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Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Kas dirbs Briuselyje?
Birželio 15 d. (BNS). Paaiškėjo birželio 

13 d. vykusių Europos Parlamento rinkimuo
se dalyvavusių partijų iškovotų mandatų 
skaičius ir 13 -kos europarlamentarų pavardės.

tyriausiosios rinkimų komisijos interne
to svetainėje skelbiamais duomenimis, 30.2 
%balsų surinkusi Darbo partija iškovojo pen
kis mandatus. Jie atiteko ekonomistei Onai 
Juknevičienei, verslininkui Arūnui 
Degučiui. Seimo kanceliarijos patarėjai 
Danutei Budreikaitei. Pasaulio 
banko projekto koordinatorei Jolantai 
Dičkutei irValstybinės lošimų priežiūros 
komisijos nariui Šarūnui Biručiu!

14.4% balsų surinkusi valdančioji Lietu
vos socialdemokratų partija, 12.5% balsų 
surinkusi opozicinė Tėvynės sąjunga ir 11.2 
% balsų surinkusi opozicinė Liberalų ir cen
tro sąjunga iškovojo po du mandatus.

Mandatus iškovojo socialdemokratai už
sienio reikalų viceministras Justas Pa
leckis ir parlamentaras Aloyzas Sa
kalas. Pastarasis po reitingavimo pakilo į 
antrąją vietą iš penktos.

Tėvynės sąjungai Europos Parlamente 
atstovaus buvęs Seimo Pirmininkas. Vy

tautas Landsbergis ir buvusi Eu
ropos reikalų ministrė Laima Andri
kienė. liberaleentristams - buvęs Klaipė
dos meras Eugenijus Gentvilas ir 
ekonomistė Margarita Starkevi
čiūtė.

7.4% balsų surinkusi Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjunga (VNDPS) 
bei 6.8% surinkusi Liberalų demokratų par
tija iškovojo po vieną mandatą.

Liberaldemokratams Europos Parlamente 
atstovaus buvęs Vilniaus universiteto rek
torius, Seimo narys Rolandas Pavi
lionis. Po reitingavimo jis pakilo iš an
trosios sąrašo vietos į pirmąją aplenkdamas 
buvusį ūkio ministrą Eugenijų Maldeikį.

Europos Parlamento mandatą iškovojusi 
parlamentarė Kazimira Prunskie
nė taip pat siekia ir LR prezidento posto. 
Jeigu ji atsisakytų mandato, į Briuselį vyktų 
parlamentaras Gintaras Didžiokas.

Pirmą kartą Lietuvoje surengtuose Euro
pos Parlamento rinkimuose iš viso dalyvavo 
11 partijų ir viena koalicija. Buvo iškelti 241 
kandidatas. Europos Parlamento nariai ren
kami penkerių metų kadencijai. □

Naujas 
kariuomenės 

vadas
Dabartinis Lie

tuvos kariuomenės 
vadas generolas ma
joras Jonas Kronkai- 
tis, iš pagrindų per
tvarkęs Lietuvos ka

riuomenės pajėgas, kad Lietuva galėtų sėk
mingai įsijungti į NATO, liepos 1 dienų baigia 
savo kadenciją. Seimui pritarus, kariuomenės 
vadą skiria ir atleidžia Prezidentas.

Birželio 10 d. Seimui pateiktas svarstyti 
laikinojo Prez. Artūro Paulausko siūlymas 
nauju Lietuvos kariuomenės vadu skirti 44 
melų Lauko pajėgų vadų brigados generolų 
Vladą Tutkų Taip pat pateiktas nutarimas 
dėl Jono Kronkaičio atleidimo.

Prisistatydamas parlamentarams, V Tut
kus pareiškė smerkęs prieš du dešimtmečius 
Afganistane vykusią sovietų invaziją, per 
kuriąjam teko dalyvauti mūšiuose su afganų 
kovotojais, tačiau jam niekada neteko da
lyvauti baudžiamosiose akcijose. Buvo su
žeistas. Už tarnybą jis buvo apdovanotas 
“Raudonosios žvaigždės” ordinu ir keletu 
sovietų medalių.

LR Kariuomenės vadas Vladas Tiitkus.

Parlamentaras liberalcentristas Jonas Če- 
kuolis paklausė: “Kodėl 1990-91 nu, kai Lie
tuva jau buvo atkūrusi nepriklausomybę, 
mokėtės Michailo Frunzės karinėje akade
mijoje Rusijoje? Ar nekilo mintis sugrįžti į 
Lietuvą ir padėti čia kurti krašto apsaugos 
sistemą?"

V Tutkus atsakė, kad 1989 m., kai buvo 
atvykęs į Lietuvą, susitiko su tuometiniu Są
jūdžio vadovu Vytautu Landsbergiu ir aptarė 
šį klausimą. “Sutarėme, kad reikėtų baigti 
karo mokyklą, nes tai būtų naudinga profe
sionalumo prasme”, - teigė jis.

Sovietmečiu V. Tutkus baigė Taškento 
aukštąją karo pėstininkų mokyklą, mokėsi 
minėtoje Maskvos M. Frunzės karo akademi
joje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, V. 
Tutkus yra buvęs kariuomenės vado pava
duotoju. 1999 metais tapo Lietuvos kariniu 
atstovu prie NATO ir Vakarų Europos Są
jungos. Nuo 2001 m. eina Lietuvos kariuome
nės Lauko pajėgų vado pareigas.
Buvęs savanorių vadas taps Lauko 

pajėgų vadu
Birželio 14 d. laikinai Prezidento pareigas 

einantis Artūras Paulauskas ir kariuomenės 
vadas gert. maj. Jonas Kronkaitis aptarė Lauko 
pajėgų (sausumos) vado kandidatūrą. Tinka
miausiu kandidatu pripažintas buvęs KASP 
vadas pik Arvydas Pocius. Šį postą užėmęs 
karininkas yra kariuomenės vado pavaduo
tojas. Perimant pareigas pik. A. Pociui bus 
suteiktas brigados generolo laipsnis. Visi 
pokyčiai buvo suderinti su Krašto apsaugos 
min. Linu Linkevičiumi.

Pik. A Pocius gimė Klaipėdoje 1957 m. 
1979 m. baigė Kūno kultūros institutą. 1991 
m. jis buvo paskirtas SKAT organizacinio 
skyriaus viršininku. 1993 m. A Pociui buvo 
suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis, 1994 
m. tapo SKAT vadu. 1995 m. baigė NATO 
gynybos koledžo kursus Romoje. 1996-97 m. 
studijavo Bundeswehr vadovavimo akade
mijoje ir 1998 metais baigė kursus George

Nukelta į 2 psL

Kad negrobstytų ES paramos...
(ELTA). Kaip praneša generalinis proku

roras Antanas Klimavičius, 24 prokurorai 
jau parengti darbui, pasiruošę tikrinti Eu
ropos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimo skaidrumą Lietuvoje.

ES parama Lietuvai yra skirstoma per 
specialiai sukurtą Nacionalinę mokėjimų 
agentūrą. Keletas skandalų ir abejonės dėl 
šios agentūros veiklos buvo kilę dėl anks
čiau gautų ES SAPARD lėšų panaudojimo, 
kai keli šimtai tūkstančių litų buvo paskirti 
beveik fiktyviai įmonei.

Pasak A. Klimavičiaus, jau yra pradėta 13 
ikiteisminių tyrimų dėl ES lėšų netinkamo 
panaudojimo. Vienas jų baigėsi teisme, kitas 
perduotas teismui.

“Pasitarime su Prezidentu buvo konsta

Antras ratas -
Po pirmojo Prezidento rinkimų rato, kai 

šalia Valdo Adamkaus antruoju kandidatu 
netikėtai tapo Kazimira Prunskienė, Lietuvos 
spauda ir komentatoriai pabrėžia, jog svar
bus vaidmuo tenka Viktorui Uspaskich. Pa
aiškėjus, jog jo vadovaujama Darbo partija 
pasirodė nepaprastai stipriai per Europarla
mento rinkimus (ji surinko beveik triskart 
daugiau balsų negu ABrazausko socialde
mokratai arba dešinioji Tėvynės sąjunga), 
daug gali priklausyti nuo to, kurį prezidenti
nį varžovą parems Viktoras Uspaskich ir to
kiu būdu to varžovo pusėn patrauks savo 
rėmėjus.

Be to, jei per ateinančius Seimo rinkimus 
(turbūt rugsėjo mėnesį) VUspaskich’o Darbo 
partija irgi bus sėkminga, naujuoju Ministru 
Pirmininku gali tapti būtent patsai Viktoras 
Uspaskich. Manoma, kad apie šią galimybę 
jis kalbasi ir dabar su prezidentiniais kandi
datais, jei jie norėtų gauti jo paramos per an
trąjį rinkimų ratą.

Tėvynės sąjunga pirmajame Prezidento 

tuota, kad pati silpniausia yra prevenci
jos — ankstyvoji grandis - Nacionalinės 
mokėjimų agentūros veikla”, - sakė Antanas 
Klimavičius.

Pasak finansų ministro Algirdo Butke
vičiaus, Nacionalinei mokėjimų agentūrai 
šiais metais teks perskirstyti apie 800 milijo
nų litų žemės ūkiui,o visą ES struktūrinių 
fondų paramą Lietuvai sudaro net apie 1 mlrd. 
600 mln. litų.

Anot A Butkevičiaus, Nacionalinei mo
kėjimų agentūrai reikėtų sustiprinti vidaus 
audito sistemą, aukščiausią valdymo grandį 
- įsteigti naują pavaduotojo etatą kuris rū
pintųsi rizikos valdymo sistemos veikimu ir 
tobulinimu, aktyviau bendradarbiauti su 
teisėsaugos institucijomis. □

kas ką remia?
rinkimų ture rėmusį Petrą Auštrevičių, ofi

cialiai pareiškė antrajame rinkimų rate rem
sianti Valdą Adamkų. “Yra didelė grėsmė, 
jog LR Prezidente gali tapti Kazimira Pruns
kienė, o rudenį Min. Pirmininku - Viktoras 
Uspaskich ”. “Neturime leisti tokios valstybės 
kompromitacijos", - perspėja konservatoriai.

Tėvynės sąjunga kviečia visus rinkėjus 
balsuoti už Valdą Adamkų ir džiaugiasi, kad 
ir Petras Auštrevičius nedelsdamas paskelbė 
savo besąlygišką paramą V. Adamkui. V Adam
kų remia ir valdančioji Naujoji sąjunga.

Už K.Prunskienės kandidatūrą pasisakė 
buvęs kandidatas Česlovas Juršėnas: “Galu
tinė išvada yra tokia - Prezidentas Adamkus 
yra dešinesnis. Taigi, jis yra tolimesnis nuo 
mūsų. KPrunskienė vadovauja partijai, kuri 
yra mums artimesnė".

K.Prunskienę taip pat nutarė remti Lie
tuvos Rusų sąjungos taryba. “Ji žino mūsų 
šalies problemas, supranta tautinių mažumų 
poreikius", - sakoma tarybos pareiškime. 
K.Prunskienę remia ir Rolandas Paksas.
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Vytautas 
Patašius

♦ Indonezijos pra
šymu, Švedijos po
licija birželio 15 d. 
suėmė du svarbius 
maištaujančios Aceh 
provincijos suki
lėlių vadovus. Jie 
yra kaltinami sprog
dinimų. grobimų ir 
žudynių organi
zavimu. Švedijoje 

gyvenąs vyriausias sukilėlių lyderis paliktas 
laisvėje dėl senyvo amžiaus ir silpnos svei
katos. Abu suimtieji po kelių dienų vėl atgavo 
laisvę švedų teismo sprendimu, nesant pa
kankamų kaltės įrodymų.
♦ Birželio 15 d. teroristinė al-Qaeda orga
nizacija savo svetainėje parodė birželio 12 d. 
Saudi Arabijos sostinėje Ryadh pagrobtą 
amerikietį aviacijos inžinierių Paul Johnson. 
Abdul Aziz al-Muqrin, prisistatęs kaip Saudi 
Arabijos al-Qaeda lyderis, grąsino nužudysiąs 
amerikietį, jei per 72 valandas nebus paleisti 
visi Saudi Arabijoje kalinami jo organizacijos 
nariai. Saudi Vyriausybė atsisakė vesti derybas 
su teroristais.
♦ Birželio 18 d. al-Qaeda organizacija nu
žudė pagrobtą Paul Johnson, internete pa
rodydami jo galvos nukirtimą. Tos pačios 
dienos vakare Saudi Arabijos policija užklupo 
keturis teroristus, vežančius nužudyto ameri
kiečio kūną. Po susišaudymo nukauti visi 4 
teroristai, jų tarpe lyderis Abdul Aziz al- 
Muqrin. Atpažinti ir kiti trys nukautieji, po
licijos paieškomi daugel metų. Policija suėmė 
dar 12 įtariamų al-Qaeda narių.
♦ Tarptautinė Vėžio tyrimų agentūra pa
skelbė, kad plačiai pramonėje vartojamas 
chemikalas formaldehidas yra vėžio ligos 
sukėlėjas. Įrodyta, kad jis sukelia nosies ir 
burnos vėžį. Stiprūs, bet dar ne galutiniai 
duomenys riša formaldehidą ir su leukemija.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Marshall saugumo studijų centre Vokietijoje. 
2003-2004 m. mokėsi JAVKaro koledže Pen
silvanijoje. Šiuo metu pik. A Pocius yra įgijęs 
aukščiausią karinį išsilavinimą tarp Lietuvos 
aukštųjų karininkų.

Gedulo ir Vilties diena
Birželio 14 d. Lietuvoje buvo prisimintos 

ir pagerbtos Sovietų Sąjungos okupacinio 
režimo aukos. Laikinasis Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas ragino, kad skaudų likimą 
patyrusių asmenų vardai ir tremties bei po
kario kovos ženklai būtų tinkamai įamžinti 
miestų gatvėse, pastatų fasaduose, antka
piuose, kituose paminkluose.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos pirmininkas, Seimo narys Povilas Ja
kučionis apgailestavo, kad "demokratinis 
pasaulis nėra bešališkas, jis genocidu pri
pažįsta tik vienos tautos naikinimą”. “Na
cizmas ir komunizmas - tai broliai dvyniai, 
vienodi nusikaltėliai Tik nacizmas jau seniai 
pasmerktas ir nubaustas Niurnberge, o ko
munistų nusikaltėlių Niurnbergas dar lau
kia. Tikimai ir viliamės, kad teisingumo die
na netrukus ateis - ne dėl keršto, o dėl žmo
nijos saugumo ir dėl teisingumo" - teigė P. 
Jakučionis.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo LR laiki
nasis Prezidentas Artūras Paulauskas. Mm. 
Pirm. Algirdas Brazauskas ir kiti svečiai.

Lietuvos žmonės savo miestuose dalyva
vo eisenose ar jas stebėjo, dėjo gėles ir degė 
žvakes prie Kančios paminklų, klausėsi chorų, 
giesmių, deklamacijų, meldėsi bažnyčiose.

