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Jubiliejinis “Dainos Sambūrio” koncertas Melbourne

Melbourne “Dainos Sambūris” kviečia visus į Jubiliejinį - 55-erių gyvavimo metų - Koncertų, kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 21 
dieną, 1.30 vai. po pietų Melbourno Lietuvių Namuose. Pirmoje koncerto dalyje išgirsite Įvairias dainas, o antroje dalyje choristai 
suvaidins čigonų vakaronę. Po koncerto - kavutė. Bilietai - $15. Jaunimui iki 15 metų - įėjimas veltui. Laukiami visi.

Andriaus Lipšio nuotraukoje - Melbourno “Dainos Sambūris.

Susitarė dėl 
Vyriausybės?

Kaip pranešė BNS, dabartinis premjeras 
socialdemokratų lyderis Algirdas Bra
zauskas jau planuoja būsimos Vyriausybės 
darbą po koalicijos su V.Uspaskich’o Dar
bo partija sudarymo. Penktadienį, spalio 29 
d., po Europos Sąjungos Konstitucijos 
pasirašymo, grįžtant iš Romos į Vilnių, lėk
tuve A.Brazauskas komentavo būsimos 
Vyriausybės formavimo principus. Jo 
teigimu, Brazausko socialdemokratams ir 
Paulausko socialliberalams atiteks 7 mi
nistrų postai ir premjero kėdė, o Uspas- 
kich’o Darbo partijai - 6 ministrų port
feliai. Pasak A.Brazausko, šiuos portfelius 
Uspaskich’o Darbo partija savo nuožiūra 
galės pasidalinti ir su Prunskienės Valstie
čių ir Naujosios demokratijos partijų są
junga. Taip pat jis teigė, kad ateityje bus 
mažiausiai vienas vicepremjero postas. 
Siekiant įvesti vicepremjero pareigybę rei
kėtų priimti Konstitucijos pataisą.

A.Brazausko teigimu, derybos tarp so
cialdemokratų ir socialliberalų su Darbo 
partija ir Prunskienės grupuote turėtų pasi
baigti iki trečiadienio (lapkr. 3d.) vakaro.

V.Uspaskich’o Darbo partija preten
duoja į ūkio, susisiekimo, sveikatos, teisin
gumo ir kultūros ministrų postus. Patsai 
V.Uspaskich pageidauja Ūkio ministro 
posto. □

Ba'kaitTs Lietuvos įvykių apžvalga Min. pirm.
Patvirtinta 
Europos 

Konstitucija
(ELTA). Penkta

dienį, spalio 29 d., 
Romoje, 13.14 vai. 
Lietuvos laiku rūmuo
se, kur pirmosios 
šešios Europos Są

jungos (ES) įkūrėjos 1957 m. pasirašė 
Romos sutartį, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras 
Pirmininkas Algirdas Brazauskas, užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis (žiūr. 
nuotr. apačioje) dalyvaujant ES ir valstybių 
lyderiams, pasirašė Europos Konstitucijos 
sutartį. Pasirašymo ceremonijos, kurioje 
dalyvauja ES ir valstybių narių lyderiai, 
įžanginiame žodyje Italijos Ministras 

Pirmininkas Silvio Berlusconi pareiškė: 
“Tai istorinė diena. Europa turi savo Kons
tituciją”.

Olandijos - valstybės, šį pusmetį pir
mininkaujančios ES - Ministras Pirmi
ninkas Jan Peter Balkenende išreiškė viltį, 
jog Konstitucija bus tvirtas Europos 
bendros ateities pamatas.

Pasirašymo iškilmėse taip pat kalbėjo 
Europos Parlamento Pirmininkas Jossep 
Borell, Europos Komisijos (EK) Pirmi
ninkas Romano Prodi ir paskirtasis EK 
Pirmininkas Jose Manuel Barroso.

Kiekviena ES šalis turės patvirtinti 
naująją Konstituciją, kol ji oficialiai įsi
teisės. 11 bloko narių jau yra paskelbusios 
rengsiančios referendumus dėl Konstitu
cijos, 8 valstybės nusprendė dokumentą 
ratifikuoti parlamentuose. Lietuva, Latvija, 
Estija, Slovakija, Slovėnija ir Vokietija dėl

to dar nėra apsisprendusios.
Dokumento ratifikavimo pro

cedūras Lietuvos Seime numato
ma pradėti jau kitą savaitę. Jei 
Konstituciją pavyktų ratifikuoti 
dar šios kadencijos Seime, Lietuva 
būtų pirmoji valstybė, ratifikavusi 
dokumentą.

Ratifikavus Konstituciją, ES 
turės ilgalaikį prezidentą, užsienio 
reikalų ministrą, supaprastintas 
sprendimų priėmimo procedūras, 
o vėliau ir riboto dydžio Europos 
Komisiją, taip pat numatyta keisti

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Daugiausia Lietuvos gyventojų 
naujuoju Ministru Pirmininku norėtų ma
tyti dabartinį Premjerą Socialdemokratų 
partijos lyderį Algirdą Brazauską. Savaitę 
prieš antrąjį Seimo rinkimų ratą, vykusį 
spalio 24 d., pagal “Baltijos tyrimai” ap
klausos duomenis, jam tokį pasitikėjimą 
pareikš4ų 29% apklaustųjų.

Šią kandidatūrą labiau už kitas palaikė 
beveik visos gyventojų demografinės ir 
socialinės grupės, išskyrus gaunančius 
mažiausias šeimos pajamas, bedarbius, 
namų šeimininkes, darbininkus, rusų ir 
lenkų tautybės piliečius. Šios gyventojų 
grupės Ministru Pirmininku labiau norėtų 
matyti Viktorą Uspaskich’ą nei Algirdą 
Brazauską. Labiausiai A. Brazauską palaikė 
vyresni nei 50 metų žmonės, turintys aukš
tąjį išsilavinimą, vadovai, specialistai, tar
nautojai, pensininkai bei tie gyventojai, 
kurių šeimos pajamos per mėnesį yra di
džiausios - per 1600 litų.

V. Uspaskich’ą vykdomosios valdžios 
vadovu norėtų matyti 21% apklaustųjų. 
Darbo partijos pirmininko skyrimą Prem
jeru kiek labiau palaikytų vyrai, kaimų, 
miestelių ir rajonų centrų gyventojai bei jau 
minėtos gyventojų grupės, mažiau palai
kiusios A. Brazauską.

7% respondentų, dauguma jų moterys, 
vadovavimą Vyriausybei patikėtų Kazi- 
mirai Danutei Prunskienei, 6% - Petrui 
Auštrevičiui, 5% - Andriui Kubiliui, 3 % - 
Artūrui Paulauskui ir 2% - Artūrui Zuo- 
kui. Po vieną procentą apklaustųjų šį postą 
patikėtų Onai Juknevičienei, Vilijai Blin-

- kurio nori žmonės?
kevičiūtei, Česlovui Juršėnui ar Rolandui 
Paksui.

Tarp galimų pretendentų apklausos 
dalyviai dar minėjo Julių Veselką, Dalią 
Grybauskaitę, Kęstutį Glavecką, Eugenijų 
Gentvilą, Kazį Bobelį, Antaną Valionį, 
Viktorą Muntianą, Gediminą Vagnorių, 
Valentiną Mazuronį, Antaną Bosą, Rasą 
Juknevičienę, Gintarą Steponavičių, 
Rolandą Pavilionį, Joną Ramoną, Aloyzą 
Sakalą, Nijolę Oželytę.

Kritika iš vidaus
(ELTA). Socialdemokratų partijos va

dovybė, prieš Seimo rinkimus deklaravusi 
siekį neleisti V.Uspaskich’o Darbo partijai 
patekti į valdžią išdavė ir savo rinkėjus, ir 
partijos narius. Tokią nuomonę Eltai išsa
kė Seimo narys soedemas Algimantas 
Salamakinas.

“Sudarant Algirdo Brazausko ir Artūro 
Paulausko koaliciją, buvo skelbiamas šūkis: 
neleiskime Darbo partijai ateiti j valdžią. Mes 
juk išduodame savo rinkėjus, elgdamiesi prie
šingai, nei žadėjome anksčiau. Gal iš karto 
reikėjo nemeluoti ir prisipažinti, kad derė
simės su Darbo partija?” - klausė jis.

Pasak jo, partijos vadovybė, po rinkimų 
pakeitusi savo nusistatymą, išdavė ir dau
gumą eilinių socialdemokratų. Parlamen
tarais išrinkti 21 socialdemokratas. Dau
gumos jų partijos vadovybė esą net nepa
klausė, kaip jie vertina vienokią ar kitokią 
koaliciją, visų pirma - derybas su Darbo 
partija. “Niekas nieko su mumis nederina ”, - 
kalbėjo A.Salamakinas. □
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poKss Trumpai iš visur
♦ Spalio 25 d. 
Bagdade sukilė
liai susprogdino 
automobilyje pa
slėptą bombą, pro 
šalį važiuojant 
australų šarvuotų 
automobilių vilks
tinei. Sprogimas 
sužeidė tris aus
tralų karius, už

mušė tris praeivius irakiečius ir sužeidė dar 
trylika žmonių, jų tarpe keletą vaikų. 
Jordaniečiui sukilėlių lyderiui al-Zarqa- 
wi pavaldi grupė paskelbė, kad jos “liūtai” 
sėkmingai užpuolė australų karinę 
vilkstinę.
♦ Spalio 25 d. apie 2000 musulmonų 
jaunuolių demonstravo Tailando pietinėje 
dalyje, apsupę Tak Bai kaimo polieijos 
būstinę. Jie reikalavo, kad policija paleis
tų prieš savaitę suimtus šešis asmenis, 
kaltinimus ginklų tiekimu sukilėliams. 
Riaušes malšindama policija nušovė 7 
asmenis ir suėmė apie 1300 žmonių, su- 
grūsdama juos į 6 didžiulius sunkveži
mius. Po šešių valandų sunkvežimiuose, 
suimtieji nugabenti į Pattani karinę sto
vyklą 100 km. į šiaurę nuo Tak Bai. Sunk
vežimiuose mirtinai užduso 78 žmonės.
♦ Spalio 27 d. smarkiai pablogėjo pales
tiniečių lyderio Yasser Arafat sveikatos 
stovis. 75 melų amžiaus Arafat pastaruo
sius 2 su puse metų praleido Ramallah 
mieste Palestinoje, Izraeliui blokuojant jo 
judėjimo laisvę. Dabar Izraelis sutiko iš
leisti palestiniečių lyderį j Prancūziją gy
dytis, pažadėdami jį įsileisti atgal į Pales
tiną, gydymui pasibaigus.
♦ Spalio 29 d. Yasser Arafat iš Palestinos 
sraigtasparniu atskrido į Jordano sostinę 
Amaną; o iš ten lėktuvu į Paryžių. Tyrimais 
■bandoma nustatyti jo ligos priežastį. Pa

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
balsavimo sistemą, kad didžiųjų valstybių 
žodis būtų svaresnis.

Sankt Peterburgo universitete - 
Baltistikos skyrius

(ELTA). Sankt Peterburgo valstybinio 
universiteto Filologijos fakultete spalio 29 
d. atidarytas vienintelis visoje Rusijos Fe
deracijoje Baltistikos skyrius ir biblioteka.

“Baltistikos skyriui vadovaus docentas 
Aleksėj Andronov, kurį vadiname Vilniaus 
universiteto auklėtiniu. Vilniuje jis metus 
mokėsi baltistikos ir puikiai kalba lietu
viškai”, - sakė Vilniaus universiteto Filo- 
Jogijos fakulteto dekanas Bonifacas 
Stundžia. Už nuopelnus baltistikai, lietuvių 
kalbai ir tarpvalstybinių kultūrinių ryšių 
plėtojimą A. Andronovui yra suteikta Lie
tuvos pilietybė.

