
MUSU PASTOGĖ
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina-Price SI.50 2004.05.07 Nr. 17 (2884)

Česlovas Juršėnas nesitrauksParoda -10 naujųjų ES narių garbei

Balandžio 21 dieną Sydnėjaus Universitete pradėjo veikti dailės paroda, žaismingai 
pavadinta “UR in EU” (“Jūs esate ES”). Plačiau apie parodą skaitykite MP psl. 3.
Ritos Baltušytės nuotraukoje - Sydnėjaus lietuviai prie dailininkės Evos Kubbos 
paveikslo. Iš kairės: Vytautas Patašius, Juta Šliterienė, Ramona Ratas-Zakarevičienė, 
Eva Kubbos, Onutė Maksvyticnė, Irena Daudarienė ir Jolanta Janavičienė.

Sabana*5 Lietuvos įvykių apžvalga

Malda už 
holokausto 

aukas ir 
gelbėtojus

(ELTA). Malda, 
primenančia raudą, 
balandžio 28 d. pasi
baigė Žūvančiųjų at
minimo kryžių įteiki
mo ceremonija Prezi
dento rūmuose. Mal

dą už 6 mln. holokausto aukų Europoje ir 
žydus gelbėjusius žmones sukalbėjo vyr. 
Vilniaus rabinas Chaimas Buršteinas.

Kiekvienais metais, minint Antrojo pasau
linio karo holokausto aukų atminimo dieną - 
Katastrofos dieną, Lietuvoje pagerbiami žmo
nės, gelbėję žydus nuo nacių genocido. Šį 
balandį Žūvančiųjų atminimo ktyžiumi apdo
vanoti 23 Lietuvos piliečiai, gelbėję žydus 
Antrojo pasaulinio karo metais.

įteikdamas apdovanojimus laikinasis 
Lietuvos Prcz. Artūras Paulauskas ragino 
skaityti istoriją tokią kokia ji ylą - neužtu
šuotą neišplėšytą matyti joje ne tik aukso, 
bet ir pelenų spalvos raides. “Šešių milijonų 
Europos piliečių žydų sunaikinimas Antrojo 
pasaulinio karo metais, deją buvo ne sap
nas. Jis lieka neištrinama gėdos dėme XX 
ą istorijoje, lieka amžinu randu Europos 
veide”, - sakė jis. Randuota, anot APaulaus- 
ko, liko ir Lietuvą kur prieš šešis dešimt
mečius buvo sunaikinta beveik visa žydų 
bendruomenė. Tačiaą anot jo, pelenais nu
klotos holokausto istorijos puslapiuose žiba 
ir “auksinės raidės”. “Raidės, kuriomis išra
šyti vardai bebaimių Lietuvos žmonių, išdrį
susių pasipriešinti nacių ir jų parankinių 
nusikalstamoms užmačioms”, - kalbėjo 
laikinasis Prezidentas.

Dar du Lietuvos karo medikai 
Afganistane

(ELTA). Du Lietuvos karo medikai 
gegužės 3 d išvyko į Afganistaną, kur pakeis 
Vokiečių karo lauko ligoninėje Kabule dirb
ančius kolegas.

Karo medicinos gydytojas ortopedas- 
traumatologas majoras Raimundas Blavicš- 
čiūnas ir karo medicinos gydytojas terapeutas 
majoras Vilius Kočiupaitis NATO vadovau
jamoje tarptautinių saugumo paramos pajėgų 
(ISAF) operacijoje Afganistane tarnaus iki 
trijų mėnesių. Lietuviai keisis kartu su Vo
kietijos karo medikų personalą misiją atlie
kančiu 2-3 mėnesius. Kabule dislokuotoje 
plataus profilio ligoninėje taip pat dirba 
Estijos, Latvijos, Prancūzijos, Vengrijos karo 
medikai. Ligoninėje daugiausia gydomi ci
viliai gyventojai, tačiau medicinos pagalba 
teikiama ir tarptautinių saugumo paramos 
pajėgų kariams.

Praėjusiais metais mjr. R Blavieščiūnas 
dalyvavo misijoje I rakė, kur dirbo ispanų karo 
laive“Galicia”. Mjr. V. Kočiupaičiui tai -pir
moji misija. Šiuo metu Afganistane britų 
įsteigtos Provincijų atstatymo grupės (Provin
cial Reconstruction Team - PRT) medicininia
me punkte Mazar-e-Sharif e (360 km į šiaurę 
nuo Kabulo), taip pat tarnauja dar du Lietuvos 
karo medikai.

38 Lietuvos kariuomenės specialiųjų 
operacijų junginio “Aitvaras” (SOJ) kariai 
antiteroristinėje operacijoje “Tvirta laisvė” 
dalyvauja nuo šio mėnesio pradžios. Jie 
dislokuoti karinėje bazėje Bagrame.
Lietuvoje lankosi Čekijos gynybos 

ministras
(ELTA). Į Lietuvą su oficialiu vizitu balan

džio 28 d atvyko Čekijos gynybos ministras 
Miroslav Kostelka. Nukelta į 2 psL

(BNS). Valdančiosios Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) vienas lyderių, laiki
nasis Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas kartoja nesi
trauksiantis iš prezidento rin
kimų.

Dešiniosios opozicijos at
stovai paragino socialdemokra
tus atšaukti Č. Juršėno kandida
tūrą ir remti bendrą kandidatą, 
kuriuo siūlomas jokiai partijai 
nepriklausantis kadenciją baigęs prezidentas 
Valdas Adamkus.

Balandžio 27 dieną Č. Juršėnas pakartojo 
neketinantis atsiimti savo kandidatūros, bet 
konkumos su VAdamkumi “džentelmeniš
kai”. “Mes su Valdu Adamkumi sutarėme,

Kandidatų sąrašą papildė du preten
dentai. Prezidento posto sieks dienraščio 
“Respublika” vyriausiasis redaktorius 
Vitas Tomkus. Šiuo metu Vitui Tomkui 
gręsia tyla, o ikiteisminiai tyrimai jau yra 
pradėti. Be to, Vitas Tomkus pagarsėjo 
straipsnių ciklu “Kas valdo pasaulį”, ku
ris sukėlė neigiamų reakcijų ne tik Lietu
voje, bet ir už jos ribų.

į prezidento postą taip pat kandida
tuoja socialinės apsaugos ir darbo minis
trė Vilija Blinkcvičiūtė. Jos kandidatūrą 
iškėlė socialliberalų partija, nes jos lyderis, 
laikinasis Prezidentas Artūras Paulauskas 
savo kandidatūros nesiūlo.

V.Adamkus “geriau” nei P.Auštrevičius

Petras Auštrevičius

(ELTA). Lietu
vos politologai iš 
dešiniųjų partijų 
keliamų kandidatų 
geriau vertina buvu
sį Prezidentą Valdą 
Adamkų nei buvusį 
vyriausiąjį eurode- 
rybinką Darbo par
tijos ir Tėvynės są
jungos remiamą 
Petrą Aūštrevičių. 
Pasak Vilniaus uni

versiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojo Lauro Bielinio, V 
Adamkus galėtų turėti problemų dėl garbaus 
amžiaus, bet, palyginti su kitais kandidatais, 
turi akivaizdžių privalumų. “K Adamkaus 
patirtis, įgyta einant Lietuvos Prezidento 
pareigas ir dirbant administracinį darbą 
JAV, teikia jam privalumų. Būdamas Pre
zidentu, jis neaštrino konfliktinių situaci
jų. Jis sakė, kad dalyvaus rinkimuose tik tuo 
atveju, jei Prezidento posto sieks avantiū-

Užkirsti kelią Rolandui Paksui ?
(BNS). Seime ir toliau ieškoma būdą kaip 

užkirsti kelią per apkaltą nuo prezidento pos
to nušalintam Rolandui Paksui dalyvauti pir
malaikiuose prezidento rinkimuose.

Tėvynės sąjungos-konservatorių frakcijos 
narys Jurgis Razma sekretoriate užregistravo 
Prezidento įstatymo pataisas, uždrausiančias 
į prezidentus kandidatuoti asmeniui, kuris 
buvo pašalintas iš pareigų ar neteko Seimo 

jog vėsime džentelmenišką, 
korektišką kampaniją, bet aš 
eisiu iki galo", - sakė jis.

Pasak Česlovo Juršėno, su 
Valdu Adamkumi jie buvo 
susitikę per vieną savaitgalį 
Vilniuje vykusį koncertą.

Valdas Adamkus apsi
sprendė dalyvauti pirmalai
kiuose LR prezidento rinki
muose po praėjusį savaitgalį 
įvykusių pokalbių su laiki

nuoju prezidentu Artūru Paulausku ir 
socialdemokratų lyderiu premjeru Algirdu 
Brazausku.

PastarasisteigėraginęsbuvusįPrcz. Valdą 
Adamkų dalyvauti rinkimuose. V Adamkų 
remia ir dešiniosios partijos.

Vitas Tomkus 
vyr.“Respublikos” 
redaktorius

Vilija Blinkevičiūtė
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė

ristai. Jie siekia", - pažymėjo jis.
Kitas politologas Antanas Kulakauskas 

taip pat prieštaringai vertino P. Auštrevičiaus 
kandidatūrą. “Labai sunku apie jį kalbėti 
kaip apie visavertį politiką. Tai žmogus, kuris 
žinomas Briuselyje, bet Prezidentui turi rū
pėti ne tik užsienio reikalai - jis turi atlikti 
stabilizuojamą vaidmenį vidaus politikoje", 
- tvirtino A Kulakauskas.

Politologas Česlovas Laurinavičius savo 
ruožtu pripažino, kad P. Auštrevičius toli 
gražu nėra tinkamiausias kandidatas į pre
zidentus. “Jis atliko svarbią misiją derybose 
su ES, bet geras kandidatas į prezidentus turi 
turėti politinės patirties, kaip Algirdas Bra
zauskas, V. A damkus arba Artūras Paulaus
kas Kaip politikas jis nežinomas Gautume 
“katę maiše”. Jis žinomas tik kaip biuro
kratas", - apibendrino Č. Laurinavičius. Jo 
teigimą V. Adamkus yra tas kandidatas, kuris 
galėtų grąžinti Lietuvos politinei sistemai 
vertybinę kryptį. Č. Laurinavičiaus požiūrią 
potencialiai to galėtų siekti ir P. Auštrevičius, 
bet jo gebėjimai tai daryti - migloti. □ 

nario mandato apkaltos proceso tvarka ir nuo 
pašalinimo praėjo mažiau kaip 5 metai.

Seimui yra pateikta panaši Konstitucijos 
56 straipsnio pataisa, kuri draudžia Seimo 
nariu rinkti asmenį, nušalintą nuo pareigų ap
kaltos tvarka. Toks draudimas užkirstų kelią 
kandidatuoti ir į prezidentus. Seime gegužės 
pradžioje numatoma surengti pirmąjį balsavi
mą dėl šios pataisos priėmimo. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

maldose. Jis taip pat

♦ Balandžio 25 d. 
ANZAC dienos 
proga Australijos 
min. pirmininkas 
John Howard ap
lankė australus ka
rius Irake, Bagdado 
oro uosto srityje, ir 
su jais dalyvavo 
tradicinėse ANZAC 
dienos aušros pa
sitiko su Irako ad

ministratoriumi amerikiečiu Paul Bremer bei
JAV generolais John Abizaid ir Ricardo 
Sanchez. JAV ir sąjungininkų karinių pajėgų 
viršininkais Irake.
♦ Balandžio 25 d. prasidėjo ginkluoti su
sirėmimai tarp musulmonų jaunuolių ir krikš
čionių Indonezijos Moluku provincijos 
sostinėje Ambon. Iki balandžio 29 d. žuvo 34 
asmenys, sudeginta dalis krikščionių univer
siteto. užpulti Jungtinių Tautų globos centrai. 
Indonezijos policija nepajėgia ar nesistengia 
suvaldyti musulmonų aktyvistų.
♦ Balandžio 27 d. ginkluoti užpuolikai su
sprogdino bombą ambasadų kvartale Sirijos 
sostinėje Damaske. Žuvo vienas policinin
kas ir praeivė moteris. Policija nukovė du 
užpuolikus.
♦ Balandžio 28 d. anksti ryte Tailando 
pietinėse provincijose Malaizijos pasienyje 
musulmonų jaunuoliai užpuolė apie 15 po
licijos būstinių ar karinių įtvirtinimų. Iš anksto 
apie planuojamą puolimą sužinoję policija ir 
kariuomenė jį atrėmė, nukaudami 93 puolėjus. 
Kariuomenė apsupo Krucsic mečetę prie 
Pattani miesto, kurioje gynėsi įsitvirtinę su
kilėliai. Po 7 valandų apsupimo mečetė buvo 
paimta, nukaunant dar virš 30 sukilėlių. Žuvo 
ir 3 policininkai bei 2 kariai. Kariuomenei 
vadovavęs generolas Panlop Pinmancc vra 
kaltinamas prasilenkęs su jam duotais nuro

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Svečias susitiko su Lietuvos krašto ap
saugos ministru Linu Linkevičiumi. Ministrai 
aptarė karių dalyvavimo tarptautinėse misi
jose. kuriamų Europos gynybinių pajėgumų, 
kitus karinio bendradarbiavimo tarp dviejų 
NATO valstybių klausimus.

