. 5 val.pp. susirinkome į 
Muziejų - Galeriją, kuri yra miesto centre.

Žmonės šnekučiavosi, vaišinosi, pasi
gėrėjo gobelenu, aplankė Michael Winters 
parodą. ACT Minister for Arts, Bill Wood 
MLA, atidarė šį įvykį sakydamas, kad po 
poros dienų Muziejus švęs penkių metų 
sukaktį. Jis padėkojo Canberros lietuviams 
už tokią gražią ir vertingą dovaną. Taip pat. 
papasakojo apie australą menininką Michael 
Winters, kuris yra pamilęs Graikiją ir lanko 
Leros salą jau 30 metų. Michael Winters 
paroda yra pavadinta “Graikija: realizmas 
ir surrealizmas”.

Hariet Elvin CEO, atstovė kultūriniams 
reikalams, kalbėjo apie Canberros praeitį, 
dabartį ir ateitį bei įvairių tautybių australų 
kultūrinį ir socialinį įnašą šioje teritorijoje.

Gobelenas yra R.Keraičio projektas. Jis 
yra didelio formato, išsiuvinėtas vilnos ir 
medvilnės siūlais. Siuvinėjimą atliko dvi 
lietuvės - Salomėja Mikučionienė ir Leo
narda Velioniškienė, kurių jau nebėra mūsų

Pasikeitimai “Dainos “ chore
Kovo 7 d. metiniame Sydnėjaus choro 

“Daina” narių susirinkime, kuriam pirminin
kavo Antanas Kramilius ir sekretoriavo Jadvy
ga Dambrauskienė, buvo padaryti apyskaiti- 
niai pranešimai. Jie buvo priimti vienbalsiai. 
Li-goninėje po operacijos sveiksta iždininkas 
Giedrius Dryžą todėl pranešimą padarė revi
zorius Arminas Šepokas. Visų nuoširdūs linkė
jimai Giedriui greitai pasveikti ir sugrįžti į chorą.

Po pranešimų buvusi Valdyba ir dirigentė 
Jacintą Mikutė atsistatydino. Pravestuose 
slaptuose rinkimuose buvo išrinkta nauja 
Valdyba, susidedanti iš Danutės Ankienės. 
Jadvygos Burokienės, Onutės Kapočienės. 
Antano Kramiliaus ir Aldonos Stasiūnaitie- 
nės. Kandidatais pagal balsų skaičių liko 
Audrey Gatehouse ir Steven Kryžius.

Buvusi dirigentė Jacintą Mikutė dėl stu

tarpe. Darbas užtruko virš metų ir kabėjo 
Lietuvių Klube iki Klubo pardavimo. Go
belenas savo raštais ir santūriomis spalvo
mis tikrai primena lietuviškus audinius ir 
priduoda patalpai grožio bei jaukumo.

Šiek tiek apie darbščiąsias moteris. 
Salomėja Mikučionienė Lietuvoje buvo 
pradžios mokyklos mokytoja. Per pirmą 
okupaciją jos vyras - pulkininkas 
leitenantas Ignas Mikučionis - buvo 
suimtas Vilniuje ir ištremtas į Sibirą. 
Salomėja su dukra Rama ir jos vyru 
Vytautu Geniu iš Vokietijos emigravo į 
Australiją. Leonarda (Lionė) Velioniškienė 
ir jos vyras Petras turėjo lentpjūvę, malūną 
ir ūkį netoli Vilkaviškio. Po dviejų okupa
cijų Velioniškių šeima su dukrom - Onute 
ir Lile - pabėgo į Vokietiją. Po karo, kai 
mes visi stengėmės kur nors emigruoti, 
Lilė išvyko į Kanadą, o tėvai su Onute - į 
Australiją. Vėliau Lilė atvyko į Australiją 
kad visa šeima būtų kartu.

Įdomu yra prisiminti tuos pirmus 
žingsnius šiame kontinente, lietuvių darbš
tumą. taupumą ir savanorišką darbą lietu
viškose organizacijose.

Vida Kabailienė

dijų iš dirigentės pareigų pasitraukė. Diri
gente buvo pakviesta daugiau nei 20 metų 
dainavusi, o vėliau “Dainos” chorui diriga
vusi Birutė Aleknaitė, kurią choristai sutiko 
gausiais plojimais. Taip pat į chorą sugrįžo 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasitraukę 
Juozas, Vytautas, Aldona Stasiūnaičiai ir 
Vincas Binkis - taip reikalingi balsai chore. 
Naujas veidas chore - Milda Karpavičienė. 
Sveikiname. Iš JAV svečiuojasi viešnia Vida 
Drew, kuri ten vadovauja amerikiečių chorui. 
Viešnia lankosi mūsų repeticijose ir stebi 
veiklą lietuvių chore. Laukiame, kad vieną 
dienąji pasidalins patirtimi.

Skirstėmės į namus su šypsena ir padėka 
chorui, sugrįžusiam-į anksčiau pramintas 
pėdas. Kor.
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Lietuva iš arti Lietuvoje - paslaptinga žiniuonė?
Bronius Žalys LAIŠKAI IŠ VILNIAUS

Vilnius prisiminė a.a. dr. Antaną Stepaną
Negausiai Vilniaus 

lietuvių australiečių 
bendruomenei dar š.m. 
sausio vidury Lietuvos 
spauda pranešė liūdną 
žinią, kad po ilgos, 
kankinančios ligos 
Australijoje mirė dr. 
Antanas Vytautas Ste- 
panas. Neužilgo, pla
čiau apie tai savo skai
tytojams apie tai nr. 1- 
2 ir 3 pranešė ir savait
raštis “Mūsų Pastogė”.

Dr. Antanas Stepa- 
nas garsėjo ne tik kaip 
gydytojas-endokri- 
nologas, bet ir kaip vi
suomenininkas Aus
tralijoje, kur jis gyveno 
ir dirbo. Dr. Antanas 
Stepanas “nuo J 992 
m. kas dveji metai lan
kydavosi Lietuvoje, 
skaitė daug paskaitų gydytojams, slaugy
tojoms diabetologėms, žmonėms, sergan
tiems diabetu, konsultuodavo juos, užmez
gė pažintis su daugeliu gydytojų. Sten
gėsi padėti Lietuvos medikams endokri- 
nologams pasiekti pasaulinį lygį. ” (“Dia
betas”, 2003 nr. 1).

“Bendraudamas su LDA (Lietuvos 
diabeto asociacija) ... A.Stepanas skatino 
diabeto mokyklų, vaikų vasaros stovyklų 
steigimą, sanatorinį gydymą, pats dalyvavo 
“Saulės vaikų ” stovyklos darbe Palangoje. 
Jis pelnė didžiulę sergančių vaikų meilę, 
nes buvo ne tik jų gydytojas, mokytojas, bet 
ir draugas globėjas.

Aktyvus lietuvių išeivijos veikėjas už 
profesinę ir materialinę paramą Lietuvos 
diabetu sergantiems žmonėms, seserims, 
gydytojams (1999) apdovanotas LDK 
Gedimino ordino I laipsnio medaliu (tais 
pat metais Australijoje jis apdovanotas 
“Order of Australia” medaliu - B.Ž.).

Dėl blogėjančios sveikatos nebegalė
damas atvykti į Lietuvą, dr. A.Stepanas su 
tėvynainiais bendravo laiškais, atsiųsda
mas svarbios litetatūros, patarimų ”.

LDA prezidentės V. Augustinienės žo
džiais “...daktaras Antanas buvo mums Ap
vaizdos ir likimo atsiųstas Žmogus, be skam
bių žodžių mylėjęs artimą, branginęs Tėvų 
žemę Lietuvą, gaivinęs jos gležnągyvybę. ”

Skolos atgarsiai
ELTA. Vasario pabaigoje Lietuvos spau

da paskelbė, kad buvęs kandidatas į Prezi
dentus, Australijos lietuvis verslininkas ir 
teisininkas Juozas Petraitis buvo patekęs į 
Didžiosios Britanijos teisėsaugos ir Interpolo 
akiratį, įtarus jį pinigų plovimu. J. Petraitis 
po rinkimų buvo pakviestas visuomeniniu 
patarėju investicijų klausimais į Prezidento 
R. Pakso komandą, tačiau šis kvietimas 
juridiškai nėra įteisintas. Gindamasis nuo 
pranešimų, kuriuose buvo pateikti įtarimai dėl 
jo neteisėtos finansinės veiklos, Juozas. 
Petraitis pareiškė, jog šias, jo teigimu, tikrovės 
neatitinkančias žinias paskleidė vienas iš jam 
skolingų Seimo narių. Jis neįvardino šio 
Seimo nario, o tik nurodė, kad “jis yra vienas 
iš valdančiosios daugumos narių”.

