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Nauja Melbourne Apylinkės Valdyba

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad Valdybos sudėtyje įvyko pasikeiti
mų. Kristina Baškys pasitraukė iš veiklos. Židrūnas Strazdauskas perėmė vicepirmininko 
pareigas, Paulius Petraitis - sekretoriaus. Prie Valdybos prisijungė Birutė Prašmutas kaip 
Valdybos narė kultūros reikalams, jos email: birutcprasmutas@hotmail.com ir tel: (03) 
9579 3946. Dėkojame Kristinai už padarytus darbus ir sveikiname Birutę įstojus į Valdybą. 
Nuotraukoje stovi iš kairės: Paulius Petraitis (sekretorius), Dennis Gaylard (iždininkas), 
Židrūnas Strazdauskas (vicepirmininkas), sėdi iš kairės: Birutė Prašmutaitė (narė kultū
ros reikalams) ir Andrius Vaitiekūnas (pirmininkas). Nuotr. Lolitos Kalėdos.

VDoni,JiaS Lietuvos įvykių apžvalga

Kandidatų į Europarlamentą netrūksta

40-asis
“Poezijos 
pavasaris” 
(ELTA). Gegu

žės 17 d. Vilniuje 
prasideda ilgiausiai 
gyvuojantis menų 
festivalis - 40-asis 
“Poezijos pavasaris”, 
kurį nuo 1965 metų 

rengia Lietuvos Rašytojų sąjunga.
Pirmadienį, gegužės 17 dieną, 40-asis 

“Poezijos pavasaris” prasidės Rašytojų są
jungoje rengiama fotografijų paroda “Poezi
jos pavasarių akimirkos”. Čia eksponuojamos 
fotografų Arnoldo Baryso, Onos Pajėdaitės, 
Lietuvos Rašytojų sąjungos archyvinės 
nuotraukos iš keturių dešimtmečių festivalio 
istorijos. Atidarymo vakare dalyvaus garsūs 
įvairių kartų poetai - Algimantas Baltakis, 
Vladas Braziūnas, Gintaras Grajauskas, Ai
das Marčėnas, literatūros kritikas Valentinas 
Sventickas ir kt. Vakarą ves Jonas Liniauskas 
ir Alvydas Šlepikas, dainuos literatūros kla
sikas Juozas Erlickas su grupe.

Šių metų festivalyje numatoma apie dvi 
dešimtis įvairių renginių. Juose dalyvaus ne 
tik Lietuvos, bet ir Čiuvašijos, Estijos, Lat
vijos, Baltarusijos, Vokietijos, Austrijos, Is
panijos, Lenkijos ir Čekijos poetai. “Poezijos 
pavasaris" keliaus ir į kitus Lietuvos miestus 
bei užsienį - Lenkiją. Baltarusiją Karaliau
čiaus sritį. Jubiliejinis “Poezijos pavasaris” 
tęsis iki gegužės 30 dienos.
Apie Lietuvos įstaigas - internetu

(ELTA). Pradėjusiuose veikti interneto 

vartuose www.valstybe.com pateikiama in
formacijos apie visas Lietuvos valstybines 
institucijas, joms pavaldžias įstaigas, apskri
čių administracijas, miestų ir rajonų savival
dybes, visuomenines bei kitas su valstybine 
vidaus ir užsienio veikla susijusias organi
zacijas. Didelę naujosios svetainės duomenų 
bazės dalį sudaro valstybės tarnautojų ir 
įstaigų darbuotojų kontaktinė informacija. 
Šiuo metu pateikiama apie 10 000 visų gran
džių tarnautojų elektroninių paštų adresų ir 
telefonų numerių, kurie ypač naudingi tiek 
tiesiogiai, tiek ir virtualiai bendraujant su bet 
kuriuo reikalingu pareigūnu.

www.valstybc.com savo paslaugas siūlo 
ne tik Lietuvos, bet ir užsienio vartotojams. 
Vartų turinys išverstas į anglų kalbą taip pat 
pateikiamos tiesioginės nuorodos į ES šalių 
valstybinių institucijų interneto svetaines.

Kongresas Vilniuje
(ELTA). Vilniaus savivaldybė skirs dota

ciją jubiliejiniam, 90-ajam, pasauliniam espe
rantininkų kongresui Vilniuje 2005 m. su
rengti. Nuspręsta Lietuvos esperantininkų 
sąjungai skirti 200 000 Lt, šiemet ir kitais 
metais suteikiant paramą po 100 000 Lt. Lie
tuvoje esperantininkų kongresas vyks pirmą 
kartą. Dėl galimybės surengti jubiliejinį 
kongresą galutiniame etape varžėsi Vilnius 
ir Pekinas.

Jubiliejiniame pasaulio esperantininkų 
kongrese kitų metų liepos 23-30 dienomis 
dalyvaus apie 3000 esperantininkų iš 70 
pasaulio šalių. Tai bus didžiausias iki šiol 
Vilniuje vykęs tarptautinis renginys, kuris

Nukelta į 2 psL I

(BNS). Šiemet Europarlamente Lietuvai 
yra skirta 13 vietų. “Valstybės žinioms” 
paskelbus kandidatų į Europarlamentą są
rašus. prasideda oficiali rinkimų agitacijos 
kampanija. tyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas sako, kad į 
Europarlamentą pretenduoja 12 partinių są
rašų, kuriuose įrašyti 242 kandidatai. Taigi, į 
1 vietą pretenduoja apie 20 kandidatų.

Rinkimuose dalyvauja ne tik narystei ES 
pritariančių partiją bet ir 2 euroskeptikų - 
Tautos pažangos ir Nacionalinės centro - 
partijų atstovai.

Kandidatus į Europos Parlamentą taip 
pat iškėlė valdančiosios Lietuvos socialde
mokratų partija ir Naujoji sąjunga (NS, so
cialliberalai), opozicinės Liberalų ir centro 
sąjunga bei Tėvynės sąjunga, taip pat Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos partijų 
sąjunga, Liberalų demokratų partija, partija 
“Lietuvos krikščionys demokratai”. Krikščio
nių konservatorių socialinė sąjunga ir Dar
bo partija.

Tarp kandidatų yra buvęs Seimo pirmi

Prezidento rinkimai artėja
(ELTA). Vyriausioji rinkimų komisija 

(VRK) gegužės 19 d. įteikė pažymėjimus 
penkiems kandidatams į Prezidento postą - 
save išsikėlusiam, liberalcentristų ir konser
vatorių remiamam Valdui Adamkui, 
save išsikėlusiam, konservatorių ir Darbo 
partijos remiamam Petrui Auštrevi- 
čiui. socialliberalų iškeltai Vilijai Blin- 
kevičiūtei. socialdemokratų iškeltam 
Česlovui Juršėnui bei Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų sąjungos 
iškeltai Kazimierai Prunskienei.

Kandidatai gali būti atleisti 2 mėnesiams 
nuo darbo ar tarnybinių pareigų ir už šį laiką 
valstybė jiems išmoka dviejų vidutinių mė
nesinių darbo užmokesčių (apie 2 400 Lt) 
kompensacijas. Jie gali prašyti apsaugos ir 
taip pat įgauna neliečiamybės statusą. Kan
didatai taip pat galės pasirinkti debatų te
levizijoje varžovus. Rinkimų laidose kandida
tai į Prezidentus diskutuos po du.

Kol kas dar neaišką ar pirmalaikiuose 
Prezidento rinkimuose galės dalyvauti ap
kaltos būdu iš Prezidento pareigų pašalintas

K.Prunskienė turi vilties
(ELTA). Prezidento posto siekianti Vals

tiečių ir Naujosios demokratijos partijų są
jungos (VNDS) lyderė, Seimo narė Kazimiera 
Prunskienė neatmeta galimybės, kad antra
jame prezidento rinkimų rate jai teks varžytis 
su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu 
Adamkumi. “Manau, kad šiandien realiau
sius šansus turi Valdas Adamkus ir aš”, - 
sakė ji per savo rinkimų programos prista
tymą. Jos nuomone, nušalintas prezidentas 
Rolandas Paksas rinkimuose neturi šansų, 
kadangi “visa atmosfera jam yra nepalanki 
ir jis yra stipriai blokuojamas”.

Europos Parlamento ir prezidento rinki
muose dalyvausianti K. Prunskienė žadėjo 
pasitraukti iš Europos Parlamento rinkimų tuo 
atveją jeigu patektų į antrąjį prezidento rin
kimų ratą. Savo rinkimų programoje ji ak
centavo santarvę, teisingumą žmonių gerovę 

ninkas Vytautas Landsbergis, dabartinis 
užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, 
dar keletas dabartinių ir buvusių ministrą 
Seimo įtarią Nepriklausomybės Akto signa
tarų. Europos Parlamento rinkimai vyks 
birželio 13 dieną kartu su LR Prezidento rin
kimais.

* * *
(ELTA). Lietuvos užsienio reikalų minis

tras Antanas Valionis gegužės 18 dieną su
sitiko su Europos Komisijos vicepirmininku 
Neil Kinnock ir aptarė Lietuvos valdininkų 
įdarbinimo ES įstaigose klausimus.

Artimiausiu metu Briuselyje pradės dirbti 
241 pareigūnas iš Lietuvos. Ministras A. 
Vtlionis sakė, kad kokybiškas Lietuvos da
lyvavimas ES institucijų veikloje yra labai 
svarbus, kartu negalima susilpninti “admi
nistravimo sugebėjimų Lietuvoje”. Susitiki
me buvo aptartos konkrečios kandidatūros, 
ministro žodžiais, “su pavardėmis”, į aukš
čiausio rango postus - departamentų di
rektorių ir generalinių direktorių lygiu. Pasak 
A Valionio, pokalbis buvo “labai malonus”.

Rolandas Paksas. Sprendimą netrukus turi 
padaryti Konstitucinis Teismas.

Įteikdamas pažymėjimus. VRK pirminin
kas Zenonas Vaigauskas pažymėjo, jog tai 
vienas mažiausių Prezidento rinkimuose be
sivaržysiančių kandidatų skaičius.

1993 m. vykusiuose Prezidento rinkimuo
se varžėsi tik du kandidatai - Algirdas 
Brazauskas ir Stasys Lozoraitis, 1997 m. 
rinkimuose dalyvavo 7 kandidatai, o 2002 m. 
rinkimuose šio posto siekė net 17 kandidatų.

Iš viso norą dalyvauti šiuose pirmalai
kiuose Prezidento rinkimuose buvo pareiškę 
10 pretendentą Tačiau Seimo narys Julius 
Veselka, advokatė Jūratė Zabielaitė, “Res
publikos” leidėjas Vitas Tomkus ir “Lietuvos 
aido” leidėjas Algirdas Pilvelis nesurinko 
reikiamų 20 000 rinkėjų parašų ir nebuvo 
registruoti kandidatais.