Čekijos gynybos ministras Seime susitiko 
su Nacionalinio saugumo ir gynybos komi
teto nariais bei jo pirmininku Alvydu Sadcc- 
ku. Užsienio reikalų ministerijoje - su minis
terijos sekretoriumi Evaldu Ignatavičiumi.

Nuo 1993 metų Čekija kelis kartus rėmė 
Lietuvą pertekline karine įranga ir ginkluote. 
Lietuva pirko čekiškų mokomųjų naikintuvų 
L-39. o 2000 m. Čekijos vyriausybė neatly
gintinai perdavė Lietuvai karinės įrangos 
siuntą, kurios pagrindą sudarė granatsvai
džiai RPG-7. Šiuo metu Lietuva domisi gali
mybe įsigyti čekiškų karo lėktuvų L-159 bei 
mokyti savo karo lakūnus Čekijoje.

Pasiekti ES lygį vien narystės 
nepakaks

Gegužės 1 dieną Lietuva tampa pilnateise 
ES nare. Tai istorinis įvykis. Įtakingas D. 
Britanijos finansų dienraštis “The Financial 
Times” Europos Sąjungos plėtrai skirtuose 
analitiniuose straipsniuose teigia, kad visos 
10 naujųjų ES narių yra skurdesnės už se
nąsias, išskyrus Graikiją. Lietuva, Latvija, 
Estija, Čekija, Vengrija ir Lenkija yra santy
kinai skurdesnės nei dabartinės ES narės. 
Tačiau ankstesnė patirtis rodo, kad tokia pa
dėtis yra puiki galimybė naujoms narėms 
skatinti savo šalių ekonomiką ir vytis ES 
senbuves. Beje, Lietuvos BVP auga greičiau 
nei bet kurios kitos kandidatės - 6.9% per 
metus. Šiam apžvalgininkui atrodo, kad dėl 
“The Financial Times” analizės nereikėtų nu
siminti_______________________________
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dymais, puolant mečetę.
♦ Balandžio 28 d. anksti ryte penki Indo
nezijos kariai sudegino Nazaret bažnyčią 
Ambon mieste, iš vakaro būk tai perėmę 
bažnyčios apsaugą iš vietinių krikščionių.
♦ Kovo mėnesį JAV karinė vadovybė Irake 
susekė, kad Bagdado srities kalėjimuose 
amerikiečiai saigai neleistinai elgiasi su su
imtais irakiečiais, kad palaužtųjų valią prieš 
tardymus. Eilė sargų patraukta atsakomybėn. 
Balandžio 28 d. JAV Televizijos tinklas CBS 
parodė eilę nuotraukų parodančių, kaip piktai 
iš suimtųjų buvo tyčiojamasi. Vaizdai sukėlė 
pasipiktinimo bangą pasaulyje, ypač arabų 
kraštuose.
♦ Ilgus metus Australijos muziejus Syd- 
nėjuje brangino savo įdomybių rinkinyje 
strėlę, kurios smaigalys buvęs havajiečių 
padarytas iš 1779 Havajų salose nužudyto 
jūrų kapitono James Cook kojos kaulo. Ha
vajų salų karalius 1824 m. strėlę dovanojo 
Anglijos karaliui, vėliau strėlę nupirko New 
South Wales Vyriausybė. Balandžio 29 d. 
muziejaus vadovybė paskelbė, kad DNA 
tyrimai parodė, kad strėlės smaigalys yra ne 
iš žmogaus kūno.
♦ Balandžio 30 d. JAV karinė vadovybė 
Irake nusprendė sukilusio Falluja miesto 
apsupimą perleisti irakiečių kariniam daliniui, 
vadovaujamam vieno iš buvusios Saddam 
Hussein kariuomenės vadų, generolo majoro 
Jassim Mohammed Saleh.
♦ Balandžio 30 d. Indonezijoje iš Salemba
kalėjimo buvo paleistas pogrindinės Jcmaah 
Islamiah dvasinis vadovas Abu Bakar Bashir, 
18 mėnesių kalėjęs už imigracijos įstatymo 
pažeidimą. Jis buvo tuoj pat vėl suimtas, nes 
policija sakosi turinti įrodymų, kad jis įveltas 
Į Bali sprogimus. Tuoj po musulmonų dva
siškio suėmimo prasidėjo riaušės, kurias 1000 
policininkų malšino vandens srovėmis ir 
ašarinėmis dujomis. □

Iš dabartinių ES narių 5 šalys buvo gana 
skurdžios, kai prisijungė prie ES. Tarp tokių 
minima viena iš ES įkūrėjų - Italija, taip pat 
Airija. į ES įstojusi 1973 m., Graikija (1981 
m.). Portugalija ir Ispanija (1986 m.). Šių šalių 
bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam 
gyventojui, apskaičiavus pagal perkamosios 
galios pariteto principus (PGPP). gerokai 
skyrėsi nuo Prancūzijos. Tuo tarpu lyginti su 
Vokietija būtų sunku, nes pati Vokietija susi
vienijo tik 1990 m. 1951 m., kai buvo įkurta 
ES pirmtakė Europos anglių ir plieno ben
drija. Italija buvo viena skurdžiausių jos narių. 
Jos BVP vienam gyventojui, atsižvelgiant į 
PGPP. sudarė 71% Prancūzijos lygio. Šeštąjį 
ir septintąjį XX a. dešimtmečius, o vėliau ir 
devintąjį ir dešimtąjį, padėtis pagerėjo.

Atrodo, kad narystė ES vargiai garantuoja 
naujoms narėms galimybę pagerinti savo 
gyvenimo standartus. Tačiau narystė gali 
padėti, ir tai įrodo Italijos, Airijos, Ispanijos 
ir Portugalijos patirtis.

Klaidingai manoma, kad didžiausią įtaką 
naujų narių ekonominei plėtrai turi iš ES 
biudžeto skiriamos lėšos. Sėkmę lemia ne 
pinigai, bet tai, kaip šalis pasinaudoja narystės 
ES teikiamomis galimybėmis. ES garantuoja 
laisvą ilgalaikę prekybą, prekybos partnerius 
bei laisvą kapitalo ir darbo jėgos judėjimą. 
Šalys, kurios pasinaudojo šiomis galimy
bėmis, pasiekė stebėtinų rezultatų. 1985-2000 
m. Ispanijoje tiesioginių užsienio investicijų 
(TUI) lygis nuo 5% išaugo iki 33%, o Por
tugalijoje - nuo 19 % iki 36%. Tačiau Grai
kijoje TUI lygis sumažėjo nuo 20% iki 9%.

Taigi narystė ES padeda tiems, kurie yra 
pasirengę padėti patys sau. Naiystė suteikia 
galimybes, o ne garantijas, tačiau jomis vis 
tiek verta naudotis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Irake lietuviai pateko į sprogimą

(BNS). Irake vėl bandyta pasikėsinti į Lie
tuvos karius. Balandžio 26 d. rytą centrinėje 
Irako dalyje Lenkijos sektoriuje buvo užpul
ta lietuvių kolona, rašo dienraštis “Respub
lika”. Nei Lietuvos kariai, nei keli kartu buvę 
lenkai nenukentėjo. Sprogimas tik apgadino 
vieną visureigį.

Tą rytą iš Hilla miesto, kur įsikūrusi len
kų vadovaujama daugianacionalinė divizija, 
išvyko visureigių kolona. Keli lenkų išmi
nuotojai su lietuvių apsauga važiavo naikinti 
sprogmenų (jų Irake dar labai daug, sviediniai 
ir minos kai kur mėtosi net šalikelėse). Iš vi
so išvyko 15 karių.

Dar nepasiekus sprogmenų naikinimo 
vietos sprogo kelio duobėje paslėptas užtai
sas. Tuo metu pro paslėptą miną jau buvo 
pravažiavusios beveik visos eskorto maši
nos. Užtaisas sprogo prieš paskutinį visurei

Lietuva išduos ES tipo vizas
piliečiai nuo liepos 1 dienos, kaip ir kiti Eu-(ELTA). Nuo šių metų gegužės 1 dienos 

Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsuli
nės įstaigos užsienyje pradės išdavinėti nau
jo tipo vizas, kurių forma nustatyta Europos 
Sąjungos Tarybos taisyklėse ir yra privaloma 
visoms Europos Sąjungos šalims narėms.

Naujoji Lietuvos viza savo forma niekuo 
nesiskirs nuo Europos Sąjungoje bei Šengeno 
erdvės valstybėse išduodamų vizų.

Kaip informavo Užsienio reikalų minis
terija, kol kas ši Lietuvos viza galios tik 
kelionei į Lietuvą, tačiau Lietuvai tapus Šen
geno erdvės dalimi, ji galios ir kelionėms į 
kitas Šengeno erdvės šalis.

Naujos formos vizos buvo spausdinamos 
Prancūzijoje. Pirmą naujų vizų įklijų siuntą 
Lietuva gavo balandžio pradžioje ir jomis 
jau aprūpintos visos Lietuvos atstovybės 
užsienyje.

Australijos viza - internetu
Į Australiją norintys vykti Lietuvos

Naujas VSD vadovas
(BNS). Seimas balandžio 29 d. pritarė 

laikinojo Prezidento Artūro Paulausko pa
siūlytai Arvydo Pociaus kandidatūrai į 
Valstybės saugumo departamento (VSD) ge
neralinius direktorius. VSD generalinį direk
torių Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezi
dentas. Dekretus dėl ankstesnio VSD vadovo 
Mečio Laurinkaus atleidimo ir A.Pociaus 
skyrimo saugumo departamento vadovu 
APaulauskas pasirašė balandžio 30 d.

Seimo posėdyje už A.Pociaus kandidatūrą 
balsavo 64. prieš L susilaikė 11 parlamentarų.

APociaus kandidatūrai pritarė valdančio
sios Socialdemokratinės koalicijos ir Nau
josios sąjungos (NS, socialliberalų), taip pat 
opozicinė Tėvynės sąjungos - konservatorių 
frakcijos bei mišri Seimo narių grupė. Opo
zicinės Liberalų ir centro bei Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų frakcijos 
sprendimo remti A.Pociaus kandidatūrą 
nebuvo priėmusios, jų nariai balsavo laisvai. 
Liberaldemokratų frakcijos nariai balsuojant 
susilaikė, motyvuodami tai tuo, jog VSD 
vadovo neturėtų skirti laikinasis prezidentas.

APOcius žurnalistams teigė, jog vienas iš 

gį. Laimė, iki mašinos dar buvo likę 10-15 
metrų, todėl sprogimo banga tik išmušė len
kiško visureigio “Honker” langą. Viduje buvę 
keturi Lietuvos kariai nenukentėjo. Po spro
gimo eskorto niekas ncapšaudė.

Kariškių manymu, mina buvo valdoma 
nuotoliniu būdu. Tačiau sprogmuo buvo 
suaktyvintas netinkamu laiku. Spėjama, kad 
sprogdintojai galėjo tik apytiksliai žinoti, kur 
paslėpta mina (ją galėjo padėti ne jie patys, o 
bendrininkai).

Irake nuo priešų iki šiol nenukentėjo nė 
vienas lietuvis, nors apšaudymų ir susirėmi
mų yra buvę.

Priešpaskutinis pasikėsinimas į Lietuvos 
karius įvyko balandžio 2-osios naktį britų 
sektoriuje, prie Kurna miesto. Tąsyk keliskart 
šauta iš granatsvaidžių į Lietuvos karių 
saugomą pastatą. □ 

ropos Sąjungos piliečiai, turės galimybę 
Australijos vizą gauti elektroniniu būdu.

Elektroninės vizos sistemos dėka kiekvie
nas norintis galės kreiptis dėl vizos bei sumo
kėti mokestį už ją. būdamas bet kurioje šalyje 
ir bet kuriuo metu, pranešė LR Užsienio rei
kalų ministerija.