Baltistikos specializaciją Sankt 
Peterburgo universiteto vyresniųjų kursų 
studentai galėjo rinktis jau keletą metų, o 
nuo šio rugsėjo Bendrosios kalbotyros 
katedroje pradėta dėstyti ir atskira Bal
tistikos studijų programa, kurią pasirinko 
9 pirmakursiai. Latvių ir lietuvių kalbas 
studijuojantiems rusams Lietuvos delega
cija padovanos lietuviškų periodinių lei
dinių, kalbotyros knygų, albumų, žodynų.

Žvakės ant žymių žmonių kapų
(ELTA). Mirusiųjų pagerbimo renginiai 

Kaune prasidėjo jau penktadienį, spalio 29 
d. Kauno miesto vadovai Petrašiūnų ka
pinėse padėjo gėlių ir uždegė žvakes prie 
miesto garbės piliečių ir kitų žymių žmo
nių kapų. Vakare Šv. Ksavero Jėzuitų 
bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios “In 
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lestiniečių vyriausybei laikinai vadovauja 
min. pirmininkas Ahmed Qurie, o Palesti
niečių Laisvinimo Organizacijos vadovybę 
perėmė Mahmoud Abbas, buvęs palesti
niečių min. pirmininkas.
♦ Žurnalo “Nature” spalio 28 d. numeris 
plačiai aprašo sensacingą “Homo Flore- 
siensis” žmogaus griaučių suradimą Indo
nezijos Flores saloje. Tai dabartinio žmo
gaus giminaitis, gyvenęs prieš 13 000 metų. 
Jis buvęs labai mažo ūgio, suaugęs pasiek
davęs tik dabartinio 3 metų vaiko ūgį, o 
svėręs apie 25 kg. Homo Floresiensis mo
kėjęs naudotis gana tobulais akmeniniais 
įrankiais, vartojęs ugnį. Yra galimybė, kad ši 
žmonių padermė galutinai išnyko tik prieš 
kokius 500 metų. Griaučius surado ir ištyrė 
indonezų, australų ir britų mokslininkai.
♦ Spalio 29 d. per televizijos stotis vėl 
prabilo ilgai tylėjęs al-Qaeda teroristinės 
organizacijos lyderis Osama bin Laden, 
pirmą kartą viešai pripažindamas, kad jo 
įsakymu buvo pulti New York’o Prekybos 
centro bokštai, kad nubaustų JAV už Iz
raelio rėmimą. Osama bin Laden kalba bu
vo nukreipta prieš JAV prezidentą George 
W. Bush, bet jis kritikavo ir senatorių John 
Kerry, demokratų kandidatą j prezidentus 
lapkričio 2 dienos prezidento rinkimuose.
♦ Spalio 30 d. Bagdade sukilėliai susprog
dino bombą prie arabų žiniasklaidos įs
taigos, užmušdami 7 žmones ir 19 sužeis- 
dami. Tai pirmas tiesioginis žiniasklaidos 
organizacijos užpuolimas Irake. Tą pat die
ną nuo sukilėlių bombos srityje į vakarus 
nuo Bagdado žuvo 9 JAV kariai ir dar 9 su
žeisti.
Bagdade teroristai paliko nužudyto japono 
turisto Šosei Kodą kūną prie ligoninės, 
suvynioję jį j JAV vėliavą. Turistas buvo 
pagrobtas prieš savaitę. Jis buvo nušautas 
dviem šūviais, jam nukirsta galva - ir 
atpažintas tik iš pirštų atspaudų. □

Memoriam”, jas atliko Kauno berniukų ir 
jaunuolių choras “Varpelis” ir solistas 
Žanas Voronovas.

Sekmadienį arkikatedroje bazilikoje 
Kauno valstybinis choras, Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras bei solistai 
atliko Antonino Dvoržako “Requiem”.

Lapkričio 1-jąją, Visų šventųjų dieną, 
Senosiose miesto kapinėse buvo pagerbti 
kovotojai už Nepriklausomybę. Vyko gedu
lo procesija “Atminties šviesa”, kuriai vado
vavo Karmelitų Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas.

Pirmadienį, lapkričio 1 d., vakare 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis 
fakultetas Vilniaus gatvėje surengė akciją 
“Sielų upė”.
Šv. Kazimiero atvaizdas - į Vilnių

(ELTA). Garsiosios Florencijos “Pitti” 
galerijos sutikimas dviem mėnesiams 
Lietuvos dailės muziejui paskolinti garsaus 
XVII a. Italijos dailininko Carlo Dolci 
nutapytą paveikslą “Šv. Kazimieras” yra 
vienas ryškiausių dviejų valstybių kultūri
nės diplomatijos laimėjimų, teigiama Lie
tuvos dailės muziejaus pranešime.

K. Dolci nutapytame paveiksle šv. 
Kazimieras vaizduojamas ekstazėje, gie
dantis savo mylimą giesmę Švč. Mergelei 
Marijai “Omni die Mariau mca laudes 
anima”. Šventojo žvilgsnis paveiksle nu
kreiptas į dangų, viena ranka priglausta prie 
krūtinės, kitoje - popieriaus ritinys su gies
mės žodžiais. Paveikslo autorius dirbo 
Toskanos didžiajam kunigaikščiui Cosimo 
de Medici bei kardinolui Carlo de Medici. 
Paveikslas nutapytas apie 1670 m. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Kad “nenuplauktų” ES paramos 
milijardai...

(ELTA). Gyventojai skeptiškai vertina 
Lietuvos galimybes skaidriai ir efektyviai 
panaudoti Europos Sąjungos fondų pa
ramą, kuri siekia apie 2 milijardus litų. 
Daugiau nei pusė (62%.) naujausios “Vil- 
morus” apklausos dalyvių netiki, kad Lie
tuva panaudos ES lėšas skaidriai.

Be to, apklausos duomenys rodo, jog 
valdžios ir visuomenės požiūriai į tai, ko
kioms sritims pirmiausiai turėtų tekti 
Europos Sąjungos (ES) paramos fondų 
lėšos, gerokai skiriasi.

Vyriausybės projekte didžiausiąją ES 
paramos dalį numatyta atriekti žemės ūkiui 
(apie 30%) bei kelių tiesimui ir statybai 
(apie 20%). Apklausos dalyviai svarbiau
siu ES paramos prioritetu laiko socialinę 
ir sveikatos apsaugą. Kelius ir jų tiesimą 
kaip prioritetą įvardijo tik 2% respondentų.

“Tai rodo, kad žmonių lūkesčiai ir val
džios numatyti prioritetai panaudojant ES 
paramą skiriasi. Nežinia, kiek tokie visuo
menės lūkesčiai yra realūs, tačiau jų nepaisyti 
būtų neteisinga. Manome, kad sužadinti 
visuomenės lūkesčiai vis dėlto neturėtų būti 
nuvilti”, - spaudos konferencijoje sakė

Darbo partija - rinkimams 8 milijonai
(DELFI). Daugiausia balsų Seimo 

rinkimuose gavusios Darbo partijos vado
vas Viktor Uspaskich “Respublikos” 
dienraščiui pareiškė, jog preliminariais 
skaičiavimais šiai politinei grupei rinki
mų kampanija kainavo apie 8 milijonus 
litų. V. Uspaskich neslėpė, kad už rekla
mą televizijoje Darbo partijai pavyko 
sumokėti kelis kartus pigiau nei konku
rentams, nes transliuotojams buvo siū
lomi dideli paketai ir ne vien politinė agi

Pralaimėjusiems - apie 2 min. litų
(ELTA). Nebeišrinktiems parlamenta

rams Seimas išmokės išeitines pašalpas - 
iš viso su socialinio draudimo lėšomis 
beveik 2 min. litų. Per milijoną lėšų rei
kės išmokėti Seimo narių padėjėjams- 
sekretoriams, frakcijų seniūnų referentams, 
Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojų sek
retoriatų darbuotojams, tai yra politinio 
pasitikėjimo pareigūnams.

Dviejų mėnesių vidutinio parlamenta
ro atlyginimo dydžio išeitinės pašalpos 
bus išmokėtos 6 parlamentarams. Visą 
kadenciją išbuvę 54 Seimo nariai gaus ke
turių vidutinių Seimo nario atlyginimų 
dydžio išeitines pašalpas. Tie, kurie Seime 
dirbo dvi kadencijas ar bent 6 metus iš eilės, 
gaus 6 mėnesių parlamentafb atlyginimą 
(tokių dabartiniame Seime yra 15).

Neatskaičius mokesčių didžiausia 
išeitinė pašalpa sieks apie 35,000 litų, 
mažiausia - apie 9,000 litų.

Kariuomenės ginklavimuisi - daug lėšų
(ELTA). Lietuvos kariuomenė ginkluo

jasi moderniausiais pasaulyje ginklais. Už 
Lietuvos gynybos planų parengimą Lietuva 
Pentagonui atsilygina šimtais milijonų li
tų, tačiau apie visus sandorius visuomenė 
žino mažai, rašoma “Kauno dienoje”.

Stodama į NATO Lietuva įsipareigojo 
kasmet krašto apsaugai skirti ne mažiau 
kaip 2% bendrojo vidaus produkto. Šiemet 
tai sudarė 1.17 mlrd. Lt. Ilgalaikį Lietuvos 
gynybos plėtros planą parengė JAV kor
poracijos “Cubic Applications” ekspertai.

Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, “Kauno dienos” paklaustas, 
kiek lėšų kariuomenei apginkluoti buvo 
išleista per pastaruosius trejus metus, 
atsakė, jog ginklams ir karinei technikai 

Pilietinės visuomenės instituto vadovas 
Darius Kuolys. Pasak jo, atliktoji visuome
nės apklausa nurodo, kad kaimo gyvento
jai labiausiai susirūpinę parama kaimui ir 
žemės ūkiui, o jaunimui mažiausiai rūpi 
socialinių ir sveikatos apsaugos proble
mų sprendimas, tačiau rūpi švietimas ir 
kvalifikacijos kėlimas.

Laisvosios rinkos instituto eksperto 
Ramūno Vilpišausko teigimu, šiuo metu 
itin svarbu skaidriai panaudoti jau dabar 
gaunamą ES paramą, kurios paskirstymo 
prioritetai nustatyti 2004-2006 m. Bendra
jame programavimo dokumente. Jo tei
gimu, ES parama “tam tikrais atvejais gali 
būti ir nenaudinga”, sukelti neigiamų 
padarinių, pirmiausia ekonominėse srityse, 
kur dėl gaunamų paramos injekcijų, gali 
būti iškreipiami rinkos santykiai. Pavyz
džiui, ūkininkai, siekdami gauti kuo dau
giau tiesioginės ES paramos, gali pradėti 
gaminti didžiulius kiekius produktų, ku
rių poreikio rinkoje iš tiesų nebūtų. Todėl, 
pasak R. Vilpišausko, reikėtų stengtis, kad 
kuo mažiau ES lėšų būtų skiriama tie
siogiai verslo paramai. □ 

tacija, bet ir ilgalaikė su Darbo partijos na
riais susijusių įvairių bendrovių reklama.

“Mes sumokėjome mažiau, o televizijos 
uždirbo daugiau - reikia mažiau plepėti, o 
daugiau mąstyti ir dirbti”, - dienraščiui teigė 
V.Uspaskich ir tikino, jog legalios sumos- 
3.9 min. litų neperžengė nei Darbo parti
ja, nei vienmandatėse apygardose kandi
datavę jos atstovai, kuriems, atsižvelgiant į 
rinkėjų skaičių, buvo leidžiama surinkti 
apie 60-80,000 litų. □

Didžiausias pašalpas turėtų gauti il
giausiai Seime išbuvę Seimo nariai Petras 
Papovas, Gediminas Vagnorius, Juozas 
Bernatonis, Sigita Burbienė, Stanislovas 
Buškevičius, Nikolajus Medvedevas, 
Vytautas Einoris.

Seimą palieka 76 parlamentarai.Išei- 
tinė pašalpa išmokama tiek vidutinių 
mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio, 
kiek metų nepertraukiamai truko jo ka
dencija Seime, bet ne mažesnė kaip 2 ir ne 
didesnė kaip 6 vidutinių mėnesinių Sei
mo nario atlyginimų dydžio. Minimali 
išeitinė pašalpa bus mokama ir parlamen
tarams, Seime dirbusiems mažiau nei vie
nerius metus.

Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams, 
buvęs Seimo narys ir su juo gyvenantys jo 
šeimos nariai privalo per 15 dienų išsikelti 
iš užimamų patalpų ir visiškai atsiskaityti 
už gyvenimą Seimo viešbutyje □

(visureigiams, sunkvežimiams, radijo sto
tims, radarams ir kt.) įsigyti 2002 m skirta 
79.89 min. Lt, 2003 m. -104.66 min. Lt, o 
šiemet 93.5 min. Lt. Ginkluotės pirkimai 
sudaro 10-12% metinio KAM biudžeto.

Lietuva ginkluotę ne tik perka, bet ir 
dosniai priima kitų valstybių ginkluotės 
paramą. Apskaičiuota, kad tokios gink
luotės iki 2004 m. Lietuva gavo už ne
įtikimai didelę, apie 3 milijardus litų sumą. 
Tačiau ataskaitose Seimui ar Vyriausybei 
ir pirkta, ir neatlygintinai gauta ginkluotė 
KAM įvardijama kaip įsigyjama. Vienu di
džiausių pastarojo meto akibrokštų valsty
bei, ko gero, galima laikyti nesėkmingą “Gi
raitės ginkluotės gamyklos” veiklą ir ban
dymus pateisinti neūkiškumą. □
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Į Bendruomenės baruose

Melbourno Lietuvių Klubo 
metinis susirinkimas

Algis Kairaitis
Klubo pirmininkas

Susirinkimas šiais metais 
įvyko sekmadienį, rugsėjo 26 
d. Jame gan gausiai dalyvavo 
nariai. Susilaukėme taip pat 
nemažai naujų narių. 2002/3 
finansinais metais i Klubą 
įstojo 58 asmenys, 2003/4 
metais - 48 asmenys. Malo
nu, kad Klubo dažni lanky
tojai jaučia pareigą tapti 
Klubo nariais.

Nariams buvo perskaity
tas praėjusių metų susirin
kimo protokalas, praneštas 
Klubo finansinis stovis ir 
atlikti darbai. Visi pranešimai 
buvo priimti. Praėjusiais me
tais, kaip ir anksčiau, pagrin
dinė mūsų užduotis dar bu
vo pastato remontų eiga. 
Ypatingai gausus lietaus van
duo, įsiskverbęs į Klubo pa
statą, pagaliau privertė mus iš 
pagrindų sutvarkyti archa
išką lietaus vandens nutekėji
mo nuo stogo sistemą. Nau
joji drenažo sistema atitinka
Australijos standartus. Taip pat sugebė
jome pilnai atnaujinti elektros laidus, laidų 
išdėstymą ir pasenusią elektros laidų cen- 
tralę (switchboard). Antro aukšto patalpas 
apsiėmė atnaujinti-perdažyti tos organi
zacijos, kurios tais kambariais naudojasi.

Manome, kad Klubo pastatas dabar yra 
gan geros būklės ir artimoje ateityje nenu- 
matome jokių didelių taisymo išlaidų, 
neskaitant trijų nepataisomai surūdijusių 
oro vėsinimo įtaisų (kondicionierių) virš 
jubiliejinės salės ir baro salės. Pakeičiant 
tuos vėsinimo įtaisus ir įskaitant naujų 
aparatų įmontavimą teatro salėje, mūsų

Šaunuoliai!
Dažnai girdim nusiskundžiant mūsų 

jaunaisiais: jie ir Lietuvių Namuose retai 
besutinkami, ir mūsų renginiai jų nedo
mina. Gal tai ir tiesa, bet ar neatrodo, kad 
tas domėjimasis vienų kitais turėtų būti 
abipusis? Tokios mintys kilo apsilankius 
Melbourno Lietuvių Namuose spalio 2 
dieną vykusioje Jaunimo Sąjungos šven
tėje LithoFEST. Į šią šventę buvo kviečia
mi visi be išimties, o ir šventės programa 
buvo labai tinkanti vyresnio amžiaus 
žmonėms. Deja, juos salėje buvo galima 
suskaičiuoti ant pirštų. O gaila! Vakaras 
buvo įdomus, linksmas ir mūsų, vyresnių, 
sveikatai netgi naudingas. Žaidėme bingo 
(lavina reakciją ir pastabumą), atsakinė
jome į viktorinos apie Lietuvos senovę ir 
jos dabartį klausimus (lavina protą ir in
telektą), valgėme dešrainius (gal ir nelabai 
naudinga, bet skanu), laimėjome puikiau
sius prizus (džiaugsmingos emocijos). Tar
puose tarp tų malonių užsiėmimų didžiu
liame ekrane žiūrėjome Lietuvos televizi
jos muzikinę laidą „Duokim garo!”

Visgi didžiausią pasisekimą turėjo ren
gėjų planuose nenumatytas lėktuvėlių iš 
panaudotų bingo popieriaus lakštų gami
nimas ir jų skraidymo savybių išbandymas.

Lėktuvėlius su didžiausiu entuziazmu 
skraidino ir patys jauniausi, ir gerokai vy
resni nei „sixty plus” (gaila, kad esu griež
tai prigrasinta neišduoti pirmojo lėktuvė
lio autorės-būtų tikra sensacija!) Šventės

Dalia Antanaitienė prie Melbourno Liet. Klubo. Ritos Baltušytės nuotr.

numatomos išlaidos būtų apie $36,000.
Numatant, kad artimoje ateityje įvyks 

daugiau renginių, manėme, kad turėsime 
nemažai išlaidų įrengiant garso izoliaciją 
teatro salėje ir kitur. Tačiau iš miesto sa
vivaldybės sužinojome, kad mes nesame 
įpareigoti tai daryti, nors mūsų Klubą jau 
baigia apsupti naujai pastatyti butai. Bet, 
kaip visuomet, atsirado nenumatytų kito
kių išlaidų. Mes privalome žymiai pla
čiau praplėsti “video camera“ stebėjimo 
sistemą, nes kai kurie mūsų Kubo nariai 
(ar jų svečiai?) nėra pakankamai rūpestingi 
dėl Klubo apsaugos. Apie trisdešimt pen-

Nelengvas klausimas! „Kelintą jubiliejų 
ir kokia didžiausia Lietuvoje alaus daryk
la švenčia šiais metais?”

Nuotrauka Vytauto Krivicko.

dalyvius pagavo toks azartas, kad renginį 
vedusiam Jaunimo Sąjungos pirmininkui 
Giriui Antanaičiui teko gerokai paplušėti, 
kol nuramino įsiaudrinusią auditoriją. 
Pasirodo, kartais tiek nedaug reikia, kad 
visiems būtų linksma.

Baigdama noriu paraginti vyresniąją 
kartą - draugaukime su jaunimu, dornė- 
kimėsjų darbais ir vertinkime juos. O kai 
mūsų spaudoje pasirodys skelbimas apie 
visus kviečiančią LithoFEST-būtinaijo
je dalyvaukime!

Lilija Koziovskienė 

kiems Klubo nariams (organizacijų 
atstovams) yra patikėti Klubo raktai. 
Paskutinis Klubo lankytojas išeidamas iš
Klubo visuomet privalo patikrinti, kad 
visos Klubo durys būtų užrakintos. Tai 
ypatingai liečia šonines, taip vadinamas 
„fire escape“ duris. Tokių durų pirmame 
aukšte (ground floor) yra net penkios.

Nežiūrint mūsų perspė
jimų, kai kurias duris 
vis tiek karts nuo karto 
randame iš ryto paliktas 
atidaras.

Iki šiol Klubo Val
dyba buvo formuojama 
daugiausia iš pirmosios 
kartos atstovų. Klubo 
Valdyba administra
cinio pobūdžio ir net 
įvairius pastato taisymo 
darbus iki šiol, pagal 
krašto įstatymus, daž
niausiai atlikdavo nemo
kamai. Baigiantis sekan
čiai Valdybos kadencijai, 
tuos darbus beveik be 
išimties jau turės atlikti 
jaunesnės kartos ir ne
seniai atvykę naujieji 
ateiviai iš Lietuvos, nes 
trys prityrę Valdybos 
nariai po metų baigs 
savo darbus. Valdybos 
darbas yra nelengvas ir 
reikalaujantis gan daug 
laiko. Remdamasis savo 
paties stebėjimo rezulta
tais nesitikiu, kad atsiras

asmenų iš jaunųjų kartų, kurie sugebės 
tiek savo laisvo laiko skirti Klubo reika
lams. Mes nesame vieni su tokiom bėdom 
- beveik taip pat sekasi ir kitoms pana
šioms organizacijoms, kai norima surasti 
neapmokamų darbuotojų. Taigi peršasi 
išvada, kad sekančiais metais būsime 
priversti samdyti Klubo vedėją - mene
džerį. Gaila, kad mūsų dabartinės paja
mos to neleidžia daryti.

Tačiau mes turime galimybių žymiai

Naujienos iš Brisbanės
Ekskursija į vynuogyną

Spalio 24 dieną, sekmadienį, brisbanie- 
čiai gana anksti rinkosi į Lietuvių Namus. 
Šiais metais vasara mus užklupo per anks
ti ir tą sekmadienį oro temperatūra paki
lo virš 34 laipsnių šilumos. Mūsų laimei, 
autobusas buvo naujas, su puikiai veikian
čiu šaldytuvu. Palikę Brisbanę, keliavome 
į Kooroombah Vinery. Autobuso vairuo
tojas įdomiai pasąkojo pravažiuojamų 
miestelių istorijas ir visą kelią mus links
mino, pasakodamas juokingus anekdotus.

Važiuodami stebėjome išdžiūvusių 
laukų plotus. Kai kur migla dengė kalnų 
vaizdus. Apžiūrėjome didelę rožių augini
mo sodybą. Kiek toliau sustojome pakelės 
kaimelyje atsigaivinti ir kojas pamankštin
ti. Autobuso kompanija mums patiekė 
kavos, arbatos ir pyragaičių.

Pasistiprinę keliavome į kalnus, kur yra 
Kooroombah vyno gamykla. Puiki vietovė: 
pakalnės apaugę vynuogių medeliais, o ša
lia jų pasodinti rožių krūmai. Pasirodo, kad 
rožės apsaugo vynmedžius nuo įvairių 
vabzdžių. Vynuogyno darbininkai, pamatę 
vabzdžių apniktas rožes, purškia vynuogy
ną. Puikiai įrengtame restorane ir didelia
me bare turėjome progą paragauti įvairaus 
skonio vyno. Kalno viršuje auginami 
levandų laukai. Deja, šiuo metu jos nežy
dėjo. Mažoje krautuvėlėje buvo galima

padidinti mūsų pajamas išnuomodami 
Klubo sales ir antro aukšto kambarius, 
nors tų patalpų dabartinė būklė dar ne-
patenkina nuomotojų reikalavimų. Tam 
tikslui pasiekti, visų pirma mes turime įves
ti profesionalaus lygio scenos apšvietimą 
(maždaug $27,500) ir sutaisyti pūvančias 
teatro salės grindis (maždaug $8,000 - 
$10,000).

Šios kadencijos metais Valdyba steng
sis paruošti Klubo sales, kad būtų tinka
mos pelningai nuomai. Lietuvių Klubas 
savo patalpas gali pasiūlyti orkestrams 
(jazz’o ir t.t.), chorams, teatro ar operos 
vaidinimams ar spektakliams. Taip pat 
turime puikią pobūvių, priėmimų salę 
(reception hall) su virtuve, kurios maždaug 
200-250 dienų per metus taip pat laisvos. 
Manome, kad tinkamai panaudojus mūsų 
buveinės patalpas, mes ne tik padidinsime 
Klubo pajamas, bet ir pritrauksime dau
giau jaunimo, kuriems vien tik lietuviško 
pobūdžio renginiai yra jau nusibodę.

