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Lietuviai kariai IrakuiApdovanoti Geelongo skautai

“The Geelong Advertiser” nuotraukoje (iš kairės) - James Watach, Lee-Anne Koszela 
ir Edis Obeliūnas su iš Amerikos gautu apdovanojimu - Gyvybės Išgelbėjimo Ordinu. 
Plačiau apie tai skaitykite MP psl. 6.
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(BNS) JAV ir jų sąjungininkėms ruo
šiantis karinei operacijai prieš Iraką, 
Lietuva planuoja galimą indėlį į tarptautinę 
operaciją karinėje ir pokario fazėse.

Kaip BNS sakė Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Linkevičius: svars
toma galimybė, jog karinėje konflikto su 
Iraku fazėje Lietuva galėtų nusiųsti į Per
sijos įlankos regioną karių, kurie būtų at
sakingi už krovinių aptarnavimą, bei karo 
medikų. “Didelio dalyvavimo nenumatome. 
Taikdarių skaičius neviršytų būrio - maž
daug 30 karių“, - sakė krašto apsaugos 
ministras. Jo teigimu, kadangi Lietuvai 
“ryškiai atstovaujama Afganistane ir 
Kosove ”, prisidedant prie galimos operaci
jos Irake bus stengiamasi “neviršyti turi
mų krašto apsaugos sistemos išteklių”.

Praėjusių metų pabaigoje JAV paprašė 
Lietuvos valdžios atnaujinti nuolatinį 
diplomatinį leidimą JAV ir kitų koalicijos 
partnerių lėktuvams skristi per Lietuvos oro 
erdvę ir. esant reikalui, leistis Lietuvos 
teritorijoje. Toks leidimas JAV ir NATO 
sąjungininkėms buvo duotas dar po 2001 
m. rugsėjo 11 teroro išpuolių JAV ir pratęs
tas nuo šių metų pradžios. JAV taip pat 
pageidavo sustiprintos jos karinių objektų 
ir diplomatinių atstovybių apsaugos, ne

didelių specializuotų komandų krovinių 
aptarnavimui, karo medikų komandų 
galimai karinei operacijai.

JAV pakvietė Lietuvą prisijungti ir prie 
operacijų Irake pasibaigus galimam kon
fliktui. JAV karinių pajėgų Jungtiniame 
štabe (CENTCOM) Tampa mieste (Florida) 
dirba du Lietuvos karininkai. Vienas jų da
lyvauja koordinuojant JAV karinės vadovy
bės lyšius su Lietuva tarptautinėje antitero- 
ristinėje operacijoje Afganistane, antrasis 
atliks šią funkciją karo su Iraku atveju.

Maždaug 40 Lietuvos specialiųjų pajė
gų karių nuo lapkričio pabaigos tarnauja 
JAV vadovaujamoje tarptautinėje antitero- 
ristinėje misijoje “Tvirta laisvė” (“Enduring 
Freedom”) Afganistane. Prieš keletą dienų 
juos aplankė LR Prezidentas R.Paksas.

Nuo 1999 m. 30 Lietuvos taikdarių tar
nauja NATO vadovaujamoje taikos palai
kymo misijoje KFOR (Kosovo Force) 
Kosovo provincijoje, kurią administruoja 
Jungtinės Tautos. Dar vienas maždaug 95 
lietuvių taikdarių junginys misiją Kosove 
pradės rugpjūčio antroje pusėje.

Lietuvos kariuomenė su Seimo prita
rimu tarptautinėse operacijose Balkanuose 
dalyvauja nuo 1994 metų. Pertą laiką taik
darių patirties įgijo maždaug 1000 karių.

Valdo Adamkaus darbo tempas 
nesumažėjo

Kadenciją baigęs Prezidentas Valdas 
Adamkus laiko ilsėtis nesuranda. Kaip jis 
dirbo Lietuvos naudai anksčiau, taip ir 
tebedirba. Gerai žinodamas, kokios ir kur 
Lietuvai pagalbos reikia, jis skubiai įsi
jungia į darbą. Vos perdavus Prezidento 
pareigas, jam teko dalyvauti pasitarimuose 
Vilniuje su užsienio diplomatais. Nuvyko į 
Šveicariją - ten vykstantį Baltijos forumą. 
Informavo suinteresuotus šios šalies ban
kus, norinčius investuoti į Lietuvos ūkį,kai 
Lietuva taps Europos Sąjungos nare.

Iš Ziiricho jis išvyko tiesiai į Washing- 
toną sakyti kalbą Jungtinio Baltijos ir 
Amerikos Nacionalinio Komiteto konferen
cijoje, skirtoje Baltijos šalių narystei NATO. 
Ten susitiko su įtakingais JAV užsienio 
politikos veikėjais, senatoriais.

“Ten, kur mano kontaktai ir pažintys 
leis, stengsiuosi būti aktyvus, išsakydamas 
Lietuvos užsienio politikos tikslus“, - sakė 
Valdas Adamkus ir tęsė: “Tai galima pada
ryti tik aktyviai atakuojant JAV Senato 
narius. Be to, patekimui į NATO ir ES kai 
kurie darbai tik prasideda. Reikia skatin
ti verslininkus investuoti Lietuvoje, kartu 
keliant ir mūsų gyvenimo lygį. Tai daroma 
per asmenines pažintis ir kontaktus”.

Amerikoje šiuo metu yra susikūrusi 
turtingiausių lietuvių verslininkų grupė su 
tikslu padėti Lietuvai ekonominėje srityje. 
Kiek Lietuva tuo pasinaudos ir ką versli
ninkai galės padaryti, pasakyti dar anksti - 
tai ilgalaikis planas.

Vienas iš būtiniausių darbų Lietuvoje, 
tai žmonių paruošimas ateinančiam refe
rendumui dėl Lietuvos stojimo į Europos 
Sąjungą. Valdas Adamkus jaučia pareigą 
išaiškinti Lietuvos žmonėms paprasta, su
prantama kalba naudą, kurią duos narystė 
Europos Sąjungoje.

“Važinėsiu po visus Lietuvos kampus, 

aiškindamas žmonėms, pirmiausia kaimo 
vietovėse, kodėl mums naudinga stoti į 
Europos Sąjungą. Mano manymu, būtent 
dėl to, kad kaimo žmonėms tai nėra 
išaiškinta, kyla abejonių dėl referendumo 
rezultatų ”.

Pasiūlytas naujasis JAV 
ambasadorius Lietuvai

JAV Prezidentas George W. Bush nau
juoju ambasadoriumi Lietuvoje pasiūlė 
Stephen D. Mull. Kandidatūrai turi pritarti 
JAV Senatas. Numatoma, kad naujasis 
ambasadorius perims pareigas šių metų 
rudenį, pakeisdamas dabartinį ambasado
rių John Tefft.

S. Mull yra karjeros diplomatas, JAV 
ambasadorius aukštesniojoje užsienio 
tarnyboje ir turi ministro patarėjo rangą. 
Šiuo metu jis yra JAV ambasadoriaus In
donezijoje pavaduotojas.

Stephen Mull gimė 1958 metais, tarp
tautinę politiką studijavo Georgetown 
universitete. Su žmona Sheryl jis augina 
septynmetį sūnų.

JAV užsienio tarnybose Stephen Mull 
dirba jau daugiau nei dešimtį metų. Buvęs 
politikos pareigūnu, konsulu JAV amba
sadose Bahamuose, Lenkijoje, Pietų Af
rikoje. Prieš paskyrimą į Džakartą, jis dirbo 
JAV Valstybės Departamento operacijų 
centro direktoriaus pavaduotoju. S. Mull 
darbas Valstybės Departamente buvo 
įvertintas apdovanojimais, net Prezidento 
apdovanojimu 2002 metais.

Vokietijos gynybos attachė 
Vilniuje

Kovo 11-12 dienomis Lietuvoje viešė
jo Vokietijos gynybos attache Lietuvai 
pulk. Įeit. Klaus-Michael Kobs. Jis bendra
darbiavo su Lietuvos kariuomenės vadu 
gen. maj. Jonu Kronkaičiu ir kitais aukšto 
rango kariškiais. Svečias susipažino su 
Lietuvos kariuomenės reforma ir ateities 
perspektyvomis.

Lietuva remia JAV laikyseną
ELTA. Kovo 17 d. susirinko LR Wlstybes 

gynimo taryba aptarti Lietuvos laikyseną Ira
ko krizės atžvilgiu. Taryba pakartojo Vilniaus 
dešimtuko nuostatas, išdėstytas vasario pra
džioje paskelbtame pareiškime, kuriame JT 
Saugumo Taryba raginama priversti Iraką 
nusiginkluoti.„Mes už diplomatinį šios 
krizės sprendimą, bet jeigu reikėtų, mes 
politiškai paremsime JAV naudojant kitas 
priemones. ”, - sakė min. L. Linkevičius.

Užsienio reikalų min. Antanas Valionis, 
paklaustas, ar tokia Valstybės gynim 
bos pozicija reiškia, kad Lietuva neat įžvel
gia į Prancūzijos prezidento prieš kic c laiko

otary-

Lietuvos krašto apsaugos minsterija 
1994 metais yra pasirašiusi susitar mą su 
Vokietijos Gynybos Ministerija dėl bendra
darbiavimo karinėje srityje, o prieš penketą 
metų - tarpvyriausybinę sutartį dėl įslap
tintos informacijos abipusės apsaugos. 
Šiais dokumentais yra grindžiamasminis
terijų bendradarbiavimas.

Iki šiol Vokietija yra perdavusi Lietuvos 
kariuomenei 103 šarvuočius M-113, karei
vinių, medicinos ir ryšių technikos įrangos, 
laivus minų medžiotojus “Kursis” ir 
“Sūduvis” bei kitos ginkluotės.

Karių profesinio tobulinimo^ centre 
Nemenčinėje įsteigti vokiečių kalbc s kursai 
yra iš dalies finansuojami Vokietijc s Gyny
bos Ministerijos: Vokietija aprūpina vado
vėliais, kompiuteriais, vaizdo i • garso 
įranga, moka atlyginimus dvien dėsty
tojams. kelia jų kvalifikacijas. I >evynių 
mėnesių kasmetiniuose kursuose mokosi 
vidutiniškai 25 kariai. Baigę kursus jie 

irinėse
vidutiniškai 25 kariai. Baigę k 
siunčiami į Vokietiją tobulintis 
srityse.

Su Vokietija taip pat bendraujama 
karinės saugumo politikos Srityje. 
Bundeswehr patarėjai lankosi Lietuvoje, o 

pareikštą raginimą šalims kandidatėms į ES 
patylėti, atsakė, jog Lietuva neturi išanks
tinės rekomendacijos užsičiaupti.

Pirmajame Prez. R. Pakso sušauktame 
Valstybės gynimo tarybos posėdyje dalyvavo 
Seimo Pirm. Artūras Paulauskas. Min. Pirm. 
Algirdas Brazauskas, krašto apsaugos min. 
Linas Linkevičius, Kariuomenės vadas gen. 
maj. Jonas Kronkaitis, Valstybės saugumo 
departamento vadovas Mečys Laurinkus, 
užsienio reikalų min. Antanas Valionis, LR 
Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijus Ačas ir patarėjas užsie
nio politikos klausimais Alvydas Medalinskas.

Lietuvos kariškiai siunčiami į Vokietijos 
karo mokyklas.

Susirūpinta įstatymų leidybos 
kokybe

Jau kuris laikas kaip Seimo opozicinės 
partijos kritikuoja valdančiąją daugumą 
nekokybiškų įstatymų leidimu. Prezi
dentas ne kartą grąžino Seimui persvars
tyti ar tiesiog vetavo naujai priimtus įsta
tymus. Lietuvai baigus derybas su Europos 
Sąjunga ir atsistojus prie jos durų, pasida
rė aišku, kad daugelis Lietuvos įstatymų 
nesiderina su Europos standartais. Net rei
kalinga dar neparuoštų įstatymų. Parla
mentarai skundžiasi laiko stoka, nes esa
mus įstatymus reikia nuolat taisyti.

Kovo 10 d., kreipdamasis į pavasario 
Seimo sesiją .susirinkusius parlamentarus. 
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 
pažymėjo, kad įstatymo keitimas turi tapti 
išimtimi, o ne taisykle. Jis apgailestavo, kad 
kol kas yra atvirkščiai. Tai tiesiog tampa 
bloga tradicija - kiekviename posėdyje 
svarstyti vos ne pataisą kai kuriems įstaty
mams. Tokių pavyzdžių daug.

