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Sydnėjaus Šeštadieninė Mokykla

Sydnėjaus Šeštadieninės Mokyklos lietuvių kalbos kursų mokiniai su savo mokytoja 
paskutinę 2003 mokslo metų dieną. Apatinėje eilėje iš kairės: Jenna Kazokas, Vilija 
Jurkšaitis. Viršutinėje eilėje iš kairės: Darius Popcnhagen, Darius Kazokas, Mantas 
Zegeris-Kalėda, Andrius Jurkšaitis, Jonathan Lee, Luke Kains ir mokytoja Liuda 
Popenhagen. Elės Kains nuotrauka.

Vn^n“Xs Lietuvos įvykių apžvalga

Kas butų
“naujasis”?
(BNS). Politikos 

užkulisiuose jau ku
riama strategija, ką 
priešpriešinti dabar
tiniam Prezidentui 
Rolandui Paksui, jei 
jis pralaimėtų apkal
tą, tačiau vėl iškeltų

savo kandidatūrą per prezidento rinkimus.
Ne tik Seimo opozicijoje, bet ir valdan

čiojoje daugumoje esančios partijos jau kurį 
laiką neoficialiai, bet intensyviai svarsto 
galimų pirmalaikių prezidento rinkimų 
variantus. Nors viešai jokia kandidatūra 
nebuvo įvardyta, tačiau politikai neoficia
liuose pokalbiuose neslėpė, kad visi reales
ni politiniai variantai sukasi apie dvi figū
ras - buvusius prezidentus V.Adamkų ir 
A.Brazauską.

Anot “Respublikos”, Liberalų ir centro 
partijos atstovai neslepia, jog tinkamiau
siu kandidatu, galinčiu įveikti R.Paksą 
pirmalaikiuose rinkimuose, jie laiko V.Adam
kų. Kai kurie liberalcentristų lyderiai ne
oficialiai tvirtino, kad jų norus grąžinti V 
Adamkų į didžiąją politiką stiprina tai, jog 
ir pats V.Adamkus artimiausiems savo ap
linkos žmonėms yra pranešęs, kad kan
didatuotų pirmalaikiuose prezidento rinki
muose. Teigiama, kad V.Adamkus yra pa
skelbęs ir vieną sąlygą - jis rinkimuose da
lyvautų tik tuo atveju, jei nekandidatuotų 
ABrazauskas.

Tuo tarpu dešiniųjų partijų lyderiai ko
mentuodami susidariusią situaciją stengiasi 
būti atsargūs. “Mūsų pozicija, kalbant iš 
principo, yra tokia: reikės, paremsime ben
drą kandidatą. Juo gali būti kad ir A. Bra

zauskas. Vis dėlto, savaime suprantama, su 
didesniu entuziazmu žvelgiame į V. Adam
kų ", - sakė vienas iš liberalcentristų lyderių 
Eugenijus Gentvilas.

Vėliau konservatorių lyderis Andrius 
Kubilius griežtai atsiribojo nuo pranešimų 
žiniasklaidoje apie tariamus Tėvynės sąjun
gos planus remti premjerą Algirdą Brazaus
ką galimuose prezidento rinkimuose ir va
dina juos "neatitinkančiais tikrovės svais- 
čiojimais". Tokius pranešimus A. Kubilius 
vertina kaip "provokaciją ir bandymą suga
dinti gerus partneriškus santykius su V. 
Adamkumi ”.
Lietuvos ekonomika auga sparčiai

Sausio 28 d. (ELTA). Praėjusiais metais 
Lietuvos ekonomikos augimas buvo sparčiau
sias ne tik Europoje, bet ir vienas didžiausių 
pasaulyje. Išankstiniais duomenimis, pasku
tinįjį praėjusių metų ketvirtį Lietuvos ben
drasis vidaus produktas (BVP) padidėjo 
10.6%, o per visus 2003 metus BVP augimas, 
palyginti su 2002-aisiais, siekė 8.9%.

"Pagal svarbiausius makroekonomi
nius rodiklius Lietuvai praėji; metai buvo 
geriausi nuo Nepriklausomybės atkūrimo. 
Nepaisant labai aukštos bazės, BVP ketvir
tąjį ketvirti išaugo daug daugiau nei buvo 
tikėtasi - 10.6%. Toks aukštas augimas 
ketvirtąjį ketvirti ir geri kitų ketvirčių rezul
tatai davė metinį rezultatą, kokio nesiti
kėjome. Per 2003 metus veikusiomis kaino
mis bendrojo vidaus produkto sukurta už 
beveik 55 mlrd. litų - 8.9% daugiau nei 
2002 m., skaičiuojant palyginamosiomis 
2000 metų kainomis ”, - sausio 28 d. pareiškė 
Statistikos departamento vadovas Algirdas 
Semeta.

Nukelta į 2 psl

Sveikinimas
Vasario 16-osios

proga
Vasario 16-osios Aktas tapo ir lieka svarbiau
sia Lietuvos istorijos gaire. Prie šio Akto mūsų 
tauta ėjo kryžiaus kelius, paženklintus netek
timis, tremtimi ir kalėjimais. Kiek reikėjo dva
sios stiprybės ir pasišventimo grumtis su ga
lingu prispaudėju. Ir šiandien, prisiminda
mi savo valstybės istorinę praeitį, sekdami jos 
netekčių, ištrėmimų kelią ir pagerbdami ko
votojų už Nepriklausomybę atminimą, turime 
suprasti, kad mūsų mažos tautos jėga - vie
nybėje. Puoselėkime ją visomis išgalėmis ir 
padėkime vienas kitam. Semkimės iš šio at
mintino įvykio įkvėpimo atkakliai ir sutelktai 
dirbti Tėvynės labui. Perduokime šį nusitei
kimą jaunimui savo darbuose ir maldoje.

ALB Krašto Valdyba, nuoširdžiai sveikinda
ma visus Australijos lietuvius su reikšminga 
Vasario 16-osios švente, linki, kad gyvenimo 
tėkmė atneštų Jums daug prasmingų ir giedrių 
dienų. Pagarbiai

Lolita KALĖDA
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Nauja V.Landsbergio knyga
Sausio 28 d. per spaudos konferenciją 

Seime Vytautas Landsbergis pristatė savo 
naują knygą “Lukoil prieš Williams”, kuri, 
pasak jo, yra "dokumentinis liudijimas, kaip 
buvo iš tikrųjų ”.

Knygą sudaro su 1999 m. vykusiomis 
derybomis dėl “Mažeikių naftos” susijusios 
pareigūnų susirašinėjimo ištraukos, prane
šimai spaudai, naujienų agentūrų informaci
ja, kiti dokumentai. VLandsbergis yra šio 
dokumentų rinkinio sudarytojas.

Tvirtinantiems, kad R. Paksas atsisakęs 
pasirašyti “blogą sutartį”, V. Landsbergis 
priminė, jog "jis, kaip Ministras Pirmininkas, 
įgaliojo pasirašyti vieną iš ministrų Todėl, 
pasak jo, teiginys apie R. Pakso atsisakymą 
pasirašyti sutartį "neišlaiko kritikos".

V Landsbergis taip pat neigė kalbas, jog 
“Mažeikių naftos” įmonė "atiduota ameri
kiečiams už dyką". “Pirmiausia ne atidavė,

o už 150 milijonų dolerių pardavė vienin
teliam pirkėjui, kuris tada pirko. Ir pardavė 
ne visą, o tik trečdalį akcijų, taigi Lietuvos 
Vyriausybė liko savininkė”, - pažymėjo V. 
Landsbergis.

Pasakjo, normaliam įmonės darbui trukdė 
žaliavos tiekėjų - pačios Rusijos Vyriausybės 
organizuota “minkšta blokada”, kuria buvo 
siekiama, kad “Mažeikių nafta” nebūtų pel
ninga. Be to. tarp politikų buvo su “Lukoil” 
interesais susijusių asmenų. "Ypatinga pa
dėtis susidarė paskutiniame sutarties rengi
mo etape, kai sandorio užbaigai ėmė truk
dyti naujasis 1999 metų vasaros Ministras 
Pirmininkas R. Paksas ir du jo pasikviesti 
ministrai. Jų veiksmai — pirmiausia sutarties 
bloginimas ir vilkinimas-vis labiau panašėjo 
į sabotažą, naudingą “Lukoil”, - savo 
baigiamosiose pastabose pažymi V. Lands
bergis. (Pagal ELTA)

Miestuose - du trečdaliai Lietuvos gyventojų
Sausio 27 d. (ELTA). Lietuvos miestuose 

gyvena maždaug du trečdaliai Lietuvos gy
ventojų, o likusieji - kaime. Statistikos de
partamento duomenimis, iš 3 451 000 žmo
nių mieste gyveno 65.9 %, arba 2 189 000, 
o kaime - truputį daugiau kaip trečdalis - 
34%.,arbal 129000. Į šiuos duomenis nėra 
įtraukti vaikai iki vienerių metų.

Lietuvos gyventojai pasižymi sėslumu. 
Per vienerius metus iki surašymo tik 3.3% 
miesto gyventojų keitė savo gyvenamąją vie
tovę, o kaimo gyventojų - dar mažiau - 3%. 
Dažniausiai savo nuolatinę gyvenamąją vie
tovę keitė 20-39 metų gyventojai, sėsliausi 
buvo 60 metų ir vyresni gyventojai.

Pagal surašymo duomenis 92.9%Lietu
vos gyventojų gimė Lietuvoje, iš jų 45.1 % 
- mieste, 47.8% - kaime. Surašymai sutei
kė galimybę palyginti Baltijos šalių gyven
tojus pagal gimimo vietą: Latvijoje pačioje 
šalyje atitinkamai gimė 82% gyventojų ir 
18% -r užsienyje, Estijoje šis santykis suda
ro atitinkamai 81% ir 18%.

204 100. arba 5.9%, gyventojų gimė ne 
Lietuvoje. Didžiausią jų dalį sudaro gimę 
Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Statistikų 
skaičiavimais, 60% miesto gyventojų 
Lietuvoje gimė mieste, kas trečias - kaime.

Daugiau kaip 80% kaimo gyventojų 
gimė kaime ir tik kas septintas - mieste.
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paKs Trumpai iš visur
♦ Iš Irano par
lamento 290 narių 
220 yra reformų 
šalininkai, tačiau 
parlamentas pasi
rodė bejėgis prieš 
Irano patikėtinių 
tarybos paskelbtą 
nutarimą išbraukti 
beveik visus refor

mų šalininkus iš vasario 20 d. parlamento 
rinkimų kandidatų sąrašo. Vasario 1 dieną 
123 parlamentarai atsisakė iš pareigų, pro
testuodami prieš nutarimą. Irano religinis 
lyderis ajatola Ali Khomcnci atmetė parla
mento pirmininko Mehdi Karroubi prašymą 
atidėti rinkimus.
♦ Vasario 2 dieną Izraelio ministras pir
mininkas Ariel Saron paskelbė planą, pagal 
kurį Izraelis eventualiai evakuos visus žy
dus naujakurius iš Gazos ruožo. Ten šiuo 
metu žydai turi 17 centrų su šiltadaržiais, 
dirbtuvėmis, fabrikais ir mokyklomis. Iz
raelis nenumato atitraukti naujakurių iš 
Vikarinio kranto.
♦ Vasario 3 d. Ariel Saron vieno balso 
persvara laimėjo prieš jam iškeltą nepasi
tikėjimo klausimą Izraelio parlamente.

Prieš Ariel Saron balsavo religinių 
partijų nariai, jo sąjungininkai koalicinėje 
vyriausybėje, jį aštriai puolę dėl Gazos eva
kuacijos plano.
♦ Vasario 3 dieną 18-tas žmogus mirė 
Azijoje nuo paukščių gripo. Iš jų 13 mirčių 
užregistruota Vietname. 5 žmonės mirė Tai
lande. Nuo dabar siaučiančios ligos atmai
nos miršta 70% susirgusių žmonių.
♦ Vasario 5 dieną Britanijos Morecombc 
įlankoje netoli Lancaster prigėrė devynioli
ka nelegalių kiniečių emigrantų, rinkusių 
moliuskus. Jie nesuskubo pabėgti nuo greit 
kylančio jūros potvynio. Vietiniai gyven
tojai, išgelbėję 14 kiniečių, negalėjo su jais 
susikalbėti, reikėjo konsulato pagalbos.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

„2002-ieji buvo pagrindinis licencijų iš
davimo laikas - tais metais aktyviai ruoštasi 
veiktai. O 2003-iaisiais šis noras jau įgyven
dintas - buvo sparčiai steigiami punktai bei 
atidaromi nauji kazino ir salonai“, - sakė 
VLPK pirmininkas Česlovas Blažys.

