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Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Valdyba

Per Canberra,je įvykusį metinį Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos su
sirinkimą buvo perrinkta buvusioji CLBS Valdyba, kurią sudaro (iš kairės): Romas 
Katauskas, Barbara Šilinienė, Viktoras Martišius, Sigita Gailiūnaitė ir Laima Ži
linskienė. Plačiau apie metinį susirinkimą skaitykite MP psl. 3. Tado Žilinsko nuotr.

Vytautas ■ - - - , - » -
Donieia Lietuvos įvykių apžvalga

Valdantieji pasidalijo ministerijas, 
bet pavardes spręs ir Prezidentas

ES Konstituciją 
Lietuva 

ratifikavo 
pirmoji

(ELTA). Seimas 
savo paskutiniame 
posėdyje ratifikavo 
Europos Sąjungos 
Konstituciją. Plena

riniame posėdyje už balsavo 84, prieš - 4, 
susilaikė 3.

Už tai Lietuvą pasveikino “Konstituci
jos tėvas” buv. Prancūzijos prezidentas 
Valėry Giscard d’Estaing.

Prieš tai, iš Prezidento posto nušalintas 
Rolandas Paksas buvo kreipęsis į aukščiau
sias Lietuvos valdžios institucijas, siūly
damas inicijuoti Lietuvoje referendumą dėl 
Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos.

Buvusįjį Prezidentą papiktino, kad ES 
konstitucinę sutartį kadenciją baigiantys 
parlamentarai ketino ratifikuoti Seime. “Vėl 
mes girdime tų pačių politikų balsus, kad 
Lietuvos piliečiai nereikalingi, kad mes tu
rime būti pirmoji valstybė, kuri ratifikuos 
šiuos dokumentus Seime, ir kažkokiose varžy
bose mes būsime pirmieji. Ar nepasitikima 
Lietuvos piliečiais?” Kartu jis pabrėžė, jog 
jis asmeniškai pritaria ES Konstitucijai. 
“Manau, konstitucinė sutartis yra gera, nau
dinga Lietuvai, aš asmeniškai jai pritariu, 
bet šitaip su Lietuvos piliečiais elgtis nega
lima”, - tvirtino R. Paksas.

Su R.Paksu sutiko ir europarlamenta- 
ras prof. Rolandas Pavilionis. Jo nuomone, 
ES Konstitucijos principai pirmiausia 
turėjo būti išaiškintos visuomenei, o aukšti 
valstybės pareigūnai net neturi svarių ar
gumentų už skubų konstitucinės sutarties 
ratifikavimą šios kadencijos Seime.

Pilietybė per santuoką - sunkiau
(BNS). Seimas ketina sugriežtinti pi

lietybės įgijimo per santuoką sąlygas. Pa
gal Pilietybės įstatymo pataisą, susituo
kusiam su Lietuvos piliečiu asmeniui pi
lietybė gali būti suteikta tik po dešimties 
bendro gyvenimo šalyje metų.

Iki šiol galiojančiame Pilietybės įstaty
me šis terminas yra perpus trumpesnis - 
pilietybei gauti užtenka su sutuoktiniu 
Lietuvoje nuolat gyventi penkerius metus.

Tiek metų nuolat Lietuvoje turi pra
gyventi ir užsieniečiai, kurie siekia gauti 
Lietuvos pilietybę, bet nėra susituokę su 
Lietuvos piliečiais.

Seimo vitražai - Į Grūto parką
(ELTA). Seimo rūmams sukurtą, bet 

ten nepanaudotą dekoratyvinių vitražų 
ciklą “Senolių keliai” profesorius Kazys 
Morkūnas ketina įkurdinti Grūto parke, 
tačiau ne sovietinių skulptūrų aplinkoje.

Kitąmet 80 metų jubiliejų švęsiantis 
vitražo klasikas K. Morkūnas keturiolikos 
vitražų ciklo “Senolių keliai” projektą bai
gė kurti dar 2001-ųjų pavasarį, tačiau 24 
istorines Lietuvos asmenybes vaizduojant) 
spalvoto stiklo kūrinį galima pamatyti tik 
tais pačiais metais išleistame vitražo pie
šinių albume.

Daugiau kaip 70 kv. metrų ploto vitraže 
visos figūros siekia 2.2 m aukščio. Vitražuo
se vaizduojamas karalius Mindaugas, prūsų 
sukilimo vadas Herkus Mantas, Lietuvos 
didieji kunigaikščiai Gediminas, Kęstutis 
ir Vytautas, Algirdas ir Jogaila, Lietuvos 
globėjas šventasis Kazimieras, raštijos 
pradininkas Martynas Mažvydas, sukilėlis 
Antanas Mackevičius, vyskupas Motiejus 
Valančius, lietuvybės žadintojai Vincas 
Kudirka, Maironis, Jonas Basanavičius, Ne-
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(DELFI). Būsimoji valdančioji dau
guma pasidalijo ministerijas.

Naujosios sąjungos (socialliberalų) de
rybininkas Artūras Skardžius žurnalis
tams teigė, kad Ministrų kabineto postai 
partijoms praktiškai jau yra padalyti. To
liau bus tariamasi dėl konkrečių kandida
tūrų šiems postams užimti.

Brazausko Socialdemokratų bei Uspas- 
kich’o Darbo partijos gavo po vienodą 
skaičių ministerijų - penkias. Premjero 
Algirdo Brazausko partija būsimoje Vy
riausybėje vadovaus Susisiekimo, Finansų, 
Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo bei 
Aplinkos ministerijoms. Viktoro Uspas- 
kich’o bendražygiams atiteko Sveikatos 
apsaugos, Teisingumo, Kultūros, Ūkio bei 
Vidaus reikalų ministerijos.

Žemės ūkio ministerija palikta Pruns
kienės Valstiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjungai (“valstiečiams”).

Dvi iš trylikos ministerijų atiduotos 
Paulausko Naujajai sąjungai^ociallibera- 
lams). Tai - Užsienio reikalų ministerija 
bei Socialinės apsaugos ir darbo minis
terija. Neoficialiomis žiniomis, į teisingu
mo ministrus pretenduoja. Vilniaus uni
versiteto Teisės fakulteto docentas Gin
tautas Bužinskas, sveikatos apsaugos - Kau
no medicinos universiteto prorektorius 
Žilvinas Padaiga, kultūros - operos meno 
vadovas Vladimiras Prudnikovas. Finansų 
ministro poste turėtų išlikti Algirdas But
kevičius, aplinkos - Arūnas Kundrotas, 
krašto apsaugos - Linas Linkevičius. Ta
čiau, L.Linkevičius gali prarasti ministro 
postą, nepaisant to, jog neseniai įstojo į 
LSDP. Jį ministro poste gali pakeisti lig
šiolinis Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Biudžete jau ES milijardai!
Didžiulės Europos Sąjungos Lietuvai 

skiriamos lėšos ryškiai padidino Lietuvos 
ateinančių 2005 metų biudžetą. Numato
ma, kad jos biudžetą jau pasieks 2676 mi
lijonai litų ES lėšų. Nors savo ruožtu Lie
tuva į ES biudžetą turės įmokėti 766 mili
jonus litų, grynos paramos dydis sieks 
beveik du tūkstančius milijonų litų. Lietu
vos finansų istorijoje tokio staigaus poky
čio dar niekada nėra buvę. Todėl kaip tik 
dabar vykstantis Vyriausybės formavimas 
atspindi įvairius bei skirtingus norus kaip 
tokį lobį panaudoti ir paskirstyti. Šiame 
kontekste labai svarbiu veikėju tampa 
Ūkio ministerija, tad ir dabar jau varžoma
si dėl Ūkio ministro posto.

Kaip praneša ELTA, kadenciją baigian
tis Seimas suspėjo pritarti rekordiniam 
2005 metų valstybės biudžetui. Balsavimo 
rezultatus kai kurie parlamentarai sutiko 
plojimais.

Kitų metų biudžetą Seimas patvirtino 
itin anksti - paprastai parlamentarai jį 
priima gruodžio antroje pusėje. Tokios 
skubos prireikė norint biudžetą patvirtinti 
dar šios kadencijos Seime, kuris darbą 
baigia lapkričio 15 dieną.

Į Seimo Užsienio reikalų komiteto pir
mininkus socialdemokratai vietoje G.Kir- 
kilo siūlo Justiną Karosą. Į šį postą taip pat 
pretenduoja buvęs krikščionių demokratų 
lyderis Kazys Bobelis, išrinktas į Seimą 
Prunskienės sąraše.

Seimo pirmininku turbūt išliks social
liberalų lyderis Artūras Paulauskas. “Vals
tiečių” lyderė Kazimira Prunskienė pre
tenduoja užimti Seimo pirmininko pava
duotojo arba Ekonomikos komiteto pir
mininko postus. Seimo pirmininko pir
muoju pavaduotoju turėtų išlikti social
demokratas Česlovas Juršėnas. Būsima 
koalicija turės apie 84 mandatus 141-os 
vietos Seime.