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Kovo 11d. Jungtinių Tautų Organizacija 
paskelbė, kad nesėkmingai baigėsi jos galu
tinis bandymas sujungti į vieną valstybę 
pilietinio karo suskaldytą Kipro salą, prieš 
Kiprui įstojant į ES. Hagoje iširo taikos pa
sitarimai tarp Kipro graikų ir turkų bendruo
menių vadovų. Tik graikų bendruomenės 
valdoma Kipro dalis turi tarptautinį pripa
žinimą ir tik ji bus priimama į ES.
♦ Olandijoje formuojasi Tarptautinis Kri
minalinis Teismas, nors šio teismo įsteigimui 
priešinasi JAV, Rusija, Kinija ir Indija. Kovo 
11 d. buvo iškilmingai prisaikdinti pirmieji 
18 šio teismo teisėjų. Dar nėra nuspręsta, ka
da Tarptautinis Kriminalinis Teismas pradės 
nagrinėti pirmąją bylą.
♦ Kovo 11 d. Kongo Respublikos vyriau
sybė kreipėsi į tarptautines šalpos organiza
cijas, prašydama finansinės paramos kovai 
su Ebola viruso ligos epidemija, prasidėjusia 
sausio mėnesį Lossi gamtos parko srityje. 
Miršta beveik visi ligos paliesti žmonės. Šios 
epidemijos aukų skaičius viršija 100 žmonių, 
išmirė ir apie du trečdaliai Lossi parke bu
vusių 1200 gorilų.
♦ Kovo 12 d. Belgrade slapuko iš toli dviem 
šūviais buvo peršautas Serbijos ministras 
pirm. Zoran Djindjič, išėjęs į kiemą iš savo 
įstaigos. Jis mirė tuoj nuvežtas į ligoninę. 
Žuvęs min. pirm, turėjo daug priešų, nes jo 
pastangomis buvęs Jugoslavijos diktatorius 
Slobodan Miloševič buvo perduotas Hagos 
Tarptautiniam Karo Nusikaltimų Tribunolui. 
Visgi dėl jo nužudymo įtariama Zemun kri
minalinių nusikaltėlių grupuotė, jau anksčiau 
bandžiusi ministrą pirmininką nužudyti dėl 
jo vedamos akcijos prieš korupciją ir krimi
nalinių nusikaltėlių organizacijas. Zoran 
Djindjič mirtis gali įnešti nestabilumą tiek 
Serbijoje, tiek bendrai Balkanų pusiasalyje.
♦ Kovo 14 d. Izraelio karinės pajėgos, re
miamos tankų ir malūnsparnių, įsiveržė į

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Artūro Paulausko nuomone, reikėtų įsta
tymiškai sureguliuoti tam tikras įstatymų 
iniciatyvų pateikimo procedūras. Jis siūlo, 
kad reikėtų nustatyti Seimo narių, galinčių 
teikti įstatymų projektus, skaičių. Nepa
sako, kas ir kaip, kokiu principu šie iš
skirtiniai parlamentarai bus atrinkti. Toliau 
jis siūlo įtvirtinti principą bent jau pusę 
metų nekeisti fundamentalių įstatymų, pri
imtų šio Seimo kadencijoje. Jo nuomone, 
kai kada parlamentarai išties atrodo ncso- 
lidžiai. kai priimdami įstatymą vos po kelių 
mėnesių ar net savaičių teikia jo pataisas.

A. Paulauskas sakė, kad "Seimo pava
sario sesijos darbų programos projekte 
yra net 250 įvairiausių įstatymų, teisės 
aktų, jau nekalbant apie numatytas įvai
rių institucijų bei žinybų ataskaitas už 
nuveiktus darbus, parlamentinės kontro
lės vykdymą ir kitus klausimus. ”

Prezidentas Rolandas Paksas sveikin
damas parlamentarus pavasario sesijos 
proga palinkėjo: "įžvalgumo ir asmeninės 
atsakomybės rengiant ir priimant teisės 
aktus, kad vėliau nereikėtųjų vėl keisti. ”

Eimuntas Nekrošius ir 
Kristijonas Donelaitis

Vėlų kovo 7 dienos, penktadienio vaka
rą pilnutėlėje Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro salėje nenutilo ovacijos, o žiūrovai 
šnekučiuodamiesi (šnekėdami ar kalbė
dami) įvairiomis kalbomis dar ilgai nesi- 
skirstė į namus. Net stovėjusieji po keturių 
su puse valandų, Eimunto Nekrošiaus 
“Pradžia. K. Donelaitis. Metai” spektaklio, 
nebuvo linkę palikti salę, o dalinosi įspū
džiais. žavėjosi premjera.

Kaip teigia Lietuvos laikraščiai, K. Do
nelaičio “Metai”- tai dar vienas teatro še-
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Janin pabėgėlių stovyklą Vakariniame Krante 
ir per susišaudymą nukovė 5 palestiniečius, 
Islamic Jihad organizacijos narius. Kiti penki 
palestiniečiai buvo nukauti Tamoun kaime 
kovoje su kitu Izraelio daliniu. Tačiau netoli 
Hebron per klaidą Izraelio kariai nukovė du 
žydų sargybinius. Kovo 16 d. Izraelio karys, 
su buldozeriu įtariamų Hamas organizacijos 
narių namus griovęs Gazos ruože, užmušė 
amerikietę "taikos aktyvistę”, norėjusią savo 
kūnu apsaugoti pastatą nuo sugriovimo. 
Liudininkų tvirtinimu, buldozerį vairavęs 
karys matė, kad važiuoja ant moters.
♦ Kovo 16 d. JAV prezidentas George W. 
Bush Azorų salose susitiko su D. Britanijos 
min. pirm. Tony Blair ir Ispanijos min. pirm. 
Jose Maria Aznar. Aptarta taktika Saugumo 
Tarybos forume, bandant gauti rezoliuciją, 
remiančią ginkluotą Irako puolimą žinant, 
kad Prancūzija ir Rusija gali pavartoti “veto” 
teisę. Prez. G. W. Bush pareiškė Irakui, kad dip
lomatinės priemonės užsibaigia kovo 17 d.
♦ Kovo 17 d. Jungtinių Tautų Organizacija 
atšaukė ginklų inspektorius iš Bagdado, karo 
veiksmų išvakarėse. Australijos vyriausybė 
atšaukė savo diplomatus, žurnalistus ir visus 
piliečius iš Irako ir iš kaimyninių kraštų. 
Dauguma kitų valstybių taip pat skubiai 
atšaukia savo piliečius iš Irako.
♦ Kovo 17 d. Australijos min. pirm. John 
Howard sušaukė skubų ministrų kabineto 
posėdį. Posėdžiui pasibaigus, spaudos atstovai 
sužinojo, jog nuspręsta, kad Australijos 
karinės pajėgos parems JAV, jei ši pultų Ira
ką net jeigu ir nebūtų gauta šį veiksmą pare
mianti JT Saugumo Tarybos rezoliucija. Vy
riausybės teisiniai patarėjai yra tos nuomo
nės, kad ligšiolinės Saugumo Tarybos 
rezoliucijos suteikia JAV ir jų sąjungininkėms 
pakankamą teisinį pagrindą jėgos pavarto
jimui prieš Saddam Hussein valdomą Iraką.

□

devras. niekuo nenusileidžiantis E. Nekro
šiaus režisuotoms W. Shakespeare tragedi
joms. o kai kuo net pranokstantis.

Paklaustas kodėl buvo pasirinkti 
“Metai”, E. Nekrošius paaiškino, jog daug 
statė pasaulinės literatūros, po kurios paju
to poreikį grįžti namo - sugrįžti į savo 
literatūrą į savo gyvenimo medžiagą.

Kodėl iš “Metų” pasirinkta “Pavasario 
linksmybės” ir “Rudens gėrybės” pralei
džiant “Vasaros darbus”?- režisierius at
sakė, jog -“Matyt, dėl kontrasto”. Ar prieis 
E. Nekrošius prie “Žiemos rūpesčių”? - 
Būtinai. Bet tai bus jau kitas spektaklis.

Kovo 19 dieną įvyks E. Nekrošiaus spek
taklio “Pradžia. K. Donelaitis. Metai” Euro
pos teatrų sąjungos premjera Budapešte.
Prezidentas nepatenkintas žemės 

reforma
Kovo mėnesio pradžioje Prezidentas 

as Paksas žemės grąžinimo klausi- 
ivo susitikęs su Žemės ūkio ir Vidaus

Rolai 
mais 
reikalų ministerijų, Vilniaus apskrities va
dovais. Tuomet Prezidentas akcentavo bū
tinybę! dėti visas pastangas, kad žemės re
forma būtų baigta iki kitų metų pabaigos, 
atkreipė dėmesį į pažeidimus ir piktnau- 
džiavinus projektuojant žemės sklypus, 
pabrėžė asmeninę pareigūnų atsakomybę.

Koyo 12 d. Prezidentas telefonu kalbė
josi su Ministru Pirm. Algirdu Brazausku 
ir atkreipė dėmesį į užsitęsusią žemės re
formą ir neskaidrius kai kurių pareigūnų 
veiksmus, skirstant žemės sklypus. Para
gino kuo skubiausiai išsiaiškinti, ar aukšti 
pareigūnai apsirūpindami sklypais pasi
naudojo tarnybine padėtimi. Susikom
promitavę pareigūnai turėtų būti atleisti iš 
pareigų, o esant jų kaltės įrodymams, pa
traukti juos atsakomybėn.

Mielieji,
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Dienos—Kovo 11-osios — proga 

sveikinu Jus, kartu džiaugdamasis visų pasiektais laimėjimais per praėjusius 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimo metus su meile ir pasišventimu dirbant 
mūsų tautai ir valstybei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeima, gyvenanti trisdešimt penkiuose 
svetinguose kraštuose, bendromis pastangomis siekiame ir toliau sieksime 
geresnės ateities Nepriklausomai Lietuvos Respublikai ir jos gyventojams.

Vytautas Kamuotas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas

Nuoširdžiai sveikiname visus Nepriklausomybės atgavimo metinių proga! ' 
Tebūnie tai paženklinta naujais gerovės kilimo žingsniais, įsiliejant į saugesnes 
tarptautines struktūras! Tegul tai stiprina Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių dvasią 
vienybę ir tikėjimą, kad darbu, atkaklumu bei pasiaukojimu pasieksime puikių 
laisvės teikiamų vaisių!

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Lietuvoje kyšiai “normalu”
Trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų 

ir verslo atstovų mano, kad kyšių davimas 
padeda spręsti problemas, o daugiau nei 
trečdalis gyventojų yra pasirengę prireikus 
“susimokėti”. Tai rodo Tarptautinės organi
zacijos “Transparency International” Lietu
vos skyriaus atliktas tyrimas “Lietuvos 
korupcijos žemėlapis - 2002”. Anot tyrimo, 
75% Lietuvos gyventojų ir 76% verslo 
atstovų mano, kad kyšiais galima išspręsti 
problemas ir 39% gyventojų yra pasirengę 
duoti kyšius.

2002 m. kas trečias verslo atstovas neo
ficialiai “atsilygino” Vilniaus valdinin
kams. 39% neoficialių “mokėjimų” atiteko 
didžiųjų miestų (išskyrus Vilnių) ir 23% - 
rajono centrų valdininkams.

Apklaustieji gyventojai nurodė, kad per 
pastaruosius 12 metų kyšius mokėjo už 
įvairių licencijų, pažymų išdavimą bei re
gistravimą mokesčių administravimą, mui
tinės formalumų tvarkymą bei priėmimą į 
darbą. Dauguma gyventojų sprendimą duoti 
kyšį motyvavo baime dėl jiems rūpimų 
klausimų nepalankaus sprendimo. Daugiau 
nei pusė apklaustų gyventojų kyšiais savo 
problemas išsprendė. Verslo atstovai teigė 
kyšius mokėję už įvairių pažymų išdavimą, 
dokumentų įregistravimą bei veiklos kon
trolę. 65% verslininkų neoficialiais mokė
jimais problemas išsprendė.