Kaip praneša “Liet, rylas”, kovo 4 d. Juo
zas Petraitis įvardijo asmenį, kuriam jis neva 
buvo paskolinęs pusę milijono JAV dolerių ir 
iki šiol skolos neatgavo. Tai - buvęs parlamen
taras Alfonsas Navickas. Jis buvo išrinktas į 
1992-1996 m. kadencijos Seimą ir priklausė 
tuometei LDDP frakcijai.
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Nuotraukoje- dr. Antanas Stepanas (kairėje) su žmona Jackie 
(dešinėje) ir LR Prezidentu Valdu Adamkumi Prezidentūroje 
1999m. kai jam buvo įteiktas DLK Gedimino 1 laipsnio medalis

Vasario 8 d. Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčioje, dalyvaujant būriui tautiečių, Lietu
vos - Latvijos jėzuitų provincijolas, kun. 
Antanas Saulaitis SJ (Valionio bičiulis) atlai
kė už mirusįjį šv. Mišias, jų pradžioje pri
mindamas Velionio, kaip gydytojo ir tėvynai
nio darbus ne tik Australijoje, bet ir Tėvynėje.

Pamaldose, be Velionio pažintų vilniečių, 
dalyvavo ir būrelis australiečių lietuvių, tarp 
jų PLB atstovas Vilniuje p. Gabrielius Žem
kalnis su Ponia, du buvę “M.P” redaktoriai ir 
kiti. Pamokslo metu vėl prisimintas Velionis. 
Prieš pamaldas, jų metu ir jas baigus skambė
jo solistės Nijolės Kniukštaitės atlikta eilė 
giesmių, pritariant pianinu Linui Dužinskui. 
Giesmių serija užbaigta “Avė Marija” giesme 
ir Gabrieliaus Žemkalnio trumpu žodžiu, 
prisimenant Velionį ir padėkojant kun. 
Antanui Saulaičiui už Velionio prisiminimą.

Po pamaldų kun. A Saulaitis visus pakvie
tė į šalia koplyčios esančias patalpas ten 
paruoštai kavutei. Jos metu Vėlionį pažinojusi 
Nijolė Kniukštaitė papasakojo apie a.a. dr. 
Antaną Stepaną, parodydama vaizdų iš jo 
lanky mosi meto Tėvynėje, paskaitė vieną iš 
daugelio Velionio laiškų, kuriame jis jau 
kalbėjo apie besiartinančią mirtį.

Kitoje Lietuvos spaudoje (kurią aš skai
čiau) Velionis prisimenamas kaip žmogus - 
mažai kalbantis, bet daug padėjęs Lietuvai.

Bronius Žalys

A.Navicką „Liet, rytui“ pavyko surasti Ka
liningrade, kur jis užsiima verslu ir pastaruoju 
metu praleidžia daug laiko.Kodėl J.Petraitis 
savo skolininku įvardijo būtent buvusį LDDP 
veikėją? A.Navickas neslėpė, jog keletą mė
nesių pažinojo J.Petraitį: „Jis ieškojo įtakingų 
politikų ir surado mane, nes žinojo, kad mes 
Maskvoje esame sukūrę firmą „Roslitreid“. 
Man tarpininkaujant J. Petraitis vyko į Mask
vą ir susitiko su man pažįstamais verslinin
kais“. Australijos lietuvis taip pat buvo su
pažindintas su Rusijos ir Lietuvos bendrovės 
„Roslitreid“ direktoriumi. A Navickas prisi
minė. jog kartą J.Petraitis paprašė jo kolegos 
Rimo Kertinausko, kad šis nuvyktų į Maskvą 
ir atsiskaitytų už metalą. Į Rusiją gabenama 
suma siekė 400 000 JAV dolerių. RKertinaus- 
kas nuvežęs J.Petraičio pinigus į Maskvą, ten 
gavęs atsiskaitymo lapelį, tačiau po kelių 
dienų tie pinigai buvę pavogti iš bendrovės 
seifo.., Tokia visa istorija. Bet aš prie tų pinigų 
netgi prisilietęs nebuvau ", - tvirtino ANa- 
vickas. Jis sakosi dar bandęs pagelbėti J.Pet- 
raičiui. skambinęs Rusijos verslininkams, bet 
po vagystės “Roslitreid” firma buvo uždaryta 
ir tie pinigai prarasti. Grįžęs į Vilnių. ANa- 
vickas žada aiškintis su J.Petraičiu. □

Po to, kai naujojo Prezidento Rolando 
Pakso aplinkoje pradėjo rodytis keistai gar
sėjanti gruzinė Lena Lolišvili, Lietuvos 
spauda prapliupo straipsniais apie šią 
kontraversišką “žiniuonę”. Žemiau - 
ištraukos iš atsakymų, kuriuos ši moteris 
davė “Lietuvos ryto” žurnalistei Audronei 
Urbonaitei. Red.

Iš karto po rinkimų Lietuvoje išrinktąjį 
LR Prezidentą Rolandą Paksą viena pirmų
jų pasveikino Vilniuje gyvenanti gruzinė 
Lena Lolišvili. Pasirodo, ši moteris jau prieš 
šešetą metų žinojo, kad tuomet pas ją gy
dęsis Rolandas Paksas taps šalies vadovu.

Pagarsėjusios gruzinės paslaugomis yra 
naudojęsi ir premjeras Algirdas Brazaus
kas, Seimo narys Alvydas Medalinskas, 
daugelis kitų žinomų Lietuvos žmonių.

Kas ji - ši paslaptinga ir įtakinga mo
teris? Apie tai pasakoja pati Lena Lolišvili.

* * *
Kai atvažiavau į Lietuvą, pirmiausia 

gydžiau vieną dabartinio užsienio reikalų 
viceministro Justo Paleckio sūnų. Tuomet 
ir paprašiau J.Paleckio, kad supažindintų 
mane su A.Brazausku. Pirmiausia pamačiau 
dabartinio premjero nuotrauką žurnale. 
Buvo kokie 1987 m. Dūriau pirštu į ABra- 
zauską ir pasakiau, kad jis bus pirmasis 
Lietuvos Prezidentas. Daugelis tuomet ne
tikėjo, kad komunistų partijos sekretorių 
galėtų išrinkti Prezidentu. O aš kalbėjau: 
„Jis pasikvies mane į svečius ir pats pas 
mane ateis“. Galiu parodyti jums vaizdo 
kasetę, kur politikai 2000-aisiais pas mane 
švenčia stačiatikių Naujuosius metus - 
A.Brazauskas, RPaksas, AMedalinskas.

Praėjo kuris laikas. Aš buvau Paryžiuje. 
Man paskambina, kad A.Brazauskas iš
rinktas Prezidentu. Aš ir sakau: „Kaip man 
gaila to žmogaus, kuris buvo prieš jį: jis 
tuoj mirs“. Ir iš tikrųjų Stasys Lozoraitis 
netrukus mirė.

Kartą buvau Kaune, gydžiau vieną 
ketvirtos stadijos vėžiu sergančią pacientę. 
Manęs ir klausia: „Pasakyk, kaspoA.Bra- 
zausko bus Prezidentas - ar Vytautas 
Landsbergis?" Tie žmonės, kurie klausė, 
buvo susiję su Konservatorių partija. Sa
kau, išrinks ne V. Landsbergį, jis niekada 
netaps Prezidentu. Sakau, išrinks žmogų iš 
Amerikos. Kai tą Dievas man pasakė, iki 
Valdo Adamkaus išrinkimo dar buvo ket- 
veri metai. Vėliau manęs klausia - kas bus 
po V. Adamkaus? Aš pasakiau - R.Paksas. 
Buvo 1996 metai.