* * *
Seime bus svarstomas pasiūlymas, kad 

politinėms partijoms įmonės per metus galės 
skirti ne daugiau kaip 625,000 litų. Asme
niškų aukų dydis nebus ribojamas. □

Kazimiera Prunskienė

ir būtinybę gerinti verslo sąlygas. K. Pruns
kienės komandoje yra 54 patikėtiniai, tarp jų 
ir dr. Kazys Bobelis. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gegužės 17 d. 
Bagdade susi
sprogdino savi- 
žudys teroristas, 
užmušdamas Irako 
Valdančios Tary
bos pirmininką 
Izzcdin Salim ir 
dar X asmenis. įva
žiuojančius į Bag
dado žaliąją zoną 

paskutiniame vilkstinės automobilyje.
♦ Indijos parlamento rinkimus laimėju
sios Kongreso partijos lyderė Sonia Gandhi 
gegužės 18 dieną pranešė valstybės prezi
dentui Abdul Kalam, kad ji atsisako jai 
siūlomo ministrės pirmininkės posto, pa
klusdama savo vidaus balsui. Rinkimus 
pralaimėjusios Hindu partijos nariai bandė 
ją paveikti įvairiausiais būdais, kad ji atsi
sakytų nuo šių pareigų. Dėl savo itališkos 
kilmės ji buvo nepriimtina kraštutiniams 
nacionalistams.
Ministru pirmininku buvo paskirtas 71 me
tų amžiaus ekonomistas Manmohan Singh, 
kurio suprojektuotos reformos 1991 metais 
išgelbėjo Indiją iš ekonominės krizės.
♦ Gegužės 18-22 dienomis Izraelio ka
riuomenė užėmė Rafah miestą ir pabėgėlių 
stovyklą Gazos ruože Egipto pasienyje. 
Sugriauti keli šimtai namų, sudarant plačią 
tuščią zoną tarp Egipto pasienio ir apgy
vendintos srities, norint sustabdyti nele
galų ginklų įvežimą slaptais tuneliais. Per 
susidūrimus su palestiniečiais žuvo arti 100 
žmonių. Daug jų žuvo gegužės 19 dieną, 
kai Izraelio sraigtasparnis įšovė raketą į 
protestuojančių palestiniečių minią. Izraelio 
veiksmai susilaukė tarptautinio pasmer
kimo. net JAV susilaikė nuo Izraelį pasmer
kiančios rezoliucijos vetavimo Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

tęsis 8 dienas, o su lydinčiais renginiais - 3 
savaites. Rengėjų teigimu, kongresas labai 
prisidės ne tik prie tarptautinės esperanto 
kalbos, bet ir Vilniaus bei Lietuvos populia
rinimo pasaulyje. Už savivaldybės skiriamas 
lėšas Lietuvos esperantininkų sąjunga ketina 
išversti ir esperanto kalba išleisti populiarius 
turizmo leidinius apie Vilnių. Vilniaus žemė
lapį, plakatus apie Vilnių ir Lietuvą, sukurti 
ir esperanto kalba įgarsinti videofilmą “Vil
nius - naujos Europos simbolis”.

Pasauliniai esperantininkų kongresai ren
giami kiekvienais metais. Šiemet kongresas 
vyks Pekine (Kinija), 2005 m. jubiliejinis 
kongresas - Vilniuje, 2006 m. - Florencijoje 
(Italija), 2007 m. - Jokohamoje (Japonija).

Padės tarti ir kirčiuoti
(ELTA). Išmokti taisyklingai tarti ir kir

čiuoti lietuvių bendrinės kalbos žodžius pa
dės žinomų kalbininkų Antano Pakerio ir 
Aldono Pupkio sudaryta knygelė ir kom
paktinė plokštelė “Lietuvių kalbos bendrinė 
tartis”, kurias išleido “Gimtojo žodžio” žur
nalas. Jose pateikiamas sisteminis lietuvių 
kalbos bendrinės tarties kursas, pratimais 
parodoma, kaip tarti bendrinės kalbos gar
sus. Kompaktinės plokštelės vartotojas gali 
rūpimą tekstą ne tik išklausyti bet ir jį sustab
dyti, kartoti paskui diktorių, sukirčiuotą rai
dinį tekstą matyti monitoriuje.

Kompaktinė plokštelė skirta bendrojo la
vinimo ir aukštosioms mokykloms, individua
liam ir grupiniam darbui. Taisyklingos tarties 
galės mokytis ir kiti asmenys, ypač žurnalistai, 
aktoriai, pedagogai, teisininkai - visi, kurie 
privalo taisyklingai kalbėti viešumoje.

Lietuvoje kyla kainos - dėl ES
(BNS). Premjeras Algirdas Brazauskas
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Trumpai iš visur
♦ Gegužės 19 dieną JAV karinis teismas 
nubaudė specialistą karį Jeremy Sivits už 
veiksmus prieš irakiečių kalinius Abu 
Ghraib kalėjime Irake. Jis pažemintas iki 
eilinio, pašalintas iš kariuomenės ir turės 
kalėti vienerius metus. Kiti 6 JAV kariai 
dar laukia teismo dėl Abu Ghraib įvykių, 
tiriami skundai dėl panašių incidentų ki
tose vietovėse.
♦ Gegužės 19 d. Rytų Timoro vyriausybė 
perėmė savo valstybės sienų apsaugą ir 
vidaus tvarkos priežiūrą iš Jungtinių Tautų 
kariuomenės ir policijos, saugojusios nau
jąją valstybę penkerius metus. Didesnė 
Jungtinių Tautų karių dalis išvyksta, 
vieneriems metams dar palieka 400 karių, 
jų tarpe 100 australų. Laikinai pasilieka ir 
157 policininkai.
♦ Gegužės 19 d. JAV sraigtasparnis puolė 
pastatą ties Qaim miestu Irake, netoli nuo 
Sirijos pasienio. Žuvo 40 irakiečių. Irakie
čiai tvirtina, kad žuvusieji buvo vestuvių 
puotos dalyviai, šaudę į orą vietiniu pap
ročiu. JAV karinė vadovybė tvirtina, kad 
pastatas buvo sukilėlių atramos taškas 
(filtruojant kovotojus iš Sirijos. Po kratos 
pastate rasta daug ginklų, didelė suma 
pinigų, gi nerasta nieko, kas turėtų ką nors 
bendra su vestuvių puota.
♦ Gegužės 23 d. Vokietijos parlamentas 
valstybės prezidentu išrinko Horst Koehler, 
buvusį Tarptautinio Piniginio Fondo vado
vą, opozicinės krikščionių demokratų par
tijos siūlytą kandidatą.
♦ Gegužės 23 d. Australijos vyriausybė 
įspėjo savo piliečius susilaikyti nuo kelionių 
j Sulawesi (Celebes) salą Indonezijoje dėl tik
rų žinių, kad teroristai ten ruošiasi užpulti 
vakariečius. Apie 60 užsieniečių dirba Sula
wesi kasyklose, jų tarpe bent 6 australai. Indo
nezijos vyriausybė siunčia kelis šimtus 
policininkų į Sulawesi kasy klų apsaugai, n 

teigia, kad prekybininkai ir gamintojai, pa
keldami maisto produktų kainas, tiesiog 
pasinaudojo Lietuvos naryste Europos Są
jungoje (ES). “Aš turiu kreiptis į prekybi
ninkus ir gamintojus ir pasakyti: negalima 
naudotis tuo faktu, kad Lietuva įstojo į 
Europos Sąjungą”, - po susitikimo su lai
kinuoju prezidentu Artūru Paulausku sakė 
A.Brazauskas.

Išaugusios kainos buvo pagrindinė laiki
nojo prezidento ir premjero susitikimo tema. 
Premjeras teigė, kad V,riausybė laisvosios 
rinkos sąlygomis negali imtis beveik jokių 
priemonių, o tik apeliuoti į prekybininkų 
sąžinę. Jo teigimu, prekybininkai kainų 
padidėjimą motyvuoja nepagrįstai. “Kuras, 
kuras, kuras pabrango. Klausiu: kokią įta
ką kilogramui varškės turi benzino pabran
gimas. Pasirodo, pusę procento nuo varškės 
vertės, o nustato dešimt-dvidešimt procentų 
daugiau", - piktinosi premjeras.

Pastarosiomis dienomis Lietuvoje maž
daug 5-6% padidėjo beveik visų būtiniausių 
maisto produktų kainos. Jautienos kaina 
parduotuvėse šoktelėjo 5-7%, kiek mažiau 
pabrango paukštienos produktai. Tačiau 
vištienos filė kaina pakilo dešimtadaliu.

Taip pat labai išaugo degalų kaina. Dega
lų prekiautojai tikina, kad Lietuvos degalinė
se degalai brangsta didėjant pasaulinėms 
naftos kainoms.

Nuo šių metų balandžio vidurio, kai 
prasidėjo staigus degalų brangimas, litras 
benzino jau pabrango maždaug 22 centais, o 
litras dyzelinių degalų - 13 centų. Dabar 
benzino kainos priartėjo prie visų laikų 
rekordinių, o dyzeline-jas viršijo.

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

Seimo komisija tirs EBSW ryšius
(BNS, ELTA). Seimas gegužės 18 dieną 

sudarė laikinąją parlamentinę komisiją 
praėjusiame dešimtmetyje bankrutavusio 
koncerno EBSW padarytai žalai ir ją sąly
gojusiems to meto politikų veiksmams nusta
tyti. Tokį siūlymą buvo pateikusi Tėvynės 
sąjunga.

Į šią komisiją sutarta įtraukti 12 įvairioms 
frakcijoms atstovaujančių Seimo narių. 
Komisijai vadovaus socialdemokratas Ar
tūras Plokšto, jo pavaduotoju paskirtas kon
servatorius Jurgis Razma.

“Koncerno EBSW “aukso amžius” buvo 
1993-1995 metais, kai premjeru dirbo 
Adolfas Sleževičius, o Prezidentas buvo 
Algirdas Brazauskas. Lietuvos demokrati
nė darbo partija (LDDP) nedarė nieko, kad 
tai sustabdytų”, - Seime sakė siūlymą prista
tęs Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas An
drius Kubilius. Jis teigė, esą tuometiniai 
LDDP veikėjai, tarp jų - Vladimiras Berio- 
zovas. palaikė artimus ryšius su EBSW kon
cerno prezidentu Gintaru Petriku, o pastarasis

G.Petrikas - “boksininkas iš Rusijos”
Jungtinėse Valstijose nuo Lietuvos tei

sėsaugininkų slapstęsis bankrutavusio kon
cerno EBSW vadovas Gintaras Petrikas sa
vo kaimynams Los Angeles mieste prisista
tydavo iš Rusijos emigravusiu boksininku.

Kaip rašo “Los Angeles Times”, jis turė
jo akinių nuo saulės ir suvenyrų parduotu
vėlę ir buvo apibūdinamas kaip draugiškas, 
malonaus būdo. Rūkydamas su kaimynais, 
jis pasakodavo, kad buvo boksininku Rusi
joje, o į Los Angeles persikėlė iš Las Vegas.

“Jis atrodydavo atsipalaidavęs, normalus 
ir malonus”, - apibūdino Gintarą Petriką jo 
parduotuvės kaimynystėje dirbęs Sergio 
Barrera.

Kiti prekeiviai teigtą kad Aleksandr Da- 
vidoff pasivadinęs Gintaras Petrikas su drau
ge Joana Davidoff (Joana Kripaitytc) pasi
rodydavo parduotuvėje po kelis kartus per

Daug lietuvių norėtų emigruoti
(BNS). Nuo 20 iki 60% suaugusiųjų 

Lietuvos gyventojų notėtų išvykti gyventi 
ar dirbti į užsienį. Tai rašoma Socialinių ty
rimų instituto išleistame analitiniame leidi
nyje “Lietuva stojant į Europos Sąjungą: eko
nominė, sociologinė ir demografinė padėties 
analizė”.

“Iš Lietuvos išvažiuoja daug žmonių. 
Oficiali statistika rodo, kad per lt) metų iš 
Lietuvos yra emigravę 278 000 žmonių (apie 
13% darbingo amžiaus žmonių), tačiau 
galima įsivaizduoti, kad tikrieji skaičiai 
didesni”. - sakė Instituto ekspertė Audronė 
Sipavičienė.

Įvairūs tyrimai rodo, jog išvykti į užsienį 
pageidauja 70-90% 15-24 metų jaunimo, ir 
60-75% aukštąjį išsilavinimą turinčių jau
nuolių. Tačiau tik nedaugelis (apie 9%) norėtų 
išvykti iš Lietuvos visam laikui.

