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Motinos Diena Melbourne

SrSekmadienį, gegužės 9 dieną, į Melbourne Lietuvių Klubą susirinkę tautiečiai atšventė 
MMotinos Dieną. Nuotraukoje - Lietuvių Namų salės scenoje pasirodo jaunieji šokėjai 
(NSuotr. Lolitos Kalėdos). Plačiau apie minėjimą skaitykite MPpsI. 3.

R.Paksas negali kandidatuoti
Vilnius, gegužės 25 d. 

(ELTA). Pagal Konstitucinio 
Teismo nutarimą, priesaiką 
sulaužęs ir Konstituciją pa
žeidęs šalies vadovas negali 
vėl kandidatuoti į Preziden
tus.

Ne tik artimiausius 5 
metus, kaip buvo numatęs 
Seimas gegužę priimtose įs
tatymo pataisose, bet ir visą 
likusį gyvenimą, nes pagal 
Konstituciją asmuo niekada 
negali užimti tokių pareigų, 
kurias užimdamas kartą jau 
sulaužė priesaiką.

priesaikos sulaužymą iš 
Respublikos Prezidento 
pareigų apkaltos proceso 
tvarka pašalintas asmuo 
negali dar kartą prisiekti 
Tautai, nes visada kiltų ir 
niekada neišnyktų pagrįsta 
abejonė dėl jo vėl duoda
mos priesaikos tikrumo ir 
patikimumo, taigi ir dėl to, 
ar priesaiką duodantis as
muo Prezidento pareigas 
tikrai vykdys taip, kaip jas 
vykdyti įpareigoja priesai
ka Tautai, ar šis asmuo vėl 
nesulaužys priesaikos, ar

Vo™hST Lietuvos įvykių apžvalga

Leidiniai anglų 
kalba

(DELFI). Lietu
vos gyventojų geno
cido ir rezistencijos 
tyrimo centras 
(LGGRTC) išleido 
du naujus leidinius 
anglų kalba: “The

Unlnknown War. Armed anti-Soviet Resistance
in in Lithuania in 1944-1953” bei “Siberia. 
Mdfass Deportations from Lithuania to the 
USJSSR”, parengtus Dalios Kuodytės ir Roko 
Tra'racevskio. Leidiniai skirti užsienio skaity- 
tojajams ir bus platinami muziejuose bei knygų 
munugėse. Leidiniai gausiai iliustruoti nuotrau-
konomis iš Genocido aukų muziejaus fondų. 
Telfekstuose - glausta informacija apie pokario 
metnetais vykusį rezistencinį judėjimą, 1940- 
195953 m. masines sovietų vykdytas depor- 
taciacijas, nusikalstamą sovietų valdžios veiklą 
LieLietuvoje, jos vykdytus žiaurumus. Abiejuose 
leidcidiniuose pateikiami tiek partizaninio karo 
nuouostoliai. tiek ir deportacijų aukų skaičiai, 
taipip pat pridedami partizanų apygardų bei 
trenemties vietų žemėlapiai.

Nuotraukose - laisvės kovotojai, partiza
nų tų vadovybė, rezistentų naudoti ginklai bei 
atriltributika, taip pat sovietinių čekistų išnie- 
kintinti partizanų palaikai. “Siberijos” leidinys 
iliuliustruotas tremties vietų, sovietinių kon- 
cerrentracijos stovyklų, tremtinių bei lagerių 
kalkalinių nuotraukomis, rankdarbiais bei Sibire 
kalkalintų lietuvių kitais meno kūriniais.

Minėti leidiniai išleisti atsižvelgiant dau- 
giatgiausia į užsienio piliečių, aplankančių Lie- 
tuvtuvos muziejus, pageidavimus sužinoti 
daujaugiau apie naujausių laikų Lietuvos isto- 
riją.iją. Jie abu vienodo formato ir pakankamai 
komompaktiški.

Iš Švedijos - Didysis prizas
(. (ELTA). Lietuvos vaikų ir jaunimo centro

(LVJC) džiazo kolektyvas “Kivi” Švedijoje, 
Helsinborg mieste, gegužės 19-23 dienomis 
vykusiame tarptautiniame chorų festivalyje- 
konkurse “Musica Mundi” laimėjo ne tik pa
grindinį prizą folklorinės muzikos katego
rijoje, bet ir festivalio Didįjį prizą.

Penkiolikoje festivalio kategorijų savo 
programas demonstravo daugiau kaip 50 
chorų iš 20 pasaulio šalių. Kiekvienos ka
tegorijos nugalėtojas pateko į didįjį finalą. 
Folkloro kategorijoje kartu su lietuviais var
žėsi 9 chorai dar iš 8 šalių.

“Vaikų choras iš Lietuvos “nušluostė 
suaugusiems nosis” ir laimėjo dideliame 
tarptautiniame chorų festivalyje", - rašoma 
informaciniame tinklalapyje adresu 
www.nst.se.

Pilnuose žiūrovų Helsinborg sporto rū
muose “Kivi” atliko savo vadovės Danguo
lės Aukselienės aranžuotas liaudies dainas 
“Šarkela vamela”, “Saulutė tekėjo”, “Pynė” 
ir Artūro Noviko “Sodauto”. “Kivi”, kuriame 
dainuoja 8-14 metų vaikai, yra kasmetinis 
įvairių tarptautinių ir respublikinių festivalių 
bei konkursų, dalyvis ir laureatas, šįmet pel
nęs ir jubiliejinės “Dainų dainelės” laurus.

R.Paksas veiks toliau
(ELTA). Nušalintas Prezidentas Rolandas 

Paksas taps naujos koalicijos vadovu. Apie 
tai gegužės 26 d. informavo Seimo narys prof. 
Rolandas Pavilionis.

Seime vykusiame susitikime su Vilniuje 
veikiančių užsienio ambasadų atstovais R. Pa
vilionis pareiškė, kad Liberalų demokratų par
tija ir judėjimas “Už teisingumą ir demokra
tinę Lietuvą” rengiasi įkurti koaliciją. Šios 
jėgos vadovu taps buvęs Prez. R. Paksas.

Anot jo, R. Pakso liberaldemokratų ir ju
dėjimo koalicija “Už teisingą ir demokratinę 
Lietuvą” veiks dar aktyviau, nei minėtos jėgos 
veikė iki šiol. “Darysime viską, kad intones 
įtikintume itin kruopščiai apsvarstyti, kam

Nukelta į 2 psl

Pasak Konstitucinio Teismo nutarimo, 
Prezidento priesaika turi konstitucinę reikš
mę ir sukelia konstitucines teisines pasek
mes. Už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą,

jo vėl duodama priesaika Tautai nebus fiktyvi 
Konstitucinio Teismo nutarimas yra ga

lutinis ir neskundžiamas. Jis skelbiamas Lie
tuvos Respublikos vardu. Q

Nuomonės apie KT sprendimą
(ELTA). Konstitucinio Teismo (KT) ge

gužės 25 d. priimtas sprendimas, užkertantis 
kelią Rolandui Paksui siekti Prezidento posto, 
- logiškas ir tikėtas, sako Tėvynės sąjungos 
pirmininkas Andrius Kubilius. Pasak jo, KT 
aiškiai įvardino, kokia svarba valstybės gy
venime yra suteikta priesaikos institutui.

Liberalų ir centro sąjungos pirmininko 
Artūro Zuoko teigimu, KT sprendimas - 
“gera pamoka kitiems politikams, kurie 
užmiršta priesaiką valstybei ir piliečiams”.

Tačiau Seimo narys prof. Rolandas Pa
vilionis nušalintam Prezidentui Rolandui 
Paksui nepalankų Konstitucinio Teismo (KT) 
nutarimą vadina politiniu susidorojimu.

“Turėjau vilties, kad KT elgsis kaip dera 
Europos Sąjungos šalies KT. Tačiau šįkartą 
Teismas, visam laikui uždraudęs R Paksui 
kandidatuoti į Prezidento postą, peržengė 
įgaliojimus”, - teigė prof. R.Pavilionis.

Darbo partijos lyderis, Seimo narys Vik
toras Uspaskich labiausiai nenorėtų susi

laukti R.Pakso rinkėjų protesto akcijų.
“Tai batų labai negerai Rinkėjus reikia 

nuteikti, kad gyvenimas ir be R Pakso ne
sibaigia. Jie yra atsakingi už valstybę ir turi 
dalyvauti rinkimuose", - sakė VUspaskich. 
Jo nuomone, dalis R. Pakso rinkėjų balsų ga
li atitekti siekiančioms Prezidento posto 
Kazimierai Prunskienei, Vilijai Blinkevičiū- 
tei. “Tikriausia visiems po truputį atiteks jo 
balsų”, - prognozavo V Uspaskichas.

Prezidentas Rolandas Paksas gali kaltinti 
tik save ir savo komandą, mano Konservatorių 
socialinės sąjungos lyderis, Seimo narys 
Gediminas Vagnorius. Jo nuomone, R. Paksas 
yra padaręs dvi grubias ir lemtingas klaidas. 
“Kilus skandalui jis neatsiribojo nuo prieš
taringai vertinamo savo rėmėjo Jurijaus Bo
risovo, ir negana to, jį skyrė savo patarėju 
bei laiku neatsiprašė Lietuvos žmonių", - 
sakė G. Vagnorius. Antra klaida, anot jo, yra 
ta, kad jis prieš pat apkaltą Seime neatsista
tydino. □

V.Adamkus nesitrauks
(ELTA). V.Adamkus gegužės 25 d. Kons

tituciniam Teismui (KT) paskelbus nutarimą 
galutinai užkertantį kelią Rolandui Paksui 
kandidatuoti pirmalaikiuose prezidento rinki
muose, pareiškė neketinąs trauktis iš rinkimų 
kovos ir pakartojo sieksiąs pergalės. Kartu V 
Adamkus paragino R. Paksą bei jo aplinką 
gerbti KT sprendimą. “Savo kandidatūrą 
keliu, nes esu įsitikinęs, jog žinau, ką reikia 
daryti, kad prezidento institucija pradėtų 
efektyviai dirbti jau kitą dieną po rinkimų. 
Esu ne sykį sakęs, kad nušalintojo Prez. R 
Pakso dalyvavimas buvo tik viena priežasčių, 
skatinusių mane kandidatuoti Prezidento 
rinkimuose. Siekiu pergalės, nes tikiu pajėg
siąs atstatyti Prezidento institucijos autorite
tą Lietuvoje ir užsienyje, tikiu pajėgsiąs su
vienyti Lietuvos žmones ir drauge su jais 
siekti Lietuvos klestėjimo”, - rašo V. Adam
kus išplatintame pranešime. Jis tikina esąs 
pasiryžęs kovoti iki galo ir “dirbti visus nau
josios kadencijos metus”.

♦ * *
(ELTA). į Vilnių iš visos Lietuvos suva

žiavę Prezidentą Valdą Adamkų remiantys 
verslininkai bei žinomi visuomenės veikėjai 
paaukojo jo rinkimų kampanijai daugiau kaip 
250 000 litų. Susitikti su Prezidentu praėjusį 
sekmadienį (gegužės 23 d.) atvyko apie 200 
žmonių. Dalis rėmėjų negalėjo atvykti į Vilnių 
ir iš anksto pervedė lėšas į V. Adamkaus rin
kimų sąskaitą. Apie paaukotus pinigus ža
dama pranešti \jriausiajai rinkimų komisijai, 
kaip reikalauja įstatymai. “Tokie renginiai 
užtikrina rinkimų finansavimo skaidrumą, 
kurio Lietuvoje trūko per praėjusius rinki
mus”, - teigė V. Adamkaus rinkimų štabo 
vadovas Darius Gudelis.