Maždaug tada R.Paksas atėjo pas mane 
gydytis, jo būklė iš tiesų buvo bloga. Jis tu
rėjo problemų dėl skrandžio. Tada visai jo 
nepažinojau. Žiūriu, sėdi koridoriuje du žmo
nės. Kitiems savo lankytojams sakau: „ Tas. 
žmogus dabar galvoja, kad mirs. Ne, jis ne
mirs. Du kartus bus meras, du kartus prem
jeras, o paskui Prezidentas “. Man sako: „ Na, 
ką tu - jis statybininkas ir lakūnas, koks iš 
jo Prezidentas! “Kai Rolandas tapo Prezi
dentu, tie, kurie buvo girdėję tas Dievo prana
šystes, neteko žado-juos tiesiog ištiko šokas.

Išpranašavau tada, kad A.Medalinskas

...šį reikalą atmeta kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Aukščiausias Lietuvos Katalikų Baž

nyčios hierarchas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis supeikė Dievo vardu pretenduo
jančius kalbėti “netikrus pranašus” ir tuos, 
kurie jais tiki. "Man aiškus atsakymas - 
čia yra šėtono darbas ”, - sakė kardinolas 
LNK televizijos Žinių tarnybai, paklaustas, 
ką mano apie asmenis, teigiančius, kad turi 
aiškiaregy stės dovaną ir antgamtiškų gydo
mųjų galių, tokius kaip Lietuvoje gyvenanti 
gruzinė Lena Lolišvili.

Ši moteris, kaip ji pati teigia žiniasklai- 
dai. artimai bendrauja su keliais aukščiau
siais šalies politikais, tarp jų - Prezidentu 
Rolandu Paksu ir Premjeru Algirdu Bra
zausku. L. Lolišvili kaip viešnia dalyvavo 
R. Pakso inauguracijos iškilmėse, o jos

išeis iš Rolando partijos. Jie nenorėjo tikėti. 
Tada jiems dar kartą pasakiau, kad Dievas 
sako, jog Rolandas bus Prezidentas. Sakiau 
jiems: „Galit manimi netikėti - tikėkit 
Dievą!“ Dabar jie tiki viskuo, ką aš sakau.

Nuo vaikystės turiu gydomųjų galių. 
Mano galios eina iš Dievo. Aš pranešu tik 
tai, ką man pasako. Jokiais burtais savo 
pranašysčių aš neskatinu. Gydydama žmo
nes aš vadovaujuosi Dievo nurodymais. 
1995 m. Dievas man pasakė, kad 2003- 
iaisiais nepriimčiau gydyti nė vieno naujo 
žmogaus ir padėčiau tik seniems savo pa
cientams. Skrupulingai to nurodymo lai
kausi, nors man ir gaila žmonių, kurie į 
mane kreipiasi.

Mano šeima gyveno Gruzijoje, Didžiaja
me Tianetyje. Motina norėjo darytis abortą. 
Tada jai prisisapnavo sapnas: kreipiasi ji į 
šventąjį Jurgį ir išgirsta balsą: „ Tu neturi 
teisės daryti aborto: laukiesi ypatingo vai
ko! Tas vaikas ne tavo, jį Dievas skyrė žmo
nėms!" Motina nedrįso darytis aborto. Kai 
man buvo vienuolika mėnesių, vienas nere
gys pasikvietė mano mamą ir pasakė: „ Septin
tas vaikas yra ne tavo. Jeigu ją muši, ji tave 
paliks. Tau nudžius rankos. Nebarkite ir 
nemuškitejos. Leiskite jai daryti, kąji nori “.

Pradėjusi lankyti mokyklą, visus vado
vėlius mokėjau atmintinai, nors pamokų 
niekada neruošdavau. Gaudavau penketus 
neatsiversdama knygų. Mokytojai sakydavo, 
kad tokio ypatingo vaiko jie nėra matę. Kai 
man suėjo devyneri metai, pajutau, kad per 
rankas eina labai stiprios srovės.

Kai man buvo 32 metai vienas prof, 
gydytojas konstatavo, kad mano abiejų 
rankų pliusinis polius. Normaliai, pasak jo, 
viena ranka rodo minusą, kita - pliusą. Jis 
pasiūlė pagelbėti vyriškiui, kuris negalėjo 
užmigti 22 dienas. Mano rankų jėga jam 
padėjo. Tuomet aš buvau nuvesta pas on
kologinius (vėžio ligos) ligonius ir man 
pasiūlė jiems numalšinti skausmą. Jiems iš 
karto palengvėjo. Manęs prašydavo pagel
bėti ligoniams po operacijų, kad aš savo 
rankų galia sustabdyčiau vėžio ląstelių 
vystymąsi. Žmonės plūste plūdo. Milicija 
saugojo nuo pacientų, kad neišverstų 
poliklinikos sienų. Gydytojai nustatė, kad 
vanduo, kurį aš apdoroju savo rankų galia, 
keičia savo struktūrą...

nepaprastas galias per televiziją neseniai 
minėjo Prezidento užsienio politikos pata
rėjas Alvydas Medalinskas.

Paprašytas pakomentuoti aiškiaregių 
veiklą, kardinolas A. J. Bačkis atsakė citata 
iš Šventojo Rašto: "saugokitės netikrų 
pranašų ". Anot jo, pretendavimas į dieviš
kąsias galias yra Dievo atmetimas ir įžei
dimas. "Tokiospranašystės, tokios aiškiare
gystės, kaip skamba žiniasklaidoje, yra 
bandymas įtakoti žmones, įtakoti istoriją”, 
- perspėjo kardinolas. Anot jo, tikintieji 
tariamais aiškiaregiais yra “silpnatikiai” ir 
tai yra nuodėmė. Daugiau nei 70% Lietuvos 
gyventojų laiko save Romos katalikais. 
Prezidentas R Paksas irgi pabrėžia savo ryšį 
su Bažnyčia ir katalikų tikėjimu. □
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Mieli mano kampelio svečiai,
Turbūt ne vienas, ne tik iš vyresniųjų, bet ir vidurinės 

kartos, su pasitikėjimu atsakys į klausimus: kas parašė “Jau 
saulelė vėl atkopdama budino svietą”, kas parašė “Pelėsiais 
ir kerpėm apaugus aukštai” ir “Lietuva brangi, mano Tėvynė”, kas parašė “Dievuli 
mano, kokios šviesios naktys!” ir romaną “Altorių šešėly”, o kas “Laimės žiburį” 
ir “Kliudžiau”. Kas sukūrė dramą “Tadas Blinda” ir pirmąją lietuvišką operą 
“Birutė”. Kas parašė gramatiką, iš kurios mokėsi nepriklausomos Lietuvos vaikai, 
ir kas pasakė “Alus gerti sveika”, kurį cituodavo visi Lietuvos studentai ; kas 
parašė “Mano sieloj šiandien šventė” ir “Dievų mišką” - apie Stutthofo 
koncentracijos stovyklą?

Atsakymai aiškūs : Kristijonas Donelaitis, Maironis, Vincas Mykolaitis-Puti
nas, Jonas Biliūnas, Gabrielius Žemkalnis, Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas, 
Balys Sruoga.

Juos skaitėme, grožėjomės, jie buvo įtraukti į mokyklų mokymo programas. 
Tikiuosi, kad kai ką dar apie juos atsimenate.

Šioje kampelių serijoje nebandysiu jūsų vėl sodinti į mokyklos suolą ir nagri
nėti rašytojų gyvenimą ir kūrybą. Ką jau išmokote - išmokote, ką užmiršote - 
užmiršote. Bet prisimindama mūsų senuosius kultūros veikėjus, pasidalinsiu su 
jumis pasakojimais, kurie į vadovėlius nebuvo sudėti.

Kitą savaitę prisiminsime Vincą Mykolaitį - Putiną.

Į iš RepaKouof pbžto
Atviras laiškas Danai Baltutienei

atgarsiu įjos darbus ir straipsnius laikraščiuose. Ji atvėrė mums daug faktų iš lietu
vių gyvenimo ir jos žemaitiško būdo Lietuvos gyvenimo sąlygose. Tai faktai be pasigyri
mo ir kitų paniekinimo, tai veiksmai, kurie kalba už save... M.S.