Dauguma ketinančių emigruoti norėtų 
išvykti trumpam - vidutiniškai nuo 3 mėne
sių iki 2 metų. Tačiau taip pat pastebima, jog 
planavę išvykti trumpam migrantai įsikuria 
toje šalyje ir į Lietuvą nebegrįžta.

“Emigracija daro didelį poveikį - gy
ventojų skaičius mažėja, jaučiami ir amžiaus 
struktūriniai pokyčiai - pirmiausiai išvyks
ta jaunimas, taip pat išvyksta aukštos kva
lifikacijos žmonės”. - sakė A. Sipavičienė.

Rinkėjų daugėja
Nors gyventojų Lietuvoje vis mažėja, 

rinkėjų per pastaruosius metus šiek tiek 
padaugėjo. Jų dabar yra daugiau kaip 2.6 
milijono.

Prognozuojama, kad per birželio 13-ąją 
vyksiančius Europos parlamento ir pirma

rėmė A Brazausko vizitus į užsienį.
AKubilius teigė, jog idėja inicijuoti to

kią komisiją kilo po to, kai JAV buvo sulai
kytas septynerius metus ieškotas EBSW 
koncerno prezidentas Gintaras Petrikas.

Seimo Laikinajai komisijai koncerno 
EBSW padarytai žalai ir ją sąlygojusioms 
priežastims ištirti siūloma ne vėliau kaip per 
4 mėnesius atsakyti į 7 esminius klausimus.

Šiai komisijai, be kita ko, siūloma pasi
domėti. kurie valstybės pareigūnai ir politi
kai bendravo su EBSW koncerno steigėjais 
ir vadovais remdami jų interesus, kokios ki
tos svarbios aplinkybės, susijusios su poli
tikų dalyvavimu, lėmė nusikalstamą EBSW 
koncerno veiklą.

EBSW koncernui priklausiusi investici
nė bendrovė “Kauno holdingo kompanija” 
nuo 1992 iki 1995 metų iš gyventojų surinko 
344 mln. litų. Investicinei bendrovei savo 
santaupas patikėjo 15 600 žmonių.

Per tą laiką indėlininkams buvo grąžinta 
262 mln. litų. “Dingo” virš 80 mln. litų.

savaitę, kartais su vaikais, ir iš savo auto
mobilio iškraudavo prekes.

Vienas parduotuvėlės darbuotojų apibū
dino porą kaip “normalius, laimingus žmo
nes, visiškai nepanašius į nepadorius".

FBI agentai sulaikė Gintarą Petriką ge
gužės 3 dieną kai su drauge išvyko iš namų 
Burbank priemiestyje į netoliese esantį ban
ką. Jis buvo sulaikytas po 7 metus trukusios 
paieškos ir yra kaltinamas iššvaistęs koncer
no EBSW turtą bei pasisavinęs daugiau kaip 
80 milijonų litų Lietuvos gyventojų indėlių.

1995 metais G.Petrikas gavo 10 metų ga
liojančią JAV vizą, likus dvejiems metams iki 
pateikiant Lietuvoje jam kriminalinius kalti
nimus. Neatmetama galimybė, kad. siekda
mas pasislėpti, jis įvažiavo į JAV su padirb
tais dokumentais.

(“Kd.")

Pagrindinės emigracijos priežastys yra 
ekonominės. Nepaisant intensyvaus migra
cijos pobūdžio, daugėja lietuvių tautybės 
atstovų (2001 metais lietuviai sudarė 83.5 % 
Lietuvos gyventojų), tačiau mažėja etninių 
mažumų - rusų, baltarusių, ukrainiečių, 
lenkų, žydų.

Tačiau duomenys irgi rodo, jog po ilgai 
trukusio mažėjimo, vėl pradeda augti imig
racija į Lietuvą. Nežiūrint tam tikro imigra
cijos srautų iš ES šalių padidėjimo, vis tiek 
jie sudaro nedidelę imigrantų dalį - 16.5% 
(2002 metais). Daugiausiai imigrantų ir toliau 
atvyksta iš NVS šalių (2002 metais - 60.8 
%), tarp kurių dominuoja migrantai iš Rusijos 
(50.3%), Baltarusijos (19.4%) ir Ukrainos 
(19.4%). Tačiau pastaraisiais metais paste
bima atvykstančiųjų iš Afrikos ir Azijos šalių

“Imigracinė politika Lietuvoje yra laba 
griežta ir jokių atvirų durų ne Europos 
Sąjungos piliečiams nebus. Tačiau kalbant 
apie Europos Sąjungą, tai nelegalios mig
racijos mastai, pabėgėlių skaičius didėja ir 
mes čia negalėsime būti išimtis”, - sakė 
A Sipavičienė. Anot jos, kuo Lietuva ekono
miškai geriau gyvens, tuo daugiau imigrantų 
gali atvykti. “Kuo labiau kvalifikuoti dar
buotojai išvažiuos iš Lietuvos, tuoj atsiras, 
kas tą nišą užpildys”, - dėstė mokslininkė.

laikius prezidento rinkimus į balsavimo apy
linkes ateis apie pusę rinkėjų.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
organizacija pranešė nestebėsianti Lietuvoje 
vyksiančių prezidento ir atstovų į Europos 
Parlamentą rinkimų. (“Kd.”)
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Bendruomenės baruose_________
The generation gap hits the Gold Coast

My heart sank when our Consul rang 
and said, “there are eleven Under - 18 
basketbailers and seven adults coming to 
the Gold Coast from Vilnius at the end of 
March. Would you please billet them and 
arrange two or three basketball games 
against top class teams”.

“But... but...”
“It’s no trouble to cook for two or three 

extra when you are preparing meals for 
yourselves".

“But... but... our members are all over 
70. They have Meals on Wheels delivered 
or eat in the dining room at their retirement 
village”, 1 wailed.

The Australian Baltic Friendship 
Society Inc. answered our desperate plea 
with a huge donation; our consul gave us a 
grant of $500 and organised a three- 
bedroom unit in Surfers Paradise for the six 
adults. Our members rallied with some more 
donations. By the middle of March we had 
booked the boys and their coach into the 
bed & breakfast Youth Hostel by the 
Coolangatta Airport.

The “Meet and Greet” barbecue in the 
park at Coolangatta Beach was well 
attended by all the visitors, Brisbane 
Lithuanians, members of the Baltic Society 
and a few of our own members. The boys 
were too hungry to wait for our seniūnas to 
introduce them and make his welcome 
speech as he and Vytas had to wail at the 
hostel for the last baskctballer to arrive 
from Brisbane.

When two little boys from Brisbane 
poured half the bottle of barbecue sauce on 
their sausages (did they think it was 
chocolate sauce?), Maria rushed to the shop 
and stocked up on tomato sauce. She was 
back to the shop five minutes later, buying 
more loaves of bread as the piles of buttered 
disappeared before our eyes.

Each night we’d collect the boys and 
walk to the nearest Bistro for dinner. They 
were given a choice of chicken, fish or pasta. 
Every night it was the same order - twelve 
plates of chicken parmegiano. four jugs of 
coke and a light beer for the coach.

I saw a whole new way of life pass before 
me as I waited for the supermarket doors

Baltijos gintaras ir lietuviškos 
kengūros Melbourne

Taigi, vieną vėjuotą dieną, po skurdaus 
lietaus, aš su savo drauge aplankėme Mel
bourne vykstančią parodą “IMPEX 2004 - 
Giftware International”, kuri šių metų ge
gužės 18-20 dienomis vyko Exhibition and 
Convention pastate.

Į šią mugę buvo pristatyta virš 300 eks
ponatų iš keturiolikos užjūrio valstybių. 
Parodos eksponatai į Australiją buvo at
gabenti kaip pavyzdžiai, kokias prekes 
australai gali užsakyti Australijos vietinei 
rinkai. Prekių pavyzdžiai buvo įvairūs: 
tekstilė, rūbai, avalynė, namų rakandai ir 
papuošalai.

Nuodugniai peržiūrėti visus ekspona
tus truktų kelias dienas. Visos reklamuo
jamos prekės buvo aukštos kokybės. Įėji
mas j šią parodą buvo saugomas - kiek
vienas lankytojas turėjo įrodyti savo tapa
tybę.

Aš su drauge iš karto nuskubėjome prie 
stalų su lietuviškais eksponatais. Šioje mu
gėje iš Lietuvos su savo prekėmis dalyvavo 
dviejų firmų savininkai.

Iš Kauno atvyko keramikas Albinas 
Degutis. ACD Ltd. savininkas. Jis atve
žė rankomis nulipdytus molinius, patrauk

to open each morning at daylight. Some 
weaved their way home from nightclubs, 
some were on their way to work. Four 
loaves of bread, sandwich fillings (the boys 
ate every thing we offered them except 
pickle), a couple of big bottles of cordial 
and a box of fruit went into the trolley, then 
I was off home to make the lunches.

“How was your breakfast?" I asked on 
the first morning. I think one word of their 
answer translated as “straw”. They were 
more worried about the $200 we had to pay 
when they wrecked the hostel’s practic 
basketball hoop.

At the Tallcbudgera Stadium, the boys 
strode around the Burleigh Heads 
Rainforest, tossed the ball around in the 
calm waters of the creek, then beat the Gold 
Coast Under - 18 Representative team by 
125 to 61 (56 to 39 at half time).

The next day, for the final game, our 
transport arrangements fell apart. Our 
members were worn out, forgot or lost their 
way. On my last shuttle trip from the hostel 
to the Palm Beach Currumbin High School, 
there were five boys left. Four seven-foot 
tall boys climbed into the back seat.

“1’11 go to gaol for this!” I cried, but 
there was no way one of them was going to 
stay back and miss the game. They piled 
their gear onto the captain who was sitting 
in the front next to me. He still managed to 
tunc my radio onto a heavy metal rock 
station (which I haven’t been able to get 
rid of yet) and send text messages on his 
mobile phone to the rest of team.

The boys reluctantly w alked to the hall, 
past the ogling high school girls. A practice 
session with the school’s A team was 
followed by a picnic lunch under the trees 
while watching the school sports teams 
playing. The various codes of football all 
seemed a mystery to our young Lithuanians. 
In their gold uniforms for the last time, the 
Marčiulionis boys won their match 91 to 
57 (33 to 23 at half time).

The sponsors joined us in the Bistro 
for the last dinner and plied us with T shirts 
and souvenirs which we’ll raffle at our 
Mothers’ Day picnic in May to recoup the 
money overspent on the visitors.

lius kūrinius.
Aš parsinešiau jo nulipdytą gražią 

kengūrą, kuri gali “rūkyti” ir pūsti dūmus. 
Pastatysiu ant stalo ir nustebinsiu savo 
svečius.

Iš Vilniaus į mugę atvyko Stasė Bu- 
rakienė. firmos “Svaja”, kuri gamina 
gintaro papuošalus, savininkė. “Svajos” su
kurti papuošalai yra padaryti iš spalvingo 
gintaro. Karoliai, sagutės ir žiedai turi mo
dernišką išvaizdą ir akis žavi savo ramia, 
bet viliojančia elegancija.

Deja, mes neturėjome galimybės pasi
kalbėti su pačia savininke, nes visą laiką ją 
kalbino klijcntai. Stasė yra ir abiejų lietu
viškų firmų vertėja.

Stasės Burakienės vyras paaiškino, kad 
Stasė buvo nuvykusi į Japoniją, kur jos 
elegantiški gintaro papuošalai turi didelį 
pasisekimą. Malonios naujienos!

Mes su drauge nutarėme, kad lietuvių 
stalai su eksponatais šioje parodoje buvo 
įdomiausi. Ir iš tiesų - prie lietuviškų sta
lų matėsi daugiau susidomėjusių lankyto
jų nei prie kitų.