JAV pareigūnai atsako
Lietuvai įstojus į ES irNATO. jos piliečiai 

gali be vizų vy kti į kitas Europos šalis. Dalis 
Lietuvos gyventojų nesupranta, kodėl jų be
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Trumpai iš visur
♦ Irake tebesitęsia kovos su sukilėliais bei 
teroro veiksmai. Sukilėliai susprogdino naftos 
vamzdžius tiek krašto šiaurėje, tiek pietuose, 
beveik savaitei nutraukdami visą krašto naf
tos eksportą. Ypač daug žalos padarė du savi
žudžių susisprogdinimai birželio 17 d. Bag
dade. Pirmasis, įvykęs prie Irako kariuomenės 
naujokų ėmimo centro, užmušė 35 žmones, 
sužeidė 119. Po kelių valandų prie miesto 
savivaldybės centro susisprogdinęs savižu- 
dys užmušė 6 sargybinius.
♦ Birželio 18 d. Briuselyje po karštų ginčų 
Europos Sąjungos valstybių vadovai priėmė 
naują ES Konstitucijos projektą. Jis įsigalios 
visoms 25 valstybėms jį ratifikavus. Naujoji 
Konstitucija numato savo narėms valsty
bėms veto teisę užsienio reikalų, gynybos, 
kultūros, socialinės apsaugos ir mokesčių 
srityse, tačiau valstybės atsisako veto teisės 
daugelyje kitų veiklos sričių. Nesusitarta, kas 
pakeis dabartinės Europos Komisijos vadovą 
italą Romano Prodi, kurio kadencija pasibaigs 
lapkričio mėnesį.
♦ Birželio 19 d. Sudano prezidentas, spau
džiamas amerikiečių, paskelbė krašte mobili
zaciją, kad suburtų pakankamai jėgų nugink
luoti privačias arabų armijas, kurios siaučia 
vakarinėje Darfur provincijoje, žudydamos 
vietinius juodukus bei stumiančius juos iš jų 
gyvenviečių į kaimyninę Čado respubliką.
♦ Birželio 20 d. Filipinų parlamento komi
sija paskelbė, kad galutinai suvesti gegužės 
10 d. įvykusių prezidento rinkimų duomenys. 
Išrinkta dabartinė Filipinų prezidentė Gloria 
Arroyo, surinkusi virš 1 milijono balsų daugiau 
už svarbiausią varžovą, kino artistą Fernando 
Poe. Prezidentas renkamas 6 metų kadencijai.
♦ Birželio 20 d. Indija ir Pakistanas susitarė
pratęsti atominių ginklų bandymų draudimą. 
Įvestas tiesioginis telefoninis ryšys tarp abiejų 
valstybių Užsienio reikalų ministerijų, lik
viduojant galimus incidentus. n 

vizų neįsileidžia JAV ir daro priekaištus JAV 
konsulato darbuotojams. Birželio 10 d. Lietu
voje dirbantys JAV diplomatai susitikime su 
Lietuvos žurnalistais aiškino, kad griežtą mig
racijos kontrolę didele dalimi lemia pačių lietu
vių elgesys ir ragino JAV pasilikti tik legaliai.

“Skaudus faktas, kad dauguma lietuvių 
vyksta su turistinėmis vizomis ir nelegaliai 
dirba tris, šešis mėnesius ar ilgiau. Daugelis 
išjų tai daro Čikagoje, kur aš pati užaugau”, 
- sakė JAV ambasados Lietuvoje konsule Rūta 
D. Elvikis. Konsule toliau aiškino, jog per 
pastaruosius dvejus metus dėl nelegalaus 
darbo iš Čikagos išsiųsta daugiau nei 2000 
lietuvių. JAV pareigūnų atliktas vidinis patik
rinimas parodė, kad per paskutinius dvejus 
metus daugiau nei 40% asmenų gavusių tu
ristines vizas į JAV, laiku nesugrįžo į Lietuvą.

Pagal Amerikos Kongreso nuostas bevizis 
režimas taikomas toms šalims, kurių piliečių 
vizų prašymų atmetama ne daugiau kaip 3 
%. Pernai Lietuvos piliečių prašomų vizų buvo 
atmesta apie 30%. Šiuo metu į bevizio režimo 
sąrašą JAV yra įtraukusi tik vieną Rylų Euro
pos regiono šalį - Slovėniją.

Konsule pabrėžė: “Ar šalis atitinka šiuos 
reikalavimus, nepriklauso nuo politinių 
sprendimų. Narystė NATO ir Europos Sąjun
goje nereiškia, kad Lietuva yra tinkama 
beviziam režimui.. Pagrindinis reikalavi
mas - mažas vizų neišdavimo piliečiams 
skaičius toje užsienio valstybėje ir mažas 
vizų režimo pažeidimų bei nelegalaus darbo 
atvejų skaičius".

JAV turi nepaprastai daug ir įvairių vizų 
rūšių, kuriomis kitų šalių piliečiai gali 
pasinaudoti. Jos visos turi tam tikrus ap
ribojimus, kurių reikia prisilaikyti, kad liktum 
legaliu lankytoju.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGITC biuleteniais.

Rinkimų atgarsiai
IŠ DEŠINĖS...
G. Vagnorius: “ateina prorusiškos 

jėgos”
Birželio 15 d. (ELTA). Europarlamento 

rinkimus laimėjo politinis cinizmas ir žmonių 
skurdintojai, o triuškinančiai pralaimėjo de
šiniosios partijos, teigia ekspremjeras Gedi
minas Vagnorius. Komentuodamas Lietuvoje 
pasibaigusius Europos Parlamento rinkimus, 
Eltai jis sakė, kad “į valdžią Lietuvoje ateina 
prorusiškos jėgos, kurios ciniškai tyčiojosi 
iš paprastų žmonių ir visos lietuvių tautos”.

Jeigu žmonės ir per Seimo rinkimus bal
suos už Darbo partiją, tai, G. Vagnoriaus nuo
mone, geresnio gyvenimo jie nepamatys dar 
bent 4 metus. “Tada dar didės nedarbas, dar 
daugiau mūsų bendrapiliečių paliks Lie
tuvą, o jų vietą užims ateiviai iš Azijos ir ki
tų Rytų kraštų”, - prognozavo jis.

G. Vagnoriaus teigimu, būdamas Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininku Viktoras 
Uspaskich atvirai priešinosi net varganos 
minimalios algos padidinimui ir rublinių 
indėlių grąžinimui. “Šiek tiek padidinti 5 
metus “šaldytą" minimalią mėnesinę algą 
(kartu ir pensijas) privertėme dabartinę val
džių tik po to, kai praėjusį rudenį neliko V. 
Uspaskicho, kuris blokuodavo bet kokias 
dirbančių ir pensininkų padėties pagerini
mo iniciatyvas”, - pažymėjo G. Vtgnorius.

Jo vertinimu, Europarlamento rinkimus 
triuškinančiai pralaimėjo centro ir dešinės 
jėgos, kurios, net būdamos opozicijoje, jo 
paskaičiavimais, gavo tik 28.9%, kai kairio
sioms partijoms teko net 70.8% rinkėjų balsų. 
“Taigi antilietuviškas frontas Lietuvoje per 
šiuos Seimo rinkimus gali turėti net konsti
tucinę daugumą!" - perspėjo G. Vtgnorius.

Išvykus į Europos Parlamentą Vytautui 
Landsbergiui, Tėvynės sąjunga, G. Vagno
riaus nuomone. Seimo rinkimuose gali gauti 
dar mažiau balsų. “Toliau, deja, krenta ir li
beralų reitingas. Sekančiame Seime dešinie
ji gali turėti vos 25-28 (iš 141) mandatus, 
tad jų nepakaktų net kreipimuisi į Konsti
tucinį Teismą pasirašyti”, - sakė jis Eltai.

G. Vagnoriaus nuomone, centro dešinės 
politikos stovykloje akivaizdus pakrikimas, 
situacija reikalauja esminių naujovių, kurios 
galėtų atnešti stabilumo ir tikros gerovės 
Lietuvos žmonėms.

Pasak jo, rusakalbiai Lietuvos rajonai bal
savo už Rusų sąjungą. “Didelę dalį lietuvių 
apgaulingaispažadais taip pat suviliojo pro- 
rusiški politikai, kurių atėjimas į valdžią tik

Laik. Prez. A.Paulauskas - susirūpinęs
(ELTA). Rinkėjų apsisprendimas, už kurį 

kandidatą balsuoti per antrąjį Prezidento 
rinkimų Imą bus pirmiausia vertybinis - su
sijęs su šalies orientacija į Rytus arba į Va
karas. Tai birželio 14 d. kalbėdamas per “Ži
nių radiją”, pareiškė laikinasis Prezidentas 
Artūras Paulauskas.

“Manau, kad šis balsavimas - tai verty
binis pasirinkimas, vakarietiškos orienta
cijos pasirinkimas", - sakė jis. Jo požiūriu, 
antrojo rato kandidatai - Valdas Adamkus ir 
Kazimira Prunskienė - ir už juos balsuosian
tys rinkėjai skirtingai mato Lietuvos ateitį. 
“Norim ar nenorim, ir visuomenė taip skirs
tosi Yra tie, kurie mąsto apie valstybės ateitį 
ir turi savo pasirinkimą - mato mus NATO, 
ES, mato aktyvią, į Vakarus orientuotą užsie
nio politiką, euroatlantinių ryšių stiprėji
mą. Kiti gali matyti kitą kryptį: tai gali būti 
Rytai, kitokia nuomonė Prezidento atsako
mybės klausimu ”, - pažymėjo APaulauskas. 
Jo nuomone, antrasis Prezidento rinkimų ratas 
turėtų žmones “sukrėsti”. Jis teigė esąs įsitiki
nęs, jog menkas rinkėjų aktyvumas (pirmame 
rate balsavo tik48.2% rinkėjų) antrajame ture 
gali lemti “labai blogus rezultatus”.

Savo ruožtu Europos Parlamento (EP) 
rinkimų rezultatus laikinasis Prezidentas 

padidintų netvarką ir skurdą Lietuvoje. Tad 
ne tik rinkėjai, bet ir politinės partijos pri
valės apsispręsti, kokį gyvenimą - skurdų 
baltarusišką ar pasiturintį vakarietišką - 
norės matyti Lietuvoje”, - pažymėjo Gedi
minas Vagnorius.

IŠ KAIRĖS...
A.Brazauskas: “sunku įsivaizduoti!”

Birželio 15 d. (ELTA). Antrajame Prezi
dento rinkimų ture A.Brazausko vedama 
Socialdemokratų partija gali neparemti nė 
vieno kandidato. Tačiau Premjeras ABra- 
zauskas pripažino, kad jis pats sunkiai įsi
vaizduoja, jog šalies vadove galėtų būti 
Kazimira Prunskienė, o Premjera - Viktoras 
Uspaskich. A Brazauskas nuogąstavo, kad 
neatsakingais veiksmais būtų galima greitai 
prarasti tai, kad Lietuvoje pasiekta.

“Vienas kitas neatsakingas poelgis ir 
Europos Sąjunga uždarys savo fondus, iš 
kurių per artimiausius pustrečių metų tu
rėtume gauti apie 8 mlrd. litų. Mane tai bau
gina, kadangi gerai žinau jų discipliną ir 
reikalavimus”, - kalbėjo Premjeras.

Jis pabrėžė negalįs įsivaizduoti irto, kad 
per netrukus rinksimą naują Seimą ateis 
visiškai nauji Ministrų Kabineto nariai ir 
pradės viską iš naujo. “Sunku įsivaizduoti, 
kuo visa tai baigsis”, - sakė A Brazauskas

LENKAI APIE PREZIDENTO 
RINKIMUS...

Birželio 14 d. (PAP-ELTA). Sekmadienį 
įvykusių pirmalaikių Lietuvos Prezidento 
rinkimų rezultatai nėra netikėti, rašo Lenkijos 
naujienų agentūros PAP korespondentė 
Vilniuje.

“V. Adamkus pirmavo pagal visuomenės 
apklausų rezultatus O K. Prunskienei daug 
balsų padėjo gauti tai, kad rinkimų išva
karėse atstatydintas Prezidentas Rolandas 
Paksas paragino rinkėjus balsuoti už ją. 
Suprantama, kad žmonės ne taip greitai kei
čia savo orientaciją", - sakė PAP korespon
dentei politologas Antanas Kulakauskas.

Jo manymu, kova dėl valstybės vadovo 
posto antrajame ture, įvyksiančiame po dviejų 
savaičių, bus politinė ir ideologinė kova.

“V. Adamkus ir K. Prunskienė - tai dvi 
priešingybės tarp penkių kandidatų. V. 
Adamkus atstovauja aiškiai provakarietiš- 
kai politikai, o K Prunskienė yra už aktyves
nį bendradarbiavimą su Rytais. Kova bus 
įdomi”, - prognozuoja A Kulakauskas.

įvertino skeptiškai. “Koncentruotaipasaky
čiau taip: tai buvo ryškus protestas. Tąpro- 
testą — nepasitenkinimą valdžia, nusivylimą 
viskuo ir visais per 14 nepriklausomybės 
metų - sumaniai kurstė Darbo partija. Rin
kėjai pasirinko protestą, atidavė balsus Dar
bo partijai”, - sakė A. Paulauskas.

Jo žodžiais, už Darbo partiją balsavę 
žmonės siekia lengvo problemų sprendimo ir 
“lengvo gyvenimo ". “Balsuodamiprieš val
džią, protestuodami, jie akivaizdžiai para
do, kad visiškai atsiduoda populistų valdžias 
įtakai”, - pažymėjo laikinasis Prezidentas.

A Paulausko žodžiais, švietimas yra svar
bus kovojant su populizmu, tačiau vien jo 
nepakanka. Anot laikinojo Prezidento, reikia 
spręsti svarbias socialines problemas.

“Turimepripažinti, kad šiandien pensi
jos mažos, yra nedarbas, biurokratizmas ir 
tai, kas susiję su valstybės įsipareigojimą 
vykdymu - indėlių grąžinimu, kompensaci
jomis už negrąžintą žemę. Ir, aišku, tie skir
tumai tarp miesto ir kaimo labai erzina žmo
nes”, - teigė A Paulauskas.

Jis taip pat nuogąstavo dėl menko rinkėjų 
aktyvumo: “Šitie žmonės netenka moralinis 
teisės kritikuoti valdžios sprendimų, nes jie 
nedalyvauja tos valdžios rinkimuose”. Q
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Bendruomenės baruose_________
Mokintis lietuviškai — per internetą
Prieš kelias savaites Sydnėjaus lietuviai išgirdo malonią žinią, kad NSH7 valdžia vėl 

stambiai parėmė Sydnėjuje įkurtą internetu dirbantį Lietuvių Informacijos Centrą 
“SLIC". Dabar gautoji parama ($15,490) skiriama lietuvių kalbos mokymui per in
ternetą. Apie naująsias galimybes MP bendradarbis lt r. t/įįtautas Rontela 
kalbėjosi su SLlC’o vadove Ramona Ratas-Zakarevičiene

Neseniai per Lietuvių Klube vykusį ke
turgubą minėjimą (Motinos Diena, spaudos 
atgavimo šimtmetis, Lietuvos įstojimas į ES 
ir NATO) išgirdome linksmą žinią, kad 
Sydnėjaus Lietuvių Informacijos Centras 
(SLIC) gavo stambią $15,490 paramą iš 
NSW valdžios. Ši parama skirta įvesti in
ternete lietuvių kalbos mokymo programą 
“Learn Lithuanian Online”. Papasakoki
te, kam ši programa yra skirta ir kaip ja 
galės naudotis internetą turintys asmenys?