Džiaugiamės, kad Australijos Jaunimo 
Sąjungos nariai (broliai Antanaičiai) 
pasisiūlė atlikti didelę dalį paruošiamųjų 
darbų („market research“ ir t.t.), kurie yra 
būtini prieš apsiimant Klubo patalpas 
plačiau panaudoti įvairiems renginiams.

Pagal mūsų įstatus, šiais metais iš aš- 
tuonių kandidatų turėjome išrinkti penkis 
Valdybos narius. Valdybos nariai pasiskirs
tė pareigomis sekančiai:

Algis Kairaitis - pirmininkas,
Zigmas Augaitis - vicepirmininkas ir 
patalpų administratorius,
Andrew Meiliūnas-sekretorius ir baro 
iždininkas,
Arūnas Skimbirauskas - iždininkas
Zigmas Poškaitis - Klubo pastato 
priežiūra.
Kandidatais liko: H. Malakūnas,
G. Statkus ir M. Geštautienė.
Visi kandidatai ir .kiti KlūbO;;riarjąi, 

kurie nori prisidėti prie Valdybos darbi), 
yra visuomet kviečiami dalyvauti Valdy
bos posėdžiuose. Darbininkų pas mus 
niekada nebus per daug.

□

nusipirkti įvairių iš levandų pagamintų 
produktų.

Apylinkės vaizdai čia labai gražūs, to
lumoje matosi didingi kalnai. Deja, dėl 
degančių laukų, dūmuose skendėjo ir 
kalnai, ir slėniai.

Nusipirkę gėrimėlių, važiavome toliau 
į kalnus prie Moogerah Lake. Po sausros 
vandens nedaug likę, tik ežerėliai tvykso. 
Tai patogi vieta stovyklauti. Brisbanės aukš
tesnės mokyklos čia turi įsiruošusios 
stovyklavietes. Vasaros metu čia stovyklau
ja ir skautai. Nedidelė valgykla ir po me
džiais įrengti staliukai aprūpina turistus.

Mes susibūrėme didesnėje pastogėje, 
vaišinomės, dalinomės savo atsivežtais 
gardumynais, o stikliukai ėjo per rankas - 
užteko visiems.

Anicetas, ką tik grįžęs iš Lietuvos, pa
pasakojo apie puikiai praleistas atostogas 
Žemaitijoje ir Vilniuje. Žiūrėjome nuo
traukas iš jo kelionės. Lietuvos miškų ža
luma graudino širdis...

Jau pavakary grįžome į Brisbanę, kur 
mus pasitiko gaivinantis vėjelis. Dėkojame 
Apylinkės Valdybai, ypač jos pirmininkei 
Gailai Bagdon, už taip sėkmingai suruoš
tą ekskursiją. Lauksime ir daugiau panašių 
išvykų į įdomias vietoves.

R.PIatkauskienė

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

Šešias dienas per savaitę iš Vilniaus j 
Airijos sostinę Dubliną skrenda pilni 
lėktuvai. Dauguma jų keleivių - laimės ir 
skalsesnio duonos kąsnio ieškotojai. Gau
ti lėktuvo bilietą į Dubliną nėra paprasta 
-juo reikia pasirūpinti prieš kelis mėne
sius. Išgirdę, kad lėktuvai jau pilni, žmo
nės prašo parduoti bent stovimus bilietus. 
Į Airiją veržiasi ne tik norintys emigruoti, 
bet ir tie, kurie vyksta lankyti ten jau 
įsikūrusių artimųjų. Kai kuriuose mažuo
se miesteliuose Airijoje, panašiai kaip 
Ispanijoje, ima dominuoti lietuviai, o ai
riai tampa mažuma.

Airijos Lietuvių Bendruomenė šiuo me
tu plečiasi žaibo greičiu. Vien nuo gegužės 
1-osios, kai Lietuva tapo Europos Sąjun
gos nare, leidimus legaliai dirbti Airijoje 

..<gavo per 501X) lietuvių. Manoma, kadšio- 
-■ je-šalyjė jų išvis gyvena.ir dirba apie 50,000.

Gerą vardą Airijoje pelnę lietuviai dar
buotojai čia laukiami. Ypač reikalingi me
dikai, informaeinių technologijų specia
listai, statybininkai, aptarnavimo sferos 
darbuotojai. Jiems pagal šios šalies įsta
tymus sudaromos tokios pat darbo sąlygos 
ir mokamas atlyginimas kaip ir airiams.

Lietuviai ne tiktai sugeba aprūpinti sa
ve bei savo šeimas, bet ir remia gimtinėje 
likusius artimuosius. Tiems, kurie Airijo
je gyvena ir dirba trejus metus, valstybė ne
mokamai skiria gyvenamąjį plotą. Tačiau 
didelė dalis lietuvių ten gyvena be socia
linių garantijų, neturėdami darbo leidi
mo, kuris yra Lietuvos socialinio draudi
mo pažymėjimo atitikmuo.

Darbo sutartimis yra pasirūpinę jauni 
žmonės, o daug vyresniųjų apie tai nesu- 

-fišittįąstėii dąąųgįąsj ąia diępa.bei atlygi
nimu. Vidutinis paprasto darbininko 
atlyginimas Airijoje-apie 3(X) eurų (apie 
1000 litų) per savaitę.

Kiekvieną savaitę į Airiją kartu su savo 
tėvais išvyksta ir po keliasdešimt įvairaus 
amžiaus vaikų — maždaug po vieną mo
kyklos klasę. Tai savo akimis pamatė Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento 
pareigūnė Vida Bagdonavičienė. „(Airiją 
išvykę vaikai baigs tos šalies mokyklas, įgis 
diplomus, tik kažin ar jau kalbės lietuviš
kai“, -sakė ji.

Svetimoje šalyje lietuviams labiausiai 
stinga lietuviškų savaitgalio mokyklų ir 
kultūros renginių. Tie, kurie gyvena Dub
line, savaitgaliais savo vaikus veda į Lie
tuvos ambasados patalpose besiglaudžian
čią mokyklėlę „Keturi vėjai“. Čia šeši 
mokytojai.lietuviųkalbos bei Lietuvos is
torijos moko keliasdešimt įvairaus am
žiaus vaikų. Mokytis nepritaikytoje 
patalpoje jie sėdi ne tiktai ant kėdžių, bet 
ir ant grindų, laiptų.

Pagrindinis informacijos apie gimti
nės įvykius šaltinis- „Lietuvos rytas“. Sa
vaitės senumo laikraštį galima nusipirkti 
Dubline esančioje lietuvių parduotuvėje 
„Lituanica“. Airijoje leidžiamas ir lietu
viškas laikraštis „Saloje“. Jame - ne tiktai 
rašiniai apie lietuvių gyvenimą toje šalyje, 
bet ir daugybė darbo skelbimų.

- Ispanijoje, Skandinavijos šalyse, 
Anglijoje lietuviai garsūs nusikaltimais, 
vienas kito reketavimu, Kuo išsiskiria Ai- 
rįjos lietuvių bendruomenė? - „Lietuvos 
rytas“ pasiteiravo V.Bagdonavičienės.

- Airijos lietuviai geranoriškesni nei tie, 
kurie įsikūrę kitose šalyse. Čia jie vieni ki
tų nereketuoja, nes tam niekada nebuvo 
pagrindo - Airijoje visi norintys gauna 
darbo leidimus, tad nereikia slapstytis, 
mokėti duoklės, kad kiti už nelegalų darbą 
neįskųstų valdžiai.

Šioje šalyje įsikūrę lietuviai jau ima
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skirstytis pagal turtinę padėtį - įmonių 
vadovai arba tie, kurie užima aukštesnes 
pareigas, kiek skeptiškai žiūri į juoda
darbius.

Nemažai Airijoje įsikūrusių lietuvių 
dar nesuvokia, jog jie - lygiaverčiai Euro
pos Sąjungos piliečiai kaip airiai ar kitų 
tautų atstovai. Priežastis - psichologinė. 
Mat dalis emigrantų gimtinėje jautėsi 
prastai, neturėjo darbo, perspektyvų. Jiems 
dar sunku patikėti, jog gali būti kitaip.

- Kas svarbiausia rengiantis vykti į 
Airiją?

- Svarbiausia yra mokėti anglų kalbą. 
Nekalbėdamas angliškai žmogus nesuras 
tikrai mėgstamo darbo, negalės dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime.

Man teko aplankyti 21 pasaulio šalį. 
Supratau, kodėl daugelis lietuvių renkasi 
Airiją. Čia -geranoriški vietos žmonės, jų 
mąstymas panašus j mūsų, klimatas - taip 
pat panašus. Net ir maistas nuo lietuviško 
beveik nesiskiria-bulvės, mėsa. Be to, ai
riai, kaip ir lietuviai, mėgsta alų. Airijoje 
griežtai tvarkosi profsąjungos. Niekas ten 
nedirbs nė minutės ilgiau, nei oficialios 
darbo valandos. Tiesa, valstybinėse įstai
gose įsidarbinti gali tik tie, kurie moka ai
rių kalbą. Ji - sunki ir nevartojama kasdie
niame gyvenime. Tačiau dirbti privačiose 
įmonėse gali bet kas. Ir darbą randa visi 
norintieji.

- Kodėl Airijoje neskurstantys lietuviai 
patys dar neatidaro mokyklų?

- Jie nežino, nuo ko reikia pradėti. Lie
tuvos ambasados darbuotojai šiuo metu 
mėgina skaičiuoti, kiek Airijoje yra mo
kyklinio amžiaus vaikų. Tada bus galima 
imtis konkrečių darbų.

Lankiausi Airijos švietimo ministeri
joje, norėdama pasidomėti, kokios gali
mybės lietuviams rasti vietą šios šalies 
švietimo sistemoje. Iš pradžių pareigūnas 
aiškino, jog jų šalyje nėra tautinių mažu
mų, o atvykėliai turi mokytis airiškoje 
mokykloje. Papasakojau, kiek mūsų daug, 
kad sparčiai daugėja. Tada ministerijos pa
reigūnai nubraižė schemą, kur aiškiai iš
dėstė, kad jeigu pradinėse klasėse mokyk
lose bendruomenė sugebės samdyti moky
toją, lietuvių kalba moksleiviams gali būti 
kaip būrelis. Vieni eis šokti, kiti - piešti, o 
lietuviai mokysis savo kalbos.

Pradinę mokyklą /Airijoje vaikai baigia 
būdami 12 metų. Jeigu tarp pradinę baigu
siųjų bus norinčių mokytis lietuvių kalbos, 
ši disciplina bus dėstoma kaip papildomo 
ugdymo kalba. Jeigu tokių mokinių mo
kykloje bus nors keletas, lietuvių kalbos 
mokytojui atlyginimą mokės Airijos vy
riausybė.

- Kuo skiriasi įvairiose šalyse įsikūru
sios lietuvių bendruomenės?

- Vienaip tvarkosi lietuviai, gyvenantys 
etninėse žemėse, - dabartinėje Baltarusi
jos, Lenkijos teritorijoje, Kaliningrado sri
tyje. Daugiausia jie įsikūrę kaimo vieto
vėse. Lietuviškai mokytis norinčių vaikų 
skaičius mokyklose ten sparčiai mažėja. Jie 
mano, kad iš Lietuvos turi gauti visoke
riopą paramą.

Airijos lietuviai elgiasi kitaip - jie ne
nori pinigų iš savo tėvynės. Jų jie užsidir
ba patys. Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV 
veikiančios bendruomenės turi senas 
tradicijas, struktūrą. Ten gali būti kad ir 
benamis, tačiau jei ateini į lietuviškas 
pamaldas, bendrauji su kitais lietuviais, 
tave jie priima kaip sau lygų.

Norvegijoje šiuo metu įsikūrę per 
5,000 lietuvių. Jie niekuo nesiskundžia, 
ramiai gyvena, todėl Lietuvoje mažai apie 
juos ir girdime. Kelios užsienio lietuvių ben- 

_druomenės jau ima steigti verslo klubus. 
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- Visa Rytų Europa veržiasi į Airiją, o 
patys airiai vis dažniau vyksta gyventi į 
užsienį. Kodėl?