* * *
Kaip teigia Lietuvos spauda, Preziden

tas Valdas Adamkus laukia oficialaus kan
didatų į ministrus sąrašo ir tik tada žada 
svarstyti bei pareikšti savo nuomonę. Kai 
kuriomis žiniomis, Prezidentūrai nepriim
tini beveik visi Darbo partijos keliami kan
didatai į ministrus, išskyrus pretendentą j 
sveikatos apsaugos ministro postą Žilviną 
Padaigą. Abejojama kandidatų į kultūros 
ministrus Vladimiro Prudnikovo, vidaus 
reikalų - Viktoro Muntiano, teisingumo - 
Gintauto Bužinsko bei ūkio - paties parti
jos lyderio Viktor Uspaskich’o galimybė
mis užimti siūlomas pareigas.

Prezidentas V. Adamkus taip pat leido 
suprasti busimosios valdančiosios koalici
jos lyderiui bei dabartiniam Premjerui Al
girdui Brazauskui, kad nevertėtų siūlyti tų 
kandidatūrų, kurios kelia abejonių. Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas taip pat 
pareiškė, kad, pasitvirtinus pranešimams 
apie įsivėlimą į skandalingas istorijas, kan
didatai negalės tapti Vyriausybės nariais.

Opozicinių Tėvynės sąjungos bei libc- 
ralcentristų atstovai, taip pat nepriklau
somi Seimo nariai, kritikavo Vyriausybę 
tiek dėl asignavimų paskirstymo, tiek dėl 
skubėjimo jį priimant. Valstybės biudžeto 
pajamos su Europos Sąjungos (ES) lėšomis 
kitais metais sieks 15.654 mlrd. litų, arba 
23.7% bendrojo vidaus produkto (BVP). 
Planuojamos valstybės biudžeto išlaidos 
(įskaitant dotacijas ir kompensacijas savi
valdybių biudžetams) sudarys 17.463 mlrd. 
litų - 2,059 mlrd. litų daugiau nei šiemet.

Socialinei apsaugai planuojama skirti 
1.082 mlrd. litų. Palyginti su šiais metais, 
asignavimai didėja beveik 154.9 mln. litų. 
Žemės ūkiui numatoma skirti per 1.832 
mlrd. litų, arba 416 mln. litų daugiau nei 
šiemet.

Gynybai skirta 1.246 mlrd. litų, arba 
1.9% visų valstybės biudžeto asignavimų. 
7.6% visų biudžeto išlaidų planuojama 
skirti viešajai tvarkai ir visuomenės 
apsaugai - iš viso 1.191 mlrd. litų.

Tarp politikų bei spaudoje jau yra kilę 
susirūpinimo, ar ES lėšos bus panaudotos 
bei paskirstytos skaidriai, t.y,ar jų dalis 
nepateks į korupcijos tinklus. Q
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♦ Lapkričio 7 d. Irako min. pirmininko 
Iyad Allawi leidimu apie 25 000 JAV ir 
irakiečių karių pradėjo pulti Falluja mies
te įsitvirtinusius sukilėlius. Po visą savaitę 
trukusių sunkių kovų, sąjungininkai užėmė 
miestą, nukaudami virš 1,200 sukilėlių. Iki 
lapkričio 13 d. žuvo 25 amerikiečių ir 5 
Irako kariai, apie 200 sužeistų, dar tęsėsi 
susirėmimai su sukilėliais keliuose izoliuo
tuose pasipriešinimo židiniuose.
♦ Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje 
tęsiasi riaušės, nukreiptos prieš civilius 
prancūzus ir bendrai prieš visus baltuosius. 
Lapkričio 9 d. į Respubliką atskrido Pietų 
Afrikos prezidentas Thabo Mbeki, bandy
damas išlyginti Respublikos vyriausybės 
santykius su Prancūzija. Lapkričio 11 d. 
apie 845 civilių prancūzų buvo evakuoti 
ir Abidžano miesto ir nuskraidinti į Pa
ryžių, o lapkričio 12 d. britai pradėjo eva
kuoti savo piliečius.
♦ Lapkričio 10 d. Irako suskilėlių grupė 
“Ansar al-Jihad” pagrobė tris min. pirm, 
dr. Allawi giminaičius ir grąsė nukirsti jų 
galvas, jei per 48 valandas nebus nutrauktas 
Falluja miesto apsupimas ir nebus paleisti 
visi suimti irakiečiai. Sukilėliai užėmė Ra
madi miesto centrą, susprogdino bombas 
prie katalikų bažnyčių Bagdade.
♦ Lapkričio 11 d. Paryžiuje mirė palesti
niečių lyderis Yasser Arafat, gimęs 1929 
metais. Iškilmingos karinės laidotuvių

Lietuvos įvykių apžvalga
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priklausomybės kovų didvyris Povilas Luk
šys, Prezidentas Antanas Smetona, rezis
tencinio pasipriešinimo vadai Adolfas Ra
manauskas-Vanagas, Jonas Žemaitis ir kiti.

Šiuos vitražus planuota išdėstyti Seimo 
rūmų vestibiulyje abipus stilistiškai jiems 
artimo centrinio laiptinės vitražo, kurį K. 
Morkūnas sukūrė 1983 metais.

Kaip Eltai sakė vitražų autorius, tautos 
asmenybių galerija aukščiausios valsty
binės valdžios įstaigoje būtų puikus akcen
tas, pasitinkant Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį 2009 m., tačiau dailininkas 
prisipažino jau galutinai nusivylęs metai po 
metų politikų dalintais pažadais ir keti
nimais, jaučiasi įskaudintas ir suvedžiotas. 
Nieko gero kultūrai profesorius nesitiki ir 
iš naujojo Seimo. “Jau esu susitaręs su Grū
to parko šeimininkais, kad šiems vitražams 
hutų įrengta tinkama ekspozicijų erdvė, at
skirai nuo sovietinių “balvonų”, atskleidžiant 
tikrą spalvoto stiklo grožį, jo faktūrą ir gla
zūrą. Šiandien Lietuvoje tiek daug nepagar
bos istorijai ir kultūrai, kad, manau, Grūte 
atsiras dar daugiau panašių kūrinių, ten 
atsidūrusių dėl valdžios nedėmesingumo”, - 
sakė K. Morkūnas.

Jono Basanavičiaus premija
(ELTA). Šių metų Valstybinės Jono 

Basanavičiaus premijos laureate paskelb
ta filologė ir kraštotyrininkė Irena Seliu- 
kaitė. Valstybinė J. Basanavičiaus premija 
skiriama kasmet už reikšmingiausius pas
kutiniųjų 5 metų Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su 
etninės kultūros plėtojimu, puoselėjimu, ug
dymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir 
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iškilmės įvyko lapkričio 12 d. Egipto sos
tinėje Kaire, o lapkričio 13 d. Yasser Arafat 
buvo palaidotas Mukata rajone Ramallah 
mieste Palestinos Vakariniame Krante.
♦ Lapkričio 11d. Izraelio policija įsiveržė 
į šv. Jurgio anglikonų bažnyčios patalpas 
Jeruzalėje ir suėmė Mordechai Vanunu, 
kuris vos prieš 7 mėnesius buvo paleistas iš 
kalėjimo, atlikęs 18 metų bausmę už Izra
elio branduolinių ginklų paslapčių iš
davimą. Į krikščionių tikėjimą perėjęs Va
nunu nesėkmingai stengėsi gauti leidimą 
išvykti iš Izraelio į užsienį.
♦ Lpkričio 11 d. Irako sukilėliai užpuolė 
policijos būstines Mosulo mieste. Devynios 
policijos būstinės buvo sukilėlių užimtos 
ir sudegintos, pagrobti būstinėse laikyti 
ginklai ir uniformos. Vėlai vakare JAV ori
nės pajėgos bombardavo sukilėlių užimtas 
sritis Mosulc. Tą dieną Falluja mieste sąjun
gininkai atrado keletą namų, kuriuose suki
lėliai žudė pagrobtus įkaitus. Rasti žudynių 
pėdsakai, nužudytųjų sąrašai, asmens do
kumentai.
♦ Lapkričio 13 d. pietinėje Olandijos da
lyje apie 200 policininkų apsupo įtariamą 
kurdų teroristų apmokymo stovyklą. Suim
ti 38 įtariami teroristai, rasta daug ginklų, 
planų, suklastotų pasų, nakties regėjimo 
prietaisų.
♦ Lapkričio 14 d. JAV ginkluotos pajėgos 
su tankų ir sraigtasparnių pagalba puolė 
sukilėlius, įsitvirtinusius Baiji mieste Irake, 
į šiaurę nuo Falluja.
♦ Lapkričio 14 d. palestiniečių vyriausybė
paskelbė, kad mirusio prezidento Yasser 
Arafat įpėdinio rinkimai įvyks sausio 9 
dieną. Iki tol prezidento pareigas laikinai 
eis palestiniečių parlamento pirmininkas 
Rawhi Fattouh. Populiariausias kandida
tas prezidento postui yra Fatah organi
zacijos Vakarinio Kranto lyderis Marwan 
Barghouti, kalinamas Izraelio. □ 

mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.
I. Seliukaitė etninės kultūros paveldą ir 

jo apsaugą populiarina jau ketvirtį amžiaus. 
Penkiolika pastarųjų metų ji yra Lietuvos 
kraštotyros draugijos pirmininkė, leidinio 
“Mūsų kraštas” vyriausioji redaktorė. I. 
Seliukaitė yra paskelbusi apie 100 straips
nių ir publikacijų krašto etninės kultūros 
temomis, surengusi keliasdešimt parodų 
apie liaudies menininkus ir kraštotyrinin
kus, kompleksines specialistų ir kraštotyri
ninkų ekspedicijas. Šių ekspedicijų dėka 
parengtas beveik 3000 tomų archyvas, 
kuris yra perduotas Lietuvos nacionaliniam 
muziejui.