Namo grįžome pakelta nuotaika.
Elvira Sumienė

Š.Marčiulionio krepšinio akademijos krepšininkai (iki 18 metų) Coolangatta Beach. 
Priekyje iš kairės rinkodaros vadovė Aldona Nausėdienė, Gold Coast Seniūnijos 
sekretorė Joan Songailienė, priekyje iš dešinės — treneris Egidijus Zenevičius,

Nuotraukoje - Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos berniukų komanda 
(šviesiomis uniformomis) ir Gold Coast berniukų (iki 18 metų) krepšinio komanda 
(tamsiomis uniformomis) po krepšinio rungtynių.

After a final picnic lunch next to the 
hostel pool, we shuttled the boys’ luggage 
over to the bus stop where they caught the 
Trainfink bus to the Brisbane Airport. There 
was a long trip ahead for them - a flight to

į u.ma'ffiwins #
* *

Gyvena sau 
senyvi žmonės- 
kieno nors tėvai, 
dėdės, tetos, tėvų 
draugai. Gauna 
pensiją, gal turi 
susitaupę. Auto
mobilio neturi 

arba temstant nebenori patys važiuoti. O 
šiaip jiems, rodos, nieko netrūksta, nebent 
amžininkų, o ypatingai jaunesnių žmonių 
draugystės.

Ir štai ateina “tam tikros” dienos: var
dinės, gimimo dienos, sukaktuvės, jubilie
jai, Tėvo diena (Motinos diena jau praėjo), 
Kalėdos. Pagal tradiciją jaunesni giminai
čiai eina senųjų pasveikinti su dovana.

Ir tada jaunimas (ir vos pradėję dirbti ir 
vyresni, jau sumitę,solidžiai įsikūrę ir sa
vais automobiliais važinėjantys) susiduria 

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

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!

Sydney, Singapore, then Warsaw, followed 
by a ten-hour bus trip to Vilnius. It’s a toss- 
up whether the team or we slept for longer 
after we parted.

Joan Songailienė

Visai nebloga idėja
su problema: ką padovanoti? Gėlė, saldai
niai ir knyga visuomet maloniais priimami, 
bet kartais norisi kuo nors ypatingu pa
mylėti. Tik bėda, kad per ilgą gyvenimą tie 
seni žmonės tiek prisirinkę daiktų, kad ne
bežino kur dėti.

Australijoje gana populiaru yra padova
noti taip vadinamus “voucher” - pasiža
dėjimą. laidavimą, bet paskui senukui rū
pestis - kažkur reikia eiti, kad tą dovaną 
gautum.

O geriausia dovana - jūs patys. Tapkite 
gyvais “vaučeriais”! Padovanokite save, sa
vo laiką, savo dėmesį.

Tereikia gražios kortelės, o ant jos pa
rašyto pasižadėjimo, kad nuvešite juos į 
kokį nors Lietuvių Dienų renginį ir paskui 
parvešite namo.

O atėjus laikui tereikės išpildyti pažadą.
ALDK-to patarimas
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Lietuva iš arti________________
“Kaunos dienos - 2004”

KAUNO 
MIESTO 
DIENA

Gegužės 
20-23 die
nomis Kau
ne vyko ren
giniai, skir
ti Kauno 
dienai pa
minėti.

Šventė 
vyko šeštą 
kartą.

Pagrindiniai koncertai, akcijos, spektak
liai, sporto varžybos vyko Laisvės alėjoje, 
Rotušės aikštėje, Santakoje, Kauno pilyje, 
Vilniaus gatvėje, Prezidentūros kiemelyje, 
aikštelėje prie “Lituanica” fabriko.

“Miesto diena -ne tik šiaip proga pasi
linksminti, tai ir istorinė data, primenanti, 
kad 1463 metų gegutės 20 dieną karalius 
Kazimieras Jogailaitis Kaunui atnaujino 
karališkąją privilegiją. Todėl gegutės 20- 
oji šiemet pavadinta Kauno vėliavos die
na". - sakė miesto ceremonijų meistras 
Kęstu-tis Ignatavičius.

Gegužės 20 dieną. Rotušėje prasidėjo 
Kauno istorijos draugijos ir deputatų klubo 
organizuojama konferencija “Kauno savi
valda ir miestas”. Istorikų pranešimai apie 
magistrato istoriją buvo labai įdomūs ne tik 
specialistams. Po pietų Rotušėje įsivyravo 
oficialiai iškilminga nuotaika -buvo pager
biami miesto garbės piliečiai, pasirašoma su
tartis su Hordaland (Norvegija) apskritimi.

Įgulos bažnyčioje vyko sakralinės mu
zikos koncertas, kuriame dalyvavo jaunimo 
choras iš Vokietijos ir Kauno berniukų ir 
jaunuolių choras “Varpelis”. Laisvės alėjoje 
ir Dramos teatro kiemelyje pasirodė miesto 
vaikų ir moksleivių teatro festivalio “Mes 
be teatro negyvensim” dalyviai. Jie surengė 
šventinę eiseną nuo Muzikinio teatro iki 
Dramos teatro kiemelio, kur nuo 1.3 iki 17 
valandos buvo vaidinami jaunųjų scenos 
mylėtojų spektakliai.

Gegužės 21-oji - Laisvės alėjos diena. 
Pagrindinė miesto pėsčiųjų arterija tądien 
aidėjo garsais, mirgėjo spalvomis. Jau tapo 
tradicija, kad Miesto dieną palydi respub
likinė pučiamųjų orkestrų šventė “Padū- 
duokim Kaunui”. Joje dalyvavo geriausi 
Lietuvos kolektyvai: “Trimitas”. “Panevėžio 
garsas”. Karinių oro pajėgų. Didžiosios Ku
nigaikštienės Birutės bataliono. J.Gruodžio 
konservatorijos pučiamųjų orkestrai. Orkes
trų garsai nuvilnijo Rotušės aikštėje. Vil
niaus gatvėje, Laisvės alėjoje ir vėl sugrįžo 
į Rotušę, pakeisdami čia grousią kapelą ' Iki 
ryto”. Tačiau iš tiesų ne iki ryto, bet iki 
išnaktų grojo kiti.

Po iškilmingo šventės atidarymo Rotu
šės aikštėje, prasidėjo koncertas “Gimtadie
nio šypsena Kaunui”, kuriame dalyvavo 
estrados dainininkai G.Karaliūnaitė. R.Ci- 
ninas. D.Butkutė. J.Miliauskaitė, grupės 
“Dreams”. “Rcbclhcart” ir kiti. Tuo pat 
metu Prezidentūros kiemelyje prasidėjo 
retro vakaras "Senasis kadilakas”. dalyvau
jant dainininkams E.Sipavičiui. R.Damb- 
rauskui. aktoriams N.Narmontaitci, R.Žir-

Karo muziejui perduoti “Lituanica” skrydžio kadrai
(ELTA). Vytauto Didžiojo Karo muziejui 

Kaune gegužės 20 d. perduota unikali filmuo
ta archyvinė medžiaga, kurioje įamžintas 
legendinis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydis iš New Yoik’o oro uosto bei paskutinis 
S. Dariaus interviu JAV žiniasklaidai.

Septynių dešimtmečių senumo filmuotą 
medžiagą muziejui perdavė LNK Žinių tarny
bos vadovas Edmundas Jakilaitis ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygandas Ušackas. Istori
niuose kadruose S. Darius ir S. Girėnas įam
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guliui ir kt. Nors persiplėšk: ir ten, ir ten 
nenueisi - teko rinktis.

Šeštadienis (gegužės 22 d.) pavadintas 
Rotušės diena. Tądien 11 valandą ryto nuo 
Įgulos bažnyčios Laisvės alėja iki Kauno 
pilies žygiavo miesto ugdymo Įstaigų 
teatralizuota eisena “Nuo legendinio Kau
no iki HES”. Joje pasirodė apie 1800 daly
vių. Eisenoje, režisuotoje Loretos Raudoni- 
kienės. buvo atspindėti įvairūs Kauno isto
rijos laikotarpiai. Joje matėme Lietuvos 
Didžiuosius kunigaikščius. Prezidentą 
Antaną Smetoną, poetą Maironį ir kitus 
istorinius Kaune gyvenusius personažus. 
Rotušės aikštėje tądien matėme ir festiva
lio “Ei. studente, sukis vėju” daly vius, Kau
no chorai surengė koncertą “Dainuojantis 
Kaunas”.

Folkloro mėgėjams verta buvo užsukti į 
Ryšių istorijos muziejaus kiemelį, tauto
dailės ir amatų - į Vilniaus, M. Valančiaus 
gatves, prie Kauno pilies.

Amatų kieme, greta M. Valančiaus gat
vės, darbavosi puodžiai, kalviai, klumpia- 
dirbys, žolininkė, audėjos, skulptoriai ir 
drožėjai. Buvo liejamos vaško žvakės, kal
dinami Kauno miesto šventės pinigėliai - 
taurai. Mugė veikė abi savaitgalio dienas.

Vaikai visą dieną galėjo linksmintis 
aikštelėje prie “Lituanikos”. Vakarop suau
gusiesiems iškilo dilema: kur eiti? Mat be
veik tuo pat metu vyko keli koncertai. 
Prezidentūros kiemelyje - džiazo vakaras 
“Gegužės spalvos”. Prie Kauno pilies 
kvietė programa “Šėlk, jaunyste” su Linu 
ir Simona. “Biplanais”, o į Rotušės aikštę
- Dainos Bilevičiūtės parengtas koncertas 
“6 x 6”. kuriame dalyvavo žymiausi Lietu
voje dainuojantys trejetai: nuo “Trijų pan
terų” iki “B’Avarijos”. Po to į aikštę pa
kvietė dar viena programa - Muzikinio 
teatro parengtas “Sudužusių širdžių bul
varas”. Prieš dvyliktą iškeltas simbolinis 
tostas už Kauną, o po vidurnakčio įsisiū
bavo diskoteka.

Sekmadienis (gegužės 23 d.) - Kauno 
pilies diena. Čia daugelyje kampelių kara
liavo vaikai, kurie statė pasakų rūmus, dau
bose prie pilies rengė instaliacijas, šoko, 
dainavo, deklamavo. Santakoje vyko Kauno 
įgulos karinių dalinių, policijos ir prieš
gaisrinių gelbėjimo tarnybų šventė “Vie
nybėje -jėga”. Jos metu kariškiai demons
travo techniką, vaišino kareiviška koše, 
norinčiuosius paplukdė upe kateriais.

Vakarop šventė sugrįžo į Rotušės aikštę. 
Čia Kauną pasveikino kiti didieji Lietuvos 
miestai - Vilnius. Klaipėda, Šiauliai. Pa
nevėžys. Alytus. Šventės uždarymui buvo 
surengtas Laimos Vaikulės koncertas, kurį 
miestui dovanojo šventės mecenatas “Ka
rūna”. Šventė baigėsi šventiniu Kauno 
miesto dienų fejerverku prie Aleksoto tilto
- “Senukų” dovana.

Šeštą kartą organizuojamai šventei Sa
vivaldybė skyrė 90 000 litų, .30 000 litų 
gauta per kitas struktūras, daug koncertų, 
fejerverkų dovanojo rėmėjai.

Rūta Kanopkaitė (“K.d.”)

žinti New York’e prieš transatlantinį lėktuvo 
“Lituanica” skry dį į Kauną. S. Darius duoda 
interviu amerikiečių žurnalistams, iškart po 
to legendinė “Lituanica” pakyla skrydžiui į 
Kauną. Lietuvoje nematytus kadrus LNK Ži
nių tarnyba įsigijo iš “FOX News Network” 
televizijos.

Pasak muziejaus vadovo Juozapo Jarevi- 
čiaus. Karo muziejus, kuriame veikia didelė 
Lietuvos lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno eks
pozicija, iki šiol neturi nei filmuotos medžia
gos apie “Lituanica”, nei lakūnų balsų įrašų.