Lietuvos azartinių lošimų rinkos lyderė 
pernai išliko Estijos kapitalo bendrovė 
„Olympic Casino Group Baltija“, kurios ka
zino ir lošimo automatų salonuose gyventojai 
2003-iaisiais pralošė virš 20 mln. litų, arba 3 
kartus daugiau nei 2002 metais. Tarp kitų 
savininkams pelningų vietų (pelnas virš 2 
mln. litų) yra: Klaipėdos „Nešė“ kazino ir 
lošimo automatų salonas. „Casino Planet“ 
Vilniuje ir Palangoje. „Grand Casino World“ 
Vilniuje.

Pernai Lietuvoje populiarėjo ir lažybos, o 
šios rinkos lyderė išliko bendrovė „Top Sport“. 
kuriai gyventojai pralošė 1.7 mln. litų.

2003 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 11 
lošimo namų (kazino), 21 lošimo automatų 
salonas, 1 bingo ir 58 lažybų punktai. Juose 
veikė 100 stalų. 552 neriboto išlošimo ir 363 
riboto išlošimo azartinių lošimų automatai.

Sklypų skandale dar neaišku
Visario 3 d. (ELTA). Specialiųjų tyrimų 

tarnybos (STT) vadovas Vilentinas Junokas 
antradienį pateikė Seimo Pirmininkui Artūrui 
Paulauskui galimai įsivėlusių į sklypų skan
dalą dviejų kadencijų (1996-2000 ir 2000- 
2004) tikrintinų Seimo narių sąrašą, kuriame 
yra 45 politikų pavardės. Pasak V Junoko. 
tai neskelbtinas, riboto naudojimo sąrašas, 
kurį STT galės paskelbti tik tada, kai spe
cialistai nustatys žemės reformą rcglamen-
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Manoma, kad šiuos kiniečius nelegaliai 
įsivežė kriminalinės organizacijos, išnau- 
dodamos juos juodžiausiems darbams.
'♦ Vasario 5 dieną Pakistano ministrų 
kabinetas rekomendavo, kad amnestijos 
įstatymas būtų pritaikytas mokslininkui dr. 
Abdul Qadcer Khan, kuris prisipažino 
vadovavęs juodosios rinkos grupuotei, 
pardavinėjusiai atominių ginklų paslaptis 
įvairiems Azijos ir Afrikos kraštams.
♦ Vasario 6 dieną ryte pilname keleivių 
Maskvos požeminiame traukinyje susi
sprogdino savižudė moteris, užmušdama 
apie 40 žmonių, sužeisdama virš 100 kitų. 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin tuoj 
apkaltino čečėnų sukilėlių lyderį Aslan 
Maškadov sprogimo planavimu, tačiau 
čečėnų sukilėlių vadovybė pasmerkė šį 
teroro veiksmą.
♦ Vasario 6 dieną žemės drebėjimas su
krėtė Indonezijos valdomą Naujosios Gvi
nėjos dalį (Papua provinciją). Nabire mieste 
žuvo 23 žmonės, nutraukti ryšiai su krašto 
giluma.
♦ Vasario 7 dieną įvyko keletas susi
dūrimų tarp Izraelio karių ir palestiniečių 
Gazos ruože, nuostolingų abiems pusėms. 
Vėliau tą dieną Izraelio sraigtasparnis iš
šovė raketą į automobilį, važiuojantį Ga
zos mieste, sužeisdamas kelis Islamic Jihad 
organizacijos narius ir užmušdamas pra
eivį - dvylikos metų berniuką, ėjusį į 
mokyklą.
♦ Venecija, pagarsėjusi savo kanalais, 
įvedė keletą vienos krypties gatvių pėstie
siems. Prieš kryptį ciną pėstieji bus bau
džiami piniginėmis baudomis nuo 25 iki 
500 eurų.
♦ Visario 8 dieną Didžiosios Britanijos 
sosto įpėdinis princas Charles aplankė bri
tų karius Basrojc. Irake, ir pasikalbėjo su 
vietiniais Irako pareigūnais, išklausydamas 
jų rūpesčius.

□

tuojančių įstatymų pažeidimą.
STT vadovas taip pat nenurodė, kokioms 

partijoms atstovauja sąraše atsidūrę asmenys. 
Paklaustas, ar pageidaujančios frakcijos, 
pavyzdžiui. Tėvynės sąjunga, galės paskelbti 
savo partiečių pavardes. V. Junokas sakė, kad 
tai yra partijų reikalas.

Tuo tarpu Seimo Pirmininkas A Paulaus
kas sako tapęs gautų sąrašų “įkaitu” irnežinąs. 
ką su sąrašu daryti. Jis apgailestavo nesulau
kęs iš STT tyrimo rezultatų. “Mes laukėme 
rezultatų, o sulaukėme tik pasakymo, kad dar
bas bus pradėtas. Pateiktas sąrašas nėra joks 
nei kaltinamasis sąrašas, nei įrodymas, nei 
pagaliau galutinė išvada... Todėl keista situ
acija, nes visur sakoma, kad Seime yra pažei
dėjai, neteisėtai įsigiję sklypus. Bet kai pa
prašau konkrečiai pateikti pavardes politi
kų, kurie neteisėtai įsigijo sklypus, man sa
koma, kad tokių nėra. Kitaip tariant, viskas 
migloje, kaip ir anksčiau, jokio aiškumo 
nėra”, sako Seimo Pirmininkas.

Švęs įstojimą į ES
(ELTA). Gegužės 1-oji. Lietuvos įstojimo 

į Europos Sąjungą diena, bus paminėta įvai
riais renginiais ir saliutais.

"Ta diena bus paminėta ne tik Vilniuje, 
bet ir visoje Lietuvoje - praktiškai kiekvie
name mieste, kiekvienoje savivaldybėje. Nu
matome. kad šios dienos proga balandžio-ge
gužės mėnesiais bus surengta maždaug 300 
renginių. Norime, kad renginiai nevyktų už
darose patalpose, o kad būtų surengta šventė 
visiems gyventojams”, - sako Vyriausybės 
atstovė Jurga Tapinienė.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

Apklausa gal vėluosis...
teisminiuose tyrimuose dėl neteisėto spaikli-(BNS). Kaltinimus Prezidentui Rolandui 

Paksui nagrinėjanti Seimo komisija gali 
nespėti laiku pateikti išvadų parlamentui.

Komisija turėtų baigti darbą iki vasario 
13-osios, tačiau užtrukus liudytojų apklausai 
jos išvados bus pradėtos formuluoti tik kitą 
savaitę. Jei komisija nespėtų pateikti išvadų, 
parlamentas gali pratęsti jos terminą. Seimas, 
atsižvelgdamas į komisijos darbo pabaigą 
yra pratęsęs eilinę rudens sesiją iki vasario 
19 dienos.

Ar komisijai pavyks iki nustatyto termino 
pateikti savo išvadas, priklausys ir nuo Pre
zidento pozicijos. Jis iki šiol neatsakė Gene
ralinei prokuratūrai, ar duos parodymus iki-

bet apkalta jau formuluojama
Vhsario 3 d. (ELTA). Seimo specialioji ty

rimų komisija, nagrinėjanti Prezidentui Ro
landui Paksui iškeltų kaltinimų pagrįstumą 
parengė vieno iš šešių kaltinimų projektą.

Šeštuoju kaltinimu Prezidentas kaltinamas 
aplaidžiai vykdęs savo pareigas, nenustatęs 
savo patarėjų kompetencijos ribų. Tai sudarė 
prielaidas jiems piktnaudžiauti savo įgalio
jimais. Tuo pačiu R. Paksas kaltinamas nesi- 
ėmęs veiksmų užkirsti kelią atskirų savo pa
tarėjų piktnaudžiavimams. Tuo, pagal šeštąjį 
kaltinimą. Prezidentas šiurkščiai pažeidė 
Konstituciją bei sulaužė duotą priesaiką.

Čia yra išvardijami Prezidento patarėjai, 
viršiję savo įgaliojimus: Remigijus Ačas. 
Visvaldas Račkauskas. Evaldas Vaitkus. Vnalė 
Vinickienė. Alvydas Medalinskas. Visi jie, 
išskyrus R. Ačą liko dirbti ir atnaujintoje 
Prezidento komandoje.

Kaltinimo projektas buvo įteiktas Prezi
dento advokatams. Vienas jų, Gediminas 
Baublys, po komisijos posėdžio pareiškė 
manąs, kad projekte išvardinti faktai “yra 
menkai susiję su Prezidentui pareikštu kal
tinimu ". Čia pat advokatas pridūrė manąs, 
jog apskritai nė vienas iš šešių kaltinimų 
nėra pagrįstas.

Buriasi R.Pakso gynėjai
Vilnius, Vasario 5 d. (ELTA). Lietuvoje 

kuriamas neformalus pilietinis judėjimas “Už 
teisingumą ir demokratinę Lietuvą”. Visario 
7 d. vyksiančio jo steigiamojo suvažiavimo 
delegatai ketina išdėstyti savo požiūrį “į ša
lyje susiklosčiusią padėtį, į bandymus nuša
linti Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą, į 
vaikų įtraukimą į nešvarų politikų žaidimą ”, 
Tai pranešė iniciatyvinei grupei atstovau
jantis Seimo Libcraldcmokratų frakcijos na
rys Rolandas Pavilionis.

Jis prognozavo, kad dalyvauti šiame Vil
niuje. Profsąjungų rūmuose, vyksiančiame 
suvažiavime turėtų atvykti apie 5-6 tūkstan

Signatarai vargsta
Nepriklausomybės Atkūrimo Aklą pasira

šiusiems parlamentarams valstybė šiemet 
išmokės daugiau kaip milijoną litų. Į 
specialias pensijas pretenduoja net trečdalis 
Kovo 11-osios Akto signatarų. Visi jie tvirti
na nesuduriantys galo su galą todėl ir siekia 
gauti garantuotas valstybines pajamas. Pir
mąsias rentas planuojama išmokėti dar prieš 
Visario 16-ąją.

“Kauno dienai” pavyko sužinoti, kad tarp 
kitų signatarų į rentas pretenduoja Romualdas 
Ozolas, Medardas Čobotas, Romualda Ho
fertienė, Povilas Aksomaitis. Vidmantė Jasu- 
kaitytė, Nijolė Ambrazaitytė. Liudvikas Sau
lius Razmą Liudvikas Narcizas Rasimavičius. 
Antanas Karoblis, trys jau mirusių signatarų 
našlės. Į sąrašą pateko ir mirusio jauniausio 
signataro Gintaro Ramono du našlaičiais likę 
vaikai. Sąraše yra ir Nijolė Oželytė-Viitic- 
kūnienė. Oficialiai niekur nedirbanti aktyvi 
moterų klubo “6666” narė save vadina visuo
menininke. Ji skundėsi, kad neturi iš ko susi

mo privačioms bendrovėms bei slaptos in
formacijos nutekėjimo.

Prezidentas turi teisę atsisakyti duoti 
parodymus. Praėjusią savaitę generalinis 
prokuroras Antanas Klimavičius nusiuntė 
dar vieną paklausimą R. Paksui. ar šis sutiks 
duoti parodymus. „Jeigu prezidentas 
neatsakys, suprasime, jog jis nenori duoti 
parodymų", - praėjusią savaitę sakė 
generalinis prokuroras.