- Per metus iš Airijos išvyksta apie 
20,000 žmonių. Šalyje - 4 milijonai gy
ventojų, o 3 milijonai airių gyvena užsienyje. 
Jaunimas ieško, kur įdomiau gyventi, ga
lima daugiau užsidirbti. Šios Airijos ten
dencijos verčia mus persvarstyti valstybės 
politikos kryptis. Viename Airijos prezi
dentūros lange dieną naktį dega šviesa. Tai 
- simbolis, kad airiai laukiami savo šalyje, 
kad irkadajie sugrįžtų.

Dabar, kai į užsienį išvyksta vis daugiau 
lietuvių, turėtume mokytis iš airių, kaip 
palaikyti ryšius su tautinėmis bendruome

Lietuvos atstovas prie NATO
Lietuvos karinių oro pajėgų vadas pik. 

Edvardas Mažeikis nuo 2004 m. rugsėjo 6 
dienos paskirtas Lietuvos Republikos 
nuolatinės atstovybės prie NATO kariniu 
atstovu. Jis taip pat atstovaus Lietuvai ir 
prie ES bei Vakarų Europos Sąjungos 
karinio komiteto.

43 metų pik. E. Mažeikis yra Lietuvos 
kariuomenės pirmojo rango karo lakūnas, 
turintis 1500 valandų skrydžių patirtį 
įvairiausiais orlaiviais - nuo vienmotorio 
biplano An-2 iki reaktyvinio Mig-23 ir 
šiuo metu KOP turimų reaktyvinių leng
vųjų atakos lėktuvų L-.39“Albatros”.

Edvardas Mažeikis 1983 metais baigė 
Černigovo aukštąją karo aviacijos lakūnų 
mokyklą ir tarnavo TSRS naikintuvų pul
ke Tolimuosiuose Rytuose. Atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę E. Mažeikis grįžo į 
tėvynę ir ėjo Krašto apsaugos ministerijos 
Aviacijos tarnybos Kovinės parengties 
skyriaus viršininko pavaduotojo, KOP 
Kovinės parengties ir planavimo skyriaus 
viršininko, KOP Aviacinės veiklos sky
riaus viršininko pareigas. 1997 - 2000 m. 
pik. Itn. E Mažeikis buvo KOP Pirmosios 
aviacijos bazės vadas, o 2000 m. gegužės 
15 d. paskirtas Karinių oro pajėgų vadu.

1995 - 1997 metais E. Mažeikis studi
javo Vokietijos Bundeswehr’o Akademi-

Lietuvė aktorė vaidina Čikagoje
(ELTA). Iš Lietuvos kilusi aktorė Dalia 

Cidzikaitė tęsia karjerą Čikagos (JAV) 
teatrų scenose - ji vaidina teatre “Prop” 
pastatytoje anksti mirusio prancūzų dra
maturgo Jean Luc Lagarce pjesėje “The 
Rules for Good Manners in the Modem 
World” (“Gero elgesio taisyklės šiuolaiki
niame pasaulyje”), kurią režisavo serbas 
Želko Djukič. Spektaklis rodomas spa
lio ir lapkričio mėnesiais pirmą kartą Či
kagoje vykstančiame “Playing French” 
festivalyje ir sulaukia palankių recenzijų.

Z. L. Lagarce pjesė yra vienos moters 
monologas, tačiau vaidinti režisierius 
pakvietė tris aktores - D. Cidzikaitę,

Masti Pastoge N r. 

nėmis. Airiai daug dirba su emigruoti su
siruošusiais tautiečiais-juos informuo
ja apie darbo teisę, gyvenimo sąlygas ša
lyje, į kurią žmogus ketina vykti. Tokia in
formacija platinama per įdarbinimo 
agentūras ar savivaldybes.

Airijos vyriausybė remia svetur veikian
čius savo šalies kultūros centrus ir padeda 
socialiai neapsaugotiems emigrantams. 
Gimtinė jiems suteikia visokeriopą pa
galbą - nuo teisinės iki materialinės. Su- 
grįžtantiems namo airiams valdžia sutei
kia gyvenamąjį plotą. Mes panašiai pade
dame tiktai tremtiniams, sovietmečiu prieš 
savo valią išsiųstiems iš Lietuvos.

Dalia Musteikytė, “L.r.”

Pulkininkas Edvardas Mažeikis.

joje, o 2002 - 2003 metais studijuodamas 
JAV Nacionaliniame Gynybos Universi
tete įgijo nacionalinio saugumo strategijos 
magistro laipsnį.

Lietuva savo karinį atstovą į nuolatinę 
atstovybę prie NATO, VES ir ES karinio 
komiteto skiria nuo 2001 m. rugpjūčio 
mėnesio. Lietuvos karinis atstovas reziduo
ja Briuselyje.

Pagal “Trimitą”

Jennifer Byers ir Kate Martin. Kiekviena 
aktorė įkūnija vieną iš tos pačios moters 
veidų - tai tarsi vienos moters istorija 
trijuose asmenyse.

Čikagoje leidžiamas savaitraštis “Ame
rikos lietuvis” primena, kad D. Cidzikaitė 
aktorinio meno pradmenų mokėsi Vilniaus 
teatro studijoje “Elementorius”. 1999 m. 
pradėjo studijuoti filologijos doktorantū
ros programoje Illinois Universitete 
Čikagoje ir po kelerių metų įgijo aktorinį 
išsilavinimą kaip antrąją specialybę. D. 
Cidzikaitės debiutas JAV scenoje įvyko 
2002 m. Čikagos teatro kompanijos “Plasti- 
cene” spektaklyje “And so I may return”. 
.1, : ‘J:- ■.. ■ ’ ' ' ■ '
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i is Redakcijos pašto
Lidijos Šimkutės sėkmė Australijoje

Džiugi žinia iš Australijos pasiekė 
Lietuvos poezijos skaitytoją: vienas Lidi
jos Šimkutės (žiūr. nuotr. dešinėje) eilė
raščių išjos naujausioje poezijos rinkinio 
„Vėjo žvilgesys“ (2003) buvo išrinktas 
vienu geriausių nuo 2000 metų australų 
eilėraščių Ketvirtajame Australijos poezi
jos festivalyje, kurį rengia Australijos 
Poetų Sąjunga. Šio festivalio tikslas - 
pagyvinti australų susidomėjimą šiuolai
kine savo šalies poezija.

Tarp šešių geriausių šiais metais pri
pažintų australų poetų - Adam Aitken, 
Jordie Albison, Bruce Beaver, Les Murray, 
ir John Tranter, kurių eilėraščiai preten
duoja į „Tūkstantmečio eilėraščio“ titulą, 
- įrašyta lietuvių ir anglų kalbomis kurian
ti Lidija Šimkutė bei jos eilėraštis „Mano 
tėvas“ (“My father“). Australijos Naciona
linis radijas ABC programoje „Meno po
pietė“ transliuos aktorių skaitomus poezi
jos festivalio geriausiais išrinktus eilė
raščius, tarp jų ir minėtą Lidijos Šimkutės 
eilėraštį, kurį festivalio žiuri rekomendavo 
žymus australų poetas ir kritikas Michael 
Sharkey.

Lidija Šimkutė, poezijos rinkinių „An
trasis ilgesys“ (1978, JAV), „Prisiminimų 
inkarai“ (1982, JAV), „Vėjas ir šaknys“ 
(1991, Lietuva), „Tylos erdvės. Spaces of 
Silence“ (1999, Lietuva), “Weisse Schatten. 
White Shadows“ (2000, Austrija), “The Sun 
Paints a Sash“ (2000, JAV), „Iš toli ir arti. 
Z daleka i bliska“ (2003, Lenkija) autorė, 
garsėja minimalistinės formos meistrys
te ir savotišku estetizmo siekiu. Poetės 
eilės publikuojamos ne tik Lietuvoje ir 
Australijoje, jos yra išverstos į 9 užsienio 
kalbas: japonų, makedoniečių, ispanų, ita
lų, vokiečių, lenkų, arabų, ukrainiečių, 
latvių. Naujausia poezijos knyga „Vėjo 
žvilgesys. Wind Sheen“(2003, Lietuva) dar 
kartą parodo poetės gebėjimą išgryninti

Trumpas vadovas į Lietuvą atvykstantiems 
Vakarų europiečiams

(Vadovą iš Lietuvos apie Lietuvą atsiuntė viena nuolatinė MP skaitytoja)

(Tęsinys iš MP nr. 42) rakteris).
Virtuvė Religija

Lietuvoje galima gauti likusioje 
Europos dalyje itin retai sutinkamo 
delikateso - specialaus dūmtraukio 
dūmuose apstingusio kiaulių poodinio 
riebalų sluoksnio. Vietiniai gyventojai 
patiekalą vadina „lašiniais”. Lietuvoje 
galioja principas: gera virtuvė - gausi 
virtuvė. Lietuviai visiškai nepaiso sveiko 
maitinimosi principo, todėl jų patiekalai daž
niausiai gaminami iš natūralių produktų.

Geriausi lietuvių virėjai-vyrai. Maistą 
gamina moterys.

Miestai
Lietuvoje yra keletas miestų ir dar Kau

nas (žr. Kaunas). Beveik visi miestų gyven
tojai vyrai moka arti žemę senoviniu arklio 
traukiamu plūgu ir pjauti žolę dalgiu, mo
terys - rankomis pamelžti karvę.

Dariaus ir Girėno sindromas
Lietuviai yra linkę kiekvieną darbą itin 

efektingai pradėti ir gana prastai užbaigti 
ar palikti nebaigtą. Dažnai pasitaiko sporto 
ir politikos srityje.

Keliai
Labai geri iki neįtikėtinai blogų. Sosti

nėje pasitaiko niekur nevedančių magistra
lių. Taip pat pasitaiko kelių, turinčių gerą 
dangą, bet be horizontalaus žymėjimo. Vie
tiniai eismo dalyviai (žr. Eismas) puikiai 
orientuojasi ir be jo.

Nacionalinė idėja
Tirėti šeimininką (žr. Nacionalinis cha-

asmenines patirtis iki mitinių universalijų.

MANO TĖVAS

atsikėlė savo karste

sakydamas tai gali būti tavo 
karstas ateinančiais metais

nusibodo man čia

tarė jis

apačioj tik vanduo
viršuj alkanos dulkės

jis palenkė galvą

degtuko šviesoj

nebemačiau savęs
ar ko kito

Lietuviai - paskutiniai Europos pago
nys. Nors dabar jie-Lietuvą laiko Marijos 
žeme, tačiau pagonybės liekanų galima pa
matyti kiekviename žingsnyje. Daug sako 
tai, kad patys lietuviai savo tautine religi
ja laiko krepšinį ir garbina keletą stabų. 
Stabas paprastai vaizduojamas su krepšinio 
apranga. Vyriausiasis lietuvių stabas yra 
Sabas.

Paveldas
Lietuvos paveldas yra trijų rūšių.
Pirmoji - visi per iki šiol reguliariai 

vykusius karus nesunaikinti pastatai.
Antroji - šlovinga praeitis.
Trečioji - nešlovinga praeitis.
Pastaroji paveldo rūšis itin kruopščiai 

saugoma visuomenės pastangomis. Neretai 
jai rodomi itin šilti jausmai.

Kaunas
Lietuviškiausias miestas. Jo gyventojai 

labiausiai šalyje mėgsta klausytis rusiškos 
popmuzikos.

Eismas
Nesilaikyti draudžiamųjų ar ribojamųjų 

kelio ženklų - garbės reikalas. Kelių poli
cijai įtarimą kelia pabrėžtinai drausmingi 
ir mandagūs eismo dalyviai.

Nereikalaujantiems kvito kelių poli
cija taiko lanksčią baudų nuolaidų sistemą 
- 50-90%. Derėtis dėl nuolaidų dydžio 
privaloma.

Tęsinys kitame MP nr.