J. Basanavičiaus premija skiriama 
kasmet iki lapkričio 15 d., įteikiama lapkri
čio 23-iąją - J. Basanavičiaus gimimo die
ną. Premijos dydis - 31 250 Lt.

Lietuva ir Arafatas
Palestiniečių vado Yasscr Arafato mirtis 

rado atgarsio ir Lietuvoje. Jo netekties 
proga LR Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė: “Visada prisiminsiu Yasserą Ara
fatą kaip nuoširdų ir entuziastingą žmogų, 
siekusį gerovės, supratimo ir taikaus sugy
venimo visame Artimųjų Rytų regione”.

Šiuo metu nežinoma, ar Arafato laido
tuvėse dalyvavo ir Lietuvos atstovas.

Nepritarė R.Paksui
(BNS). Seimas lapkričio 11d. neprita

rė Konstitucijos 56 straipsnio pataisai, kuri 
būtų galėjusi atverti kelią Rolandui Paksui 
po penkerių metų sugrįžti j valdžią.

Prieš pataisą balsavo 41 narys, už - 5, 
susilaikė - 20.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

stagnacijos kvapą
(ELTA). Tėvynės sąjun

gos lyderis, Seimo narys 
Andrius Kubilius dar nesi
ima vertinti būsimos val
dančiosios koalicijos mi
nistrų kabineto ir progra
mos, tačiau, jo nuomone, 
galima jausti busimosios 
Vyriausybės kvapą - nomen
klatūrinės stagnacijos kvapą. 
“Tai bus asmeninių, bet ne 
tautinių ambicijų Vyriau
sybė. Permainos ten, kur jos 
būtinos, ir ten, kur jų ne
įvyko per paskutinius ketverius metus, ne
įvyks ir per artimiausius ketverius metus", - 
sakė jis.

A. Kubiliui susidarė įspūdis, kad mik
lieji derybininkai sėkmingai įgyvendino, 
matyt, pakankamai seniai sukurtą planą.

Jo pastebėjimais, taip pat išryškėjo, jog 
ypač varžomasi dėl tų ministerijų, kurios 
kažkaip yra susijusios su ES fondų pini
gais. “O kitos ministerijos stumdomos vieni 
kitiems tarsi kokios karštos bulvės. Čia jau 
išryškėja tam tikras nomenklatūrinis ben
drumas, siekis užsitikrinti galimybes prieiti 
prie lengvų pinigų ”, - sakė A. Kubilius.

Ar ilgalaikė bus ši koalicija, pasak Tė
vynės sąjungos lyderio, šiandien dar sun
ku pasakyti. “Akivaizdu, kad vienintelis 
tikslas, kaip ir 1992 metais, - privatizacija 
ar “prichvatizacija”. Tik šį kartą bus ma
nevruojama dėl europinių pinigų. Kaip ro
do Lietuvos patirtis - neskaidrios pinigų da-

Paminklas - kuriam dar gyvam?
(ELTA). Lietuvos gyventojai iš dabar

tinių politikų labiausiai paminklus norėtų 
pastatyti Prezidentui Valdui Adamkui, 
europarlamentarui Vytautui Landsbergiui, 
premjerui Algirdui Brazauskui ir nušalin
tajam Prezidentui Rolandui Paksui. Tai 
rodo tyrimų grupės RAIT atlikta visuome
nės nuomonės apklausa.

Atsakydami į klausimą, kuriam iš da
bartinių politikų būtų galima pastatyti 
paminklą, 15.2% Lietuvos gyventojų pa
minėjo V. Adamkų. 8.8% apklaustųjų ma
no, kad iš dabartinių politikų paminklo 
nusipelnė V. Landsbergis, 7.3% - A. Bra
zauskas, 6.9%-R. Paksas.

1.5% respondentų iš dabartinių poli
tikų išskyrė Kazimirą Prunskienę, 1.0% 
- Viktorą Uspaskichą. Dar 2.3% apklaus
tųjų įvardijo kitus politikus - Artūrą Zuo- 
ką, Artūrą Paulauską, Česlovą Juršėną, 
Viliją Blinkevičiūtę, Kęstutį Skamaraką, 
Julių Sabatauską, Andrių Kubilių, Kazi

Incidentas Frankfurte
(BNS). Penkiolika ginkluotų jaunuolių 

Frankfurto Lietuvių Bendruomenės para
pijos salėje sekmadienį, lapkričio 7 d., 
užpuolė ir sunkiai sužalojo tris savo tau
tiečius, teigia vietos lietuviai.

Kaip praneša Frankfurto Lietuvių 
Bendruomenės tinklapis wvw.lietuviai.de, 
geležiniais strypais ir peiliais ginkluoti 
lietuviai mažamečių vaikų akivaizdoje 
žiauriai sužalojo tris parapijos salę liku
sius tvarkyti Frankfurto Lietuvių Bendruo
menės narius.

Tautiečių sužaloti Bendruomenės na
riai buvo išvežti į ligoninę, kur jiems su
siūtos žaizdos.

Šiuo metu visi nukentėję iš ligoninės 
paleisti į namus.

Kaip teigiama pranešime, incidentas 
prasidėjo dar šv.Mišių metu, kuomet keli 
jaunuoliai bažnyčioje pradėjo elgtis “lyg
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lybos daugelį valdžių su
griaudavo”, - pažymėjo A. 
Kubilius.

Anot jo, per rinkimų 
vajų Darbo partiją vadino
me populistine, o social
demokratus - tradicine 
partija, valstybininkais. 
Nors po rinkimų praėjo 
visai nedaug laiko, A. 
Kubilius nuomone, įvyko 
pakankamai dideli poky
čiai šioje vertinimų srityje. 
Populistais, pasak jo, va

dinami tie politikai, kurie kalba žmonėms 
patinkančius dalykus, daug žada, bet neiš
tesi, išsižada savo anksčiau pasakytų žodžių. 
“Šiuo požiūriu Brazausko socialdemokratai 
savo pažadų laužymu dabar visiškai atitinka 
populistų apibrėžimą. Taigi lipdydami koali
ciją pastarieji kol kas priartėjo gerokai arčiau 
darbiečių nei šie prie soedemų”, - sakė jis.

A.Kubilius taip pat paaiškino, kodėl 
sugriuvo derybos dėl “vaivorykštės”. Jo 
nuomone, derybos net nebuvo prasidėju
sios. “Mes siūlėme susitarti dėl “vaivorykš
tės” veikimo principų: lygiateisiškumo ir 
lygiavertiškumo, soedemai siūlė susitarti dėl 
postų taip, kad jie dominuotų ir diktuotų. 
Kadangi nesutarėme dėl principų, tuo viskas 
ir pasibaigė: mes likome su principais, soe
demai - su postais”, - sakė A. Kubilius.

Jis žadėjo, kad busimajame Seime 
Tėvynės sąjunga bus “konstruktyvi ir kieta 
opozicija”. □ 

mierą Antanavičių.
Tačiau, anot apklausos, daugiau nei 

pusė - 56.4% - Lietuvos gyventojų tarp 
dabartinių politikų nemato nė vieno, ku
ris būtų vertas paminklo. 0.6% apklaustųjų 
nežinojo ar neatsakė į pateiktą klausimą. 
Kad iš dabartinių politikų paminklą gali
ma būtų pastatyti V Adamkui, dažniau teigė 
moterys ir jaunesnio amžiaus (16-19 m. ir 
20-29 m.) respondentai. Už A. Brazauską 
taip pat dažniau pasisakė moterys, 20-29 
m. ir 60-69 m. amžiaus apklaustieji bei kai
mo vietovėse gyvenantys asmenys. Už pa
minklą V. Landsbergiui dažniau pasisakė 
vyrai nei moterys. Jam paminklą taip pat 
statytų 20-29 m. ir vyresni nei 60 m. respon
dentai bei didžiuosiuose miestuose gyvenan
tys ir aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys.

Visuomenės nuomonės tyrimas atliktas 
šių metų spalio 14-17 dienomis. Apklausti 
1090 nuolatinių Lietuvos gyventojų nuo 16 
iki 74 metų amžiaus. Q 

kokiojkarčiamoj, rūkė, gėrė, triukšmavo”.
Triukšmaujantys jaunuoliai iš bažny

čios buvo išprašyti, tačiau po kelių valandų 
grįžo “su visa gauja nusigėrusių ir ginkluo
tų draugų ” ir be jokio perspėjimo pradėjo 
mušti parapijos salės likusius tvarkyti 
bendruomenės narius.