Valio.. .Valio.. .Valio 
Mes jau Europos Sąjungoj 

Kaip malonu...!
Europa pasitinka Lietuvą - “Gegutės 

pradtioje Lietuva buvo pristatyta gausiuo
se renginiuose, skirtuose Europos Sąjun
gos plėtrai patymėti. ”

Balandžio gale Budapešte. Ven
grijos žemės ūkio muziejuje iškilmingai 
atidaryta paroda “Tables of Europe” (stalo 
serviravimo kultūros pavyzdžiai). Parodoje 
dalyvavo 25 valstybės - Europos Sąjungos 
senbuvės bei naujosios ES narės. Lietuvai 
atstovavo menininkė Karina Matiukienė - 
jos stalas pavadintas “Pavasario skonis”. Tai 
moderni šiuolaikinio dekoravimo variacija, 
žymint tradicijos ištakas, ryšį su gamta, 
sukurta iš ekologiškų medžiagų, panau
dojant rankų darbo popierių bei kitus įdo
mius objektus.

Italijoje - Romoje įvyko pianisto 
Petro Geniušo rečitalis.

Airijoje - Kilkenny miestas pasi
rinko Lietuvą reprezentuoti. Kilkenny gy
ventojai ir svečiai galėjo susipažinti su 
lietuviška kultūra, menu, turizmu ir virtuve 
net kelias dienas.

Vokietijoje - Berlyne Lietuva da
lyvavo gatvės festivaliuose. Lietuvai taip 
pat atstovavo muzikas Andrius Mamon
tovas, lietuviai menininkai parengė įdomią 
instaliaciją “LT Identity”. Festivalio daly
viai galėjo įsigyti marškinėlius (T-shirt) su 
Gedimino stulpais ir Geležiniu Vilku bei 
laimėti kelionės bilietą į Lietuvą.

Prancūzijoje - Paryžiuje įvyko 
muzikos maratonas, kuriame dalyvavo vi
sos 25 šalys. Strasbourg mieste veikia visą 
gegužės mėnesį fotografijų apie Lietuvą 
paroda. Gegužės 1.3 d. Strasbourg St. Pierre 
le Jeune bažnyčioje koncertavo styginių 
kvartetas “Chordos”.

Lietuviai keliauja vis dažniau
(ELTA). Per pirmuosius keturis šių me

tų mėnesius didžiausia Lietuvos turizmo 
agentūra “BT1 West Express Lietuva” už
fiksavo maždaug trečdaliu išaugusį lietu
vių keliautojų į užsienį srautą. Agentūra 
aptarnavo 28 200 turistų - beveik 35% dau
giau. palyginti su tuo pačiu praėjusių me
tų laikotarpiu, kai per agentūrą į užsienį 
išvyko 20 630 žmonių.

“Bilietų ir kelionių paketų pardavėjai 
visoje šalyje jaučia sujudimą - stojant į 
ES gerokai daugiau bilietų į didžiuosius 
Europos miestus užsakė privačios bendro
vės, valstybinės įstaigos, atsivėrus sie
noms didėjo pažintinių bei poilsinių ke
lionių apimtis”. - komentavo “BTI West 
Express Lietuva” gen. direktorius Arkadijus 
Maizelis. Jis atkreipė dėmesį, kad pastaruo
ju metu susiformavo naujų, pirmą kartą į 
užsienį vykstančių keliautojų banga, kuri 
taip pat didina parduodamų bilietų apimtį.

Sausį-balandį keliautojai užsakė 35%dau
giau lėktuvų ir 32% daugiau autobusų bilie
tų. keliaujančių keltais skaičius išaugo 50%, 
dvigubai išaugo ir viešbučių rezervavimas, 
poilsinių kelionių paketų pardavimai.

A. Maizelis pažymėjo, kad pastaruoju 
metu tarp privačių keliautojų itin popu

Kaune - robotų varžybos
(BNS). Lietuvos konstruktoriai, inžinieriai 

bei studentai varžysis robotų lenktynėse. Kaip 
pranešė Kauno technologijos universiteto 
(KTU) Studentų atstovybė, lenktynės vyks 
gegužės 25-27 dienomis Vilniuje, “Litexpo” 
rūmų antrojoje salėje. Kaip sakė vienas iš 
projekto koordinatorių Justinas Taruška, 
varžybose dalyvaus 6 komandos.

Lenktynių metu distanciniu būdu valdo
mas robotai turės paimti vištos kiaušinį ir

(Medžiaga iš Lietuvos instituto infor
macijos, Septynios Meno Dienos, Nr. 30, 
04.04.30)

Neįgaliųjų saviraiška
Vilniuje - Lietuvos užsienio reikalų mi

nisterijoje reziduojančios ambasadorės ir 
kitos diplomatės buvo supažindintos su 
Rusnės Neįgaliųjų internatinės mokyklos 
auklėtinių darbų paroda. Mokyklos direk
torius pasakojo, kad auklėtiniai “daug ką 
gali. Jis vylėsi, kad patintis su Rusnės 
mokykla gal paskatins parodos lankytojus 
prisidėti prie šios mokyklos rėmimo". 
Atsiprašau, jei kiek nukrypsiu nuo temos, 
tačiau negaliu nepaminėti mano mielos lie
tuvių kalbos mokinės Adelaidėje Danutės 
Baltutytės nuopelnų Lietuvoje puoselėti 
neįgalių vaikučių vystymąsi ir specialių 
darželių aprūpinimą jiems pritaikytais 
žaislais. Prie šios akcijos daug prisidėjo 
Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija bei adelaidiškiai/ės lietuviai/ės.

Klaipėdoje “prasidėjo aklųjų ir silpna
regių saviraiškos dienos, susidedančios iš 
liaudiškų kapelų, folkloro, vokalinių bei 
instrumentinių ansamblių, pavienių atli
kėjų, skaitovų bei literatų ir pasakotojų". 
Vėliau saviraiškos dalyvių ansambliai 
persikels į Kaišiadorių kultūros centrą. 
Renginių kolektyvai sugužės iš Alytaus, 
Jonavos, Kauno, Marijampolės, Prienų, 
Raseinių, Trakų. Ukmergės, Vilniaus ir Va
rėnos.

Pasirodymuose, be abejo, dalyvaus ir 
Kaišiadorių kolektyvas.

Neįgaliųjų ugdymui ir prusinimui reikia 
daug finansinės paramos. Mielai padėsiu 
tarpininkauti pagal išgales.

Isolda Poželaitė-Davis AM

liarėja savaitgalio kelionės į didžiuosius 
Europos miestus - Londoną, Amsterdamą, 
Paryžių, Berlyną. Briuselį.

“Be to, pirmaisiais šių metų mėnesiais 
aiškiai jautėme prieš pusmetį pakilusią 
kelionių į Egiptą bangų - daugelis siekė 
pasinaudoti patraukliomis kainomis ir 
aplankyti šią šalį. Dabar vėl kyla tradici
nių - Turkijos, Kretos, Ispanijos-kurortų 
paklausa, ypač populiarėja naujosios 
kelionės į Tunisą". - teigė jis.

“BTI West Express Lietuva" turizmo 
paslaugų keliautojams pardavė už 33.7 
mln. litų arba 11% daugiau, palyginti su 
praėjusiais metais, kai pirmųjų keturių 
mėnesių apyvarta sudarė 30.3 mln. litų. 
Tai, kad keliautojų srautas auga tris kar
tus sparčiau nei apyvarta, liudija, kaip 
mažėja bilietų kainos Lietuvoje. Statis
tika rodo, kad pinga visų rūšių bilietai, 
ypač oro linijų bendrovių", - aiškino A 
Maizelis.

“BTI West Express Lietuva” -daugiau
siai lėktuvų bilietų šalyje parduodanti 
agentūra. Nuo 1999 metų ji priklauso di
džiausiam pasaulyje tarnybinių ir verslo ke
lionių tinklui “Business Travel Inter
national” (BTI). □

pernešti jį iš vienos vietos į kitą. Komandų 
narius nuo lenktynių tako skirs užtvaros, to
dėl jie visą vaizdą matys pro kamerą, įtaisytą 
ant roboto. Komandas sudarys du arba trys 
nariai. "Vienas komandos narys vairuos ro
botų, kitas stebės vaizdų per kamerą, o trečias 
stengsis paimti kiaušinį vadinamąja roboto 
ranka”, - sakė J.Taruška. “Laimėstakoman
da, kurios modelis viską atliks greičiau, be 
klaidų ir nesudaužys kiaušinio’’. □
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Prieš išvykdama į Lietuvą, kur dalyvau
siu “Poezijos pavasario - 2004” renginiuo
se (jie paprastai vyksta Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose bei kaimuose), norėčiau 
pranešti, kad Čikagoje (JAV) buvo išleistas 
ketvirtasis mano poezijos rinkinys “Blyks
telėjimai šimtmečiui baigiantis ir kiti 
netikėtumai”. Rinkinį išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas.

Knygos aplankiniame viršelyje yra trum
pa autorės biografija ir nuotrauka.

Tuo pačiu siunčiu fotomenininko Algi
manto Žižiūno man atsiųstą nuotrauką ir 
straipsnio fotokopiją. Gal bus įdomu “Mū
sų Pastogės" skaitytojams. Šioje nuotrauko
je aš laikau rankose savo dviejų brolių - 
Edvardo ir Alberto Veščiūnų nuotraukas. 
Dailininkas Albertas Veščiūnas gyveno ir 
mirė New York’e, Edvardas karo pabaigoje 
žuvo Rytprūsiuose.

Su maloniais linkėjimais.
Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė

Lietuvos Technikos bibliotekoje atidaryra paroda “Veidai ir mintys”. Parodos auto
rius Algimantas Žižiūnas prie poetės Aldonos Veščiūnaitės-Janavičienės fotoportreto, 
kurio apačioje yra užrašyta poetės mintis: “Poezija kaip ir muzika išlaiko tęstinumą, 
sužydi ir netikėčiausioje aplinkoje - nuo vieno kuriančio žmogaus iki kito”.

Gerb. Redaktore,
Turint išsamesnes žinias apie Šarūno 

Marčiulionio krepšinio akademijos koman
dos apsilankymą Gold Coast’e, kurį Joan 
Songailienė aprašė (žr. psl. 3) beveik feljeto
no forma (“The Generation Gap Hits the 
Gold Coast”), iš tikro, šiai mažai bendruome
nei, kurios vidutinis amžius jau virš 70 metų, 
tokia “staigmena” yra beveik nepakeliama.

Priimti, pamaitinti, pavažinėti ir paglo
boti 20 jaunų žmonių senstančiai bendruo
menei yra tikra bausmė, nors ir kaip tau
tiškai nusiteikę būtumėm. Reikia ir tai pri
pažinti, kad gerai neprižiūrėtiems svečiams 
iš Lietuvos galim palikti labai blogą įspūdį 
apie Australijos lietuvių “vaišingumą”.

Reiktų atkreipti dėmesį į mūsų senųjų 
ateivių gerokai mažėjančias jėgas, prieš 
pakviečiant bet kokias grupes tokiam apsi
lankymui. Elena Varnienė

* * *
Lietuvoje, o taip pat iš “Drauge” spaus

dinamų nuotraukų žinomas fotomenininkas 
Algimantas Žižiūnas nuo 1977 m. kuria fo
tografijų ciklą “Veidai ir mintys”. Tai žymių 
Lietuvos ir pasaulio kultūros, meno, moks
lo žmonių portretai su pačių ranka užrašy
tomis mintimis apie save, kūrybą, gyvenimą.

A.Žižiūnasjau yra sukaupęs apie 1 500 
tokių fotoportretų. Ši kolekcija įrašyta į agen
tūros “Factum” leižiamą 2003 m. Lietuvos 
rekordų knygą. Lietuvoje ir užsienyje jis yra 
surengęs daugiau kaip 30 parodų.