Miela Dana,
mano širdyje didelis kampelis skirtas 

tau, nes tu viską darai, apie ką aš galiu tik 
svajoti. Aš neturiu nei Tėvų žemės, nei ki
tos nuosavybės, už kurią galėčiau kovoti, 
o ir sveikatos bei lėšų trūktų...

Pirmas tavo veiksmas, kuris mane labai 
sujaudino - tai pasiryžimas vykti į Lietuvą 
atsiimti savo tėvų ne lengvabūdiškai palik
tos žemės, bet paliktos karo pasekmėje. Tu 
parodei meilę bei pagarbą savo tėvams, 
tautai, stengdamasi atgauti žemę, kurią jie 
prakaitu sulaistė ir sunkiais darbais išlaikė 
ir kūrė.

Galėjai sau ramiai, be rūpesčių gyven
ti, organizuoti ir dirbti lietuvių bendruo
menėje, kuriai savo gabumus jau buvai 
įrodžiusi ir mums buvai labai reikalinga. 
Tačiau tu pasiryžai didesniems darbams, 
kuriuos ne tik vykdai, bet vis ieškai, kaip 
viską pagerinti, ką dar galima daugiau 
nuveikti. O tiems darbams nėra galo...

Tu ne tik atkūrei ūkį, bet dar mokyto
jauji, priklausai chorams ir rodai tenykš
čiams, kad Lietuvai labai reikia ne tik dir
bančiųjų, bet ir idealistų ir tereikia atverti 
akis bei širdį tam mylimam kraštui. Lengva 

kurti eilėraščius, rašyti noveles ir knygas 
tiems žmonėms, kurių jautri prigimtis ir 
tinkami gabumai. Tiems rašytojams, atėjus 
jausmui ir progai, žodžiai liejasi ant balto 
popieriaus lapo ir tada jie pasijunta leng
viau. Tau, kad pajustum tą palengvėjimą, 
reikia daug ir sunkiai dirbti, sukti galvą ir 
kitus į darbą traukti. Tai, kaip pastebėjau, 
yra vienas iš didelių sunkumų. Darbininką 
sunku gauti,' o po pirmo atlyginimo jo ir 
vėl nematai tol, kol tų pinigų užtenka 
pilstukui... O darbai be darbininkų nejuda 
į priekį. Tavo įtampa aiškiai didėja, bet tavo 
meilė žemei ir žemaitiškas užsispyrimas bei 
stiprybė tavęs neapleidžia.

Kada sugrįžti į Australiją, tada atsi
gauni nuo sunkių darbų, tačiau rūpesčių ir 
čia netrūksta...

Mamos amžius ir sveikata kelia naujus 
rūpesčius. Nors ir žinai, kad mama geroje 
priežiūroje, bet pergyveni, kad ta priežiūra 
ne tavo... O dar iš “gerų žmonių” ir prie
kaištą gauni...

Žinodama tavo darbus ir pasiekimus, 
atjausdama dėl visų rūpesčių, linkiu geros 
sveikatos, jėgų ir kantrybės bei atkaklumo, 
na ir dar - turtingą loteriją išlošti.

Monika Sodaitienė

If REDAKCIJOJ PAŠTO
Gerb. Redaktorę,

Prabėgo gabalas laiko ir daug įvairių 
įvykių - Kalėdos, prezidento rinkimai. 
Turim naują Prezidentą. Ir štai atėjo viena 
svarbiausių Lietuvos valstybinių dienų - 
Vasario 16-oji. Ji svarbi, nes ir trispalvę pri
valu iškelti. O kitomis dienomis - kaip kam 
patinka. Kaip jau pamenam, ji tapo nu
vertinta. Deja, gal kai kam ji netiko.

Sostinėje Vilniuje šventė pradėta Rasų 
kapuose, aplankant senųjų signatarų ka
pus. Prie Prezidentūros pakeltos Lietuvos 
Latvijos ir Estijos vėliavos. Prie senojo sig
natarų namo susirinko tradicinė minia. 
Šventė buvo paminėta šūviais iš balkono. 
TV labai trumpai šį momentą rodė.

Kaune buvo daugiau iškilmingumo. 
Oficialiai atidaryta senoji, puikiai atremon
tuota Prezidentūra. Daug praleidusi šeimi
ninkų po paskutinės Prezidento Antano 
Smetonos kalbos Vasario 16-osios proga 
(1940 metais). Į atidarymą atvyko visi 3 
Lietuvos Prezidentai - buvęs Algirdas 
Brazauskas, dabartinis Valdas Adamkus ir 
busimasis Rolandas Paksas. Sutvarkytame 
sodely stovi buvusių prezidentų biustai. 
Prezidentas Valdas Adamkus pasisveikino 
ir pasakė kalbą, primindamas šių rūmų 
praeitį. Minia patraukė į Vytauto Didžiojo 
Karo muziejaus sodelį. Susirinkusieji 
pagerbė prezidentus, o Prezidento Valdo 
Adamkaus garbei - patrankos šūvis iš 
tradicinės patrankos. 16 vai. Prisikėlimo 
bažnyčioje vyko koncertas. Dalyvavo

Rašo MP skaitytojai:
Sydnėjiškis visuomenininkas bei auto

rius Jonas Petras Kedys, dabar reguliariai 
gyvenąs ir Lietuvoje, kritiškai pasisako apie 
prieš kiek laiko Vilniuje vykusį komunižmo 
pasmerkimo kongresą. Laiške “MP” Redak
cijai jis rašo, kad “sąmoningai nuslepiant 
komunizmo kūrėjus Marksą ir Engelsą, -tas 
pasmerkimas nustojo bet kokios istorinės 
reikšmės - kainavęs virš milijono litų!"

Savo argumentus J.P. Kedys plačiai 
išdėsto savo straipsnyje, išspausdintame 
leidinyje “Lietuvos Patriotas”, 2003 m. Nr. 
3. Ten autorius nurodo, kad kongreso orga
nizatoriams jis siūlėsi padaryti pranešimą 
apie 1848 m. Markso ir Engelso paskelbtą 
“Komunizmo Manifestą”, bet tik vargais jis 
tam gavęs 10 minučių. (Pranešimo tekstas 
ir aplinkybės išspausdintos minėtame 
“L.P.”numeryje.) J.P. Kedys mano, jog ig
noravimo priežastis buvo ta, jog jis pami
nėjo, kad abu komunizmo kūrėjai, K. 
Marksas ir F. Engelsas, buvo žydai. 

žymieji solistai. Visuose renginiuose 
dalyvavo daug žmonių, nors oras buvo gan 
šaltas, apie - 8 C. Gerai, kad nebuvo vėjo, 
bet saulė švietė puikiai.

19.30 vai. Vilniuje, Katedros aikštėje, 
prie Gedinino paminklo įrengtoje scenoje 
vyko koncertas. Jame dalyvavo Kariūnų 
choras, populiarusis Kernagis, mokykų 
jungtinis choras. Nors ir šaltame ore, daini
ninkai kantriai dainavo.

Prezidentas Valdas Adamkus pasakė 
kalbą, užbaigdamas “Dieve saugok Lietuvą” 
ir su ponia Alma nuėjo į minią atsisveikinti. 
Vakarą užbaigė fejerverkų žaidimas.

Šventės išvakarėse Prezidentas Valdas 
Adamkus įteikė Vytauto Didžiojo ordinus 
su aukso grandine Vytautui Landsbergiui ir 
Algirdui Brazauskui kaip buvusiems pir
miesiems atstatytos Lietuvos vadovams. 
Prezidentas šį ordiną inauguracijos iškil
mėse taip pat įteiks busimajam Prezidentui 
Rolandui Paksui. Manoma, kad vėliau 
Prezidentas Rolandas Paksas tokį pat ordiną 
įteiks ir Valdui Adamkui. Dar apie 200 
įvairių ordinų ir apdovanojimų buvo įteikta 
ir kitiems pasižymėjusiems.

Dabar artėja Kovo 11-oji - ne mažiau 
svarbi diena atgimusios Lietuvos istorijo
je. Ji yra šventė, bet darbo diena. Kiek spėsiu 
pasekti, bandysiu irgi parašyti.

Žinoma, gausite ilgesnių aprašymų, bet 
tikiu, mano žinutė - tai tik atkreipti dėmesį 
į šią dieną.