Lietuvių kalbos mokymo programa “Leant 
Lithuanian Online” bus pasiekiama per Syd
nėjaus Liet. Informacijos Centro svetainę 
www.slic.org.au Programa sutrumpintai va
dinsis “LLL” (“Lithuanian Language Lessons”).

Pirma pamoka bus pristatyta šių metų 
liepos gale. Laikui bėgant iš viso bus paruoš
tos 24 atskiros pamokos, kurios susidomė
jusiems bus prieinamos visiškai veltui. Pa
mokas bus galima pasiekti per savo persona
linį kompiuterį, įsijungus internetą, prisijun
gus prie SLIC’o svetainės wvvvv.slic.org.au 
ir tuomet paspaudus “LLL” simbolį. Galima 
bus su įdomumu mokintis lietuvių kalbos, 
žodžius ir sakinius matant parašytus ir taip 
pat išgirsiant juos ištartus.

Šios lietuvių kalbos pamokos tiks visiems 
angliškai kalbantiems žmonėms, kurie nori 
išmokti lietuvių kalbos - ar jie būtų lietuvių 
kilmės, ar bendrai lietinių kalba susidomėję 
asmenys. Pamokos tiks šeimoms, įvairaus am
žiaus vaikams ir suaugusiems. Visiški naujo

Renata Popenhagen 
skina tarptautinius 

laurus
Kaip malonu pranešti, kad Sydney lietu

viškos mokyklos ir Fort Street - Selective High 
School 12 klasės moksleivė Renata Popen
hagen. parašiusi konkursine tema straipsnį 
“Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą”, buvo 
išrinkta dalyvauti “Tarptautinėje jaunųjų 
vadovų konferencijoje” (GYLC - Global 
Young Leaders Conference) Washingtone. 
Konferencija vyks nuo birželio 27 d. iki liepos 
8 d. JAV sostinėje. Tokia laimė nusišypsojo 
350-čiai pasaulio šalių jaunuoliams, kurie 
pasižymėjo stropumu, brandumu ir patraukė 
dėmesį savo sukauptų žinių kraičiu. Konfe
renciją organizuoja JAV švietėjiška organiza
cija. kuriai priklauso apie 400 parlamentarų 
ir virš 40 kraštų ambasadų atstovai.

Renatos laukia seminarai, paskaitos, 
svarstymai, diskusijos ir įtempto dėmesin
gumo bei sumanumo reikalaujantis stažas. 
Konferencijos programa įdomi ir labai įvairi.

Dalyviai pirmiausiai bus supažindinami 
su pasaulinėmis problemomis ir analizių bei 
diskusijų seminaruose ruošiami galimiems jų 
sprendimams ateityje. Be to, jie turės progą 
kalbėtis su aukštais valdžios pareigūnais, ku
rie įtaigoja politiką, finansus, kultūrą ir dip
lomatinius santykius su kitomis tautomis, bei 
dalyvauti specialių seminarų programose, 
kuriose lavins ir vystys vadybinius įgūdžius. 
Jie taip pat praves diskusijas su savo ben
draamžiais iš skirtingų šalių ir ieškos būdų 
kaip išvengti, pašalinti pasaulio kraštų su
priešinimo ir konfliktų atvejus.

Seminarų, analizių ir svarstymų visumos 
apogėjus - įsisavintų įgūdžių pritaikymas 
įvyks konferencijos pabaigoje. Dalyviai turės 
progą parodyti, ko jie išmoko - kaip įtiki
nančiai ir tolerantiškai pateikti savo nuomo- 

kai sau tinkamu laiku galės be jokių sunkumų 
pradėti ir suprasti įdomiai paruoštas pamokas 
ir jas, norint, pakartoti iki sekančios pamo
kos, kuri bus pristatyta po sekančių dviejų 
savaičių. Parneštos pamokos išliks ant sve
tainės puslapių ilgą laiką. Taigi, norintys 
mokytis galės jas pradėti ir vėliau, pagal as
menines galimybes. Tie, kurie neturi asmeni
nių komputerių namuose, galės tas pamokas 
pasiekti per interneto kavines.

Sydnėjaus Lietuvių Informacinis Cen
tras (SLIC) finansinę paramą gauna jau ne 
pirmą kartą. Atrodo, NSW valdžia domisi 
“etniniais” reikalais ir jiems skiria nemažai 
lėšų - bet reikia žinoti, kaip jų prašytė Šį 
kartą paramos gavimą palengvino ir tai, 
kad ALB Sydnėjaus Apylinkė jau yra in
korporuota. Papasakokite apie savo malo
niai stebinančią sėkmę.

Šios rūšies finansines dotacijas (“Com
munity Development Grants Program”) kas
met skiria NSW valdžia ir Premjeras Bob Carr 
etniniams projektams per “Community 
Relations Commission for a Multicultural 
NSW”. Tačiau ši parama yra susieta su tam 
tikromis sąlygomis. Paramos prašymas 
(“application”) turi atitikti vienam ar daugiau 
valdžios nustatytų kriterijų. Svarbu, kad pro
jektas būtų plačios apimties ir būtų naudingas 
kuo didesniam skaičiui žmonių. Prašant reikia 
apibūdinti projekto naudą, veiklą, numato
mus ateities pasiekimus, finansinę struktūrą 
ir atsakyti į gana daug kitų klausimų apie 

Renata Popenhagen.

nę, vesti derybas, sudaryti partnerių koali
cijas, spręsti užsienio pagalbos, pasaulio 
šiltėjimo, tautų bendradarbiavimo, kosmoso 
tyrinėjimo ir žmogaus teisių globalinio 
pripažinimo klausimus bei problemas.

Pagaliau šios konferencijos dalyviai lan
kysis valdžios įstaigose, Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje, Wall Street biržoje, kur jie bus 
supažindinti su šių veiksnių paskirtimis.

Linkime Renatai sėkmės! Turėdama ne tik 
gerų mokslo žinių, bet ir praktinių žinių iš 
skautavimo, vaidybinių ir kalbinių gabumų 
(tokia jaunutė ji profesiniai atliko senelės 
Jacques rolę Eugene Ionesco dramoje 
“Jacques ou la Soumission”), o ir pojūčių me
nui (močiutės Martinos sudominta tauto
daile, išmoko austi juostas ir kurti šiaudinu
kus eglučių puošybai), neabejojame, kad 
dalyvavimas konferencijoje praplės horizon
tus ir subrandins jos asmenybę. Ateityje ji būtų 
gerai pasiruošusi vadovauti Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, jei bus pakviesta eiti 
šias pareigas. Gero vėjo, Renata!

Isolda Poželaitė-Davis AM

Nuotraukoje- ruošiant lietuvių kalbos pamokas. Iš kairės: dr. Ramutis Zakarevičius, 
dr. Liuda Apinytė-Popenhagen, Mark Paisley, Ramona Ratas-Zakarevičius.

projekto detales: kaip bus projektas išpildy
tas, kokie savanoriai dirbs veltui, kiek va
landų. kokie kvalifikuoti žmonės atliks darbą.

Man, kaip meniškos dvasios asmeniui, 
yra lengviau tą planavimo viziją sukurti gal
voj, o vėliau vis tiek reikia žodžiais paaiš
kinti ant popieriaus. Tas prašymas turi būti 
pasirašytas inkorporuotos nekomercinės 
(“non-profit”) etninės bendruomenės pir
mininko ir iždininko arba sekretoriaus. Ši 
bendruomenė, be to, turi turėti savo visuo
meninės atsakomybės (“public liability”) 
draudimą. Prašymą dėl šio mūsų “LLL” 
projekto pateikė ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba savo 2002-2003 metų kadencijoje.

Dėkoju mūsų NSW lietuviams už pri
tarimą ir ypač savo vyrui dr. Ramučiui Zaka
revičiui (tuometiniam pirmininkui) bei Vincui 
Bakaičiui (tuometiniam iždininkui) už tą ver
tingą žingsnį inkorporuojant ALB Sydnėjaus 
Apylinkę. Tada mačiau, kad toks žingsnis 
lietuvių organizacijoms bus didelė nauda.

Community Relations Commission daug 
palankiau žiūri į pateikiamus projektus, jeigu 
prašančios organizacijos yra pačios pasity- 
žusios prisidėti prie projekto finansavimo ir 
randa projektui papildomų lėšų iš savo pa
čių bendruomenių. Tuo remiantis, Australi
jos Lietuvių Fondas buvo prašytas prisidė
ti prie šio projekto finansavimo ir tai buvo 
įrašyta į prašymą valdžiai. Po prašymo 
sėkmės, Australijos Lietuvių Fondas skyrė 
SLIC’ui $1,000 dėl LLL finansavimo. Ši su
ma jau yra gauta ir įdėta į ALB Sydnėjaus 
Apylinkės sąskaitą dėl LLL projekto. Šir
dingai dėkojame ALF už šią paramą.

Apie SLIC’ą skaitome “Mūsų Pastogė
je” ir girdime per Bendruomenės susirin
kimus. Atrodo, laikui bėgant keitėsi ir 
SLIC’o darbuotojų sąstatas. Ir visi jie buvo 
bei tebėra neapmokami savanoriai. Kas da

Trėmimų minėjimas Canberroje
Birželio 13d. Lenkų Klube, Turner prie

miestyje, susirinko gražus būrys (apie 75) 
canberriškių paminėti ir pagerbti sovietų 
ištremtuosius 1941-1953 laikotarpyje. Vie
naip ar kitaip Canberros visos pabaltiečių 
bendruomenes prisidėjo prie šių metų mi
nėjimo pasisekimo: Latvių bendruomenės 
pirmininkas Eriks Ingeviks pravedė minė
jimą; lietuviams gerai pažįstamas dr. Al
gimantas Kabaila skaitė pagrindinę paskai
tą; latvaitė Kaija Upeniece parūpino muzi
kinę meninę programą; ir visos bendruo
menes prisidėjo prie užkandžių.

Šis bendras pabaltiečių minėjimas buvo 
pirmas Canberroje po Baltų Komiteto likvi
dacijos 1997 m. Savo paskaitoje dr. A. 
Kabaila pateikė klausimą: ar reikia toliau 
tęsti metinius trėmimų minėjimus? Juk jie 
vis kartoja maždaug tą patį. Atsižvelgęs į 
tai, kad sovietų deportacijos buvo ilgai 
nuslėptos nuo pasaulio dėmesio ir kad ki
tos nuskriaustos tautos sugebėjo per savo 
aktyvumą pritraukti pasaulio dėmesį savo 
naudai, dr. Kabaila davė suprasti, kad pa
baltiečių tautoms tokie minėjimai gali duoti 
pragmatiškos politinės naudos, todėl svarbu 
ir toliau tęsti trėmimų minėjimus. Savo 
paskaitoje prelegentas pateikė šiurpių nu- 

bar sudaro SLIC’o “personalą”, kurie tem
pia tokią gan sunkią naštą?

SLIC’o pradžioje turėjome nemažai sava
norių, bet laikui bėgant, dėl įvairių šeimy
ninių priežasčių, dauguma jų nuo projekto 
nutolo. Dabar daug SLIC’o darbo tempia dr. 
Ramutis Zakarevičius, Petras Viržintas (tinklo 
tvarkytojas) ir aš pati (SLIC’o pirmininkė).. 
Buvęs SLIC’o projekto menedžeris Antanas 
Mikus ir toliau retkarčiais padeda.

Keičiantis Lietuvių Klubo padėčiai, 
SLIC’as tikisi, kad neatsiras problemų SLIC’o 
kompiuterinės įrangos apgyvendinimui nau
jose Klubo patalpose. SLIC’o kompiuterinė 
įranga buvo gauta lietuvių bendruomenės 
naudai ir tokiems tolimesniems projektams 
kaip dabartinis LLL projektas.

Pinigai, gauti iš NSW valdžios ($15,490) 
ir ALF ($1,000), yra valdomi ALB Sydnėjaus 
Apylinkes Valdybos. Šios lėšos bus panau
dotos paruošiant visas 24 atskiras lietuvių 
kalbos pamokas, su balso įrašymu ir meniš
ku pristatymu. Pagal dotacijos taisykles, lė
šos turi būti panaudotos sumokant darbuo
tojams, gyvenantiems NSW, kurie yra kvali
fikuoti mokytojai ir techniniai profesionalai. 
Kvalifikuota mokytoja dr. Liuda Apinytė- 
Popenhagen paruoš pamokas ir balso įrašy
mą. LLL tinklalapių paruošimą tvarkys Mark 
Paisley, o Petras Viržintas lieka tinklo tvarky
tojas (webmaster). Bendrai, projekto sėkmin
gas pravėdintas krinta ant savanorių Ra
mučio ir mano pačios pečių.

Ateityje lauksime publikos įvertinimo ir 
tikimės, kad rasime naujų SLIC’o Komiteto 
narių, kurie prisidės prie datbo. Šia proga 
noriu padėkoti visiems mūsų tautiečiams, 
kurie yra jau prisidėję prie SLIC’o darbo, ar 
tai pradžioje prie SLIC’o įkūrimo, ar pateik
dami SLIC’o puslapiams medžiagą, kuri yra 
jau panaudota, ar bus panaudota ateityje.

Dr. Algimantas Kabaila minėmimo metu.

kentėjusių pavyzdžių iš kiekvienos pabal
tiečių tautos, svarbesnių statistinių duo
menų ir prisiminė savo asmeninį patyrimą 
1941 metais Lietuvoje.

Minėjimas baigėsi trumpu violončelės 
koncertėliu su Vivaldi ir Čaikovskio kūri
niais. Sekė kavutė bei užkandžiai. Buvo ma
loniai pabendrauta. Jonas Mockūnas
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Lietuviai pasaulyje
Vėl rusų įtaka?

Gintaras Sarafinas, “Veidas”

“Lietuva - rusams”, - tokią krauju užrašy
tą frazę Lietuvos pareigūnai pamatė trauki
nyje Kaliningradas - Maskva. Ir šis faktas, ir 
šis užrašas daugelį nupurtė, nes jau senokai 
esame ką nors panašaus skaitę. Iš pirmo 
žvilgsnio gali susidaryti įspūdis, kad tai kokio 
nevispročio siautėjimas. “Tačiau panašiai 
mąsto gana daug Rusijos gyventojų, nes Ry
tuose net ir prabėgus keturiolikai metų te
bėra gajos revanšistinės nuotaikos. Daugu
ma paprastų rusų ir šiandien neabejoja, kad 
buvusios Sovietų Sąjungos respublikos pri
valo būti Rusijos įtakos zonoje”, - dėsto 
politologas Lauras Bielinis.