Apkaltos komisijai patvirtinus, jog 
kaltinimai yra pagrįsti ir rimti. Seimas turės 
balsuoti dėl prezidento nušalinimo. Toks 
balsavimas gali įvykti balandį. □

Visario 6 d. (ELTA). Generalinė proku
ratūra perduoda Seimo specialiajai tyrimų 
komisijai visą ikiteisminio tyrimo medžiagą 
kuri reikalinga tiriant kaltinimus Prezidentui 
Rolandui Paksui. Komisijos narys Seimo 
Pirmininko pavaduotojas Gintaras Stepona
vičius sakė, kad "iš šiandieninio sprencimo 
aišku, kad Generalinė prokuratūra nebesiti
ki, jog Prezidentas duos parodymus ",

Šią savaitę apkaltos komisijos vicepirm. 
J. Sabatauskas yra sakęs, kad Prezidentui 
neapsisprendžiant liudyti prokuratūrai ar 
ne, dėl to iš esmės stringa komisijos darbas. 
Tokiu atveju prokuratūra negalinti atiduoti 
visos su kaltinimais Prezidentui besisie- 
jančios kitų ikiteisminių tyrimų medžiagos.

Prokuratūra šiuo metu atlieka 6 ikiteismi
nius tyrimus, susijusius su skandalu, tarp jų 
dėl grasinimų Prezidentui, dėl valstybės pas
lapčių paviešinimo, dėl galimo valstybės tar
nautojų kišimosi sprendžiant “Žemaitijos kel
ių” bei “Šiaulių plento” turtinius klausimus 
bei kt Komisijos nariai buvo apsisprendę jau 
kitą savaitę pradėti rašyti išvadas nelaukdami 
iš prokuratūros visos medžiagos. Tyrimai dėl 
kelių kaltinimų galėtų būti baigti apsieinant 
ir su iki šiol komisijos turėta medžiaga.

čius žmonią kurie bursis aplink pastatą nes 
salėje tilps tik apie 500 delegatą "Mes kvie
čiame tuos, kuriems šiandien rūpi krašto 
padėtis ir ateitis, nepriklausomai nuo poli
tinių pažiūrų, nuo priklausomybės parti
joms”, - sakė R. Pavilionis.

Iniciatyvinei grupei atstovaujanti profsą
jungos “Solidarumas” vadovė Aldona Bal
sienė mano, kad šis judėjimas padės visiems 
mokytis reikšti savo nuomonę. Pasak jos, 
reikėtų paremti Seimo nario Kazio Bobelio 
iniciatyvą užbaigti apkaltą Lietuvos Pre
zidentui R. Paksui, kuri neturi "nei ateities, 
nei atspindi visųpiliečiu ir rinkėjų nuomonę ", 

mokėti už butą. "Grasina kitą savaitę elektrą 
išjungti”, - teigėji. Signatarė įsitikinusi, kad 
dauguma jos kolegų "nepritapo prie tokios 
Lietuvos, kokia yra dabar, todėl ir prašo 
rentos, nes tomis laukinėmis rinkos sąlygo- 
misneturi užkąduonoskriaukšlėsnusipirkti".

R. Ozolas “K.d.” sakė dabar neturįs lėšų 
normaliam pragyvenimui, todėl ir prašo pagal 
įstatymą priklausančios pensijos. Jis nusi
vylusiu balsu kalbėjo: "Noriu rentą gauti, kad 
nusipirkčiau benzino ir važinėčiau po Lietuvą 
agituodamas prieš tą tvarką kai parduodama 
Lietuva. Aš prieš Lietuvos pardavimą ", “Kai 
ateis Europos Sąjunga, turės dar daugiau 
duoti tos rentos. Jeigu jau parsidavėm jiems, 
tegul dabar moka", - pridūrė jis.

R.Hofertienė sakė, kad pensija jai reikalin
ga ne tik, kad grąžintų per kelerius nedarbo 
metus susikaupusią kelių dešimčių tūkstančių 
litų skolą už butą. "Renta žadu pasinaudoti, ban
dydama įgyvendinti savo parengtusplanus, kaip 
pagerinti Lietuvos švietimo sistemą”, - sekė ji..
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Lietuviškos pamaldos Geelonge
Lietuvoje sakydavo: “Kalėdos, Kalėdos, 

o po Kalėdų - tos pačios bėdos”. Nė nepa
jutome, kaip Geelonge prabėgo dviguba 
šventė ir sausio pabaiga.

Šv. Kalėdų rytą lietuviškos pamaldos šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 8.30 vai. ryto 
reiškia, kad Geelongo lietuviai pirmieji pra
deda Bernelių mišių pamaldas Australijoje.

Kadangi dabar vasara, tai tik malonumas 
atsikelti anksčiau, o kun. Algirdui Šimkui 
reikėjo net iš Melbourne atvažiuoti...

Nors metų bėgyje netekome daug lie
tuvių, bet bažnyčioje nesijautė šio suma
žėjimo, nes svečiai papildė mūsų gretas.

Išnešant kryžių skambėjo “Sveikas Jėzau 
gimusis”. Kun Algirdui Šimkui atnašaujant 
šv. Mišias girdėjome “Gul šiandieną”, “Tylią 
naktį”, kurias Birutė Gailiūtė-Liebich pa
leido iš juostelės. Skaitymą aiškiai ir gražiai 
paskaitė Stasė Lipšienė. Tikinčiųjų maldą 
perskaitė bažnyčios maršalka Juozas Gai
lius, o auką atnešė Was ir Meilutė Bindokai.

Kun. Algirdas Šimkus savo pamoksle api
būdino Kristaus gimimo reikšmę pasaulio 
žmonijai. Daugelis priėmė šv. Komuniją ir 
pamaldos baigėsi pakilioje nuotaikoje.

Po mišių bažnyčios maršalka Juozas

Migruoti ar ne į Australiją?
Šis klausimas kamuoja ne retą lietuvį 

Lietuvoje. Drąsiai taip rašau, nes kas savai
tę gaunu ne vieną prašymą iš Lietuvos pa
rašyti dėl sąlygų įsidarbinti, pasilikti Aus
tralijoje. Jie taip pat nori sužinoti apie visus 
gyvenimo ypatumus šioje šalyje. Būna ir 
tokių, kurie pateikia lėktuvo skrydžio duo
menis ir primygtinai prašo sutikti juos 
Sydnėjaus oro uoste bei apgyvendinti. Per 
penkerius metus būta linksmų ir kurioziškų 
situacijų. Iš asmeninės patirties noriu pasa
kyti, kad man buvo labai gera gyventi Lie
tuvoje, gera gyventi ir čia. Todėl dažnam, 
visam laikui „paliekančiam“ Lietuvos var
gus, sakau, kad bus sunku priprasti prie 
naujo krašto ir Lietuva kas naktį sapnuosis. 
Bet apie tai - kitą kartą.

Šį kartą apie migracijos sunkumus ir 
naujos šalies ypatumus pakalbinau energin
gą ir darbštų Australijos naujalietuvį Gin
tarą Janulevičių, gyvenantį 
Sydnėjuje.

Mielas Gintarai, iš pradžių papasakok 
kaip šovė mintis į tokį tolimą kraštą iš
keliauti? Kaip pirmaisiais metais sekėsi 
priprasti prie naujo klimato, sunkaus dar
bo, mokintis naują kalbą, valgyti kitokį 
maistą ir pereiti biurokratinius kelius dėl 
vizos?

Aš nesutinku su filosofo Senekos mintim, 
kad norint ką nors pakeisti, nebūtina keisti 
gyvenimo vietą, reikia keisti pačiam save. Bet 
argi būtina kiekvieną dieną eiti prieš savo 
sąžinę, kad galėtum gyventi geriau. Todėl, 
gerbiu tuos vyrus ir moteris, kurie svetur 
sunkiai dirbdami sugeba ne tik savimi pa
sirūpinti, bet ir padeda savo artimiesiems, 
likusiems tėvynėje.

Niekada prieš tai negalvojau apie Austra- 
lijąkaip apie antrus namus, tačiau čia atvykęs 
pamilau šį kraštą ir jo žmones. Kuomet į 
Sydnėjų atvyko studijuoti mano sužadėtinė 
Rita, nutarėm čia susituokti.

Pirmieji metai tikrai nebuvo lengvi. Teko 
priprasti dirbti lauke, kuomet termometras 
pavėsyje rodo 40 laipsnių šilumos ir negali 
plika ranka paimti jokio darbo instrumento. 
Kartais net darbo batų guma tirpdavo nuo 
įkaitusio metalo. Žiemos metu, nors tempe
ratūra nenukrisdavo žemiau nulio, kartais 
atrodydavo kad ne Australijoje, o Antarkti
doje gyveni. Šiaip, tai nėra labai baisu, nes 
šie kraštutinumai tęsiasi neilgai.

Gailius parapijiečių vardu pasveikino kun. 
Algirdą Šimkų, laikiusį pirmas šv. Kalėdų 
pamaldas Australijoje ir perdavė sveikini
mus nuo kun. Egidijaus Amašiaus. Kun. A. 
Šimkus, paspaudęs visiems rankas, išsku
bėjo į Melbourne parapiją mišioms.

Gruodžio 27-tą prasidėjo 53-čioji Sporto 
Šventė su iškilmingomis pamaldomis šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 ryto, kurią 
suruošė Geelong’o sporto klubas “Vytis” 
pirm. Alex Wiasak.

Iškilmingos pamaldos prasidėjo su pro
cesija bažnyčios maršalkai Juozui Gailiui 
įnešant kryžių. Sekė Australijos ir Lietuvos 
vėliavos, dalyvaujančių klubų vėliavos, 
vietos klebonas Fr. Gerard Keith ir kun. 
Algirdas Šimkus.

Retas įvykis, kad Geelongo bažnyčioje 
galėjome girdėti gražiai giedant kalėdines 
giesmes, palydimas vargonais. Giedojo 
Melbourne parapijos ir Geelongo choras 
“Viltis”. Kai du stos - visados daugiau pa
darys. Nuostabiai gražiai skambėjo “Avė 
Marija”, kurią solo atliko Stasė Lipšienė. 
Nuoširdi padėka choristams ir dirigentėms 
- Zitai Prašmutaitei ir Aldonai Scano.

Nuoširdų skaitymą atliko Edita Rataj-

Kas liečia anglų kalbą tai norint gauti gerą 
darbą ji yra būtina. Tačiau pradžioje nesun
ku surasti darbo pas lenkus ar rusakalbius. 
Australijoje gyvena daug tautybių žmonių, 
todėl svetimas akcentas nieko nestebina.

Dėl maisto skirtumo didelių problemų 
nepatyriau. Kiekvienas gali atsirinkti kas jam 
patinka. Žinoma jaučiu trūkumą pieno pro
duktų - lietuviškos varškės, sūrių. Karštas 
klimatas keičia organizmą, po truputį atpran- 
tu nuo riebaus maisto, valgau daugiau dar
žovių ir vaisių.

Spręndžiant migracinius klausimus, iš
mokau daugiau pasitikėti savimi. Čia įstaty
mai yra lygūs visiems, tačiau daugelis prob
lemų iškyla dėl anglų kalbos stokos, kuo 
naudojasi “įvairaus plauko“ advokatai ir 
tariami migraciniai agentai.

Jau šešeri metai kaip tu gyveni Austra
lijoje. Ar teko sugrįžti atgal į Lietuvą atos
togų ir kokius bruožus (lygindamas dviejų 
šalių gyvenimą) galėtum išskirti ar teigia
mai įvertinti?

Taip, buvome prieš du metus nuvykę į 
Lietuvą atostogoms, aplankyti tėvus ir 
gimines. Didelių pasikeitimų, išskyrus nau
jus bei modernius prekybinius centrus, 
nepastebėjau. Atvirkščiai, mano akimis žiū
rint, žmonės pasidarė piktesni ir įtaresni. 
Vidurinė klasė nyksta, ryškėja riba tarp 
skurdo ir pertekliaus. Tas pats ir žmonių 
santykiuose. Tuo tarpu Australijoje, mes 
bendraujame vienodai ir su paprastais dar
bininkais, ir su milijonieriais.

Visi atvažiavusieji serga nostalgija 
Lietuvai, ilgesys kankina Tėvynėje pasili
kusius tėvus ir draugus. Kaip sekasi šį 
kartėlį malšinti?

Laisvalaikiu Gintaras mėgsta žuvauti.