Poetas M.Sharkey „Tūkstantmečio 
eilėraščio“ titului pasirinktame L.Šimku- 
tės eilėraštyje „Mano tėvas“ greičiausiai 
bus įvertinęs nepaprastai intymų priar
tėjimą prie vienos didžiųjų gyvenimo 
paslapčių - mirties paslapties, neleidžian
čios sau primesti jokios mums žinomos 
patirties formos, o visgi... eilėraštis, kurio 
pamatus grindžia poetės sapno/vizijos 
vaizdinys, įstengia užčiuopti kone nepa
gaunamą gyvybės ir mirties jungtį.

Šio eilėraščio, kaip ir viso tomelio (beje 
ir ankstesniojo - „Tylos Erdvės“) eilėraščių 
kompozicinis principas - atsisakyti pa
vadinimo, kaip autoriaus ir skaitytojo 
tarpininko (eilėraščio idėjos, o greičiau jos 
autorinės interpretacijos, pabrėžimo), ir jį 
paversti labiau integruota eilėraščio teks
to dalimi. Tokiu būdu autorė išgauna 
ypatingą artumo, čia ir dabar vykstančios 
misterijos efektą, atidengdama eilėraščio 
sakomą pasaulio intymybę. Vos kelios 
eilutės ima betarpiškai apeliuoti į slap
čiausią kiekvieno skaitytojo patirtį: ne
nutrūkstantį ryšį su tėvu (protėviais), su 
savo kūno pradžia ir dvasios tapatybe. Nuo 
„Odisėjos“ žinomas pokalbio su mirusiais 
protėviais motyvas iškyla staiga: tarsi 
atsiveria karsto, kuriame prisikelia miręs 
tėvas, scena. Tik pokalbį čia pradeda ne 
gyvasis keliautojas, o mirusysis. Tai mirtis 
kreipiasi į gyvenimą, kalbina jį ir palieka 
jam viltingą šviesos blyksnį: mirties zo
noje įmanoma keliauti toliau, užleidžiant 
karstą savo palikuonims. Pasitraukusiojo 
realybė užgožia gyvųjų pasaulį, joje nebe
įmanoma „veido veidui“ būsena, kaip 
nebeįmanomas ir pats pokalbis. Eilėraštyje 
„Mano tėvas“ skaitome: - „jis palenkė

Keturi JAV Lietuvių Fondo projektai
Spalio 19 d. Lemonte posėdžiavo Lie

tuvių Fondo Thryba. Posėdžio pradžioje 
Tarybos pirm. dr. Antanas Razma pra
nešė, kad 2004 m. Lietuvių Fondo visuo
meninė premija bus įteikta prof. Vytau
tui Landsbergiui LF pokylyje lapkričio 6 
d. Lemonte.

LF Valdybos pirmininkas Arvydas 
Tamulis džiaugėsi, kad per Valdybos 
organizuotą tradicinį LF golfo turnyrą 
Lemonte ir LF Thrybos nario Sauliaus 
Anučio pravestą turnyrą Detroite, į LF 
įstojo 22 nauji nariai. Kitais metais 
pnašūs turnyrai bus skatinami ir kitose 
vietovėse. Valdyba turėjo kelis posė
džius ir vieną specialią ateities veiklos 
planavimo sesiją, kurios metu buvo 
kalbėta apie LF pagrindinį tikslą, narius, 
Fondo stiprias ir silpnas vietas, Fondo 
įvaizdį narių ir visuomenės tarpe bei 
ateities planus.

LF administratorė Laima Petroliūnie- 
nė su talkininkais išsiuntė visiems LF na
riams laiškus su pirmojo 2004 m. pelno 
paskirstymo duomenimis ir pranešimais.

Valdyba suplanavo keturis pagrindi
nius projektus. Pirmasis projektas yra LF 
Įgaliotinių atskirose lietuvių gyvenamose 
vietovėse tinklas. LF Tarybos ir Valdybos 
narys Vytas Vaitkus stiprins ir plės LF 
Valdybos ryšius su dabartiniais ir naujais 
įgaliotiniais, perjuos bus skleidžiama LF 
informacija, verbuojami nauji nariai, ruo
šiami vajai ir informaciniai susirinkimai. 
Antrasis yra LF informacijų tinklas per 
žiniasklaidą, laiškus ir kitus būdus, kurį 
vykdo Tarybos ir Valdybos narė Sigita Bal- 
zekienė, internetą tvarko Valdybos narys 
Ramūnas Astrauskas. Trečiasis yra įvai
rios programos lituanistinėse mokyklose, 
supažindinant mokytojus, tėvus ir moki
nius apie Lietuvių Fondą, kuo rūpinsis 
Thrybos ir Valdybos narė Ramona Žemai
tienė. Ketvirtasis projektas yra naujų LF 
narių vajai ir jį vykdys Thrybos narys Sau
lius Anužis. Ateinantys 2005 metai bus 
naujų LF narių metai.

galvą/ degtuko šviesoj/ nebemačiau savęs/ 
ar ko kito“, o rinkinyje kiek ankstėliau 
įkomponuotame eilėraštyje „Diena ap
gaubta“ lietaus, gyvybės vandens apgaubta 
diena veido su veidu ryšį tarsi padaugina 
veidrodiniais atspindžiais:

DIENA APGAUBTA 
lietumi

kai daiktą 
šešėliai virpa

veidas aidi veidą
sienos tampa veidrodžiais

Gyvieji nebesugeba užtikrinti prasmin
go pokalbio, nes nebelieka „veido artu
mo“, o E.Levino žodžiais tariant, veido 
artumas juk yra „prasmės gimimas“. Tėvas 
tampa ne pokalbio dalyviu - jis perspėja 
dėl artėjančios mirties, yra testamento 
skelbėjas, ne „kūno“, o „dvasios“ draugas, 
kuris prisiima mirties šauklio, „nuneįus 
mortis“ vaidmenį (Ph. Aries). Nūdienos 
pasaulis slepiantis mirtį, ją traktuodamas 
daugiau kaip ligą, kažką, ką galima atšauk
ti, palieka savo pėdsakus ir šiame eilė
raštyje: amžinybės ir laikinumo sankirta, 
įkalinimas mirtyje, palieka dviprasmišką 
viltį pasitraukti iš mirties zonos. Atgimi
mo pažadas - uždegama liepsnelė - apaki
na gyvuosius, gaubiamus karsto tamsos, ir 
tai jie, o ne „išėję tėvai“ pasitraukia nuo 
prasmingo buvimo, nustodami „matyti 
veidus“, nebesugebėdami atsirasti prasmės 
užuomazgoje.

Irnelda Vedrickaitė

Pirm. Arvydas Thmulis rugsėjo mėne
sį dalyvavo JAV Liet. Bendruomenės Ta
rybos sesijoje Arizonoje inten su Krašto 
Valdybos pirm. Vaiva Vėbraitei bei jos 
bendradarbiais kalbėjosi apie Lietuvių 
Fondo naujų įstatų projektą.

Finansų komisijos pirmininkas Sau
lius Čyvas dirbo kartu su LF buhalteriu 
Pijumi Stončiumi CPA (Certified Public 
Accountant), tvarkančiu LF finansų kny
gas, ir pateikė rugsėjo mėnesio apyskai
tas. Detalūs finansų pranešimai rodė, kad 
LF investicijos gerai laikosi, nežiūrint 
biržos svyravimų, o Valdyba laikosi nusta
tyto biudeto ir išleido maiau pinigų negu 
buvo numatyta.

Pelno skirstymo komisijos pirmi
ninkas Kęstutis Ječius pranešė antro 2004 
metų pelno skirstymo rezultatus. Spalio 
9 dieną buvo paskirstyta 254,516 dol.: 
švietimo, mokslo ir stipendijų reikalams
- $22,800, kultūriniams reikalams - 
$15,000, jaunimo stovykloms - $21,716, 
Pasaulio Lietuvių Centro Jaunimo Rūmų 
projektui - $100,000, JAV išeivijos ži- 
niasklaidai - $60,000, kitiems projektams
- $35,000. Taryba vienbalsiai patvirtino 
paskirtas sumas. Komisijos pirmininkas 
Tarybai pasiūlė keletą minčių LF pelno 
skirstymo gairių pakeitimui ir praplė
timui. LF turėtų kreipti didesnį dėmesį 
ir skirti didesnę paramą išeivijos reika
lams. Diskusijos šiais klausimais bus 
tęsiamos kituose Tarybos posėdžiuose.

Įstatų komisijos pirmininkas advo
katas Vytenis Kirvelaitis pateikė posėdžio 
dalyviams kelias rekomendacijas LF 
įstatų projektui. Jos bus svarstomos 
ateityje.

Garbės komiteto pirmininkas dr. 
Jonas Valaitis kalbėjo apie 2005 metų 
Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos 
vardo švietimo premiją, kurios komisi
jai pirmininkauti Taryba patvirtino Sigi
tą Balzekienę.

JAV Lietuvių Fondo informacija
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Tai buvo dr. Arūnas Pakula
Prieš keletą metų su Lietuvos sporti

ninkais Australijoje lankėsi žinomas 
Lietuvos mokslo ir sporto žmogus dr. 
Arūnas Pakula. Kurį laiką jis gyveno pas 
mane. Nuo pirmųjų pažinties dienų tarp 
mūsų užsimezgė tampri ir nuoširdi drau
gystė. Ne vieną kartą Lietuvoje mes esam 
susitikę, bendravę ir pasidalinę mintimis 
apie gyvenimą bei sportą. Tai buvo žmo
gus, kurio įdomių samprotavimų apie pa- 
šaulio įvykius bei gyvenimą galėjai klausytis 
ir klausytis. Dirbdamas televizijos bei radi-
jo laidose, jis savo pranešimus skyrė ne 
krepšinio profanams, bet intelektualams, 
nes pats buvo mokslininkas, kalbininkas, 
sporto žurnalistas bei labai įdomi Lietuvos 
ir pasaulio'krėpšinio asmenybė. Jis buvo
pagrindinis derybininkas-vertėjas su įvai
rių valstybių atstovais, ieškant norinčių 
žaisti Lietuvos krepšinio čempiono - Kau
no “Žalgirio” komandoje.

Šią vasarą man teko porą kartų susitik
ti ir labai gražiai pabendrauti su žymiuoju 
daktaru. Prieš išskrendant į Atėnų olim
piadą, jis ir dar keli draugai po Lietuvos ir 
Australijos jaunių krepšinio rungtynių 
Kaune (kur po gražios kovos lietuviai nu
galėjo australus) man buvo suruoštos iš
leistuvės. Jaukioje ir draugiškoje nuotaiko
je buvo malonu pabūti su gerais draugais 
ir girdėti, nors ir po pralaimėjimo, krep
šinio ekspertų gražius atsiliepimus apie 
australų jaunių žaidimą. Paklausiau dr. 
Arūno, ar jis nevažiuoja į Atėnus. Pasakė,

Dr. Arūnas Pakula Sydnėjųje.

kad jis tik prieš porą dienų grįžo iš Itali
jos ir Japonijos, kur derėjosi dėl naujų 
“Žalgirio” žaidėjų ir dabar norėtų pail
sėti. Po kelių valandų malonaus subuvi
mo ir “gero kelio” man linkėjimų drau-
giškai visi atsisveikinom. Niekad nebū
čiau patikėjęs, kad tai bus paskutinis ma
no atsisveikinimas su mano draugu dr. 
Arūnu Pakula.