Norint gauti Australijos vizą, nebereikės 
siųsti savo asmens dokumentų į Australijos 
ambasadą ar konsulatą. Prašymą vizai gauti 
bus galima siųsti elektroniniu būdu, mokestį 
už vizos gavimą sumokėti kreditine kortele. 
Pranešimą apie vizos išdavimą jos prašyto
jas taip pat gaus elektroniniu paštu.

Asmenys, gavę pranešimą apie vizos 
išdavimą, galės vykti į Australiją be vizos 
įklijos kelionės dokumentuose. Vizos bus 
įrašomos elektroniniu būdu, jos turėjimas 
bus patikrinamas oro uoste prieš išvykimą į 
Australiją. □

VSD datbo prio
ritetų, Lietuvai 
tapus transat
lantinių struk
tūrų nare, bus 
kontroliuoti, jog 
nešvarūs nusi
kalstamų struk
tūrų pinigai ne
būtų investuo
jami į Lietuvos 
strateginius ob

jektus ir nedarytų įtakos “atstovaujamajai 
valdžiai”. A.Pocius taip pat žadėjo gerinti 
VSD darbuotojų atranką, patvirtinti naują 
organizacinę struktūrą, aiškiau reglamentuoti 
karjeros VSD galimybes. Jis taip pat pažy
mėjo, jog “PSD veikla neturėtų būti siejama 
su vieno ar kito vadovo pavarde".

46-erių metų APocius nuo 1999 m eina 
VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo 
pareigas. Jis turi VSD vyresniojo valstybės 
patarėjo tarnybinį rangą. APocių skirti VSD 
vadovu siūlė ir ligšiolinis saugumo generalinis 
direktorius M.Laurinkus. □
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Bendruomenės baruose________
Paroda -10 naujųjų ES narių garbei

Rita Baltušytė
Vienoje judriausių Sydnėjaus gatvių 

(City Road) esančioje prestižinėje Sir Her
mann Black galerijoje ir skulptūros terasoje 
mėnesį truksianti ekspozicija skirta pagerbti 
dešimčiai rytų ir centro Europos šalių, ku
rios gegužės 1 dieną taps pilnateisės Eu
ropos Sąjungos narės.

27 tapybos, grafikos, fotografijos, šilko- 
grafijos, video, juvelyrikos darbus čia iš
statė septyniolika Australijoje gyvenančių 
dailininkų, kurių kilmės šaknys - Čekijoje, 
Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lie
tuvoje, Maltoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir 
Vengrijoje.

Lietuvai atstovauja penktajame konti
nente žymi tapytoja Eva Kubbos (Kubai- 
tytė). Didšilininkuosc (Šilutės apskritis) 
gimusi autorė pateikė paveikslą “Klajo
jančios smėlio kopos-Nida” (126 xl04cm. 
popierius, mišri technika).

Parodos prestižą kėlė ir tokių kūrybinio 
pripažinimo Australijoje pelniusių daili
ninkų kaip išeivė iš Vengrijos Judy Cassab 
(j atidarymą neatvykusi dėl garbaus am
žiaus ir pablogėjusios sveikatos) ir a.a. 
Stanislaus Rapotec (Slovėnija) darbai.

E.Kubbos darbas - vienintelis sukurtas 
specialiai šiai parodai. Kitų parodos dalyvių 

kūriniai datuojami nuo 1988 iki 2003 metų.
Nemažiau įvairi ir jų tematika. Iš Če

kijos kilusiai skaitmeninės fotografijos 
meistrei Katherine Bliss įkvėpimo suteikė 
ir Sydnėjaus tiltas, ir saulėtekis Bronte 
paplūdimyje, ir senosios Prahos vaizdai. 
Estė Maret Kalmar, vienintelė juvelyrė 
parodoje, demonstravo papuošalus iš si
dabro ir gintaro istorinėmis temomis; Ani- 
tos Rezevskos portretai pavadinti “Moteris 
iš Rygos” (aliejus drobėje, kaina 25 000 
Australijos dolerių) ir “Autoportretas sva
jonių žemėje”.

Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė 
215 x 168 cm formato kompozicija iš juodai 
baltų ar rusvų nuotraukų, perkeltų ant bal
tų lininių servetėlių, pavadinta “Perkeltieji 
asmenys-2003”. Nuotraukas iš savo tėvų ir 
senelių šeimos albumų, pasiimtų II pasau
linio karo metais bėgant iš Lenkijos ir 
Vengrijos, meno kūriniu pavertė jaunes
niosios kartos dailininkės Sue Saxon ir 
Anne Zahalka.

Balandžio 20 dienos vakare apie du 
šimtus kviestinių svečių susirinko į paro
dos atidarymą ir ta proga surengtą pri
ėmimą. Tarp dalyvavusių buvo daug 
Sydnėjuje akredituotų konsulų lygio dip
lomatų, meno kritikai, Sydnėjaus Univer
siteto dėstytojai ir studentai, žiniasklaidos,

Parodos atidaryme (iš kairės): LR Garbės generalinis konsulas Sydnė ju je Viktoras Šliteris, 
dailininkė Eva Kubbos, Europos Komisijos delegacijos Australijoje ir Naujoje Zelandijoje 
vadovas Piergiorgio Mazzochi ir ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda prie 
Evos Kubbos paveikslo. Ritos Baltušytės nuotrauka.

tautinių bendruomenių atstovai. (Dalyvavo 
ir pora dešimčių Sydnėjaus lietuvių.)

Oficialia trumpa kalba į susirinkusius 
kreipėsi Europos Komisijos delegacijos 
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje vado
vas Jo Ekscelencija Piergiorgio Mazzochi.

Parodos iniciatorius - Sydnėjaus Uni
versiteto direktorių tarybos meno kurato

rius - Nick Vickers sakė, kad jis jau pla
nuojąs antrą parodą toje pačioje galerijoje 
kitais metais, pažymint pirmąsias naujųjų 
narių metines Europos Sąjungoje.

Į parodą žada kviesti dailininkus iš 
dešimties šalių, kurias dabar veikiančioje 
parodoje atstovauja iš jų kilę menininkai 
australai. □

Konstantinui Ankui-Ankudavičiui -102

Nuotraukoje— Konstantinas Ankus (centre), kairėje - sūnus Kęstutis, dešinėje - duk
tė Justina Kedienė.

Konstantinas gimė 1902 m. balandžio 
14 dieną Skriaudžių km., Veiverių vlsč., 
Marijampolės apsk. Tėvai - Laurynas ir 
Marijona Sabaitė. Broliai - Jonas ir Jurgis, 
areštuoti caro policijos, mirė Lomžoje. Se
suo Apolonija išvyko į Ameriką ir ten pa
kliuvo raudonųjų lietuvių įtakon.

21 metų Konstantinas buvo pašauktas 
atlikti karinę prievolę. Tarnybą atliko 7- 
tame Butgcidžio pulke Klaipėdoje. Gražiai 
užsirekomendavęs privalomos tarnybos 
metu, buvo paskirtas į pulko štabą rašt
vedžiu.

Išėjo į atsargą užsitarnavęs vyr. puska
rininkio laipsnį. Išėjęs iš kariuomenės, 
įstojo į Lietuvos pasienio policiją Klai
pėdoje vachmistro laipsnyje. Iš Klaipėdos 
buvo kilnojamas į įvairias vietas Klaipė
dos krašte. Paskutinė vieta - rajono sar
gybos viršininko pareigose - buvo Sma
lininkuose. Atrodė, kad būtų čia gerai pa

silikti pastoviam gyvenimui. Augo šeima: 
duktė Justina, sūnūs Vytautas ir Kęstutis.

Pasiėmęs iš banko Klaipėdoje 13 000 
litų paskolą. Konstantinas nusipirko 4 ha. 
ūkelį su pastatais. Žmona Agota - gabi 
šeimininkė - augino šeimą ir prižiūrėjo ūkį, 
kai Konstantinas buvo užimtas tarnybos 
reikalais. Neilgai teko džiaugtis savame 
ūkelyje. Hitlerio Vokietija užėmė Klaipėdos 
kraštą ir Konstantinui, kaip Lietuvos po
licijos pareigūnui, reikėjo bėgti į didžiąją 
Lietuvą. Reikėjo palikti Smalininkus ir sa
vo ūkelį.

Persikėlė Lietuvos pusėje į Pašventį, 
netoli Jurbarko. Pasitraukiant iš Smalinin
kų, vokiečiai leido pasiimti tik tiek daiktų, 
kiek pajėgė panešti. Nors vaikai labai no
rėjo pasiimti arklį su karvute, bet vokiečiai 
neleido. Atsigavus po pabėgimo, Pašventyje 
žmona Agota atidarė užkandinę, o Kons
tantinas gavo darbą apskrities viršininko

Sveikiname
tėvelį Leoną Šilą, sulaukus 80-ties 

metų jubiliejaus, o mamytę Emiliją 
Silienę laimėjus Bo^wling klubo dvejeto 
čempionatą.

Linkime abiems sužaisti dar daug “bridge” 
partijų.

Geriausios kloties ateityje.
Su meile ir pagarba
Jūsų vaikai

Onutė ir Pranas Šilai

įstaigoje Tauragėje.
1940 metais Konstantinas tam pačiam 

darbui buvo perkeltas į Vilnių. Čia užkliuvo 
naujai komunistinei valdžiai kaip buvęs 
policijos pareigūnas ir iš darbo buvo at
leistas. Dirbo Spaudos fonde pas direk
torių Šakcnį. Naujam darbe viršininkai 
buvo vietos komunistai. Pajutęs NKVD 
pavojų, vengdamas arešto ar išvežimo, 
pasitraukė į kaimą pas pažįstamus.

1941 m. atėjo nauji laisvintąja! -vokie
čiai. Laikinai šeima jautėsi saugi, bet nauji 
laisvintojai pradėjo šaudyti žydus, reika
lauti lietuvių vyrų į Rytų frontą. Tiems rei
kalavimams nebuvo galo.

1944 m. grįžtant raudoniesiems “lais- 
vintojams” antrą kartą, šeima nelaukė jų 
“malonės” ir, susikrovę turtą į vežimą ties 
Sudargu perbėgo į Rytprūsius. Arklį par
davė Hammeršteine ir toliau keliavo trauki
niu į Kassclį. Dėl vietos stokos prarado 
dalį daiktų. Pasimetė su šeima, bet vėliau 
susitiko Stettine. Per karą kažkur Jugosla
vijoje žuvo sūnus Vytautas.

Pagaliau 1949 m. šeima emigravo į 
Australiją. Kaip ir dauguma mūsų, Kons
tantinas, atlikęs darbo sutartį, su šeima 
įsikūrė Parramattos priemiestyje. Gražiai 
susitvarkęs namą pradėjo pensininko gy
venimą.

Konstantinas buvo jautrus lietuviš
kiems reikalams. Priklausė LKV “Ramovė” 
Sąjungai. Jis taip pat priklausė “Dariaus ir 
Girėno” šaulių kuopai. Už nuopelnus Šau
lių organizacijai apdovanotas “Šaulių” 

žvaigžde.
Uolus lietuviškų pamaldų lankytojas ir 

Katalikų Kultūros Draugijos Valdybos na
rys Konstantinas Ankus, kol leido svei
kata, buvo jautrus ir dosnus lietuviškiems 
reikalams. Remia lietuvišką spaudą yra 
ilgametis “Mūsų Pastogės” skaitytojas. Jis 
domisi politika Australijoje, pasaulyje, o 
ypač pavergtoje Lietuvoje. Domisi gyveni
mu atgimusioje Lietuvoje, pergyvena, kad 
po trispalve gyvenimas nėra toks, kokio mes 
tikėjomės ir už kurį kovojome.

1990 m. birželio 28 dieną mirė ilgametė 
Konstantino Ankaus gyvenimo palydovė 
Agota. Likus vienam, sveikata pablogėja ir 
tenka pasitraukti iš aktyvaus lietuviško gy
venimo.

Užauginti patriotinėje dvasioje, sūnus 
Kęstutis ir dukra Justina prižiūri savo gi
laus amžiaus sulaukusį tėvelį. Ne visi tėvai, 
sulaukę tokio garbaus amžiaus, gali pasi
džiaugti savo vaikų priežiūra, jų tautišku
mu ir patriotiškumu.

Malonu pastebėti, kad Konstantino 
Ankaus giminėje - Skriaudžių bažnytkai
myje - dabar veikia garsiausias Lietuvoje 
Skriaudžių kanklių ansamblis, kuriam 
vadovauja Ona Patronaitienė, kuri gyvena 
Elektrėnuose. Į repeticijas Skriaudžiuose 
vadovė kas penktadienį važiuoja net 80 
kilometrų. Taigi, Konstantino gimtinė atgi
musi, gyvuoja ir yra plačiai žinoma visoje 
Lietuvoje.