53-osios Sporto Šventės pradžia. Sportininkai pasiruošę procesijai į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią pamaldoms. Iš kairės - Melbourno parapijos klebonas Algirdas Šimkus, 
vietos klebonas Fr. Gerard Keith, o viduryje su kryžiumi rankose - bažnyčios maršalka 
Juozas Gailius. Nuotrauka Birutės Gailiūtės-Liebich.

czak, o tikinčiųjų maldą perskaitė Juozas 
Gailius. Auką atnešė klubo “\fytis” pirmi
ninkas Alex Wiasak su žmona Mimi.

Kunigai savo pamoksluose angliškai ir 
lietuviškai iškėlė šventės reikšmę jaunimui. 
Vietos trijų parapijų klebonas Fr. Gerard 
Keith pasveikino atvykusius į Geelongą ir 
pastebėjo, kad australai galėtų pasimokyti

Gintaras Janulevičius su žmona Rita. Lolitos Kalėdos nuotrauka.

Tu teisi, kad ir koks bebūtų puikus šis 
kraštas, mes visi pasiilgstam tėvynės, gimi
nių bei draugų. Aišku dabar lengviau, kuo
met bet kuriuo momentu gali paskambinti 
savo artimiesiems, ar pasiųsti laišką Internetu 
ir nebereikia laukti atsakymo po keletą sa
vaičių. Visuomet, kai atvyksta svečių iš 
Lietuvos, mums būna didelė šventė ir sten
giamės nors ir trumpam, kartu pasidžiaugti 
šiuo nuostabiu kraštu.

Gintarai, Iii buvai pirmasis naujai at
vykęs lietuvis, kuris organizavai naujalie
tuvių klubo iškylas. Kaip sekėsi ir ar toliau 
tęsiasi tautiečių susibūrimai? Kiek daug 
naujalietuvių dabar gali būti Sydnėjuje, įs
kaitant ir mane?

Naujai atvykusioms daugiausiai trūksta 
draugų, su kuriais galėtum pasitarti, pasi
guosti, ar kartu pasilinksminti. Todėl ir 
buvome nutarę kiekvieną mėnesio paskutinį 
šeštadienį rinktis Lietuvių Klube. Orga
nizuodavome iškylas į gamtą žvejoti. Jau
nimas pats rengdavo sporto varžybas su 
kitataučiais, žaisdavo krepšinį su Australi
jos lietuvių komandomis. Visi kartu vykda
vome į sporto varžybas palaikyti į Australiją 
atvykusių Lietuvos sportininkų. Buvo tikrai 
linksma. Tačiau šiuo metu sugriežtinus mig
racijos reikalavimus, daugelis lietuvių buvo 
priversti išvykti, todėl didelių susibūrimų jau 
nebūną bet į pagrindinius renginius Lietuvių 

iš lietuviškų tradicijų - sporto šventes 
pradėdami šv. Mišių pamaldomis. Lietuviai 
su šia parapija bendradarbiauja jau nuo 1949 
metų. Daug jaunimo priėmė komuniją. 
Pamaldos baigėsi išnešant kryžių ir vėliavas. 
Po mišių visi vykome į Geelongo sporto 
klubo paruoštus pietus.

Juozas Gailius

Klube dar susirenka gan nemažai atvykusiųjų.
Kiek naujalietuvių yra Sydnėjuje, tikrai 

negaliu pasakyti. Aktyviai bendraujančių yra 
pusšimtis. Kiti, turėdami asmeninių problemų 
ar neaiškumų su vizomis, stengiasi neiti į 
viešumą.

Trejus metus visuomeniniais pagrindais 
buvai Lietuvių Klubo direktoriumi Ką iš
mokai ben draudamas su vyresniaisiais tau7 
trečiais ir koks tavo požiūris į lietuvių ben
druomenės veiklą? Ko naujiesiems atvykė
liams labiausiai reikia iš bendruomenės?

Būdamas Lietuvių Klubo direktoriumi, 
stengiausi atsidėkoti vietos lietuviams už jų 
suteiktą man paramą. Čia sutikau tikrai puikių 
žmonių, dalyvavau įvairiuose renginiuose ir 
įsigijau naujų draugų. Daugelis atvykstančių 
į Sydnėjų tikrai stebisi tokiame tolimame 
krašte suradę lietuvišką salelę, kur daugelį 
metų išlaikytos tautinės tradicijos.

Tačiaą nors lietuvių bendruomenė deda 
daug pastangų lietuvybei išlaikyti, ji vis tiek 
pamažu nyksta ir skaidosi. Mano nuomone, 
viena iš problemų - per didelis visko suasme
ninimas. Todėl labai svarbu pritraukti ir su
dominti jaunimą. Šiam tikslui pasiekti ir 
pradėjom Klubo rekonstrukciją pakeičiant 
Klubą į šiuolaikiškesnį ir patrauklesnį 
jaunimui.

Ačiū už pokalbį. Lolita Kalėda
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Lietuva iš arti
Vilniuje -

Vasario 5 dienos rytą Vilniuje pasirodė 
“tankai”. Gedimino prospektu žingsniavo 
vyriškiai, nešdami iš plastiko lakštų iš
pjaustytus tankus. Šitaip kūrybinė grupė 
„A.Nomeika ir draugai" užsimojo suvienyti 
visuomenę. Vienijimo akcijos rengėjai įsi
tikinę - politiniai įvykiai tarp žmonių sėja 
nesantaiką ir juos verčia nerimauti.

“Svetimi tankai buvo suvieniju Lietu
vos žmones. Kai jų nebetiko, dingo ir vie
nybė - tvirtino renginio dalyvis.

„Nesame nei už vieną, nei už kitą po li
tinę jėgą. Norime, kad akcija pralinksmin
tų žmones. Pagaminome tankų, nes jų mūsų

Nuotraukoje - “tankas prie Prezidentūros.

Ekrane - “Lietuviškas tranzitas”
Naujo rusiško TV serialo “Lietuviškas 

tranzitas” tema - spaudoje dažnai minimi 
kontrabandos takai. Netrūksta ir susišau
dymų bei areštų.

Sis filmas paremtas įvykiais, prieš ke
lerius metus nutikusiais Lietuvos pasie
nyje su Kaliningrado sritimi bei kitose 
vietovėse. Scenarijų 12 dalių serialui rašė 
keli Lietuvos teisėsaugos pareigūnai, patys 
gaudę nusikaltėlius bei fiksavę tyrimo me
džiagą baudžiamosiose bylose.

Kai kurie Lietuvos nusikalstamo pasau
lio šulai jau atpažino save filme, kuris ne
seniai pradėtas rodyti per palydovinę tele
viziją.

„Ar jūs irgi matėte? Apie mus rodo per 
Rusijos televiziją — vieno iš šio filmo sce
narijaus autorių klausinėjo kontrabanda 
besiverčiantis kaunietis.

Serialas sulaukė atgarsio ir tarp užsie
nyje gyvenančių lietuvių nusikaltėlių, pri
sidėjusių prie didelės kontrabandos orga
nizavimo.

„Keli bylose figūravę kontrabandinin
kai, atpažinę savo istorijas ekrane, skam
bino pažįstamiems pareigūnams ir klau
sinėjo, ar ir jie matė serialą - pasakojo 
prie filmo kūrimo prisidėjęs Policijos depar
tamento komisaras inspektorius Zurabas 
Džavachišvilis.

Šio serialo scenarijus buvo rašomas pri
siminus kasdienį Lietuvos pareigūnų darbą. 
Tai - faktai iš narkotikų kontrabandos, mui
tininkų, ėmusių kyšius, prostitučių gabe
nimo per sieną bei treilerių grobimo bylų. 
Keliose dalyse atpasakojami Maskvos bei 
Lietuvos gaujų karai, vykę prieš kelerius 
metus.

Realiais faktais paremtas serialas rodo
mas per palydovinį kanalą RTVI, priklau
santį Izraelyje gyvenančiam verslininkui 
Vladimirui Gusinskiui, prieš kelerius metus 
priverstam pasitraukti iš Rusijos.

Pirmąsias „Lietuviško tranzito“ dalisjau 
matė rusiškai kalbantys JAV, Izraelio, kitų 
šalių gyventojai. Netrukus „Lietuvišką tran-
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“tankai”
kalis neturi", - paaiškino kitas dalyvis.

Iš plastiko pagamintas tankų detales 
akcijos rengėjai sutvirtino metaliniais įt
varais ir varžtais. Kiekvienas “tankas” svėrė 
maždaug 20 kilogramų.

“Tankų” vairuotojai, stabtelėję prie Sei
mo rūmų, ėmė kilnoti kojas - imitavo šokį, 
sukurtą pagal P.Čaikovskio „Gulbių ežerą“. 
Vėliau jie apsuko ratą Savivaldybės aikštė
je prieš Vyriausybės pastatą. Akcijos fialy- 
viai apsilankė ir prie Prezidentūros. Kelias 
minutes jie čiuožė slidžioje S.Daukanto 
aikštėje. Kelionę per miestą vyrai baigė prie 
vartų į Sereikiškių parką. (“L.r.”)

zitą“ pradės rodyti Latvijos nacionalinė 
televizija. Teisę rodyti šį serialą įgijo irTV3 
kanalas Lietuvoje. Piratinių serialo kopijų 
jau atsirado ir Gariūnų turgavietėje.

Šis aštraus siužeto serialas buvo sukur
tas Rusijos kompanijos „Dom kino“ užsa
kymu. Režisieriumi rusai pasirinko Evaldą 
Kubilių. Prie scenarijaus rašymo nemažai 
prisidėjo garsias bylas narpliojęs Organi
zuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 
(ONTT) vyresnysis komisaras Valerijus 
Pogorclskis. „Lietuviškame tranzite“ jį vai
dina aktorius Arūnas Sakalauskas. Seriale 
komisaro pavardė sulietuvinta - Valius 
Degutis. V.Pogorelskis du kartus buvo 
tituluotas geriausiu metų sekliu. Anksčiau 
jis dirbo ON IT Žvalgybinės informacijos 
valdyboje. Šis pareigūnas pats rengė pasa
las nelegalių ginklų pirkėjams ir perpar
davinėtojams. Kai kurie šių epizodų yra 
tikroviškai atkurti filme.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro 
viršininką Vizgirdą Tclyčėną seriale vaidina 
Rusijoje itin mėgstamas garsus Lietuvos 
aktorius Juozas Budraitis. „Lietuviškame 
tranzite“ komisaras vadinamas tiesiog Viz
girda. Lietuvos ambasados Rusijoje kultūros 
atašė dirbančiam J. Budraičiui dėl filmavi
mo teko išeiti atostogų. Aktoriaus visiškai 
nenustebino tai. kad rusai sutiko finansuoti 
filmą pagal lietuvių sukurtą scenarijų.

„Lietuviškame tranzite“ vaidino 150 Lie
tuvos, Rusijos, Gruzijos bei Latvijos aktorių. 
Filmavimas užtruko keturis mėnesius.

Marius Jokūbaitis (“L.r.”)

Kaune kiekvienas turėjo savo rakto skylutę

Dvi savaites kauniečius ir miesto svečius Laisvės alėjoje džiuginusi vienuolikos ledo 
skulptūrų paroda vasario 3 d. virto ledo skaldos kalnu. Ledo kūrinių sunaikinimas są
moningai surengtas rytą, kai alėjoje būna mažiau žmonių, tačiau išvengti praeivių pa
sipiktinimo vis tiek nepavyko. Ledo skulptūrų parodos rengėjai sakė, kad juos džiugina 
žmonių jautrumas kūrinių grožiui, tačiau ilgiau laikyti skulptūrų buvo nebegalima saugumo 
tikslais. Atšilus orams iš 37 kubinių metrų ledo luitų sukurtos skulptūros tapo pavojingos 
praeiviams. Tai jau antroji “Pizza Jazz” suorganizuota ledo skulptūrų paroda Kaune. Už 
praėjusios žiemos akciją, skirtą restorano 10-ajam gimtadieniui, organizatoriai buvo 
apdovanoti simboline Gerumo plyta, kuri įteikiama už išskirtinius poelgius ar darbus, 
naudingus miesto visuomenei. Parodos rengėjai žada, kad ir kitą žiemą Laisvės alėjoje 
menininkai vėl sukurs ledinio meno karalystę.
Nuotraukoje - Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojos prie vienos iš ledo skulptūrų.