* * *
(BNS). Gegužės 24 d. posėdžiavęs Tėvy

nės sąjungos prezidiumas apsisprendė prezi
dento rinkimuose remti buv. vyr. euroderybi- 
ninko Petro Auštrevičiaus kandidatūrą. Anot 
TS pirm. Andriaus Kubiliaus, konservatoriai 
mano, jog V.Adamkus j antrąjį rinkimų turą 
ir taip pateks, o suteikus papildomos paramos 
P.Auštrevičiui, yra galimybė, kad antrajame 
ture bus du dešiniųjų remiami kandidatai.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

■|HB ♦ Gegužės 24 d. 
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žmonių, iš jų bent 
W00 Mapou miestelyje lytinėje Haiti dalyje. 
Griūtys daug kur užvertė kelius, apsun- 
kindamos gelbėjimo darbus.
♦ Gegužės25 d. teroristai susprogdino 
automobilį Bagdade. 150 metrų nuotolyje 
nuo Australijos atstovybės. Sužeisti keli 
praeiviai. Australų kariai, saugoję atstovybę 
50 metrų atstume nuo sprogimo vietos, 
išliko nepaliesti.
♦ Indonczų (Indonezijos) teismas Palu 
mieste Sulawesi saloje nutarė paleisti kele
tą asmenų, įtariamų prisidėjus prie Bali 
sprogimo organizavimo, dėl nepakankamų 
kaltės įrodymų. Indonezų prokuroras Ferry 
Silalahi atvyko į Palu apeliuoti prieš šį 
nutarimą. Gegužės 26 d. jį keliais šūviais 
nušovė nežinomi teroristai, pabėgę moto
ciklais.
♦ Gegužės 26 d. Naivasha mieste Keni
joje Sudano vyriausybės atstovai pasirašė 
taikos sutartį su krikščionimis sukilėliais, 
tuo gal būt užbaigdami 21 metus užsitęsusį 
sukilimą Sudano pietuose, pareikalavusį 
virš 2 milijonų žmonių gyvybių. Sudano 
vyriausybė pažadėjo netaikyti krikščionims 
musulmonų religinių šaria teisės įstatymų. 
Krikščionių gyvenamai sričiai krašto pie
tuose bus suteikta dalinė autonomija, su jais 
bus dalinamasi naftos pajamomis, gi 2010 
metais bus pravestas referendumas dėl šios 
Sudano dalies galimo visiško atsiskyrimo.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl. 
busimuosiuose rinkimuose atiduoti savo 
balsus”. - pabrėžė R.Pavilionis.

Kas atsakingas už sutartis su 
“Williams”?

(ELTA). Už “Mažeikių naftos” privatiza
vimo sutartis. 1999 m. pasirašy tas su ame
rikiečių kompanija “Williams International”, 
atsakomybė tenka ir tuometinei konservato
rių bei krikščionių, demokratų daugumai, ir 
tuometiniam Prezidentui Valdui Adamkui bei 
jo patarėjams, ir to meto Premjerui Rolandui 
Paksui bei jo Vyriausybės ministrams.

Tokią galutinę išvadą “Mažeikių naftos” 
privatizavimo tyrime norėtų paskelbti dabar
tinės valdančiosios socialdemokratų ir social
liberalų daugumos atstovai - “Mažeikių naf
tos” privatizavimo aplinkybes tiriančios ko
misijos nariai. Bet projektui dar nepritarė kiti 
komisijos nariai.

Gegužės 26 d. šios preliminarios išvados 
turėjo būti svarstomos komisijos posėdyje, 
.tačiau į posėdį atvykus vos keliems komisijos 
nariams, jis neįvyko. Iš viso “Mažeikių naftos” 
privatizavimą tiriančią komisiją sudaro 10 
narių. 6 iš jų yra Seimo valdančiosios dau
gumos atstovai, 3 - Seimo opozicijos atstovai, 
1-liberaldemokratas. Seimas yra įpareigojęs 
komisiją išvadas pateikti iki birželio 1 d. Kon
servatoriai. taip pat ir kadenciją baigęs Prcz. 
Valdas Adamkus “Mažeikių naftos” komisijos 
darbą vadina politizuotu ir aiškiai suderintu 
su šiemet vykstančiais rinkimais.
Punske - Lietuvių kultūros namai

Punsko miestelyje Lietuvos ir Lenkijos 
premjerai iškilmingai atidarė kultūros namus, 
kurių statyba užtruko kelis dešimtmečius.

Vadinamojo Lenkijos lietuvių kultūros ži
dinio statyba kainavo puspenkto milijono li
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Ši sutartis neliečia dabar įsiliepsnojusio 
sukūlimo musulmonų gyvenamoje Darfur 
provincijoje Sudano vakarinėje dalyje. Ten 
valstybės remiama arabų gentis praveda 
“etninį valymą” - naikina čiabuvių juodų jų 
krašto gyventojų gimines, priversdami juos 
masiškai bėgti į gretimą Čado valstybę.
♦ Gegužės 28 d. Perth mieste, Vakarinėje 
Australijoje, buvo sustabdyta dar tik įpusė
jusi by la įtariamam al-Qaeda teroristui Jack 
Rochc. kai kaltinamasis prisipažino kaltu 
nelaukdamas bylos pabaigos. Jis prisipažino 
buvęs al-Qaeda organizacijos nariu, buvęs 
apmokytas Afganistane, atvykęs į Australi
ją su uždaviniu susprogdinti Izraelio amba
sadą Canberroje bei nužudyti Melbourne gy
venantį žydų milijonierių Joseph Gutnick.
♦ Gegužės 29 d. keturi al-Qaeda teroristai 
užpuolė keletą naftos firmų ir jų tarnautojų 
gyvenviečių Khobar mieste Saudi Arabijoje, 
prie Persų įlankos, nušaudami 17 žmonių, 
tiek vakariečių, tiek Saudi sargy binių. Tada 
jie įsitvirtino Oasis gyvenvietėje su apie 50 
užsieniečių įkaitų. Policijos apsupti, jie pra
dėjo įkaitus žudyti, perpjaudami jiems 
gerkles. Gegužės 30 d. policija puolimu 
išlaisvino likusius įkaitus, suimdami vieną 
iš teroristų. Kitiems trims pasisekė pabėgti.
♦ Gegužės 31 dieną Norvegijoje įsigaliojo 
įstatymas, draudžiąs rūkymą viešose vie
tose.
♦ Naujoji Zelandija yra suteikusi nepri
klausomybę visoms savo Paciftko koloni
joms, išskyrus mažą Tokelau salyną, susi
dedantį iš kelių koralų atolų 480 km į šiau
rę nuo Samoa, su 1 400 polinezų kilmės 
gyventojų. Dabar N.Zelandijos vyriausybė 
ir Jungtinių Tautų dekolonizacijos komi
tetas siūlo Tokelau salynui nepriklauso
mybę. Gegužės mėnesio pabaigoje Tokelau 
gyventojai atmetė šį pasiūlymą, nenorėdami 
nustoti N.Zelandijos globos. □ 

tų, du mln. litų statybai skyrė Lietuvos valsty
bė. Statyba buvo suplanuota aštuoniasde
šimtųjų pradžioje, kai Lenkijos ir kitų šalių 
lietuviai tam tikslui suaukojo pinigus.

Tuometinė “liaudies Lenkijos” valdžia nie
kaip nenorėjo sutikti, kad Punske iškiltų nau
jas Lietuvių kultūros namų pastatas. Projekto 
įgyvendinimas pajudėjo tik 89-ųjų pabaigoje, 
kai pirmąsias lėšas skyrė naujoji Tadeušo 
Mazovieckio vyriausybė. 1993 m. į pagalbą 
Lenkijos lietuviams atskubėjo LR Vyriausybė. 
Tuomet Lenkijos lietuviai pirmenybę nutarė 
suteikti Lietuvių namų statybai Seinuose, kur 
nebebuvo jokio lietuviškumo centro.

V.Uspaskich populiarėja
Kaip praneša Lietuvos radijas, apie 70% 

Lietuvos gyventojų palankiai vertina Darbo 
partijos lyderį Viktorą Uspaskich. Antroje vie
toje pagal populiarumą yra policijos genera
linis komisaras Vytautas Grigaravičius.

Trečdalis Lietuvos nebeskaito 
knygų

32.1% Lietuvos gyventojų neskaito knygų 
rodo tyrimų grupės RAIT atlikta apklausa. 
Dar vis skaitantys miestiečiai jas perka, o 
kaimo gyventojai jas ima bibliotekose. Į klau
simą “iš kur jūs gaunate knygų?’, atsakyta 
šitaip: 36.8% respondentų knygas ima iš 
bibliotekos, 28.7%perka knygas, 23.3%kny- 
gas skolinasi, keičiasi jomis su draugais. 
Knygas dažniau teigia skaitančios moterys 
nei vyrai.

Knygų neskaito 39.1%. vyrų ir 27.4 % 
moterų. Kaimo vietovių gyventojai rečiau nei 
gyvenantys miestuose skaito knygas. Kaimo 
vietovių gyventojai dažniausiai knygas 
skaitymui ima iš bibliotekos (34.3 %).

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Keičiasi nuomonė apie Iraką
(BNS). Dauguma apklaustųjų gyventojų 

nepritaria Lietuvos karių tolesniam daly
vavimui Irake. Paklausti, ar Lietuvos kariai 
turėtų, ar neturėtų likti Irake, 67.9% respon
dentų atsakė, kad neturėtų likti, 27.2% pa
sisakė už, 5% neturėjo nuomonės.

Tai rodo visuomenės apklausa, kurią BNS 
užsakymu atliko tyrimų grupė RAIT. Per ge
gužės 6-9 d. vykdytą tyrimą apklaustas 1161 
16-74 metų amžiaus gyventojas. Anot tyrimo, 
moterys labiau nei vyrai yra linkę pritarti nuo
monei, kad Lietuvos kariai neturėtų likti Irake. 
Taip mano 72.7% moterų ir 62.7% vyrų.

vyresniojo amžiaus apklaustieji labiau nei 
jaunesni linkę palaikyti nuomonę, kad Lie
tuvos kariai neturėtų tęsti misijos. Taip ma
no po 72.8% apklaustųjų 40-49 m. ir 50-59 
m. amžiaus gntpėse, 70.6% 60-69 m, ir 73.3 
% vyresnių nei 70 metų respondentų.

Respondentai su aukštuoju išsilavinimu 
labiau linkę pritarti nuomonei, kad Lietuvos

Lietuva - regiono lyderis?
(ELTA). Gegužės 24 d. Vilniaus univer

sitete surengtoje konferencijoje laikinasis 
Prezidentas Artūras Paulauskas dėstė ateities 
Lietuvos vadovaujantį vaidmenį. Lietuva, 
pasiekusi savo strateginių tikslų - narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO, neketina taiks
tytis su paribio valstybės vaidmeniu ir dek
laruoja siekį tapti įtakinga Europos Sąjun
gos ir NATO valstybe, įsiveržti į regiono 
lyderius. Įgyvendinant šį tikslą numatoma 
sutelkti valstybės išteklius, naudotis Euro
pos Sąjungos ir NATO instnimentais, plėtoti 
gerų kaimyninių santykių patirtį, - sakė 
APaulauskas. “Aš regiu Lietuvą - regiono 
lyderę per narystės ES ir NATO kokybę, per 
aktyviai plėtojamus kaimyninius santykius. 
Matau Lietuvą, kaip savotišką regiono cen
trą, o kilnių - regiono sostinę", -brėžė atei
ties viziją A. Paulauskas.

Aiot jo, Vilnius turi tapti miestu, kuriame 
“tęsiamos ir gimsta naujos politinės inicia
tyvos”. A Paulauskas taip pat kalbėjo apie 
Lietuvos sostinę kaip miestą, “sujungtą su 
Varšuva strateginiais partnerystės ryšiais”, 
siūlantį “Europos Sąjungai konkrečius 
sprendimus, kaip žengti toliau į Rytus”, 
miestą, į kurį “susibėga keliai iš Baltijos ir 
Siaurės Europos”, miestą, “skatinantį Kali

Mažėja parama narystei ES
(ELTA). Visuomenės nuomonės tyrimų 

bendrovės “Vilmorus” duomenimis, Lietuvos 
gyventojų parama šalies narystei Europos 
Sąjungoje (ES) mažėja, tačiau išlieka didžiau
sia tarp kaimyninių regiono valstybių.

Gegužės 6-9 dienomis “Vilmorus” atlikta 
apklausa rodo, jog Lietuvos narystę ES remia 
70.2% apklaustųjų, prieš narystę yra 16.7 % 
apklaustųjų. 13.2% neturi šiuo klausimu nuo
monės. Kovo mėnesį Lietuvos narystę ES 
rėmė apie 79%, balandžio mėnesį - apie 72% 
respondentų. Toks Lietuvos gyventojų para
mos narystei ES mažėjimas nestebina ben
drovės “Vilmorus” vadovo Vlado Gaidžio.