Korupcijos tyrimo rengėjai paskelbė ir 
kyšių “kainoraštį”. Paaiškėjo, kad 2002 m. 
įmonių vadovai kelių policijai mokėjo nuo 
63 iki 273 litų kyšius, muitininkams - nuo 
257 iki 1 043 litų, Mokesčių inspekcijai - 
nuo 303 iki 895 litų, savivaldybės tarnauto
jams mokėtų kyšių dydis - nuo 230 iki 
1 323 litų, automobilių techninių apžiūrų 
centruose verslininkai neoficialiai sumokė

Lietuva Europos žiniasklaidoje
ELTA. Europos žiniasklaidoje vyrauja 

teigiamas Lietuvos įvaizdžio aspektas - 
Lietuva dažniausiai pateikiama kaip Bal
tijos ir Rytų Europos valstybė, į ją žvelgia
ma kaip į būsimą NATO ir ES narę.

Tokias išvadas pateikia Lietuvos insti
tutas, inicijavęs tyrimą “Lietuva Europos 
žiniasklaidoje”. 2002 m. rugsėjo-gruodžio 
mėnesiais buvo tiriama užsienio žiniasklai- 
da - iš viso beveik 700 interneto leidinių 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Tyrimo rezultatai rodo, kad dažniausiai 
Lietuvos vardas yra minimas politinėse nau
jienose. Iš viso tai sudaro per 39% visų 
naujienų, kuriose paminėtas Lietuvos var
das. Beveik dvigubai mažiau - sportui 
skirtose žinutėse, kurios sudaro 21.8%. 
Trečioje vietoje yra kultūrai skirtos žinutės
- 11.6%. Toliau seka naujienos apie verslą
- tokių yra 6.3%. Paskutinės minimos kri
minalinės žinios, sudarančios vos 3.4 %. 
Likusios naujienos priklauso įvairioms ki
toms sritims. -■ f 

davo nuo 93 iki 161 lito. Lietuvos gyventojai 
didžiausias kyšių sumas teigė palikę muiti
nėje - nuo 144 iki 617 litų, respublikinėse 
ligoninėse jiems teko mokėti nuo 103 iki 
417 litų kyšius, vietos ligoninėse - nuo 35 
iki 346 litų, kelių policijai - nuo 69 iki 224 
litų, polik-linikose - nuo 33 iki 101 lito.

24% apklaustų verslininkų teigė, kad 
kyšius jiems teko mokėti Vilniuje, 21% mo
kėjo rajono centruose, 19% - Kaune, 9%- 
Klaipėdoje, 5% - Šiauliuose.

33% Lietuvos gyventojų už paslaugas 
kyšiais atsidėkojo Vilniuje, 23% - rajono 
centruose, 16%-Kaune, 12%-Klaipėdoje.

55% gyventojų nurodė, kad pagrindinė 
korupcijos priežastis - pareigūnų ir kitų 
valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskai
tomybės stoka, 46% kaltino biurokratizmą 
43% - per dideles pareigūnų ir tarnautojų 
galias, 40% - silpną teisinę bazę ir per 
švelnias baudas, 12% apklaustųjų teigė, kad 
kyšiai imami dėl pareigūnų ir valstybės 
tarnautojų mažų atlyginimų, 3% dėl kyši
ninkavimo kaltino “sovietmečio palikimą”.

62% gyventojų ir 63% verslininkų ky
šius mokėjo pinigais, 37% gyventojų ir 29 
% verslininkų “atsidėkojo” dovanomis, 1% 
gyventojų ir 4% verslininkų už paslaugas 
atsilygino paslaugomis. 6% gyventojų ir 
4% verslo atstovų kyšius mokėjo, nes buvo 
tiesiogiai paprašyti, 25% buvo netiesiogiai 
užsiminta, 33% gyventojų ir 39%verslinin
kų kyšius davė savo iniciatyva.

Atlikdamos šį tyrimą bendra D. Brita
nijos ir Lietuvos visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai” 
bei Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų 
bendrovė “Spinter” 2002 m. spalio - gruo
džio mėnesiais apklausė 2000 gyventojų ir 
800 verslo atstovų. □

Tiek angliškoje, prancūziškoje, tiek 
vokiškoje žiniasklaidoje Lietuva dažniau
siai pristatoma kaip Baltijos regiono šalis, 
o rečiausiai - kaip savarankiška demokra
tinė valstybė.

Angliškuose tekstuose dažniau negu 
prancūziškuose ar vokiškuose primenama 
sovietinė Lietuvos praeitis, britai daugiau 
akcentuoja NATO ir Lietuvos santykius. 
Būtent straipsniuose anglų kalba Lietuva 
dažniau parodoma kaip būsima NATO narė. 
Tuo tarpu vokiškajai ir prancūziškajai ži- 
niasklaidai svarbesni Europos Sąjungos 
reikalai - Lietuva dažniau minima kaip 
šalis, stojanti į ES.

Kaip pažymėjo Lietuvos instituto direk
torė dr. Karina Firkavičiūtė, vienas svar
biausių šio tyrimo rezultatų yra tas, jog 
priešingai negu esame įsitikinę, angliškoje, 
prancūziškoje bei vokiškoje žiniasklaidoje 
vyrauja teigiamas Lietuvos įvaizdis.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGT1C biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
11 vai. ryto į Šv. Marijos Jūros Žvaigždės 

bažnyčią su vėliavomis iškilmingai įžygiavo 
graži procesija: uniformuoti Šiauliai, ramo- 
vėnai, skautai ir Melboumo Liet. Kat. Mot. 
D-jos narės, apsivilkusios tautiniais rūbais. 
Kun. Egidijus Amašius, tik prieš porą va
landų grįžęs iš Lietuvos, papasakojo apie 
tenykštį gyvenimą ir pasveikino visus pa
rapijiečius su Nepriklausomybės Švente.

Po pietų Lietuvių Namuose prasidėjo 
minėjimas, kurį pravedė dr. Aldona Butku
tė. Atsistojimu buvo pagerbtos įnešamos 
Lietuvos ir Australijos vėliavos. Invokaciją 
pravedė kun. Egidijus Amašius, kuris prašė 
Dievo palaimos visiems nepriklausomybės 
kovotojams, partizanams, tremtiniams.

Garbės konsulas Melbourne Andrius 
Žilinskas savo kalboje pabrėžė: “Lenkiame 
galvas partizanams, tremtiniams ir visiems 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems susi- 
pratusiems lietuviams, kurie prisidėjo, kad 
pasaulis pripažintų nepriklausomą Lietuvą. 
Per trylika metų Lietuva pradeda atsigauti. 
Lietuvos jaunimas gali studijuoti užsienyje. 
Lietuva atsiveria pasauliui. Prisidėkime 
visi savo darbais prie tėvynės ateities”.

Melboumo Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas dr. Paulius Kabaila papasakojo, kad 
būdamas Lietuvoje, Vilniuje matė namą, 
kuriame 1918 m. vasario 16 dieną 20 sig
natarų pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą. Nors tas dokumentas labai trumpas - 
tik vieno lapo, bet turi be galo didelę reikš
mę Lietuvai. Dabar Lietuva laukia, kada ji 
bus įtraukta į Europos Sąjungos ir NATO 
gretas.

< Kaip ir kiekvienais metais, AL Fondo 
pirm. Algis Šimkus apdovanojo $150 
pinigine premija geriausiai išlaikiusią 
lietuvių kalbos egzaminą - Giedrę Kellett 
iš Gippslando. Visi kiti mokiniai gavo 
paska-tinimo premijas - po $10.

Pravesti minėjimo programą pranešėja 
pakvietė Aleną Karazijienę, kuri pasakojo, 
o jos žodžius iliustravo meninės dalies 
atlikėjai. A. Karazijienė įžangoje pabrėžė, 

kad 20-ties Nepriklausomybės Aktą pasi
rašiusių signatarų ryžtas leido Lietuvai 
20metų gyventi laisvai. Šie 20 metų įkvėpė 
visą tautą dirbti, kovoti neprikausomybės 
atstatymui nuo kovos iki maldos. Likę 
Lietuvoje ir pasitraukę į užsienį susipratę 
lietuviai siekė vieno tikslo - laisvės Lie
tuvai. Toks buvo Vasario 16-tos palikimas, 
kuris atvedė į Kovo 11-ąją. Toliau ji pasa
kojo, o scenoje keitėsi vaizdai:

Traukėmės nuo antrojo boševikų antplū
džio Vokietijos pabėgėlių stovyklose. Lie
tuviai gyveno ilgesiu ir viltimi, kad po karo 
greitai grįšime namo. (Į sceną įeina įvairaus 
amžiaus pabėgėliai su ryšuliais, lagaminais, 
mažais vaikais ir dainuoja. Visą programą 
atlieka beveik visi choristai.)

Karas baigėsi ir, atrodo, nėra vilties grįžti 
į laisvą Lietuvą. Žmonės pradeda emigruo
ti į visus pasaulio kraštus. (Vėl matome į 
sceną sueinančius jaunus ir vidutinio am
žiaus stiprius tautiečius). Visi daugiausiai 
dirbo sunkius darbus: vyrai tiesė kelius, 
kirto cukrines nendres. Moterys buvo tar
naitės arba dirbo fabrikuose. Susitikę po 
darbo kalbėjo: Lietuvos partizanai kovoja 
už laisvę, o kuo mes galime padėti Lietuvai, 
taip toli nuo tėvynės? Jie meldėsi... (Visi 
dainuoja). Nežinodami ką daryti, jie surado 
išminčių, kuris žinojo viso pasaulio proble
mas. Jis jiems pasakė: “Jūsų kraštą išgel
bės malda. Trys kartos su meile kartos mal
doje Lietuvos vardą, tada pasaulis išgirs ir 
Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma”.

“Bet mes neturime tiek daug laiko pa
skirti vien tik maldai. Mes turime uždirbti 
pragyvenimui savo šeimoms”.

Išminčius tada tarė: “Jūs nesupratote ma
nęs. Tik žodžiai, neparemti darbais, nieko 
nereiškia. Kiekviena jūsų mintis apie Lie
tuvą yra malda, lietuviška daina, paskaita, 
sukurtas eilėraštis, išskaptuotas rūpintojė
lis, iškelta lietuviška trispalvė, margutis, 
Kūčių stalas yra malda. Bet to neužtenka. 
Atsiminkite, kad tą maldą turi tęsti jūsų vai
kai ir vaikų vaikai. Jūsų pareiga juos išmo-

Melbourno Lietuvių Namų scenoje - meninės dalies atlikėjai. Nuotr. Zigmo Augaičio.

kyti melstis. Kiekviena diena lietuviškoje 
mokykloje, kiekvienas blezdingėlės šokio 
mostas, kiekviena nuausta juosta ir laiško 
parašymas į Lietuvą yra malda”.

Ir tada jie padarė įžadus: “Mes pakarto
sime Lietuvos vardą tris kartus po tris mili
jonus kartų, kad Lietuva būtų laisva.” (Li
tanija su vidurine karta.) Jie kūrė lietuviškas 
mokyklas, steigė chorus, sporto klubus, tau
tinių šokių ratelius. Bet pamažu jie seno, bet 
tėvynės meilė jungė visus. (Litanija su vy
resniąja ir viduriniąja karta.)

Tėvynės meilė ir ilgesys nemažėjo ir tė
vai stengėsi tą meilę perduoti savo vaikams. 
Jie dainavo XXa. pradžioje Pr. Puskunigio 
sukurtą dainą. (Pradedant dainuoti į priekį 
ateina jaunimo grupė ir susėda priekyje, 
nugara į publiką klausosi. Baigus dainuoti, 
jie sustoja ir prisijungia prie kitų grupių.) Į 
bendrą maldą įsijungia jaunieji. (Litanija su 
visomis grupėmis.) Jaunieji, nors nematę Lie
tuvos, kartu su seneliais dainavo apie Lietu
vą. Jaunoji karta rado ir kitų būdų kartoti ir 
skleisti Lietuvos vardą. (Į sceną įeina aštuo- 
nios jaunutės lietuvaitės su gėlėmis rankose 
ir gracingai pašoka “Sadutę”.)