Jam pritaria politologas Vladas Sirutavi- 
čius, kurio nuomone, Rusija siekia ir sieks 
išlaikyti savo įtaką Baltijos kraštuose, nes 
pagrįstai jaučia, kad net ir įstojus į ES šių 
valstybių visuomenės išlaikė pakankamai 
daug ryšių su Rusija. “Galime būti tikri, kad 
Rusija bandys išnaudoti visą mūsų nepaty
rimą, sutrikimą, krizes, socialinius atotrū
kius, ir blogiausia - ją gali lydėti sėkmė Itin 
pavojinga, kad Rusija ėmė veikti labai sub
tiliai, naudodama rafinuotus instrumentus, 
ir kaip aiškėja, darbui Rytų Europoje skiria 
daugfinansinių bei žmogiškųjų resursų, nes 
šį regioną nusprendė panaudoti kaip plac
darmą daryti savo įtaką ES”, - mano V.Si- 
rutavičius.

Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija siūlo nedramatizuoti padėties. 
“Anksčiau skeptikai aiškino, jog Rusija labai 
nenorinti, kad Lietuva taptų NATO nare, ir 
esą mes neįstosime į šį Aljansą. Tačiau mes 
įstojome. Vėliau tvirtinta, kad mes nesusi
tvarkysime su tranzito į Kaliningradą prob
lema, tačiau ir šį klausimą išsprendėme. 
Dabar kuriami dar kitokie mitai, tačiau aš 
tikiu, kad mes savo interesus sugebėsime 
apginti. Svarbiausia atskirti realias grėsmes 
nuo tiesiog aštrių vertinimų”. - teigia Už
sienio reikalų ministerijos sekretorius Evaldas 
Ignatavičius.

Nors oficialiose kalbose Lietuvos politikai 
tvirtina, kad šiandien Lietuvos ir Rusijos 
santykiai geri kaip niekada, su realybe tai, 
regis, turi mažai ką bendra, nes paslėptos 
įtampos tik daugėja.

’’Beje, apie Rusijos kėslus sužinoti gali
me ne tik iš slaptų spec, tarnybų ataskaitų, 
bet ir iš gana viešų Kremliaus analitikų su
formuluotų strateginių uždavinių: Baltijos 
šalyse Rusija nori turėti prorusiškai nusi
teikusį elitą”, - priminė V.Sirutavičius.

Apie rimtus Rusijos tikslus Lietuvoje 
byloja ir itin platūs Rusijos ambasados 
Lietuvoje veiklos mastai bei interesų laukai. 
Šią išvadą puikiausiai patvirtina trijų įklim
pusių Rusijos diplomatų priverstinis išsiun
timas iš Lietuvos.

"Negąsdinkite mūsų tais rusais, nes jie 
visai nebaisūs, o konservatorių rusofobija 
jau seniai visiems žinoma ir atsibodusi”. - 
tai įprasta vidutinio Lietuvos rinkėjo retorika. 
Tokia tamsi, nekritiška ir naivi masė - puikus 
molis Rusijos “dirbiniams” gaminti. Prieš 
pusantrų metų Rusijai teko investuoti keletą 
milijonų dolerių, kad į aukščiausius Lietuvos 
valdžios postus galėtų stumti prorusiškų 
pažiūrų politikus, o šiemet aukščiausi Lietu
vos postai rusams kainuos kur kas pigiau, 
kai kurie - netgi veltui. Juk šiandien, dar net 
neinvestavus pinigų, rusą Viktorą Uspaskich 
Lietuvos premjero poste nori matyti dau
giau nei ketvirtadalis Lietuvos rinkėjų. Jei 
labai norės - tai ir pamatys.

“Įsivaizduoju didžiausių pasaulio agen
tūrų pranešimus po Seimo rinkimų: “Lietu
viai išsirinko rusų oligarchą" arba “Lietu- 
viusir vėl nupirko rusiški pinigai”, -nejaukią
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ateitį piešia R. Juknevičienė ir ragina rinkėjus 
atsikvošėti. “EUspaskichasdergia viską, kas 
buvo taip nelengvai pasiekta nuo nepriklau
somybės atkūrimo. Juk nuolat puldamas, 
jog viskas nepriklausomoje Lietuvoje blo
gai, jis atvirai į žmonių pasąmone diegia 
Kremliaus nuostatą, kad ir pati nepriklau
somybė — klaida. Pirkdamas televizijos ete
rį lyg dujas iš “Gazpromo", perka lietuvius 
urmu ir gana nedidele kaina. Jei atsirastų 
galinčių pasakyti, kad garbė svarbiau už 
Uspaskich ar Ciubais pinigus, tada būtų 
galima sakyti—pasimokėm, Kremliaus stra
tegų į Lietuvą orientuoti pinigai taip lengvai 
lietuvių nebenupirks".

Konservatorių nuomone, rusai mūsų 
valstybėje giliai įleidę šaknis, ir veikia bei 
veiks ne vien per V.Uspaskichą. “Pasitvirtina 
neoficialios žinios, kad per šiuos prezidento 
rinkimus Rusijos korta yra Kazimira Pruns
kienė", - pavojaus varpais skambina Vytautas 
Landsbergis. “Labai ryškus signalas yra 
pastarojo “Liuoso laikraščio” numerio 13 
puslapis, kuriame be atrankos daužomi Ar
tūras Paulauskas, Mečys Laurinkus, Valdas 
Adamkus, Artūras Zuokas, Andrius Kubi
lius, Algirdas Brazauskas ir kt Vienintelė 
saulėta ir spalvota prošvaistė yra K.Pruns- 
kienė. Tai šiandien jau pirmaujanti kan
didatė”.

Tuo tarpu pati K.Prunskienė neabejoja, 
kad tai eilinis VLandsbergio “žagsėjimas”: 
“Juk tai šmeižtas, todėl neatmetu galimybės 
kreiptis į teismą. Kai neturi prie ko prikibti, 
tuomet konservatoriai imasi Rusijos arkliu
ko ir ant jo sodina visus savo priešus Tar
kime, pastarąjį dešimtmetį mano santykiai 
su Vokietija yra dešimteriopai aktyvesni nei 
su Rusija, tačiau konservatoriai vis tiek 
aiškina savo išsigalvotas versijas”.

Pasak K.Pninskienės, Lietuvos politikai 
skirstytini į dvi grupes: į mos, kurie nuolat 
nori konfliktuoti su Rusija ir tampyti liūtą už 
ūsų. ir į tuos, kurie mano, kad savo tikslų 
galima pasiekti ir draugiškai bendraujant su 
kaimynais.

Bet galimas ir kitoks politikų skirstymas: 
į prorusiškuosius ir į provakarietiškuosius. 
“Vilmorus” apklausti Lietuvos gyventojai prie 
labiausiai prorusiškų Lietuvos politikų pri
skyrė RPaksą, V.Uspaskichą, A.Brazauską ir 
K. Prunskienę, tuo pademonstruodami lyg ir 
puikią nuovoką. “Kita vertus, dėl to mūsų 
politikų prorusiškumo nemažai Lietuvos 
gyventojų nemato jokios problemos, jie tai 
vertina netgi kaip privalumą”, - baisisi 
RJuknevičienė.

Tai. regis, visai natūralu, nes kitos ap
klausos rezultatai liudija, kad pusė visų 
Lietuvos gyventojų ilgisi sovietmečio ir tą 
sovietmetį sieja su Rusiją kurijų nuomone, 
yra gėris. Pasak konservatorių, labai blogai, 
kad Lietuvos žiniasklaida nerodo, kaip šian
dien gyvena dauguma rusų, todėl lietuviai 
šias spragas užkaišioja senais stereotipais 
apie neva sovietinį rojų.

Beje, apie Rusiją pernelyg gerai galvoja 
ir dauguma Vakartį europiečių, kurių požiūris 
į Rusiją labai jau romatiškas, esą ši šalis de- 
mokratiškėja. tolerantiškėja. Europiečiai tik 
dabar pokyčius Rusijoje ima vertinti skep
tiškiau.

Šiandien Lietuva. Latvija ir Estija laikosi 
skirtingos bendravimo su Rusija taktikos. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos va
dovybė pasirinko minkštakūniškąją diplo
matiją vis kartodama, jog įtampos tarp Lie
tuvos ir Rusijos nėra, bei praktikuodama neva 
lanksčią o iš tiesų prisitaikėlišką retoriką kad 
tik nieko blogo nepasakytume, kad tik Rusija 
neįsižeistų. Tuo tarpu Estija pasirinko kur kas 
agresyvesnį bendravimo su Rusija būdą bei 
tvirto stuburo politiką. Kuri valstybė labiau 
laimės, pamatysime jau netrukus.

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Iš čia ir iš ten popuri
Sydney - Lietuvių “haute cuisine” jau 

įsipilietino Australijoje. SMH 2004. 06.01 
priede Good Living skiltyse aprašyta Dari
jos Meginienės (Lietuvių Klubas) kulinari
jos meno pažiba -“cepelinai su mėsa”. Prie
do 12-ame puslapyje apie 50 eilučių straips
nyje puikuojasi graži cepelinų nuotrauka, 
kaip ir jaunatviškai, patraukliai atrodančios 
šefės fotografija. Sveikiname!

Sydney - Vilnius. Vis prisimename mū
sų mielą “Sodybos” Broniuką ir jo Palmyru- 
tę (Žalius). O jis ir mūsų nepamiršta. Skaity
ti jo ilgus laiškus - vienas malonumas. Na, 
ir štai paskutiniame draugui V. rašo, kad jį 
įtėvino Šimonių 12 ir 13 metųvid. mokyklos 
šeštokai - devynios mergaitės ir penki vy
rukai. Jų tarpe yra ir poetinį pašaukimą pa
jutusių jaunuolių, kurie Broniuko vis prašo 
“recepto” gerai eilių kūrybai. Puiku, kad šie 
jauni žmonės dar nesumaterialėjo!

Melbourne. Kaip smagu išgirsti, kad 
Mclboumo jaunimas veiklus. JauŽinios jau 
“peršoko”50 metų barjerą. Sėkmės! Ar ne
reikėtų mums tyresniesiems žurnaliuką 
užsiprenumeruoti?

Literatūra
Lietuvoje - nors jau buvo rašyta apie 

naują dvitomį anglų - lietuvių kalbos žo
dyną, bet gal ne pro šalį priminti, kad jį 
jau galima užsisakyti internetinėje sve
tainėje www.knyguklubas.lt Tačiau ne vi
siems pavyksta gauti informacijos per in
ternetą. Todėl patartina tiesiog susirišti su 
“Alma littera” leidykla Vilniuje.

Muzika
Vilniuje vyko ir vyksta nemažai jaunųjų 

dainininkų konkursų, kuriuose solistų prie
auglis skina laurus. Profesoriaus Virgilijaus 
Noreikos klasės I-mo kurso studentas J.

Prieš euro įvedimą kils bustų kainos
Kaipteigiama Baltijos šalių nekilnojamojo 

turto agentūros “Ober-Haus” apžvalgoje, 
Lietuvos įstojimas į ES, nekilnojamojo torto 
kainoms įtakos neturėjo - butų, namų, ko, 
inercinių patalpų bei žemės sklypų kainos iš 
esmės nepakito.

Pasak ekspertų , nekilnojamojo turto rinka 
į patį įstojimo į ES faktąjau sureagavo anks
čiau, o jos tolesnė plėtra priklausys nuo 
Lietuvos ekonomikos augimo, gyvenimo ly
gio bei gyventojų perkamosios galios po
kyčių ir kitų vidaus veiksnių.

Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių 
asociacijos valdybos pirmininkas Kęstutis 
Kristanaitis prognozuoja, kad žymesnių 
nekilnojamojo torto kainų pokyčių galima

Kurie politikai, jūsų nuomone, gali būti 
labiausiai veikiami iš Rusijos?
Rolandas Paksas 49.6%
Viktoras Uspaskichas 38.8%
Algirdas Brazauskas 33.8%
Kazimiera Prunskienė 10.9%
Artūras Paulauskas 10.4%
Valentinas Mazuronis 8.6%
Artūras Zuokas 5.9%
Vytautas Landsbergis 3.9%
Andrius Kubilius 1.4%
Valdas Adamkus 0.8%
Kiti 0.5%
Nežino 22%
Šaltinis: visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų bendrovė “Vilmorus”, apklausa 2004 
m. vasarį, apklausti 1008 respondentai.
Kaip, jūsų nuomone, keičiasi Lietuvos ir 
Rusijos santykiai?
Santykiai gerėja 30.1%
Santykiai prastėja 22.5%
Nematau pasikeitimų 42.8%
Nežino 4.6%
Šaltinis: “Spinter”, 2003 m.

Chrebtovas ir pro
fesorės Reginos 
Maciūtės studentės 
Viktorija Stanelytė 
ir Ana Trošina lai
mėjo visus tris pir
muosius prizus.

Kauno styginis 
kvartetas trys jau
nos muzikės: Karo
lina Beinarytė, Da

lia Terminaitė, ir Dovilė Sauspreikšaitytė 
ir muzikas Saulius Bartulis koncertavo Pietų 
Amerikoje. Be koncertų Buenos Aires, 
Santiago, Rosario ir kituose miestuose, 
kvartetas atstovavo Lietuvai Buenos Aires
Europos Sąjungos plėtros proga rengiamo
je Europos savaitėje. Kvartetas grojo: M.K. 
Čiurlionio, J. Naujalio, D. Kairaitytės, V 
Bartulio ir kitų muzikų veikalus.

Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose vyko 
“Sugrįžimų 2004” koncertai. Sėkmingai 
pasirodė ne tik lietuvių muzikai ir vokalistai 
bei užsienyje studijuojantys muzikai - 
Liuksemburge gyvenantis vilnietis I. 
Schneideris, Londone studijuojanti smuiki
ninkė Diana Galvydytė. bet ir svečiai iš Ja
ponijos, Anglijos, Vokietijos. Anot 7Meno 
dienų reporterės E.B., šitų koncertų svarba 
neišmatuojama, nes joje ne tik sietiniai mu
zikai, bet ir svečiai groja lietuvių kompozi
torių kūrimus. Be to, festivalio “...Sugrįži
mai 2004 svetainė rengia susitikimus, pro
fesines diskusijas, improvizacijos valandas 
su festivalio atlikėjais. ” Todėl malonu pra
nešti, kad svečias iš Japonijos savo padėkos 
laiške parašė: “...Labai ačiū už puikų kon
certų organizavimą. Mes patyrėme tikrą 
malonumą Lietuvoje. Geros kloties “Su
grįžimams”. Norėčiau vėl sugrįžti ”

Šiauliai ir Palanga pasiryžę sutikti sve
čius ir tautiečius .iš užsienio. Kultūros ren
giniai jau skelbti internete. O jųyra įdomią 
ir tenkinančių įvairius skonius. Q 

laukti dar prieš euro įvedimą.
Šiuo metu gyvenamojo būsto rinka iš

lieka aktyvi. Iš šiemet pastatytų ir iki metų 
pabaigos numatomų užbaigti statyti bei 
atiduoti namų (iš viso beveik 2 900 butų) jau 
parduota arba rezervuota apie 90% butų tad 
pirkėjai, norintys įsigyti naujos statybos 
būstą, didelio pasirinkimo neturi.