“Nereikia skubėti įvesti euro”
Premjeras Algirdas Brazauskas Lietuvos 

radijui sakė manantis, kad kylant maisto pro
duktų kainoms, neverta skubėti įsivesti eurą. 
Jis sako, kad valiutos keitimas bus nenau
dingas, kol nesustiprės Lietuvos ekonomika 
ir pakankamai nepadidės gyventojų pajamos.

Premjeras sakė kad artimiausiu metu Sei
mui bus pateiktas šių metų biudžeto patiks
linimas. Biudžetas bus papildytas 200 mi
lijonų litų, iš kurių 115 milijonų litų bus pa
skirstyta žmonių interesams. Tiksliau, 35 
milijonai bus skiriami pensijų reformai, 17 
milijonų-bazinių pensijų didinimui, apie 40 
milijonų litų bus siūloma šildymo išlaidų kom
pensavimui, daugiau kaip 30 milijonų - nuo
savybės atstatymo išlaidoms. 

kariai turėtų likti Irake. Šiai nuomonei pritata- 
ria 38.9% turinčiųjų aukštąjį išsilavinimmą 
apklaustųjų.

Tolesnei misijai labiau linkę pritarti aptp- 
klausos dalyviai, gyvenantys didžiuosiuosose 
miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje). Šiaiai 
nuomonei pritaria 40.4% didžiųjų miestetų 
gyventojų ir kas penktas mažesnių miestetų 
bei kaimo vietovių gyventojas.

Seimo nutarimu, iš viso šiuo metu Irakike 
tarnauja 120 Lietuvos karių. Didžiosios Briri- 
tanijos ir Lenkijos kontroliuojamuose sekk- 
toriuose.

* * *

Washington’e įvyko “norinčiųjų koalicici- 
jos” diplomatų pasitarimas, kurį surengė JAW 
Valstybės Departamentas (t.y. užsienio reikata- 
lų ministerija). Per pasitarimą Lietuvos atstao- 
vas Evaldas Ignatavičius pareiškė, kad Liee- 
tuva yra pasiryžusi ir toliau likti JAV vaddo- 
vaujamoje koalicijoje. (□ 

ningrado srities, o per ją ir visos Rusijos atsisi- 
vėrimą Europai”.

Įgyvendinti ilgalaikę Lietuvos užsieninio 
politikos viziją, A Paulausko teigimu, turi būtū- 
ti pradėta nuo konkrečių žingsnių.

“Pirmiausia turime rasti badų ir prieie- 
monių daryti kuo didesnę įtaką Europostos 
Sąjungos ir NATO sprendimams. Būtina kuotuo 
greičiau ir kuo plačiau įsilieti į kolektyvyvi- 
nių sprendimų institucijas, perprasti žažai- 
dimo taisykles Mūsų tikslas-netikbalsuato- 
ti dėl vieno ar kito sprendimo, bet ir dalyvauu- 
ti jį rengiant, ypač tais klausimais, kurine 
svarbūs Lietuvai Turime generuoti idėjdas, 
turime siekti atstovavimo ten, kur aktyviaiau- 
siai verda Europos Sąjungos ir NATOgyvęve- 
nimas”, - sakė A. Paulauskas.

Jis taip pat siūlė aktyviau naudotis kaimtny- 
ninio bendradarbiavimo mechanizmais, juuos 
pritaikyti prie atnaujintos užsienio politikoos.

“Esamos dvišalės institucijos galėttų 
virsti trišalėmis-pavyzdžiui, Lietuvos, Len
kijos ir Ukrainos Svarbūs kontaktai ne tiik 
tarp valstybės vadovų, bet ir tarp verslinin
kų, mokslininkų, studentijos Todėl pabrri- 
žiu, kaip kritiškai yra svarbu Vilnių sujunįg- 
ti greitkeliu su Varšuva, o tuo pačiu su Berr- 
lynu ir visa likusia Europa”, - sakė jis. LQ

"Stebėčiausi, jei būtų atvirkščiai - jeiei 
parama didėtų. Tačiau noriu atkreipti dėlė- 
mesį į tai, kad parama vis tiek išlieka lababai 
didelė Nieko nuostabaus, kadjinuobalartan- 
džio mėnesio šiek tiek sumažėjo. Juk kainosos 
kyla”, - Eltai pirmadienį teigė V. Gaidys.

Parama narystei ES Lietuvoje šiuo mclttu 
yra didžiausia, lyginant su kaimyninėmis šaa- 
limis. Estijoje narystę ES remia 66%, Lenkijo
je - apie 60%, Latvijoje - 43% apklaustųjųų.

Europos Sąjungos nare Lietuva kartu r su 
Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Slovakij./a, 
Slovėnija, Vengriją Malta ir Kipru tapo šitų 
metų gegužės 1 dieną. Q

Auginančioms daug vaikų šeimoms papilil- 
domai numatoma skirti 100 milijonų litų, bous 
didinamos išmokos nemokamam vaikų maititi- 
nimui mokyklose, vaikų paruošimui į tnokjtyk- 
las ir kitoms svarbiausioms žmonių reikmėmsns.

Tačiau ekspertai, prognozuodami, kad eu eu
ro įvedimas neišvengiamai pakels prekių ų ir 
paslaugų kainas, vis dėlto pabrėžia, jog atidėdė- 
jusi nacionalinės valiutos pakeitimą euru Liėie- 
tuva praloštų. Lietuvos banko atstovas tvirtirtž- 
na, kad pereiti prie eurų bankas bus pasirenn- 
gęs 2007 m. pradžioje, kada ir planuojamma 
euro įvedimo data (esąji kol kas tikrai nekekei- 
čiama). o premjero ABrazausko žodžius laikoko 
tiesiog žmonių raminimu. Dabar kainų lygis Litie- 
tuvoje sudaro apie pusę ES šalių kainų lygido.
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Linksmai margos “JauŽinios”
Dauguma mūsų tautiečių Australijoje 

yra girdėję apie Melbourne leidžiamą jau
nimo žurnaliuką “JauŽinios”, bet, būdami 
vyresnio amžiaus, ne dažnai jį mato ar skai
to. Formaliai, leidinys skelbiasi išeinąs 
keturiskart į metus, tačiau jis nepasirodo 
reguliariai kalendoriaus tikslumu. Vis dėlto, 
numerių atžvilgiu jis jau perkopė pusšimtį. 
“JauŽinios” atspindi dabartinio jaunimo 
interesus, todėl greičiau jame rasi humoro 
srautą nei politinį ar patriotinį traktatą. Šiuo 
atžvilgiu - tai studentiško žanro leidinys, 
kur “savojo rato” aktualijos bei “patrauki
mas per dantį” nustelbia įprastines taip va
dinamas rimtas temas. Taip pat natūralu, 
kad leidinys yra dvikalbis, nes juk ne vie
nam jaunam žmogui, mokslus baigusiam 
svetimam krašte, rašyti ir subtiliau išsireikš
ti yra lengviau angliškai nei lietuviškai, nes 
lietuvių kalbos vartojimas ne retai yra tapęs 
ribotu bei stereotipišku.

Gyvas, linksmas ir nuotaikingas yra nr. 
52. Atrodo, jis susietas su prieš porą metų 
Australijoje vykusiu Dešimtuoju Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu (nes kartu, 
atskiru leidiniu, buvo išleistas ir gan deta
lus to Kongreso aprašymas, tiesiog išsa
mus to Kongreso posėdžių bei įvykių pro
tokolas). Natūralu, kad įžanginis šio nume
rio straipsnis kaip tik apsvarsto Jaunimo 
Kongresus kaipo tokius - kodėl jie neturi 
ypatingų rezultatų, bet kodėl jie yra ir rei
kalingi. Autorius Petras Šurna, kaip žino
ma. moka suderinti rimtumą su humoru. 
Kitame skalės gale - rašinys “Kriketas for 
dummies", kur sąmojaus objektu tampa 
kriketo terminų pažodis vertimas į lietuvių 
kalbą. Lyg tai lietuviams turėtų paaiškinti, 
kaip kriketas žaidžiamas, bet, žinoma, tokie 
vertimai viską tik dar labiau suraizgo.

Iš aktualijų: “neįvykęs interviu” sujau
nu menininku Danium Kesminu, kuris 
dabar dirba ir gyvena Berlyne, taip pat jau
nos menininkės Jazminos Cininas pasisa
kymas apie savo kūrybą, kurioje dabar do
minavo vilkas (žurnalo viršelis iliustruotas 
jos darbu). Justinas Rutkauskas (gavęs 
studentų apsikeitimo stipendiją) rašo apie 
savo studijų įspūdžius Kaune. “Paulius ir

Nenuslopinkime knygų akcijos!
Algimantas Taškūnas

Džiugu ir sveikintina, kad mūsų ALB 
Krašto Valdyba paskelbė Knygų dovanoji
mo akciją. Tai - raginimas dovanoti kny
gas anglų kalba apie Lietuvą Australijos 
bibliotekoms. (“Mūsų Pastogė”, Nr. 17/04, 
5 psl.).

Įdomiu sutapimu, ką tik pasirodė šiam 
tikslui ypač tinkama knyga “Letters from 
the Outside”. Tai - Kalinių Bičiulių 
Draugijos istorija, 1980 -1991 m. Ši Drau
gija įsisteigė po Simo Kudirkos apsilan
kymo Tasmanijoje. Jos tikslas buvo rūpin
tis lietuviais ir kitų tautybių sąžinės kali
niais Sovietų Sąjungoje.

Knygą “Letters from the Outside” parašė 
dvi australės Kate Gross ir Darien Rozen- 
tals. Knygą išleido Lietuvos Studijų Sam
būris Tasmanijos Universitete. “Letters 
from the Outside” pateikia bendras žinias 
apie Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes; 
apie lietuvių pasipriešinimą rusų okupa
cijai; apie Nijolės Sadūnaitės, Juliaus Sas
nausko, Petkaus pergyvenimus ir t.t.

Į ALB Krašto Valdybos Knygų dova
nojimo akciją tuoj pat atsiliepė Hobarto 
lietuvių bendruomenė. Pirmininko Juozo 
Paškevičiaus iniciatyva, tasmaniečiai nu
pirko penkis “Letters from the Outside” 
egzempliorius ir juos padovanojo viešo

GT” aprašo “Gintaro” grupės šokėjų gas
troles Lietuvoje. Į šią aktualijų grupę įsi
jungia ir gintariečių tikro futbolo kamuolio 
Sherrin “prisiminimai” iš Lietuvos. Labiau 
dalykiškas yra Stasio Kuliavo bei Federico 
Mahnc-Zavickas pasakojimai apie PLJS 
suvažiavimą ir tt. Pietų Amerikoje, o Aušra 
Petrauskienė (iš Lietuvos) prisimena išgy
venimus lankantis Australijoje. Iš “The 
Baltic Times” yra perimtas rašinys apie 
Kernavę ir tenykščius festivalius, kurį ten 
spausdino Vytas Brazaitis ir Alkas Palta
rokas. Bendrai, netrūksta ir nuotraukų.

Rimčiausia ir visiems tautiečiams įdomi 
tema - žinomo žurnalisto John Ma- 
šanausko reportažas “The Kalejs case: A 
Study into the Politics of a War Crimes 
Investigation”. Šita įžvalgi studija puikiai 
tinka ir įprastiniam lietuviškam laikraščiui 
- tik reikia ją išversti.

Taigi, “JauZinių” nr. 52 yra margas, be
sišypsantis, nesilankstantis, parodantis, 
kokio gabaus literatūrinio ir rimtesnio ta
lento slypi lietuviškame jaunime. Tegu 
“JauŽinios” žydi dar spalvingiau, o šio 
numerio redaktorius būtinai reikia sveikinti.

V.Dn.

sioms bibliotekoms.
Dvi knygos buvo įteiktos Tasmanijos 

Universitetui, dvi - valstijos bibliotekų 
tinklui (State Library of Tasmania) ir viena 
- Technikos mokyklų bibliotekai (TAFE). 
Mokykloms ir gimnazijoms šių knygų kol 
kas dar neužteko.

Tikėkimės, kad didesnių bendruomenių 
lietuviai paseks tasmaniečių pavyzdžiu ir 
savo vietinėms bibliotekoms, universitetams 
ir t.t. padovanos šią “Letters from the 
Outside” knygą.

“Letters from the Outside” (by K. Gross 
and D. Rozentals) turi 128 psl, ir kainuoja 
$20 + $5 persiuntimo išlaidos. Knyga par
duodama visose didesnėse knygų parduo
tuvėse Australijoje. Ją taip pat galima už
sisakyti tiesiogiai pas knygos platintojus: 
Fullers Bookshop, 140 Collins St, Hobart, 
Tas. 7000.