Frankfurto policija šiuo metu aiškinasi 
ginkluotų užpuolikų, parapijos salėje 
žiauriai sužalojusių tris savo tautiečius, 
tapatybes. Liudininkai tik vieną iš ginkluo
tų užpuolikų anksčiau buvo matę Frank
furto lietuvių bažnyčioje.

Vokietijos lietuviai prisimena mušty
nes, kurios prieš kiek laiko buvo įvyku
sios Berlyne, lietuvių diskotekoje. Tada 
muštynes pavyko numalšinti, bet įvykis 
vietos lietuvius gerokai išgąsdino ir jie 
lietuviškų susitikimų vengė.

Šiuo metu susitikimai ten yra atgiję.
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Bendruomenės baruose
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

Sąjungos metinis susirinkimas
Tokios lietingos dienos, kaip spalio 24- 

oji, Canberroje seniai nebuvo. Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos pirmininkas 
Viktoras Martišius jau baiminosi, kad 
susirinks gal tik Valdybos nariai. Paaiškė
jo, kad rūpintasi be reikalo. Canberros 
lietuviai j savo metinį susirinkimą, įvykusį 
Lietuvių Būstinėje Hackett, suvažiavo visi 
ir su gera nuotaika.

Susirinkimas prasidėjo Valdybos pir
mininko pranešimu, kuriame buvo ap
žvelgti 2003-2004 m. nuveikti Valdybos 
darbai. Tylos minute buvo pagerbti iš gyvųjų 
tarpo išėję Canberros lietuviai. Didžiulio 
pritarimo susilaukė kartu su latviais ir es
tais surengtas Tremtinių į Sibirą minėjimas. 
Nutarta, kad ši tradicija bus tęsiama!

Po pirmininko pranešimo sekė išsamus 
iždininko Romo Katausko pranešimas, ku
ris pilnai patenkino Bendruomenės narius 
ir iždininkui nebuvo pateikta klausimų.

Neseniai grįžusi iš Lietuvos dr. Rasa 
Ruseckaitė perdavė Kauno Išsėtinės 
sklerozės organizacijos padėkit >r įteikė 
atminimo dovanėlę už Canberros Lietuvių 
Bendruomenės skirtą šiai organizacijai 
materialinę paramą.

2004-ieji metai buvo paskelbti (ALB 
Krašto Valdybos) kaip lietuviškos knygos

Lithuanian Papers, Volume 18 - 2004
Prieš porą dienų mūsų namus aplankė 

jau 18-tųs metus einantis žurnalas “Lithu
anian Papers”, leidžiamas Tasmanijos 
Universitete įsisteigusios Lietuvių Studijų 
Draugijos. Žurnalo pradininkas ir redak
torius Algimantas P. Taškūnas, OAM, Ph. 
D. ir redaktoriaus padėjėjas Vince J. Taš- 
kūnas BA.

Kaip visada, straipsniai atrinkti aktua
liais šių metų Lietuvos klausimais:

Lietuvos perspektyvos įstojus į NATO ir 
Europos Sąjungą - Leslie Holmes;

Prezidentūros krizė Lietuvoje - Antanas 
Tyla;

Nekrošius - Europos teatro novatorius - 
Liudvika Apinytė-Popenhagen;

Sibiras vaiko akimis - Dainora Urbo
nienė;

Lietuvos nafta - Kazys J. Kemcžys;
SHIP: Priešingybės ir bendradarbiavi

mas Baltijos jūros regione - Christian 
Wellman;

Teisybės beieškant - Madelaine Shuey.
Knygų apžvalgoje pasisako:
dr. Vytautas Doniela, Kate E. Gross, 

Darien J. Rozentals.
Be to rasite vertingų trumpesnių straips

nių ir statistikos davinių apie Lietuvą.
“Lithuanian Papers” Volume 18 - 2004, 

kaip ir praėjusių metų leidiniai, tinka 
mums išeivijoje, o ypač mūsų vaikams ir 
vaikaičiams, kuriems gerai suprantami 
angliški išsireiškimai, o visa tai apie tėvų 
žemę - jų šaknis. Naujai atvykusiems ir bent 
kiek susipažinusiems su anglų kalba - 
geras būdas ne tik papildyti savo žinias 
apie Lietuvos problemas, bet ir priemonė 
supažindinant jūsų interesantus apie Lie
tuvą - paduodant leidinį į rankas. 

Lidijos Šimkutės naujausią poezijos knygą “Vėjo žvilgesys .Wind 
Sheen” (2003, Lietuva) galite įsigyti ir pas Lidiją Šimkutę rašydami e-mail: 

lidija@ace.net.au arba skambindami tek: 8 8337 5589

Skaityk “Mūsų Pastogę" — viską žinosi!

metai! Ypač buvo prašoma Australijos 
knygynams pateikti knygų apie Lietuvą 
anglų kalba. Valdybos prašymu, Sigita 
Gailiūnaitė, būdama Lietuvoje, užsakė įvai
rių knygų, kurios turėtų pasiekti Canberrą 
metų pabaigoje.

Susirinkimo pabaigoje Bendruomenės 
nariai prašė Valdybos narius pasilikti dar 
vieniems metams. Valdyba sutiko dirbti 
dar vienerius metus. Pirmininkas Viktoras 
Martišius padėkojo Valdybos nariams už 
gerai ir nuoširdžiai atliktas pareigas.

Negalima nepaminėti nenuilstančios 
Valdybos sekretorės Barbaros Šilinis, mū
sų labai atsakingai einančio savo pareigas 
iždininko Romo Katausko, Valdybos narės 
Sigitos Galiūnaitės, kurios rūpesčiu Aus
traliją pasieks knygos apie Lietuvą.

Visi Canberros Lietuvių Bendruomenės 
nariai nuoširdžiai dėkojo Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos Valdybos pirmininkui 
Viktorui Martišiui už jo daug laiko ir 
energijos reikalaujantį darbą, rūpinantis 
bendruomenės reikalais.

Po susirinkimo Bendruomenės nariai 
vaišinosi maloniai bendraudami. Visi 
nuoširdžiai dėkojo Laimai Žilinskienei už 
gerai paruoštas vaišes.

Roma Gocentienė

Žurnalą galima ir patariama užsisakyti 
išperkant pašte “Money Order” (arba 
asmeninį čekį) už septynis dolerius (siun
čiant į užsienį kaina US $8) ir pasiųsti šiuo 
adresu:

Lithuanian Papers
P.O. Box 777
SANDY BAY Tas 7006
“Lithuanian Papers” galima užsisakyti 

ir elektroniniu paštu, rašant:
A.Taskunas@utas.edu.au

Augant visoms išlaidoms, nepamirš
kime pridėti savo išgalėmis ir auką, kad 
mums brangus žurnalas nesustotų ėjęs ir 
ateinančiais metais.

Anskis Reisgys

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos metinio susirinkimo dalyvės iš kairės: 
R. Ruseckaitė, O.Pilkienė, R. Gocentienė ir L. Žilinskienė. Tado Žilinsko nuotrauka.

ALB Krašto Valdybos pranešimas
ALB Krašto Valdyba informuoja, kad pirmininkė Lolita Kalėda išvyksta į 

Lietuvą ir nuo lapkričio 18 d. iki gruodžio 15 d. ALB Krašto Valdybos pirminin
kės pareigas laikinai eis dr. Liuda Popenhagen (elektroninio pašto adresas: 
popenhagen@speednet.com.au ir tek: 02 9543 3118).

Be asmeninių reikalų Lietuvoje L. Kalėda yra pakviesta ir dalyvaus Lietuvių 
Kariuomenės dienos parade bei minėjime, Tautinių Mažumų įstatymo 15-tųjų 
metinių viešame paminėjime. Be to, L. Kalėda pakviesta į susitikimus su Krašto 
apsaugos ministru Linu Linkevičiumi, karininkais, Išeivijos ir tautinių mažumų 
departamento prie LR Vyriausybės generaliniu direktoriumi Antanu Petrausku, 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos patarėju išeivijos klausimais daktaru 
Rimantu Morkvėnu, Sporto departamento prie LR Vyriausybės generaliniu 
direktoriumi Vytautu Nėniumi ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku 
Gabrieliumi Žemkalniu. Taip pat Krašto Valdybos pirmininkė lankysis Lenkijoje 
„Pasaulio Lietuvio“ redakcijoje, kur susitiks su vyr. redaktore Živile Makauskiene 
bei dalyvaus “Tarptautiniame lietuviškos estradinės dainos vaikų konkurse” 
Seinuose (varžysis virš 100 vaikų iš dešimties kraštų). ALB KV inf.

* IDSITCHVaEl į
* ©ifciirw*

mūsų Bendruomenę su beveik visais ALD 
renginiais, išskyrus pirmąjį-ALD Atida
rymą. Tad laikas ir apie tai pakalbėti.

Atidarymą jau daugelį metų ruošiame 
kartu su sportininkais. Kadangi Sporto 
Šventė yra senesnė (jau 54-ta - o-ho!), tai 
sportininkai ir pradeda iškilmes.