Kaune didelių pasikeitimų nekilnojamojo 
turto rinkoje taip pat neįvyko - butų kainos 
išlieka stabilios, o labiausiai paklausūs yra 2- 
3 kambarių butai gyvenamuose rajonuose.

Gyvenamojo būsto kainos stabilizavosi ir 
Klaipėdoje, kur tarp norinčiųjų pirkti po
puliaresni išlieka naujos statybos butai, ko
tedžai ir namai. □

Prisimintas 
Stasys Lozoraitis

(BNS). Kaune birželio 13 d. paminėtos 
ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 10-osios 
mirties metinės. Kauno miesto garbės pilie
čio, Vytauto Didžiojo universiteto garbės 
daktaro S.Lozoraičio (1924-1994) atmini
mui Vytauto Didž. bažnyčioje buvo aukoja
mos šv. Mišios, vėliau susirinkusieji aplan
kė diplomato kapą Petrašiūnų kapinėse.

S.Lozoraitis po sunkios ligos mirė 1994 
m. birželio 13 d. Washingtone. 1983-1991 m. 
S.Lozoraitis buvo Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas Washingtone. Oficialiai ambasa
doriumi jis paskirtas 1991 m., kai tuometi
nis JAV prezidentas George Bush pripažino 
atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. 1993-1994 
m. jis dirbo nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Italijoje. 1993 m. S.Lozo
raitis dalyvavo rinkimuose į LR prezidentus, 
kuriuos laimėjo Algirdas Brazauskas.

Po mirties S.Lozoraitis buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu. □
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Lietuva ir NATO
Gegutės 9 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube linksmai buvo paminėtos ir atšvęstos net 

keturios progos: Motinos Diena, Lietuvos įsijungimas į NATO, įstojimas į Europos 
Sąjungą ir spaudos atgavimo šimtmetis. Sydnėjiškių pageidavimu spausdiname 
AnsMo Reisgio todtius, kuriuos renginio metu jis tarė apie Lietuvos priė
mimą į NATO. Red.

Dar Antrajam pasauliniam karui nepasi
baigus buvo aiškiai matyti (ypač po trijų 
didžiųjų valstybių vadovų - JAV prez. 
Rooscvelt’o, Britanijos min. pirm. W. 
Churchil’io ir Sovietų Sąjungos gen. sekreto
riaus Stalino susitikimo Jaltoje), kad Stalino 
teritorinės užmačios Europoje yra nenumal
domai didelės. Tuo pačiu metu Italijos ir 
Prancūzijos komunistų partijos rietė galvas 
aukštyn, trokšdamos vadovauti savo kraš
tuose. Tokiu būdu Europa galėjo tapti 
Komintemo auka - Sovietų Sąjungos sate
lite ar net jos teritorine dalimi. E tokio vie
neto galėjo išsivystyti stiprus ekonominis ir 
karinis vienetas, pavojingas visam laisvam 
pasauliui. Gal geriausiai tai numatė Britanijos 
politikai, ypač min. pirm. Churchil’is, kuris 
savo kalbose tai akcentavo.

Karui pasibaigus net Amerika susidūrė su 
ekonominėmis problemomis. Demobilizuoti 
kariai, ypač karininkai, labai sunkiai tegalėjo 
susirasti sau tinkamą darbą. Karo metu iš
vystyta JAV industrija karui pasibaigus netu
rėjo paklausos -Europa buvo griuvėsiuose ir 
tuščiomis kišenėmis, pirkti iš Amerikos nieko 
nepajėgė. Tokiu būdu buvo įsteigtas Mar- 
shall'o planas, kuris suteikė kreditus europie
čiams, kad jie savo atsistatymui galėtų pirkti 
pagrindinių prekių: mašinų, fabrikams įrangą, 
transporto reikmenis ir viską, kas padėtų Eu
ropos šalims atsistoti ant kojų.

Augant Europos ekonominiam pajėgu
mui, atsirado galimybė patiems organizuoti 
savo gynybą, žinoma, su amerikiečių pagalba. 
Tuometiniai ministrai pirmininkai - D. Bri
tanijos Ernest Bevin ir Prancūzijos Georges 
Bidault—pradėjo organizuoti Vakarų Europos 
gynybos paktą, kurį paremtų JAV.

Taip 1948 m. Prancūzija, Britanija ir prie 
jų prisidėjusios Liuksemburgas, Belgija ir 
Nyderlandai, pasirašė Briuselio sutartį - 50- 
ties metų gynybos aljansą. Tai buvo įrody
mas, kad europiečiai yra pasiryžę patys gintis 
ir organizuoti savo ekonomiką, o JAV prisi
dėjo savo ginkluote. Pradžioje Amerikos poli
tikai buvo abejingi ir laikėsi izoliacinės 
politikos.

1948 m. Amerikos politikus išjudino 
dalina Berlyno blokada, kai sovietai suvaržė 
aljanso kariškių judėjimą Berlyne (ypač kelių 
blokada). Taip JAV ir Kanada buvo įtrauktos 
į bendrą europiečių gynybą. To pasėkoje j 
Europos gynybą įsitraukė Norvegija, Danija, 
Italija, Portugalija, Islandija. Aljansas buvo 
pavadintas “Atlantinis”, nebe “Europinis”.

1949m. balandžio 4 d. Washingtone buvo 
pasirašyta NATO sutartis su dvylika narių. 
Taipgimė North Atlantic Treaty Organisation 
- NATO. Tik tada jis dar buvo daugiau ant 
popieriaus, kad JAV Senatas galėtų skirti 
stambesnes sumas NATO reikalams. Tokiu 
būdu JAV dominavo NATO gyvybinius 
reikalus. Europiečiams buvo svarbus “Article 
5”, kuris nusako, kad užpuolus vieną iš jų, 
kiti, t. y. ir JAV, ateina į pagalbą. Tai nepri
klausomybės garantas europiečiams, gyve
nantiems Sovietų Sąjungos pašonėje. Taip 
džiaugėsi Europa, kaip šiandien džiaugiasi 
Lietuva, esanti šalia Rusijos ir Baltarusijos, 
tebegyvenančių bolševikinėje eroje.

1950 m. birželį Šiaurės Korėja užpuolė 
Pietų Korėją ir ten esančius amerikiečius. 
Atsirado baimė, kad tai preliudas Sovietų 
Sąjungos antpuoliui Vakarų Vokietijai ir ten 
esantiems aljanso kariams. NATO vadovai 
perorganizavo NATO vadovybę į grynai ka
rinę organizaciją ir sudarė Europos ir Atlanto 
gynybos štabą. JAV gen. Dwight D. 
Eisenhower - vyriausias Aljanso vadovas - 
įtikino europiečius ginkluotis gynybai.

1952 m. vasarį Lisabonos konferencijoje 

NATO karinė užduotis buvo ją sustiprinti. 
Tam tikslui buvo įsteigtas NATO generalinis 
sekretorius, kuriuo buvo paskirtas britas Lord 
Ismay. Jo tikslas - įtakoti politikus. Tokiu 
būdu NATO turėjo karinį ir politinį sparną. 
Politinis sparnas buvo sustiprintas į NATO 
priimant Graikiją ir Turkiją, o už poros metų 
- 1954 m. priimant ir Vakarų Vokietiją.

Didžiausią įtaką NATO kariniam sparnui 
turėjo JAV generolai - vadovai, Nuo 1950 m. 
iki 1959 m. NATO organizacijoje dominavo 
amerikiečių generolai. Atrodo, jog laikui 
bėgant tokia nesubalansuota jėga buvo 
priežastimi vėliau kilusiems nesutarimams 
NATO organizacijoje. Europos šalyse buvo 
išdėstyta daug amerikiečių karių. Jų netar- 
nybinis elgesys iššaukė klausimą: kuri iš 
teisinių sistemų turi būti taikoma sprendžiant 
kariškių nusižengimus - to krašto teisė ar JAV 
kariuomenės teisė? Tačiau daugiausia nesuta
rimų iššaukė kraštų politiniai interesai.

1954 m. Prancūzija buvo išstumta iš 
Indokinijos (šiandieninio Vietnamo, Kam
bodžos, Laoso). Prancūzų politikai apkaltino 
JAV parėmus indokiniečius. 1956 m. Pran
cūzija ir Britanija apkaltino JAV, kad ši 
neparėmė jų politikos Suezo kanalo ginče su 
Egiptu. Kad sumažinti ginčus, Kanada, 
Norvegija ir Italija sudarė NATO organizacinį 
komitetą, kuris rūpinosi glaudesniu ben
dradarbiavimu tarp aljanso narių.

Tuo pat metu aljansas priėjo nuomonės, 
jog gynyba turi daugiau remtis atominiais 
ginklais, o ne kareivių skaičiumi.

1957 m. sovietai į kosmosą paleido pirmą
jį palydovą - “Sputnik”, skridusį apie žemės 
rutulį. Europiečiai susirūpino ir baiminosi, 
jog Amerika yra pažeidžiama Sovietų tarp- 
kontinentinių raketų — tokiu būdu gynyba 
namie atitrauks finansus iš NATO.

Prasidėjo ir Nikitos Chruščiovo erzelynės 
Berlyne - norint sutrikdyti aljanso kariškių 
judėjimą. Sovietai buvo priversti nusileisti, 
tačiau spaudimas vietos gyventojams vis 
augo. 1961 metų pradžioje Rytų Berlyno 
žmonės pradėjo masiškai bėgti į Vakarus, ko 
Sovietai nepajėgė sustabdyti. 1961 m. rug
pjūčio 13 d sovietai aklinai uždarė sienas ir 
pradėjo statyti “Berlyno sieną”. Prie konflikto 
prisidėjo sovietų raketų vežimas į Kubą, nes 
“ant peilio ašmens" pastatė viso pasaulio sau
gumą. JAV prez. John F. Kennedy nenusilei
do ir pareikalavo jas grąžinti į Sov. Sąjungą. 
Sovietai buvo priversti nusileisti ir su visa 
manta keliauti atgal į savo Sąjungą.

Aštriais krizių metais su Sovietų Sąjunga, 
Prancūzija skubėjo išvystyti savo atominį 
ūkį ir atominę ginkluotę, kad atremtų sovie
tus. Atrodo, jog NATO generolai amerikiečiai 
pabijojo, jog atominė gynyba gali pereiti į 
prancūzų rankas, tad berods 1964 m. užbėgo 
prancūzams už akių, išstatė savo raketas su 
atominėmis galvutėmis Britanijoje, Italijoje 
ir Turkijoje. Tai žymiai sustiprino amerikiečių 
vadovavimą NATO - atominiai ginklai liko 
amerikiečių o ne bendroje kontrolėje. Su tuo 
nesutiko Prancūzijos prez. Charles de Gaulle 
ir jis atitraukė Prancūzijos karines pajėgas iš 
NATO karinės komandos, pasiliko civilinėje 
kontrolėje ir paliko savo kariuomenės dalinius 
Vokietijoje.To pasėkoje, 1964 m. NATO ka
rinis ir civilinis štabas buvo perkeltas į Belgiją. 
Nuo to laiko mažosios valstybės turėjo progą 
dalyvauti NATO planų sudatyme, įskaitant ir 
atominių ginklų panaudojimo klausime.

Turint atominius ginklus, sovietų brovi
masis į Vakarus buvo pristabdytas, atsirado 
vietos diplomatijai. Atoslūgis Europoje.

1972 m. JAV prez. Richard Nixon ir Sov. 
Sąjungos gen. sekretorius Leonid Brežnev 
pasirašė “Strateginių ginklų apribojimo” 

sutartį. Europiečiai baiminosi, kad susitarimai 
gali būti padaryti tarp dviejų šalių be euro
piečių žinios. Be to, tuo metu vykstantis karas 
Vietname pareikalavo iš amerikiečių daug fi
nansų. Bet Europa jau buvo ekonomiškai 
atsigavusi ir galėjo skirti daug lėšų savo 
gynybai. NATO biudžetas nenukentėjo.

Nuo 1975 m. Europos Sąjungos valstybių, 
kartu ir NATO šalių, gyvenimo standartas 
kilo, kai tuo tarpu sovietų ir jų okupuotų ša
lių - krito. Rytų Europos šalių žmonių nepa
sitenkinimas augo.

1985 m.į Sov. Sąjungos vadovo kėdę atsi
sėdus Michail Gotbačiovui, jos konfron
tacija su Vakarais atslūgo. Gerų santykių su 
Vikarais, kaip ir su NATO, Gorbačiov ieškojo 
rimtai, nes Sovietų Sąjunga buvo prie 
bankroto ribos. Po aukščiausiojo lygio dery
bų Ženevoje, Reikjavike ir Washingtone, JAV 
prez. Ronald Reagan ir Michail Gorbačiov 
1987 m. Washingtonc pasirašė atominių 
ginklų sutartį. Nei europiečiai, nei amerikie
čiai nenumatė tokio greito Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo. Nesusigaudė ir Sovietų Sąjun
gos vadovai prie ko einama 1988-90 metais. 
Vedami laisvės troškimo, iniciatyvą žmonės 
ėmė į savo rankas - per vakarines sienas Ven
grijoje ir Čekijoje žmonės bėgo į Vikarus. 
Pagaliau puolė ir griovė Berlyno sieną.

Iš Redakcijos pašto
Ar jau esame

Kai atsistoju prieš veidrodį, negaliu 
nepastebėti veide nueito gyvenimo įrėžtų 
vagų, vagelią kurios turbūt jau neišsily
gins. Ir viskas rodos dar tik vakar buvo, nes 
nesinori tikėti, kad tai buvo seniai, seniai...

Prieš penkiasdešimt su kaupu metų 
mudu su Vrtautu Narbutu, du jauni lietu
viukai. tuometiniai Sydnėjaus ALB Valdy
bos nariai, nuėjome į Estų Namus (su pa
vydu, kad jie turi tokią “pilį”) į pirmą ban
domą kurti Sydnėjaus Pabaltiečių Komi
tetą. Turbūt tuo metu Vytautas negalvojo, 
kad liks ten iki šių dienų. Kartkarčiais, 
sutikus jį prie Latvių salės durų per Birželio 
trėmimų minėjimą gražiai, tik jam būdin
gai, pakoliodavo mane už įkinkytą darbą 
bet ta tiesia vaga ėjo iždininko pareigas net 
52 metus (pagal estės tartus paskutinius 
atsisveikinimo žodžius). Išėjau iš laidotuvių 
draugui tyliai taręs “sudiev”.. Tik važiuo
damas namo, nuliūdęs klausiau Nijolės: 
“Kodėl?”