* * *
Verta dar paminėti, kad Australijos 

bibliotekos vada sąrašus, kiek kartų į me
tus kiekvieną knygą skaitytojai pasiskoli
na. Už knygas, kurios turi didelę paklausą, 
autoriams ir leidėjams speciali įstaiga 
(ELR) sumoka kuklų honorarą. Be to, bib
liotekos reguliariai peržiūri savo turimas 
knygas ir niekieno neskaitomas knygas 
(arba retai naudotas) išima iš apyvartos.

Dėl šių abiejų priežasčių yra labai

Motinos Diena ir ALB KV pirmininkės 
viešnagė Melbourne

Anktyvų gegužės 9-tosios sekmadienį 
gausiai susirinkusiems Šv. Marijos (St 
Mary’s) bažnyčioje kunigas Algis Šimkus 
maloniu žodžiu kalbėjo ir su Motinos Diena 
pasveikino visas esančias ir būsimas mamas. 
Po pamaldų iškilmingas Motinos Dienos 
minėjimas buvo surengtas Melbourne Lie
tuvių Namų salėje, kur tautinių šokių gru
pės “Malūnėlis” ir “Gintarėliai” (vadovė - 
Dalia Antanaitienė) bei atskiri atlikėjai - 
jaunosios lietuvių atžalos - linksmino ir 
sušildė kiekvienos mamytės širdį.

Minėjimo pradžioje svečiuose viešinti 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita 
Kalėda gražiu žodžiu pasveikino visas ma
mas su švente, pabrėždama svarbią motinos 
reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Taip 
pat pirmininkė pasveikino visus su Lietuvos 
įstojimu į Europos Sąjungą, NATO ir su Lie

ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda (kairėje) veda posėdį su ALB Melbourne 
Apylinkės Valdybos nariais. Lš dešinės: Židrūnas Strazdauskas (vicepirm.), Andrius 
Vaitiekūnas (pirmininkas), Paulius Petraitis (sekretorius), Dennis Gaylard (iždininkas).

Metinis SGMD susirinkimas Melbourne
Socialinės Globos Moterų Draugijos 

Melbourne šių metų kovo 23 dieną įvyku
siame metiniame susirinkime buvo nutarta 
palikti tą pačią Valdybą.

Valdybos narės pareigomis pasiskirstė 
pagal praėjusių metų tvarką:
Pirmininkė - Jonė Žalkauskienė

tel.: 9874 5250
Kasininkė - Dana Binkis

tel.: 9347 1154 
Ligonių lankymo koordinatorė - Bronė 
Staugaitienė tel.: 9842 5220
Renginių vadovės - Audronė Kesminienė

tel.: 9499 2189
- Gražina Kunčiūnienė

tel.: 9878 3523

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

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

svarbu, kad mes visi, mūsų vaikai ir draugai 
kuo dažniau skolintus! iš viešųjų bibliote
kų knygas apie Lietuvą - ne vieną kartą, 
bet vėl ir vėl.

* * *
Šia proga mes turime pasidžiaugti, kad 

apie Lietuvą ir lietuvius šiandien rašo ne 
tik lietuviai, bet ir kitataučiai. Štai, čia mi
nėtos knygos “Letters from the Outside” 
autorės yra jaunos australės. Ateityje jų 
laukia ilga karjera ir daugelio metų bėgyje 
jos daug rašys. Bet ar jos vėl rašys apie 
Lietuvą, be abejo priklausys nuo šios kny
gos pasisekimo. 

tuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo šimtmečiu. Programoje vaikai lie
tuviškai deklamavo eiles, vaidino vaidinimą 
“Kaip švenčiama Motinos diena Lietuvoje”, 
grojo fleita ir fortepionu bei atliko motinėlei 
skirtas dainas. Po minėjimo šventės organi
zatoriai visus pakvietė ir vaišino kavute.

Su specialiu vizitu atvykusi ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda net kelis 
posėdžius turėjo su Melboumo lietuvių 
branduolio atstovais: visais Apylinkės Val
dybos nariais (pirmininkas - Andrius Vai
tiekūnas) ir Lietuvių Dienų Ruošos Komi
teto pirmininke - Lilija Kozlovskiene. Per 
pastaruosiuos buvo aptarta š.m. gruodžio 
mėnesį būsimo ALB Krašto Tarybos 29-to 
suvažiavimo klausimai ir Lietuvių Dienų 
pasiruošimo reikalai.

Dalyvė

Sekretorė - Nijolė Kairaitienė
tel.: 9842 3403

Visais socialinės globos reikalais prašome 
kreiptis pas Valdybos nares.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas:
Elzytci Sasnaitienei $ 30
Joanai Bartašienei $ 50
F. Gužui $ 100
Juozui Balčiūnui $ 50

Pagarbiai

Nijolė Kairaitienė
Melboumo Socialinės Globos Moterų D-ja

Jau knygynuose
Alės Liubinicnės knyga “HOME

LAND LOST” jau pasiekė knygų parduo
tuves Australijoje. Didesni knygynai, per 
kuriuos galima gauti arba užsisakyti knygą, 
yra: Angus & Robertson, Collins Book
sellers, Dymocks, Readers Feast.
Knygą išleido Sid Harta Publishing, ISBN 
1-877059-47-1. Jos platintojas Australijoje 
yra Dennis Jones and Associates Mel
bourne. Jų telefonas yra (03) 9720 6761. 
Kaina $25. Knygą taip pat galima gauti 
Melbourne lietuvių bibliotekoje.
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Lietuva iš arti
Prie gydymo ir... dovana

išeivijoje neretai atsigirsta Lietuvos gyventojų skundai, kad gydytojams bei ligoninė
se reikia duoti “kyšius’’. Čia sutrumpintai spausdiname rašinį “Kauno dienoje”, kur 
pasisako ir Lietuvos gydytojai. Bet verta atkreipti dėmesį į teiginį, kad gydytojams 
nešamos dovanos ir užsienyje. Ar su tuo sutinka Australijos lietuviai? Red.

Kaip padėkoti gydytojui, ką jam pado
vanoti. kokią sumą įdėti į voką ir įbrukti jį 
į kišenę ar padėti ant stalo - tai amžinos 
problemos, varginančios ligonius ir jų 
artimuosius. Dėl to kankinasi dauguma. 
Vieni dėkoja gydytojams nuoširdžiai, kiti 
todėl, kad taip reikia, kad visi taip daro, 
treti neša gydytojams dovanas ar pinigus 
iš baimės, kad be avanso jų negydys...

Sveikatos apsaugos ministras Juozas 
Olekas pripažįsta, kad jo praktikoje buvo 
visko.

“Prisimenu, buvau dar jaunas chirur
gas... Tuo metu buvo įprasta, kad po ope
racijų visi medikai kartu susėsdavo išlenk
ti vieną kitą butelį, atneštą ligonių. To bu
vo sunku išvengti”.

J.Olcko manymu, alkoholinių gėrimų 
dovanojimas gydytojams atsidėkojant yra 
nevykusi tradicija. Kitas neišvengiamas 
butelio palydovas - saldainiai. Jų medikai 
gauna tiek, kad nebežino, kur dėti. Dalija 
pažįstamiems, giminėms, bet neretai tenka 
išmesti sugedusius.

Buvęs “Santariškų klinikų” generalinis 
direktorius Antanas Vinkus saldainiais 
apdovanodavo kone kiekvieną interesantą, 
netgi žurnalistą, nes tų saldainių krūvas 
laikydavo sukrautas mažame sandėliuke 
šalia kabineto - tiek jų ten buvo prisikaupę.

Daugelį ligonių medikams nešti dova
nas skatina jų menkos algos. Tačiau mi
nistras Juozas Olekas įsitikinęs, kad net gy
dytojams pradėjus normaliai uždirbti atsi
dėkojimas dovanomis išliks. Todėl gerai, 
kad jas galinta imti nesibaiminant kaltinimo 
kyšio ėmimu. Naujasis Civilinis Kodeksas, 
įsigaliojęs prieš trejus metus, įteisino sim
bolines minimalaus gyvenimo dydžio vertės 
(125 litų) dovanas medikams, aiškina jis.

Ministrui J.Olekui yra tekę matyti, kad 
medikams įvairiais būdais ligoniai atsidė- 
koja ir JAV, Taivane, Didžiojoje Britanijoje. 
Dovanojami ir alkoholiniai gėrimai. Pavyz
džiui. ypatingas, brangus vynas, kurio kai
na siekia šimtą ir daugiau dolerių. Tokie 
pinigai net gerai uždirbančiam garsiam 
chirurgui nesimėto. Dažnai užsienyje gydy
tojams atnęšamos pintinės įvairiausių cg-

“Šuolis
(ELTA). Gyvy

bės draudimo kom
panijos “Commer
cial Union Lietuva” 
inicijuoto fotogra
fijų konkurso “Mes ir 
Gedimino prospek
tas” nugalėtoju pri
pažintas profesio
nalus fotoreporteris 
Ramūnas Danisc- 
vičius. Už nuotrauką 
“Šuolis per Gedimi
no prospektą” drau
dimo bendrovė auto
rių apdovanojo 2000 
litų piniginiu prizu.

R. Danisevičius 

per Gedimino prospektą”

juokauja, kad, norėdamas užfiksuoti momen
tą, atnešusį sėkmę fotografijų konkurse, visą 
valandą turėjo gulėti vidury sostinės Gedi
mino prospekto telkšančioje baloje. “Nuotrau
koje įamžintą šuolį nufotografavau iš va
dinamojo “varlės taško”. Tai reiškia, kad 
fotografijoje momentas yra užfiksuotas iš
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LR Sveikatos apsaugos ministras Juozas 
Olekas.

zotiškų vaisių.
Ministras viliasi, kad laikui bėgant Lie

tuvoje santykiai tarp gydytojų ir ligonių 
taps artimesni. Tada pacientai žinos, kuo 
domisi jo daktaras po datbo, gal ką kolek
cionuoja ar turi kokių ypatingų pomėgių.

“Juk kai savo šeimos nariui, draugui 
norime ką padovanoti, nebėgame pirkti 
butelio ir saldainių, o galvojame, kuo jį 
pradžiuginti atsižvelgdami į jo hobį ir pa
našiai. Tuomet pakanka smulkmenos, 
suvenyro. Kitą kartą ir žmogiškas žodis ar 
paprasčiausia nuoširdi padėka, lydima 
žibučių puokštės, sušildo daug labiau nei 
brangi dovana ar įmantrios gėlės”, - sako 
ministras. Išties juk galima dovanoti bi
lietus į teatrą ar gerą koncertą, knygą ar 
net savo iškeptą tortą. Alternatyvų yra, te
reikia pagalvoti".

Tačiau kitaip mano Kauno ginekologi
jos skyriaus vadovas Valdas Koženiauskas.

“Joks daiktas, net ir pats didžiausias 
bei brangiausias neprilygsta sveikatai. 
Jeigu ligonis ir jaučiasi skolingas, tegul 
pasako ačiū, ir gana. Labai nemalonu, kai 
jis teisinasi negalįs atnešti brangios do
vanos. Pripažįstu, kad medicinoje ligonių 
reketo pasitaiko, bet man brangiausia do
vana - mano darbo pripažinimas, ligonio 
sveikata", - sako jis. (“K.d.”) 

varlės akių lygio, tačiau ar tikrai man teko 
gulėti baloje, telieka profesinė paslaptis”, - 
pasakojo autorius.

Fotografijų konkurse “Mes ir Gedimino 
prospektas” iš viso dalyvavo 28 tiek gerai 
žinomi profesionalūs, tiek mėgėjai fotografai, 
draudimo bendrovei “Commercial Union 
Lietuva” atsiuntę daugiau nei 200 nuotraukų.

Spaudos atgavimo
Doc. Kazimieras Blaževičius, Kaunas

Š. m. gegužės 7 d. Kaune vyko spaudos 
atgavimo šimtmečio jubiliejui skirti rengi
niai. Šventė prasidėjo:

10 vai. šv. Mišiomis arkikatedroje.
12 vai. - Savivaldybės vadovai bei knyg

nešių ainių atstovai aplankė vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus amžinojo poilsio vietą 
arkikatedroje, kun. Tumo-Vaižganto atmi
nimo vietą Vytauto bažnyčioje bei knygne
šių kapus, esančius Kauno kapinėse, ir 
padėjo gėles.