Po sportininkų parado, kur turėsime 
progos pamatyti juos visus kartu, po 
sveikinimo kalbų, sportininkų priesaikos 
ir Sporto Šventės atidarymo, prasidės 
Lietuvių Dienų atidarymo iškilmės. Su 
keliom trumpom kalbom, su himnais, bet 
be parado, nes sportininkus jau būsite 
matę, o šokėjų paradas bus per Tautinių 
Šokių Šventę. Gi visus kitus matysite jų 
atskiruose renginiuose.

Mūsų Lietuvių Dienos yra dvejų metų

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 

Draugija nuoširdžiai dėkoja mielam Arvydui 
Rupšiui už Lietuvių Sodybai padovanotą vertingą 
ir menišką savo kūrybos kryžių. (Žiūr. nuotr. kairėje.)

Kryžius papuoš Sodybą ir ilgam laikui liks kaip 
labai gražus prisiminimas.

SLMSG Draugijos Valdyba

54-tos Sporto Šventės ir 
23-iųjųAL Dienų 

Atidarymas
Supažindinom derliaus šventė. Australijoje mes nei sė-

jam, nei pjaunam, bet per dvejus metus 
ugdom savo kultūros lobius ir prisiaugi
nant naujų Bendruomenės talentų - na, 
argi tai ne derliaus šventė, ar ne dvejų me
tų darbo pabaigtuvės (po kurių prasidės 
nauji darbai).

Bet pabaigtuvių negali atšvęsti be tal
kininkų. O talkininkams pabaigtuves pa
dės švęsti iš Lietuvos atvykę liaudiškos 
muzikos kapelos “Sutaras” muzikantai. Jie 
ir vėliau, per visas Lietuvių Dienas, gros 
kur tik jų reikės: ir tautinių šokių šventėj, 
ir Naujų Metų sutikime.

Po šių iškilmių kai kurie šokėjai-talki- 
ninkai įsijungs į sportininkų gretas ir dar 
išbandys savo jėgas draugiškose krepšinio 
rungtynėse. Šaunuoliai jaunuoliai!

ALD Informacija
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Lietuviai pasaulyje_____
Tautodailė gyvuoja

Toronto (Kanada) Anapilio salėje 
rugsėjo 18 d. įvyko Lietuvių Tautodailės 
Instituto metinis suvažiavimas. Dalyvavo 
30 narių ir gauta 31 Įgaliojimas.

Iš skyrių pranešimų paaiškėjo, kad 
Čikagos skyrius galėjo pasididžiuoti Tau
tinių šokių šventės metu surengta gražia 
ir įdomia tautodailės paroda. Deja, spau
doje ši paroda buvo labai mažai paminė
ta. Taip pat Montrcalio “Vaivorykštė" 
surengė juostų parodą. Gegužės 6 d. 
Montrealyjc buvo surengta kilimų paro
da, kurioje dalyvavo A. Veselkienė su savo 
kilimais ir Linas Veselka paskolino paveiks
lus iš savo rinkinio.

Retas kuris skyrius rengia savo paro
das. Daugumas rengia parodas kviečiami 
įvairių organizacijų, kad paįvairintų savo 
programas, padarytų suvažiavimus įdo
mesnius. Ateities planuose numatomos 
parodos taip pat daugiausia sujungtos su 
kitais renginiais. Filadelfijos skyrius ruo
šiasi paminėti savo veiklos 25-met j, sureng
ti gintarinių papuošalų parodą ir parodyti 
M. Gimbutienės filmą. Jų narė p. Puodžiū
nienė atvežė parodyti originalių eglutei 
papuošalų, padarytų išgintarų.

A. Stonio ir A. Matelio filmai - Niujorke
(ELTA). Niujorke, Jono Meko avan

gardinio kino centre “Anthology Film 
Archives", lapkričio 12 d. surengta vienų 
žymiausių lietuvių dokumentinio kino kū
rėjų Arūno Matelio ir Audriaus Stonio fil
mų retrospektyva. Amerikiečių žiūrovams 
buvo parodyti penki filmai: A. Stonio 
“Neregių žemė” (1992) , “Skrajojimai 
mėlynam lauke" (1996) ir“Viena" (2001), 
A. Matelio “ 10 minučių prieš Ikaro skrydį"

Kuriozai buvusiuose Rytprūsiuose
Kaliningrado srities Jantarnij (buv. 

Palmnicken) miestelio stačiatikių dvasi
ninko žmona Olga Kurkina neseniai surado 
savo gyvenimo tikslą - mokyti nutautė- 
jusius vietos lietuvius kalbėti lietuviškai.

„Kai visas jūsų jaunimas išvyks į laka
ms, galbūt Lietuva neištuštės lik todėl, kad 
mūsų vaikai atvažiuos gyventi į istorinę tė
vynę“, - sakė lietuviško kraujo turinti 43 
melų popo žmona.

Pamaskvyjc gimusi Olga Kurkina jau
nystėje domėjosi, kodėl jos tokia neįprasta 
mergautinė pavardė - Šmėlaitė. Pavyko 
išsiaiškinti, kad tėvas, kurio ji niekada 
nematė, buvo lietuvis, atvykęs padirbėti j 
Kazachstaną. Tuomet mergina savaran
kiškai pramoko lietuvių kalbos ir išvyko 
dirbti mokytoja j Mažeikius. Šiame mieste 
ji sutiko savo vyrą - busimąjį popą Viktorą 
Kurkiną.

.Olgos duomenimis, šiuo metu Jantar
nij mieste gyvena keli šimtai žmonių lietu
viškomis pavardėmis. Tiesa, daugelis jų nė 
neįtaria apie savo lietuvišką kilmę. Buda- 
vas, Rajeckas. Karunaitis - iš kur, jei nei iš 
Lietuvos kilę ten gyvenantys vyrai ir moterys 
tokiomis pavardėmis?

Popo žmona nesitiki šių žmonių pavers
ti tikrais lietuviais. Bet, O.Kurkinos žo
džiais, jie gali tapti lietuviškos pavardės 
nešiotojais. „Tegu jie išmoksta padainuoti 
lietuviškų dainų, pasigaminti cepelinų ir 
šaltibarščių, sužino apie didingą Lietuvos 
istoriją, išgirsta apie lietuviškas papročius 
ir gal išmoksta vienų kitą lietuviškų žodį". - 
samprotavo dvasininko žmona. “Tuomet ir 
jie, ir jų vaikai galėtų tikėtis būti palankiai 
priimti Lietuvoje“.
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Čikaga taip pat švęs savo veiklos 25- 
metį ir ta proga nori paruošti dviejų kny
gų sutiktuves: “Lietuvių tautodailės 
institutas išeivijoje" ir “Antanas Tamošaitis 
- gyvenimas ir kūrybos kelias”.

Bostone narys J. Stundžia surengė 
vakaronę su M. Gimbutienės filmu. No
rėdamas supažindinti jaunimą su linų 
darbais, pasisėjo linų ir rengiasi parodyti, 
kaip iš lino padaromi siūlai ir audiniai.

Niujorke, nors skyrius nebeveikia. L. 
Vismantas pasiryžęs šeštadieninėje 
mokykloje mokiniams ne tik aiškinti apie 
tautodailę, bet ir parodyti kaip gaminami 
šiaudinukai, marginami margučiai.

Pasiklausę ateities planų suvažiavimo 
dalyviai džiaugėsi, kad nors gretos retėja, 
visgi atsiranda naujų narių su naujomis 
idėjomis, naujais planais. Džiugu, kad tę
siamas darbas, kurį LTI steigėjai pradėjo 
prieš 27 metus.

Suvažiavimo pabaigoje, dalyviai Išklau
sė N. Kulpavičienės suspažindinimo su 
nauja knyga: “Antanas Tamošaitis - Gy
venimo ir kūrybos kelias". Jos autorė Ljja- 
na Šatavičiūtė-Natalevičienė.

L. Nakrošienė

(1990) ir abiejų režisierių bendras darbas 
"Skrydis per Lietuvą, arba 510 sekundžių 
tylos" (2000). Pristatydami autorius iš 
Lietuvos, retrospektyvos rengėjai sakė: 
“...Stonys ir Matelis bei jų poetinė doku
mentika yra gerai žinomi Europos kino 
festivalių žiūrovams. Tai labai specifinė Ry
tų Europos kino rūšis, apimanti humaniz
mų, poetinį požiūrį ir norų pabėgti nuo įpras
tinės dokumentikos”. □

Olga Kurkina.

Mintis mokyti kaliningradiečius lietu
vių kalbos popo žmonai kilo ne iš karto. Iš 
pradžių ji rengė anglų ir vokiečių kalbų 
kursus užsienyje darbo ieškantiems 
žmonėms. „ Tačiau vėliau ūmai praregėjau, 
kad šiais laikais mokėti lietuvių kalba kur 
kas naudingiau nei anglų ar vokiečių. Išva
žiuoti į Vakarų Europos šalis labai sunku, o 
Lietuva - greta“, - aiškino Olga.