Ir tų “kodėl” buvo ne vienas. Laidotu
vėse buvo latvis, estė kalbėjo, bet lietuvių 
buvo galima skaičiuoti tik ant rankos pirš
tų. Jei neskaitysime giminių, tai ir vienos 
rankos pirštų būtų užtekę!

vytas savo jaunose dienose mūsų Ben
druomenei yra paaukojęs daug laiko, ypač 
jaunimui. Skautams, bei sportininkams ati
davė daug energijos ir valandų. Gal ir iš 
populiarumo buvo “ūkininko” pravardę įsi
gijęs. Na, draugystės baigiasi kai apsive- 
dame, geresniame priemiestyje namuką 
pasistatome, taip ir mudviejų draugystė 
nutrūko, bet kur mūsų lietuviška “valdžia”? 
Po 52 metų atstovavimo pabaltiečiams, 
nebuvo kam net paprasto ačiū pasakyti... 
Kodėl? Girdėjau kažkas aiškino, kad mat 
ne į tas kapines, kelio nežino... Nesinori 
tikėti, kad išgyvenę ne metus laiko mieste,

THE CONSUMMATE ART OP 
LEONAS URBONAS

Okupiibtų šalių žmonės, kaip Baltijos, 
Vengrijos ir kt., sudarė savo judėjimus - 
sąjūdžius, kurie virto pereinamaisiais parla
mentais. Tuo tarpu NATO virto stebėtoja ir 
turėjo persiorentuoti. Griuvus komunistinėms 
valstybėms, kaip Jugoslavijai, atsiskyrė tau
tos ir sudarė savas valstybes. Užslėpta komu
nistinė vergija prasiveržė į nesantaiką ir ma
sines žudynes. Tai ypač išryškėjo Balkanuose.

NATO pajėgos greitai persiorentavo į 
greitos pagalbos dalinius, kaip IFOR - 
Implementation Force Bosnijoje, SFOR - 
Stabilisation Force, kurie buvo pasiųsti į 
Balkanus, kad išskirtų tarpusavyje kovo
jančias grupuotes ir leistų žmonėms atsista
tyti į valstybes. Tuo pat metu taikias Rytų 
Europos valstybes NATO priėmė į savo tarpą 
pilnateisėmis narėmis, kaip Lenkiją Čekiją 
ir Vengriją. Šiemet atėjo Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių eilė. Narėmis taip pat tapo 
Slovėniją Slovakiją Rumunija ir Bulgarija.

Šiandien NATO gynybos skėtis išplės
tas virš visos Europos. Tokiu būdu atskirų 
valstybių gynybos išlaidos yra mažesnės, o 
saugumas žymiai didesnis. Valstybės po. 
NATO skėčiu gali be baimės geriau planuoti 
ir vykdyti savo ekonominius, kultūrinius 
reikalus. To Lietuvai ir linkiu.

Anskis Reisgys

taip susenę?
kelio nežinome? Ar taip susenome, kad išėję 
iš savo kiemo jaučiamės pasimetę... Kodėl?

Neperseniausiai Krašto Valdyba kai 
kam nežinia už ką dalino padėkos raštus. 
Ar 52 metus atstovavęs lietuviams Pabal
tiečių Komitete ir visą laiką ten ėjęs ofi
cialias pareigas žmogus nebuvo užsitarna
vęs net to popieriaus lapelio? Kodėl?

Tų “kodėl” buvo ir yra iki šiolei gana 
daug. Dar man “karštakošiui” neatvėsus, 
štai kitą iš mūsų tarpo pašaukė amžinybėn 
- Kristiną Kseniją Dauguvietytę-Šniukš- 
tienę. Ir žiūrint į laidotuvėse dalyvavusių 
lietuvių skaičią vėl iškyla klausimas “kodėl 
likai pamiršta”? Atsisveikino draugai, šį 
kartą turėjome Lietuvos Respublikos atsto
vą, bet kur dingo mūsų Bendruomenės 
“galvos”? Nenoromis peršasi mintis, kad 
susenome jau tiesiogine ir perkeltine pras
me. Bendruomenė nebetenka vertės. Net 
klausantis lietuviškų radijo valandėlių, be 
pranešimų pabaigoje, mes nieko negirdime 
iš mūsų lietuviško australiško gyvenimo. 
Vėl “kodėl”?

Statomės naujus prabangius Sydnėjaus 
Klubo Namus. Kodėl? Nejaugi kokios pa
rapijos salikės nuolatiniam išnuomavimui 
nepakaktų choristams, tautiniams šokiams 
ir kitiems suėjimams? Proferanso lošėjų - 
ir tų beveik neįmanoma sudaryti kompa
nijos...

“Susenome” ant tiek kad į bet kokias 
“valdžias” nebekandidatuojame, o jei ir 
išrenka, tai dirbam tik šiaip sau - dėl pro- 
formos. Australai savo klubų įstatymuose 
turi paragrafėlį, kad sulaukus 72 metų 
amžiaus, jei nori papulti į direktorius, turi 
surinkti ne mažiau 85% balsuojančių balsų. 
Bet juk čia jų kraštas ir yra kam juos pa
keisti. Kas su mumis bus dar už 5 metų?

Algis Bučinskas

Nauja knyga anglų kalba
“The Consummate Art of Leonas Urbonas”

An autobiography selected and annotated by Kazys J. 
Kemežys.

Dydis: 148 x 210 mtn, 136 psi., minkšti viršeliai.
Kaina: $20.
Gaunama šiuo adresu:

K. J. Kemežys 
P.O. Box 194 
Curtin, ACT 2605
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Sportas
Lietuviai ruošiasi į Atėnus

Šiemet sirgti už Lietuvos olimpiečius, o 
ypač krepšininkus, ruošiasi keli šimtai lie
tuvių. „Kelionė į Atėnus olimpiados metu pa
brangsta 10-15 kartų, tačiau nors sykį pa
matyti olimpiadą - daugelio žmonių sva
jonė“,- sako turizmo agentūros „Saitas“ gen. 
direktorius Robertas Kukaitis.

Pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje ke
lionių į olimpines varžybas organizavimo 
ėmėsi privati turizmo agentūra, kuri pasi
rašiusi sutartis su olimpiados organizatoriais 
tapo oficialiuoju vežėju. Užsakyti ir platinti 
bilietus į olimpines varžybas pakankamai 
sudėtinga, nes į olimpiados metu vyksiančias 
varžybas yra parduodama 12 000 skirtingų 
rūšių bilietų. Beje, kiekviena šalis, priklau
somai nuo gyventojų skaičiaus, gauna ribotą 
bilietų kiekį. Tarkim, Lietuvai į atidarymo 
ceremoniją buvo skirti vos keli bilietai. Ofi
cialiojo vežėjo ir LTOK pastangomis, Lietuvos 
sirgaliams bilietų bus pasiūlyta daugiau. Ir jie 
nebus brangesni.

RRukaičio teigimu, olimpinių žaidynių 
organizatoriai numato, kad kelionių agentūra 
gali parduoti bilietus tik su labai mažu ant
kainiu, kuris skirtas padengti organizacines 
ir transporto išlaidas, todėl bilietai parduo
damų Lietuvoje ir Graikijoje, kainuoja pana
šiai. Bilietų į varžybas kainos - nuo 41 Lt 
(pigiausi bilietai) iki 3 450 Lt. Brangiausi 
bilietai - į olimpiados atidarymo šventę. No
rintieji stebėti uždarymo ceremoniją mokės 
414-2762 Lt. Bilietų kainos į krepšinio po
grupio rungtynes kainuoja 62-83 Lt. Bran
giausias finalinių krepšinio rungtynių bilie
tas kainuoja 1 208 Lt.

Akivaizdu, kad ne visos sporto šakos yra 
populiarios, todėl galioja tokia tvarka, kad 
pirkdami bilietus į populiarių sporto šakų 

varžybas, atidarymo ir uždarymo šventes, 
žiūrovai kaip “balastą” būna priversti įsigyti 
ir bilietų į nepopuliarias varžybas.

Didžiąją kelionės į Atėnų olimpines žai
dynes kainos dalį sudaro gyvenimas vieš
butyje. Olimpiados metu daugelis Graikijos 
sostinės ir apylinkių viešbučių kainas kilste
lėjo 10-15 kartų. Vidutinio lygio viešbučio dvi
vietis kambarys vasaros sezono metu kainuo
ja apie 50 eurų už parą. Olimpinių žaidynių 
metu tokio kambario kaina išauga iki 500- 
600 eurų už vieną parą. Tiek kainuoja kam
barys 3 žvaigždučių viešbutyje. Na, o sva
jojantieji apie prašmatnius 5 žvaigždučių 
viešbučius Atėnų centre turėtų nepagailėti ir 
dar kelis kartus didesnių sumų - 2-3 000 eurų 
už parą. Dauguma Lietuvos sirgalių gyvens 
trijų žvaigždučių viešbutyje už .Atėnų. „Rin
komės tokį viešbutį, kuriame žmonės galėtų 
pailsėti nuo varžybų ir miesto triukšmo. 
Rugpjūčio mėnesį Atėnuose - labai karšta. 
O dar varžybų sumaištis“ , - sako RRukai- 
tis. Atėnų olimpinių žaidynių metu Lietuvos 
sirgalius „Saitas“ apgyvendins 70 km nuo 
Atėnų esančiame viename iš gražiausių kuror
tų - Lutrake. Viešbutis, kuriame gyvens lietu
viai, yra ant jūros kranto. Atstumas iki paplū
dimio - vos 20 metrų. Sirgaliai j Atėnų centrą 
elektriniu traukiniu galės nuvykti per 40 min.

Pigiausia kelionė į Atėnų olimpines žai
dynes, apgyvendinimas viešbutyje ir bilietai į 
varžybas kainuoja 9 000 litų. Brangiausia 
kelionė gali kainuoti ir kelis šimtus tūkstančių.

Olimpiados metu Lietuvos ambasadoje 
Graikijoje visą parą veiks pagalbos telefonas, 
kuriuo lietuviai galės kreiptis iškilus prob
lemoms. Taip pat Atėnuose visą mėnesį gy
vens keli turizmo agentūros darbuotojai, kurie 
rūpinsis sirgalių gyvenimu ir pramogomis.

Apie Pasaulio liet, sporto žaidyness
2004 m. birželio 8 dieną Vilniuje įvyko 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovų, 
ŠALFASS, ALFAS atstovų, Kūno kultūros 
ir sporto departamento, Lietuvos asociacijos 
“Sportas visiems” bei Lietuvos sporto fede
racijų sąjungos vadovų pasitarimas.

Pagrindinis klausimas, kuris buvo svars
tytas šiame pasitarime - Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių surengimas 2005 metais.

Pasitarime dalyvavęs LR Kūno kultūros 
ir sporto departamento gen. direktorius 
vytas Nėnius tarė įžanginį žodį, priminė 
Pasaulio lietuvių sporto forumo, vykusio 
2002 m. birželio 29 d. III Tautinės olimpia
dos metu Šiauliuose, priimtą nutarimą - 
Tautines olimpiadas vykdyti Lietuvoje. IV 
Tautinę olimpiadą surengti Panevėžyje 2006 
metais ir į jąpakviesti užsienio kraštų lietu
vių bendruomenių įvairaus amžiaus spor
tininkus. Informavo, kad 2000 m. Lietuvos 
sporto kongrese, ŠALFASS pirmininkas 
A. Šileika buvo pareiškęs norą Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes 2005 m. organizuoti 
Amerikos žemyne. Taip pat priminė, jog 
Pasaulio lietuvių sporto forume buvo nutar
ta, kad Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
tebelieka aktuali tautinio bendradarbiavimo

Vilniuje - Olimpinės dienos renginiai!
(BNS). Birželio 19 d. Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto (LTOK) iniciatyva Vil
niuje vyko tradiciniai Olimpinės dienos ren
giniai. įvairios varžybos vyko visame mieste, 
o daugiausiai jų buvo Vingio stadione. Iš
kilmingas šventės atidarymas ir olimpinės 
ugnies uždegimas - 13.50 vai.

Vilniaus Vingio stadione 14 vai. prasidėjo 
tradiciniai lietuviškos olimpinės mylios - 
1988 m-ir 10 km bėgimai. Visi bėgikai buvo 
apdovanoti Tarptautinio olimpinio komiteto 
(IOC) diplomais bei specialiais marškinėliais. 

forma, jeigu būtų deramai palaikyta PaPasau- 
lio Lietuvių Bendruomenės.

ŠALFASS centro valdybos pirminininkas 
Rimantas Dirvoms informavo, kad išešeivi- 
joje suorganizuoti Pasaulio lietuvių žažavdy- 
nes yra neįmanoma. Labai pakilusiosos kai
nos. Akcentavo, kad išeivijos lietuvių tų nuo
mone, Pasaulio lietuvių sporto švėventės 
tikslas - lietuvybės išlaikymas. Sakė, ė, kad 
jaunoji lietuvių karta nori atvykti j Lietetuvą 
Siūlė žaidynes rengti Vilniuje, nenuketeliant 
jų į provinciją, nes atvykęs jaunintasis nori 
ne tik pasportuoti, bet ir susipažintnti su 
Lietuva ir Vilniumi.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės s Val
dybos pirmininkas Gabrielius Žemk.kalnis 
pritarė išsakytai R.Dirvonio nuomoneiei, kad 
žaidynių tikslas - per sportą išlaikyti i lietu
vybę išeivijoje ir kad žaidynės turi i vykti 
Lietuvoje. Jis prašė kuo greičiau apsispspręsti 
dėl žaidynių vykdymo laiko, apie tai ininfor- 
muoti visų kraštų lietuvių bendruotnsienes, 
kurios iš anksto galėtų ruoštis.

Pirmininkas informavo, kad apiėe 1.5 
milijono lietuvių gyvena užsienyje. IBūtų 
puiku, kad naujai išvykusieji dalyvaasrių 
žaidynėse. □

Šiemet pirmą kartą Olimpinės diienos 
rėmėjais buvo “Samsung” ir “McDonaMd's”. 
“Samsung” įsteigė prizus - po 10 ntobbiliųjų 
telefonų - goriausiems vyrų ir moterų 10 0 km 
bėgimo dalyviams. “McDonald's” apdovaanojo 
marškinėliais moksleivių konkurso “Sportas 
ir aplinka” finalinių varžybų dalyvius, o nu
galėtojus pakvietė pasivaišinti.

Be bėgimo, tą dieną Vilniuje vyko 
krepšinio, futbolo, žolės riedulio, paplūdi
mio tinklinio, šachmatų bei kalnų dviračių 
varžybos. □

Elena Jonaitienė
Lrilcimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13 (2003)
Per vieną susitikimą su komitetu komen

dantas pranešė, kad netrukus vėl bus tikri
namos visos stovyklos.

- Atrodo, - kalbėjo komendantas, - kad 
kai kuriose stovyklose vis dėlto yra žmo
nių, kuriems čia neturėtų būti vietos. Ren
giami klausimų lapai. Juos turės surašyti 
visi stovyklos gyventojai. Klausinės 
UNRRA tarnautojai, bet reikės nemažai pa
tikimų vertėjų, kad galėtų padėti žmonėms 
atsakyti į visus klausimus.