J. Krasauskas, Kaunas

Gerbiama Redakcija,
Grace Bros, man pranešė, kad dar turi 

“RESERVE” firmos švarkus “Made in 
Lithuania” (kaina: $129-00) sekančiose 
krautuvėse - Blacktown , Parramatta, 
Homsby ir Sydney-City. Firma “Reserve” 
yra Grace Bros, padalinys. Jie tuos švarkus 
užsakė Lietuvoje. Vincas Bakaitis

Gerbiama Redakcija,
Ačiū už atspausdinimą “Žinučių iš 

Hobarto. Tik tarp siuntimo ir spausdinimo 
įsivėlė pora klaidų, kurias gal galima ati
taisyti? Naujasis pirmininkas Juozas Paš
kevičius vietą užėmė po pareigų pasiskirs
tymo, ne po rinkimų (jie įvyks tik vasario 
mėnesį, 2004 metais). Tarvydo paskaita 
buvo bendra tema Nepriklausomybė, su 
Lietuva kaip pavyzdžiu krašto, kuris pasie
kė nepriklausomybę (kaip nurodyta ben
druose paskaitos išdėstymuose).

Su pagarba, R. Tarvydas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Nežino nei mama, nei vaikeliai, 
Ko parpuolė tas puikus žmogelis. 
Ji moteris, iš toli atvažiavus, 
Vedžiojas visur šeimynėlę savo. 
Anglų kalboj tik tris žodžius težino, 
Kas vaikų tėveliai - iki Šiol nežino!

Jau ramaus vakaro vėjas alsavo, 
Kai ligoninėj Dulkė atsigavo, 
Ir čia daktaras garsiai pasakė, 
Kad Pijušėlis atminties netekęs! 
Dulkelė sau tarė: “Palaukim, kas bus, 
Ko ta gausi šeimynėlė nori iš mūs!” 

Kiek liečia ligonius-kilnūs mūs papročiai, 
Parsivežėm iš tėvynės mes jų apsčiai, 
Bet gi ir čionai - valanda tik suėjo, 
Ir pilna palata pridundėjo: 
Priešakyje išsišiepusi senė, 
O už jos - vaikučių kaimenė!

Dulkelė vėl tarė: “Nelauksim kas bus, 
Pikčiau už mirtį - tikrai gal nebus. 
Prie šitiek vaikučių jau man nėra ūpo. 
Čia ne mūsų kiaulės ir ne mūsų pupos!” 
Jis metės į langą, žemyn nežiūrėjęs, 
Rankeles savo maldingai sudėjęs!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Svečiai iš Lietuvos
Po Lietuvos Prezidento rinkimų, pir

mieji į Sydnėjų atvyko trys kauniečiai. Tai 
Zigmantas Šatinskas su žmona Vilma ir 
Skirmantas Simokaitis. Jie į Australiją 
atskrido biznio reikalais. Kaune jie turi 
kailių išdirbimo bendrovę, kuri atsirado 
subankrutavus garsiajam Lietuvos valsty
biniam kailių apdirbimo fabrikui “Vilkas”. 
Juos iškvietė ir Australijoje su kailių biznio 
reikalais bei žmonėmis supažindino Garbės 
generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras 
Šliteris, kuris ir anksčiau šiuo reikalu daug 
padėjo Lietuvos žmonėms, užsiimantiems 
šia prekyba.

Prieš atvykdami į Sydnėjų, visi trys 
savaitę atostogavo “Gold Coast” kurorte. 
Po šaltos žiemos Lietuvoje, buvo labai 
malonu pasidžiaugti vasaros malonumais 
šiame gražiame kurorte. Praėjusį sekma
dienį atvykę į Sydnėjų, jie aplankė ir 
Lietuvių Klubą. Čia susipažino su Klube 
buvusiais sydnėjiškiais. Apžiūrėję Klubą, 
buvo maloniai nustebinti, kad mes, būdami 
ne tokie jau gausūs, įstengėme pastatyti 
puikų Klubą ir jį išlaikyti. Džiaugėsi, kad 
čia vyksta mūsų lietuviškas gyvenimas, su 
įdomumu skaitė mūsų savaitraštį “Mūsų 
Pastogė”. Aprodžius Klubą, nuvedėme juos 
į naujosios šeimininkės virtuvę ir valgyk
lą. kur, žinoma, pasistiprino lietuviškais 
patiekalais ir gyrė juos. Ką gi, sakė - kaip 
Lietuvoje, ir net alus yra labai geras.

Pasistiprinus ir troškulį numalšinus, aš 
paprašiau jų pasidalinti įspūdžiais.

Pirmiausiai paklausiau vadovo 
Zigmanto, kokį biznį jie turi Lietuvoje?

Mes perkam kailių žaliavą (dabar jau ir 
iš Australijos), ją gerai išdirbame ir par-

kur - kaip?
duodame Rusijai. Kai bankrutavo kailių 
fabrikas “Vilkas”, kuriame aš ir dirbau, tai 
pačios idėjos nežlugo. Iš varžytinių nupir
kę “Vilko” fabriko mašinas, žinoma, viską 
patobulinę, įkūrėme privačią bendrovę. 
Rusijos pirkėjai liko tie patys, tai prekyba 
(pradžioje sunkiai) vėl prasidėjo. Konsului 
Viktorui Šliteriui padedant, daugiau kaip 
du metus patys pirkome žaliavą iš Austra
lijos, o dabar atvykome suderinti atsira
dusius trūkumus ir pasitarti dėl žalia
vos kokybės. Apskritai, derinsime tolesnį 
darbą.

O kaip tu, Skirmantai, ar esi šio biz
nio partneris, kaip tau sekasi?

Taip aš esu partneris, dirbam visi kartu, 
bet po šaltos žiemos Kaune aš atvažiavau 
paatostogauti ir apie biznį nenoriu kalbėti. 
Noriu visų mūsų vardu labai padėkoti 
ponams Šliteriams už iškvietimą ir tokį 
gražų priėmimą, suteikiant galimybę taip 
puikiai pailsėti.

Jūs esate pirmieji, atvykę po naujojo 
Prezidento išrinkimo. Aš noriu paklaus
ti ponios Vilmos, kaip dabar žmonės 
jaučiasi Lietuvoje?

Nors mes daugumoje Kaune balsavom 
už Valdą Adamkų, o ne už Rolandą Paksą. 
tačiau kai Prezidentu tapo R.Paksas, tai 
mes tikimės kažko geresnio, nes pažadų 
buvo labai daug. Ar jie bent dalinai išsi
pildys, pamatysim.

O kaip, ar turite šeimas ir ar jos 
didelės?

Šeima normali, - pasakė Zigmantas. Su 
žmona auginam du sūnus, o dėl šeimos 
pagausėjimo, tai sunku pasakyti, nes šei
mą išlaikyti yra gana sunku. Nors gal ir 
reikėtų dukrelės. Vilma su šypsena pasakė, 
gal tikrai reikėtų jai pagalbininkės, bet tai 
parodys ateitis.

Skirmantas taip pat pasidžiaugė turin
tis puikią žmoną ir du 17-kos bei 13-kos 
metų sūnus. Tikrai esu labai viskuo pa

tenkintas: ir šeima, ir padėtim.
Kaip patinka Australija, gal ką blogo 

pastebėjote čia?
Mes visi Australijoje esame pirmą kar

tą, - pasakė Zigmantas, ir blogo tikrai nieko 
nepastebėjome. Dar Lietuvoj girdėjome, 
kad čia yra rojaus ir pasakų šalis, o nusi
leidę ir pabuvę tikrai pamatėm, kad tie 
žodžiai yra teisingi. Čia viskas yra pritaiky
ta žmogui, kad jam būtų geriau. Labai 
nustebome, kad daugelis pas jus net durų 
nerakina, Lietuvoje to daryti negalime. Pas 
Viktorą langai ir durys atidari, dokumentai 
viešai sudėti ir, kaip jis sakė, galit ramiai 
miegoti, nieko blogo čia neatsitiks, nors ir 
čia yra blogų rajonų.

Kaip tau Vilma viskas atrodo?
Man kaip ir vyrui, jau kelios dienos vis 

norėjom gatvėse pamatyti jūsų policiją, bet 
kol kas tik vieną patruliuojančią mašiną 
matėm. Tuo tarpu Lietuvoje vos ne ant 
kiekvieno kampo gali matyti policininką.