Antanas V. Kramilius
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Lietuva švenčia įstojime? į Europos Sqjungq
(BNS). Vi

soje Lietuvoje 
balandžio 30 
d. prasidėjo 
10 dienų vyk
siantys kon
certai, paro

dos, varžybos, meniniai projektai, ES šalių 
pristatymai, skirti istorinei Lietuvos įstojimo 
į Europos Sąjungą dienai pažymėti.

Pagrindiniai Lietuvos narystei ES skirti 
renginiai Vilniuje ir visose Lietuvos savival
dybėse rengiami balandžio 30 d. ir gegužės 1 
d., pranešė vyriausybės spaudos tarnyba.

Vilnius. Balandžio 30 d. prieš 
vidurdienį Vilniaus Gedimino pros
pekte dviem dienoms “įsikūrė” dabartinės ir 

naujosios ES šalys - parduotuvės pasipuošė 
įvairių šalių atributika, buvo pristatytos ES 
šalių nacionalinės virtuvės, koncertavo Lie- 

. tuvos ir užsienio grupės.
Prezidentūroje tą dieną laikinasis Prezi

dentas Artūras Paulauskas įteikė valstybinius 
apdovanojimus Lietuvos integracijai į Euro
pos Sąjungą nusipelniusiems Lietuvos ir 
užsienio šalių piliečiams. Prezidentūros 
kancleris Andrius Meškauskas BNS sakė, 
kad įvairūs valstybiniai apdovanojimai 
prezidento dekretu suteikti maždaug 70 žmo
nių. Tos pačios ceremonijos metu ordino “Už 
nuopelnus Lietuvai" medalis bus suteiktas 24 
motinoms, kurios pagimdė, užaugino ar
išauklėjo daugiau nei 7 vaikus. Pirmą kartą 
tokie apdovanojimai įteikti pernai.

Vakare Katedros ir Europos aikštėse vyko 
specialūs koncertai - susirinkusiuosius aikš
tėse ir koncertus per televizijas stebinčius 
žiūrovus sveikino Lietuvos vadovai, koncer
tavo žymūs šalies muzikantai. Katedros aikš
tėje įvykusiame koncerte muzikantai atliko 
žinomiausias ES šalių dainas, ekranuose bus 
galima stebėti, kaip ES plėtrą švenčia visa 
Europa. Europos aikštėje koncertavo ŽAS, 
Edmundas Kučinskas. „Amberlife“, „Man
go“, „Delfinai“ ir daugelis kitų. Iš Europos 
aikštės į dangų pakilo balandžiai, simbolizuo
jantys 25 išsiplėtusios Europos Sąjungos 
nares.

Laikinojo prezidento vardu rengiamas 
priėmimas Prezidentūroje, į kurį pakviesti 
Seimo. Vyriausybės nariai. įvairių departa
mentų ir žinybų vadovai, visuomenės veikė
jai - iš viso apie 500-600 žmonių.

22.40 vai., kuomet buvo daroma Lietuvos 
nuotrauka iš kosmoso. S.Daukanto aikštėje 
priešais Prezidentūrą į dangų buvo nukreip
ta 10 prožektorių.

Pirmąją narystės dieną, gegužės 1-ąją. 
Seime vyko iškilmingas posėdis, vidurdienį 
Nepriklausomybės ir Daukanto aikštėse buvo 
pakeltos ES vėliavos. 13 vai. buvo atidarytas 
Europos geografinis centras, 15 vai. Vilniuje 
buvo iškilmingai atidaryta Europos aikštė ir 
Europos verslo centras. Atidarymo metu Lie
tuvą iš Briuselio pasveikino pirmoji Lietuvos 
komisarė Dalia Grybauskaitė.

Be to. visą šeštadienį mieste šurmuliavo 
vaikų ir jaunimo sporto šventė “Judėk ir
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tobulėk” - vyko 24 sporto šakų varžybos.
Šeštadienio (gegužės 1 d.) vakarą vilnie

čiai ir miesto svečiai prie Baltojo tilto galėjo 
stebėti vandens, ugnies, šviesos ir muzikos 
šventę “Sveika, Europaf’.Kalnų parke kon
certavo grupė „Bix“, Povilas Meškėla, „Saulės 
kliošas“, šoko daugybę titulų pasaulyje ir 
Europoje pelnęs sportinių šokių kolektyvas 
„Žuvėdra“, pasirodė akrobatai, Rytų kovos 
meno atstovai. Kalnų parke buvo išskleista 
ir didžiausia Lietuvos trispalvė, sverianti 130 
kilogramų.

Vilniečiai taip pat kviečiami į Prezidentū
ros rūmų parką, kur vyks pirmasis Preziden
tūros rūmų festivalio koncertas. Antrasis at
viras vilniečiams ir sostinės svečiams koncer
tas rengiamas Europos dieną, gegužės 9-ąją.

Švenčiant narystę ES, surengtas ne vie
nas istorinę-kultūrinę vertę turintis projektas 
- Lietuvos dailės muziejuje atidaryta tarp
tautinė paroda “XVIII amžiaus mados pa
saulis”. žymūs Lietuvos ir pasaulio fotografai 
fiksuos Lietuvą istoriniu momentu.

Panevėžys. Gegužės 1 d.
Panevėžyje važinėjo didžiausias 

pasaulyje paspirtukas. Panevėžio savivaldy
bės užsakymu paspirtuką sugalvojo ir su
rinko renginių organizavimo grupė “Algirdas 
Nomcika ir draugai”.

22 stovimų ir 3 sėdimų vietų paspirtukas 
sukonstruotas iš legendinio automobilio 
“Volkswagen Kafer” (plačiau žinomo “vaba- 
lo” vardu) ir specialios konstrukcijos, leidžian
čios sienų metu paspirtuku važiuoti tiek žmo
nių, kiek Europos sąjungoje yra šalių-narių. 
Visų šių šalių vėliavėlės taip pat papuošė 
paspirtuką. Paspirtukui panaudotas auto
mobilis iš Vokietijos atkeliavo į Klaipėdą, 
vėliau važinėjo Šiauliuose, kur buvo perpirk
tas ir nuvežtas perdaryti į Kauną. Pirmą kartą 
viešai jis buvo demonstruojamas Panevėžyje.

Mieste vykstančio “panEuropa” renginio 
metu nuo 9 vai. ryto iki 21 vai. vakaro šiuo 
paspirtuku galėjo pasivažinėti visi susirinkę 
miestiečiai. Pasak idėjos sumanytojų, “dar
niai spirsimas į priekį — į Europą".

□nava. Gegužės 1-ąją jonavie
čiai pažymėjo europietiškus pavadi

nimus turinčiuose Jonavos rajono kaimuose 
- Paryžiuje, Londone, Šveicarijoje ir Vene
cijoje. [vairias akcijas ir ekskursijas čia or
ganizavo Jonavos kūno kultūros ir sporto 
centras, sveikatos stiprinimo klubas “Šalti
nėlis” bei Krašto muziejus.

{ žygius po Jonavos “Europą” organiza
toriai kviečia dviratininkus, pėsčiuosius ir 
orientacinio sporto mėgėjus. Viena iš didžiau
sių rengiamų akcijų - dviračių žygis Jonava- 
Paryžius-Londonas-Šveicarija. Kiekviename 
šių kaimų dalyviai sodins po ąžuoliuką o į 
Jonavą iš minėtų kaimų pan eš žemės Euro
pos medžio sodinimui.

Gegužės 1-oji buvo minima ir Jonavoje - 
programą demonstravo Rukloje dislokuoto 
Mokomojo pulko parašiutininkai, vyko roko 
grupių koncertai, po miestą dvi valandas 
važinėjo baikeriai.

Dvi savaites keturiolikoje Lietuvos mies
tų Europą linksmai 
pasitiks jaunimas: 
bus rengiami aitva
rų konkursai, eity
nės, moksleivių 
peštų atvirukų kon
kursai, sporto var
žybos, koncertai.

Miestuose ir 
miesteliuose naiys
tės ES proga bus 
iškeltos Lietuvos ir 
ES vėliavos, gy
ventojai links
minsis daugiau nei 
300 renginių, kurie 
truks iki gegužės 
9-osios minimos 
Europos dienos.

□

Vilniaus dangoraižis “Europa”-vienas geriausių

Gegužės 1 -ąją Vilniuje įspūdingai ati
daryta Europos aikštė ir 33 aukštų verslo 
centras “Europa”. Po aikštės oficialių iškil
mių iš Europos centro bėgiku atnešta sim
bolinė Europos ugnis specialiaisiais efek

Dalia Grybauskaitė - “nauja Iron Lady”
(ELTA). Nuo 

tos dienos, kai iš 
Didž. Britanijos 
min. pirminin
kės posto pasi
traukė Margaret 
Thatcher, praėjus 
beveik 14 metų, 
Europos Sąjun
gos (ES) politi
koje debiutuoja 
kita “Iron Lady”

- Dalia Grybauskaitė (žiūr. nuotr. viršuje), 
balandžio 29 d. straipsnyje “Naujieji ES ko
misarai nori daryti įtaką” rašo JAV dienraštis 
“Wall Street Journal”.

Nuo 2001 m., kai tapo Lietuvos finansų 
ministre, D. Grybauskaitė laikoma tvirta tiek 
sprendžiant finansinius reikalus, tiekfiziškai, 
rašo dienraštis. 47 metų politikė, turinti juo
dąjį karatė diržą Lietuvos biudžeto deficitą 
apkarpė nuo 8.5% bendrojo vidaus produkto 
(BVP) iki 1.2%.

Dabar D. Grybauskaitė, kuri tiek savo fi
zinėmis savybėmis, tiek filosofija primena 
Margaret Thatcher, keliasi į Briuselį, kur taps 
viena iš 10 komisarų iš naujųjų ES šalių.

A.Vbzbino parodoje - Europa atsigręžia į Lietuvą
Vilniaus dailės galerijoje “Rojaus kalnas” 

balandžio 20 d. atidaryta vilniečio dailininko 
Aleksandro Vozbino tapybos ir piešinių pa
roda “Europos centras”. Vienas žinomiausių 
viduriniosios tapytojų kartos atstovas savo 
personalinę parodą dedikavo artėjančiam 
Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą.

Parodoje pristatoma per dešimt naujau
sių tapytojo A.Vbzbino drobių ir naujausi 
piešiniai. Visųjų pavadinimai atspindi euro
pines nuotaikas: “Europos pagrobimas”, 
“Europos centras - 54 laipsniai Šiaurės pla
tumos ir 25 laipsniai Rytų ilgumos”, “Uni
kalus Europos kontinento taškas”, ir kt.

Autorius ironizuoja savo pasirinkta tema: 
“Ar verta eiti, žygiuoti, bėgti kažkur į Eu
ropą... Mūsų interesas bylotų atvirkščiai. 
Tegu Europa iš savo pakraščių atsisuka į 
mus. Kuo galėtume būti įdomūs ir patrauk
lūs? Kaip teigia žinovai, moterimis ir alumi 
Kai kas dar nedrąsiai bando teigti, jog 
Lietuvos valstybės iškilimu ir nuopuoliu. O 
gal Lietuvos menu galime būti įdomūs 
Europai?”, - klausia tapytojas. 

tais kilo verslo pastato fasadu bei įsižiebė 
aukščiausiame verslo centro “Europa” taš
ke. Iškilmės iš aikštės persikėlė į verslo cen
trą, kurį atidarė Vilniaus meras Artūras 
Zuokas ir centrą pastačiusios bendrovės 
“Hanner” pirmininkas Arvydas Avulis.

Gegužės 2-ąją vilniečiai ir svečiai buvo 
kviečiami pasigrožėti Vilniaus vaizdu, atsi
veriančiu iš dangoraižio apžvalgos aikštelės 
31-ajame aukšte.

Verslo centras “Europa” balandį Vokie
tijoje vykusiame tarptautiniame aukštumi
nių pastatų konkurse pateko į geriausiųjų 
pasaulio dangoraižių penkioliktuką. Pasak 
pranešimo spaudai, konkursą organizavo 
Frankfurto prie Maino savivaldybė, Vokie
čių architektūros muziejus ir “DekaBank” 
bankas. Tarp 38 garsiausių pasaulio archi
tektų darbų buvo vertinamas ir vienintelio 
atstovo iš Rytų Europos, lietuvio architekto 
Audriaus Ambraso projektas - 33 aukštų 
verslo centras “Europa”.