Kokiems žmonėms stovykose neturėtų 
būti vietos, komendantas nepaaiškino. Ži
nia apie patikrinimą greitai pasklido, žmo
nės sunerimo ir ėjo į komitetą teirautis. Bet 
šie negalėjo nieko patarti. Sugintas išva
žiavo ieškoti smulkesnės informacijos, 
aplankė kelias stovyklas, išsikalbėjo su 
UNRRA centre dirbusiais lietuviais ir suži
nojo, kad patikrinimų tikslas buvo surasti 
karo nusikaltėlius ir buvusius nacių kola
borantus.

- Ar kas nors girdėjote tarp mūsų esant 
karo nusikaltėlių? - grįžęs iš kelionės pu
siau juokais užklausė Sugintas. - Aš ne
pažįstu nei vieno.

Surimtėjęs pridūrė:
- Sunku įsivaizduoti, kad tarp mūsų 

tokių būtų. Žinoma, jie nesiskelbia. Tokius 
reikia surasti ir pašalinti. Kuo greičiau, tuo 
geriau. Mums jų nereikia. Tačiau ką reiškia 
“kolaborantai”? Ar žmogus, vokiečių oku
pacijos metais turėjęs kokią tarnybą, jau yra 
kolaborantas? Na, sužinosim, kai baigsis 
tikrinimas. Negalime žmonėms patarti nu
tylėti, ką jie veikė per trejus okupacijos me
tus, bet iš to, ką girdėjau, atrodo, kad kiek
vienas, kas sakys bėgęs nuo rusų, bus lai
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komas vokiečių draugu ar nacių kolabo
rantu. Taigi žmonėms turime patarti, kad 
jie rašytų bėgę nuo karo, nuo artėjančio 
fronto. Pamirškit suimtus ir nužudytus drau
gus ar gimines! Reikia mylėti sovietus, mū
sų globėjų brangiausius draugus!

- To tai jau iš mūsų negali laukti! - per
traukė vienas narys, - ir pats taip nemanai!

- Žinoma, kad nemanau! - supyko Su
gintas. - Juk visi atsisakėm repatrijuoti, ar 
ne? Bet buvau įtikintas, kad šiuo metu di
pukams naudingiau sakyti esą jie bėgę nuo 
karo, o ne nuo naujos nišų okupacijos.

Aišku, patarinėti buvo griežtai uždraus
ta. Bet žmonės nenustojo teiravęsi ir pa
tylom skleidė informaciją. Sunku pasakyti, 
ar tie patarimai turėjo įtakos patikrinimų 
rezultatams.

Aldona dabar jau gerai kalbėjo vokiš
kai, todėl buvo paskirta vertėja prie UNRRA 
tarnautojų. Kai kurie nesuprato klausimų, 
ypač šio: “Kodėl palikote savo kraštą?”

-Visi žino, kodėl, - piktinosi vienas pa
gyvenęs vyriškis. - Nelabieji atėmė mano 
žemę, išvežė sūnų su šeima. Jei būčiau pa
silikęs, ir manęs tas pats lauktų. Ir dar klau
sia kodėl!

- Bet ką rašysime? - atsargiai teiravosi 
Aldona, - gal, kad traukėtės, kai artėjo 
frontas?

- Žinoma! - dar labiau pyko žmogus. - 
Jei nebūtų prasidėjęs karas, nebūtume tu- 
rėję progos pasitraukti, seniai gulėtume 
Sibire po velėna.

Priėjęs UNRRA tarnautojas perspėjo, 
kad nesileistų į kalbas, o verstų tai, ką žmo
gus sako.

Apklausos lapas buvo kelių puslapių. 
Reikėjo smulkiai surašyti visus duomenis: 
išsimokslinimą užsiėmimą ką dirbo ypač 

1939, 1940-1941 ir 1941-1944 metais; 
kodėl ir kaip pasitraukė iš krašto, ką veikė 
per paskutiniuosius karo metus Vokietijoje?

Iš Augsburgo stovyklos po dviejų tik
rinimų iškeldino apie 10% gyventojų, lie
tuvių sekcijoje - 160 žmonių: visus buvu
sius kareivius ir kelias šeimas, tarp jų ir Ly- 
geikių.

Sugintas sušaukė komiteto narius slap
tai perskaityti iškeldinamų asmenų sąrašą.

- Čižauskas, Butkūnas, Bulota, vargšai 
vaikinai. Ne mums žinoti, kaip jie atsirado 
Wehrmachte. Nešiojo uniformą, dabar to 
nepaslėpsi. Nėra jiems vietos. Bet Lopetos, 
aštuonių žmonių šeima, maži vaikai, tėvai 
mažaraščiai. Kokiu bendradarbiavimu jie 
apkaltinti? Kur jiems dabar pasidėti? Mo
tiejūnas, Adomaitis, Lukošionis... Kas nors 
juos pažįstat?

- Buvę kareiviai,neseniai atsiradę. Dar 
nespėję atsigauti.

- Grigaliūnas, Tvirbutas, Milukas... 
Milukas? Juk jis dvejus metus prasėdėjo 
kacete. Kur jis galėjo kolaboruoti? Litkus, 
Vanagas, Lygeikis... Gaila, tokia inteligen
tiška šeima. Žinoma, jie negalėjo neužkliūti.

- Stebiuosi, kaip jie iš viso nepasiliko 
tarp vokiečių, o atsirado stovykloje, - ištarė 
šalia Aldonos sėdėjęs komiteto narys. - Juk 
jie - ne pabėgėliai. Ir gražių santaupėlių 
tikriausiai turi. Kodėl nepasiliko gyventi 
Vienoj?

- Girdėjau, kad turėjo trauktis. O san
taupos turbūt liko kokiame Austrijos banke. 
Dabar jie tokie pat skurdžiai kaip ir mes 
visi. Vis dėlto jų mažiau gaila negu kitų.

Visi tylėjo susirūpinę, žvalgėsi vieni į 
kitus ir į pirmininką. Po valandėlės Sugintas 
pareiškė:

- Važiuosiu į centrą aiškintis. Gal pasi
seks vieną kitą susigrąžinti į stovyklą Var
gu pavyks ką nors įtikinti dėl buvusių 
kareivėlių ar tokių kaip Lygeikiai, bet dėl 
kitų reikia pamėginti ginčytis. Dėl Miluko, 

Lopetų šeimos... Po dviejų mėnesių attvyks 
naujas UNRRA direktorius, gal bus nmums 
palankesnis. Bet ką dabar daryti? Sąąraše 
išvardytieji daugiau nebegaus daviinio, 
oficialiai stovykloje jiems nėra vietoss. Ar 
įmanoma jiems padėti? Manau, kad t turė
tume truputį susispausti ir rasti vietoos sa
vo sekcijoje. Bet kaip su maistu? Žmoonėms 
reikia valgyti. Aldona, socialinė globaa-ta
vo sritis. Ar galėtum padėti tiems žmomėms?

- Manau, kad reikia pereiti per žnuones, 
gal neatsisakys pagelbėti. Visi supranta. Jei 
kiekvienas sutiktų paaukoti mažą dalį savo 
davinio, tai ir surinktume išmestiesiems.

- Ir pati surinksi po gramą sviesto į vieną 
didelį krepšį...

- Nereikės rinkti. Surašysiu aukotojų 
sąrašą ir susitarsiu su sandėlininku, kad 
atiduotų vienu metu viską kas paaukota. 
Susirasiu keletą moterų, kurios padėtų vis
ką paimti ir padalyti. Jei nors pusė mūsiš
kių sutiktų ką nors iš savo davinio paauko
ti, jau ir tiek užtektų.

- O jei komendantas sužinos?
- Turėsim stengtis, kad nesužinotų.
Dar pasiginčijus, Aldonos siūlymas 

buvo priimtas.
Vėliau, kitiems po posėdžio išėjus, Su

gintas kalbėjo:
- Aldona, džiaugiuosi, kad apsiėmiei, ir 

kartu jaudinuosi. Turim žmonėms patdėti, 
bet bijau dėl tavęs. Nemanyk, kad bus Ueng- 
va. Kas trečiame bute tave apšauks, jog no
ri atitraukti kąsnį nuo alkanų burnų... Gal 
galiu kaip nors palengvinti, kreiptis į gęeras 
širdis?

- Ach, pats žinai, kad negali šauktii su
sirinkimo. Jei komendantas išgirstųą, ko 
gero, visų davinį sumažintų. Tuomet, būtų 
dar sunkiau. Nesirūpink. Rasiu patilkimų 
talkininkių. Susitvarkysim. O jei kas ntorės 
plūstis, tegul, nebijau.

Sumanymas pavyko.
Tęsinys kitame MP> Nr.
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In memoriam
Aft A Jurgis Petronis

Antano Pacevičiaus netekus

Jurgis Petronis gimė 1920 metais 
Kaune. Mirė 2004 m. gegužės 7 dieną 
Canberroje.

Atvykęs į Australiją 1949 metais. Jurgis 
trumpai dirbo Snieguotuose Kalnuose, vė
liau-Canberroje. Baigė buhalterijos moks
lus ir tarnavo federalinės valdžios įstaigose.

Jurgis buvo gabus pianistas ir Canberros 
lietuvių bendruomenės renginiuose dažnai 
pasirodydavo, ypač bendruomenės įsikū

Aft A Algimantas Brūzga
Majoras Algimantas Brūzga gimė 1938 

metais. Australijos kariuomenėje Algis 
buvo komandiruotas į Vietnamą, Angliją ir 
Naująją Gvinėją.

Tuoj po atvykimo į Canberrą 1974 me
tais, įsijungė į lietuvių bendruomenės veik
lą. Keletą kadencijų dirbo kaip pirmininkas 
Apylinkės Valdyboje ir Lietuvių Klubo 
Valdyboje. Be to, buvo vienas iš iniciato
rių rengti Australijos Lietuvių Dienas 
Canberroje 1984 metais. Jis daug prisidėjo 

t;5

Dailės parodos
Jau kvietėme atsiliepti dailininkus bei tautodailininkus ir susisiekti 

su Julija Simankevičiene (03) 9885-1792, Irta Strazdauskicne 
(03) 9397-1767 ir Dalia Didžiene (03) 9398-3160. Dabar truputis 
detalių:

Dailės parodoje bus šie skyriai:

Bendras: tapybos/graftkos, skulptūros, keramikos ir foto
grafijos. Šiems darbams po vieną premiją skiria Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Ko
mitetas. Be to, Vinco ir Genovaitės Kazokų Vaizdinio Meno Fondas skiria po vieną premiją 
tapybos/graftkos ir skulptūros/kcramikos darbui lietuviška tematika.

Jaunimo - nuo 12m. iki 18 m. Šiam skyriui tris premija skiria ALB Krašto Valdyba.
Vaikų - iki 12 m. Darbai bus premijuojami individualių mecenatų.
Tautodailės parodoje bus eksponuojami tradicinės ir naujosios tautodailės darbai. Atskira 

grupė - Australijoje sukurti tautodailės dirbiniai kalėdine tematika: vainikai, puokštės, 
prakartėlės. eglutės papuošimai, šiaudelių “sodai”. Darbai kalėdine tematika bus premijuojami.

Dailininkai ir tautodailininkai kviečiami atsiusti ne daugiau kaip tris darbus, paruoštus 
eksponavimui. Visus darbus reikės pristatyti į Lietuvių Namus North Melbourne iki 26/ 
12/04 arba anksti rytą į Arts House parodų salę. (Detales kiekvienam dalyviui praneš 
koordinatorės).

Informaciją apie save ir darbų sąrašus su pavadinimais ir kainom prašome atsiųsti iki 
spalio pabaigos.Tik turint šią informaciją galima planuoti parodos katalogą ir ALD leidinį.

ALD informacija

23rd Australian Lithuanian Days Art and 
Folk Art Show, Melbourne Dec. 2004

We imate all Lithuanian Artists and Folk Artists wishing to participate and exhibit 
their works to get in touch with Julija Simankevičius (03) 9885-1792 (Artists), Irta 
Strazdauskas (03) 8790 2308 or Dalia Didžys (03) 9398-3160 (Folk Artists) as soon as 
possible and by 30/9/04.

The Art Show will have the following categories:
General: painting/drawing/graphics, sculpture, ceramics and photography. One 

prize for each section will be awarded by The Australian Lithuanian Days Organizing 
Committee. A major prize will also be awarded by The Vincas and Genovaite Kazokas Art 
Fund for best work with a Lithuanian theme in Painting/Graphics, and Sculpture/Ceramics.

Youth - from 12 to 18 years. Prizes awarded by ALB Krašto Valdyba.
Children - up to 12 years. Prizes donated by individual sponsors.
Folk Art show will exhibit traditional and new Folk Art and Crafts. Prizes will be 

awarded in a separate category for folk art creations produced in Australia following a 
Lithuanian Christmas theme: e.g. wreaths, bouquets, mangers, tree decorations, “sodai“, etc.

We invite all artists to exhibit up to 3 works ready for display. All exhibits have to be 
handed in at the Lithuanian House in North Melbourne by 26/12/04 or early on the 27/ 
12/04 at the Arts House, North Melbourne Town Hall.

Please let us have advance information regarding sizes, names and prices of exhibits 
as soon as possible so we can edit catalogues and assign space. Late entries may not be 
accepted due to space considerations. Looking forward to hearing from you all.

ALD inf.
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ATITAISYMAS
Mano korespondencijoje “Mūsų Pastogėje” ir “Pasaulio Lietuvyje” rašant apie Tasmaniją 

yra įsivėlusi labai nemaloni klaida. Klaidingai minima pavardė Bonifacas Šiuškus. Turi 
būti Bonifacas Šikšnius. Tai iškilus Hobarto lietuvis, savo namuose įrengęs svetainę Hobarto 
lietuviams. Čia vyksta minėjimai, posėdžiai, susirinkimai ir kiti Hobarto lietuvių susitikimai.

Mielas Bonifacas buvo priglaudęs ir šių eilučių autorių viešnagės Tasmanijoje metu. 
Už šią klaidą ir “naujo gyventojo” pristatymą Hobarte, nuoširdžiai atsiprašau poną Bonifacą 
ir paliestuosius. Antanas Kramilius

rimo pradžioje.
Velionis palaidotas Canberroje gegužės 

13 dieną. Bažnyčioje su a.a. Jurgiu Petroniu 
trumpai atsisveikino Holy Rosary ir Vik
toras Martišius - Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos Valdybos pirmininkas.

Lietuvoje liko liūdintis sūnus Eduardas, 
kuris tris kartus aplanke tėvą Australijoje. 
Eduardas yra muzikos profesorius Kaune.

Ilsėkis ramybėje, Jurgi! Kor.

prie AL Dienų organizavimo. Jam taip pat 
teko dirbti Klubo vedėju.

Algis mirė šių metų birželio 8 dieną. 
Birželio 11 dieną didelis būrys draugų 
atsisveikino su juo krematoriume.