Dalis ciklo “Veidai ir mintys” nuotraukų 
buvo rodoma AŽižiūno darbų parodoje, vei
kusioje Vilniaus Technikos bibliotekoje. Čia 
matėme Australijoje gyvenančios lietuvių 
poetės A. Veščiūnaitės, rašytojų R.Granaus
ko, J.Erlicko, jauno talentingo pianisto, da
bar studijuojančio New York’e, E. Minkšti
mo, kitų kultūros ir meno žmonių portretus 
su jų pačių užrašytomis mintimis.

A.Naujokaitis (sutrumpinta)

Gerb. Redaktore,
Rašau Jums iš Vilniaus. Esu pensinin

kas. Labai norėčiau susirašinėti su Aus
tralijos lietuviais. Ar galite paskelbti mano 
elektroninį adresą savaitraštyje:

p.babravicius@post.skynet.lt
Gal atsiras žmonės, kurie mėgsta rašyti 

ir gauti laiškus.
Labai Jums ačiū.

Povilas Babravičius

Tokį laišką pasiunčiau Jums, tikėdama
sis, kad surasiu lietuvius, norinčius ben
drauti su manim.

Didelis AČIŪ redakcijos darbuotojams, 
kurie padėjo man užmegzti ryšį su lietuvių 
šeima iš miestelio Picton, NSW

GEROS KLOTIES “MŪSŲ PASTO
GEI” IR JOS REDAKCIJAI I

Povilas Babravičius

Poezijos skaitymai Austrijoje, Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Išėjusios naujos knygos.

Lidija Šimkutė-Pocienė

Tęsinys iš MP 'Nr. 19.
Iš Lenkijos atvykus į Lietuvą mažai teko 

pailsėti. Malonios p. Ritos Ališauskienės 
Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mo
kyklos vardu buvau pakviesta atvažiuoti į 
Alytų.

Atvykusi į mokyklą, išvydau mokinių 
paruoštą pynę su mano poezijos skaity
mais, muzika, šokiu ir iliustruotais eilėraš
čiais, kuriuos mokiniai, įspūdingai per
skaitę lietuvių ir anglų kalba, prisegė ant 
voratinklio, pakabinto prie sienos. Voro 
tinklo motyvas kilo iš knygos pirmo eilėraš
čio:

VORATINKLIO GIJOSE
Susitinkam
Ir atpažįstame savo vardus

Vijas
Krantas

Upės posūkis
Įrėžiame istorijas sieliuose 
Besiilginčiuose kranto

Atsargiai braidykime
Negrįžtančiam vandeny

Šis sumanymas buvo lietuvių kalbos 
mokytojos Ritos Ališauskienės (jos straips
nis apie šią pynę buvo atspausdintas MP Nr. 
10,2003.03.17 psl. 6). Rita sudomino ang
lų kalbos mokytoją Redą Grybienę poezijos 
rinkiniu “Tylos erdvės/ Spaces of Silence”. 
Jos kartu paruošė mokinius, kurie atliko 
labai įdomią pynę. Mokiniai iš šios knygos 
pasirinko iliustruoti jiems labiausiai pati
kusius eilėraščius.

Tikrai džiaugiausi mokinių iliustracijų 
išradingumu ir jautriu eilėraščių perdavi
mu, pritaikytu atlikti su šokiu bei muzika.

Teko ir pačiai skaityti savo kūrybą, pa
sidalinti viešnagės įspūdžiais ir atsakyti į 
publikos pateiktus klausimus.

Esu dėkinga abiem mokytojoms už nuo
širdų dėmesį mano kūrybai.

Labai tiko Ritos žodžiai: "Taip tęsiamas 
tiltas, tarp dviejų žemynų, tarp bendramin
čių... Taip mokinamis ir anglų kalbą, taip 
pajuntame ir gimtojo žodžio spalvą, dau- 

Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago vardo vidurinėje mokytoje. Lidija Šimkutė 
(centre), trečia iš dešinės- Vida Vrubliauskienė, penkta iš dešinės - Rita Ališauskienė.

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) 
website can be found at: 

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

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

giaprasmiškumą, grožį. “
Po kelių savaičių vėl buvau pakviesta į 

Alytų. Šį kartą p. Vidos Vrubliauskienės 
(Alytaus rajono Viešosios bibliotekos var
du) pristatyti naujai išėjusias poezijos 
knygas bei dalyvauti ir skaityti poeziją 
Merkinės šventėje.

Bibliotekoje rūpestingai buvo išstatytos 
mano skirtingais laikais išleistos knygos ir 
įvairūs spaudos aprašymai. Rita Ališaus
kienė susirinkusius klausytojus supažindino 
su mano kūryba, o mokyklos muzikantai 
nuotaikingai išpildė tai progai parinktą re
čitalį. Sekė poezijos skaitymas ir klausimai.

* * *
Gegužės 27dieną (2003 m.) Rašytojų 

klube, Vilniuje, įvyko dvikalbės poezijos 
knygos “Iš toli ir arti“ pristatymas. Vakaro 
vedėjas buvo poetas Marcelijus Martinai
tis. Jis pabrėžė, kad tokia dviejų autorių 
poezijos knyga lietuvių ir lenkų kalba yra 
naujiena mūsų literatūroje. Abu autoriai gy
vena už Lietuvos ribų. Vienas arti, kita toli 
- labai skirtinguose žemynuose. Nežiūrint 
įvairių skirtumų, juos sieja bendri poezijos 
bruožai, būtent būdingos eilėraščių pauzės 
ir nutylėjimai.

Sekė abiejų poetų skaitymai iš bendro 
rinkinio ir minčių pasidalinimai su susirin
kusiais klausytojais.

Imeldos Vedrickaitės parašyta šios kny
gos recenzija pasirodė “Literatūra ir menas“ 
(liepos 25 dieną) o recenzijos ištrauka-MP 
(sausio 23 d. 2004).

Tęsinys kitame MP numeryje.

Iš kairės: poetas Marcelijus Martinaitis, 
Lidija Šimkutė ir Sigitas Birgelis.

z.- . ■

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
% mūsų visų reikalas

į J Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Mūsų Pastogė Nr. 20, 2004.05.28, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Iki kito karto.
Nežinau, kada vėl pasimatysim, nes kai 

daugumas skaitytojų gaus šį MP numerį, aš 
jau būsiu Lietuvoje, džiaugsiuosi praside
dančia'vasara, gardžiuosiuosi skaniai kve
piančiais lietuviškais skanumynais ir užgersiu 
alumi. Neseniai Amerikoje vykusiose geriau
sių pasaulio alaus bravorų varžybose lietu
viškas “Kalnapilio” alus laimėjo aukso me
dalį. Jau tikrai sumaišiau kelionių į Lietuvą 
skaičių, nes mokantis gimnazijoje, matema
tika man būdavo pats sunkiausias dalykas, 
tačiau šis skaičius toks didelis, kad gal nei 
rankų, nei kojų pirštų neužtektų. Daugelis 
manęs klausia, kodėl aš visam laikui nevyks
iu gyventi į Lietuvą? Klausimas tikrai geras 
ir aktualus. Jaunystėje buvau geras ir žiemos 
sporto sportininkas. Darbo tarnyboje žiemą 
pusnuogius vokiečiai taip treniruodavo, kad 
ir šiandien apie tai pagalvojus šiurpas nu
krato. Gyvenant prie Alpių kalnų, slidinėti 
labai patiko, o dar vaikas Lietuvoje pradėjau 
nuo medinių pačiūžų, o vėliau iki pačių 
geriausių. Čiuožti labai mėgau. Tačiau dabar, 
jau pusšimtį metų gyvenant šiltoje Austra
lijoje, iš galvos išgaravo visi buvę žiemos 
malonumai ir graži australiška saulutė visiš
kai pavergė mane. Apie lietuvišką žiemą net 
nesinori pagalvoti. Gal tai ir yra pagrindinė 
priežastis, kuri mane laiko čia ir neleidžia 
grįžti į gimtinę. Be to, čia gyvena vaikai, anū
kai iryra didelis noras būti sujais. Aš beveik 
kiekvieną australišką žiemą skrendu į lietu
višką vasarą, bet kaip ir tie paukščiai - vi
suomet grįžtu namo.

Si vasara yra dar ir olimpinė, nes Atė-

nuošė (Graikija) vyks olimpiada. Esu ir vėl 
pakviestas kartu su Lietuvos olimpiečiais 
dalyvauti Atėnų olimpiadoje. Tai jau bus ma
no 6-oji olimpiada ir. manau, kad bus pa
skutinė. Atėnų olimpiada skirsis nuo anks
čiau vykusių ir ypač nuo 2000-siais metais
vykusios Sydnėjuje. Visame pasaulyje dabar 
vyksta teroristų išpuoliai. Neseniai Atėnuo
se buvo, nors ir nedideli, trys sprogimai. 
Daugelis mane gąsdina ir pataria visai neva
žiuoti, tačiau aš nebijau. Muncheno olimpia
doje arabai nušovė žydus sportininkus. 
Palyginus su Sydnėjaus olimpiada, kur visi 
sportiniai pastatai buvo baigti prieš metus, 
Atėnuose dar ir dabar daug kas nėra baigta. 
Visi džiaugiasi, kad prieš porą savaičių už
dengė stogą ant pagrindinio stadiono. Gi 32 
km miesto geležinkelis iš Atėnų oro uosto, 
kuriuo turės vežioti sportininkus, tik dabar 
pradėtas statyti. Kaip rašo “Independent” ir 
BBC žinių agentūros, Graikijos politikai dėl 
to kaltina vieni kitus. Po valstybinių rinkimų 
socialistų paskirti pareigūnai (jų partijai pra
laimėjus rinkimus) likus tik 163 dienoms iki 
olimpiados atidarymo, atsistatydino. Laimėję 
konservatoriai, kruopščiai patikrinę, rado, 
kad daug darbų yra nebaigta, o daugelis at
liktų - yra nekokybiški. Britų laikraštis 
“Independent” paskelbė, kad buvo mažai 
laikomasi statybų saugumo standartų ir tai 
kainavo 13 darbininkų gyvybių, o dar dau
giau jų buvo sužeista. Tuo tarpu ruošiant 
Sydnėjaus olimpiadą įvyko tik vienas nelai
mingas mirtinas atsitikimas. Viena iš priežas
čių, kodėl Graikijoje įvyko tiek daug nelai
mingų atsitikimų, buvo ta. kad rangovai tau
pė darbininkų svaikatos priežiūrai skirtus 
pinigus. Antra, buvo samdomi pusvelčiui dir
bantys neapmokyti imigrantai, kurių sveikata 
buvo neapdrausta. Dabar, kai jau olimpiada 
yra čia pat. dirbama taip, kad niekas nekreipia 

dėmesio į darbininkų saugumą. Daugumas 
olimpinėse statybose dirbančių žmonių, dau
giausiai imigrantų, gyvena pasibaisėtinose 
sąlygose. Į darbą važiuoja autobusais apie 3 
valandas. Kaip rašo britų laikraštis, Graikijos 
statybos primena senus laikus, kai statybi
ninko profesija buvo pati pavojingiausia. 
Oficialiame olimpiniame leidinyje “Atėnai 
2004” rašoma, kad olimpinis kaimelis bus pati 
saugiausia vieta pasaulyje. Sportininkų sau
gumui yra paskirtas 1 milijonas JAV dolerių. 
Olimpiados metu tvarką prižiūrės 55 000 
policininkų ir karių. NATO taip pat pažadėjo 
paremti žvalgybos laivais ir lėktuvais. Yra 
pakviesta daug privačių ekspertų, kurie pa
deda graikams. Ypač bus saugomi Amerikos 
sportininkai, kurie, be kitos apsaugos, atsiveš 
dar 110 FBI agentų. Tikėkimės, kad lietuvių, 
su kuriais aš būsiu, niekas neužpuls ir olim
piada mums pasibaigs laimingai.