Kai kurie važiavo aplankyti tėvų žemę, 
gimines. Sugrįžę pasakojo apie senovės pi
lis, lietuvių vaišingumą, jų begalinį norą 
išlikti lietuviais ir apie jų skriaudas bei prie

spaudą. (Litanija tęsiasi.) Pamažu senoji 
karta traukėsi, bet augo visai nauja karta ir 
jiems iš mažens buvo pasakojama apie 
Lietuvą. (Iš publikos į sceną ateina ket
virtoji karta - vaikai su mokytoja ir pašoka 
“Pučia vėjas”.) Litanija tęsėsi 50 metų. 
Lietuvos vardas visur buvo pakartotas jau 
beveik tris kartus po tris milijonus kartų. 
Pagaliau prie tos maldos atvirai - nebe 
pogrindyje, ne tik per Katalikų Kroniką - 
galėjo prisijungti ir visa džiūgaujanti 
Lietuva. (Užuolaida prasiskleidžia, ekrane 
girdisi Vytauto Landsbergio žodžiai apie 
laisvę, o minia skanduoja “Lietuva, Lie
tuva...”)

Baltijos kelią, kuriame nenutrūkstančia 
rankų grandine susijungė visa Lietuva, Lat
vija ir Estija, pamatė visas pasaulis ir pajuto 
tą laisvės troškimą. (Ekrane - Baltijos 
kelias.) Australijoje, Amerikoje, visame 
laisvame pasaulyje į gatves, aikštes išsiliejo 
lietuviai, daugelis net nematę Lietuvos ir 
skelbė, kad Lietuva turi teisę į laisvę. O 
Lietuvoje, dar tik besiveržiančioje iš Mask
vos jungo, dar tik laukiančiai Vasario 16- 
tos atkūrimo, galingai, viltingai skambėjo 
Tautiška Giesmė. (Ekrane - Vytautas Lands
bergis ir minia gieda Tautos Himną.) Visi 
salėje prisijungia.

Aldona Vyšniauskienė

Neeilinė paroda “Baltics to Bondi”
Waverley (Sydnėjaus dalis) savivaldybės 

bibliotekos darbuotojai Onutei Maksvytie- 
nei kilo mintis, kad būtų gerai bibliotekos 
lankytojus supažindinti su lietuvių tautodai
le. Po kelių pasitarimų 2002 m. spalio mėnesį 
buvo sudarytas renginio komitetas, kurį su
darė Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirm. dr. 
Ramutis Zakarevičius, vicepirm. Ramona 
Ratas-Zakarevičienė, dabartinė ALB KV 
pirm. Lolita Kalėda, Onutė Maksvytienė ir 
Martina Reisgienė. Komitetas susitiko su 
Waverley bibliotekos vadovu Denis Moore. 
Posėdžio metu pamatęs eksponatų nuotrau
kas, vadovas nedelsdamas sutiko suruošti 
parodą ir paskyrė datą nuo kovo 8 iki 16 d. 
Kadangi parodos laikas sutapo su Kovo 11- 

* ąją tai Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo paminėjimą nutarta sujungti su paroda. 
Toks neeilinis ruošimasis tautodailės paro
dai sudarė nemažai išlaidų (reklaminių prog
ramų spausdinimui ir išplatinimui), kurias 
padengė Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Apylinkės V-ba su Lolita Kalėda rūpinosi 
žiniasklaida, skelbimais per spaudą radiją ir 
laiškais. Danny Kalėda pasirūpino ir sure
dagavo video juostą apie lietuvių tradicijas, 
papročius. Didelį įspūdį padarė juosta apie 
gintarą. Ant stalo puikavosi Apylinkės V-bos 
parūpintas aukštas šakotis (iškeptas Danutės 
Svaldenienės) ir kvietė svečius prie kavos.

Bibliotekos vestibiulyje išdėstyti parodos 
eksponatai buvo sugrupuoti į tris skyrius - 
“Linas nuo sėklos iki audinio”. Prie linų stalo 
stalinėmis staklytėmis audė Martina Reis
gienė. Šalia buvo išdėstyti jos austi audiniai.

Lietuvišku rateliu verpė Irena Kalėdienė.

“Jūratę ir Kastytį”(taip pavadinti du 
manekenai) puošė rankinėmis staklutėmis 
išausti rūbai. Žiūrovai stebėjosi, kaip tokiu 
būdu galima išausti rūbus suaugusiam 
žmogui. Taip pat buvo rodoma kaip audžia
mos juostos.

Medžio drožinių skyriuje dominavo se
novinės velnių kaukės, velniukai ir žvakidės. 
Buvo ir pasakų pasaulio “medis”, apkabinė
tas judančių šiaudelių “sodais”, bei iš šiau
delių suvertais papuošalais (žaisliukais) 
papuošta miniatiūrinė eglutė. Renata Po- 
penhagen rodė įvairius vėrimo būdus.

Taip pat buvo eksponuojamos Lietuvoje 
austos lino staltiesės bei jubiliejinės juostos. 
Dviejose spintelėse po stiklu išdėstytas lie
tuviškas auksas - gintaras žavėjo ne vieno 
žiūrovo akį. Kino salės pasieny ant stalo 
puikavosi Lietuvoje anglų kalba spausdintos 
knygos, kartu su dailininko Vaclovo Rato 
kūriniais.atspausdintais sveikinimo kortelėse 
ir plakatuose. Prie kiekvieno eksponato bu
vo prisegti paaiškinimai anglų kalboje.

Kovo 8 d. po iškilmingo parodos atida
rymo kalbėjo LR Garbės gen. konsulas 
Viktoras Šliteris, bibliotekos vadovas Denis 
Moore ir ALB KV pirm. Lolita Kalėda. Prie 
kavos puodelio žiūrovai dalijosi įspūdžiais 
apie parodą. Pirmąją dieną parodą aplankė 
daugiau nei 100 žmonią jų tarpe daug lie
tuvių. Bibliotekos darbuotojai sakė, kad 
niekad tiek daug iš karto lankytojų nėra matę.

Keletas lankytoją priėję arčiau linų stalo 
ir staklią su nostalgija priminė, kad jų seneliai 
ar protėviai yra kilę iš Vilniaus. Keletas iš jų 
sakė, kad atėjo pažiūrėti, kaip gyveno jų

Martina Reisgienė moko audimo paslapčių.

paroda ne tik parodos žiū
rovams, bet ir lietuviškajai 
visuomenei suteikė progą 
atspindėti savą kultūrą 
svetimoje aplinkoje.

Rengėjų vardu lietuviš
kas ačiū: Jutai Šliterienei 
ir Rymanrei Geli už ginta
ro papuošalus ir dirbinius; 
Pranui Zubrickui - už me
niškas medžio žvakides ir 
verpimo ratelį; dr. Ron Po- 
penhagen - už velnių kau
kių rinkinį; verpėjai Irenai 
Kalėdienei; Onutei Maks- 
vytienei - už talkinimą 
ruošiant parodą; Martinai 
Reisgienei - už audinių ir 
audimo demonstravimą 
Vytautui Patašiui ir Lolitai

protėviai. Su pasigėrėjimu sakė, kac jiems 
esą malonu susipažinti su savo pirmtakų kul
tūra. Chatzkel Lemchen (Jono Jablonskio mo

Kalėdai - už knygas ir talką; Onutei Kapo- 
čienei ir Nijolei Chan - už šeimininkavimą 
Renatai Popenhagen - už paaiškinimų sukom-

kinio) proanūkė trumpai papasakojo apie šio 
kalbininko paskutines gyvenimo dienas.

Antrą parodos dieną lankytojai domėjosi 
ir teiravosi daugiau apie audinius. Ne viena 
“audėja” fotografavosi prie staklučių ar mėgi
no pati austi. Daug dėmesio sulaukė “linas 
nuo sėklos iki audinio”. Šalia linų saujos su 
sėklomis buvo padėta baltutėlė lino skarelė, 
austa 1885 m. Lankytojai primygtinai klau
sinėjo, kaip iš lino šiaudo pasidaro verpiami 
linai, o iš jų - gražus lininis audeklas. Buvo 
atsakytą kad reikia nuvykti į Lietuvą. Ten yra 
daug linų ir audinių iš jų.

Neeilinis ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bos 
Kovo 11-sios minėjimas kartu su tautodailės

panavimą. Parodos rengėjai
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Lietuva iš arti
Kaip malonu...!
Gavau siuntinėlį iš Lietuvos. Jame ra

dau laikraščiuose spausdintų straipsnių ir 
kompaktinę plokštelę. Ant voko keli nauji, 
man dar nematyti pašto ženklai, skirti Juo
zui Eretui ir Laurynui Stuokai-Gucevičiui 
pagerbti. Eretas (1896 - 1984) buvo švei
caras, priėmęs Lietuvos pilietybę 1922 me
tais. Jis pagarsėjo politiniame, akademi
niame gyvenime ir kaip rašytojas bei pub
licistas - Lietuvos ir užsienio spaudoje. 
Pašto ženklo fone yra jo parašo atspaudas 
ir jo veikalo pavadinimas: ”Die vergessenen

Antano Mončio kaukės (1986-1987) A.Mončio namuose-muziejuje Palangoje.

Lietuviai plūstels į Europą?
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, 

lietuviams bus lengviau įsidarbinti ES 
valstybėse. Ekonomiškai stiprios valstybės 
baiminasi, kad jas užplūs Rytų europiečiai, 
tarp jų ir lietuviai, tačiau ty rimai rodo ką 
kita - tik 2-4% naujų ES šalių gyventojų 
ketina išvykti ieškoti geresnio gyvenimo į 
Europą. . . ..

Vokietijos ekspertai apskaičiuoja, kad 
iš dešimties kandidačių į ES, esant laisvam 
darbo jėgos judėjimui, į ekonomiškai geriau 
išsivysčiusias šalis iki 2010 m. imigruos 
maždaug 1.4 mln. dirbančiųjų, arba 2.9 mi
lijono gyventojų. Per 10 metų iš Lietuvos 
ieškoti darbo svetur gali išvykti iki 2% dir
bančiųjų, o skaičiuojant su jų šeimos nariais 
- iki 4% gyventojų. Tai - apie 140 000 
žmonių.

Tačiau Lietuvos darbo biržos pareigū
nas mano, kad lietuviams nebus itin leng
va rasti darbo Europoje. "Sėkmingai kon
kuruoti ES darbo rinkose lietuviams truk
do tai, kad daugumai stinga kompiute
rinio raštingumo, užsienio kalbų mokėji
mo, verslumo, bendravimo įgūdžių ir kitų 
socialinių gebėjimų ”, - sakė A.Šlekys. Anot 
jo, reikia nepamiršti, kad migracijos iš 
Lietuvos srautai istoriškai buvo nukreipti 
ne Europos valstybių, bet Amerikos, Aus
tralijos žemynų link.

Siekdamos išvengti sutrikimų, šalys, 
anksčiau įstojusios į ES, siekia apriboti 
naujų šalių narių darbo jėgos imigraciją. 
Yra nustatomi pereinamieji laikotarpiai. "Ši 
formulė reiškia, kad ES šalims narėms lei
džiama pasirinkti laikotarpį, per kurį bus 
ribojamas laisvas darbo jėgos judėjimas iš 
naujų šalių narių. Šiuo metu Europos Ko
misijoje vyrauja nuomonė, kad Lietuvos 
piliečių judėjimui apribojimų neliks po 2 
metų nuo įstojimo į ES. Savo ruožtu Lietu
va turės galimybę riboti laisvą darbo jė
gos judėjimą toms ES šalims, kurios taikys 
apribojimus Lietuvai”, - paaiškino LD 
Biržos pareigūnė Rasa Babianskienė. Airi
ja, Švedija, Danija, Olandija ir Didžioji 
Britanija netaikys apribojimų darbo jėgos 
judėjimui iš Lietuvos, todėl lietuviai galės
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Balten”. Eretas buvo vienas iš svarbiausių 
pasaulietinių katalikybės šulų Lietuvoje. 
Juozas Stuoka-Gucevičius (1753 -1798) bu
vo baudžiauninko sūnus, kuris 1790 m. bu
vo priimtas į bajorų luomą. Jis pagarsėjo 
kaip architektas, lietuviškojo klasicizmo 
kūrėjas. Šitą stilių vėliau puoselėjo jo mo
kiniai. Tad vėlyvo XVIII ir XIX amžiaus 
klasicistinių pastatų nestokoja Vilniuje. 
Pašto ženklo fone yra šio žymaus architek
to parašo atspaudas ir Vilniaus katedros 
pastatas. Jau ne pirmą kartą malonu matyti 
skoningus pašto ženklus, kuriais pager
biami nusipelnę Lietuvai žmonės.

laisvai dirb-ti šiose šalyse nuo narystės ES 
pradžios. Su kitomis šalimis Lietuvai 
palikta galimybė derėtis dvipusių derybų 
pagrindu dėl perei-namojo laikotarpio 
panaikinimo.