Knyga, žyminti naują išeivijos 
dailės tyrimų etapą

Tomas Pabedinskas, VDU 
Specialiai “Mūsų Pastogei”

Sausio 14 dieną atnaujintoje M. K. Čiur
lionio galerijoje Lietuvių išeivijos institutas, 
nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 
Kultūros, filosofojos ir meno institutas suren
gė knygos „Išeivijos dailė” pristatymą. Pra
dedant renginį buvo parodytas JAV gyve
nančio lietuvių fotografo Algimanto Kezio 
sukurtas dokumentinis filmas apie išeivijos 
dailininką Viktorą Petravičių. Jo metu prane
šimus skaitė knygos sudarytojos - dr. Ingrida 
Korsakaitė ir dr. Laima Laučkaitė - bei kiti 
knygoje publikuotų tekstų autoriai, taip pat 
pasisakė VDU Menų instituto menotyros 
katedros vedėja dr. Rasa Žukicnė, Lietuvių 
išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuo
toja Dalia Kuizinienė.

Kny gos „Išeivijos dailė” išleidimas žymi 
užsienio šalyse gyvenančių lietuvių meninin
kų kūrybos tyrimų naujo etapo pradžią. 
Sovietmečiu literatūra šia tema buvo sunkiai 
prieinama Lietuvos skaitytojams. Be to, apie 
išeivijos dailę dažniausiai rašė ne profesio
nalūs dailėtyrininkai ar meno istorikai, o 
menu besidomintys publicistai ir kultūro
logai. Nors užsienyje išleista nemažai mono
grafijų apie lietuvių kilmės menininkus, tačiau 
trūko išeivijoje vykusius kūry binius proce
sus apibendrinančio leidinio. Pasak vienos iš 
knygos sudarytojų dr. Ingridos Korsakaitės, 
šiame leidinyje publikuotus skirtingų auto
rių tekstus kaip tik ir vienija siekis įžvelgti 
esminius, ryškiausius išeivijos dailės bruo
žus. Knygoje „Išeivijos dailė” nesiekta aka

Nebebus “Amerikos Balso”
“Amerikos balsas” pranešė, kad vasario 

pabaigoje nutrauks transliacijas dešimčia 
Centrinės ir Rytų Europos šalių kalbų. 
„Amerikos balso“ („The Voice of America“, 
VOA) direktorius David Jackson teigė, jog 
tokių permainų tenka imtis dėl George 
W.Busho administracijos pasiūlyto biudže
to plano, pagal kurį JAV kongresas suma
žino VOA teikiamų paslaugų finansavimą.

Paskutines „Amerikos balso” transliaci

deminio išsamumo, detalaus dailininkų bio
grafijų aprašymo ar vienareikšmiško jų kū
rybos įvertinimo.

Kolegės nuomonei pritarė ir dr. Laima 
Laučkaitė. teigdama, kad išeivijos dailė - tai 
„margas audinys”, kuriame galima rasti ir 
aukšto lygio meno ir „sekmadieninių daili
ninkų” kūrybos. Todėl buvo reikalinga meni
ninkų atranka, daugelio jų kūryba nebuvo 
aprašyta naujojoje knygoje.

Svarbiausiai knygos tema - lietuvių 
tautinės tapatybės, dailės tradicijų ir Vakarų 
XX a. meno krypčių sąveika. Nusakyti šios 
sąveikos ypatumus ir įvertinti jos rezultatus 
bandė dr. Rasa Žukicnė. Jos nuomone, ilgai 
užtrukusi lietuvių saviidentifikacija užsienio 
šalyse, sąlygojo uždarų bendruomenių susi
formavimą, o tai savo ruožtu trukdė naujų 
idėjų plitimui įsiliejimui į bendrus Vikarų 
meno procesus. Tuo metu, kai JAV buvo svar
bi kosmopolitiškumo idėja, lietuviai stengė
si išlaikyti savo tautiškumą. Šeštajame ir 
septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
amerikiečių menininkai norėjo būti laisvi nuo 
Europos meno tradicijų, kurių lietuviai ne
buvo linkę atsisakyti. Išeivijos dailę dr. Rasa 
Žukicnė apibūdino kaip savitą fenomeną, 
kūrybinės rezistencijos formą, vertą studijų, 
kurias turėtų palengvinti knygoje „Išeivijos 
dailė” sistemingai pateikta medžiaga.

Knygos svarbą pabrėžė ir Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius 
Osvaldas Daugelis, po knygos pristatymo 
pakvietęs į Viktoro Vizgirdos darbų parodos, 
skirtos šio dailininko šimtosioms gimimo 
metinėms, atidaiymą. □ 

jas bulgarų, estų, čekų, vengrų, latvių, lietu
vių, lenkų, rumunų, slovakų ir slovėnų kal
bomis bus galima išgirsti vasario 27 dieną.

D. Jackson sakė, kad VOA skirs daugiau 
dėmesio naujoms auditorijoms bei perskirs- 
tys prioritetus. Jis taip pat gailisi, kad agen
tūrai teks atsisveikinti su ištikimais kolego
mis, tačiau kartu džiaugiasi, kad jų darbas 
buvo profesionalus ir atsidavęs laisvei bei 
tiesai. □
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&kautue ^atfangėje
„Aušros“ Tunto „Dariaus ir Girėno“ stovykla

Dovilė Zduobienė

Nuo sausio 4 d. iki sausio 11 d. Kariong 
stovyklavietėje vyko Sydnėjaus „Aušros“ 
tunto stovykla. Stovykla buvo suplanuota 
pagal aviacijos temą ir pavadinta „Darius 
ir Girėnas“, kad paminėti jų istorinio skry
džio 70 metų sukaktį. Štai seka stovyklos 
laikraštėlio iškarpos sujos korespondentės 
dienoraščio priedais...

ekmadienis - pirma diena 
stovykloj! Palapinės kyla, vaikų 

balsai skamba per mišką. Registracija, įsi
kūrimas, svarbus skilčių paskirstymas. 
„Bet KODĖL aš negaliu su ja kartu vienoj 
palapinėje? “ Vadovai ramiai nustato kas 
kur gyvens, skautai susiburia į skiltis ir pasi
ruošia kartu stovyklauti savo naujuose na
muose. Pirmame užsiėmime, sesė Dovilė su
sirinkusių stovyklautojų klausia: kas esate 
girdėję apie Darių ir Girėną? Pakyla tik ke
lios ranloitės. O apie Charles Lindbergh? 
Pakyla daugiau. Aiškiai reikia istorijos pa
mokos. Ekrane sužiba “Lituanica” ir jaunys
tėje sustingę Dariaus ir Girėno veidai. Skau
tai gali sekti “Lituanicos” skrydį žemėlapy
je iki katastrofos vietos. Visi domisi ir pra
deda klausinėti: „Kiek kainavo nupirkti “Li- 
tuanicą”?Kięk benzino buvo sunaudota? Ar 
nesudegė visi jų nešamieji laiškai?“ Vi
siems klausimams yra atsakymų, tačiau sesę 
Dovilę sutrikdo šis: „Kiek kainavo pirmieji 
oro pašto ženklai?“

Visiems susipažinus su Dariumi ir Gi
rėnu, skilčių vardai išrenkami su užuomena 
skrydžiui ir kiekviena skiltis pagamina ati
tinkamą gairelę. Pirmam vėliavų nuleidime 
dalyvauja “Antys” - tai prityrę SKAUTAI. 
Deja, jau pasirinkus vardą ir padarius gai
relę, skautai sužinojo, kad „antys“ yra mo
teriškos giminės vardas. Skubiai pasitarę, 
jie greit tapo „Antinai“. Taip pat skautės 
geltonšiipsės tvirtai laikėsi moterų lygių 
teisių ir nebekeitė savo išrinkto vyriškos 
giminės vardo „Žaibai“. Tačiau adjutante 
formaliai kvietė duoti raportus „Žaibutcs“. 
Vadovai lažinosi, ar prityrusios skautės 
„Strėlės“ stovykloje pasirodys tiesiai ir 
tiksliai pagal savo vardą... Kitos skautų 
skiltys sklandė kaip „Vanagai“, „Balionai“, 
ir „Lėktuvai“. O likusios skaučių skiltys 
skrajojo kaip „Laumės“, „Pelėdos“ ir siautė 
tartum „Audros“. Jauniausių aguonyčių 
skiltis tinkamai pasirinko „Peteliškių“ var
dą, nes jos grakščiai ir spalvingai plasnojo 
po stovyklą.

Pirmą kartą stovykloje naujas tunto sky
das dovanojamas kiekvieną dieną tai 
skilčiai, kuri užsidirba daugiausia taškų. 
Taškai užskaitomi už palapinių švarumą ir 

Skautai rūpestingai daro skilčių gaireles. Abi nuotraukos Raimundo Vingilio.

tvarkingumą, skilčių punktualumą, draus
mingumą ir bendras pastangas! Pirma skil
tis, kuri laimi tunto skydą - paukštytės 
„Pelėdos“!

Nedelsiant virėjų „skiltis“ šiandien 
šauniai pasižymi dėl milžiniškų kotletų ir 
visokiais padažais papuoštų koldūnų! Gal 
jiems įteikti skydą?

irmadienis. Dėmesio!
Dėmesio! Netikėtas mokslinis at

radimas! Matyt kadaise dinozaurai klajojo 
po Kariong stovyklavietę, nes Miglutė (sto
vyklos jauniausia aguonytė) šiandien rapor
tuoja, kad surado dinozauro dantis! Nors 
vadovei šie dantys labai panašūs į upelio 
akmenėlius, Miglutė įsitikinusi jai aiškina, 
kad tai ne tik bet kokio dinozauro, bet 
žolėdžio dantys! Juk juos rado tarp augalų...

Papuošalai ir pionerijos darbai dygs
ta lyg grybai iš miško gelmių: indams 
lentynos, batams stovai, žievių pelėdos, 
akmenėlių strėlės. Vėliavų aikštėje paukšty
tės su sese Elena pastato aukurą ir Gedimi
no stulpus, vertus įamžinimo, nors tik ir 
nuotraukoje. Atvykstančius į stovyklą svei
kina vartai su iš šakų surištais žodžias. Ta
čiau pasveikinimą galima matyt kartu su 
kitoj pusėje esančiu atsisveikinimu. Štai 
ateinant: LABASIKI; išeinant: IKILABAS. 
Kol kas niekas nepaklydo.

Šiandien įsisteigia labai populiarus „Pirš
lio Kampas“ (Cupid's Comer). įsimylėju
siems arba kenčiantiems beviltišką meilę, 
ar šiaip jautriems, jausmingiems ir norin
tiems patarimo - pagaliau yra galimybė išsi
reikšti laiškuose. Pirmas laiškas perskaitytas 
laužo metu - nors nosinę gręžk: „Jis mane 
mato kasdien, bet neprabyla; mes liekam 
atskiri, kaip druska ir pipirai... “

Kodėl taip tylu po Tylos? Nes prityru
sių skautų/skaučių draugovė iškeliavo į 
naktinę iškylą! O kuris vadovas nustebina 
prityrusius iškylautojus ir jų vadovus slap
tai susekęs juos ir jų nakvynę? Juk smal
susis viršininkas! Ramioj, miegančioj sto
vykloj, tunto skydas šią naktį ilsisi prie 
„Žaibų(-učių)“ palapinės. Bravo skautės!
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Ted Reilly: įspūdžiai Lietuvoje
Tęsinys, pradžia MPNr. 40 (2003)

I have an 
Uncle in...
People do ask 

where I’m from. I’ve
found it’s easier to start off with the simplest 
of answers - Australia. Often, that’s 
enough, but then it can start to get 
interesting. I ask if anyone has an Uncle in 
Australia, blank stares: if I ask if they’ve 
an Aunt in Chicago, a few smiles. I may as 
well have come from the far reaches of Mars 
for all most Lithuanians know about my 
home town. But then, much the same could 
be said of my fellow citizens, or myself - 
how much do I know about Rosario, 
Argentina, other than what I can imagine 
from scenes in Evita? So, like a true teacher, 
I set about rectifying people’s blank memory 
banks - I usually try the tactic of 
information overload in the hope something 
sticks. With my classes at the Jesuit 
secondary school, which is tucked away just 
behind the Town Hall Square, I would draw 
a sketch map of the country, indicate cities, 
and talk about populations, deserts, surfing, 
kangaroos and sharks. Even the so- 
sophisticated Year 12s listen.