Olimpiados metu Atėnuose, vieną die
ną gavome skaudžią žinią, kad staiga mirė 
dr. Arūnas Pakula. Atėnuose gyvenau 6 -ių 
aukštų name kartu su 40 žymių Lietuvos 
sporto trenerių, vadovų, sporto gydytojų ir 
mokslininkų, kurie labai gerai pažinojo 
dr. A. Pakulą. "Iki buvo lyg staigus žemės 
drebėjimas, taip smarkiai sukrėtęs mus 
visus. Vėliau sužinojom, kad šis sporti
ninkas, mokslų daktaras, dar vieną popie
tę, kaip paprastai, nubėgo įprastinę dis
tanciją ir jautėsi visai gerai. Naktį žmona 
išgirdo jį kosint,bet kosulys greitai nuri

mo ir jai atrodė, kad viskas tvarkoje. Ta
čiau ryte jį rado mirusį, uždususį nuo 
krešulio, patekusio į plaučius ir širdį. Tai 
buvo didelė tragedija šeimai ir visiems jį 
pažinojusiems, ypač “Žalgirio” ir Lietuvos 
sportininkams. Su didžiule palyda jis buvo 
palaidotas garsiose Petrašiūnų kapinėse.

Dr. A. Pakula būdamas iškilus sporto, 
radijo ir televizijos žurnalistas, rašydavo ir 
pasakodavo plačius savo kelionių ir 
gyvenimo įspūdžius. Kartą paklaustas, jei 
galėtų antrą kartą gimti, tai kokioje 
pasaulio šalyje jis norėtų, kad tai būtų?

“- Tiktai Lietuvoje arba Australijoje”, - 
pasakė jis. “Lietuva, tai mano tėvynė, be 
kurios aš negaliu savęs net įsivaizduoti. O 
Australija - tai visais atžvilgiais puiki ša
lis. Visuomenėje vyrauja tolerancija, žmo
nės turi tvirtas socialines garantijas. Puiki 
geografinė padėtis, ji tarsi nuošalėje, nėra 
pasaulio kryžkelėje, kaip Lietuva. Įvairiapu
siška gamta - ir dykumos, ir sniegynai, ir 
subtropikai. Nei per daug karšta, nei šalta. 
Čia beveik nebūna nei žemės drebėjimų, nei 
vulkanų išsiveržimų, nei didelių uraganų, 
nei epidemijų. Gana aukštas pragyvenimo 
lygis. Yra visko, ko reikia normaliam gyve
nimui. Žmonės gali ramiai žvelgti į ateitį”.

Visam laikui išvykti iš Lietuvos dr. 
Arūnas nenorėjo, nors tarybiniais laikais, 
kai viskas buvo už geležinės uždangos, to
kių svajonių buvo.

Dr. Arūnas gimė Vilniuje. Kaip ir jo 
tėvas, jis labai domėjosi humanitarinėmis 
studijomis. Pradžioje ketino Maskvos 
universitete studijuoti italų ir ispanų kal
bas, tačiau tais metais šiuos kursus pa
naikino. Tada aukso medaliu baigęs viduri
nę mokyklą, įstojo į Kauno medicinos insti
tutą, kurį baigęs tapo mokslininku, iš
spausdino daugybę mokslinių publikacijų.

Į sportinį gyvenimą įsitraukė dar mo
kykloje, nes jo fizinio auklėjimo mokyto

jas buvo žinomas Lietuvos sportininkas, ; 
net keturių sporto šakų - krepšinio, lauko 
ir stalo teniso bei futbolo Lietuvos rinkti
nių narys-V Variakojis. Dar mokykloje jis i
pradėjo rašinėti ir į “Sporto” laikraštį. 
Pradėjęs žaist i krepšinį mokykloje, jis vė
liau žaidė universitete, paskirose koman- '• 
dose ir 1991 metais - Romos Europos žur
nalistų rinktinėje.

Be sporto ir mokslinio darbo, viena iš ! 
pagrindinių dr. Arūno pomėgio sričių bu
vo užsienio kalbos. Laisvai ir gerai jis i 
kalbėjo 9-mis kalbomis, o skaityti galėjo i 
net 20-čia kalbų. Atvykęs darbo reikalais i 
į kokią šalį, jis stengdavosi kalbėti ne ang
lų kalba, kaip daugelis darydavo, bet tos i 
šalies kalba.

Ne vieną kartą man dr. Arūnas yra sa
kęs, kaip jis norėtų dar atvažiuoti į Austra
liją ir plačiau pamatyti visą šį didelį bei 
įdomų kraštą. Gaila, bet ši jo svajonė jau 
neišsipildys. Staigi mirtis, pagrobusi šį - 
tik 56 metų mokslininką, žurnalistą ir 
kalbininką, paliko labai didelę nuoskau
dą ne tik šeimai, bet ir visiems Lietuvos 
sportininkams, Lietuvos biofizikos moksli
ninkams. Tavo vardą, mielas dr. Arūnai, dar 
ilgai prisimins tavo draugai ir prieteliai.

Prašo priglobsčio
Buvęs pasaulio šachmatų čempionas 

amerikietis Bob Fisher, kurio Amerika 
ieško dėl ekonominių sankcijų Jugosla
vijai pažeidimo, pareiškė norą atsisakyti 
Amerikos pilietybės ir prašo jam suteikti 
politinį prieglobstį Japonijoje.

Jis buvo sulaikytas, kai mėgino išskristi 
į Filipinus. Japonijos vyriausybė pirmą jo 
prašymą atmetė. Jis kreipėsi į Jungtinių 
Tautų komisarą pabėgėlių reikalams, kad 
šis įregistruotų jį kaip pabėgėlį.

Nukelta į 7 psl.

Elena. •Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Jis vis dar daug verkė, bet nešiojamas 

nurimdavo. Tada, prispaudęs kaktytę prie 
motinos kaklo, rankele įsikibęs j jos 
palaidinės apykaklę ar plaukus, jis visai 
nurimdavo, tarsi ilsėdavosi nuo kažko la
bai varginančio.

Vėlyvą popietį Aldona išeidavo su 
viasais trimis vaikais į lauką, susirasdavo 
medžių šešėlio pridengtą kampelį, toliau 
nuo aikštės dulkių, ir ten prabūdavo iki 
vakarienės. Tuo laiku ir Vytautas grįždavo 
iš darbo.

Po vakarienės pusantros valandos visa 
šeima būdavo kartu. Jie drauge nueidavo 

g iki sporto aikštės. Ten Linas ir Daina tuoj 
' rasdavo sau užsiėmimą: lenktyniaudavo, 

kuris greičiau užbėgs stadiono pakopo
mis, žaidė gaudynes vešlia žole apaugusio
je aikštėje arba slėpdavosi tarp tankių 
aikštę supančių medžių ir krūmų. Saulutis, 
po dienos karščio gaivinamas vėsesnio 
vakaro vėjelio, būdavo ramesnis ir dažniau
siai užmigdavo. Aldona su Vytautu, atsisėdę 
ant žemiausios pakopos, ilsėjosi ir dalijosi 
dienos įspūdžiais.

Vargalai ir vėl negalėjo išplaukti, nes 
Saulutis vis dar buvo per silpnas ilgai ke
lionei. Atvyko ir išplaukė dar keli laivai, o 
jie turėjo pasilikti. Bagnoli kitiems emi
grantams buvo tik trumpas stabtelėjimas. 
Iš Vokietijos atvykdavo naujas būrys, ben
drabučiai aidėdavo nuo triukšmingų 
emigrantų, o po kelių dienų vėl ištuštėda
vo. Vargalams regėjosi, kad jie niekad 
nebeišvažiuos, taip ir pasiliks šioje sto
vykloje. Vienoj atvažiavusių grupėj sutiko 
kelis pažįstamus lietuvius, net porą Al
donos jaunystės draugių. Pamačiusios 
Aldonos vaikelį, draugės neslėpė užuo-
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jautos:
- O, vargšytis mažulis! Serga?
- Tbks gražutis, bet labai išbalęs.
- Turbūt negaluoja tavo sūnelis, kad 

taip graudžiai verkia...
Saulutis iš tikro buvo išblyškęs, ne

linksmas, visada pavargęs ir, nors augo, bet 
jo svoris nedidėjo. Aldona ir toliau laikėsi 
Santo Buono profesoriaus nurodymų, bet 
iš lėto didinamas maisto davinys vaikelio 
nepasotino. Naujų atvykėlių užuojauta 
motiną skaudino, ji pradėjo slėptis nuo jų. 
Stengėsi Saulutį pervystyti, kai nieko 
nebuvo arti. Kai tik galėjo, eidavo į patį 
tolimiausią balkono kampą, kad nereikėtų 
su niekuo kalbėtis. Ypač sunku būdavo 
naktį. Kai salėje įsikurdavo naujai atvy
kusios moterys, ji nedrįsdavo atsigulti, per 
naktį nešiodavo Saulutį tarp gultų eilių, 
kad tik jis neverktų. Viena grupė skyrėsi 
nuo visų ankstesniųjų: joje visos moterys 
buvo jaunos ir nė viena neturėjo vaikų, be 
to, geriau apsirengusios, rūpestingai pa
sidažiusios, kalbėjo tik vokiškai. Vėliau 
Aldona suprato, kad tai ir buvo vokietės 
arba austrės, po karo ištekėjusios už ukrai
niečių ir lenkų. Bagnoli jos išbuvo visą 
savaitę. Saulutis kaip tik tą savaitę ypač 
buvo neramus. Jau pirmą naktį kaimynė 
piktinosi:

- Neįmanoma miegoti... Nesuprantu, 
kokia čia tvarka, kad bendrose salėse lei
džia laikyti tokius neramius vaikus...

- Yra motinų, kurios nesugeba su
sitvarkyti su savo vaikais. Jei būtų mano 
vaikas...

- Visai nepaiso kitų...
- Ko norėti? Ko galima laukti iš tokių 

žmonių!..
Aldona ir toliau vakščiojo nuo vieno 

salės galo į kitą ir supo vaikelį ant rankų. 
Kalbų stengėsi negirdėti, lyg nesuprastų. 
Pagaliau nuo vieno gulto moteris kreipė
si tiesiai į Aldoną:

- Jūs turbūt neturite ką vaikui duoti 
valgyti. Man nuo popiečio liko krautuvė
je pirktos kakavos. Gal norėtumėte?

- Aš turiu dar iš namų šokolado. Gal 
gabaliuką galėtumėte ištirpdyti vandenyje, 
- pridūrė kita.

- Ačiū, man nieko nereikia, - Aldona 
stabtelėjo.- Tai kodėl vaikas rėkia?

- Todėl, kad šiuo laiku jo negalima 
maitinti.

- Bet turėtumėt jam ko nors duoti, kad 
nurimtų. Savo namuose galima laikytis va
landų ir tvarkaraščių, bet, bendrai gyve
nant, reikia atsižvelgti į kitus. Jei negalite 
jam ko nors duoti, kad nerėktų, tai nors 
išsineškite jį iš bendro kambario, kad 
netrukdytute kitų žmonių ramybei.

- Kur turėčiau jį išsinešti?
- Ką aš žinau! Mums tai nerūpi! Tai jūsų 

reikalas! Bet kur! Visa salė jumis pasi
piktinusi! Turime teisę reikalauti ramaus 
nakties poilsio! Jei nenorit pakalausyti, ką 
geruoju patariame, tai...

Aldona nebeištvėrė, pasisuko ir krei
pėsi į visą salę:

- Apgailestauju, kad jus apgyvendino 
kaip tik patalpoje, kur ir aš gyvenu, o nesu
teikė kiekvienai atskiro apartmento. Bet 
jūs, ponios, nesate šios patalpos savinin
kės, o aš nesu jūsų nuomininkė. Ir ne
manykit, kad galite mane iškraustyti. Čia 
esu ir čia pasiliksiu, o kam nepatinka, galit 
pačios išsikraustyti!

Kol ši emigrančių grupė gyveno ben
drabutyje, panašūs incidentai kartojosi kas 
naktį ir paprastai baigdavosi žodžiais:

- Kokie žmonės! Ko tikėtis?... Jokios 
kultūros... Laukiniai...

Aldona neištvėrė. Dar grupei neišvy- 
kus, vieną vakarą nenustojančiam verkti 

vaikeliui padidino davinį. Kitą rytą vaike
lis smarkiai viduriavo.

- Turėsi vežti jį į ambulatoriją, - vakare 
kalbėjo Vytautas. - Reikia parodyti gydy
tojui. Vaikutis menkėja nuo tos dienos, kai 
parsivežei iš ligoninės, nors mes nenorin 
to pripažinti. Dabar štai vėl. Reikia ką nors 
daryti.