Skirmantas yra labai didelis “Formulė 
1” mėgėjas. Jis seka šį automobilių lenkty
nių sportą visame pasaulyje. Vienas šių 
lenktynių etapas vyks Melbourne. Jis, jei 
tik bus galimybė, būtinai važiuos pamatyti 
šias pasaulines lenktynes. Šiaip viskas yra 
puiku, daug vaisių ir geras europietiškas 
maistas, bent ten, kur mes valgėm.

Vilma ypač buvo sužavėta “Auksine 
pakrante”, maudymusi didelėse bangose, 
iki šiol nematytais gyvūnais, augmenija ir 
puikiais paplūdimiais. Tai buvo tikrai ža
vios atostogos, nes kailiais rūpinosi tik 
vyras.

Ką galėtumėte palinkėti Australijos 
lietuviams?

Visų pirma, kaip sakė Zigmantas, tai 
sveikatos, o svetingumas pas jus tai jau labai 
nuoširdus, turintis tą lietuvišką dvasią. 
Jeigu viskas gerai seksis, tai sekančiais 
metais mes atvešime ir savo vaikus. Nori
me jiems parodyti puikią Australiją. Tik, 
žinoma, reikės stipriai pasimokyti anglų 
kalbą.

O kaip Tū, Vilma?

Aš iš visos,širdies linkiu jums viso 
geriausio, ištvermės, sveikatos, kad ir to
liau būtumėte tokie draugiški ir nepa
mirštumėte Lietuvos.

O Skirmantas palinkėjo ir toliau būti 
tokiems vieningiems ir draugiškai tarpu
savy gyventi.

Įdomesni sporto šventės 
Vilniuje renginiai

Smiginis (Darts) - birželio 28 d. ''ringio 
parke, Vilniuje. Vyks komandinės ir indi
vidualios varžybos.

Krepšinis moksleiviams - birželio 28 
d. Vilniaus miesto aikštelėse. Žaidžiama 3 
x 3.

Stalo tenisas - birželio 28 - 29 d. 
Vilniaus “Tauro” sporto mokykla, Žygio 
g-vė 46.

Kėgliai (Bowling) - birželio 28 - 29 d. 
Žirmūnų Bowling club. Vilnius.

Sportinė žūklė - žuvavimas - birželio 
28 - 29 d. Elektrėnai, šilto vandens kanalas.

Biliardas (Pool - 9) - birželio 28 - 29 
d. Vilniaus pulo klubas “Kuba”, 
Šeimyniškių g-vė 3 a.

Lengvoji atletika - birželio 28 d. 
Katedros aikštė, Vilnius.

Plaukimas - birželio 29 d. Lazdynų 
Laisvalaikio centras, Vilnius.

Stalo tenisas senjorams nuo 30 iki 80 
metų - birželio 28 - 29 d. Vilniaus kultūros, 
pramogų ir sporto rūmai, Žirmūnų 1 E.

Tenisas - birželio 27 - 229 d. Teniso 
aikštynas, Sereikiškių parkas, Vilnius.

Norintieji dalyvauti šiose žaidynėse 
registruojasi ALFAS valdyboje Melbourne. 
Pirmininkas R. Mickus. Telefonai - namų 
(03) 9458 1840, darbo (03) 9811 9401, 
mobilus - 0409804435.

Kūno kultūros ir sporto departamento 
adresas - Žemaitės g-vė 6, Vilnius, 
Lithuania. Telef. 0011-370-5-233-53-33.

Atrodo, kad ir iš Australijos gali 
dalyvauti keli mūsų sportininkai. Gaila, 
nebus krepšinio komandų. Q

V

Lidijos Simkutės-Pocienės eilės integruotoje pamokoje
Pirmoji vasario savaitė Alytaus Adolfo 

Ramanausko - Vanago vidurinėje mokyklo
je prasidėjo neįprastai: mokinių piešimai, 
įvairiausi plakatai, angliški mokymosi ka
binetų pavadinimai, įvairiausi konkursai, 
olimpiados, vaidinimai, filmai - viskas 
bylojo, jog penkios mokymosi dienos skir
tos anglų kalbai.

Vienos dienos anglų kalbos pamoka 
vienuoliktokams buvo integruota kartu su 
lietuvių kalbos pamoka. Pamokas vedė 
anglų kalbos mokytoja Reda Grybienė ir 
lietuvių kalbos mokytoja Rita Ališauskie
nė. Pamokos tikslas - supažindinti su 
Australijos poetės Lidijos Šimkutės - Pocie
nės kūryba.

Kodėl pasirinkome Lidiją Šimkutę - 
Pocienę? Pirmiausia lėmė asmeninė pažin
tis. Su Lidija susipažinau prieš šešerius 
metus, viešėdama Australijoje pas gimi
naičius Juzę ir Stasį Šatkauskus. Giminaičių 
dėka grožėjausi egzotiška gamta, susipa
žinau su įdomiais žmonėmis, domėjausi 
Australijos lietuvių kultūriniu gyvenimu. 
Globojama Garbės generalinio konsulo 
Sydnėjuje Viktoro Šliterio ir jo žmonos 
Jutos, olimpinio attache Antano Laukaičio, 
pusseserės Elės Kains, dalyvavau Austra
lijos lietuvių šventėje Melbourne. Poezijos 
vakare pirmą kartą išgirdau Lidiją Šimkutę. 
Ji skaitė tai, ko man tuo metu reikėjo, ko 
trūko, kas lyg aidas pasikartojo mano min
tyse - mano ilgesy, nerime, išsiskyrime:

Išsiskyrimas -
Tai neištartais žodžiais

aprišta žaizda.
Kokia laimė, kad ne viską pasakėme, 
Nepasotinome troškulio,
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Nuotraukoje - Mindaugas, Sandra, Eglė, Martynas scenoje skaito Lidijos Šimkutės- 
Pocienės eiles.

Ilgėjomės vienas kito,
Bet tepalietėm kūną.
Nostalgiškos nuotaikos apgaubta, labai 

jautriai priėmiau poetinį žodį, pajutau ypa
tingą metaforos galią, išgirdau tylos poe
ziją. suvokiau potekstės svarbą. Buvo įdo
mu klausytis visų kūrėjų, tačiau Lidija 
Šimkutė-- Pocienė buvo artimiausia mano 
sielai, įdomiausia žodžio talpumu, įtaigu
mu, modernumu. Suvokiau, kad Lidijos 
eiles reikia skaityti ypatingomis akimirko
mis ir tik tada galima pajusti šios poetės 
jėgą-

Norėjau, kad mano mokiniai pažintų 
Lidiją Šimkutę, skaitytų jos eiles ir lietu
viškai, ir angliškai. Sumanymą įgyvendinti 

padėjo bendramintė kolegė anglų kalbos 
mokytoja Reda Grybienė. Pamokai pasi
rinkome Lidijos Šimkutės knygą “Tylos 
erdvės”. Mokiniams skyrėme užduotį - 
iliustruoti labiausiai patikusius posmus. 
Džiaugėmės mokinių kūrybiškumu, ilius
tracijų originalumu. Skambant Klaider- 
mano muzikai, vienuoliktokai - Sandra 
Kratavičiūtė, Eglė Lugauskaitė, Giedrė 
Markauskaitė, Linas Savastas, Mindaugas 
Majauskas, Martynas Kvederavičius - 
skaitė Lidijos Šimkutės - Pocienės eiles 
angliškai ir lietuviškai. Kiekvieno poezijos 
posmo iliustraciją mokiniai užkabindavo 
ant voro tinklo - tokia buvo scenos deko
racija. Taip žaismingoje ir kiek keistokoje 

savita butaforija aplinkoje susipynė poetinis 
žodis, muzika ir dailė. (Įdomi būtų “Tylos 
erdvė”, iliustruota, mokinių!).

Mokytojos Rita Ališauskienė (lietuvių 
k) ir Reda Grybienė (anglų k.) papasakojo 
mokiniams ir apie poetės Lidijos Šimkutės 
- Pocienės aistrą keliauti, apie domėjimąsi 
filosofija bei apie kitus netradicinius, bet 
labai įdomius pomėgius.