16 vai 30 min. - Nepriklausomybės 
aikštėje koncertuoti pradėjo pučiamųjų or
kestras “Ąžuolynas”. Čia rinkosi bendrojo 
lavinimo mokyklų moksleiviai ir miesto 
gatvėmis nuėjo į Knygnešių sodelį, kur 
koncertavo jaunimo meno kolektyvai.

18 vai. 45 min. - Varpų muzikos kon
certas (varpais skambino Julius Vilnonis) 
pasitiko į minėjimą besirenkančius kaunie
čius ir miesto svečius.

19 vai. - “Ainių” ansamblio muzikantai, 
įsitaisę už Knygnešių sienelės įrengtoje 
pakyloje, labai įspūdingai daudytėmis (il
gos triūbos) paskelbė iškilmingo minėjimo 
pradžią. Skambant varpų muzikai, lyg vai
dilutės tunikomis vilkinčios “Ąžuolo” mo
kyklos moksleivės nunešė žvakeles ant 
“Knygnešio”, “Lietuvos mokyklos”, “Sėjė
jo” paminklų ir prie Knygnešių sienelės.

Renginį vedė aktoriai Petras Venslovas 
ir Sandra Daukšaitytė. Šventę pradėjo P. 
Venslovas žodžiais: “Sveika dienelė 
spaudos mus grąžinimo, Lietuvai atnešei 
tu suraminimo...

1904 m. gegužės 7-oji diena. Laimėta ko
va dėl spaudos. Teskamba Laisvės varpas 
lietuvių tautai, lietuvių kovoms dėl savo 
tautybės išlaikymo, savo dvasios laisvės".

Skambant Laisvės varpui, aktorė skel
bia: Knygnešio vėliavą neša didžiojo Lie
tuvos knygnešio Jurgio Bielinio anūkas 
Jurgis Bielinis, knygnešio Juozo Akelaičio 
dukra Laimė Akelaitytė-Milvydienė, knyg
nešio Juozo Kanclerio dukra Milda Kancle- 
rytė-Sruogienė.

Minėjimo dalyviai Knygnešio vėliavą 
pasitiko stovėdami. Vėliavą Jurgis Bielinis 
perdavė prie Knygnešių sienelės stovinčiai 
“Ąžuolo” mokyklos moksleivių sargybai.

Jungtinis choras (Kauno Jėzuitų bažny
čios, tremtinių “Ilgesys” ir “Laisvės kovų 
dienos” chorai) bei šventės dalyviai sugie
dojo Lietuvos valstybinį himną.

Šventės eigoje vedantieji deklamavo 
šventei parinktas eiles, citavo Jono Jablons
kio. Mikalojaus Daukšos ir kitų Atgimimo 
šauklių mintis apie gimtąją kalbą.

Knygnešio draugijos Kauno skyriaus 
pirmininkas Kazimieras Blaževičius į šven
tės dalyvius kreipėsi žodžiais: "Naujųjų 
laikų mūsų tautos ir valstybės istorijoje ge-

Lietuvos bajorai veiklus
(BNS). Atkūrimo dešimtmetį švenčianti 

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS) 
siekia priminti visuomenei 500 metų bajorų 
įtakos šaliai istoriją ir mano, kad “kraujas” 
įpareigoja juos dalyvauti dabartiniame Lie
tuvos politiniame, ekonominiame ir kultū
riniame gyvenime. Gegužės 22-23 dienomis 
bajorų sąjunga iškilmingai minėjo savo at
kūrimo sukaktį. Lietuvos mokslų akademijos 
salėje pradėjo darbą šeštasis LBKS seimas, 
kuriame dalyvavo 273 delegatai.

Šiuo metu LBKS priklauso apie 1750 na
rių, kurie turi dokumentus, įrodančius jų bajo
rišką kilmę. Sąjungos nariai gyvena įvairiose 
Europos šalyse, Amerikos žemyne, Austra
lijoje, Naujojoje Zelandijoje, Malaizijoje.

Kaip sakė LBKS vadė Undinė Nasvytytė, 
šiuolaikinė Lietuvos bajorija ne tik gali, bet ir 
privalo aktyviai dalyvauti šalies gyvenime. 
Bajorų sąjungos tikslas - skatinti lietuvių 
pilietinį sąmoningumą, pagarbą ir meilę Lie

minėjimas Kaune 
gūžės 7-oji -ypatinga diena. Prieš 100 me
tų mūsų tauta aršioje kovoje su rusiftka- 
toriais išplėšė istorinį pergalę - privertė 
carinę administraciją panaikinti lietuviš
kos spaudos draudimą. Anuliuodami tą 
draudimą pavergėjai prisipažino, kad jiems 
nepavyko surusinti, o tuo pačiu ir sunai
kinti mūsų tautą”. (...)

Kauno miesto vicemeras Erikas Tama
šauskas priminė spaudos draudimo pada
rinius bei spaudos atgavimo reikšmę tautos 
ir valstybės likimui.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo 
žodyje prisiminė XX-jo amžiaus knygne
šystės epopėją - “Lietuvių Katalikų Baž
nyčios kronikos” leidimo ir platinimo Lietu
voje bei pasaulyje istoriją, priminė sunkų 
tautos kelią į laisvę.

Po oficialių kalbų pasigirdo “Knygnešio 
dainos” melodija, atliekama birbynės ir 
smuiko, pasigirdo aktoriaus žodžiai:

Ar kas uždegs vaškinę žvakę, 
Kai smėlio kauburį supils? 
Už sunkų kelią, baugią naktį 
Ar kas mus, knygnešius, atmins? 
Aktoriams skaitant Knygnešių sienelėje 

įrašytų knygnešių pavardes, šimtas “Ąžuo
lo” mokyklos moksleivių nešė, prie Knyg
nešių sienelės ir deda po žvakutę. Įspūdis 
nepaprastas. Baigus skaityti knygnešių 
pavardes, miesto vadovai, knygnešių ainiai 
bei minėjimo dalyviai padėjo gėles prie 
Knygnešių sienelės.

Galingai nuskambėjo solisto Danieliaus 
Sadausko atlikta giesmė ir Martyno Mažvy
do katekizmo, ir Vinco Kudirkos “Labora".

Jungtinis choras atliko tremtinių dainą 
“Leiskit į Tėvynę”, D. Sadauskas, P. Vens
lovas ir ansamblis “Ainiai” atliko Bernardo 
Brazdžionio dainą “Lietuvos motina”.

Iš toli, dainuodama “Knygnešio dainą”, 
nusilenkusi “Knygnešio” paminklui, į sceną 
atėjo Veronika Pavilionienė ir su ansambliu 
“Blezdinga” padainavo dainas “Prabilkite 
žvaigždės” bei “Kaip grįžtančius mano 
vaikus”.

Iškilmingas minėjimas baigtas pirmą 
kartą viešai atliktu maestro Antano Paula
vičiaus kūriniu “Odė knygnešiui”. Minėjimo 
dalyviams stovint, diriguojant pačiam ma
estro, odę atliko solistas Danielius Vėbra ir 
jungtinis choras.

Po oficialiosios dalies, šventę vakaronėje 
tęsė KTU dainų ir šokių ansamblis “Ne
munas”, VDU folkloro ansamblis, Folkloro 
ansambliai “Kupole” ir “Verpetą” bei kt.

Jubiliejinis renginys jo dalyviams paliko 
neišdildomą įspūdį. Šventę suorganizavo 
Kauno miesto savivaldybė, Knygnešio drau
gijos Kauno skyrius ir “Ąžuolo" vidurinė 
mokykla. Renginį papuošė keli šimtai 
“Ąžuolo” mokyklos moksleivių.

Šventinį renginį režisavo aktorius Petras 
Venslovas. □ 

tuvos istorijai, kalbai, kultūrai.
Lietuvos bajorų vadė apgailestavo, kad 

dabartiniai Lietuvos kilmingieji nebegali pa
dėti šaliai finansiškai. “Tai darė mūsų protė
viai, mes jau turbūt nebestatysime bažnyčių, 
ligoninių ar mokyklų", - sakė U.Nasvytytė. 
Tačiau ji tiki, kad šiuolaikiniai bajorai pri
klauso “dvasiniam šalies elitui”, kurio indėlis 
gali būti labai reikšmingas. Po 50 metų “oku
pacijos, žeminimų ir trėmimų” Lietuvos ba
jorai lieka ištikimi iš 14-to šimtmečio atėju
siam devizui “Tiesa-Garbė-Orumas” (“Veritas 
-Honor-Respectum”).

1994 m. balandžio 23 dieną pirmajame 
sąjungos seime LBKS tapo teisėta lietuvių 
bajorų draugijos, veikusios 1928-1940 metais, 
tradicijų tęsėja, o nuo 2003 metų Lietuvos 
vyriausybės sprendimu ir turto paveldėtoji 
Už konfiskuotą bajorų draugijos turtą kaip 
kompensacija buvo grąžinti Trakų Vokės 
dvaro rūmai. □
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,
. mano vardas Paulius, man 19 metų. 
Gyvenu Lietuvoje, Vilniuje. Šiuo metu lai
kau egzaminus vidurinės mokyklos bran
dos atestatui gauti.

Teko bendrauti su išeivijos lietuviais, 
viešinčiais Lietuvoje. Kai kuriems trūko 
laiko tvarkyti reikalus, kiti nerado patikimo 
transporto, tad sumaniau pasisiūlyti pa
dėti. Kadangi dėl mokslų negaliu dirbti 
visos darbo dienos, galėčiau už sutartą at
lygį padėti atvykstantiems į Lietuvą tau
tiečiams ir kitiems žmonėms.

Galėčiau padėti tvarkyti reikalus, ve
žioti, pasitikti oro uoste ir visaip kitaip 
pagelbėti Lietuvoje. Turiu automobilį, gerai 
kalbu angliškai. Tikiuosi, kad mano pasiū
lymas Jus sudomins, todėl palieku savo 
adresą:

Paulius Žlioba
c-mail: skan@frecmail.lt
tel.: +370 678 13862

Nuolatinis "Mūsų Pastogės" skaity
tojas, rėmėjas ir korespondentas sydnė- 
jiškis Antanas Kramilius OAM, JPperdavė 
MP Redakcijai laišką, kurį gavo iš Lie
tuvos, Šakių šv. Jono Krikštytojo parapijos 
klebono kun. Sigita Matuse
vičiaus

Spausdiname laiško ištraukas. Red.

“Esu labai nustebintas ir pradžiugintas 
net iš tolimosios Australijos - kengūrų ir 
koalų šalies - atskriejusių laišku ir doleriais. 
Kaip gerai žinot mūsų miestelių ir gyvento
jų gyvenimą! Ačiū už aukas ir malonų laiš
ką. Ačiū už gėlelę man - Jūs būsit pirmas, 
prisiminęs mane jau 15 metų esant kunigu. 
Peršv. Sekmines (geg. 30) 12 vai. aukosiu 
šv. Mišias už Šakių parapiją, dėkosiu Die
vui už'XV-ąjį kunigystės gimtadienį, mel
siuosi už a.a. Marijoną Koliavienę ir visus 
geradarius, paaukojusius vietoj gėlių laido
tuvėse $400 neturtingiems vaikams. Pasita
ręs su kunigu vikaru ir Šakių aktyviais baž
nyčios nariais, nutarėme Jūsų atsiųstą auką 
skirti dviems savaitinėms katalikiškoms 
mūsų parapijos neturtingų vaikų-jaunimo 
stovykloms, kurios vyks birželio-liepos 
mėn. Lukšių parapijoje, Zyplių dvare. Ata
skaitą apie panaudotus pinigus atsiųsiu 
vėliau...

... Kun. K.Ambrasas man padovanojo 
kngygą “Kengūrų ir koalų pašonėje”. Ten 
skaitau ir apie Jus, Australijos lietuvių 
džiaugsmus ir vargus. Dievas siuntė

“Poezijos pavasario” laureatas - A.Maldonis
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 

Kaune gegužės 28 d. paskelbtas šių metų 
“Poezijos pavasario” laureatas - Alfonsas 
Maldonis. Poetui, apdovanotam už poezi
jos rinktinę “Tirpstantys ledynai”, uždėtas 
tradicinis ąžuolo vainikas ir įteiktas pagrin
dinis prizas.

Kiti du šių metų premijai nominuoti po
etai - Kęstutis Navakas ir Alvydas Šlcpikas.