Šis 148.30 m aukščio Vilniaus dango
raižis priklauso nekilnojamojo turto ben
drovei “Hanner”. Tai aukščiausias komerci
nės paskirties pastatas ne tik Lietuvoje, bet 
ir Baltijos šalyse. Bendras verslo centro 
“Europa” patalpų plotas - 17 300 kvadrati
nių metrų. □

D. Grybauskaitė nuo pat pradžių nekan
traudama išreiškė ambiciją spręsti svarbius ES 
finansų ir biudžeto klausimus, tačiau vasario 
mėnesį ji buvo paskirta dirbti srityse, kurių 
imtis neturi didelio noro ir nėra pakankamai 
pasirengusi. Ji paskirta tapti antrąja pagal 
svarbą pareigūne Komisijoje kultūros ir 
švietimo klausimais. Šiose srityse ES turi 
nedaug galios. Ar D. Grybauskaitei teks nu
sivilti ir ateityje, dar neaišku, rašo “Wall Street 
Journal”. Pirmiausia reikia atsakyti į didesnį 
klausimą, susijusį su ES plėtra: kiek įtakos 
naujieji komisarai turės formuojant didesnę 
Europos Sąjungą?

Kiekviena iš naujųjų ES narių skiria po 
savo komisarą 6 mėnesiams. Kaip ES vykdo
moji institucija, Europos Komisija turi teisę 
inicijuoti teisės aktų projektus, yra atsakinga 
už Europos teisės aktų įgyvendinimą bei 
atstovauja ES tarptautiniuose reikaluose ir 
derasi dėl tarptautinių sutarčių. Nedaug 
ekspertų mano, kad naujieji komisarai iškart 
turės daug įtakos. Jų šešių mėnesių tarnyba 
dažnai vadinama “mokymosi terminu”, skirtu 
išsiaiškinti, kaip veikia Briuselio mechaniz
mas. Naujiesiems komisarams asmeninė 
atsakomybės sritis nebus skirta. □

Aleksandras Vozbinas.

Aleksandras Vozbmas yra surengęs dau
giau kaip 30 autorinių parodą dalyvavęs 
daugiau kaip 130 įvairių parodų Lietuvoje ir 
užsienyje. DELFI
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Su Kalbos ir Knygos diena!
Kalba yra tat kas mus riša, daro tauta. Kalbinis kultūrinis bendravimas iš pavienių asmenų 

sukuria bendruomenę, ugdo jų priklausomybę tautos kamienui. Plėtodami lietuvių kalbinę- 
kultūrinę veiklą išeivijoje, padedame lietuvybei išsilaikyti bei duodame galimybę savo 
tautiškumui plačiau pasireikšti ir papildyti visų pasaulio tautybių aruodą. Lietuvių kalbos gro
žis, jos poetinė sandara ir unikalumas yra viešumoje pripažintas garsių pasaulio kalbininkų. 
Maža Lietuva, bet joje žaliuoja Maironio apdainuoti Šventosios ir Dubysos krantai, Antano 
Baranausko išaukštintas ošia šilelis ir didelį, žodžiais nenusakomą tautos skausmą šlama pa
kelės liepos, seni ąžuolynai, mediniai kryžiai neleidžia pamiršti kančios... Gėris, šiluma, ti
kėjimas ir meilė: viskas sutelpa į vieną žodį - Lietuva. Senelių kapai jau apauga užmaršties 
žole, o žodžiai, posakiai lieka kaip tautos kultūros laidas, kuriuo perduodama meilė kalbai, 
kaip ir dvasinės vertybės naujajai kartai. Dar Liudvikas Rėza rašė: “Gimtoji kalba yra tartum 
vartai, pro kuriuos visos didžiosios ir vaisingos idėjos pasiekia žmogaus sielą Praėjo laikai, 
kai prie ratelio motina savo mažylį mokė skaityti. Vardan lietuviško žodžio savo gyvenimo 
nepagailėjo knygnešiai. Jeigu atidengtume tautosakos kraičio dangtį, o ten pajustume, kaip 
krebžda mįslės, pasakos, patarlės, sakmės, veržte veržiasi liaudies daina... Lietuviškas žodis, 
nesušalęs nei Sibiro glūdumoj ir šaltyje, nei kaitrios saulės neišnaikintas tolimojoje Australi
joje - kiekvienam lietuviui, nesvarbu kaip toli ar arti nuo Tėvynės bebūtų nublokštas, lietuviš
kas žodis buvo ir bus šventas kaip Duona, Motina, Tėvynė.

Gegužės 7-toji - Knygos ir Kalbos diena. Ši šventė šiais metais yra ypatinga tuo, kad Lie
tuva švenčia lietuviškos spaudos atgavimo 100-metį. Ši sukaktis yra prasminga ir tuo, kad 
Lietuva 2004-tuosius paskelbė Knygos ir Kalbos metais. ALB Krašto Valdyba labai vertina ir 
gerbia visus Lietuvių Bendruomenės narius, kurie puoselėja savo kalbą, rašo ir redaguoja 
mūsų lietuviškus leidinius, rašo ir leidžia knygas, žurnalus, veda radijo laidas, moko jaunus ir 
senus: lietuvius ar australus - mūsų gimtosios kalbos. Nuoširdi ALB Krašto Valdybos padė
ka už Jūsų meilę gimtajam žodžiui ir neįkainuojamą darbą. Kūrybinės sėkmės ir dvasinės 
laimės toliau spaudžiant plunksną ar kompiuterio klavišą, kalbant į mikrofoną ar mokant 
jaunąją kartą lietuviškos abėcėlės!

Prisijungdami prie šios reikšmingos datos minėjimo Lietuva ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė ištisus metus rengia specialius leidinius, renginius, minėjimus, organizuoja konkursus 
bei akcijas. Australijos Lietinių Bendruomenės Krašto Valdyba į vasario mėnesį mūsų spau
doje skelbtą pasiūlymą, dėl naujų anglų kalba knygų apie Lietuvą asmeninių knygų dovanojimo 
Australijos bibliotekoms, sulaukė daug pritariančių Bendruomenės narių laiškų. Taigi, savo 
nutarimu. Krašto Valdyba skelbia knygų anglų kalba apie Lietuvą dovanojimo Australi jos 
bibliotekoms Akci ją. Kviečiame visus, galinčius padovanoti po vieną knygą apie dabartinę 
Lietuvą išleistą anglų kalba, pasirinktai Australijos bibliotekai. Praturtinkime savo dovana 
Australijos menką knygų apie Lietuvą aniodą ir leiskime kitiems, ar savo vaikams bei anūkams, 
daugiau sužinoti apie Lietuvą jiems geriau mokama anglų kalba. Norėdami turėti galutinius 
rezultatas. Krašto Valdyba prašo visų į Akciją įsijungusiųjų apie savo aukotas knygas pranešti 
Apylinkių Valdyboms arba tiesiogiai ALB Krašto Valdybai. Knygų anglų kalba apie Lietuvą 
dovanojimo Australijos bibliotekoms Akciją tęsime iki šių metų pabaigos.

ALB Krašto Valdyba

Iš Redakcijos pašto

Tautinio ir politinio 
atgimimo keliu 

(Spaudos atgavimo dienos - gegužės 7 - proga)

Gerb. Redaktore,
Širdingai dėkoju Geclongo Apyl. Valdy

bai, ypač jos pirmininkui Stasiui Šutui ir 
sekretoriui Ted Reilly už knygų labdarą ir 

i garso grotuvą padovanotus labdaros-para- 
i mos “Druskininkų bendruomenės” centrui.

Aš, šios bendruomenės valdybos pir
mininkė Aldona Ričkienė, taip pat širdingai 
dėkoju jiems ir p. Jūratei Reilly už man 
suteiktą galimybę paviešėti Geelonge ir už 
šiltą bei mielą bendravimą.

Mūsų “Druskininkų bendruomenės” 
centras - labdaringa, nevyriausybinė orga- 

1 nizacija. Mūsų tikslas - žinoti miesto ben
druomenės problemas ir padėtį. Organizaci
ja įkurta 1992, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. Centras gaudavo paramą iš užsienio 
tautiečių įvairiais daiktais, ir juos skirdavo 
sunkiai gyvenantiems žmonėms. Tačiau lai
kai pasikeitė. Ir šiuo metu Lietuvai įstojus į 
NATO bei tapus Europos Sąjungos nare, mes 
savo veikląorientuojame bendruomenės švie
timui. Iresniojo amžiaus karta mokykloje 
nesimokė anglų kalbos, todėl nors minima

Nuotraukoje iš kairės: dr. Ted Reilly, Aldona Ričkienė ir Stasys Šutas.

liai norime jiems padėti mokydami anglų 
kalbos, taip pat planuojame kompiuterio var
totojo pagrindų kursus. Ted Reilly buvo pir
masis, atvykęs į mūsų miestą ir labdaringai 
mokęs mūsų miesto gyventojus anglų kalbos.

Mes stokojame mokymosi medžiagos, 
todėl kreipiuosi į Jus, mieli tautiečiai, nors 
ir kuklios paramos įsigyti literatūrai. Tuo 
pačiu noriu pakviesti jus, norinčius ir galin
čius mus mokyti anglų šnekamosios kalbos, 
atvykti mums padėti.

Žinoma, apgailestaujame, kad negalė
tume jums finansuoti atvykimo. Mes tik 
suteiktume Jums gyvenamą vietą buvimo 
metu bei pasiūlytume išbandyti kurortinio 
gydymo procedūras. Druskininkai - puikus, 
labai greitai vis gražėjantis kurortas. Jūs 
tikrai nesigailėtumėte čia atvykę.

Jeigu ką nors iš Jūsų sudomino mano 
kvietimas rašykite man:

e-mail: aldona.r@mail.lt
Pagarbiai Aldona Ričkienė

“Druskininkų bendruomenės” centro 
valdybos pirmininkė

Doc. Kazimieras 
Blaževičius, Kaunas

Tęsinys iš MP Nr. 16
Naująjį gyvenimą pradedančioje valsty

bėje ekonominė, socialinė, kultūrinė, švie
timo padėtis buvo nepaprastai sunki. Ka
dangi prie valstybės vairo stovėjo idealis
tai, kuriems rūpėjo tautos ir valstybės 
interesai, gyvenimas pastebimai pradėjo 
gerėti. Kūrėsi valstybės valdymo institu
cijos, buvo pravedama žemės reforma, ku
riama švietimo sistema, pradėjo augti pra
monė, plėtėsi statybos apimtys, ypač lai
kinojoje sostinėje Kaune.

1936 m. Kaune buvo pastatytas euro
pinės architektūros standartus atitinkantis 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus ansamblis 
ir šalia įrengtas Knygnešių sodelis. Sode
lyje buvo pastatyti paminklai: “Sėjėjas” (B. 
Bučas)-gimtojo žodžio sergėtojui, “Knyg
nešys” (J. Zikaras) - legendinės knygne
šystės herojui ir “Knygnešių sienelė” (K. 
Reisonas). Buvo pasirengta statyti ir P. 
Rimšos skulptūrą “Lietuvos mokykla 1864- 
1904”, tačiau sutrukdė Antras pasaulinis 
karas. Anuo metu valstybei labai daug ko 
trūko, tačiau ji įrengė unikalų Knygnešių 
sodelį. Tai buvo pagarbos ir dėkingumo 
ženklas pilkiesiems tautos didvyriams knyg
nešiams ir daraktoriams, apgynusiems gim
tąjį žodį ir raštą o drauge ir tautos gyvastį.

Įdomus ir originalus paminklas “Knyg
nešių sienelė” - vienintelis toks pasaulyje. 
Iš daugybės žinomų knygnešių atrinkti 
šimtą labiausiai pasižymėjusių, kurie būtų 
įvardyti Knygnešių sienelėje, buvo įgalio
tas prof. Vaclovas Biržiška ir dim. mjr. 
Petras Ruseckas. Užduotis buvo gana su
dėtinga. Atranka vyko laikantis principo, 
kad “Knygnešių sienelėje” turi būti atsto
vaujama visoms socialinėms grupėms bei 
profesijoms. Atrinktieji buvo suskirstyti į 
tris grupes: sunkiai nukentėjusių knygne
šių, pasižymėjusių knygų skleidimo orga
nizatorių ir labiausiai pasižymėjusių knyg
nešių.