Ji tikisi nesunkiai suburti lietuvių kal
bos būrelį, nes prie cerkvės jau veikia sek
madieninė mokykla. Olga pasirengusi savo 
namuose netoli jūros visai vasarai ne
mokamai apgyvendinti studentų šeimą iš 
Lietuvos, jeigu ši sutiktų mokyti žmones 
lietuvių kalbos. Savo pasiūlymą dėl lietu
vių kalbos mokyklos Jantamc ji išdėstė 
raštuose Lietuvos valdžios institucijoms, 
tačiau negavo atsakymo.

Bet Jantamc yra ne tik lietuvių, jis gar-

Strasbure - teisėja lietuvė
Europos Žmogaus Teisių Teisme Strasbūre prisiekė ir teisėja iš Lietuvos Danutė 

Jocienė. Tik ką savo 34-ąjj gimtadienį atšventusią teisės daktarę lietuvę kolegos 
pasveikino kaip jauniausią teisėją per visą šio teismo istoriją.

Baigusi Vilniaus universitetą ir save vadinanti kaimo vaiku, Danutė Jočienė stažavosi 
penkiose prestižiškose Europos aukštojo mokslo institucijose. Su ja kalbėjosi “Lietuvos 
ryto“ žurnalistė Dalia Gudanavičiūtė. Perspausdiname pokalbio ištraukas. Red.

Ar kada nors galėjote įsivaizduoti, jog 
dirbsite Žmogaus Teisių Teisme? Kada 
apie jį pirmą kartą išgirdote?

Pirmą kartą apie šį teismą išgirdau 
tarptautinės teisės paskaitose Vilniaus 
universitete 1992 metais.

Tuomet Europos Žmogaus Teisių Teis
mas man pasirodė kaip ideali sistema, kuri 
vien padeda žmogui. Dabar skaitydama 
paskaitas studentams visada pabrėžiu ir 
neigiamas tarptautinio teismo mechaniz
mo darbo puses.

O dėl karjeros? Esu vaikas iš kaimo 
glūdumos, baigusi Viekšnių vidurinę mo
kyklą Mažeikių rajone ir viską pasiekiau 
savo jėgom is.

Su kokiomis bylomis teks dirbti?
Kokius metus dirbsiu ne su lietuviš

komis bylomis, nes kaip teisėja privalau 
nusišalinti nuo tų bylų svarstymo, kuriose 
buvau Lietuvos Vyriausybės atstovė.

Manau, ir vėliau man teks ne vien lie
tuviškos bylos. Greičiausiai man reikės 
daug dirbti su bylomis prieš Rusiją ir 
Ukrainą.

Strasbūro teismas jau iš anksto teiravo
si, ar moku lenkiškai. Nors kadaise tikrai 
mokiausi lenkų kalbos, tačiau atsakiau, kad 
lenkiškai moku nepakankamai. Geriau 
moku vokiečių, rusų, anglų kalbas ir jau
čiuosi pramokusi prancūziškai.

Patekau į antrąją sekciją, kur yra teisėjas 
iš Turkijos. Vadinasi, labai daug dirbsiu ir 
su bylomis prieš Turkiją.

Rusija, Italija, Turkija ir Lenkija yra dau
giausia keliančios problemų šiame teisme 
valstybės, todėl į keturias sekcijas teisėjai 
iš šių šalių paskirstyti po vieną.

Nuo kiek lietuviškų bylų jums teks 
nusišalinti?

Šiuo metu yra apie 20 bylų, nuo kurių 
aš jau nusišalinau. Bet gali būti bylų, nuo 
kurių man teks nusišalinti nepriklausomai 
nuo mano buvimo Vyriausybės atstove. 
Pvz., jei Strasbūrą pasiektų „Rubicon 
group" vadovo Andriaus Janukonio byla 
prieš Lietuvą, man teks automatiškai nusi
šalinti, nesjis-mano buvęs bendrakursis.

Kaip atrodo I Jetuva Strasbūro teisme?
Teismo kancleris mane informavo, kad 

Lietuva nekelia didelių problemų. Bet 
registruotų skundų skaičius prieš Lietuvą 
šiuo metu didžiausias per visus devynerius 
Lietuvos prisijungimo prie konvencijos 
metus. Iki šiol laimėta 13 bylų prieš Lietuvą, 
trijose pasiektas draugiškas susitarimas, 4 

sus ir kaip milžiniška gintaro kasykla. Deja, 
valstybinė gintaro įmonė bankrutavo dėl 
milžiniškų nuostolių. Nors valdžia griebė
si drakoniškų priemonių saugodama gin
tarą, kai kurie Jantamo gyventojai įsigud
rina ir toliau jį vogti.

Kai pašnekovų paklausdavau, iš ko jie 
gyvena, veiduose kaskart išvysdavau tokią 
pačią gudrią išraišką. „Žemėjegintaro dar 
daug guli", - paslaptingai atsakydavo vie
tos gyventojai.

Rusijos žiniasklaidos teigimu, 80% čia 
iškasamo gintaro būdavo pavagiama bei 
parduodama kontrabanda. Darbininkės 
kasdien Iš kombinato savo kūne išnešdavo 
į prezervatyvą sukištus apdirbto gintaro 
gabalėlius. Ši procedūra buvo vadinama 
„saugiu seksu“. Kiti įsigudrindavo vogti 
tiesiai iš požeminio vamzdžio, kuriuo buvo 
pumpuojama gintaro ir molio masė.

Už tai, kad žmogus būtų priimtas dirbti

Danutė Jočienė.

bylos netrukus bus sprendžiamos iš esmės.
Ar kreipdamiesi į Žmogaus Teisių Teis

mą Lietuvos gyventojai supranta, kas tos 
žmogaus teisės?

Manau, kad dauguma žmonių skundžia
si Strasbūro teismui nesuprasdami, nei 
kokia to teismo paskirtis, nei ką jis veikia. 
Dauguma pareiškėjų nelabai suvokia, koks 
šio teismo tikslas ir uždavinys. Tai rodo 
atmestų skundų skaičius - šiuo metu 
atmesti jau 785 pareiškimai prieš Lietuvą.

Mano nuomone. Lietuvos žmonės 
skundžiasi Strasbūrui, nes nepasitiki savo 
šalies teismais.

Strasbūro teisme iš 45 teisėjų -10 mo
terų. Ar jūsų lytis padėjo ar trukdė užimti 
šias garbingas pareigas?

Kolegos Lietuvoje kalbėjo, jog į Europos 
Žmogaus Teisių Teismą buvau išrinkta tik 
todėl, kad esu moteris. Bet mano išrinkimui 
lemiamos reikšmės turėjo pokalbis Pary
žiuje, Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos komitete, atsakingame už šio 
teismo teisėjų rinkimą. Penkiolika komi
teto narių pateikinėjo įvairiausius klausi
mus visiems trims Lietuvos kandidatams 
ir priėmė bendrą sprendimą, kuris jų tin
kamiausias.

Paskyrimą nulėmė šis komitetas, mane 
rekomendavęs tik dėl dalykinių savybių - 
kvalifikacijos, kalbų mokėjimo. Turiu pa
sakyti, kad Lietuvos kandidatų į teisėjus 
sąrašas buvo pripažintas labai kv-alifikuotu, 
mes visi puikiai atitikome iškeltas sąlygas.

Ar tokia karjera būtų įmanoma Lietu
voje?

Beveik 100% galiu garantuoti, kad jei 
Strasbūro teisėjas būtų renkamas Lietuvoje, 
nebūčiau išrinkta. □ 

kasykloje, reikėdavo sumokėti 8,000 dole
rių, nors vidutinė alga tenyra apie 160 litų 
per mėnesį.

45 metų pirmos grupės invalidė Tatja
na Denisova anksčiau kartu su vyru ve
žiodavo gintarą parduoti į Vilnių. Soviet
mečiu Kaliningrade už kilogramą mokė
davo 35 rublius, o Vilniuje - 70 rublių.

„Parduodi 10 kilogramų, gauni 350 
rublių. Tais laikais tai buvo dideli pinigai. 
Bet mes veždavome kur kas daugiau nei 10 
kilogramų“, - pasakojo moteris.

Kaip pavykdavo apgauti griežtą apsau
gą, kuria visais laikais garsėjo Jantarnij? 
Moteris tiktai numoja ranka: „Išsivogė, gero 
gintaro valstybei nepalikdavo“.

Pasakojama, kad ir šiais laikais nakti
mis gyventojai bando šliaužti j gintaro 
kasyklas. Sargybiniai juos siundo šunimis 
ir šaudo iš automatų. Tiesa, iki šiol niekas 
nebuvo nušautas. Pagal “L-r.”
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Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje — žirgai ir skrybėlaitės

Vytauto Vaitkaus nuotraukose iš kairės:(l nuotr.) Štai kas geriausiai pritiko “Melbourne Cup” dienai - Onutės Burokaitės-Dobbs skrybėlaitė! Šalia Birutė Vaitkienė - 
paukštelių draugė. (2 nuotr.)Simpatinga simpatingiausios skrybėlaitės prizo laimėtoja p. Lašaitytė (dešinėje) kartu su mamyte Julija. (3 nuotr.) Pirmo ir trečio prizo laimėto
jos -Jadvyga Burokienė (kairėje) ir Tamara Vingilienė. (4 nuotr.) Martina Reisgienė pasipuošusi žirgų lenktynėms geriausiai tinkančia kepuraite.