Kaip sakė Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilio- 
nis, K.Navakas nominuotas už knygą “Žai
dimai gražiais paviršiais”, A.Šlcpikas - už 
rinktinę “Tylos artėjantis”.

Apdovanojimai vyko Maironio muzie
jaus kiemelyje. Taip pat skambėjo jų kūryba, 
koncertavo įvairūs meno kolektyvai ir atli
kėjai. Pasak P.Palilionio, šiemet “Poezijos 
pavasario” šventėje akcentuojami trys 100 
metų jubiliejai - poetų Jono Aisčio bei Sa
lomėjos Nėries gimimo ir lietuviškos spau
dos atgavimo. “Poezijos pavasario” rengi
niai įvairiuose šalies miestuose vyksta nuo 
gegužės 17 dienos. Baigiamasis “Poezijos

džiaugsmą, kad iš Jūsų gavau auką, pasvei
kinimą ir ... knygą apie Jus, Jūsų turiningą 
gyvenimą ir veiklą Lietuvos labui. O kad 
daugiau tokių sūnų ir dukterų Motinai Tė
vynei! ... Telydi Jūsų gyvenimus ir darbus 
Dievo malonė ir švč. Mergelės globa.”

Gerb. Redaktore,
Esu lietuvis is Lietuvos ir noriu susiras

ti draugų lietuvių, gyvenančių Australi
joje! Noriu susirašinėti su vaikinu arba 
mergina, besidominčia astronomija, foto
grafija, muzika, šokiais. Amžius... turėtų 
būti 18-30 metų. Pats esu 24 metų studentas.

Jūsų adresą gavau iš vienos Australijos 
lietuvės, kurią susiradau per ICQ.

Man labai įdomu, koks jūsų laikraštu
kas leidžiamas Australijoje, kas jame ra
šoma? įdomu viskas.

Laukiu atsakymo. Pagarbiai
Andrius Sarapinas (vadybininkas)
UAB “Strauja”
Gaižiūnų g. 5,
LT-3009 Kaunas
Mob: +370 686 38834
E-mail: andrius.sarapinas@strauja.lt

Kokia kompiuterio lytis
Vienas ilgametis “Mūsų Pastogės" 

skaitytojas atsiuntė Redakcijai laiškelį, 
kartu pridėdamas ir humoristinius atsaky
mus į klausimą: Kokia kompiuterio lytis? 
Gal “M.P.” skaitytojams bus irgi įdomu 
juos paskaityti Red.

Vyrai atsakė, kad kompiuteris - moteris, 
nes:

1. Tik jų kūrėjai supranta jų vidinę 
logiką.

2. Kalba, kuria kalbasi tarpusavyje, ki
tiems nesuprantama.

3. Net mažiausia klaidelė, kurią padarei, 
yra ilgai saugoma atmintyje, kad vėliau bū
tų galima apie ją priminti.

4. Kai tik jį įsigyji, supranti, jog pusę 
atlyginimo skiri jo aksesuarams.

Moterys atsakė, kad kompiuteris - vyras, 
nes:

1. Norint kažką su jais padaryti, pirma 
juos reikia "užvesti”.

2. Jie turi daugybę informacijos, bet vis 
tiek negali mąstyti savarankiškai.

3. Jie turėtų padėti spręsti problemas, 
bet didžiąją dalį laiko jie patys yra prob
lemos.

4. Kai tik jį įsigyji, supranti, jog šiek
tiek palaukus, buvo galima gauti geresnį 
modelį. □

Alfonsas Maldonis.

pavasario” vakaras surengtas sekmadienį, 
gegužės 30 dieną Vilniaus universiteto 
K.Safbievijaus kieme.

“Poezijos pavasario” šventės rengiamos 
nuo 1964 metų. □

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

Lidija Šimkutė-Pocienė

Tęsinys is MP Nr. 19.
Netrukus teko dalyvauti “Poezijos pa

vasario” šventėse. Po svečių priėmimo, 
spaudos konferencijos ir poetų paskirsty
mų važiuoti į įvairias vietoves, teko kartu 
su poetu-aktoriumi Alvydu Šlepiku daly
vauti televizijos laidoje “Prie kavos puo
delio“ ir duoti interviu.

Šį sykį su poetų grupele važiavau į Pa
nevėžį bei kitas apylinkes. Kaip įprasta, 
Poezijos paukštės dalyviai visur buvo šil
tai priimti. Dažnai atskirų miestelių ar apy
linkių atstovų pasitikti su juodos duonos 
kepalu ant lino rankluosčio ar didžiuliu 
baltu sūriu su kmynais.

Grįžusi į Vilnių skaičiau savo eilėraščius 
su parinktais vietiniais ir atvykusias poetais 
iš įvairių valstybių, Europos parke. Šis 
unikalus parkas yra netoli nuo pažymėto 
Europos centro. Šiame parke kasmet ruo
šiamos skulptorių stovyklos. Pakviesti skup- 
toriai iš viso pasaulio yra apgyvendinami 
mėnesį ar daugiau. Jie tą laiką praleidžia 
kurdami skuptūras iš pasirinktų medžiagų. 
Baigti darbai lieka šiame įvairiausių medžių 
grožio išklotame parke su kasmet didėjan
čių skuptūrų rinkimu. Poezijos skaitymai 
vyko restorane. Poetai kartu su klausyto
jais sėdėjo prie staliukų gurkšnodami ne tik 
eilėraščius, bet ir vyną.

2003 metų “Poezijos pavasario” laurea
tas buvo Antanas A. Jonynas.

“Poezijos pavasario” užbaigtuvių poetų 
skaitymai vyko įprastame Vilniaus Univer
siteto kiemelyje. Po to visi susirinkome at- 
siveikinti į tradicinę puotą Rašytojų klube. 
. 2003m Poezijos pavasario šventei bai
giantis, Vilniuje išėjo mano naujas dvikal
bis rinkinys “Vėjo žvilgesys/Wind Sheen.” 
Šiai knygai buvo suruošti keli pristatymai, 
nes teko išbūti Lietuvoje ilgesnį laiką.

Pirmasis pristatymas vyko Kaune, Mai
ronio Muziejuje, kuris yra Rotušės aikštėje. 
Tose patalpose teko skaityti eilėraščius daug 
kartų, tik gaila, kad šį sykį į JAV parvežti 
B. Brazdžionio palaikų ir memorabilijų 
buvo išvykusi muziejaus nepakeičiama 
direktorė p. Aldona Ruseckaitė.

Knygą išsamiai pristatė Kauno poetė 
Tautvyda Marcinkevičiūtė.

Kiti pristatymai ir skaitymai vyko Vil
niuje. Mokytojų namuose knygos prista
tymą suorganizavo Juozas Žukauskas.

Grupelė poetų Europos parke, netoli “Europos centro”, Vilniaus kaimynystėje.

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

Nuotraukoje iš kairės: poetė Lidija Šim
kutė, dailininkė Dalia Daukšaitė, buto šo
kėjas Andrius Pulkaunykas.

Trumpai pakalbėjo knygai įvadą parašęs 
poetas Antanas Jonynas. Išsamesnį žodį 
tarė Vilniuje gyvenanti poetė, Jonė Baliu- 
konė. Eilėraščių skaitymui gitara jautriai 
pritarė Ričardas Mikelijūnas.

Vėlesni skaitymai vyko “Pelėdos“ kny
gyne, Antakalnyje ir Medalių galerijoje, 
Senamiestyje, kartu su buto šokėju Andriu
mi Pulkaunininku. Paskutinysis skaitymas 
vyko Dalios Daukšaitės suorganizuotos 
parodos Lietuva -Japonija metu. Kabėjo ry
tų įtakos lietuvių dailinkų paveikslai kartu 
su japonų dailininkų kūryba. Savaitės bė
gyje galerijoje vyko pokalbiai, buvo rodo
mos japonų arbatos gėrimo apeigos, kali
grafijos technika ir kiti su rytais susieti 
papročiai.

Klaipėdoje poezijos skaitymą suorgani
zavo entuziastinga knygyno “Po langu“ 
vedėja Vitalija Zairienė, kurios dėka susi
rinko gausus būrys Klaipėdos klausytojų. 
Čia poezijos skaitymui jautriai pritarė 
žinomasjazz'o pianistas Saulius Šiaučiulis. 
Po skaitymo „Klaipėda“ dienraštyje (liepos 
7d.) buvo patalpintas išsamus to vakaro 
aprašymas. □

. Lidija Šimkutė
PUSYS 
aprengtos 
druskos žaluma

siūbuoja 
skardžio pakrašty

spyglių adatos 
varsto dainą
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Sportas
Lietuvos sportininkai ruošiasi olimpiadai
(BNS). 2004 metų Atėnų (Graikija) 

olimpinėse žaidynėse teisę dalyvauti jau 
iškovojo 55 Lietuvos sportininkai, neskai
tant Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės.

„Iki liepos 8-osios, kuomet bus pa
skelbta galutinė olimpinės rinktinės su
dėtis, delegaciją gali sudaryti 63-67nariai, 
- sakė LTOK prezidentas Artūras Poviliū
nas. 2004 metais Sydnėjaus olimpiadoje 
Lietuvai atstovavo 61 sportininkas.

Pasak LTOK generalinio sekretoriaus 
Vytauto Zubernio. birželio 1-6 dienomis į

Būti ar nebūti organų donoru?
Po gegužės 26 dienos Lietuvos tautinia

me olimpiniame komitete (LTOK) įvykusio 
renginio keletas Lietuvos olimpiečių 
nusprendė tapti organų donorais.

LTOK Sportininkų komisijos iniciatyva 
įvykusiame pokalbyje apie donorystės sub
tilumus sportininkams pasakojo Naciona
linio transplantacijos biuro vadovė Asta 
Kubilienė, o aktyviausi agitatoriai buvo 
Sydnėjaus olimpinė čempionė Daina Gu- 
dzinevičiūtė ir pramoginių renginių orga
nizatorius Arūnas Valinskas, kurie jau turi 
donorų korteles.

Lietuvaitė kovos dėl medalio
Pasaulio dviračių treko čempionate 

Australijoje viename moterų rungties finale 
dėl apdovanojimo kovos ir Lietuvos dvira
tininkė Simona Krupeckaitė.

Po nesėkmingo starto gegužės 27 d. rytą 
kvalifikacinėse varžybose Lietuvos dvira
tininkė laimėjo antrąjį paguodos važiavimą 

Atėnus vyks LTOK olimpinė darbo grupė, 
kuri baigs derinti visus pasirengimo bei 
Lietuvos delegacijos apgyvendinimo Atė
nuose klausimus.

„Stengsimės, kad finansine prasme 
olimpiečių pasirengimas olimpiadai ne
būtų sužlugdytas“.- kalbėjo Kūno kultūros 
ir sporto departamento (KKSD) generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Evaldas Skyrius. 
Jo teigimu, Lietuvos olimpinei vyrų krep
šinio rinktinei papildomai jau skirti 25 000 
litų. □

“Sportininkai gali parodyti pavyzdį 
visuomenei, kad čia nėra nieko baisaus, o 
nauda didžiulė”, - sakė Dairia Gudzine- 
vičiūtė.

Būti ar nebūti donorais taip pat svarstė 
baidarininkai Alvydas Duonėla ir Egidijus 
Balčiūnas, imtynininkai Mindaugas Ežers- 
kis ir Mindaugas Mizgaitis, sunkiaatletis 
Ramūnas Vyšniauskas, olimpinė čempionė 
Vida Vencienė.

Kai kurie olimpiečiai iškart užpildė pa
reiškimus tapti donorais.

(BNS)

(11.744 sek.), distanciją įveikusi vidutiniu 
61.151 km/h greičiu.

S.Krupeckaitė paguodos važiavime ap
lenkė visas varžoves - vokietę Katrin Mein- 
ke, Kolumbijos dviratininkę Diana Garcia 
Orrcgo bei varžybų šeimininkę Rosalee 
Hubbard.

E.Balčiūnas ir A.Duonėla - Europos čempionai
(ELTA). Lietu

vos irkluotojai Al
vydas Duonėla ir 
Egidijus Balčiūnas 
išlieka Europos 
sprinto karaliais. 
Sekmadienį (gegu
žės 23 d.) Poznanė
je pasibaigusiame 
Europos baidarių 
kanojų irklavimo 
čempionate lietu
viai tapo Europos 
čempionais neolim- 
pinėje 200 m dis
tancijoje, o 500 m 
varžybose pelnė si-
dabrą Dar vieną si- Nuotraukoje - Egidijus Balčiūnas ir Alvydas Duonėla. 

dabro medalį A.
Duonėla pelnė vienviečių sprinto varžybose.