LD Birža dabar padeda įsidarbinti Vo
kietijoje, Švedijoje, Airijoje, Norvegijoje. 
Vykdoma kultūrinė “Au Pair” programa 
VFR, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje. 
Didžiausią paklausą šiose šalyse turi slau
gos darbuotojai, statybininkai, viešbučių, 
restoranų, gastronomijos specialistai. "Jų 
atlyginimas priklauso nuo darbuotojo 
kvalifikacijos, profesijos, šalies. Pavyz
džiui Vokietijoje slaugytojo atlyginimas - 
apie If00-1800 eurų per mėnesį, virėjo 
atlyginimas - apie 1500 eurų; nekvalifi
kuoto darbininko Airijoje - 5-6 eurai per 
vai. ”, - sakė LDB specialistai. (Vienas euras 
- beveik 2 Australijos doleriai.)

“Su laisvu darbo jėgos judėjimu yra 
susijusi "protų nutekėjimo ” problema. Tai 
neišvengiamas reiškinys, nes emigrantai 
renkasi žmogiškajam kapitalui imlias ša
kas ir keliauja iš mažiau išsivysčiusių ša
lių į labiau išsivysčiusias, o kapitalas - į 
darbui imlias šakas menkiau išsivysčiu
siuose kraštuose”, - teigė A.Šlekys.

LD Birža Lietuvoje įdarbina aukštos 
kvalifikacijos užsienio specialistus. Jų įdar
binimui 2002 m. išduoti 477 leidimai lai
kinai dirbti Lietuvoje. Nuo 2002 m. ES vals
tybių narių piliečiams ir jų šeimų nariams, 
kurie ketina dirbti Lietuvoje pagal darbo 
sutartį, nereikia įsigyti leidimo dirbti.

Europos Komisija paskelbė pradėsianti 
įdarbinti 3 900 naujų darbuotojų iš busimųjų 
narių, tarp jų ir Lietuvos, prisijungsiančių 
prie Europos Sąjungos 2004 m. Tačiau įdar
binimo tarpininkavimo firmos, Lietuvai ta
pus ES nare, darbo nepraras. "Nors bus ga
lima laisvai atvykti į ES šalis, tačiau rizi
kinga svetimoje šalyje kelias savaites gy
venti ir ieškoti darbo. Juk gali ir nepasisek
ti. Gerinu važiuoti, kai jau turi darbą. Yra 
buvę atvejų, kai iš Airijos mums skambino 
lietuviai ir prašė surasti darbo”, - teigė 
vienas tarpininkas.

Dainoras Lukas (“K.d.”)

Kompaktinė plokštelė “Donis Švilpiai” 
yra jauno kompozitoriaus Donato Biel- 
kausko sukurta muzika, atliekama autentiš
kais skulptoriaus Antano Mončio moliniais 
švilpiais, kuriuos jis, kaip ir daugybę skulp
tūrų, kaukių ir kitų darbų, padovanojo 
Lietuvai prieš mirtį Paryžiuje (1993.07.10). 
Kompaktinės plokštelės kišenėlė skonin
gai apipavidalinta švilpių motyvais ir 
trumpa A.Mončio biografinių bruožų 
santrauka lietuvių ir anglų kalba. Plokštelė 
- vertingas įnašas į tautinį-folklorinį lo
byną ir prasminga dovana mūsų jaunes
nėm kartom.

Kita maloni žinutė yra kvietimas daly
vauti (kiek pavėluotai!) parodoje “YM 
yvairus menas” Palangos 750-ųjų metų 
jubiliejui paminėti. Kaip rašo skulptoriaus 
A.Mončio namų-muziejaus direktorė Lore
ta Turauskaitė: "parodoje dalyvavo 63 
autoriai iš įvairių Lietuvos miestų, taip pat 
šiuo metu kuriantys užsienyje. Pirmą kartą 
eksponuotas Antano Mončio sūnaus An
dreas darbas. Atidarymo metu ekspertų ko
misija (6 nariai) išrinko geriausią 2002 me
tų menininkę — Jurgą Barilaitę, kuriai ir

Moteriškų pavardžių tradicija-lenkiška
Lietuvos spaudoje pasigirsta minčių, 

kad būtų galima reformuoti moteriškų pa
vardžių galūnes. Du argumentai: pirma, 
palyginus su vyrais, tokios galūnės diskri
minuoja moters šeimyninę padėtį; antra, 
jos yra labai komplikuotos. Perspausdi
name kritišką rašinį. Red.

"Vyrai! Ar norėtumėte mažyčio priedo 
prie savo pavardės? Jis galėtų atrodyti pa
vyzdžiui taip: Jonas Nevedęs Petraitis, 
Kazys Vedęs Paulauskas, o gal Juozas Jo- 
naitytis, Stasys Kaitytis kol nevedę, o su
situokusius jau vadinti Jonaičiu ir Kairiu.

Moterys! Ar susimąstėte, kad tokį prie
dą jau seniai turite? Prie jūsų pavardės 
prikabinta mažybinė priesaga -ytė, -ūtė, - 
aite rodo silpnumą, nesavarankiškumą ir 
tėvo globą, o -ienė rodo iš ko nors padary
tą daiktą: iš bulvių - bulvienė, iš Jonaičio - 
Jonaitienė.

Taip, jūs tuo net didžiuojatės ir manote, 
kad tai labai lietuviška ir gražu. Tokios pat 
nuomonės laikosi Valstybinė lietuvių kal
bos komisija prie Lietuvos Respublikos 
Seimo ir atsisako leisti moterims pasirinkti 
tik moteriškos giminės galūnę -ė, pavyz
džiui Vailionytė - Vailionė, Kubertavičiūtė 
- Kubertavičė.

Bet dabartinė pavardžių tradicija - len
kiška! Nei vieni Baltai (nei latviai, nei prū
sai) moterų pavardėmis į ištekėjusias ir 
netekėjusias neskirstė.

Lietuvių pavardės formavosi XVII- 
XVIII amžiuje, kai vyko lietuvių lenkini
mas. Pavardės priklausė nuo mažaraščių 
raštininkų, kurie jas kaip norėjo, taip už
rašė. Reikėtų priminti, kad lietuviškai nu
siteikę didikai vartojo vyrams adekvačias 
moterų pavardes, pavyzdžiui Barbora 
Ostrogįškė.

O Lenkijoje, į kurią lygiavosi raštinin
kai, mergaičių ir moterų pavardės skyrėsi, 
nes ir įstatymai ištekėjusioms ir netekė
jusioms moterims garantavo nevienodas

Kazimierui Žoromskiui — 90
Tapytoją prof. Kazimierą Žoromskį 90 

metų jubiliejaus proga kovo 4 d. pagerbė 
politikai, menininkai, mokslininkai, griežė 
Šv.Kristoforo orkestras. Tapytojo name-mu- 
ziejuje vykusiose iškilmėse Kazimierą Žo
romskį pasveikino Algirdas Brazauskas, 
Vytautas Landsbergis, Vokietijos ambasa
dorius Lietuvoje Alexander von Rom, dai
lininkai, Bajorų sąjungos nariai.

Buvo perskaityti ir LR Prezidento Ro
lando Pakso, Seimo Pirm. Artūro Paulaus
ko, Vilniaus mero Artūro Zuoko sveikini
mai dailininkui, brandžiausių darbų kolek
ciją padovanojusiam Lietuvai. 

įteikta Antano Mončio vardo premija. 
"Yvairus menas” parodoje, kurios idėja - 
tegul menas kalba pats apie save, (prista
tėme) įvairiausių darbų. Tarp jų ir nemažai 
palangiškių kūrinių. Čia apsilankiusieji 
nenusivils—kiekvienas atras ką nors savito 
ir gražaus. ” O anot “Palangos naujienų” 
reporterės Jurgos Barkauskaitės, jaunoji 
Audra, paklausta apie AMončio namus- 
muziejų sakė: "Nors ir nesu šiuolaikinio 
meno žinovė, tačiau labai patiko muziejaus 
atmosfera - įdomūs žmonės, originalūs 
darbai... Galvoju, kad provincijoje tai tikra 
oazė meno gerbėjams. ” O Gediminas dar 
papildė: “Teko apsilankyti ir pačiam, ir 
atvažiavusius pailsėti svečius nusivesti. 
Idskas ten tvarkoj, tik man pasirodė, jog 
žmonių antplūdžiais šis muziejus tikrai 
nesiskundžia. ” Kandi, bet gal tiksli pastaba?

Beje, keliauninkams iš Australijos į 
Lietuvą gal būtų įdomu aplankyti Palangą 
ir muziejų. Ten vyks įvairūs renginiai visą 
vasarą, o liepos mėnesį bus Antano Mon
čio dienos - skulptoriaus 10 metų neteki
mo paminėjmas.

Isolda Poželaitė-Davis AM

teises turto atžvilgiu (netekėjusi moteris 
pati neturėjo teisės valdyti turto).

Tuo tarpu Lietuvos statutas 1529 metais 
suteikė Lietuvos moterims tokias teises, 
kokių Europos moterys neturėjo. Istorija 
net paliko pasipiktinusių garsių vyrų kal
bų, kad Lietuvos moteiys tokios savaran
kiškos, kad net pilis valdo! Tuo tarpu Len
kijoje moterys pavardėmis buvo diskrimi
nuojamos iki pirmojo pasaulinio ir dalinai 
iki antrojo pasaulinio karo. Šiandien šis 
viduramžiškas reliktas jau istorija.

Mes ne pirmosios, kurios stengiamės ,, 
pakeisti šią svetimybę. Jonas Jablonskis, 
grįžęs į Lietuvą po nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 metais, siūlė lietuvių mo
terų pavardes lietuvinti ir supaprastinti, 
atsisakant pavardžių priesagų, tačiau 
lietuviški pasai jau buvo pradėti išdavi
nėti ir dėl pinigų stokos buvo susilaikyta 
vėl juos keisti.

Tarpukaryje prof. J. Lašienė ir rašytoja 
lituanistė P. Orintaitė moterų spaudoje 
ragino naikinti šią moterų diskriminacijos 
formą, bet karas sutrukdė jų darbą. Apie tai 
buvo užsiminta ir sovietiniais laikais, bet 
užteko vieno vyro kalbininko paaiškinimo, 
kad tai labai lietuviška ir labai gražu, nes 
niekur kitur moterų pavardės taip nekai- 
taliojamos.

Visai nenorime savo nuomonės primes
ti toms, kurioms lenkiška pavardžių tvarka 
patinka. Niekas prievarta jūsų pavardės 
keisti neturėtų. Prašome paramos toms, ku
rias esama pavardžių sudarymo tvarka dis
kriminuoja ir žemina. Manome, kad ji yra 
svetima, griozdiška, praradusi socialinį 
pagrindą ir apsunkinanti bendravimą tiek 
Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu. Jei atsiras 
daug mums pritariančių, gal pavyks įtikinti 
ir Valstybinę lietuvių kalbos komisiją prie 
Lietuvos Respublikos Seimo.

Danutė Vilionytė-Markevičienė, 
Lina Kubertavičiūtė (Lietuva)

Kazimiero Žoromskio paveikslų yra 
dvylikoje Europos ir Amerikos muziejų, taip 
pat Tretjakovo galerijoje Maskvoje, Vati
kano pinakotekoje, Lietuvos dailės ir Na
cionaliniame M.K. Čiurlionio muziejuose.

Baigęs Vilniaus ir Vienos dailės akade
mijas dailininkas po Antrojo pasaulinio ka
ro gyveno ir kūrė Italijoje, Ispanijoje, Ko
lumbijoje, ilgiausiai gyveno JAV, Tarp
tautinį pripažinimą dailininkas pelnė sukū
ręs savitą optinio meno kryptį - optinį 
impresionizmą.

1986 m. K.Žoromskis grįžo į Lietuvą.
ELTA
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Hliutės kampelis
Nesugalvojo nieko geresnio!