Pamoka baigėsi viltimi pavasarį sulauk
ti poetės Lietuvoje, mūsų mokykloje. Tai 
buvo ne pirmoji pažintis su Australijos 
poete. Prieš penkerius metus Lidijos Šim
kutės eiles iš knygos “Antrasis ilgesys” 
buvęs mūsų mokyklos mokinys Tomas 
Danulevičius, dabar Vytauto Didžiojo 
universiteto studentas, skaitė šalies meni
nio skaitymo konkurse ir laimėjo antrąją 
vietą (konkursui Tomą ruošė Rita Ali
šauskienė).

Kovo mėnesio pabaigoje Lidijos Šim
kutės - Pocienės kūrybą pristatysime 
Alytaus miesto lituanistams.

Taip tiesiamas tiltas tarp dviejų žemy
nų, tarp bendraminčių, tarp Lidijos Šim
kutės - Pocienės eilių gerbėjų. Taip moko
masi ir anglų kalbos, taip pajuntame ir 
gimtojo žodžio spalvą, daugiaprasmišku- 
mą. grožį.

Rita Ališauskienė
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

vidurinės mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė

AK JAU SUMOKĖJAI

“MŪSŲ PASTOGĖS”
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XI Pasaulid Lietuvių Jaunimo Kongresas * 
Lietuva - Lenkija - Vokietija

2003m. liepos 11-27 dienomis
** Svarbios žinios jaunimui 18-35 metų amžiaus. **

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) ruošiamas kas tris/keturis metus įvairiuose 
pasaulio kraštuose, kuriuose veikia lietuvių jaunimo sąjungos. Sekantį - vienuoliktąjį 
Kongresą organizuoja Vbkietijos ir Lenkijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos bei PLJS Valdyba.

Oficialioji Kongreso programa susideda iš trijų dalių: Atidarymas Lietuvoje (Vilniuje), 
Stovykla Lenkijoje (Punske), ir Studijų Dienos Vokietijoje (Htfttenfelde). Joje gali dalyvauti 
visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys lietuviai tarp 18 ir 35 metų amžiaus.

Šalia oficialios dalies siūloma turistinė kelionė po Vokietiją.
Atidarymo vakaras sutampa su XI-tuoju PLB Seimo uždarymo iškilmėmis. Sekančią 

dieną vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų mugė, ruošiama Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos. Sekmadienį, liepos 13 dieną, Kongreso dalyviai išvyksta į stovyklą.

Kongreso stovyklos tema - lietuviškų vestuvių papročiai ir apeigos. Jos metu ruošimės 
lietuviškoms vestuvėms: gros lietuviška kapela, dainuosime lietuviškas užstalės dainas, 
sėdėsime už stalo, apkrauto lietuviškais patiekalais. Tačiau iki vestuvių dienos mums 
patiems teks surengti piršlybas, atšvęsti mergvakarį ir bernvakarį, sukrauti jaunajai kraitį, 
išmokti dainų, šokių, pagaminti valgių bei papuošti vestuvių salę. Viso to mus mokys 
vietos meistrai. jr

Stovyklos metu veiks interneto svetainė. Čia mes ne tik ruošime stovyklos laikraštėlį, 
bet ir straipsnius vietos bei kitiems žurnalams. Jei dienos jums bus per karštos, galėsite 
maudytis ežeruose, kurių čia tikrai netrūksta.

Aplankysime taip pat gražiausias Punsko krašto vietas. Pakeliausime po Suvalkiją, 
Prūsiją bei Dzūkiją. Susipažinsime su II-ojo pasaulinio karo istorinėmis vietomis, pvz. 
Hitlerio slėptuve Prūsijos miškuose.

Į Vokietiją išvykstame liepos 17 dienos vakare, atvykstame sekančios dienos vakare.
Studijų Dienos vyks Hūttenfelde, Vasario 16-tosios Gimnazijos patalpose. Huttenfeldas 

yra ramus, mažas miestelis, Vakarų Europos lietuvių centras.
Studijų Dienos - tai formalioji Kongreso dalis. Jų metu vyksta įvairios diskusijos, 

simpoziumai, darbo būreliai ir paskaitos. Pagrindinis tikslas - sudaryti PLJS ateities veiklos 
programą (priimti nutarimus) ir išrinkti naują PLJS Valdybą. Tuo pačiu nusprendžiama 
sekančio Kongreso vieta ir data.

Norintys dalyvauti Studijų Dienose kaip atstovai, privalo užsiregistruoti Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungoje (ALJS). Atstovų skaičius yra ribotas ir nustatytas PLJS Sta
tute. Studijų Dienose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ne tik atstovai, bet ir kiti norintys. 
Jie neturi teisės balsuoti, bet gali dalyvauti visose programos dalyse, kuriose dalyvauja 
atstovai.

Šio Kongreso Studijų Dienos keliais atžvilgiais skirsis nuo tradicinio renginio. 
Pirmiausiai, atitinkant Kongreso šūkiui „Iš ateities stiprybę semiame“, paskaitos minėtomis 
temomis bus ne tiesiogiai apie dabartį, o apie ateitį. Kodėl? Kadangi kalbėdami apie ateitį 
neišvengiamai kalbame ir apie dabartį. Tačiau tuomi neapsiribojame vien faktų 
konstatavimu, bet tuo pačiu išreiškiame savo lūkesčius bei baimes dabartinės situacijos 
išryškinimo klausimu.

Dar viena Studijų Dienų ypatybių bus ta, kad visiems dalyviams yra profesionalų 
organizuojamas kompaktinis organizacinio darbo kursas.

Kongreso uždarymo iškilmės vyks šeštadienį, liepos 26 dieną.
XI PLJK informacija: www.kongresas.com
Apie atstovų pareigas kreipkitės: www.aljs.org
Atstovų registracijos turi pasiekti ALJS (P.O. Box 955, North Melbourne VIC 3051) 

iki balandžio Įdienos.

A'frA prel. Petro Butkaus MBE
10 metų mirties minėjimas š.m. balandžio 13 d.

Šv. Mišios už mirusį mūsų Dvasios vadą bus aukojamos St. Joachim’s bažny
čioje. Po jų bus bendri pietūs Lietuvių Klube. Pageidautina, kad dalyvaujantys 
pietuose praneštų dalyvių skaičių Danutei Ankienei tel.: 9871 2524 arba Antanui 
Kramiliui tel.: 9727 3131 iki kovo 31 dienos. Už pietus apsimoka patys dalyviai. 
Tai palengvins darbą šeimininkėms ir pagreitins aptarnavimą. Po pietų seks 
minėjimas su programa Klubo auditorijoje. Apie detales spaudoje paskelbsime 
vėliau. Katalikų Kultūros Draugija

Didžiausioje Lietuvoje knygoje — 
išeivijos lietuvių darbai

Neseniai Vilniuje istorikas Algimantas 
Liekis Lietuvių tautos mokslo knygų seri
joje išleido didžiausią Lietuvoje knygą - 
“Dailiųjų menų klubas. Metraštis”, skirtą 
JAV lietuvių rašytojų, muzikų, architektų, 
mokslininkų ir kitų kūrėjų Kalifornijoje 
beveik 50 metų kūrybos ir gyvenimo veik
lai nušviesti. Tai dokumentinė knyga, at
spindinti poetų, rašytojų B. Brazdžionio, J. 
Tininio, Alės Rūtos, mokslininkų M. 
Biržiškos, M. Gimbutienės, A. Gustaičio ir 
daugelio kitų - DMK narių veiklą ir gy
venimą, kūrybinius ieškojimus, diskusijas, 
vykusias Los Angeles nuo 1956 metų vei
kusiame Dailiųjų menų klube.

Dokumentus buvo sukaupęs Klubo 
metraštininkas a.a. Algirdas Gustaitis. Jo 
lėšomis šis neįkainuojamos vertės lietuvių 
tautos kultūrai veikalas išleistas.