Europos čempionais užtikrintai tapę 
lietuviai 200 m distanciją įveikė per 33.626 
sek. irnet0.55 sek. aplenkė antrojoje vietoje 
likusius Rusijos irkluotojus.

Vienviečių sprinte A. Duonėla distanciją 
įveikė per 36.195 sek. ir vokiečiui Ronald 
Rauhc pralaimėjo tik 0.096 sek.

500 m distancijoje A Duonėla ir E. Bal

Jaunieji karatistai grįžo su medaliais
karate-do klubo “Lūšis” sportininkai, 2004 m.Šiaurės Italijoje įvyko didžiausios Euro

poje tarptautinės tradicinio karate vaikų 
varžybos “Trofeo Topolino di Karate”. Šis 
turnyras buvo surengtas jau 13-ąjį kartą, o 
Lietuvos atstovai jame debiutavo.

Jaunieji sportininkai kovojo keliolikoje 
grupių, suskirstytų pagal meistriškumą. Var
žybose dalyvavo 17 šalių karatistai - daugiau 
nei 1500 mergaičių ir berniukų.

Lietuvos garbę gynė Vilniaus tradicinio 

čiūnas užtruko 1 min. 31.886 sek., o čem
pionais tapę vokiečiai Ronald Rauhe ir Tint 
Wieskoetter buvo 0.618 sek. greitesni.

Sprinto finaluose dalyvavo dar dvi Lie
tuvos įgulos. Vienviečių kanojų varžybose 
Jevgenijus Šuklinas finišavo penktas, o tarp 
keturviečių Lietuvos kanojininkų rinktinė 
užėmė šeštąją vietą. Kitose distancijose Lie
tuvos atstovai į finalus nepateko.

Lietuvos tradicinio karate čempionai bei prizi
ninkai Dovilė Aladaitytė, Dovilė Gabartaitė. 
Rokas Šaltys, Mantas Laumelis, Paulius Če- 
reška, Kristijonas Žibutis ir Dominykas Niū- 
niava. Mūsiškius lydėjo sėkmė: K.Žibutis 
iškovojo 3 vietą, o D.Niūniava - 2 (abu - indi
vidualiose rungtyse). Per mažą žingsnelį nuo 
garbės pakylos liko D.Gabartaitė, ir M.Lau- 
melis, savo amžiaus grupėje likę penkti. (Kd)

Elena. Jonaitienė

Lrilcimo blaškomi
Tęsinys, pradžia ATP Nr. 13 (2003)

Viename rajono kieme, tarp keturių na
mų blokų, komendanto įsakymu buvo 
įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Moterys, 
atsivedusios vaikus, susitarė pasikeisda
mos juos prižiūrėti, kad nereikėtų kasdien 
visoms čia sėdėti, be to, kiekvienai atsirastų 
šiek tiek laisvo laiko. Aldona dabar galėjo 
geriau atlikti savo pareigas, aptvarkyti kam
barį. Kasdipnybė ėmė atrodyti ne tokia niūri.

Vieną dieną komendantas paskelbė krei
pimąsi į buvusius karius. Jame buvo rašoma, 
kad amerikiečių okupacinė valdžia kviečia 
buvusius karius tarnauti pagalbiniuose da
liniuose amerikiečių sandėliams bei įstai
goms saugoti.

Vytautas, perskaitęs skelbimą, nuėjo tei
rautis pas komendantą.

- Atrodo, kad ir man tiktų, - kalbėjo jis 
vėliau. - Iš karo pabėgėlių sudaromi pusiau 
kariški apsaugos daliniai prie amerikiečių 
kariuomenės. Atlyginimo už darbą nemoka, 
bet kasdien duoda tokį patį davinį kaip ame
rikiečiams. Vadinasi, gaučiau ir geros rūšies 
cigarečių, šokolado, dar kitų priedų.

- Kur tokie daliniai formuojami?
- Įvairiuose miestuose.
- Ir Augsburge?
- Augsburge ne. Bent šiuo metu.
- Gaila. Gal būtum sugalvojęs stoti.
- Vertėtų pasvarstyti. Gal man vykti ten, 

kur steigiama.
- O kaip mes?
- Na... tau reikėtų kurį laiką pasilikti čia.
- Vėl gyventi atskirai! - Aldoną apėmė 

siaubas. - Ne, daugiau niekada! Prašau, mie
lasis, nė negalvok!

Bet Vytautui atrodė, jog verta. Cigaretes 
ir šokoladą Aldona galėtų iškeisti į maisto
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produktus, vaikai geriau pavalgytų. Ir jis 
galėtų vėl normaliai maitintis. Gautų uni
formą nerūpėtų, kuo apsivilks, kai sunešios 
drabužius. Be to, jis vėl dirbtų darbą, kurį 
moka.

- Bet tu visuomet nemėgai kariuomenės! 
- ginčijosi Aldona.

- Ir dabar nemėgstu, bet nieko kito ne
moku.

- Dirbi pas girininką? Mokaisi amato.
- Bet iš to naudos nebus. Darbo, už kurį 

mokėtų, pas vokiečius niekada negausiu, o 
dirbti dykai negaliu, kaip gyvensime?

- Juk nebadaujame.
- Kartais tikrai esame netoli to.
- Nėra taip blogai, nekalbėk. Gauname 

kas būtiniausia. Prašau, mylimasis, negal
vok vienas išvažiuoti! Gal vėliau panašų 
dalinį kurs čia, Augsburge. Tada ir įstotum.

- Jei taip atsitiktų, galėčiau grįžti. Dėl 
Dievo meilės! Juk nesirengiu keliauti į mė
nulį ar į užjūrius. Ir išvažiavęs liksiu ame
rikiečių zonoj, dažnai parvažiuosiu. O 
mums visiems gyvenimas palengvėtų.

- Man be tavęs niekas nepalengvės.
Dvi savaites Vargalai kasdien ginčijosi. 

Vytautui apsaugos daliniai kasdien regėjosi 
patrauklesni. Keli kiti vyrai taip pat rengėsi 
palikti stovyklą. Vytautas ketino vykti su 
jais. Aldonai net mintis apie atsiskyrimą ir 
gyvenimą su vaikais be vyro atrodė atgrasi. 
Jie vis ginčijosi, barėsi... kai pagaliau Vy- 
tautas pasakė, kad išvažiuoja, Aldona ne
siginčijo, susikaupęs kartėlis tiesiog už
slopino jausmus.

- Nuvykęs tuoj tau parašysiu, kad ži
notum adresą.

- Gali nerašyti, - atsakė Aldona. - Aš 
tau neatsakysiu. Nusprendei išvažiuoti, nors 
ir kaip maldavau, tai važiuok. Nebandyk 

aiškinti, kad tai darai dėl manęs ir vaikų, 
kad mes tau bent kiek rūpime.

- Nekalbėk nesąmonių. Parvažiuosiu 
taip dažnai, kaip tik bus įmanoma.

- Nevažiuok. Apsiėjau anksčiau be tavęs, 
išsiversiu ir toliau.

Per kitus dvejus metus įvyko daug pa
sikeitimų. Karo pabėgėlių stovyklos virto 
nepriklausomais svetimšalių miesteliais di
desniuose vokiečių miestuose ar šalia jų. 
Juose žmonės ne tik kalbėjo savo kalba, bet 
ir stengėsi išlaikyti papročius bei savitą 
gyvenimo būdą, su vokiečių visuomene be
veik nesusitikdavo. Dipukai į savo kraštus 
negrįžo, kaip anksčiau valdžia tikėjosi. 
Neišvažiavo jie ir į kitus kraštus, nors apie 
tai svajojo. Nei Amerika, nei kitos turtingos 
šalys ncatvėrė vartų Vokietijoj laukiantiems 
benamiams. Stovyklos išliko penkerius me
tus, o kai kurios - ir ilgiau. 1948 metų pa
baigoje vietoje UNRRA prie Jungtinių Tau
tų buvo įkurta kita organizacija - IRO 
(International Refugee Organization). Ji 
turėjo rūpintis karo pabėgėlių perkėlimu į 
kitus kraštus. Nuo to laiko apie repatriavimą 
nebuvo užsimenama.

Milijonas į Vokietijąkaro nublokštų žmo
nių laukė progos emigruoti. Tačiau emig
racija prasidėjo labai iš lėto. Tuo tarpu di
pukų stovyklos, nors jose žmonės gyveno 
susispaudę, nepatogiai, nepakankamai mai
tinosi, virto judriais, gerai organizuotais 
tautinės kultūros centrais. Hochfeldo stovyk
la buvo gal net pranašesnė už daugelį kitų.

Du tūkstančiai lietuvių Hochfeldo ir 
Haunstetteno stovyklose jautėsi tarsi gy
ventų tarp dvidešimties tūkstančių tautie
čių. Čia buvo atkurta daug iki karo Lietu
voje veikusių organizacijų ir nemažai įsteig
ta naujų. Hochfelde nuolat vyko suvažiavi
mai, konferencijos, šventės, teatro spektakliai, 
sporto varžybos, viešėdavo svečių iš kitų 
miestų ir stovyklų, buvo vaikų darželis, pra
džios, vidurinė ir technikos mokyklos, įvai

rūs kursai suaugusiems. Savaitinis žinių biu
letenis virto normalaus dydžio dienraščiu. 
Ėjo ir smulkesnių laikraščių bei žurnalų, o 
per ketverius metus, t. y. nuo 1945 iki 1949, 
lietuvių kalba buvo išleista keturiasdešimt 
knygų. Čia veikė ligoninė ir dantų klinika. 
Netrūko veiklių ir darbščių žmonių. Niekas 
nesiskundė nuoboduliu.

Aldona negalėjo atleisti Vytautui už tai, 
kad jis išvažiavo. Išsiskyrimo skausmą ir 
pyktį po kurio laiko pakeitė abejingumas. 
Vytautas, kaip buvo žadėjęs, iš pradžių at
siuntė laišką iš Wurzburgo, o vėliau - iš 
Bad Kissingeno, bet Aldona jam nerašė, tai 
ir jis nustojo. Retkarčiais, iš anksto neper
spėjęs, atvažiuodavo savaitgaliui. Tada jie 
vienas kitam buvo mandagūs, bet laikėsi 
atokiai. Drauge nueidavo į kokį nors tuo 
metu vykusį renginį. Vytautas išsivesdavo 
vaikus į miestą. į artimiausią parką. Abiem 
vaikams šie pasivaikščiojimai patiko, bet 
Aldona pasilikdavo namie. Apsilankyda
mas atveždavo šeimai sutaupytų cigarečių 
ir šokolado, už kuriuos Aldona pirkdavo 
kartais pieno, kartais šviežios mėsos ar svies
to. Šio papildomo maisto vaikams tikrai rei
kėjo, nes stovyklos davinys buvo suma
žintas, vaikai ėmė nykti, daug kas sirgo.

Šeimai sumažėjus, Aldona su vaikais 
persikėlė į mažesnį kambarį kitame bloke. 
Vytauto apsilankymai retėjo ir pagaliau bai
gėsi. Apie skyrybas nė vienas nekalbėjo, bet 
iš tikro jų jau niekas nesiejo.

Netrukus po Vytauto išvažiavimo į 
Wurzburgą į stovyklą atsikėlė Elena Gar- 
nienė. Kažkada ji lankė tą pačią “Aušros” 
gimnaziją kaip ir Aldona. Kilusi iš turtin
gos šeimos, įspūdingos išvaizdos brunetė 
visiems krisdavo į akį. Mokykloj jaunes
nės mergaitės ja žavėjosi arba jai pavydė
jo, pamėgdžiojo ją arba peikė. Aldona ją 
gerai atsiminė, nors artimos draugės nie
kada nebuvo.

Tęsinys kitame AtPNr.
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In memoriam
t

Aft A Marijona Koliavienė
(1909.08.15-2004.05.03)

Netekome Algimanto Milašo

Blacktown’o ligoninėje diagnozavus 
vėžio ligą, Marijona buvo perkelta į St. 
Sergius senelių namus Cabramattoje. Čia 
yra ir daugiau mums pažįstamų lietuvių. 
Kentėjusi du mėnesius, Marijona savo ilgą 
gyvenimą užbaigė gegužės 3 dieną. 
Paskutinį patepimą ir sakramentus suteikė 
Cabramattos klebonas kun. MacAuley.