“Knygnešių sienelės” statyba buvo 
baigta pirmosios bolševikinės okupacijos 
pradžioje. Partizaninio karo ir Lietuvos 
žmonių trėmimo įkarštyje buvo naikinami 
tautos istorijai brangūs paminklai. Toji bar
barizmo akcija neaplenkė ir tautos istorijos 
panteono - Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus ansamblio. 1949 m. tuometinio Kauno 
valstybinio muziejaus direktoriaus J.Apuo- 
ko-Maksimavičiaus pastangomis, palai
minus pačiam Antanui Sniečkui, buvo nu
siaubta muziejaus aplinka, nugriauti kultū
ros ir istorijos paminklai. Manoma, kad apie 
1950-uosius buvo nugriauta ir “Knygnešių 
sienelė".

Gerb. “Musų Pastogės” redaktore, 
p. D. Donieliene,

Gal galėtumėt išspausdinti mūsų laišką - 
sveikinimą skirtą lietuviams Australijoje, dėl 
Lietuvos įstojimo į NATO. Iš anksto labai 
Jums dėkojame.

Taip pat asmeniškai norėčiau padėkoti už 
praėjusiais metais išspausdintą mano rašinį 
Jūsų redaguojamame laikraštyje. Jį mes turi
me įsirėminę kaip gražų prisiminimą. Dar 
kartą- ačiū. Jeigu turėtumėte kokių klausimų 
mielai rašykite. Linkiu Jums visokeriopos 
sėkmės Jūratė Sutkuvienė

Gerb. Australijos Lietuviai,
Kovo 29 d. tapo svarbia data mūsų šaliai 

ir visam pasauliui, nes Lietuva drauge su 
kitomis šešiomis Europos valstybėmis tapo 
pilnateise transatlantinės organizacijos -

Atgimimo ir nepriklausomybės metais 
Kauno miesto valdžios iniciatyva ir kau
niečių patriotų pastangomis buvo atstatyti 
tautos istorijos šventovėje bolševikų sunai
kinti paminklai.

90-ųjų spaudos atgavimo metinių pro
ga skulptoriaus Petro Rimšos sūnėno inž. 
Aido Rimšos iniciatyva, visokeriopai re
miant Kauno miesto valdžiai, buvo atideng
ta skulptūra “Lietuvos mokykla 1864- 
1904”. Skulptūrai nulieti Kauno mokyklų 
moksleiviai rinko spalvotuosius metalus, 
aukojo paminklo statybai. Ta pačia proga 
Knygnešio draugijos Kauno skyriaus 
iniciatyva, Kauno Petrašiūnų kapinėse bu
vo atidengtas skulptoriaus Ipolito Užkur
nio koplytstulpis knygnešystės metrašti
ninkui dim. mjr. Petrui Ruseckui (1883- 
1945 m ), nukankintam Karagandos lage
riuose.

Prie Donelaičio g. 5, kuriame paskuti
nius savo gyvenimo metus gyveno ir dirbo 
didis patriotas P. Ruseckas, buvo atidengta 
atminimo lenta.

1997 m. birželio 7 d. Knygnešių sodelyje 
buvo atidengtas paskutinis tautos istorijos 
panteone bolševikų sunaikintas paminklas 
- “Knygnešių sienelė”. Projekto autorius - 
architektas Liucijus Dringelis, sienelės įren
gimą finansavo Kauno miesto savivaldybė.

Buvo baigtas analogų pasaulyje netu
rinčio Knygnešių sodelio formavimas.

Netrukus, š.m. gegužės 7 dieną, visa 
Lietuva minės svarbią datą - šimto metų 
sukaktį nuo lietuviškojo spausdinto žodžio 
lotyniškais rašmenimis draudimo panaiki
nimo. 1904 m. gegužės 7 dieną didysis blo
gis - didžiarusiškas imperinis nacionalšovi- 
nizmas - viešai pripažino, kad 40 metų ne
teisėtai ir antihumaniškai kovojo prieš mū
sų tautą. Drauge pripažino ir tai, kad tą ko
vą laimėjo negausi, bet ryžtinga tauta. Di
džiausi nuopelnai toje kovoje priklauso 
tautinio atgimimo šaukliams ir šlovingosios 
knygnešystės laikų herojams - knygne
šiams ir daraktoriams.

Keista toji lyrikų ir romantikų lietuvių 
tauta, net nepalankiausiomis sąlygomis sie
kusi laisvės. Knygnešystės “gadynėje” ji 
“knygomis gynė nuo caro Tėvynę”; 1831, 
1863 ir 1941 metų sukilimuose, 1919-1922 
metų laisvės kovose ir 1944-1953 metų he
rojiškame partizaniniame kare ji, nors prie
šas buvo šimteriopai gausesnis, ginklu gy
nė savo teisę į laisvą ir orų gyvenimą au
dringais Atgimimo metais XX a. pabaigoje 
ji dainomis griovė blogio citadelės pamatus 
ir nesulaikomai veržėsi į 1990 m. Kovo 11- 
ąją. Iš amžių glūdumos tėvų ir protėvių 
perduodamas laisvės siekis ją vedė į ko
vas, o Aukščiausiojo palaima jai padėjo ir 
1918-aisiais, ir 1990-aisiais. □

NATO nare.
Šią svarbią datą o drauge ir NATO 55-ąjį 

gimtadienį paminėjo mūsų - Krosnos pa
grindinė mokykla. Salėje kostiumuoti moks
leiviai atstovavo visas, dabar jau 26 NATO 
Aljanso valstybes. Naujai priimtų šalių at
stovai kalbėjo angliškai. Buvo eksponuoja
ma paroda “Lietuvos kariuomenės vadai”, 
skambėjo Lietuvos kariuomenės garbės 
sargybos orkestro atliekami maršai. Tądien 
mokykloje viešėjo LATA pirmininkas, 
ministro Lino Linkevičiaus patarėjas, Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų insti
tuto dėstytojas daktaras Dainius Žalimas ir 
LATA valdybos pirm. Aurimas Perednis. 
Linkėjimus mums taip pat perdavė pernai 
mokykloje per šventę “Lietuva be NATO - 
Lietuva be ateities” viešėjęs Norvegijos am
basadorius Kare Hauge. Nukel(aį7psL
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Mielas Vincai Binkį,
Ačiū už tavo atvirą laišką “M.P” man. 

Dalyvaujant paskutiniame metiniame "Kovo” 
susirinkime, man pasidarė tikrai graudu, kai 
pamačiau tik keliolika dalyvaujančių iš taip 
neseniai buvusio pačio didžiausio Australi
joje lietuvių sporto klubo. Lygiai kaip tu. taip 
ir aš. dalyvavome šio klubo steigime, vėliau 
žaidėme už. jį, treniravome ir vadovavome 
jam. Nei tu. nei aš neprašėme, kad mums duo
tų Garbės nario vardą. Matyt buvome to nu
sipelnę. O kad man to meto Valdyba (sutikus 
Lietuvių Klubo direktoriams) pakabino ir ma
no nuopelnų, trofėjų bei pasižymėjimų gar
bės lentą su spinta, tai, matyt, aš to buvau ir 
vertas. Labai apsirinki, Vincai, ir net mane 
skaudžiai užgauni, sakydamas, kad aš neturiu 
net mažiausio supratimo, kas yra Garbės na
rys. Tai aš tikrai gerai žinau, nes be Austra
lijos Garbės nario, vardą turiu ir keliose orga
nizacijose Lietuvoje, įskaitant ir garsiąją 
“Žalgirio” draugiją. Būnant Garbės nariu, 
tikrai mes neprivalome ir niekas mūsų ne
verčia vėliau už tai atidirbti. Tačiau, jeigu 
matai, kad tavo klubas ar organizacija, kuriuos 
net padėjai įsteigti, o vėliau ilgus metus dirbai
su jais, siekdamas jų gerovės ir gindamas 
(sporte) jų garbę, tuo pačiu gaudamas vidinį 
pasididžiavimą, turi savo veikloje negalavi
mus, tai tas ir sukelia norą jiems vienokiu ar 
kitokiu būdu padėti. Tai ir turi būti tas atpil
das už tavo ir mano bei kitų anksčiau įdėtą 
darbą, klubo gražią veiklą; kuriai dabar 
reikalinga parama.

Tu rašai, kad šiandien yra nauji laikai ir 
klubams reikia naujų idėjų, daugiau naujų

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia ,WPNr. 13 (2003)
Tuomet ir Aldonai nerūpėjo, kas aplink 

darosi. Ryte, išgirdusi, kad virtuvėje aiš
kinamasi. vengdavo išeiti iš kambario, ap- 
seidavo ir be viryklės, ir be kriauklės. Sun
kiausia prie tokios neįprastos aplinkos pri
sitaikė Vytautas. Net ir vairuotojo darbas 
jam tapo nemalonus. Popiečiais grįždavo 
pavargęs ir be nuotaikos. O vos įžengęs į 
butą, pasinerdavo į kitų žmonių gyvenimą. 
Kazys šaukė ant Mildos, Ona - ant Kazio. 
Vienas iš Ašmantų berniukų kažką apvertė. 
Povilas, pasikišęs po pažastimi kelias kny
gas, taip trenkė durimis, sprukdamas iš 
kambario, kad visos sienos sudrebėjo... Ir 
taip kasdien.

- Nežinau, kiek žmogus gali ištverti tokį 
sąmyšį, - skundėsi žmonai Vytautas. - regis 
gyventume mūšio lauko pačiame viduryje. 
Nesuprantu, kaip sugebi taip ramiai viską 
priimti.

- Kai reikia, tai ir priimi. Tau sunkiau, 
nes grįžti iš darbo pavargęs ir negali pail
sėti. Aš vidurdienį išsivedu vaikus pasi
vaikščioti.

- Gal reikėtų popiečiais, kai grįžtu iš 
darbo, abiem su vaikais išeiti?

- Bet tuo metu jie miega. Be to, į pava
karį atvėsta, o šiltesnius drabužėlius vaikai 
išaugo, Linuko neturiu kuo aprengti. Gal 
galėtume vakarais išeiti vieni du, kai vaikai 
paguldyti nakčiai? Dabar jie jau apsipratę, 
nebijos valandėlei palikti vieni.

Prasidėjo malonūs vakariniai pasivaikš
čiojimai Didžiąja ir Bažnyčios gatvėmis, 
aplink visą rajoną. Matyt, ne jie vieni kas 
vakarą norėdavo ištrūkti iš perpildyto buto, 
nes gatvės buvo pilnos žmonių. Netrukus 
Vargalai pradėjo pažinti daugumą stovyklos
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entuziastų. Pilnai sutinku su tuo. Jau keli 
metai, kai “Kovui” vadovauja jauni vadovai. 
Jie tikri mūsų sporto entuziastai, geri spor
tininkai ir vadovai. Tačiau mes visi gerai 
žinome, kad lietuviškas “Kovo” klubas, kaip
visi kiti Australijos lietuvių sporto klubai, 
gerai išsilaikyti gali jei juos parems Lietuvių 
Bendruomenė, o su ja ir su kitais vyresniai
siais tautiečiais bei organizacijomis jiems ben
drauti yra tikrai sunku. Todėl vyresniųjų mū
sų Garbės narių ir buvusių sportininkų bei 
vadovų šventa pareiga yra jiems tiek ma
terialiai, tiek ir morališkai padėti.

Labai klysti, Vincai, sakydamas, kad ne
laukime iš senų žmonių naujų idėjų. Atvirkš
čiai, turėdami didelį gyvenimo ir sportinį 
patyrimą, kaip tik mes galime tam jaunimui 
patarti ir padėti, dalyvaudami susirinkimuose, 
renginiuose ir visur kitur. Tik tada jaunieji 
vadovai jaus paramą iš vyresniųjų ir galės 
daug geriau bei gražiau įgyvendinti savo 
norus ir idėjas.

Aš dar kartą prašau ir kviečiu ne tik Gar
bės narius, bet ir veteranus koviečius padėti 
“Kovo” Valdybai jų darbe. Manau, kad su 
visų gražia talka “Kovas” vėl atsigaus ir su
žydės. Taip pat prašau ir visų jaunimo tėvų 
leisti savo vaikus treniruotis ir žaisti įvairiose 
“Kovo” komandose ir vėliau šiam klubui at
stovauti mūsų sporto šventėse.

Pijokų laikraštis
Pasaulyje yra visokiausios spaudos, laik

raščių ir žurnalų. Tačiau prieš keletą metų 
Amerikoje, Denver mieste, buvo išleistas 
pirmas laikraštis smarkiai nugeriantiems - 
pijokams. Jame yra įvairiausių patarimų, pvz., 
kaip smagiai pasigerti vienam, kas yra visų 
laikų didžiausi girtuokliai, kuriame Amerikos, 
o dabar ir Anglijos, Škotijos bei Airijos, nes 
ir čia šis laikraštis yra platinamas, bare ge
riausiai gerti, ir daugybė kitos informacijos

gyventojų, sustodavo pasisveikinti, pasi
kalbėti. Kartais netikėtai susitikdavo ir pa
žįstamų iš Lietuvos.