Seniai, labai seniai buvo rodomas toks 
filmas “Amerikietis Paryžiuje”. Dabar aš, 
atsidūrusi naujam pasauly, galėčiau vadin
tis - Amerikos lietuvė Australijoj. Iš tik
rųjų, ne naujam pasauly, bet iš Naujojo į 
Seniausiąjj, kuris man asmeniškai labai 
naujas.

Tačiau ne apie Australiją noriu rašyti. 
Jos vis vien dar nepažįstu, ir užtruks daug 
laiko susipažinti. Noriu papasakot savo, 
kaip naujokės, pirmus, labai linksmus 
Įspūdžius Engadine miestely, Lietuvių 
Sodyboje. O tie įspūdžiai - iš neseniai 
atšvęsto “Melbourne Cup” (ar ne juokinga 
būtų sulietuvinus tą vardą į “Melburno 
Puodelį”?).

Pasirodo tas “Melbourne Cup”- arklių 
lenktynės - didžiulė šventė ne tik Melbour
ne, bet ir visoje Australijoje. Keista, kad ji 
dar nepavirto į tautinę krašto šventę, nes, 
atrodo, švenčiama su didesniu entuziaz
mu, negu Kalėdos. Taigi, ir Lietuvių So
dybos gyventojai skiria arkliukams tinka

mą dėmesį, susirinkdami į Sodybos sve
tainę pabendravimui, užkandžiams, o 
svarbiausia pasilažinti, kuris žirgelis bus 
greičiausias iš visų!

Informacija apie lenktynių arklius ir 
jų jojikus kabėjo ant sienos, o sodybiečiai 
“statė” savo doleriukus, pirkdami “bits”. 
Svetainėje didžiulis TV ekranas rodė, kas 
vyksta Melbourne mieste: paradavo ten 
ne tik arkliai ir jojikai, bet ir arklių savi
ninkai bei treneriai. Ne mažiau svarbus 
“paradas” - Melboumo ponios, panelės ir 
jų fantastiškos skrybėlės!

Į TV ekraną, prisipažįstu, mažai težiū
rėjau, nes čia pat salėje buvo daug įdo
mesnių dalykų. Pirmučiausia: įvairiausios, 
spalvingiausios sodybiečių ir jų viešnių 
skrybėlės! Man rodėsi, nė kiek ne prastes
nės už melboumiškes. Skrybėlės ir skrybė
laitės-plačiabrylės; siaurabrylės; koketiš
kai pridengusios vieną akį; linksmai nu
smauktos ant pakaušio; skrybėlės su ro
žėm ir kitokių gėlių “darželiais”, su tink

liukais, kaspinais irbantais; su pakabučiais 
iš saldainių, su paukščių lizdeliais ir Mel
boumo “Puodelio” tema - su kavos puo
deliais. Slėpkitės, Melbourne gražuolės! Ne 
jums prilygt prie Sodybos lietuvaičių ir jų 
skrybėlaičių! O koks šaunus buvo sody
biečių paradas! Tai ne melboumiškių da
mų, kurias lietus maudė, o vėjas jų skrybė
les į keturias puses išnešiojo... Sodyboje tuo 
metu švietė karšta saulutė, buvo išrinktos 
gražiausios skrybėlės kartu su jų gražio
mis savininkėmis.

Štai jos - Lietuvių Sodybos “Cup” lai
mėtojos: I prizas Jadvygai Burokienei už 
elegantiškiausią, II - Lašaitytei už sirnpa- 
tingiausią, III - Tamarai Vingilienei už kū
rybingiausią, IV - Onutei Burokaitei- 
Dobbs už juokingiausią. Na, ir vieninteliam 
skrybėlėtam vyrui, Gary Kelly, turbūt už 
drąsą dėvėt blizgučiais spindinčią skry
bėlę - pagyrimas!

O kaip gi su arklių lenktynėm? Rodos, 
dėl to čia susirinkom? Aha! Lenktynių ži

nios skelbė, kad pirmieji nušuoliavo Diva 
Makybe kumelaitė ir jojikas Glen Boss 
(Pietų Kryžiaus žvaigždės ant jo švarko!). 
Diva pradžiugino sodybiečius, dėjusius 
“ant jos” doleriuką kitą. Deja, mano arkliu
kas Lash, turbūt, atbėgo paskutinis, nes in
formacijos lape buvo parašyta: “pick any 
one, but this...” Tuščia jo, nes koks netikėtas 
malonumas: gavau “consolation prize”! Pa
malonino mane, naujakurę, sodybiečiai, 
kad neliūdėčiau. Ačiū Sydney Liet. Moterų 
Draugijos narėms ir visiems sodybiečiams! 
Atrodo, kad tas Lietuvių Sodybos “Cup- 
Puodelis” jau virsta linksma tradicija.

Žiūrėdama į gėlėmis tvinstančius So
dybos darželius ir net gražiai žaliuojantį 
lietuvišką berželį, vis dėlto su nostalgija 
klausiausi dainelės:

Oi užpustyti giliai, 
Oi tai nubudo sarčiai, 
įlekia ir lekia žirgai - 
Žirgai baltakarčiai...

Naujakurė Nijolė

lš Redakcijos pašto
Mūsų dienų pasaulyje

Spalio 31 d. minėjome Vinco Kazoko 
20-ąsias mirties metines. Laimingose ir 
audringose dienose šis mažo ūgio milži
nas vienas prie rašomosios mašinėlės rašė 
ir redagavo “Mūsų Pastogę”. Apie visa tai 
parašys didesnio rašto žinovai.

Mano pažintis su velioniu Vincu pra
sidėjo 1959 m. man persikėlus gyventi į 
Sydnėjų. Čia prasidėjo mano vargai įklim
pus į visuomeninę veiklą, apie kurią tiek 
mažai žinojau. Pagalbos tuoj šaukėsi kun. 
Petras Butkus ir Vincas Kazokas. Klau
siau jų, kodėl? Juk čia yra tiek daug ra
šytojų ir plunksnos žmonių. Ką aš jums 
galiu padėti? Matai, mums reikia kores
pondentų. Korespondentų? Juk turite tiek 
daug rašytojų! Aš tik šešis skyrius esu 
baigęs, nors ir penketukais, bet gerai žinau, 
kad lietuvių kalbos žinios buvo įvertin
tos ketvertuku. Ir vienas, ir kitas kartojo 
vis tą patį, kad rašytojams nepatogu raši
nėti korespondencijas. Taip ir pradėjau 
rašinėti, o velionis Vincas prie žvakės 
taisė mano rašinius ir mokino. Mokino ne 
kaip žinovas, bet, geriau pasakius, kaip 
tėvas. Juk aš po tiek metų buvau užmiršęs 
ką gal ir mokėjau. Tik po kiek metų para
šiau savo atsiminimus “Momentas mirties 
šešėlyje” žurnale “Karys”. Gavau premiją 
ir buvau priimtas į Lietuvių žurnalistų są
jungą. Ibi ačiū tik Tau, mielas Vincai, at
stačiusiam mane į vėžes lietuvių kalboje ir 
supažindinusiam su žurnalistika.

Negalima pamiršti Vinco, kuris būda
mas koncertuose ar kitur, nei bilieto įjuos 
negavęs, vis tiek apie juos parašydavo pats. 
Savo vedamuosiuose labai įvertino chorų 
veiklą ir jų rūpesčius. Iki yra vieninteliai 
vienetai Bendruomenėje, kurie jai atsto
vauja jau 50 metų užjos ribų ir labai gra
žiai. Atsiranda saujelė tautiečių, kurie ne 

tik paploja per petį, bet paskiria ir auką 
choro reikalams. Kokie, pagaliau, yra 
choro reikalai? Dainuoju chore “Daina” su 
maža pertrauka (kai buvau komandiruotas 
į provinciją darbo reikalais) jau 43 metai. 
Kaip dirbęs daugelį metų Valdybose, ži
nau, kiek kainuoja šis malonumas turėti 
chorą ir dirigentus, kurie dirba savano
riškai. Dirba savanoriškai, tai žinome, bet 
niekas neklausia, kiek jiems tai kainuoja, o 
ir gal neįdomu. Čia pateiksiu šių, dar ne
pasibaigusių metų išlaidų sąmatą:

Kelionė į Tasmaniją (bilietai ir nakvy
nė) - $26,000.
Keturių dienų maistas po $20 x40 x 4- 
$ 3,200.
Repeticijos vienam choristui per metus 
kainuoja $520 x 43 - $ 22,360.
Rūbai moterims (minimum) - $1,000. 
Kelionė į Melbourną (bilietai) -43 x 
220 - $ 9,460.
Viešbutis (minimum) - 43 x 80 x 4 - 
$13,760.
Maistas Melbourne - 43 x 20 x 4 - 
$3,440.
2004 m. išlaidos, kurias be dainavimo 

paaukojo choristai - $79,220, kad Lietuva 
būtų gyva ir žinoma. Simbolines sumas ski
ria Australijos Lietuvių Fondas ir “Talka” 
- $500. Skelbiu šią sąmatą todėl, kad ausis 
pasiekia komentarai: “gi dainuojate, kad 
jums patinka”. Ne paslaptis, kad patinka. 
Tiirime energingą, jauną dirigentę, kuri 
dirba be atlyginimo. Bet galiu užtikrinti, 
kad niekam nepatinka išleisti tokias sumas, 
kurių negalima net nuo taksos nurašyti.