Knygos svoris - 5 kilogramai, beveik 
1500 puslapių 25x 30 cm dydžio. Tai re
kordinė knyga Lietuvos leidybos istorijoje. 
Ja susižavėjimą išreiškė ir Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus ir perdavė nuo
širdžiausius sveikinimus metraštininkui 
Algirdui Gustaičiui bei visiems kitiems 
tautiečiams, savo darbais ir mintimis gy
venančiais nepriklausomos Lietuvos garbei 
ir labui.

uMPn'mi.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Visi, susidomėję menu, nuoširdžiai kviečiami į pirmąsias
PASAULIO LIET. DAILĖS DIENAS TĖVYNĖJE,

kurios, norint pagerbti karaliaus Min
daugo 750 m. karūnacijos sukaktį, bus 
rengiamos šių metų birželio 16 - liepos 2 
dienomis Trakuose. Jos susideda iš kelių 
dalių. Pirmoji - meno simpoziumas, į kurį 
kviečiami visi, norintieji susipažinti su lie
tuvių meninkų kūrybine įvairove šiuo metu, 
tačiau norintieji užsitikrinti nakvynę (kaina 
svyruoja nuo 5 iki 100 JAV dolerių vienai 
nakčiai) turi jš anksto užsiregistruoti pas 

tos šventės organizatorę, p. Neriją Šnirienę: Ukmergės g. 210-99, Vilnius, 2010.
Antroji dalis skirta dailininkų kūrybai: tapybai (aliejus, akvarelė pastelė, akrylis ir 

pan.). Visiems medžiagos bus parūpintos. Norintieji dalyvauti turi iš anksto prisiųsti 
organizatorei 10 savo darbų nuotraukų ir trumpą biografiją. Skulptoriai, keramikai bei 
grafikai taip pat bus priimami, jei jie savo idėjas sutinka išreikšti dviejose dimensijose. 
Temos bus pateikiamos, surištos su Lietuvos ir Mindaugo praeitimi. 15 atrinktųjų 
dailininkų bus nemokamai apnakvydinti ir pamaitinti. Trečioji dalis - paroda sukurtų 
darbų Vilniaus miesto rotušėj, dalyvaujant Lietuvos kultūriniam elitui.

Atvykite į šį įdomų pirmąjį dailės renginį, aplankysite gražiuosius Trakus, Lietuvos 
kunigaikščių buveinę, žavingus ežerus, istorinius pastatus, kupinus paslapčių, susipažin
site su tikrąja Lietuva. - Genovaitė Kazokienė

In memoriam

Mirus

A ir’A Markui Kaminskui,
vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Edis, Natalia ir Milda Karpavičiai

A ir3 A dr. Viktorui Bernotui
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame mamai Laimutei Bernotienei ir 

šeimai.
A. Volkienė ir dr. R.Volkas

Sydnėjaus Parapijos žinios
Kovo 29-30 dienomis rekolekcijas Sydnėjaus lietuviams praves svečias iš 

Lietuvos kun. Petras Smilgys, baigęs studijas Romoje. Laukiame visų mūsų tikinčiųjų 
pašvęsti šias dienas dvasiniam susikaupimui.

Kaziuko mugė nukelta į kovo 30 dieną, po rekolekcijų parapijos salėje, 
Lidcombe. Visus kviečiame dalyvauti su savo rankdarbiais ir kitomis gėrybėmis kaip ir 
praeityje. Mūsų darbštūs skautai ir skautės visus pavaišins kvepiančiomis dešrelėmis, 
kopūstais ir tradicinėmis baronkomis. Katalikų Kultūros Draugija

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

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

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 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į kleboną. Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas, 
todėl pamaldos vyks Parapijos salėje, kai 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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Sekmadienį, kovo 23 dieną, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube ruošiamas 
Lietuvių Rašytojų Draugijos laureato, poeto

Juozo ftlmio Juragių
Pagerbimas .

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

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

LSS Australijos Rajono Sydnėjaus “Aušros” Tuntas 
kviečia Jus apsilankyti šių metų skautų paviljone, paragauti dešrelių su kopūstais, 
nusipirkti baronkų ir išbandyti laimę prie “Laimės Medelio”

Kaziuko ZTTugėje I
Craving sausages & sauerkraut? No bagels in your pantry?

“Aušros” Tuntas imites you to their Kaziuko Mugės Lunch Pavilion to 
ease those cravings and to try your luck at the Money Tree!

KQVO 20 d. St. Joachim Parish, Lidcombe
10.30 vai. - skautai renkasi pilnose uniformose (scouts in full uniform)
11.30 vai. - visi skautai dalyvauja šv. Mišiose
12.30 - 2.00 vai. p.p. - Kaziuko Mugė parapijos salėje

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.Jithuanianclub.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
5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
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.

Lietuviu kultūrinės veidas tęstinumas Austnfjoje 
mūsų rišę rakolas

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.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo

NEPAPRASTAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks Klubo patalpose, 16-18 East Terrace, Bankstown, sekmadienį, kovo 
30 dieną, 3 vai. po pietų.
Kviečiame visus Klubo narius dalyvauti šiame svarbiame susirinkime.

Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALB Adelaidės Apylinkės

Visuotinis Metinis
Susirinkimas

Šaukiamas 2003 m. kovo 30d., sekmadienį, 
1.30 vaL p. p. Lietuviu Namuose, Norwood. 
DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.

Tylos minutė.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo 

priėmimas.
5. Apylinkės Valdybos pranešimai:

a. Pirmininkės.
b. Radijo Komiteto.
c. Kontrolės Komisijos.

6. Pasisakymai dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Kontrolės komisijos rinkimai.
9. Radijo Komiteto rinkimai.
10. Organizacijų atstovų trumpi pranešimai.
11. Pasisakymai dėl pranešimų, klausimai 

ir pasiūlymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Tautos Himnas.
Po susirinkimo - kavutė.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

KOVAS ANNUAL 
GENERAL MEETING 

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

AGENDA
1. Welcome by KOVAS President
2. Election of Chairman
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

Rekolekcijos Canberroje
Rekolekcijos įvyks trečiadienį, kovo 26 dieną, St. Patrick’s Church, City Centre 

(buvusi St. Mary’s),Kampas Donaldson ir Ballumbir Streets, Braddon.
Išpažinčių klausys nuo 5.30 vai. p.p., šv. Mišios - 6 vai. p.p.
Po to visi maloniai kviečiami į Lietuvių Būstinę, 114 Maitland St. Hackett, pabendrauti 

su kun. Egidijum Amašiumi, o kun. Petras Smilgys (iš Lietuvos) šia proga tars keletą 
žodžių. Toliau vaišinsimės kava ir pyragais.

Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Sigitą Gailiūnaitę tel.: (02) 6248 6704.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
kovo 23 dieną, Ival. p.p. Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje šaukia 

metinį susirinkimą.
DIENOTVARKĖJE: Veiklos pranešimai. Pasisakymai dėl pranešimų.

Valdybos rinkimai. Klausimai ir sumanymai.
Po to seks kavutė. Maloniai kviečiame nares ir prijaučiančias gausiai dalyvauti.

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijos Valdyba

Canberros pensininkų dėmesiui!
Canberros pensininkų “Paguoda” Valdybos pirmininkė Ona Pečiulevičienė praneša, 

kad 2003 m. pirmasis pensininkų susirinkimas įvyks kovo 19 dieną (trečiadienį), 2 vai. 
p.p. Lietuvių Būstinėje.

Visi pensininkai prašomi susirinkime skaitlingai dalyvauti, nes pasikalbėsime 
organizacijos veiklos klausimais. “Paguodos” Valdyba

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourne
Siuntinius į Lietuvą prašome pristatyti į Melbourne Lietuvių Namų Jubiliejinę 

salę kovo 29 dieną tarp 10 ir 12 vai. arba kovo 30 d. tarp 12 ir 15 vai.
Nuoširdžiai dėkojame p. VKoženiauskienei už $25 auką ir bendrai visiems, 

dosniai aukojusiems mūsų globotiniams pinigais, drabužiais ir avalyne.
Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad užsisakę dėžes siųsti dovanas 

į Lietuvą 2003 m., jas reikia pristatyti į Sydnėjaus Lietuvių Klubą Bankstowne 
kovo 22 dieną, šeštadienį, tarp 8:30 ir 10.30 vai. ryto (ne vėliau!).

Dėžės turi būti saugiai supakuotos. Iš lauko pusės reikia prisegti (priklijuoti) 
vokelį su daiktų sąrašu.

Organizatorius Antanas Kramilius, tel.: (02) 9727 3131.
Katalikų Kultūros Draugija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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