Viso buto priežiūrai gyventojai surašė 
tvarkaraštį: susitarė, kurią dieną kam pri
klausė valyti virtuvę ir vonią, plauti kori
dorių ir buto laiptus, net kartą per savaitę 
maudytis vonioje. Aldona, nors ir kaip sten
gėsi, tapo didžiausia tvarkaraščio laužyto
ja. Lyg tyčia, kai tik ji eidavo per duris su 
šepečiu ir vandens kibiru. Dainelė imdavo 
klykti:

-Linas stumdosi! Mane užgavo. Papūsk, 
kad neskaudėtų!

Linukas iš paskos šaukė:
- Pažiūrėk! Daina mano laivuką išardė! 

Visas popierius suglamžytas!
Reikėjo kibirą palikti, nuraminti vaikus. 

Tuo metu kas nors verdamas duris netyčia 
apversdavo kibirą, ir vanduo užliedavo 
koridorių... Dar nespėdavo visko sutvarky
ti, o jau reikėdavo jungtis į eilę prie virtu
vės. Kaimynai skundėsi, nors nepiktai. Al
dona jautėsi kalta, atsiprašinėjo. Ilgainiui 
visi, ypač pati kaltininkė įsitikino, kad ne
sugeba tvarkytis. Tvirtai tuo tikėjo ir Vy
tautas, nes ir jų pačių kambarys kasdien vis 
labiau prastėjo.

- Dėl Dievo meilės, - barėsi Vytautas. - 
kaip gali apsikęsti, kodėl neapsitvarkai? 
Visą dieną esi laisva! Prašiau juk, kad ne
leistum vaikams šokinėti ant lovų!

- Bet jiems per šalta ant grindų, traukia 
iš po durų, - bandė teisintis. - Juk nėra 
vietos. Negi sutupdysi vaikus po stiklu ir 
išlaikysi ramiai visą dieną...

- Nekalbėk niekų. Ir kiti tiek teturi vie
tos, o sugeba susitvarkyti. Pažiūrėk pas 
kaimynus! Balandžių kambarys nors ma
žesnis, bet visada tvarkingas. Lovos dailiai 

apie gėrimą. “Modem Drunkard” laikraštis 
buvo pradėtas leisti prieš 6 metus Denver 
mieste, nes šis miestas Amerikoje (pagal 
geriančiųjų skaičių) po San Francisco užima 
antrą vietą. Laikraščio redaktorius ir leidėjas 
žurnalistas Frank Kelly Richard begerdamas 
viename bare sugalvojo išleisti laikraštį, vė
liau tapusį žurnalu, nes jis, kasdien išgerda
mas po 12-15 taurių alkoholio, geriausiai apie 
gėrimą išmano. Daugumas girtuoklių gyvena 
kamuojami kaltės jausmo, o juk pasaulį, kaip 
jis sako, valdo alkoholis. Daugelis garsių žmo
nių - didieji rašytojai, poetai, menininkai - 
buvo girtuokliai. Šis žurnalas, kuris prieš 
dvejus metus pasirodė jau spalvotas, moko, 
kaip būti išdidžiu girtuokliu. Žurnale galima 
pasiskaityti apie alkoholį istorijos bėgyje. Juk 
ir Kristus per puotą vandenį pavertė vynu. 
Žurnalas pateikia klausimus, pagal kuriuos 
galima nustatyti ar esate alkoholikas, ar dar 
ne. Tai - ar užsirašę į anoniminių alkoholikų 
klubą, dažnai esate išgėręs, kad prisimintu
mėte duotą priesaiką, ar kai kartą nustojote 
gerti, tai buvo baisiausias pusdienis jūsų 
gyvenime, ar jums teko kada užsukti nebaigto 
gerti butelio ir keletą kitų. Šio žurnalo re
dakcijoje darbas prasideda tik po pietų, nes 
ponai negeria iki pietų, todėl nėra prasmės 
anksčiau keltis. Bedirbdamas redaktorius kas 
valandą išgeria po taurę ir apie 10 vai. vakaro 
eina į barą ar kokį kitą renginį. Būnant bare 
jam ateina pačios geriausios mintys. Žurnalą 
dabar galima pirkti ir kituose Amerikos mies
tuose, o ir Anglijoje jis darosi populiarus, nes 
ten yra 4 mln. britų, turinčių problemų su 
alkoholiu. Anglai pagal alkoholio suvartojimą 
jau aplenkė vokiečius ir airius. Žurnalo re
daktorius galvoja greitu laiku leisti šį žurnalą 
ir Australijoje, nes čia išgeriančiųjų yra pa
kankamai daug.

Pasaulio įdomumai
• Garsusis anglų politikas Winston 

Churchill po karo savo sody boje turėjo daug 
gyvulių: karvių, kiaulių, ėriukų, juodųjų

> ■ : ■ ■ »-W-
paklotos, papuoštos pūpsančiom margom 
pagalvėlėm. Milda išmokyta ant lovų ne
sėdėti.

- Nesuprantu, kaip jie sugeba šitaip, - 
stebėjosi Aldona, - atrodo, visą dieną tik 
šūkauja ir ginčijasi, o žiūrėk, suranda laiko 
susitvarkyti. Turi net rankdarbių. Tikriau
siai iš namų.

- Tu jos pasiklausk, kaip sugeba, - ne
kantravo kariautas, - galėtum pasimokyti.

Balandžiai geriau ir valgė negu Vargalai 
ar kiti buto gyventojai. Ona ir virdavo dau
giau negu abi kitos moterys, ir jos produk
tai aiškiai skyrėsi nuo bendro davinio. 
Mildos sumuštiniams ji naudojo tikrą 
sviestą, o ne margariną. Cukraus užtekdavo 
ir saldiems sausainėliams, o kartais - ir 
pyragui. Retkarčiais ji turėdavo ir šviežios 
mėsos. Tuomet kiti gyventojai vengdavo eiti 
į virtuvę, bet kvapai pasklisdavo po visą 
butą.

Ona buvo draugiška ir neslėpė gaunamų 
gėrybių. Kazys žinojo kelias vietas už 
Augsburgo, kur specialiomis kainomis ga
lėjo pirkti ar už cigaretes išmainyti šviežių 
maisto produktų. Be to, jis pažinojo ameri
kiečių, iš kurių kartkartėmis už įvairias 
nedideles paslaugas gaudavo užsienietiško 
tabako ar kitokių mainams tinkamų verty
bių. Kazys nepasakojo, kaip jis ten maino, 
bet užsimindavo, kad už nedidelį atlygini
mą mielai ir kaimynams patarpininkautų 
šio to įsigyti stovyklos daviniui pagerinti. 
Tačiau kaimynai pasinaudoti jo tarpinin
kavimu negalėjo, nes neturėjo nei pinigų, 
nei kitokių mainams tinkamų gėrybių.

Stovyklą slaptai aplankydavo ir prekijai. 
Ona apie juos visuomet žinojo ir nesigailėjo 
pranešti kaimynams. Aldona tik pasiteirau
davo kainos, bet žinojo, kad jie dešimte
riopai brangiau mokėti nepajėgs, todėl tu
rėjo tenkintis stovyklos daviniu. Tik kartais 
už Vytauto uždirbamas cigaretes Kazys 
padėdavo nupirkti šio to geresnio vaikams. 

gulbių ir papūgą Čarlį, kuri buvo išmokyta 
keikti Hitlerį ir fašistus. Taip pat ten buvo ir 
šunų, o tvenkinyje - auksinių žuvelių. Savo 
dukrai jis sakydavo, kad šunys visada į tava 
žiūri iš apačios, kaip į vadą. Katės žiūri ii 
aukšto, o kiaulės vertina tave kaip lygų sau

• Budistų šventovėje - išganymo ir at
sigavimo namų tualetuose ant sienų yra 
užrašai: “Prašau uždaryti tualeto dangtį 
kad įkritęs į ten bet koks gyvis (muši, mos
kitas ar vabzdys) nenuskęstų”. Nei vieno ii 
šių ir kitų gyvių čia negalima užmušti, 
nesvarbu, kad jie tave ir kandžioja.

• Anglijos vyriausybė pradėjo propa
gandinę kovą prieš liesumą. Šeši milijonai 
anglių nuo 16 iki 35 metų amžiaus sąmo
ningai badauja, žalodamos savo sveikatą. 
Praėjusiais metais net 18 000 dėl to mirė. 
Airijoje viena žaislų kompanija pradėjo ga
minti storesnes, priešingas gražuolei Barbei 
lėles, artimas žmogaus kūno formoms, kad 
mergaitės, žaisdamos su jomis nebūtų tokios 
priešiškos storesniems žmonėms ir saves vė
liau nekankintų dietomis.

O amerikiečiai gyvena ris ilgiau ir darosi 
vis storesnį. Dabar vidutinė Amerikos vyrų 
gyvenimo trukmė ld-Tl metai, moterų - 80 
metų. Kas trečias Amerikos gyventojas yra 
storulis. Antsvorį turi net 60 % amerikiečių 
Ne tik amerikiečiai, bet ir Maskvos gyventojai 
paskutiniu metu labai storėja. 2001 metais 
atliekant patikrinimus antsvorį turėjo 17% 
maskviečių, o po metų tas procentas pakilo ■■ 
iki 23, šiuo metu jis yra dar didesnis. Gydy
tojai tvirtiną kad svoris yra vienas iš veiks
nių, leidžiančių prognozuoti žmogaus svei
katos būklę.

• Kairo mieste ant mečetės durų kabo 
užrašas: “Įeiti čionai apsiavus su batais, yn 
taip pat negarbinga, kaip jėga atimti nekal
tybęjaunai skaisčiai mergaitei ”. Gi apačioje 
vieno turisto buvo prirašyta: “Bandžiau abu 
variantus - nieko bendro neturi”.

□
Žiemos metu ir Vytauto gaunamos ciga

retės išseko. Nors jis vengė apie tai kalbėti, 
Aldona matė, kad kasdien iš darbo grįždavo 
vis labiau nepatenkintas ir nelinksmas.

- Kas tau? - mėgino teirautis, - gal per 
daug pavargsti?

Jis karčiai nusijuokdavo.
- Pati žinai, kad man geriau dirbti, negu 

sėdėti rankas sudėjus. Tik nemėgstu būti 
stumdomas įvairių piemenų, lyg būčiau 
koks beraštis.

Aldona suprato, kad Vytautui nemalonu 
apie tai, ką patyrė, pasakoti, ir nustojo klau
sinėti. Po kelių dienų Vytautas pareiškė 
darbo atsisakęs.

- Aišku, kad gali nedirbti, - stengėsi pri
tarti Aldona. - Aplinkui niekas nedirba. 
Tik... tik bijau, kad tau gali būti nelengva 
visą dieną praleisti čia su ritumis. Žinoma, 
galėtum vidurdienį vaikus išsivesti į lauką 
man būtų lengviau apsitvarkyti bute.

- Susimildama, nebandyk mane paversti 
vaikų aukle! Ir nemanau visą dieną praleisti 
bute. Noriu susirasti tokį užsiėmimą, kuris 
ilgainiui būtų mums visiems naudingas. 
Norėčiau mokytis naujo amato. Jei kartais 
nebegalėtume grįžti į namus, tai taip ir pa
silikčiau be profesijos.

- Bet juk esi karininkas.
- Kas iš to, jei esi svetimame krašte, ir 

dar dipukas.
- Nebetiki, kad galėsime grįžti namo?
- Neatrodo, kad kas nors keistųsi. Ne

bent amerikiečiai išsiųstų mus namo per 
prievartą... Tada iš viso jokio amato nebe
reikėtų!

- Taip nekalbėk! Pats netiki, kad taip 
galėtų atsitikti!

- Galbūt. Bet tikrai jiems patiktų, jei 
patys išsinešdintume. Juk dabar jie draugai 
su sovietais, kone broliai...

- Na, mums tai nerūpi. Svarbu, kad 
neverčia grįžti. Tai ką tu ketini daryti?

Tęsinys kitame MPNr.
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Intensive Lithuanian 
Language and 

Culture Summer Course 2004
Dear Colleagues,

We would like to introduce you to the annual Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course 2004 at 
the Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania. Our

University has already had much experience in organising Lithuanian language summer 
schools and semester or year-length courses for foreigners. We think that we arc successful 
in that field - all students and participants have thought highly of the teachers’ competence 
and staff’s work as well as of the courses organisation in general.