Maloniai teko prisiminti Algį per šeimos 
surengtas šermenis Gungahlin Golf Club.

Reiškiame užuojautą žmonai Sandrai, 
sūnui Adam, dukteriai Natalie bei jų šei
moms.

Kor.

Koks trumpas, žmogau, tas gyveni
mas ilgas... Algis Kusta

Gegužės 20 d. Adelaidė neteko dar vieno 
ilgamečio adelaidiškio - inž. Antano Pace- 
vičiaus, ką tik atšventusio 93-jį gimtadienį.

Gimė jis 1911 m. gegužės 2 d. Gaudučių 
dvare prie Kretingos, 3-jų vaikų šeimoje. 1931 
m. baigęs Plungės gimnaziją, įstojo į Vytauto 
Didž. Universitetą Kaune, kur pradėjo studi
jas Technikos fakultete. Studijuodamas labai 
aktyviai įsijungė į pirmuosius žingsnius 
žengiančią “Plieno” korporaciją. Tos korpo
racijos gyvenime jis labai aktyviai dalyvavo 
ir baigęs studijas.

Apgynęs diplominį projektą, Antanas įgi
jo diplomuoto statybos inžinieriaus kvali
fikaciją. Čekoslovakijoj atliko kelių statybos 
praktiką, o grįžęs iš ten, kurį laiką dirbo 
universiteto Statybos katedroj. Vėliau dėstė 
šildymo ir vėdinimo kursą architektūros stu
dentams. Kaune, Žaliakalnyje vadovavo 
statant septynis namus Lietuvos banko tar
nautojams. Tai buvo pirmas sugrupuotų na
mų statybos projektas Kaune.

1942 m. Antanas buvo paskirtas geležin
kelių eksploatacijos v-bos Kauno ruožo 
viršininku. Šiose pareigose dirbdamas jis 
priėmė į darbą ne vieną jauną studentą, tuo 
būdu išgelbėdamas juos nuo tuo metu vo
kiečių vykdomo ėmimo į darbus.

Dar studijų metais Antanas aktyviai da
lyvavo sportinėje veikloje, atstovaudamas 
“Plienui” slidinėjimo ir futbolo varžybose. 
“Plieno” futbolo komanda, kurioje jis žaidė, 
laimėjo ne vienas rungtynes tarp studentų 
korporacijų ir su Karo mokyklos komandomis.

Suomijoje Antanas lankė slidinėjimo mo
kyklą ir atstovavo Lietuvai slidinėjime Lat
vijoj, Estijoj ir Austrijoj. Lietuvos slidinėjimo 
18 km. varžybose laimėjo I-mą vietą su Kūno 
kultūros rūmų premija.

1939 m. Kalėdų metu Panevėžy vedė 
jauną odontologijos studentę (vėliau dantų 
gydytoją) Stasę Korsakaitę. Šaunioj puotoj ir 
man teko šokti. Apsigyveno jie ir įsikūrė 
Kaune, kur 1942 m. susilaukė sūnaus Vytenio. 
Laiminga jauna šeima turėjo gražius planus 
ateičiai. Tačiau gyvenimas padiktavo savo 
planus - 1944 m. sovietams vėl artinantis į 
Lietuvą, jie drauge su tūkstačiais kitų atsi
dūrė Vokietijoj.

Tuoj pasibaigus karui, šeima apsigyveno 
D.P. stovykloje Wiesbaden’e. Čia Antanui 
nepatiko tingus stovyklos gyvenimas ir, su
organizavęs lietuvių ir kitų amatininkų grupę, 
atstatė gen. Eisenhower’io būstinę. UNRRA 
ir vėliau IRO vadovybė pastebėjo jo orga
nizacinius gabumus, pakvietė jį organizuoti 
stovyklos gyventojams amatų mokyklą. 
Antanas, numatydamas tokios mokyklos 
reikšmę stovyklos gyventojų ateičiai, su en
tuziazmu ėmėsi darbo. Pirmoji tokia mokykla 
buvo įsteigta Wiesbaden’o D.P. stovykloje. 
Šeima susilaukė dukrelės Rasos.

Iš Wiesbaden’o jie buvo perkelti į 
Offenbach’ ą kur Antanas suorganizavo dar 
vieną amatų mokyklą. Šioje mokykloje buvo 
įkurtas medžio drožinėjimo skyrius, kuriam 
vadovavo prof. Ignas Končius (fizikas), o jam 
talkininkavo inž. Aleksandras Jakštas (vėliau 
gyvenęs Sydnėjuje). Jie abu, šalia savo tie
sioginių profesijų, buvo plačiai žinomi kaip 
tautodailininkai - menininkai. Jų, taip pat ir 
jų mokinių drožiniai buvo stovyklos pasidi
džiavimas. Atgavus nepriklausomybę, Plun- 
gėjebuvo atidarytas Žemaičių dailės muziejus, 
kuriame buvo įrengtas prof. I. Končiaus kam
barys su jo darbų eksponatais. Antanas ten 
nuvežė ir padovanojo visą eilę geriausių prof. 
Končiaus drožinių.

Suorganizavus dar vieną amatų mokyklą 
Arolsen’e, šeimai reikėjo padaryti rimtų 
nutarimų ateičiai, nes išvietintųjų laikas 
Vokietijoje baigėsi. Buvo nutarta emigruoti į 
Australiją, į kurią atvyko 1949 m. Trumpą 
laiką Antanui teko kasti griovius, bet paga
liau 2-jų metų sutartį atliko Adelaidėje van
dentiekio ir kanalizacijos skyriuje. Gyvenimas

pradėjo normalėti. Gimė dar viena dukrelė 
Kristiną o žmona tęsė odontologijos akre
ditavimo studijas. Ramybę, tačiau, sudrumstė, 
skaudi nelaimė - nuskendo pirmagimis sū
nus Vytenis. Praėjo nemažai laiko, kol šeima 
susitaikė su likimu. Antanas perėjo dirbti į 
privačią firmą namų, tiltų, silusų ir kitų svar
bių inžinerinių objektų statyboje.

Pasigedęs lietuviško profesinio bendra
vimo ir sutikęs tuo metu Adelaidėje gyve
nančius dar du inžinierius plieniečius - 
Vytautą Kmitą ir Kostą Tymuką nutarė su
burti ten pabirusius inžinierius ir subendrinti 
veiklą. Susisiekę su Pasaulio Lietuvių In
žinierių Draugija Amerikoje ir pasikeitę 
žiniomis, jie atkūrė Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Draugijos Adelaidės skyrių. Vie
tinei lietuvių bendruomenei jie skaitė įvairias 
profesines ir informacines paskaitas. Pažin
dami daug įtakingų žmonių australų tarpe, 
kruopščiai kėlė Lietuvos problemą supažin
dindami juos su Lietuvai padaryta skriauda.

Išdirbęs šitoje statybos firmoje virš 10 
metą Antanas perėjo dirbti į Woodville Local 
Government. Ten dirbo inžinierium pajūrio 
apsaugos darbuose, kur liko iki pensijos.

Išėjęs į pensiją galėjo nukreipti visą sa
vo dėmesį į Lietuvos gyvenimo raidą nes 
sieloje išliko nuoširdus, taurus lietuvis, iki 
širdies gelmių žemaitis. Lietuvą aplankė 4 
kartus, paskutinį kartą net įsigijęs žemaičio 
pasą. Važiuodavo visada pasiruošęs būti 
naudingas ir reikalui esant padėti. Atstačius 
nepriklausomybę, ypač domėjosi jaunimo 
siekiais, todėl su džiaugsmu sutiko prof. A. 
Matukonio iniciatyvą atkurti Vytauto Didž. 
universitete plieniečių korporaciją Čia jis 
buvo prisidėjęs savo patirtimi ir visokeriopa 
pagalba. 2001 m. “Plieno” korporacija at
šventė savo 70-metį.

Būdamas nuoširdus, giedrios nuotaikos ir 
nepataisomas optimistas, Antanas nestoko
jo draugų visur. Su jais palaikė ryšį tiek rim
tuose darbuose, tiek aistringame žuvavime. 
Didžiavosi savo anūkais, paveldėjusiais 
senelio gabumus. Matas - jaunas architektas 
yra geras slidininkas, o jaunesnis - Tomas 
Impex firmoje dirba administracinėse pa
reigose ir laisvalaikiu - geras žuvautojas. 
Jauniausia Georginą dar tik baigus mokyklą 
gyvena Londone.

Paskutiniais metais Antano žingsnis 
sulėtėjo, sušlubavo sveikata, bet jis per daug 
nesiskundė, nes buvo labai kruopščiai pri
žiūrimas žmonos Stasės, su kuria išgyveno 
64 metus. Ligai įsitvirtinus, mirė š. m. gegužės 
20 d. ligoninėje. Jo atminimui žmona paskyrė 
“Plieno” korporacijos šienam studentui An
tano Pacevičiaus vardo stipendiją.

Reikšdama gilią užuojautą visai šeimai, 
lenkiu galvą mirusiam draugui Antanui. 
Miręs po darbščios kelionės šiame gyvenime, 
mielas Antanai lieki gyvas ir brangus mūsų 
atminime ir širdyse. Ilsėkis ramybėje taurus 
Žemaitijos sūnaą toli nuo numylėto Babrun
go krantą

Jadvyga Viliūnienė
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Sydnėjaus padangėje
Sekmadienį, birželio 27 dienų, Sydnėjuje didelė šventė. Choras “Daina”, pradėjęs 

darbą su dirigentu Jonu Gaižausku 1954 m. birželio 27 d., ruošiasi paminėti savo gyvavimo 
5O-ties metų sukaktį su jubiliejiniu koncertu Lietuvių Klube Bankstowne. Pradžia 1.30 
vai. p.p. Į šį koncertą atvyksta visų kitų didžiųjų Australijos miestų lietuviai dirigentai. 
Ačiū jiems. Kiek sąlygos leido, žodžiu ir raštu pakviesti visi buvę choristai(-tės) ir plačioji 
Sydnėjaus bendruomenė.

Po koncerto iškilmingi pietūs choristams ir svečiams, kurie yra iš anksto įsigiję bilietus 
pietums. Choro “Daina” inf.

P.S. Šį kartą choristų tarpe nematysite choro sekretoriaus Antano Kramiliaus, kuris 
po sunkios avarijos sveiksta namuose.

ALB Geelongo Apylinkės narių dėmesiui 
Sekmadienį, liepos 18 dieną, 1.30 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Namuose įvyks 
ALB Geelongo Apylinkės metinis narių susirininkimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2003) protokolo skaitymas, 
klausimai, priėmimas.
6. Garbės narių kandidatų paskyrimai ir rinkimai.
7. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
8. Organizacijų pranešimai.
9. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
11. Kavutė.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Geelong Lithuanian Community Inc. Annual General Meeting Sunday 
18 July 1:30 p.m., Lithuanian House, Pettitt Park, Bell Post Hill.
All members of the community are invited to attend to hear & discuss the annual 
reports from the Committee Prcsident.Trcasurcr. and constituent organisations. It 
is also proposed to nominate & elect one or more Life Members. Voting can be 
effected only by financial members, and the Treasurer will be on hand prior to 
meeting to assist in registration. Refreshments will be served at the close of meeting.

Pranešimas
dėl pinigų siuntimo į Lietuvą

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Lietuvos bankai. įskaitant ir Vilniaus banką, 
keičia esamų sąskaitų numerius į naujus sąskaitų numerius, suderintus su Europos 
bankų naudojama sąskaitų numeravimo sistema.

Nuo liepos 1 dienos, pakeitus buvusius numerius kaip pvz. 0705 4321. nauji 
sąskaitų numeriai atrodys panašūs į sekantį pavyzdį: LT257044060001281115

TALKA pataria visiems savo klientams, kurie siunčia pinigus į Lietuvą, susi
siekti su savo giminėmis, gavėjais ir paprašyti, kadjie pristatytų naujus savo sąskaitų 
numerius.

Kartu pranešame, kad pinigų siuntimas pagal asmens paso numerį gavėjams 
sudaro vietinių sunkumų ir siųstų pinigų išmokėjimas gali užtrukti ilgesnį laiką.

Po trylikos nepriklausomybės metų, visi Lietuvos piliečiai turi teisę turėti banko 
sąskaitas, į kurias pinigus siųsti būtų greitesnis, lengvesnis ir patogesnis būdas.

TALKA

Aukos “Musų 
Pastogei”

J. Vitartas ACT $ 5.00
E. ir T. Grinčeliai ACT S 35.00
V. Ratkevičius NSW S 10.00
V. ir R Mataičiai NSW $ 5.00
Mrs. V. Lynn NSW $ 35.00
Mrs. J. Kusta ACT $ 3.00
At Grikepelis VIC $ 50.00
A. Arlauskas NSW $ 5.00
Mrs. M. Krupa NSW $ 35.00

T. Rotcas NSW $ 25.00
S. Eimutis VIC $ 5.00
V. Lazauskas VIC $ 15.00
V. Bosikis OAM VIC $ 15.00
Z. Paškevičius Qld $ 10.00
A Bartkus NSW $ 10.00
S. Kairys ACT $ 35.00
Mrs. R. Umber VIC $ 10.00
V. Kutas NSW $ 5.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
“Mūsų Pastogės” administracija

Bankstown.

LR Prezidento rinkiniai 
Sydnėjuje

Pakartotiniai Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai Sydnėjuje 
įvyks sekmadienį, birželio 27 dieną, nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. p.p., 
Konsulato raštinėje, Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 

Viktoras Sliteris, 
_______________________  LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje
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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
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro.

• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
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 Melbourno Klubo nariams
1. NARIO MOKESTIS
Jau vėl atėjo tas metų laikas, kada Klubo nariai privalo susimokėti metinį mokestį tį. 

Šiais metais tai galima atlikti jums patogiu laiku mūsų TALKOS įstaigoje šeštadieniais ir ir 
sekmadieniais.

Taip pat sekmadieniais baro salėje po pietų nario mokestį priima p. Zigmas Augaitistis 
ir p. Edvardas Marganavičius.

2. IEŠKOME KANDIDATŲ Į VALDYBĄ
Pagal mūsų Konstituciją, visi Valdybos nariai privalo šiais metais atsistatydinti. Pir

mosios kartos „use by date“ jau yra čia pat. Laukiame kandidatų iš mūsų jaunesnio amžiaus 
narių. Be jų Klubo ateitis bus liūdna. Suinteresuoti prašome kreiptis į Valdybos narius.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba

is

Melburno Lietuvių Klubo pranešimas
Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 21 dieną, 2 vai. p.p. 
Kandidatų pareiškimai turi būti Valdybai pristatyta ne vėliau, kaip rugpjūčio 21 
d. Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančių metų 
Vildybą. Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo lapelius 
tik tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. Paskutinė 
diena tai atlikti yra rugpjūčio 25 d. Gaila, bet mūsų įstatai neleidžia pavėlavusiems 
susimokėti mokestį dalyvauti Valdybos rinkimuose.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba

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: nipastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandijoje oro paštu $115.00.

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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