Gegužės 5 d. po gedulingų mišių, kurias 
atlaikė St Joachim’s parapijos klebonas kun. 
John Alt. Velionė buvo palydėta į Lietuvių 
sekcijos kapus Rookwood’e ir palaidota 
šalia vyro Juozo, mirusio prieš trejus metus.

Kun. John Alt visada šiltu žodžiu pri
simena lietuvius ir jų religingumą. Prisi
minė ir Marijonos prašymą padėti prie jos į 
karstą maldaknygę ir rožančių, atsivežtus 
iš Lietuvos.

Po maldų kapuose, testamento vykdyto
jos-Danutė Ankienė ir Elė Stasiūnaitienė 
- pakvietė dalyvius į Lietuvių Klubą šer
menų pietums. Pietuose dalyvavo ir klebo
nas kun. John Alt.

Vietoje gėlių ant Marijonos kapo drau
gai ir pažįstami aukojo Šakių apylinkės 
našlaičiams: $ 115 - L. A. Kramiliai, $ 100 
- E.V. Stasiūnaičiai, po $20 - V. Stanke
vičienė, K. D. Ankai, C. Pašakamienė. P. 
Zubrickas, po $10 - A. J. Šidlauskai, A. 
Pauliukonienė, A. Marašinskienė, J. Mic

A'fr A Stasiui Šatkauskui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Juzei, dukroms Valei ir Elytei, 

sūnums Romui ir Vytautui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.
Jeronimas, Laura, Melissa ir Andrius Belkai, 

Elvyra Belkienė, 
Zita Bliar (Belkus) su šeima

kienė, B. Ropienė, E. Belkienė, Janina May, 
V. Račiūnas, L. Pukys, po $7.50 - O. 
Lėverienė ir V. Švitinąs.

Pinigus Šakių klebonui kun. Sigitui 
Matusevičiui persiuntė Antanas Kramilius. 
Gegužės 25 d. gautame laiške kun. Sigitas 
Matulevičius dėkoja už pagalbą našlai
čiams (žiūr. MP psl. 5).

Antanas Kramilius

Australijos Lietuvių Bendruomenė vėl 
neteko vertingo nario - a.a. Algimanto 
Milašo (1924. L13 -2004.5.18).

Algimantas gimė Tauragėje Jono ir 
Antaninos Milašų šeimoje. 1941 m. baigęs 
gimnaziją mokėsi Šiaulių Prekybos Insti
tute. Karas sutrukdė baigti studijas, kurias 
vėliau tęsė Hamburgo ir Frankfurto a. M. 
universitetuose.

Į Australiją Algimantas atvyko 1948 m. 
amerikiečių laivu “General Black” ir atliko 
privalomą darbo sutartį kirsdamas cukri
nes nendres su lietuvių grupe Wardell 
miestelio apylinkėse netoli Lismore, NSW. 
Vėliau jis dirbo telefonų techniku. Persi
kėlęs į Sydnėją kurį laiką dirbo Coca Cola 
fabrike. Sukūręs šeimą Algimantas išvyko 
į Brisbanę, Qld. Čia jis dirbo “Nestle” fir
mos raštinėje buhalteriu, vakarais tęsdamas 
studijas. Po trijų metų Algimantas grįžo į 
Sydnėįų ir vėl dirbo “Nestle” firmoje, o 
vėliau - “Caltex” ir “Hoover” raštinėje savo 
profesijoje. 30 metų išdirbęs “Hoover.” 
bendrovėje, sulaukęs 65 metų amžiaus, jis 
baigė atsakingą finansų direktoriaus darbą.

Išėjęs į pensiją, su žmona Irena aplankė 
gimines ir draugus Amerikoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Lietuvoje. 2001 metais Algi
mantas su Irena apsigyveno Sunshine Coast, 
Qld, ramiai leisdami laiką gražioje aplin
koje. Paskutiniu metu Algimantas turėjo 
įvairių sveikatos negalavimų. Jis mirė 
staiga, gegužės 18d., namuose, nuo širdies 
priepuolio, giliame liūdesyje palikęs žmoną 
Ireną, dukterį Audronę, sūnų Rimą, brolį 
Leoną ir jų šeimas.

Gyvendamas Sydnėjuje Algimantas bu
vo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys. 
Jis buvo Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugijos oficialus revizorius nuo 
1961 m. iki 1999 m. Dvi kadencijas (1977- 
78 m. ir 1983-84 m.) jis dirbo kaip narys 
ALB Krašto Valdyboje, kitas dvi kadencijas 
dirbo ALB Krašto Kontrolės Komisijoje.

A.Milašas, kaip tuometinės ALB Kraš
to Valdybos narys, daug prisidėjo įkuriant - 
inkorporuojant Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungą 1977 metais, pritaikyda
mas “Mūsų Pastogės” finansinę atskai
tomybę valdžios reikalavimams. Algiman
tas išbuvo LBSS valdyboje 10 metą o ir pa
sitraukęs iš Valdybos jis dar ilgus metus 
tvarkė Sąjungos pagrindines sąskaitybos 
knygas, paruošdamas metinius pranešimus, 
atlikdamas pagrindinį LBSS revizoriaus 
darbą talkininkaudamas oficialiam Sąjun
gos revizoriui - savo broliui Leonui. Jis nuo
lat rūpinosi LBSS gyvastingumu, padėjo 
Sąjungai vertingais patarimais.

Gausus draugų ir pažįstamų būrys at
sisveikino su Algimantu pamaldose St. 
Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, ir apeigo
se Rookwood krematoriume gegužės 25 d.

Gyvenimo kelionę užbaigęs, ilsėkis 
ramybėje!

Vytautas Patašius

aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Pagerbdami

A'u’A Stasiu Šatkausko

A'v’A Algiui Milašui
mirus, prisimindami jo veiklą ALB Krašto Valdyboje ir registruojant Australijos 

lietuvių LB Spaudos Sąjungą, užjaučiame visus Velionio artimuosius.
Algis ir Vida Kabailai

atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $80.
Horton Street lietuviai

Aukos kun. H.Šulco 
Vaikų sodybai Lietuvoje 

A+A Eugenijos Šimkienės 

atminimui:
$50 -Fiona Meredith; $30 - Irena & Max

vičienė.S. Libikienė, S. Pusdešrienė, S&V. 
Bardauskas, Laima Fuller; po $10 - A & E 
Gudeliai, A & J Jučiai, Irena Gudaitis & 
A. Markevičius,, A & V Patupai, Giovanna 
Fabricio, J. Nekrošienė, V. Rupinskienė, 
nežinoma auka.

A'u3 A Algiui Milašui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Irenai, dukrai Audronei, sūnui Rimui, 

jų šeimoms ir artimiesiems.
Onutė Maksvytienė, Ramutė ir Vijoleta

Lyle; po $20 - K. & D. Dundai, Gaila Paške- □
A■fhA Algiui Milašui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną dukterį Audronę, sūnų Rimą su 
šeimomis ir artimuosius.

Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

Aukos “Musų Pastogei” 
vietoje gėlių pagerbiant a.a. Algi
mantą Milašą:

V. Deikus - $20, V. Patašius - $30, V. 
Barkus - $50, Audronė Stepanas ir Romas 
Miniotas - $50, L ir A. Dudaičiai - $20,

I. Bagdon - $10, L. A. Kramiliai - $20, J. ir
J. Dambrauskai - $20, G. Kazokienė - $20, 
Vytautas Doniela - $20, J. ir V. Šliteriai - 
$50, K. Bitinas - $20, T. B. Vingiliai - $50, 
J. Ivinskis - $20.

Iš viso 400 dolerių. □

Birželio trėmimų minėjimas Sydnėjuje
Kaip ir kiekvienais metais,prisimenant birželio 14d. (1941) įvykius, Sydnėjaus 

Baltų Komitetas ruošia minėjimą-koncertą, kuris įvyks sekmadienį, birželio 13 
dieną, 2 vai. p.p. Latvių Namuose, 32 Parnell Street, Strathficld.

Programą šiais metais praves estai. Koncerte su atitinkamu repertuaru dalyvaus 
visų laukiamas ir mėgiamas mūsų choras “Daina”.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir jų draugus dalyvauti minėjime.
Baltų Komiteto vardu Vincas Bakaitis

Anapilin iškeliavus

A^A Stasiui Šatkauskui,
žmoną Juzę, dukteris Valę ir Elytę, sūnus Romą ir Vytą jų šeimas ir visus 

artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Visagalis tepalengvina Jūsų kančias.

Teodoras ir Marguerita Rotcai

A'v’A Stasiui Šatkauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juzę, dukras Elytę ir Valę, sūnus Romą 

ir Vytą jų šeimas ir artimuosius.
Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa
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Tremtinių pagerbimas Hobarte
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia Bendruomenės narius ir bičiulius, 

birželio 13 dieną, sekmadienį, 9 vai. ryto į St. Theresc 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

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 Canbcrros lietuvius gausiai dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Trėmimų minėjimas Adelaidėje
Žiauriųjų 1941 m. birželio trėmimų į Sibirą minėjimas Adelaidėje įvyks sekančia 
tvarka:

Šeštadienį, birželio 12dieną, 2.00 vai. p.p. vainiko padėjimas. Migration
Museum sodelyje, Kinlore Avenue. Adelaide.
Sekmadienį, birželio 13 dieną, 11 vai. šv. Mišios Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, St. Peters.
2 vai. p.p. Minėjimas. Latvių bažnyčioje. 23 Rose Terrace, Wayville.

Raginame visus skaitlingai dalyvauti!
Pietų Australijos Baltų Taryba / ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

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

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

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 

lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

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.

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas 

susimokėti metinį nario mokestį.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos 
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks.antradienį, birželio 8 dieną, 11 vai. ryto 

Lietuvių Namuose. Valdyba

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

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

KONCERTĄ
Kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti į mūsų šventę, ypač visus buvusius 
choristus(-es), kurie metų bėgyje dėl vienų ar kitų priežasčių pasitraukė iš choro. 
Įėjimas - $10. (Prie durų.) Iškilmingi pietūs po koncerto Lietuvių Klube - $20. 
Bilietus galite įsigyti Lietuvių Klubo Bibliotekoje sekmadieniais, nuo 1 vai. iki 
2.30 vai. p.p., iki birželio 6 dienos.

Choro “Daina” Valdyba

Išvežimų minėjimas Melbourne
Sekmadienį, birželio 13 dieną, 1.30 vai. p.p.

Melboumo Lietuvių Namuose minėsime Gedulo ir Vilties Dieną.
Paskaitą skaitys p. Viltis Kružienė. Seks meninė dalis.
Visi kviečiami dalyvauti.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

LR Prezidento rinkimai ir 
rinkimai į Europos Parlamentą 

Melbourne
Šių metų birželio 13 d. įvyks Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir rinkimai į 

Europos Sąjungos Parlamentą.
Pagal LR Prezidento rinkimų įstatymą. LR piliečiai, nuolat gyvenantys arba rinkimų 

metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. 
LR piliečiai, nuolat gyvenantys ar laikinai atvykę į Viktorijos ir Tasmanijos valstijas, 
galės balsuoti birželio 13 d., nuo 12 vai. iki 16 vai. Mclboumo Lietuvių Namuose, 
Bendruomenės kambaryje. Piliečiai, kurie tą dieną negalės atvykti balsuoti į Lietuvių 
Namus, gali balsuoti paštu.

Jeigu prireiks, antras Prezidento rinkimų ratas įvyks 2004 m. birželio 27 d. ten pat.
Lietuvos konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. Prašome visus LR pi

liečius. kurie nuolat gyvena Viktorijos ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, kurie gyvena 
Lietuvoje, bet rinkimų metu bus Australijoje. Viktorijos ir Tasmanijos valstijose, kreiptis į 
LR Konsulatą Melbourne. Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo per Seimo ar Prezidento 
rinkimus 2002 m. registruotis LR Konsulate Melbourne ketvirtadieniais, darbo laiku 
tel.: 9819 5515, kviesti Iloną Hahn arba palikti žinutę tel.: 9808 8300.

Pagal LR įstatymus, balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra kiekvieno Lietuvos 
piliečio pareiga ir privilegija. Andrius Žilinskas
___________________________________________ LR Garbės konsulas Melbourne
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