Sovietų S-gai okupavus Lietuvą visus rašytojus “pri
žiūrėjo”, kritikavo ir mokė Tarybų Lietuvos Rašytojų S-ga, 
kurioje svariausią balsą turėjo ne rašytojai, o Tarptautinės
Lenino Mokyklos Maskvoje absolventai K. Preikšas ir F. Bieliauskas. Kadangi 
konkrečius rašytojų uždavinius buvo tiksliai suformulavę VKP(b) nutarimai, 
daugelis rašytojų tylėjo. 1946 m. ir Putinas neišvengė priekaišto iš K. Preikšo: 
“Po ilgo tylėjimo prabilo drg. Putinas, tačiau kol kas dar labai mažai tepa- 
sireikšdamas”.

F. Bieliauskui užkliuvo Lietuvos aukštosios mokyklos: “Aukštosiose ir 
vidurinėse mokymo įstaigose buržuaziniai nacionalistai skleidžia buržuazinės 
pasaulėžiūros propagandą. Profesorius Mykolaitis-Putinas XIX a. vidurio lietuvių 
literatūros istorijos paskaitose nesugalvojo nieko geresnio, kaip, be jokio kritinio 
marksistinio vertinimo, skaityti religinę-mistinę vyskupo Baranausko rašliavą”.

Putinas, nors ir turėjo teisintis ir atgailauti, išliko tiesus ir nepraradęs 
savigarbos. Jis kalbėjo: “Aiškus dalykas, kad mums, o pirmiausia man pačiam, 
reikia persiorientuoti. Bet literatas, ypač poetas, šitaip persiorientuoti sugebės tik 
tuomet, kai jis savo idėjų pasauly įvykdys revoliuciją. Nelengva yra įsigyti naują 
pasaulėžiūrą. Ypač tiems, kurie senąją pasaulėžiūrą susikūrėm vidaus kovomis ir 
sielvartais.

Įėjus Raudonajai Armijai į Lietuvą, nutariau pasilikti savo krašte, nors maniau, 
kad jei nepapjaus, tai jau tikrai į kalėjimą pasodins. Kaip matote - nei pjovė, nei 
į kalėjimą sodino, o paliko tose pačiose garbingose pareigose, kurias ir ligi šiol 
kaip galiu, taip ir einu. Bet šiandien, po 2 metų tarybinio gyvenimo, jei kas nors 
mane paklaustų, ar esu tarybinis žmogus, turiu atvirai pasakyti, kad ne.”.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redakcija,

Jūsų, o gal ir Jūsų skaity
tojų, pasimėgavimui siunčiu 
šią informaciją:

Lietuviams tikrai bus 
malonu internete pamatyti 
(per Google išsišaukus 
<americantribute.us>, 
paspaudus “Lithuanian—•”) 
šios interneto svetainės va
dovų nuoširdžiai pristatytas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pastangas pagarsinti 
skulptoriaus Kęstučio Patam
sio skulptūrą, kurią jis nori 
padovanoti Amerikai, rugsėjo 
11 dienos aukoms paminėti. 
Ten, Lietuvos himnui grojant, 
pamatysite Lietuvos vėliavą, 
minėtą skulptūrą ir jos apra
šymą. Taip pat galima pasi
džiaugti <Vilnius.lt> svetai
nėje turistams skirtuose pusla
piuose esančiomis puikiomis 
Vilniaus nuotraukomis, žemė
lapių ir kita informacija. 
Sėkmės! Laima Zliobienė Nuotraukoje - Kęstučio Patamsio skulptūra, kurią jis 

nori padovanoti Amerikai.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Karts nuo karto is laukų,

Incorporation of the Melbourne
Lithuanian Community

The advantages of incorporating the 
Melbourne Lithuanian Community are as 
follows. To be able to continue to get 
government grants we need to be 
incorporated. In the past, the Australian 
Lithuanian Foundation has provided us 
with the “incorporated body cover” needed 
to apply for government grants. It is not 
clear how much longer the Victorian 
Multicultural Commission is prepared to 
accept this. The Committee should be 
applying for government grants to support 
the next Australian Lithuanian Days in 
Melbourne. To be able to receive any of 
these government grants at all, we will need 
to be incorporated. Another advantage of 
incorporation is the protection from liability 
of Committee members. To be able to attract 
bright young people to be members frf the 
Committee, we need to be able to assure 
them that their own property is not at stake. 
Other advantages of incorporation include 
getting 10% GST back and being able to 
apply to the Administrative Appeals 
Tribunal if we have to take any action to 
protect the SBS Lithuanian language 
program.

With all the advantages that come with 
incorporation, it is no wonder that so many 
Lithuanian organizations are already 
incorporated. These include the Geelong 
Lithuanian Community, Canberra 
Lithuanian Community, Sydney Lithuanian 
Community, Australian Lithuanian Youth 
Association, Australian Lithuanian 
Foundation, Talka, Mūsų Pastogė and the 
Melbourne Lithuanian Pensioners.

The Melbourne Lithuanian Community 
Committee is veiy strongly in favour of 
incorporation. The incorporation document 
prepared by the Committee is based on the 
“Model Rules” and has been modified to 
accord, as much as possible, with the 
statutes of the Australian Lithuanian

Gerb. Redaktore,
Šių metų kovo 12 d. dienraštyje “Lie

tuvos rytas” buvo išspausdintas rašinys 
“Parodos Sidnėjuje svečiams - verpimo 
pamokos ir šakotis”, kurio autore per klaidą 
nurodyta aš.

Kaip žinia, Lietuvos spauda tą pačią 
dieną Australijoje skaitoma per Internetą, 
tad netrukus išgirdau nemažai nustebusių 
žmonių paklausimų, kodėl aprašysima 
Lietuvos kultūros ir tautodailės parodą 
“Baltics to Bondi”, kovo 8 dieną atidarytą 
Waverley bibliotekoje, nepaminėjau pa
grindinių jos rengėjų bei dalyvių.

Pasikrovę, kad būtų ko vežti, 
Geri vyrai atvažiuoja patręšti 
Daržus šios didžios ligoninės. 
Bus atgaivinti šie vaisių medeliai, 
Ir kvepės jie lyg iš Anykščių Šilelio!

Dalykai gal ne tyčiom taip supuolė, 
Kad besidalindami su vargais, 
Nelauktai apsistojo po langais, 
Iš. kur ką tik Pijus žemyn puolė! 
Pijušai Dulkele, koks negailestingas, 
Laukia tavęs galas negarbingas!

Kabinoj šoferiai nutilo, nuščiuvo, 
Dairosi aplinkui: kas čia dabar buvo? 
Kas į jų mašiną su karvamėšlių raguoliais, 
Galva žemyn išsižiojęs nupuolė? 
Nelaiminga tikrai ši diena mūsų, 
Jeigu jis jau negyvai užsimušęs.

Community (in so far as they pertain to the 
Melbourne Community).

Many dozens of copies of the 
incorporation document were made 
available at the Club between 15 Dec 02 
and 15 Jan 03, with the request that 
members provide written concrete 
suggestions for improvement by 15 Jan. 
These suggestions were considered by the 
Committee on 20 Jan and appropriate 
modifications made. Copies of the modified 
document were then made available at the 
Club.

The Committee’s proposal to 
incorporate was put to a general meeting of 
the community held immediately after the 
Independence Day celebration held on 16 
Feb 03. After much explanation and 
discussion, I put the motion that the meeting 
approve the 16 Feb incorporation document 
with the understanding that the Committee 
will polish it in response to both the 
comments expressed at the meeting and any 
comments received in writing by 2-3 Feb 03. 
There were 45 votes in favour of this motion 
and 12 against.

The incorporation document has now 
been modified by the Committee in response 
to these comments and also to bring it even 
closer to the statutes of the Australian 
Lithuanian Community. Copies of the final 
version of the incorporation document will 
be made available at the Club after 
incorporation. In addition, a detailed list of 
changes made to the document presented 
at the 16 Feb meeting will be made available 
at the next AGM.

I am confident that the Community will 
view these changes as being totally in accord 
with this motion.

Dr. Paul Kabaila,
President of the Melbourne,.j 

Lithuanian Committee

Pasiteiravusi “Lietuvos ryto” redakcijoje 
sužinojau, kad renginio aprašymą elek
troniniu paštu redakcijai atsiuntė p. Lolita 
Kalėda. O mano pavardė prie rašinio atsi
dūrė per neapsižiūrėjimą.

Kadangi ne visiems tautiečiams galiu 
asmeniškai pasiaiškinti, prašau apie šį 
nesusipratimą paskelbti Jūsų redaguo
jamame Australijos lietuvių savaitraštyje 
“Mūsų Pastogė”.

Su geriausiais linkėjimais

Rita Baltušytė

“Aleliuja”, - sušnibždo viens iš žmogelių, 
Išvydęs dar gyvą Dulkelę: 
“Drauguži, mielai pasibūk čia! 
Mes trešiame daržus-mušame straiges, 
Pavakariais sunkų darbą pabaigę, 
Mes parvešime tamstą namučio!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Diplomatinis krepšinis
Kovo 8 dieną Sydnėjaus “King George 

V” sporto komplekso krepšinio salėse, 
esančiose centro The Rocks vietovėje, įvy
ko pirmasis Sydnėjuje esančių diplomati
nių konsulų, jų tarnautojų ar artimų gimi
nių krepšinio turnyras. Šiose varžybose, 
dalyvavo 18 komandų, sudarytų iš Čeki
jos, Kroatijos, N. Zelandijos, Egipto, Lie
tuvos. Amerikos, Prancūzijos, Ukrainos, 
BMW. Serbijos, Montenegro, OSSM ir 
DFAT. Kelios valstybės, negalėdamos su
daryti pilnos savo komandos, padarė miš
rias su kita valstybe. Taip buvo ir su Lie
tuvos Gen. garbės konsulo Sydnėjuje Vik
toro Šliterio komanda. Jai atstovavo du 
konsulo sūnūs Rikis ir Viktoras (jun.) savo 
tarpe turėdami Italijos vicekonsulę Claudia 
Martini.

Rikis Šliteris iki vedybų buvo vienas iš 
gerųjų “Kovo” žaidėjų, kai jie buvo 
Australijos lietuvių krepšinio čempionai.

Jaunasis Viktoras ir dabar aktyviai 
žaidžia už “Kovą”, yra Valdybos narys.

Gaila tuo metu buvo išvykusi jo sesuo 
Daina, kuri taip pat yra “Kovo” žaidėja, tad 
jos vietoj buvo pakviesta Italijos vice
konsule Claudia, kuri krepšinį žaidė nuo 17 
metų.

Varžybos buvo pravestos žaidžiant trys 
prieš tris į vieną krepšį, po du septynių 
minučių kėlinius ir įmetimus skaičiuojant 
ne po 2 bet po 1 tašką. Pagrindinė taisyklė 
buvo ta. kad bet kurių rungtynių metu 
aikštėje turėjo būti po vieną moterį.

Lietuvių komanda vilkėjo gražias 
“Olimpinės dienos” Lietuvoje uniformas.

Šį turnyrą sumanė Čekijos Respublikos 
generalinis konsulas Sydnėjuje Jaroslavas 
Doleček. Šis aukštaūgis, buvęs profesio- 

- ) nalas čekų krepšininkas, seniau žaidė 
Čekoslovakijos valstybinėje rinktinėje ir 
lietuvių krepšininkus labai gerai atsimena, 
kai jie atstovavo Sovietų Sąjungos rink
tinei ir buvo Europos čempionai. Jis ir 
dabar labai domisi krepšiniu, pernai ste
bėjo “Lietuvos ryto” krepšininkus, kai jie 
žaidė Sydnėjuje ir Wollongong’e. Už 
Prancūzijos komandą žaidė dar vienas 
lietuvis iš Kauno - Stasys Levulis, kuris 
yra prancūzų konsulo M. Finaud giminaitis.

Pusfinalyje lietuviai, laimėję prieš ame- 
, rikiečių-čekų komandą 19:8, pateko į 

finalą ir žaidė su amerikiečių komanda.

Vasario 16-osios minėjimas Geelonge
Vasario Šešioliktąją Geelongo bendruo

menė minėjo sekmadienį, vasario 23 dieną. 
Nors šios dienos oras buvo šiltas, bet tau
tiečių susirinko nedaug. Gaila.

Lietuvos valstybės 85-ųjų metinių 
minėjimą pradėjo Valdybos vicepirmininkas 
Kajetonas Starinskas. Vasario 16-tos dienos 
Aktą perskaitė Jovita Starinskienė. Po 
garbingo Akto skaitymo buvo įneštos 
Australijos ir Lietuvos tautinės bei “Šatri
jos” tunto vėliavos, sugiedotas Tautos Him
nas. Vėliavas įnešė “Šatrijos” tunto skautai 
ir jaunieji tautinių šokių grupės “Gegutė” 
šokėjai.

Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas pasveikino visus atvykusius šios 
šventės proga. Tylos minute buvo pagerbti 
visi žuvusieji kovose už tėvynės laisvę.

Šiai dienai pritaikytą paskaitą skaitė 
Rimas Mikėnas. Jo išsamią ir įdomią 
paskaitą klausytojai labai šiltai priėmė. 
Nuoširdus Valdybos ačiū tau, Rimai!
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Nors amerikiečių komandoje žaidė aukštas 
juodaodis žaidėjas, tačiau jį labai gerai už
dengė mūsų taip pat nemažas, bet stiprus 
Rikis. Taigi, padedant broliui ir italei, ši 
komanda laimėjo rungtynes rezultatu 9 : 6 
ir tapo šio pirmo konsulinio turnyro nuga
lėtojais. Gražią Bohemijos krištolo taurę 
lietuviams įteikė NSW Parlamento pirmi
ninkas John Murray, pasakydamas, kad šian
dien Lietuvos komanda atsigriebė už pra
laimėjimą amerikiečiams Sydnėjaus olimpia
doje. Lietuvos komanda taip pat gavo bilie
tus kelionei laivu po Sydnėjaus įlankas.

Kaip pranešė rengėjai, šios varžybos 
taps tradicinėmis ir bus rengiamos kiek
vienais metais. Po rungtynių rėmėjai suren
gė kuklias vaišes su lengvais užkandžiais 
ir bealkoholiniais gėrimais.

Kaip senas krepšininkas, aš nuoširdžiai 
sveikinu šią komandą, linkėdamas ir toliau 
skinti gražias konsulines pergales.

Pagerbti skautai
Geelong’o miesto dienraštis “Geelong 

Advertiser” vasario mėnesio 26 dienos 
numeryje išspausdino straipsnį “Scouts 
Honoured” ir nemažą trijų lietuvių su lie
tuviškom skautų uniformom spalvotą nuo
trauką, pavadindamas juos “lifesavers”. Tai 
geelongiškiai skautai - James Watach, Lęe- 
Anne Koszela ir Edis Obeliūnas. Kaip rašo 
laikraštis, jie buvo apdovanoti specialiu 
žymeniu už žmogaus išgelbėjimą, kuriam 
įkando nuodingas “funnel web” voras ir 
kurio įkandimas gali būti mirtinas. Skautai 
miške iš medžio karčių padarė neštuvus, 
surišdami juos savo megztiniais. Savo 
būrelio vadovą per tankius brūzgynus ne
šė net penkis kilometrus. Vėliau buvo iš
kviesta pirmos pagalbos mašina. Kaip 
vyresnieji skautai, jie buvo išėję skautišką 
pirmos pagalbos kursą, tai dabar pritaikė 
savo žinias ir praktikoje. Šis įvykis atsitiko 
prie Gosfordo NSW skautų stovyklavietė
je, stovyklaujant visos Australijos skau
tams. Už šį žygdarbį trys skautai buvo 
apdovanoti pasaulinės Vyriausios skautų 
vadovybės, esančios Amerikoje.

Šie Geelongo skautai yra ir geri 
Geelongo “Vyčio” klubo sportininkai, žai
džia krepšinį ne tik savo klubo rinktinėje, 
bet ir mokyklų rinktinėse (komandose). 
Tiek Watach, tiek Koszela bei Obeliūnas 
labai gražiai seka savo tėvų pėdomis, kurie 
anksčiau buvo labai geri sportininkai, o 
dabar nuoširdžiai dirba “Vyčio” klube ir 
padeda jaunimui.

Sveikinu ir aš jaunuosius skautus bei 
sportininkus gavus pelnytą apdovanojimą.

Minėjime dalyvavo ir viešnia iš Mel
bourne, Australijos rajono Vadeivė v. s. 
Rasa Statkuvienė. Šia proga buvo įteiktas 
Gyvybės Išgelbėjimo Ordinas trims 
Geelongo skautams - Lee-Anne Koszela, 
Edžiui Obeliūnui ir James Watach. Sesė 
Rasa ifrumpai lietuvių ir anglų kalbomis 
papasakojo apie šių skautų prisidėjimą 
išgelbdtint gyvybę. Šaunuoliai! Jų nuotrau
ka su gautuoju ordinu ir trumpu aprašymu 
buvo atspausdinta Geelongo dienraštyje 
“Geelqng Advertiser”.

Meninę programą pradėjo tautinių šokių 
grupė [“Gegutė” su vadove Birute Liebich. 
Šokius pristatė Loreta Tigani.

Getflong’o choras “Viltis” padainavo tris 
dainas “Dainų pynė”, “Kopų balsai” su 
soliste Stase Lipšiene ir “Tėviškė”. Dainas 
pristatė chorvedė Aldona Scano.

Minėjimas baigtas sudainavus visų la
bai mėgiamą dainą “Žemėj Lietuvos”.

Po minėjimo sekė suneštinės vaišės.
K. Starinskas

Sydnėjaus konsulinio korpuso krepšinio turnyrą nugalėtojai. Iš kairės: Rikis Šliteris, 
Claudia Martini ir Viktoras Šliteris (jun.) Ritos Baltušytės nuotrauka

Baltics to Bondi
Intriguojanti antraštė! Baltai užkariavo 

Bondi Junction priemiestį Sydnėjuje kovo 
8-tą dieną! Tarptautinės Moters Dieną! Tad 
organizatorių ir prijaučiančių tarpe buvo 
nemažai lietuvių moterų. Tačiau nestigo ir 
australų bei kitų tautybių svečių. Jie su
gužėjo į Waverley savivaldybės biblioteką 
neatsitiktinai. Ten buvo, turbūt pirmą kartą 
Sydnėjuje, surengta lietuvių kultūros ir 
folkloro paroda ne tik tautiečiams, bet ir 
kitataučiams. O mums turėtų būti svarbu 
skleisti savosios kultūros ir tautinio paveldo 
lobius kitataučių tarpe. Ar ne? Tad kaip 
buvo malonu pamatyti man gerai žinomame 
bibliotekos vestibiulyje (ten lankomės su 
vaikaičiais) įdomiai eksponuotą parodą. 
Vienoje pusėje verpėja aiškino ir rodė sve
čiams verpimo meną, o šiaudinukų meni
ninkė demonstravo kalėdinės eglutės pa
puošalų darybą. Kitoje pusėje audėja rodė 
juostų ir audeklų audimo meną. O ant tam
siai pilkų pertvarų matėsi ir dailiai drožtų 
rankšluostinių su jose kabančiais lininiais 
rankšluosčiais ir juostų ir takelių. Čia pat 
puikavosi vitrinose meniški gintaro, medžio 
drožinių ir kaukių eksponatai. Kiek toliau 
plačioje laiptinėje 2 manekenai papuošti 
moters ir vyro tautiniais rūbais derinosi prie 
šviesiai pilkos pusiau apskritos laiptinės 
sienos dekoruotos 5-iais intriguojančios 
kompozicijos pano (panneau). Pasikėlus 
laiptais į antrą aukštą parodos lankytojus 
sužavėjo gintariniai papuošalai dviejose 
vitrinose. Daug mačiau gintarinių papuo
šalų, bet tokių puikių ir taip meniškai at
liktų kūrinių nemačiau net ir Gintaro 
muziejuje Palangoje.

Ten pat buvo ir nelabai didelė salė, ku
rioje buvo rodomas lietuvių folkloro fil
mas, dailininko Rato plakatų ir atviručių 
stendas ir toliau lietuviškų knygų anglų 
kalba ir dvikalbių žodynų rinkinys. Pačia
me salės gale puikavosi didelis raguolis 
(šakotis) ir žagarėliai. Truputį gaila, kad 

Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje - pasiruošimo darbai prieš parodą. Iš k.: Anskis 
Reisgys, Onutė Maksvytienė, Martina Reisgienė ir Ramona Ratas-Zakarevičienė.

bibliotekos salė neperdidžiausia, nes daug 
svečių joje nesutilpo ir klausėsi progra
mos koridoriuje.

Parodos įvado ir užsklandos prasmingą 
žodį tarė ALB Sydnėjaus Apylinkės pir
mininkas dr. Ramutis Zakarevičius. Po to 
Waverley savivaldybės mero p. Paul Pearce 
įgaliotas kalbėjo bibliotekos vedėjas p. 
Denis Moore. Savo kalboje jis ypatingai 
pabrėžė daugiakultūrinio principo puose
lėjimo svarbą ir su juo susijusios kultūros 
ir folkloro skleidimą. Jis padėkojo parodos 
iniciatorei ir padėjėjams už įdomiai sureng
tą parodą. Lietuvos Generalinis garbės kon
sulas Sydnėjuje p. Viktoras Šliteris OAM, 
pasirinkęs lietuvių tautai prasmingų bruožų 
pynę, jais apibūdino mūsų kraštą ir jo 
žmones. Po jo ALB Krašto Valdybos pir
mininkė Lolita Kalėda pasveikino anglų ir 
lietuvių kalba susirinkusius, priminė 
visiems, kad kovo 8-oji yra tarptautinė 
moters diena, ir pabrėžė šios folklorinio 
meno parodos svarbą. Po to du jauni, ta
lentingi muzikai žavėjo publiką J. Gruodžio 
ir kitų 2-jų ' ompozitorių kūriniais. Taip, 
turbūt atspėj >te, mieli skaitytojai, kad tai 
buvo Jacintą Mickus ir Niek Alvisio. Aišku, 
jie ir susilaukė gausių katučių. Ačiū Jums, 
mielas jaunime! Čia pat norėčiau dar pa
stebėti, kad kalbėtojų buvo net keli, bet jų 
kalbos buvo koncentruotos ir ne per ilgos. 
O kad taip būtų visuose renginiuose!

Baigdama straipsnelį noriu padėkoti 
parodos iniciatorei Onutei Maksvytienei, 
jos padėjėjams/oms Michael White, jau
niesiems Renatai Popenhagen ir Mantui 
Zėgeriui-Kalėdai, Martinai Reisgienei, Ire
nai Kalėdienei, Onutei Kapočienei, Nijolei 
Chan, Ramonai Ratas-Zakarevičienei bei 
visiems tautiečiams, kurie ir padėjo ir taip 
mielai sutiko paskolinti savo gražius ir 
brangius eksponatus.

Lauksime ir ateityje panašių renginių!
Isolda Poželaitė-Davis AM
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Dainų švente pasaulio lietuviai vainikuos 
Lietuvos valstybės jubiliejų

Vilnius, kovo 13 d. (ELTA). Birželio 30- 
liepos 6 dienomis Vilniuje vyksianti pirmoji 
šiame amžiuje Pasaulio lietuvių dainų 
šventė taps iškilmingiausiu Lietuvos vals
tybės - karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejinės programos renginiu.

Numatoma, kad šventėje dalyvaus apie 
1 350 meno kolektyvų - ansamblių, chorų, 
šokėjų grupių, iš viso - per 35 000 dalyvių 
iš Lietuvos, JAV, Kanados, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos, Brazilijos ir Lenkijos.

Kaip spaudos konferencijoje sakė kul
tūros ministrė Roma Dovydėnienė, iš pra
ėjusių metų perkelta Dainų šventė šįmet 
bus daug įspūdingesnė, ilgesnė ir šven- 
tiškesnė negu iki šiol vykusios. Ministrė 
priminė, kad vienintelės pasaulyje nacio
nalines dainų šventes rengiančios trys 
Baltijos valstybės 2002 metais pasiūlė 
įtraukti šį unikalų kultūros reiškinį į 
UNESCO Žodinio ir nematerialaus pasaulio 
šedevrų sąrašą.

Pasak Pasaulio lietuvių dainų šventės 
direktoriaus Juozo Mikutavičiaus, valstybės 
jubiliejinių renginių dominante tapsiančią 
šventę kuria visi Lietuvos žmonės. Pagrin
dinis šventės organizatorius - Lietuvos 
liaudies kultūros centras siekia, kad Dainų 
šventė taptų visos valstybės ir kiekvieno jos 
piliečio švente. Gausiausiai dainų šventėje 
dalyvaus Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klai
pėdos apskritys. Užsienio lietuvių šokių 
grupės ir choristai gausiausiai atstovaus 
Čikagos, Toronto, Los Angeles, Punsko 
lietuvių bendruomenėms, taip pat Vokietijos 
Vasario 16-osios Gimnazijai. Tautinio ben
drumo temai skirtą specialią Dainų šventės 
dainą ir vaizdo klipą “Tai mes” pagal poeto 
Justino Marcinkevičiaus eiles sukūrė kom
pozitorius Gintautas Abarius ir televizijos 
režisierius Linas Paugis. Lietuvos televizija 
taip pat rengiasi kurti proginį filmą apie 
žmogaus gyvenimą su daina.