The Year 9s liked the story I told about 
Johnny Dangerfield of Moggs Creek some 
twenty years ago, when I was fairly new to 
Geelong HS, and still dutifully attended to 
morning staff assembly. These affairs arc 
attempts by administration to communicate 
with the staff: but in an organisation of 60 
or more teachers and over 800 students, 
there has to be a more efficient method than 
the boss and minions carrying on for twenty 
minutes every morning. John rolled in late, 
which was unusual in itself, he’s a 
conscientious guy and the students liked 
him. But he rolled in his still salt-stiff 
boardshorts and top, bare-footed and whiter 
than a Persilised sheet. Almost catatonic. 
The boss jerks his head towards the sports 
jocks who hustle him out to the showers, 
find his ute’s engine still running, board 
missing. After they clean John up, they race 
down to Moggs to find his board jammed 
in against the rocks, a long gash on its 
underside. Eventually John get his story into 
some shape - he’d been surfing, as he 
usually did before school, and looked down 
into the curl to see not one, but a whole school 
of Hammerhead Sharks! Straight as a gunshot 
into shore! The kids arc wide-eyed.

Last month, in Druskininkai, I made up 
a little children’s skipping song to help 
teach pronunciation, numbers and grammar 
to the adult classes. It went:

Thaddeus was Thatcher, He loved Rose, 
He tried to catch her - By the nose:

Say that you love me, Say that you care, 
Think only of me - If you dare!

The sun in Singapore, I do admit, Kisses 

First Snow
“First Snow” by Edward Reilly is now in preparation for publication.
Some of the stories and observations, based on his recent journey to Lithuania, 

Switzerland and the USA, have appeared in recent issues of Mūsų Pastogė.
The book will contain approx. 40,000 words of text with some illustrations. 

Publication is set for mid-May and will be launched in June and available for sale 
at the AABS Conference in October.

Readers wishing to make a pre-publication order for “First Snow” should send 
a Money Order or Bank Cheque for SAU25 to E. Reilly: Editiones Betula, 107 
Camden Rd., Newtown, Geelong Vic. 3220.

The post-publication price will be SAU30 (incl. post & packaging & GST).
Overseas prices will be $US20 and 20 euros (incl. p&p).

When's the last time you went to
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

the girls - On their lips.
Say that you love me, Say that you care, 

Think only of me - If you dare!
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
I had a Penny, You had a Pound, I bought 

lipstick, You came around.
You said you loved me, You said you 

cared, Thought only of me, Then you dared!
I have a baby, You have pence, Women 

are wiser, Men no sense!
Say that you love me, Say that you care, 

Think only of me - If you dare!
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
So, it’s not Shakespeare, probably a 

childhood regression, but the classes had 
fun clapping out the rhythms and singing 
along with my cracked voice. I try My 
Bonnie Lies over the Ocean, telling them 
the tales of Scotland’s and Ireland’s terrible 
fates at the hands of the occupiers: that 
meets a guarded response. The border’s only 
six kilometres away and someone may be 
listening. I find myself singing Waltzing 
Matilda and The Black Velvet Band to the 
Year 9s, or telling Year 7s my Great-Uncles’ 
suspect tales about riding kangaroos down 
to Bondi for a Sunday afternoon swim, 
imitating a stuffed toy from Skippy. This 
may not sound terribly cool, but this 
stranger seems to entertain them for 50 
minutes. After that, questions begin to 
trickle out.

Yesterday, I had three sessions with 
students at the Jablonskis school, Alma 
Mater to former President Adamkus whose 
picture still graces the Principal’s office. I 
get to the Oaliakalnis district by taxi, just 
on eight. Its corridors are well-worn and 
welcoming: it feels like home. Students here 
are just as bright as those at the Jesuit 
school, and several already are telephone 
businessmen - we had to establish some 
semblance of order by getting them to turn 
off their mobiles before I started speaking. 
Well, we tried. At the end of the last session 
one lass edged into my field of view. Her 
question stunned me - What should I do, 
go to the USA to study or stay here? It’s 
something weighing on her mind, her 
brow’s creased: her parents are working 
legally now in the States, and there’s a 
chance. She wants to study commercial law, 
the teachers nod - She’s bright. I know that 
Victoria University of Technology and 
Kaunas University of Technology have 
signed cooperation agreements, and Senator 
Chapman from South Australia was in Riga 
recently exploring ways in which Australia 
could assist the education sector in this 
region. If she goes stateside, she’ll never 
return, so I play a double patriot card - Get 
your first degree here, then come to Australia. 
The candle grows brighter. She nods, smiles, 
leaves with her head cocked to one side.
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Kas - kur - kaip?
visiems - ir jauniems, ir vyresniems - kartu 

Antanas dirbti. Džiugu buvo matyti “\įčio” Valdy- 
Laukaitis bos narius-svetimtaučius (o aš juos laiky

čiau jau ir beveik lietuviais) Stan Rebis, 
Simon Jovic. Watach šeima ir sukūrusius

Naujų Metų balius ir kita
Pasibaigus Sporto Šventei Geclonge, 

paskutinį senųjų metų vakarą apie 350 
svečių susirinko į Gcclongo “West Town 
Hali” gražią salę palydėti senuosius ir sutik
ti Naujuosius Metus. Nebuvo jokio bufeto, 
todėl kiekvienas galėjo su savim atsinešti 
valgių ir gėrimų. Neskaitant vyresniųjų, 
kurie visuomet į balių ateina gražiai pasi
puošę, buvo malonu matyti mūsų gražų 
jaunimą - irgi labai šventiškai ir šauniai 
pasipuošusį Balius buvo tikrai išskirtinas. 
Muzika, nors ir garsi, tačiau šokiams pra
džioje pritraukė tik vyresniuosius, vėliau 
įsijungė ir jaunimas. 12-tą valandą nakties 
su balionais ir fejerverkais bei šaudančiais 
šampano buteliais buvo labai gražiai sutikti 
Naujieji 2004 Metai.

Sekančią dieną vyko “atsigaivinimo” 
piknikas - gegužinė. Puikus oras, graži 
vietovė sutraukė gana daug žmonių. Ska
nūs įvairiausi kepiniai, šalti gaivinantys 
gėrimai visus atgaivino ir pastiprino, o 
jaunimas dar išbandė įvairius žaidimus. 
Geelongo Apylinkės pirmininkas pravedė 
laimėjimų loterijas. Taip pamažu atsisveiki
nome su šia Sporto Švente ir vaišingaisiais 
geelongiškiais.

Apie padėjėjus
Būtų tikra nuodėmė ir dzūkiškas Dzie- 

vulis man tikrai neatleistų, jeigu nepami
nėčiau tų darbščiųjų Geelongo žmonių, ku
rie taip nuoširdžiai ir be nuovargio rūpinosi 
sportininkais bei svečiais. Geelongo lietu
viai ir jų geri draugai svetimtaučiai yra 
tikras pavyzdys, kaip reikalui esant, reikia

P
Elena. Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia AŽPNr. 13 (2003)

Prisidėjus penkiems atvykėliams, čia 
tikrai buvo ankšta, bet niekas nedejavo. 
Rusės susijaudinimas užkrėtė ir kitus. Jie 
tūnojo susitraukę tamsioje, drėgnoje slėptu
vėje, nors iš tikrųjų buvo liudininkai mil
žiniškos reikšmės įvykių, kurie ir jų pačių 
gyvenimą turėjo iš esmės pakeisti.

Pagaliau šaudymas nutilo. Įsakę vaikams 
pasilikti, suaugusieji žąsele išlipo į lauką 
pasižiūrėti, kas dedasi. Nuo kalvų pusės 
artėjo iškeltomis rankomis siluetai. Jų vis 
daugėjo, eilės pasklido per visą matomą 
plotą. Atrodė, kad jie žengia tiesiai link jų 
pievos, ūkio, miestelio. Nesimatė, kas stūmė 
iš užnugario šiuos tarsi nuo kalnų nusilei
dusius vaiduoklius... Visų kūnais perbėgo 
šiurpulys.

- Kas tie žmonės? - paklausė vienas iš 
lenkų.

- Matai, belaisviai, - atsakė antrasis, - 
vokiečiai.

Pajutę grėsmę, sulindo atgal į slėptuvę 
ir sėdėjo tylėdami, net ir vaikai stengėsi lik
ti nepastebėti. Minutės, gal pusvalandžiai 
slinko lėtai. Paskui pasigirdo balsai, nu
aidėjo sunkūs žingsniai ir tarpduryje iš
ryškėjo kareivio siluetas. Vienoj rankoj jis 
laikė šautuvą, kitoj - granatą. Už jo stovintis 
kareivis stipriu prožektoriumi apšvietė vidų 
ir apakino susispietusiuosius.

- Kas čia? - paklausė vokiškai, bet su 
stipriu akcentu.

- Dokumentus! Parodykit dokumentus! 
- nespėjusį atsakyti Vytautą pertraukė balsas.

Prožektorius apšvietė kiekvieną slėptu
vės kampą. Trys amerikiečių kareiviai sto
vėjo prie durų ir dar du ar trys - ant laipte
lių. Pirmasis tebelaikė į vidų atsuktą šautu
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lietuviškas šeimas - pirmininką Alex 
Wiasak, Eddie Koszcla, Rhonda Šutą ir ki
tus. kurių gal ir nežinau.

Jokiu būdu negaliu pamiršti visų 
virtuvės, baro irkitųdatbininkų, taip puikiai 
mus maitinusių ir gaivinusių šaltaisiais 
gėrimais. Tai - Kęstas-Petras Obeliūnas, per 
visas dienas stadione kepęs dešreles, lašir 
nukus bei kita, ir labai pigia kaina stiprinęs 
sportininkus. Jo skanėstais gardžiavomės ir 
per uždarymo atsigaivinimo pikniką. O trys 
didžiosios šeimininkės, lietuviškais skanu
mynais mus vaišinę Lietuvių Namuose, bu
vo: Sofija, Marytė ir Anelė (pavardžių man 
nesakė, bet Geelonge visi jas žino). O jau 
tarptautiniais skanumynais, kaip “Lasagna” 
ir “Lamb Curry”, vaišino jaunesni virėjai. 
Tai - Regina ir Jonas Obeliūnai. Stadiono 
gėrimų bare be nuovargio darbavosi Angela 
Bungarda.

Šventės metu buvo išleista graži prog
rama, padarytas puikus šventės ženkliukas, 
o Valdyba saviems darbuotojams padarė 
gražius marškinėlius, kepures. Pirkti galima 
buvo alaus laikiklius.

Buvo ir taip
Grįžus į namus, mintyse vis iškyla gra

žūs prisiminimai iš Geelongo, sutikti žmo
nės. viešnagės ir kita. Labai malonu ir miela 
ten buvo susitikti su senais draugais - 
Marija ir Don (Žemaitis) Atkinson. Jie iš 
savo gyvenamos vietovės Bundaberg au
tomobiliu porą dienų važiavo į savo gimtinę 
Adelaidę atšvęsti Marijos mamos p. O. 
Kelertienės 95-erių metų jubiliejų. Ši puiki 
ir visuomet linksma sportininkų mama ir 

vą, o antrasis - žibintą. Trečiasis, kalbantis 
vokiškai, buvo vienintelis baltasis, kiti - 
negrai. Patikrinęs Vytauto pasą, kareivis 
davė ženklą žibintu apšviesti kampe su
krautą keleivių bagažą.

- Kas čia? - paklausė baltasis.
Vytautas paaiškino. Ant bagažo viršaus 

gulėjo plokščia medinė maisto dėžė. Viršuje 
Aldona buvo padėjusi prieš kelias dienas 
gautus šešis kiaušinius, visus atskirai su
vyniotus į popierių. Kareivis paėmė vieną 
ir suspaudė. Skystis nuvarvėjo per pirštus, 
ir kareivis tėškė kiaušinį žemėn. Niekas ne
nusišypsojo. Baltasis toliau atidžiai tikrino 
kiekvieno pasą. Kai atėjo Danos eilė, ji 
neryžtingai, lėtai iš po palaidinės ištraukė 
ant grandinėlės kabantį lininį maišelį, iš jo 
išėmė mėlynu aplanku knygelę ir padavė 
kareiviui. Į ją žvilgterėjęs, kareivis kažko 
greitai paklausė angliškai. Ir Dana atsakė 
angliškai. Vyriškis dar kažko paklausė. Tada 
griežtu balsu sukomandavo, kad Dana eitų 
iš slėptuvės, rankos mostu paraginęs ir 
Matą su Meile. Dana bandė kažką aiškinti, 
bet kareivis pradėjo piktai šaukti. Matas 
nesuprato, kas čia vyksta.