Kavos paslaptys
Ryte kava mums padeda išvaikyti mie

gus, popiet kavos gėrimas daugeliui yra ta
pęs specialiu ritualu ir ji geriama kasdien, 
nors vakarais kava yra juodasis miego prie
šas. Kadaise kava buvo vadinama “Arabijos 
vynu”. Ji buvo atrasta Etiopijoje, kur augo 
kavos medeliai. Jau XUl-me amžiuje kava 
buvo skrudinama Jemene. Vėliau ji paplito 
Artimuosiuose Rytuose ir Osmanų imperi
joje. Pirmieji kavos namai buvo įkurti Oks
forde, Anglijoje, 1650 metais, o tuo tarpu 
Amerikoje ji tapo populiari tik apie 1773 
metus. Pagrindinės kavos rūšys yra “arabi- 
ka” ir “robusta”. Geriausia kava pasaulyje 
yra laikoma “Blue Mountain”. Europoje pir
mieji kavos gėrėjai buvo italai. 1660 m. Eu
ropoje atsirado specialios kavinės, kur rink
davosi to meto garsieji literatai menininkai, 
politikai. Tačiau jau 1675 metais Anglijos 
karalius Charles II uždarė 3000 kavinių, kaip 
maištininkų susibūrimo vietas. 1822 metais 
prancūzas išrado espresso kavos aparatą. 

tačiau jis pasaulyje buvo užpatentuotas vieno 
kavos mėgėjo italo tik praėjusio amžiaus 
pradžioje. Pradžioje espresso kava buvo labai 
karti, bet vėliau kitas italas patobulino apa
ratą. Jame karštas vanduo bėgo su spaudimu 
ant maltos kavos ir ji gavosi malonesnio 
skonio. Jau gana seniai joks save gerbiantis 
italas po 10.30 vai. ryto nebegers capuccino 
kavos, o tik espresso.

Rečiausia ir pati brangiausia kava gau
nama iš Sumatros civetų (toks gyvūnas), 
kurios ėda kavos pupeles, išmatų. Tokios 
kavos 370 gr kainuoja apie 250 angliškų 
svarų. Daugiausiai kavos išgeriama Suomi
joje ir Italijoje. Amerikoje kiekvieną dieną 
kavą geria daugiau nei pusė jos gyventojų. 
Lietuvoje kava yra labai populiari, ji geriama 
labai stipri. Puodelyje natūralios kavos yra 
maždaug 150 mg kofeino, kai tuo tarpu tirps
tančioje kavoje yra apie 100 mg. Gydytojai 
pataria per dieną suvartoti ne daugiau kaip 
300 mg kofeino, tačiau dideli kavos mėgėjai 
šio patarimo mažai laikosi.

Rūkymo problemos
Paskutiniu metu visame pasaulyje iš

vystyta didelė propaganda prieš rūkymą. 
Daug kur draudžiama rūkyti lėktuvuose, 
traukiniuose, restoranuose ir net baruose. O 
Sydnėjuje jau draudžiama rūkyti net ir ke
liuose pajūrio paplūdimiuose. Daugelis klau
sia, kodėl rūkymas yra toks patrauklus? 
Nikotinas veikia tam tikrų galvos smegenų 
sričių ląsteles ir sukelia grandininę reakciją. 
To pasėkoje cigaretės sukelia pasitenkinimo 
ir laimės pojūtį. Tačiau, kaip Sako vokiečių 
profesorius dr. P. Laslas, šis efektas greitai 
virsta priešingybe, nes smegenyse pradeda 
veikti dūmuose esantis anglies monoksidas ir 
tada mintis aptraukia rūkas. Vien Vokietijoje 
37% yra rūkančių vyrų ir 20% moterų. Nuo 
rūkymo čia vidutiniškai kasdien miršta 310 
žmonių. Daugelis rūkančių labai gerai žino

Nukelta į 7 psL

Elena. Jonaitienė
Likimo blaštcorni

Tęsinys, pradžia MP N r. 13 (2003)
Tiktai, nors visos trys buvo to paties 

amžiaus, ji jautėsi daug vyresnė už jas, be
veik subrendusi moteris, jau nugyvenusi 
savo geriausius metus, o šiuo metu be galo 
pavargusi. Iš tikrųjų jai buvo dvidešimt 
penkeri.

Žiema baigėsi, dienos ilgėjo. Praėjo vai
kų kosulys, lengviau vakare jie užmigdavo. 
Esant gražiam orui, Vargalai, palikę mažuo
sius lovose, vėl išeidavo pasivaikščioti po 
rajoną. Tai ir buvo visa dipukų pramoga. 
Kiekvienas stengėsi pasipuošti, maloniai 
šypsotis. Gera buvo susitikti pažįstamus, 
pastovinėti, pakalbėti, pasidairyti į pro šalį 
praeinančius kitataučius. Ypač krito į akis 
estės merginos, lietuvių nuomone, iš visų 
pabaltijiečių gražiausios ir patraukliausios. 
Dauguma jų buvo aukštos blondinės, dai
liau apsirengusios. Jos ypač mėgo raštuo
tus ryškių spalvų megztinius. Vieną vakarą 
Aldona atkreipė dėmesį į prieš juos ėjusių 
dviejų merginų megztinius:

- Tik pažiūrėk! - stebėjosi ji, - kokie 
puošnūs raštai! Tikriausiai tai tautinis or
namentas, - vis juoda, balta ir raudona. Bet 
kokie gražūs!

- Dailios ir merginos, - pasigrožėjo Vy- 
tautas, - neblogos kojos ir figūros.

Aldona tęsė savaip:
- Galėčiau ką nors panašaus nusimegzti, 

jei turėčiau vilnos. Gal ką išardyčiau? Juodų 
siūlų surasčiau be vargo, sunkiau baltų, o 
raudonų visai nežinau iš kur paimti. Gal 
galėtų būti visai kita spalva? Kaip tu manai, 
tiktų man toks megztinis?

-Ką?
- Ar manai, kad man tiktų toks ryškus 

megztinis?
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- Ach, nebūk juokinga! Reikia turėti 
figūrą ir būti jaunai, - bet žvilgterėjęs į 
žmoną pasitaisė, - norėjau pasakyti, būti jų 
amžiaus.

Netikėtas įvykis privertė Vargalus at
sisakyti vakarinių pasivaikščiojimų. Vieną 
gražų pavasario pavakarį jie ilgiau užtruko 
kaip paprastai ir grįžo, kai jau baigė temti. 
Daugelis langų į gatvę buvo atidaryti, žmo
nės džiaugėsi malonia prieblanda. Žvilgte
rėję į savo kambarį trečiame aukšte, Var
galai nustebo pamatę, kad pas juos dega 
šviesa. Abu nuskubėjo į viršų. Buto durys 
buvo atviros, keli kaimyninio buto gyven
tojai stovėjo prie durų, o jų kambaryje Ona 
sėdėjo su Dainele ant kelių, Kazys stovėjo 
šalia.

- Kas atsitiko? - puolė klausti abu tėvai.
- Kaip galite šitaip vaikus palikti vienus?

- ėmė bartis Balandienė. - Jau mergytės 
galėjo nebūti gyvos! Jei Tamulienė nebūtų 
sėdėjusi prie lango ir tekina nealbėgusi!.. 
Reikėjo tik paslysti nuo palangės, taip ir 
būtų atsiradusi apačioj ant šaligatvio... O 
čia juk trečias aukštas...

- Bet vaikai jau buvo užmigę, o mes tik 
išėjom pasivaikščioti, - teisinosi Aldona.

- Negalėjo būti užmigę, jei lipo per 
langą!

- Bet langas buvo uždarytas. Patikrinau 
prieš išeidama.

- Langas taip, bet ne višutinė orlaidė. 
Per ją mergytė ir išlipo.

- Bet kad jos negalėjo pasiekti...
- O pasiekė. Laimė, kad latvė pastebėjo...
Paaiškėjo, kad prieš 29-ąjį bloką, kitoje 

gatvės pusėje, trečiame aukšte, prie atviro 
lango sėdėjo latvė ir stebėjo apačioje pra
einančius žmones. Jau kėlėsi uždaryti lan
gą, kai tiesiai prieš ją lange, kitoje gatvės 

pusėje, kažkas sušmėžavo. Langas buvo 
uždarytas, bet per orlaidę išlindo apskrita 
maža kojytė. Moteris sustingo iš netikė
tumo. Paskui pasirodė ir antra kojytė, o 
galiausiai per orlaidę kaip beždžionytė 
išsirangė į lauką ir visas vaikas. Atsukęs 
nugarą į gatvę, nusileido nuo vidurinio 
rėmo ant palangės, apsisuko, atsirėmė nu
gara į uždarytą langą ir stovėjo neju
dėdamas.

Moteris nesuriko, tik pradėjo mojuoti 
rankomis žmonėms, sėdėjusiems prie 29- 
ojo bloko langų. Ją pastebėjo Tamulienė ir 
iškišo galvą pasižiūrėti, į ką anoji rodė. 
Pamačiusi vaiką, nuskubėjo gelbėti. Paty
lomis įbėgusi, pasilypėjo ant kėdės, kad 
pasiektų vaiką ir įtrauktų į vidų. Nei ji, nei 
kiti, nei patys tėvai negalėjo suprasti, kaip 
tokia maža mergytė galėjo pasiekti orlai
dę, išlysti per ją, nusileisti ant palangės ir 
net apsisukti. Vytautas nerado žodžių. 
Aldona, apsipylusi ašaromis, bučiavo ver
kiančią Dainelę. Tik vėliau, kai kaimynai 
išsiskirstė, Vytautas pradėjo barti sūnų:

- Toks didelis berniukas ir nežiūrėjai 
sesytės! Ar nematei, kur ji lipa?

- Bet ji nedarė nieko bloga, - aiškinosi 
berniukas, - ji tik norėjo pasižiūrėti.

Dainelė ir toliau liko aistringa laipiotoja. 
Atrodė, kad jai nepatiko vaikščioti tarp 
žmonių ir baldų kojų. Smulkutė mergytė, 
bet lanksti ir vikri kaip cirko akrobatė, 
nesiliovė ieškojusi kur aukščiau užsiriog
linti, kąnepasiekiamąpasiekti. Tikkelioms 
dienoms praėjus nuo tėvus ir kaimynus 
išgąsdinusio įvykio, atsitiko kitas netikė
tumas, ne toks dramatiškas, bet šeimos gy
venime palikęs reikšmingą žymę.

Vieną vidurdienį smarkiai lijo. Vytautas 
buvo girininkijoje. Ašmantienė, parsinešu
si iš virtuvės sriubos, su sūnumis valgė 
pietus savo kambaryje. Aldona nenorėjo 
per lietų vestis vaikų į eilę, tai paprašė, kad 
Ašmantienė vis žvilgterėtų, ką jie veikia. 

Pati uždarė langą užsklendė orlaidę, patie
sė ant grindų antklodę ir vaikams įsakė ant 
jos žaisti, niekur neiti ir nelipti, o ji iš
skubėjo parsinešti pietų. Grįžusi vaikus ra
do sėdinčius ant antklodės taip, kaip juos 
buvo palikusi, tik ant grindų mėtėsi popie
riaus skiautelių. Linukas laikė rankoj žirk
les ir pasidėjęs ant kelių karpė knygą. Dai
nelė juodu rašikliu margino antklodę. 
Karpoma knyga buvo Vytauto branginamas 
atlasas, iki šiol laikytas lentynėlėje virš 
židinio kartu su žirklėmis ir rašikliu.