Septynias dienas truksianti šventė pra
sidės Lietuvos tautinio kostiumo kolekcijos 
pristatymu naujajame “Forum palace” 
Konstitucijos prospekte. Čia bus demons
truojami rekonstruoti XIX-XX a. Lietuvos

etnografinių regionų drabužiai ir tautiniais 
motyvais sukurti šiuolaikiniai dizainerių 
darbai.

Liepos 1-ąją Vingio parke vyks Kartų 
vakaras ir miuziklo “Velnio nuotaka” prem
jera. Garsųjį miuziklą atliks Lietuvos valsty
binis simfoninis orkestras, dainininkai, 
muzikantai, aktoriai.

Liepos 2 dieną Katedros aikštėje pirmą 
kartą skambės specialiai Dainų šventei 
sukurtas Vidmanto Bartulio kūrinys “Mūsų 
Lietuva”. Jį atliks Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, Kauno valstybinis 
choras, solistai, roko grupės, pučiamųjų 
orkestrai.

Liepos 3 dieną Simono Daukanto aikš
tėje bus iškilmingai paskelbiama Pasaulio 
lietuvių dainų šventė, o Sereikiškių parke 
ir pilių teritorijoje vyks Folkloro diena 
“Slauna mūsų giminėlė”. “Arkos” galerijoje 
bus atidaroma liaudies meno paroda.

Liepos 4 dieną Vilniaus universiteto 
kieme vyks kanklių ansamblių popietė 
“Skambėkite, kanklės”, o Kalnų parke - 
tradicinis ansamblių vakaras “Virsmo 
spalvos”.

Liepos 5 dieną Katedros ir Rotušės aikš
tėse vyks pučiamųjų orkestrų paradai, o 
vakare Žalgirio stadione - Šokių diena 
“Gyvybės žalias medis”.

Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, rengia
mos visų šventės dalyvių eitynės-mani- 
festacija, o vakare Vingio parke Lietuvos ir 
užsienio lietuvių chorai dalyvaus Dainų 
dienos koncerte “Karūna Tėvynei”.

Pasaulio lietuvių dainų šventei iš Lie
tuvos biudžeto skiriama 2.5 mln. Lt, dar 1 
mln. organizatoriai planuoja surinkti už 
bilietus ir iš rėmėjų. Meninei programai 
kurti skirta per 1.24 mln. Lt. Dalyviams iš 
Lietuvos regionų į sostinę atvežti skiriama 
800 000 Lt, jiems apnakvydinti sostinės mo
kyklose - per 400 000 Lt, o išeivijos meno 
kolektyvams išlaikyti - beveik 460 000 
tūkst. Lt. Bilietai į Dainų šventės renginius 
bus pradėti pardavinėti balandžio 15 d. Jie 
kainuos nuo 10 iki 80 litų, bus ir specialūs 
bilietai šventę remiantiems verslininkams.

Lietuvos žemėlapio sukaktis
ELTA. Šįmet sukanka 390 metų, kai 

buvo išleistas pirmasis Lietuvos žemėlapis, 
kurį sudarė Nesvyžiaus kunigaikštis Mika
lojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Lie
tuvos kanclerio Mikalojaus Radvilos Juo
dojo sūnus. Šios sukakties proga kovo 19 
d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje ati
daryta paroda “Lietuva žemėlapiuose” ir 
pristatyta to paties pavadinimo knyga.

Pasak istorikų, pirmojo žemėlapio atsi
radimas yra svarbus įvykis ne tik Lietuvos 
kartografijos, bet ir visos valstybės istorijoje. 
Pasaulyje egzistuoja tik vienas pirmosios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės že
mėlapio laidos egzempliorius. Jis buvo ap
tiktas 1913 m. Švedijoje, iki šiol saugomas 
Upsalos universiteto bibliotekoje.

1613 m. Amsterdame išleistas žemėlapis 
pasižymi aniems laikams stebėtinu tikslu
mu. Jis apima visą tuometinės Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją ir buvo 
nubraižytas naudojantis atskirų vietovių 
geografinėmis koordinatėmis, nustatytomis 
astronominiu būdu ir tiesioginiais atstumų 
matavimais žemės paviršiuje. Lauko karto
grafavimui vadovavo ir žemėlapį redagavo 
K. Radvila Našlaitėlis, o žemėlapį nubraižė,

kaip spėjama, spaustuvininkas ir kartogra
fas Tomas Makovskis.

Žemėlapį sudaro trys dalys: Lietuvos 
žemėlapis su geografiniu tinklu, Dnepro 
upės eskizas ir Lietuvos aprašymas. Visi 
parašai.ir paaiškinimai parašyti senąja lo
tynų kalba. Žemėlapyje pažymėta apie 1000 
gyvenviečių (etnografinėje Lietuvoje - 250) 
ir apie 1 800 upių (Lietuvoje - 84). Gyven
vietės sugrupuotos pagal politinę, ūkinę, 
kultūrinę svarbą ir pažymėtos skirtingo 
dydžio ir įvairaus sudėtingumo panorami
niais piešinėliais.

Žemėlapio rengimas truko beveik ketvir
tį amžiaus (1590-1613). Galiausiai jis buvo 
išraižytas vario plokštelėse, o brėžinys per
keltas ant metalo Olandijos sostinėje Ams
terdame. Žemėlapio tiražas veikiausiai buvo 
nedidelis, nes žemėlapiai tais laikais buvo 
labai brangūs ir leidžiami mažais kiekiais. 
Švedijoje saugomas 107 cm ilgio ir 82 cm 
pločio egzempliorius užlipintas ant drobės, 
jį galima suvynioti ant dviejų medinių laz
delių. Seniausias geografinis dokumentas, 
vaizduojantis Lietuvos teritoriją, yra II-ame 
amžiuje Klaudijaus Ptolemėjo sudarytas 
Vidurio Europos žemėlapis. □

PATIKSLINIMAS Siųsdamas Jums detales apie mūsų naują Valdybą, padariau klaidą
J.Paškevičiaus adrese. Žemiau yra jo teisingas adresas:

Juozas Paškevičius (pirmininkas/iždininkas)
59 Sixth Ave
West Moonah, Tas. 7009 (ne 7008). Tel.: (03) 6272 6360
Ačiū už atitaisymą. '■/ R.Tarvydas

Lithuanian language and Culture 
Summer Course/ Intensive Language 

Preparation Course (ILPC)* 
Date: July 22 - August 19,2003

Duration: 4 weeks
TUition fee: 1800 LTL (525 EUR)
Application fee: 100 LTL (30 EUR)

Every year an international four-week summer course in
Lithuanian Language and Culture is organised at Vytautas Magnus University in Kaunas, 
Lithuania. The course provides intensive Lithuanian language classes at three levels and an 
opportunity to get acquainted with Baltic and particularly Lithuanian culture.

* ILPC are organised for Socrates/Erasmus students to prepare them for studies at Lithuanian 
universities and help them achieve personal or professional goals. ILPC are designed for 
university students of any academic level: undergraduates, graduates and postgraduates. Erasmus 
students applying for these courses are free of application and tuition fee.

Language classes are given daily, Monday to Friday, in total 26 - 30 academic hours per 
w eek Classes are held on weekdays 9 a.m. -1 p.m. In the afternoons, students are expected to 
participate in afternoon lectures. The lectures aim at giving a broader view of the Lithuanian 
culture by focusing on various issues of the society, including economics, politics, history, 
literature and art. The lectures are given in English.

Participants of the course have access to the university library, computers, as well as some 
other facilities. Extracurricular activities, such as participation in cultural events, excursions 
to historic places, museums, sports and other activities are organised as well. Three weekend 
excursions to the most attractive places of Lithuania are offered to the summer course 
participants. Changes are passible on participants demand and interest.

You must be over 18 in order to apply. Application forms can be obtained from the 
University’s International Relations Office or via Internet: http://www.vdu.lt/lkkvk 

All applications should be received by June 24, 2003. A non-refimdable application fee of 
30 EUR (in Travellers cheque or bank cheque only) must be sent along with the application 
form. The application fee is used to cover the cost of organizing the summer course.

In memoriam
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A^A Mark Kaye
mirus, skaudžiose netekties valandose nuoširdžiai užjaučiame tėvelius -

Veroniką ir Aleksą Kaminskus-Kaye ir visą šeimą.
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

A'u3 A Mark Kaye
, mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame tėveliams Verai ir Aleksui, sesutei Rūtai,
broliui Andriui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Tamara ir Benius Vingiliai

Ištikimam broliui ramovėnui

A^A Pranui Šauliui,
apleidus mūsų gretas, dukroms Birutei (Kymantienei) ir Rasai, sūnums Rimui

ir Arūnui, jų šeimoms, artimiesiems ir giminaičiams nuoširdžią užuojautą reiškia
ir kartu liūdi

Melbourno Ramovėnai

Mirus

A'ir'A Markui Kaminskui,
vietoje gėlių au cojame “Mūsų Pastogei” $50.

Albina Liutackienė

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.

Balandžio 13 d. - Prel. Petro Butkaus MBE 10 metų mirties metinės.
Balandžio 20 d. - Velykos.
Gegužės 18 d. - Motiįios diena. Kapų lankymas.
Birželio 15 d. - Balti trėmimų minėjimas.
Liepos 20 d.
Rugpjūčio 17 d.
Rugsėjo 21 d.
Spalio 19 d.
Lapkričio 9 d. - Kapų lankymas.
Gruodžio 25 d. - Kalėdos.

Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt, tel.: 9649 2374. Laidotuvių, krikštynų
reikalais tikintieji prašomi kreipti s į kleboną. Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas,
todėl pamaldos vyks Parapijos sal jje, kol bus užbaigtas remontas. Parapijiečių aukas
šiam remontui priima Danutė Anikienė ir Antanas Kramilius. Kitais reikalais infor-
maciją suteiks Danutė Ankienė, tel.: 9871 2524. Parapijos Komitetas
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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”

KaziuRo Hlugėjc I
Craving sausages &-sauerkraut? No bagels in your pantry? 

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

KOVO 30 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.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.

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

Juozo ftlmio Jūragio
Pagerbimas

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

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

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.

A^A prel. Petro Butkaus MBE
10 merų 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

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

ALB Adelaidės Apylinkės

Visuotinis Metinis
Susirinkimas

Šaukiamas 2003 m. kovo 30d., sekmadienį, 
1.30 vai. 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

S60,000

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

K. Butkus (S280360)
Penkta speciali atskira auka.

Valdybos vardu dėkoju už auką.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

į Me 
kove 
30 d 

h

Siuntiniai į Lietuvą iš 
Melbourno

S iuntinius į Lietuvą prašome pristatyti 
boumo Lietuvių Namų Jubiliejinę salę 
29 dieną tarp 10 ir 12 vai. arba kovo 
tarp 12 ir 15 vai.
uoširdžiai dėkojame visiems, dosniai

aukc usiems mūsų globotiniams pinigais, 
ižiais ir avalyne.
. Melbourno Lietuvių Katalikių 

Moterų Draugija

drab

TURGUS įvyks sekmadienį, balandžio 6 dieną,

2.30 vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.
r

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

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
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LITHUANIA: Honorary Cc>nsuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and-
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General 
40 B Fiddens Wharf Road
Killara, NSW 2071
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.0

the Australian Capital Territory.

Tel.: (02) 9498 2571
Fax: (02) 9498 2571

) p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia
Ms Janina Vabolis. Honorary Consul
25 McLachlan Avenue
Glenelg North. SA 5045 e-m
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.0(

ind Northern Territory..........

Tel: (08) 8294 3792 
ail: jvabolis@senate.com.au 
) p.m.

Jurisdiction:....... Victoria and Tasmania.....................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street
Burwood, VIC 3125
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00

1 Tel: (03) 9808 8300
Fax: (03) 9808 8300 

p.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidqas 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 skeliamų turinį redakcija neatsako.
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