- Neklausinėk, einam, - paragino Dana 
tyliai lietuviškai. - Meile, duok ranką! Turim 
išeiti.

Išėjus Šernams, kareivis baigė tikrinti 
dokumentus. Paskui visi amerikiečiai, nieko 
nepasakę, apsisuko ir išėjo.

- Kas atsitiko? Supratai, kas čia buvo? - 
puolė klausinėti Aldona Vytautą.

- Kas atsitiko jūsų draugams? Kodėl 
juos suėmė? - teiravosi lenkai ir rusės. - Tas 
kareivis atrodė įniršęs! Kas jiems dabar bus?

- Nesupratau visko, - aiškino Vytautas, - 
bet atrodo, jog amerikietis nenorėjo mūsų 
draugų palikti čia.

Iš kairės: bilijardo dvejeto laimėtojai Petras ir Vytas Burokai (Sydnėjus), antrosios 
vietos laimėtojai Jonas Sakalauskas ir dr. Artūras Gružauskas (Geelongas).

močiutė perdavė geriausius linkėjimus spor
tininkams, kuriuos ji visą gyvenimą rėmė ir 
jiems padėjo. Ir aš taip pat visų senųjų 
sportininkų vardu linkiu gerbiamai jubiliatei 
daug ir geros sveikatos.

Grįždami Don su Marija kelioms die
noms užsuko į Geelongą. Susitiko čia su 
senokai matytais draugais, Marija, kaip ir 
anksčiau, padarė daug šventės nuotraukų, o 
su Don apgailestavom, kad jau mažokai 
šventėse dalyvauja mūsų senų draugų. 
Buvęs didžiausias ir seniausias Sydnėjaus 
sporto klubas “Kovas”pergyvena krizės 
laikus, buvę veteranai koviečiai visai kone 
pamiršo savo klubą ir nepadeda jam, o 
jaunių, norinčių žaisti, Sydnėjuje tikrai yra 
daug. Mažai teliko ir mūsų EŽY klubo narių, 
jaunesni “Krupniko” nariai irgi kažkaip 
paseno ir švenčių metu jau nebedaro savo 
garsių subuvimų. Ką padarysi, laikas daro 
savo.

Geclonge teko vieną vakarą kalbėti per
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- Kodėl? Kodėl tik jų?
Aldona matė, kad Vytautas daugiau su

prato negu sakė, bet neklausinėjo. Kiti to
liau spėliojo. Visiems buvo nejauku.

- Nebešaudo. Matyt, kareiviai jau mies
telyje. Eisiu pažiūrėti, kas darosi, - po va
landėlės nusprendė vienas iš lenkų.

- Eisiu namo, - pasakė iki šiol tylėjusi 
rusė.

- Ir aš neketinu praleisti naktį šitoj sky
lėj, - pareiškė šokėja.

Kai svetimieji išėjo, Aldona vėl užsipuo
lė Vytautą:

- Kas įvyko? Kokį dokumentą Dana rodė 
amerikiečiui?

- Savo pasą. Nežinojai, kad ji gimusi 
Amerikoje ir tebėra šios valstybės pilietė? 
Taip artimai draugavot ir nežinojai?

- Kodėl turėjo man pasakoti? Bet, jei ji 
Amerikos pilietė, kodėl tas kareivis taip ant 
jos šaukė?

- Jis sakė, kad joks Amerikos pilietis 
nepraleis dar vienos nakties tokioj skylėj. 
Dana bandė aiškinti, kad norinti pasilikti 
su mumis. Tada jis ir užriko.

- Kur juos nusivedė?
- Tiek žinau, kiek ir tu. Bet nesirūpink, 

nieko bloga jiems neatsitiks. Rytoj suži
nosim.

Naktį miegojo tik vaikai. Vytautas ir 
Aldona sulaukė aušros spėliodami, kaip 
didieji įvykiai pakeis jų gyvenimą. Jie visi 
keturi buvo gyvi, sveiki ir vėl kartu. Karas 
baigėsi. Turėjo baigtis ir išsiskyrimai, vėl 
susieiti išdraskytos šeimos. Dabar tik rei
kėjo sulaukti, kad pasaulio galiūnai su
sitartų, pasirašytų sutartis ir atkurtų valsty
bių sienas.

O tada visi pabėgėliai galės grįžti na
mo, tęsti nutrauktą prieškarinį gyvenimą, 
atstatyti tai, ką karas buvo sugriovęs. Kad 
jiems bus užkirstas kelias į namus, tokia 
mintis ir į galvą nebuvo atėjusi. Atrodė, kad 
reikia tik šiek tiek palaukti, ir baigsis visi jų 

vietos “Community” radijo lietuvišką 
valandėlę, kuri jau daug metų vietos ir 
aplinkiniams tautiečiams perduoda lietu
viškas naujienas, džiugina gražia lietuviška 
muzika. Šios valandėlės vedėjos yra Irta 
Mikėnienė ir Stasė Lipšienė. Aš papasako
jau apie savo viešnagę Lietuvoje, pasidžiau
giau Geelongo lietuviais ir jų gražiu tarpu
savio bendravimu.

Kaip visuomet, po švenčių vyksta skau
tų stovyklos. Į Sydnėjų išlydėjau savo anū
kę Alaną, kuri geriau mėgsta stovyklauti su 
savo vienmečiais giminaičiais Sydnėjaus 
stovykloje. Tačiau jos brolį Edį vežėm į Mel
bourne skautų stovyklą Bell Park, Wyora. 
Stovykloje mus pasitiko vadovė v.s. Dana 
Lynikienė, pristatė savo adjutantą Girių 
Antanaitį ir su šypsena pasigyrė, kad kiek
vieną dieną stovykloje nemokantiems ir 
mažai mokantiems kalbėti lietuviškai skau
tukams vyks lietuvių kalbos pamokėlės.

Nukelta j 7 psl.

vargai.
Rytą Šernai grįžo į slėptuvę pasiimti sa

vo daiktų ir papasakojo, kas įvyko. Ameri
kiečiai juos nusivedė į miesto centrą. Pasi
dairę sustojo prie vieno iš puošniausių na
mų. Paliepę Šernams juos sekti, kareiviai 
įžengė į gražų butą. Iš iškabos prie durų 
Dana suprato, kad ten gyveno gydytojas. Jo 
šeima, grįžusi iš slėptuvės, sėdėjo valgoma
jame prie stalo. Amerikietis paliepė vokie
čiams eiti laukan, o Šernų šeimai pasilikti, 
išsigandusi Dana mėgino aiškinti, kad jiems 
pakaktų vieno kambarėlio... Amerikietis 
įsakė užsičiaupti ir pridėjo:

- Nemanykit, kad man rūpi jūsų pato
gumas. Iš viso nežinau kaip čia atsirado! ir 
ką veikiat. Bet jūs esate Amerikos pilietė, o 
šiuo metu bet koks Amerikos pilietis šitam 
krašte vertas daugiau negu urvo, kuriame 
gyvenote...

Atsisukęs į vokiečius sušuko:
- Raus! Raus! (“Lauk! Lauk!”)
Išsigandusi šeima spruko pro duris. Dana 

ir Matas stovėjo nedrįsdami pajudėti. Ka
reiviai pasisuko išeiti, o vadas perspėjo:

Rytoj atsiųsiu kareivį patikrinti. Žiūrė
kit, kad jus rastų šitame kambaryje! Ir tegul 
niekas nebando jūsų stumdyti!

Vos išėjus amerikiečiams, Dana išbėgo į 
kiemą ieškoti gydytojo šeimos. Žmonės sė
dėjo ant suolelio po medžiu, nežinodami, kur 
eiti. Dana paaiškino, kad amerikiečiai įsakė 
laikinai jos šeimai įsikurti valgomajame, bet 
šeimininkams lieka visi kiti buto kambariai. 
Gal tik būtų geriau, jei rytoj, amerikiečiams 
atėjus tikrinti, šeimininkai išeitų kur nors. 
Vėliau, kai viskas nusistovės, gal daktaras 
sutiksiąs Šernams trumpam, tik kol pabė
gėlių padėtis paaiškės, išnuomoti vieną 
kambarį, kurisjietns mažiausiai reikalingas. 
Daktaras apsidžiaugė lietuvių pasiūlymu. 
Vokiečiai pasiliko savo bute, o Šernų šeima 
rado prieglobstį.

Tęsinys kitame AfPNn
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Kas - kur
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(Atrodo paraginimas “M.P.” padėjo, tik 
įdomu, ar ir Sydnėjaus stovykloje jos buvo).

Man, kaipbuvusiam ilgamečiu! stovyklų 
virėjui, buvo įdomu pamatyti ir virtuvę, ir 
vyriausią virėją R. Skeivį, Virtuvė nedidelė. 
Joje tik vienas šaldytuvas, tai darbas čia 
gana sunkus, bet skautai viską su gražia 
šypsena nugali.

Grįžtant namo iš stovyklos, su Regina 
ir Jonu Obeliūnais užsukom pas jo jaunys
tės draugą profesorių Algį Vingrį, su šeima 
gyvenantį labai gražioje Mt. Dandenong, 
Olinda vietovėje. Tai klonis, esantis kal
nuose tarp didžiulių miškų. Ši vieta yra apie 
valanda kelio nuo Melbourne Universiteto, 
kur prof. Algis dirba. Čia gamta yra nepa
prastai graži: įvairiausi augalai, gėlės ir pui
kus rytinis (mes ten nakvojom) įvairiabalsių 
paukščių koncertas. Mačiau čia ir patį žy
miausią bei brangiausią Australijos “black
wood" medį, kurį nupjauti galima tik su specia
liais valdžios leidimais ir iš kurio daromi 
patys geriausi ir brangiausi medžio dirbiniai.

Besivaišinant profesoriaus šeimoje suži
nojau, kad Algis anksčiau gyveno Ame-

rikoje, N. Zelandijoje ir N. Gvinėjoje. Buvo 
aukšto rango keleivinių lėktuvų lakūnas. 
Tačiau tada, dar jam nežinant kodėl, pradėjo 
silpti akys ir regėjimas. To pasėkoje jis tu
rėjo palikti lakūno darbą ir pradėjo studi
juoti Optometry and Vision Science. Labai 
gerai baigęs Universitetą, rašė mokslinius 
darbus, dalyvavo įvairiose pasaulio konfe
rencijose ir visą laiką tyrė savo paties (bu
vusią) akių ligą kol galų gale nustatė, kad 
buvo užsikrėtęs N. Gvinėjoje nuo katės, kuri 
turėjo nuodingų bacilų. Šiandien jis savo 
akis jau išsigydė, nors ir turi nešioti akinius.

Prof. Algis labai gerai kalba lietuviškai 
ir šią vasarą važiuodamas į konferencijas 
(skaitys paskaitas) Toronte (Kanadoje) ir 
Amerikoje, pakeliui sustos Lietuvoje, kur 
turi giminių, o svarbiausiai nori susipažinti 
ir su Lietuvos universitetais bei mokslo žmo
nėmis. Grįžtant į namus, dar sustojome pas 
profesoriaus mamą J. Vingrienę Melbourne, 
kuri labai domisi ir rūpinasi visu mūsų lie
tuvišku gyvenimu ir pergyvena dėl pasku
tinių negražių įvykių Prezidentūroje, Lietu
voje.