In addition, the Vytautas Magnus University has been chosen for the fourth time to 
organize EILCs for Erasmus students who are planning to come to Lithuania within the 
Socrates/Erasmus programme for a semester or one year studies at the universities in 
Lithuania (Kaunas, Vilnius, Klaipėda or Šiauliai) for the academic year 2004/2005.

Everyone who comes here has an opportunity to meet people from all over the world. 
We hope that this year many interesting people will come to spend four splendid summer 
weeks at the \Mautas Magnus University, Lithuania.

More information about the Lithuanian Language and Culture Summer Course and 
Baltic Region Studies programme can be found on website: http://www.vdu.lt/Ltcourscs 
arba http://www.vdu.lt/LTcourses

Best regards,
Head of Regional Studies Department Assoc.Prof. Dr. Ineta Savickienė
Contact person:
Ms Ugnė Mišeikytė, Regional Studies Department, Vytautas Magnus University 
Donelaičio 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania.
Phone: +370 37 327 807 Fax: +370 37 323 296
E-mail: u.miseikyte@pmdi.vdu.lt baltic@trs.vdu.lt

Sekmadienį, gegužės 23 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis pateiks

RIMTAI IR NERIMTAI
Upif motelis it OĮ/fUS - Jurgio Jankaus, Jurgio Kunčino, Jono 

Mikelinsko, Juditos Vaičiūnaitės ir Vytautės Žilinskaitės kūriniuose.
Skaitys: J. Barila, A. Bučinskas, J. Burokienė, I. Dudaitienė, M. Karpavičienė, 

M. Kavaliauskienė, O. Maksvytienė, P. Pullinen.
Gitara: Edis Barila.
Garsas: Kęstutis Ankus.
Maloniai kviečiame pasiklausyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Pranešimas dėl Prezidento rinkimų
Norėčiau pranešti, kad šių metų birželio 13 d. vyks Lietuvos Prezidento rinkimai kartu 

su rinkimais į Europos Parlamentą. Apie tikslesnį laiką informuosime vėliau. 2004 metų 
birželio 27 dieną gali vykti pakartotinis balsavimas Respublikos Prezidento rinkimuose.

Taip pat norėčiau paprašyti Lietuvos piliečių, gyvenančių Viktorijoje ir Tasmanijoje, 
kurie dar nėra balsavę Melbourne ir nėra užsiregistravę Lietuvos Konsulate, kad tai padarytų 
paskambinę į Konsulatą tel.: 03 9808 8300 arba atsiųsdami savo paso kopiją adresu:

56 Somers Street, Melbourne 3125.
Pagarbiai Andrius Žilinskas, Garbės konsulas 

Aukos “Mūsų Pastogei” A. Reisgys NSW $ 35.00
P. Zubrickas NSW $ 5.00 B. Sumila ACT $ 5.00
A larienė NSW $ 5.00 J. Balčiūnas VIC $ 25.00
Mrs. L. Drover NSW $ 35.00 M. Žiogienė VIC $ 35.00
A Virgeningienė NSW $ 15.00 A P. Šimkus VIC $ 10.00
E. Stankienė Qld $ 35.00 J. N. Gylys SA $ 78.30
Cleveland Vyrų 
Oktetas JAV $ 50.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A. Skinkys NSW $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija.

Gerb. Austrai. Lietuviai,
Atkelta iš 5 psl.

Mums labai svarbu, kad įstojimo į NATO 
proga gavome sveikinimą iš Australijos. Mus 
sveikino buvusi Krosnos mokyklos mokinė, 
mūsų bičiulė ir rėmėja, o Jūsų - Bendruome
nės Krašto \hldybos pirmininkė Lolita Ka
lėda. Ji, beje, viena iš pirmųjų Lietuvos mo- 

.terų, užsitarnavusi kapitonės laipsnį ir ap
dovanota dviem medaliais už Lietuvos Ne
priklausomybę. Ji įkūrė ir vadovavo aktyviai 
veikiančiam NATO žurnalistų klubui, kurio 
svarbi veikla buvo įvertinta pačioje NATO 
būstinėje. Lolitos, tuomet buvusios Zegerie- 
nės pavarde, septynerių metų Krašto apsau
gos ministerijos atstovės spaudai darbas be 
jokios abejonės prisidėjo prie naujos Lietuvos

kariuomenės kūrimosi ir sėkmingo kelio į 
Aljansą. Mums tai labai svarbu, nes iš mūsų 
išėjęs žmogus irgi yra “kaltas”, kad mes 
šiandien esame NATO.

Taigi, ryžtingą Lolitą ir visus Australijos 
lietuvius sveikiname su šiuo Lietuvai svarbiu 
pasiekimu ir Lietuvai svarbia istorine data. 
Taip pat norime Jums padėkoti už triūsą, 
saugant bei puoselėjant lietuvišką kultūrą 
tolimoje Australijoje. Mes apie Jūsų veiklą 
daug žinome, nes turime įsteigę Australijai 
skirtą kampelį, kurį kasmet keičiame ir 
papildome. Lai nepristinga Jums jėgų, ener
gijos bei meilės ir toliau visuomeniškai dir
bant dabar jau saugios Lietuvos labui.

Krosnos mokyklos mokytojai ir mokiniai. 
Jų vardu tekstą parengė Mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja - Jūratė Sutkuvienė

In memoriam
A‘v’A Genovaitė Kasperaitienė

1933.09.27 - 2004.04.21
Po ilgos ir skaudžios ligos išvargusias 

akis žemiškam gyvenimui užmerkė sydnė- 
jiškiams gerai pažįstama ir artima Genutė 
Giliūtė-Kasperaitienė.

Genutė daugiau nei 20 metų vadovavo 
Lietuvių Klubo valgyklai ir maitino mus 
lietuviškais patiekalais. Pasigendame irpa- 
sigesime jos draugiškumo bei nuoširdumo.

Genutė - Suvalkijos dukra, kilusi iš Ky
bartų. Į Australiją su tėvais atvyko 1949 
metais. Iš Parkes stovyklos sutartį atlikti 
buvo paskirta į ūkį, kur prižiūrėjo ūkininko 
vaikus. Atlikusi sutartį, gavo darbą Neutral 
Bay viešbutyje, Sydnėjuje. Čia Genutė pra
dėjo šokti tautinių šokių grupėje, kur su
sipažino su Vytautu Kasperaičiu. Po trum
pos draugystės Genutė ir Vytautas sukūrė 
šeimą. Įsikūrė Bankstown’o apylinkėse, kur 
pirmiausia užvirė lietuviškas kultūrinis gy
venimas ir kur buvo pastatyti Lietuvių Na
triai “Dainava”. Gausioje šeimoje augo duk
ros - Rita, Audrey, Irena, sūnūs - Eddy ir 
Peter.

Genutė, kiek leido sąlygos, dainavo cho
re, dukros buvo aktyvios sportininkės. 
Pasiges geros močiutės ir jaunosios atža
los - Chris, Cossie, Luke, Samantha, Daina 
ir Akaisha.

Balandžio 28 d. virš šimtinės Sydnėjaus 
ir apylinkių lietuvių su Genutės giminėmis 
bei artimaisiais susirinko atsisveikinti su ja 
Rookwood’o krematoriume. Religines apei
gas atliko kun. McMillan. Šeimos vardu 
kalbėjo anūkė Dana Wooding. Choro “Dai
na” vardu užuojautą šeimai pareiškė Anta
nas Kramilius ir pravedė giesmę “Marija, 
Marija”.

Kun. McMillan šeimos vardu visus 
pakvietė šermenų pietums (gausius užkan
džius paruošė dukra Rita bei kiti šeimos 
nariai) į Lietuvių Klubą. Trumpą maldelę 
už Genovaitės, jos giminių sielas ir mūsų 
bendruomenės mirusius, kurie mus paliko 
atlikę neįkainuojamos vertės darbus dėl Lie
tuvos ir mūsų gerovės, pravedė Antanas 
Kramilius

Už Genovaitės sielą choras “Daina” už
sakė amžinas mišias ir Antanas Kramilius 
pažymėjimą įteikė dukrai Ritai.

Lai gerasis Viešpats suteikia Genutei ir 
visiems mūsų Bendruomenės geradariams 
tinkamą atpildą ir ramybę Amžinybėje.

A.V. K.

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” redakciją pasiekė žinia, kad 2004 m. gegužės 3 dieną St. Sergius 

senelių namuose, Cabramatta, mirė Marijona Koliavienė, sulaukusi 96 metų 
amžiaus.
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4th Annual

ALJS Ball
Saturday, May 15th 2004

featuring:
• live 12 piece band ■ Roly and 

The Soul Contention
• 3 course dinner '
• drinks at bar prices
• the famous aljs raffle
• door prizes for the best dressed
• doors open 7.00pm, dinner 

served at 8.00pm
Lithuanian Club
44 Errol St Nth Melbourne ] 
Tickets $40 inc. GST 
Bookings:
Audrius - 0403 233 628 aljs.org

3 NUMBERS ARE LIMITED - BOOK NOW»!

Bilietai ($40) jau parsiduoda, vietų skaičius ribotas - paskubėkite užsisakyti.
Skambinkite Audriui tek: 0403 233 628

Balius “ffrabgos naktys
Gros kapela “SWAY” 

Už spalvingiausius kostiumus bus prizai. 
Veiks loterija.

Arabian Hights Ball
Floor show 

Raffle & prizes for most colourful costumes
Lithuanian House, Bcauford Ave, Bell Post Hill, Geelong 

Saturday 29 May 2004, 7.30 food service begins
$15 each ticket / $10 hot meal / $2 coffee & cake / BYO drinks 

Bookings:
K-Starinskas 5278 3660 & V.Brcnner 5277 0929

2004 m. gegužės 18-20 dienomis Melbourne Exhibition & Convention 
Centre vyks dovanų mugė:

IMPEX 2004 - Giftware International
Gintaro dirbinių įmonė “AMBER-SVAJA” iš Lietuvos dalyvauja toje parodoje 

ir kviečia lietuvius aplankyti Lietuvos stendą E 28.
Jūs galėsite ne tik pasigrožėti moderniais papuošalais iš gintaro, bet patikus, 

ir įsigyti. Maloniai kviečiame visus į susitikimą.
Stasė Burakienė

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

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

E-mail: slc@lithuanianciub.org.au 
www.litbuanianclub.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, antradieniais ir trečiadieniais.

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 - Lietuvių Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

TUROUS įvyks sekmadienį, gegužės 16 d., 2.30 vai p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Gegužės 9-oji Sydnėjuje
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, susitarusi su Bankstowno Lietuvių Klubu, 

sekmadienį, gegužės 9 dieną, 2 vai. p.p. ruošia linksmą popietę Klubo Baro 
patalpoje.

Bus paminėta: Lietuvos įstojimas į NATO, 
Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą, 
Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis.

Dalyviai turės progą pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę apie šiuos įvykius. 
Kviečiame visus Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Melbourne Kat Moterų D-jos Valdyba praneša, kad 
siuntinių dėžės parduodamos Lietuvių Namuose sekmadieniais nuo 12 vai. iki 1 vai. p.p. 
Dėžes reikės pristatyti gegužės 29 d. nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Sekmadienį, gegužės 30 
d. nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. Kas turi gerų dėvėtų rūbų, ypač vaikams, maloniai prašome 
atvežti į Lietuvių Namus.

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos 
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, gegužės 11 dieną, 11 vai. ryto 
Lietuvių Namuose. Valdyba

Isnuomuojamas pilnai įrengtas bungalow kiemo gale
Jame yra vienas kambarys su baldais, televizoriumi ir telefono linija; virtuvė 

su šaldytuvu ir mikrobangine krosnele; tualetas ir dušas, karštas vanduo. 20 
minučių nuo Melboumo centro. Skambinti telefonu: 0413 928 202.

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Jūsų supakuotus ir adresuotus pagal išduotus lipinukus siuntinius į Lietuvą, reikia 

pristatyti į Lietuvių Klubą Bankstowne šeštadienį, gegužės 22 dieną, tarp 8 ir 10 vai. 
ryto, nes 11 vai. juos jau reikia pristatyti į Transporto stotį. Sutvarkyti siuntinius išsiuntimui 
prašome namuose. Antanas Kramilius (tel.: 9727 3131).

Sydnėjaus organizatorius

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] 
website can be found at:

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
56 Somers Street Tel: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

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 skeliamai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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