- Bet ką? Tiesiog bijau čionykščių vadi
namųjų daktarų. Nedrįstu nešti pas juos.

- O kur kitur gali nešti? Į ką kreiptis? 
Vaikui reikia pagalbos. Vis tiek ir šitie ne
malonūs gydytojai daugiau išmano negu 
mes patys.

-Bet aš jų taip bijau.
Iš pat ryto Aldona nuvežė Saulutį į 

ambulatoriją. Už stalo sėdėjo iki šiol nema
tytas, susirūpinusiu veidu gydytojas. Jai vos 
pradėjus pasakoti, jis pažiūrėjo į vaiką ir 
drebančiu balsu ištarė: - Nieko nelaukit! 
Neškit jį tuojau į ligoninę! Reikia siųsti į 
Neapolį. Gelbėkit savo vaiką! Jis baigia 
sunykti. Nelaimingas tas Bagnoli... Čia 
kūdikių žudymas!

Stovyklos ligoninėj viskas kartojosi taip 
pat, kaip pirmą kartą Saulutį nunešus. Net 
ir priėmė tas pats gražiai nudegęs spor
tininkas gydytojas. Dabar tėvai turėjo 
ambulatorijos raštą, atėjo laiku, todėl 
gydytojas juos priėmė, išklausė ir apžiūrė
jo vaikelį.

- Tai jūs norit jį palikti ligoninėj?
- Daktare, jam reikia pagalbos! Jums 

geriau žinoti kokios.
- Na gerai, palikit, pažiūrėsim...
Aldona neleido jam baigti:
- Aš neprašau pažiūrėti, daktare! Praėju

sį kartą jis vos nenumirė. Nebėra laiko 
žiūrėti! Jam dabr reikia pagalbos.

- Tai ko norit?
- Ambulatorijos gydytojas minėjo, kad

gal reikėtų jį siųsti į ligoninę Neapolyje, - 
Aldoną vėl apėmė siaubas, ji nežinojo ką 
sakyti. Tęsinys kitame MP Nr.
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psl.

Kinai ir čia ruošiasi
Ruošiantis sekančiai olimpiadai Kini

joje išėjo įsakymas, kad visi policininkai, 
turintys viršsvorio, privalės suliesėti arba 
neteks darbo. Policininkų, kurių juosmens 
apimtis bus didesnė nei 90 cm., bus atleis
ti iš darbo. Policininkai, vyresni nei 30 me
tų, turėtų sverti ne daugiau kaip 70 kg, o 
liemuo turi būti 83 cm. 40-ties metų 
policininkui leidžiama sverti 5-iais kilo

gramais daugiau, o liemuo gali būti 90 cm.
Ar padėjo?

Lenkijos sportininkai, kurie dalyvavo 
Atėnų olimpiadoje, gavo specialiai 
parengtus ir išleistus “Sportininko mal
dynėlius”. Šį leidinį parengė kunigas, ku
rio teigimu, maldos gali tapti stipria dva
sine parama. Leidinėlyje yra maldos 
treneriams ir žiūrovams bei popiežiaus 
kalba, pasakyta 2000 metais Romos 
olimpiniame stadione.

* * ♦
Tik mirdamas geriausiai suvoksi, kiek 

gerų šansų gyvenime pražiopsojai. □

SYDNEY LITHUANIAN FOLK DANCE GROUP 
(Reg. Charity cc CFN 1295) “SUKURYS”

Notice of Annual General Meeting
Notice is hereby given that the AGM of Sukurys will take place at the Lithuanian 

Club Bankstown on Sunday 28,h November at 4.30 pm (half an hour before the Juniors’ 
rehearsal)

AGENDA: l.Chairman’s Report
2. Presentation of Accounts
3. Election of Officers and Committee (President, Treasurer, 
Secretary and Committee member/s)
4. Discussion of the amount (if any) of financial support to be offered 
to each dancer performing in Melbourne under the Sukurys banner 
at year’s end and the arrangements for paying this amount.
5. Any other business.

President’s notes:
1. A majority of the executive believes that the parents of the younger dancers 

should have the main say in the future of the Group. Accordingly the President and 
Secretary will not be seeking re-election.

2. Continued membership of the Group requires payment of a two dollar 
membership fee by the beginning of the AGM. All parents are encouraged to become 
financial, voting members.

Laurie Cox, Honorary Secretary.

Melboumo Dainos Sambūris”
šiais metais švenčia 55 metų gyvavimo jubiliejų. Kviečiame visus apsilankyti į 

mūsų naujausią koncertą, kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną.
Pirmoje dalyje išgirsite įvairias gražias dainas, o antroje dalyje choristai suvaidins 

čigonų vakaronę.
Lauksime visų!

“Dainos Sambūrio” Valdyba

Puoškime eglutę lietuviškais 
papuošalais

Yra norinčių išmokti pasigaminti ir puošti eglutę lietuviškais papuošalais - šiaudi
nukais. Artinasi Kalėdų šventės, tad jau metas pagalvoti, kaip puošime eglutę.

Sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 1 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 
bus pravesta pamoka, kaip iš šiaudelių pasigaminti papuošalus eglutei.

Kviečiami Šeštadieninės mokyklos mokiniai (egzaminai jau baigti) ir kiti mokslei
viai pasimokinti ir pasigaminti papuošalus eglutei. Kviečiami ir suaugusieji, kurie do
misi šiaudinukų papuošalais. Jei atsiras susidomėjusių, mokinsimės austi juostas.

Jei turite šiaudelių - atsineškite, jei ne - bus parūpinta.
Iki pasimatymo pamokoje.

Martina Reisgienė, tautodailės “Ratelis”

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Ibrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

Lietuvos menininkų darbai - per internetą
(ELTA). Pirmojoje Lietuvoje interne- 

tinėje meno kūrinių bei inteijero detalių 
parduotuvėje internautai galės nusipirkti 
originalių Lietuvos menininkų darbų ir 
originalių inteijero detalių.

www.ona.com parduotuvė padalyta 
į dvi dalis - interjero ir meno galeriją. 
Norintys papuošti savo interjerą čia galės 
įsigyti vazų, indų, dekoratyvinių pagalvių, 
lovatiesių, kilimų, baldų ir kitų originalių 
dirbinių. Meno galerijoje bus eksponuo
jama Lietuvos menininkų tapyba, grafika, 
vitražai, skulptūra, tekstilė, keramika.

Interneto galerijos lankytojai galės 
pasigrožėti ir nusipirkti tapytojų Eglės ir 
Ievos Babilaičių, Vilmanto Marcinke
vičiaus ir Audriaus Gražio drobių, skulp
torių Tamaros Janovos ir Alvydo Petrausko,

keramikų Algimanto Patamsio ir Jūratės 
Neimantienės, vitražistų Algirdo Dovy
dėno, Eglės Valiūtės ir Ievos Paltanavi- 
čiūtės, grafikų Birutės Zųokaitytės ir Eglės 
Valiūtės, tekstilininkių studijos “Baltos 
Kandys” ir kitų menininkų kūrinių.

Bendrovės “Ona” pardavimų ir rinko- 
daros vadovės Vaidos Ulvydienės teigi
mu, internetas suteikia puikią galimybę 
paskleisti informaciją apie meno ir inter
jero kūrinius po visą pasaulį.

“Prognozuojame, kad didžioji dalis mū
sų prekių iškeliaus į šalis, kur žmonėms 
įprasta pirkti internetu, tačiau tikimės, kad 
virtuali parduotuvė pasitarnaus ir neįpra- 
tusiems pirkti internetu lietuviams”, - sakė 
V. Ulvydienė.

□

Melbourno parapijiečių dėmesiui
Pranešame, kad šių metų lapkričio 14 dieną, sekmadienį, 130 vai. p.-p. Melbourno 

Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje šaukiamas visuotinis Melboumo parapijos narių 
susirinkimas. Laukiame visų atvykstant.

Parapijos Tarybos Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus sekmadienį, lapkričio 7 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Po pamaldų bus lankomi lietuvių kapai Rookwoode. Artimieji ir draugai prašomi 

aptvarkyti savo artimųjų kapus.
Maldas už mirusius praves kun. Jonas Stankevičius. Taip pat bus pranešimas dėl kitos 

laidojimo vietos pasibaigus žemei šiuose kapuose.
Kūčių plotkeles - kalėdaičius jau galima įsigyti pas pirmininkę Danutę Ankienę 

prieš pamaldas Lidcombe, arba skambinti tel.: 98712524.
Parapijos Taryba

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus j

54-q Sporto Šventę,
kuri įvyks š. m. gruodžio 27-31 dienomis Melbourne.

54-osios Sporto Šventės šeimininkai - Melbourne sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

'Jazminu Gūrinus
Parodoje “New Wave” kartu su kitais dailininkais.

Paroda veikia Port Jackson Press Print Room, 59- 
61 Smith Street, Fitzroy, Melbourne.

Paroda veiks nuo spalio 7 iki lapkričio 6 dienos.

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

Sydney Lithuanian Information Centre [SLiq 
website can be found at: 

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

Skaityk “Musų Pastogę" — viską žinosi!
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Kariuomenės Šventė 
Melbourne

Įvyks sekmadienį, lapkričio 28 dieną, sekančia tvarka:
11 vai. ryto - Iškilmingos pamaldos Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės 

bažnyčioje.
1.30 vai. p.p. - Minėjimas Lietuvių Namuose, Koncertų salėje.
Kviečiame organizacijas pamaldose dalyvauti su vėliavomis.

LVK S-gos “Ramovė” Melb. Skyriaus Valdyba

GYVENK, DIRBK, STUDIJUOK 
AMERIKOJE!

DALYVAUK JAV ŽALIOS KORTOS LOTERIJOJE 
kasmet 50,000 vizos laimėjimų 

informacija ir dalyvavimas veltui - kreipkis dabar 
”»-NatioiialVisaSenice 
ciwiMwwri'iH Miirirr

v K arba atsiųsk savo pavardę ir adresą atviruku taip: 
l * . , 4200 Wi«con«in Av® NW, Washington OC 20010. USA 

r faksas:♦202-29B-S601 telef.:>202 298-5600

“KOVAS” Sports Club invites you and your family to a

7O’J DANCE NIGHT
Dance to the songs of your favorite bands of the 70’s 
Disco Scene

When: 7 pm - 13th November 2004
Where: Lithuanian Club
Cost: $10 per adult, under 18 years - free

Lucky door prize, raffles, dancing 
competition, nibbles...
Come and join in the fun.
Any enquiries call:

Anna Šepokas - 9543 0338
Rita Kasperaitis - 9644 1805

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

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dienų, antradienį, 10 -12 vai. ryte, 
Melbourno Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietu
višku švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavi
mą ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakal
bėti kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą 
programą. Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė. Rūtos adresas: 
1/12 Coventry Street, Montmorency, Vie. 3094.

Tel: (03) 9431 4852 Jievos tel: (03) 9850 6412. Jieva Arienė

Prašo informacijos
Želvos vidurinės mokyklos muziejaus vedėja - mokytoja Z. Kriaučiūnienė 

prašo skautų laužavcdžio, poeto ir žurnalisto - a.a. Petro Pilkos - giminių 
adreso. Norėtų muziejuje turėti šio žymaus želviškio fotografiją.

Galintieji šiuo reikalu padėti, prašomi rašyti į'Želvą (Ukmergės raj.), mok. Z. 
Kriaučiūnienei. Pr. Švambarys

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.

Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

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

TURGUS įvyks sekmadienį, lapkričio 7 dieną, 2 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 14 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, 16-18 East Terrace Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2004 birželio 30 d., apyskaitos direktoriaus ir revizo

riaus pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice
pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų 
(Vytautas Doniela ir Vytenis Šliogeris) turi pasitraukti, bet gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos 
Valdybą: Vytautas Doniela ir Vytenis Šliogeris. Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė 
Anskis Reisgys.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.................. . ...................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: Iitconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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