- Kas tau padavė knygą Linai?
- Daina nukėlė, - ramiai atsakė berniu

kas, nė neįtardamas, kad nusikalto.
Kai Vytautas grįžo iš darbo ir sužinojo, 

kas įvyko, iš pykčio negalėjo žodžių rasti, 
tik pažvelgė į sunaikintą atlasą apsisuko, 
smarkiai trenkė durimis įrišėjo išbūto.

Grįžęs po valandos, Aldonai priekaiš
tavo:

- Niekas pas mus neišlieka! Mažiausio 
daiktelio negaliu turėti. Rodos tiek mažai 
prašau. Argi nors koks kampelis negali man 
priklausyti? Tau tik vaikai rūpi. Leidi jiems 
viską daryti...

- Mielasis, juk jie maži, nesupranta...
- Bet tu jiems leidi. Tas atlasas...
- Aš jiems neleidau imti tavo atlaso. Iki 

šiol nesuprantu, kaip galėjo jį pasiekti.
- Neturėjai palikti jų vienų. Rodos, taip 

buvom sutarę. Taip branginau šį atlasą. 
Pažiūrėk, kas beliko iš jo!

- Ach mielasis, nepyk, man taip gaila...
- Tau visai nesvarbu. Ši knygelė tik 

parodo, į ką pavirto mūsų gyvenimas. Kar
tais pasvajoju, kad jausčiausi tikras tur
tuolis, jei galėčiau turėti mažą kampelį, 
kuris būtų tik mano: kėdę, kampą stalo. 
Mažą tylų, jaukų, tvarkingą kampelį, kur 
parėjęs galėčiau atsikvėpti, pailsėti, kur 
galėčiau jaustis namie.

Vėl atėjo pavasaris. Atšilo, praėjo lietūs, 
pailgėjo dienos. Tęsinys kitame MP Nr.
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In memoriam

A'ir'A Eugenijai Šimkienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų - ALF pirmininką - Algirdą Šimkų, jo 

šeimą ir visus artimuosius.
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 

Ilgamečiu! Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
direktoriui ir darbuotojui

A‘t? A Algimantui Milašui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Irenai, sūnui Rimui, dukrai Audronei, 

broliui Leonui, jų šeimoms ir artimiesiems
LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir

“Mūsų Pastogės” Redakcija

Brangiai Mamai

A'ir’A Eugenijai Šimkienei
užbaigus nelengvą žemiškąją kelionę, dukrą Lidiją ir sūnų Algį su šeimomis 

liūdesio valandoje giliai užjaučia
Dalia ir Vytautas Donielos

Mirus

A'ii’A Vandai Ėesnaitienei,
nuoširdžią užuojautą reiškiame seserims Gražinai ir Danutei, gyvenančiai 

Kanadoje, taip pat neseniai mirusio vyro a.a. Juozo Česnaičio seserims Viktorijai, 
Janinai ir Zinai bei jų šeimoms.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Mirus mielam bičiuliui

A'u’A Algiui Milašui
kartu liūdėdamos giliai užjaučiame žmoną Ireną, sūnų Rimą, dukterį Audronę 

su šeimomis ir visais artimaisiais
Elena Jonaitienė, Eglė ir Rasa

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

A4rA Algimantui Milašui
mirus, su dideliu liūdesiu reiškiam gilią užuojautą žmonai Irenai, dukrai 

Audronei, sūnui Rimui, broliui Rimvydui ir jų šeimoms.
Pullinen šeima

Mirus inžinieriui

A"? A Antanui Pacevičiui,
labai nuoširdžiai užjaučiame žmoną - mūsų mylimą draugę - Stasę, dukras 

Rasą ir Kristą su šeimomis bei visus artimuosius. Mes liūdime kartu su jumis.
Jadvyga ir Alfas Viliūnai su šeima

skiriam “Mūsų Pastogei” $50.

A 4h A Algimantui Milašui
mirus, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną, dukrą 

Audronę, sūnų Rimą, jų šeimas ir visus artimuosius
Milda Bukevičienė ir šeima

A^A Algiui Milašui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, dukrai Audronei, sūnui 

Rimui ir jų šeimoms.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A 4h A Algiui Milašui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, dukrai Audronei, sūnui 

Rimui su šeimomis, visiems giminėms bei artimiesiems.
Valentina Barkienė, Laima ir Rita

Mielam draugui

A 4h A Algiui Milašui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną, dukrą Audronę, sūnų Rimą, jų 

šeimas bei artimuosius ir kartu liūdime.
Tamara ir Benius Vingiliai ir šeima

Mirus

A 4h A Algimantui Milašui
reiškiam gilią užuojautą žmonai Irenai, dukteriai Audronei, sūnui Rimui, broliui 

Rimvydui ir jų šeimoms. Kartu liūdime.
Pajauta Daukienė,

Ridas ir Lucy Daukai

Mielam bičiuliui

A 4? A Algimantui Milašui
mirus, giliai užjaučiu žmoną Ireną, dukrą Audronę, sūnų Rimą, brolį Leoną, 

jų šeimas ir artimuosius
Vytautas Patašius

Mirus

A4h A Algimantui Milašui
nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiu žmonai Irenai, vaikams Audronei ir 

Rimantui, broliui Rimvydui ir jų šeimoms.
Cecilija Protienė

A’v'A Algiui Milašui
mirus, skaudaus praradimo valandoje Velionio šeimą bei artimuosius užjaučia 

ir kartu liūdi
Irena ir Algis Du^daičiai

Kas - kur...
Atkelta iš 6 psL

rūkymo žalą, tačiau mesti rūkyti yra labai 
sunku. Iš 100 rūkančių, metusių rūkyti 1 
dieną, jau po 3-jų dienų pusė jų pradeda vėl 
rūkyti. Be didelio užsispyrimo ar sunkaus 
susirgimo ir šalutinės pagalbos, atsisakyti 
rūkymo pasiseka tik 2-3 procentams rūkorių. 
Metus rūkyti, jau po trijų dienų sumažėja 
širdies infarkto rizika. Kraujagyslės ir vidaus 

organai gauna daugiau deguonies ir nerū
kantis jaučiasi žvalesnis bei darbingesnis.

Ar žinai?
Australų mokslininkai išrado ir išvedė 

genetiškai pakeistą žolės rūšį, kuri nesukels 
šienligės. Dabar daromi bandymai ir Ame
rikoje, kiek toli nukeliauja tos žolės žieda
dulkės ir ar ji gali apdulkinti kitas žoles. Šios 
žolės sėklų bus galima laisvai įsigyti tik po 
kelių metų. □

Mirus ilgamečiu! nenuilstančiam SLMSGD-jos bendradarbiui

A4hA Algimantui Milašui,
skaudžioje valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną dukrą Audronę, 

sūnų Rimą jų šeimas ir artimuosius.
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija

A 4h A Algiui Milašui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Ireną dukrą Audronę, sūnų Rimą brolį 

Rimą ir artimuosius.
Danutė Skorulienė
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Rinkimai Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Vyriausioji Rinkimų Komisija praneša, kad 

Rinkimai į Europos Parlamentą, o taip pat LR Prezidento rinkimai 
vyks 2004-jų metų birželio 13-tą dieną.

Taip pat prašo atkreipti dėmesį, kad birželio 27-tą dieną gali vykti
pakartotinas LR Prezidento rinkimų balsavimas.

Lietuvoje balsavimas nėra privalomas, tačiau visi Pietų Australijoje, Vakarinėje Aus
tralijoje ir Šiaurinėje Teritorijoje gyvenantys ir turintys teisę balsuoti LR piliečiai yra 
raginami dalyvauti šiuose Lietuvai svarbiuose rinkimuose.

LR Konsulatas Adelaidėje kviečia visus lietuvius, turinčius galiojančius LR pasus, ne
delsiant registruotis ateinantiems rinkimams, pranešant savo vardą, pavardę, paso numerį, 
jame įrašytą asmens kodą ir savo dabartinį adresą.

Registruotis galima: tcl. (08) 8294 3792, e-mail: jvabolis@senet.com.au
arba paštu: 25 McLachlan Avenue, Glenelg 5045, S.A.
Balsavime negalintys dalyvauti asmeniškai, tai galės atlikti paštu, per jiems prisiųstus 

balsavimo lapus.
Balsavimas vyks Adelaidės Lietuvių Namuose, š. m. birželio 13 dieną (sekmadienį), 

12.00 - 16.00 valandomis.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule. Adelaidė, SA

Tremtinių pagerbimas Hobarte
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia Bendruomenės narius ir bičiulius, 

birželio 13 dieną, sekmadienį, 9 vai. ryto į St. Therese bažnyčią Moonah, kur 
tėvas McCormick atlaikys pamaldas, skirtas pagerbti Pabaltijo tautų tremtinius.

Prašome moteris dalyvauti apsivilkus tautiniais rūbais, o vyrus pasirišus tautinius 
kaklaraiščiais.
Po pamaldų pabendrausim prie kavos. Prašome prisidėti sunešamais užkandžiais.

ALB Hobarto 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 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 
tcl.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Trėmimų minėjimas Canberroje
įvyks kartu su latviais ir estais sekmadienį, birželio 13 dieną, 2 vai. p.p.

White Eagle Lenkų Klube David Street, TUrner, prieš O’Connor krautuves.
Paskaitą skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Po trumpos meninės programos seks užkandžiai, kava ir vynas.
Prašome Canberros lietuvius gausiai dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Bus panaikintos lietuvių kalbos klasės
Gautas laiškas iš VCAA, pranešantis, kad lietuvių kalbos klasės bus greitai 

panaikintos. Pirma ir antra grupės nebebus vedamos nuo 2005 m. sausio, trečia ir 
ketvirta - nuo 2006 m. sausio.

Priežastis - nepakankamas studentų skaičius.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Sekmadienį, birželio 27 dieną, 1.30 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube 
Sydnėjaus choras “Daina” ruošia 50 metų jubiliejinį

KONCERTĄ
Kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti į mūsų šventę.
Įėjimas - $10. Iškilmingi pietūs po koncerto Lietuvių Klube - $20.
Bilietus reikia įgyti Lietuvių Klube iki birželio 6 dienos.

Choro “Daina” Valdyba

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos Lietuvių 

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 9.00-12.00 vai. 
ryte, Melbourne Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietuvišku 
švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavima 
ir pasiūlyti lemas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakalbėti 
kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą programą

Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094. Tel: (03) 9431 4852 
Jievos tcl: (03) 9850 6412.

Į Lietuvą išsiųstos 6 dėžės!
Iš Sydnėjaus) Lietuvą išsiųstos 6 dėžės 

su labdara:
2 - Tremtinių namams Vilniuje,
2 - Vaikų globos namams Vilniuje,
2 - daugiavaikei šeimai Leipalingyje.
Išsiuntimo išlaidoms aukojo:

Sydnėjaus Lietuvių Moten)

Elvira Eyles $ 20
Dr. Alma Rountree $ 25
Dana Skorulienė $ 20
Milda Karpavičienė $ 20
Nata Liutikaitė $ 20
Monica Hague $ 15

Dėkojame Adolfui už daugybę puikių 
rūbų ir avalynės, broliams Penkaičiams - 
už a.a. Mamytės rūbus ir Algiui Bačiuliui 
- už rūbus.

Už likusius pinigus nupirkta kojinių, 
spalvotų pieštukų ir pan.

Nata, Milda, Margarita

Socialinės Globos Draugija $ 150
“Sutartinė” $ 100
Jonas Penkaitis $ 100
Algis Bačiulis $ 100
Margarita Kavaliauskienė $ 20
Adolfas Griškauskas $ 20

AR JAU SUMOKĖJAI "MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

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 Tcl.: (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. N .Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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