Taip pradėjau Naujuosius 2004-uosius 
Metus ir tikiuosi, kad jie ne tik man, bet ir 
visiems Australijos lietuviams bus laimingi 
bei sėkmingi. q

Lithuanian Club Ltd - Sydney
invites applications for immediate permanent and/or casual positions of

Bar Persons - Supervisors
Successful applicants would be responsible for bar duties within the Club and could 
be trained for permanent supervisory roles in the new Club.
QUALIFICATIONS: Good people skills and commitment to customer service

Some bar and licensed club experience preferred.
By negotiation.
Alis Migus, Ph : 02 9736 3534
In writing, addressed to Hon. Secretary,

SALARY:
ENQUIRIES:
APPLICATIONS:

Lithuanian Club Ltd, 57 Cedarwood Drive, CHERRYBROOK 2126
APPLICATIONS CLOSE: 22-d February 2004

Board of Directors 
Lithuanian Club Ltd.

Kaziuko Mugė Sydnėjuje
Kovo 7 dieną bus pamaldos lietuviams, o po jų tradicinė Kaziuko Mugė gretimai 

esančioje bažnyčios Parapijos salėje. Norintieji dalyvauti mugėje su savo parodėlėmis ir 
kitais reikalais skambinkite Danutei Ankienei tek: 9871 2524, arba Alfai Savickienei 
tek: 9649 9399.

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Melbourne atvyks kunigas Algirdas Šimkus į Sydnėjų ir kovo 27-28 dienomis čia 

praves rekolekcijas. Pasižymėkite šią datą iš anksto ir visi dalyvaukite šiose susikaupimo 
dienose. Praneša Parapijos Taryba

53-OSIOS SPORTO ŠVENTĖS REZULTATAI

Adelaide VYTIS
Adam Firinauskas (Melb. VARPAS) 
Melbourne VARPAS
Adele Kristens (Melb. Varpas)

KREPŠINIS
Vyrų-
MVP-
Moterų -
MVP-
Iki 19 (berniukai) - Geelong VYTIS
Iki 19 (mixed) - Geelong VYTIS
Iki 16 - Adelaide VYTIS
Geriausias žaidėjas - Edis Obeliūnas (Geelong VYTIS) 

BAUDŲ METIMAS
Vyrų-
Moterų -
Iki 18 (bem.) -
Iki 18 (rnerg.) -
Iš visų laimėtojas -

TINKLINIS
Vyrų-

, Mixed-
Geriausias žaidėjas - Petras Šutas (Geelong VYTIS)

GOLF
Moterų -
\yrų Stableford-
Gross -
Komandų -

Petras Obeliūnas (Geelong VYTIS) 
Ginta Statkus (Melbourne VARPAS) 
James Watach (Geelong VYTIS) 
Fiona Watach (Geelong VYTIS) 
James Watach

Melbourne VARPAS 
Geelong VYTIS

Angelė Kristens (Melbourne VARPAS) 
Jonas Petraitis (Hobart PERKŪNAS) 
Vytas Levickis (Melbourne VARPAS) 
Geelong VYTIS:

Edis Koszela, 
Kęstas Saldukas 
Petras Knowles
Birutė Knowles

A‘t? A Juzei Penkaitienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Juozą ir Joną su šeimomis, bei visus 

gimines ir draugus.
Laura ir Jeronimas Belkai

A  ̂A Juzei Penkaitienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Juozą Joną ir anūkus.

Stasė ir Jonas Varčiai

aukojame “Musų Pastogei” $50.

A'k'A Zuzanai Stankunavičienei
iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą vyrui Stasiui, dukrai Kristinai, 

sūnums Baliui ir Jonui su šeimomis, bei visiems artimiesiems.
V.Bladzevičienė ir

J. ir A. S i m kai

Rhonda Šutas (Geelong VYTIS) 
Linas Bražionis (Geelong VYTIS)

David Sadauskas (Melbourne VARPAS)
Dana Koszela (Geelong VYTIS)
Petras ir Vytas Burokas (Sydney KOVAS)

Mirus

A‘t? A Juzei Penkaitienei
nuoširdžiai užjaučiame sūnus Juozą ir Joną su šeimomis.

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas
“Neringa”

TENISAS
Moterų -
Iki 10 (bem.) - 

BILLLJARDAS 
tyrų- 
Moterų - 
Vyrų dvigubas - 

VYRŲ RINKTINĖ:
Greg Bindokas, Romas Liebich (Geelong VYTIS)

. Luke Hoban, Peter Hoban, Andrew Jaunutis (Adelaide VYTIS) 
Stepas Levickis, Adam Firinauskas (Melbourne VARPAS 1) 
Audrius Naujalis, Linas Kasperiūnas (Melbourne VARPAS 3) 
Vytas Andrejūnas, Michael Wallace (Sydney KOVAS) 

Reservai: S Wiasak (Geelong VYTIS), P. Andrejūnas (Sydney KOVAS) 
Treneris: Daniel Jaunutis (Adelaide VYTIS) 
MOTERŲ RINKTINĖ

Rebecca Wiasak, Sara Krivickas (Adelaide VYTIS)
Dana Koszela, Lee-Anne Koszela, Julie Bindokas (Geelong VYTIS 
Daniele Milvydas, Kristutė Milvydas, Zita Šukys, Adelė 
Kristens (Melbourne VARPAS)

Treneris: Geoff Vaitkus (Adelaide VYTIS)

Aukos “Musų Pastogei”
J. Meiliūnas VIC $ 20.00 Mrs. S. Sagatys Qld $ 20.00
A. Savickienė NSW $ 5.00 V Račiūnas NSW $ 15.00
R. Lapinskas NSW $ 65.00 V. Stalba SA $ 5.00
Lietuvių Klubas J. Bočiulis SA $ 10.00
Melbourne VIC $100.00 J. Gudelienė SA $ 5.00
E. Šidlauskas VIC $ 15.00 V. Patupas SA $ 5.00
V. Mikelaitis TAS $ 10.00 P. Andrijaitis SA $ 5.00
V& J.Česnaičiai NSW $ 15.00 D. ir A. Jankus SA $ 35.00
Eva Kubbos NSW $ 35.00 A. Vaičaitis VIC $ 10.00
L. Venslovas ACT $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
R. Stašionis NSW $ 15.00 “Musų Pastogės” administracija

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus laikomos sekmadienį, vasario 15 dieną, 

St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Kadangi šią dieną minėsime Nepriklausomybės 
Šventę, per pamaldas giedos choras “Daina”. Parapijos Taryba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Vasario 16-osios Minėjimas Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios sukaktis 

nutarė atšvęsti per Vasario 16-osios minėjimą, kuris įvyks sekmadienį, vasario 
15 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne.

DIENOTVARKĖ:
•Pamaldos St. Joachim’s bažnyčioje. Lidcombe. įprasta tvarka.
•Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjime savo mintimis pasidalins 
keli kalbėtojai.
•Turtinga ir įdomi meninė programa, kurioje dalyvaus daug jaunimo ir 
visų mylimas choras “Daina”.

Prieš minėjimą bus renkamas ALB solidarumo/nario mokestis 2004 metams.
Po minėjimo bus rodoma videojuosta apie Kovo 11-osios įvykius ir jų pasek

mes griūvant Sovietų Sąjungai. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Vasario 16-osios Šventė Canberroje
įvyks sekmadienį, vasario 22 dieną, šia tvarka:

11.30 vai. ryto - šv. Mišios, kurias laikys kun. A.Simkus. St.Patrick’s bažnyčioje 
(kampas Cooyong ir Donaldson gatvių. Braddon):
1 vai. p.p. - minėjimas Canberra Club. West Row, Canberra City.

Paskaitą skaitys ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda.
Seks meninė dalis, kurioje pasirodys choras “Danos Vyrai”.
Bendri pietūs.

Koncerto bilietai ir pietūs- tik S15. Prašome užsisakyti vietas pas Sigitą Gailiū- 
naitę tel.: 02 62486704 arba Laimą Žilinskienę tel.: 02 62480466 iki vasario 15 d.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Dėmesio: Apgailestaudami turime pranešti, kad pasikeitus aplinkybėms 
Klubo planuotas Valentino Dienos vakaras (šeštadienį, 
vasario 14 dieną, 7.30 vaL vakaro) neįvyks.

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė
Melbourno Federation Square

Š.m. vasario 16 dieną visi lietuviai kviečiami į Federation Square (“Federacijos 
Aikštę”). Ji yra miesto centre, kampas Flinders Street ir Swanston Street. Melbourne, 
kur plevėsuos aštuonios Lietuvos Respublikos vėliavos, o dideliame ekrane kas 
pusė valandos nuo 11.30 vai. iki 2.30 vai. ir nuo 5.00 vai. iki 7.15 vai. bus rodomas 
trumpas dokumentinis filmukas apie Lietuvą.

Federacijos Aikštėje, Bok Choy Tang restorane organizuojama labdaros 
vakarienė. Vakarienės lėšos bus skirtos remti Lietuvos studentus, atvykstančius 
studijuoti į Melbourne Universitetą.

Visus norinčius dalyvauti labdaringoje vakarienėje, prašome skambinti 
Amandai O’Mahony tel.: 9819 5515 (dėl platesnės informacijos).

Lietuvos Respublikos Konsulatas Melbourne

Sekmadienį, vasario 22 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių būrelis kviečia susipažinti su

Antano Laukaičio knyga

“Gyvenimo sūkuriuose”
Skaitovai: Aistis Bicri, Algis Bučinskas, Viktoras Ratkevičius,

Kastytis Stašionis, Vytenis Šliogeris.
Antroje dalyje- parodomosios stalo teniso varžybos.

Maloniai kviečiame visus apsilankyti.
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

“Aušros” tunto skautų dėmesiui
Vasario 16-ta bus švenčiama sekmadienį, vasario 15 dieną

Visi skautai 11-30 vaL ryto šv. Mišiose St Joachim’s bažnyčioje prašomi dalyvauti 
uniformuoti. Po Mišių - tunto sueiga vyks Lietuvių Klube. Bankstowne.
Po tunto sueigos, kuri prasidės 1 vat p.p., skautai dalyvaus Vasario 16-tos minėjime, 
kuris vyks Lietuviu Klubo salėje 2 vai p.p.
Kaziuko Mugė įvyks sekmadienį, kovo 7 dieną.
Šv. Mišios 11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Mugė -12.30 bažnyčios salėje. Visi skautai dalyvauja uniformuoti.

“Aušros” Tunto Vadija

r * i
Sporto klubas “Varpas” kviečia visus į

BlynuVakarq,
Antradienį, vasara 24 d., 6 vai. p.p., Lietuvių Namuose, North Melbourne. 

Vaišinsime 3 rūšių blynais, pyragais ir kava.
| Įėjimas suaugusiems - $12, vaikams (iki 14 metų) - $6, šeimoms - $30 |

Norinčius užsisakyti vietas prašome skambinti: Angelei Kristens tel.: 9497 3518 | 
arba Šarūnui Žiedui tel.: 9848 4171.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio 
dienas jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sodyboje” 
šiuo metu yra laisvų vietų! Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu:

Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina Ave, 
Engadine 2233, teL: (02) 9520 3908.

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourno
Melbourne Katalikių Moterų Draugijos Valdyba yra gavusi nemažai paklausi

mų. ar bus organizuojamas siuntinių talpintuvas.
Tai planuodama Valdyba turi būti tikra, kad surinks tam tikrą skaičių siuntinių, 

kurie padengs nemažas persiuntimo. Lietuvoje pristatymo ir kitas išlaidas, todėl 
prašo pranešti, kas dar norėtų pasinaudoti šia proga.

Sydnėjuje skambinkite p. Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131.
Melbourne-p. Vladai Petraitieneitcl.: 9561 5272 arba p. Halinai Statkuvie

nei tel.: 9819 1434.
Melbourno LKM D-jos Valdyba

NATO interneto svetainėje - vartai į Lietuvą
Vasario 3 d. (ELTA). NATO interneto svetainėje pradėjo veikti Lietuvos puslapis, 

kuriame Lietuva pristatoma kaip busimoji Aljanso narė bei pateikiama Lietuvos integracijos 
į NATO istorija. Lietuvos puslapį, bendradarbiaudama su Lietuvos užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijomis bei NATO tarptautiniu personalu, parengė Lietuvos misija 
prie NATO. Patekti į puslapį galima NATO svetainės (www.nato.int) pagrindiniame 
puslapyje paspaudus šalia Lietuvos trispalvės esančią nuorodą.

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 Doniela

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. NZelandijoje 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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