Deja, tokia jau mūsų dalia. Pinigai ant 
medžių neauga. Mažai kam skauda galvą. 
Tiems, kurie yra pajėgūs bent kartą prieš 
Velykas, kaip sako Šventas Raštas, prisi
minti chorą...

A. Kramilius
Choro “Daina” sekretorius

Sveiki, mieli tautiečiai!
Viešoji įstaiga „Kaisakas“ siūlo Jums 

unikalų ir nepakartojamą Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių švenčių vyr. dirigento, kom
pozitoriaus Vytauto J uozapaičio kompak
tinių diskų rinkinį, kuri sudaro dvi kom
paktinės plokštelės „Vilniaus raitelis“ ir 
„Gromatėlę parašiau“, kuriose yra 33 kū
riniai. Tai surinkti archyviniai įrašai iš 
1970-1995 metų, kurie buvo likę asmeni
niuose kompozitoriaus V. Juozapaičio ar
chyvuose. Didelė dalis buvo suniokota bai
siomis sausio 13-osios dienomis, kiti dingo 
neaiškiomis aplinkybėmis. Tai, kas išsau
gota, yra sudėta į šį rinkinį. Dainos ir ins
trumentiniai kūriniai atliekami „Armoni
kos“ ir „Laduto“ ansamblių, kurių įkūrė
jas ir ilgametis vadovas buvo V. Juozapaitis.

Tikimės, kad paklausę šių kūrinių, nu
sišypsosite ir, prisiminę netolimą jaunys
tę pagalvosit: „ O, čia tai buvo mūsų muzika! 
Ir šiandien ji mums suvirpina širdis... “

Surinktos lėšos bus skirtos projektams 
su socialiai remtinais vaikais ir našlaičiais. 
Tai galėtų būti ir puiki dovana Jūsų drau
gams ar giminaičiams Šv. Kalėdų proga! Šio 
rinkinio (2 CD) kaina įskaitant siuntimo 
išlaidas yra $40. Atsiskaityti galima 2 
būdais:

Pervedant pinigus į mūsų sąskaitą - 
Deutsche HankTrust Company (Americas 
Bankers Trust Company), New York, 
SWIFT kodas BKTRUS33,

AB bankas Hansa bankas, Savanorių 
19, Vilnius, SWIFT kodas HABALT22, 
Viešoji įmonė “Kaisakas”.

Siunčiant pinigus čekiu - Rapolas 
Beliauskas, Antakalnio 43-18, Vilnius 
10325, Lietuva.

Rinkinys bus išsiųstas Jums iškarto, jei 
atsiskaitysite internetu. Tuo atveju, jei 
pinigus siusite čekiu - iš karto, gavus čekį.

Su pagarba, Rapolas Beliauskas 
Komercijos direktorius

Gerb. ponai ar ponios,
Rašo Jums Evaldas Vigelis iš Palangos. 

Mano prašymas gali nuskambėti keistai. Aš 
kviečiu jus apsilankyti tinklapyje http:// 
www.trafford.com/robots/04-0569.html ir 
užsisakyti mano knygą - romantišką meilės 
istoriją pavadinimu “Never Say Never”, 
kurią išleido Traffordo leidykla, esanti 
Victoria mieste, Kanadoje. Šiame tinkla
pyje yra informacija tiek apie knygą, tiek 
apie mane, tiek ir visa informacija, kur 
galima ją pirkti. Prašau, padėkite man- aš 
tiesiog privalau uždirbti pakankamą kiekį 
lėšų kompiuterizuotam kojos protezui.

Mano skausmas ir kančia lydi mane jau 
seniai, kai praradau kairią koją nelaimingo 
atsitikimo metu. Iki šiol neturiu jokio pro
tezo ir vaikštau tik ramentų pagalba. Ti
kiuosi, kad išleidus knygą man pavyks 
uždirbti lėšų protezui. Knygą galima rasti 
ir įsigyti ne tik internetu per aukščiau nu
rodytą leidyklos tinklapį, bet taip pat ir per 
http://www.chapters.indigo.ca, 
amazon.com, amazon.ca, amazon.co.uk ir 
kitus, tačiau jos nėra knygynuose... Knygų 
mylėtojai negali jos rasti, jeigu neturi kom
piuterio ar interneto ryšio.

Štai dabar rašau Jums ir tikiuosi, kad 
neliksite abejingi man. Tikiuosi, kad įsigy
site mano knygą “Never Say Never”. Ši 
meilės istorija galėtų turėti pasisekimą tarp 
skaitytojų ypač dabar, prieš besiartinan
čias Kalėdas, nes knygoje visas veiksmas 
vyksta per Kalėdas. Be to, ji galėtų būti pui
ki dovana Kalėdų proga. Beveik esu tikras, 
kad visiems patiktų ši ypatinga meilės 
istorija.

Būsiu labai Jums dėkingas už Jūsų su
pratimą ir už nuoširdžią pagalbą, kurios 
man taip trūksta. Aš noriu užsidirbti, par
duodamas knygas, kad pagaliau galėčiau 
atsistoti ant abiejų kojų, eiti, bėgti...

Su pagarba, Evaldas Vigelis
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Tęsinys iš MP nr. 44.

Perėmus valdžią, ekonominė Lietuvos 
padėtis buvo labai prasta. Didele proble
ma tapo Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė, nes anksčiau amerikiečiams buvo 
pažadėta labai daug, ir dabar jie nenorėjo 
nusileisti, ir stūmė greitam sutarties pasi
rašymui. Staiga, sulaužydamas savo anks
tesnius pasižadėjimus tuometinis LR 
premjeras R. Paksas televizijos laidoje 
pasakė, kad sutarties nepasirašys, nors jo 
Vyriausybė tam pritarė. R. Paksas atsi
statydino. Jis labai nuvylė jį iškėlusį Pre
zidentą, kai egoistiniais tikslais prisidėjo 
prie antiamerikiečių politikierių. Sekan
čiu premjeru tapo Andrius Kubilius. Pre
zidento nuomone, Seime buvęs V. Lands
bergio pavaduotojas labai atsakingai žiū
rėjo j savo pareigas ir kėlė didelę pagarbą. 
Išrinkus naująjį Seimą, daugiausiai man
datų gavusi R. Pakso ir A. Paulausko Nau
joji partija premjeru paskyrė R. Paksą, o 
Seimo pirmininku - A. Paulauską. Po ne
pilnų metų buvo paskirtas A. Brazauskas. 
Nors A. Brazausko ir Prezidento politinės 
pažiūros skyrėsi, bet bendravo jie daly
kiškai, jausdami vienas kitam pagarbą. 
Suprasti vienam kitą padėjo solidi gyve
nimo patirtis.

Vienas iš geriausių ir artimiausių V. 
Adamkaus bičiulių buvo ir yra Lenkijos 
prezidentas Aleksandras Kwašnewskis. Su 
juo ir jo šeima bendrauti yra lengva. Su
sitikimo su Prancūzijos prezidentu Jacques 
Chirac metu buvo kalbama apie Lietuvos

ambasados pastato grąžinimą. Jacques 
Chirac lankantis Lietuvoje, jis pasakė, kad 
grąžins pinigus už pastatą.

Labai gražiai Vilniuje buvo priimtas 
Vokietijos kancleris Gerhard Schroder.
Jis ir V. Adamkus buvojau seniai pažįstami. 
Vaikštant po Vilniaus senamiestį, einant 
pro Aušros vartus kancleris net apdovano
jo elgetas. Tikras socialistas, i

Labai gražiai dviejų dienų vizito metu 
Maskvoje V. Adamkų priėmė Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. Po oficialių 
pasitarimų Kremliuje, jis asmeniškai 
aprodė gražiuosius Kremliaus rūmus.

Pirmosios kadencijos metu Lietuvos 
Prezidentas susitiko su eile pasaulio ka
ralių ir princų. Londone Anglijos karalienė 
Elizabeth II nuoširdžiai padėkojo už 
princo Charles globą Lietuvoje, apie kurią 
princas gražiai pasakojo motinai.

Įdomu Prezidentui buvo susitikti su 
Norvegijos karališkąja pora - karaliumi 
Harold V ir jo žmona Sonja, Švedijos 
karalium Carlu XVI Gustafu, Ispanijos 
karaliumi Juano Carlos, Emyratų valdovu 
Emyru, Japonijos imperatoriumi Akihito. 
Įsimintinas susitikimas su šv.Tėvu Jonu 
Pauliumi II. Malonūs susitikimai su 
Amerikos prezidentais Bill Clinton, 
George Bush, Kinijos prezidentu Jiang 
Žemini, Palestinos vadovu Jasser Arafatu, 
M. Gorbačiovu ir kitais.

Baigdamas savo prisiminimus Prezi
dentas pasakė: “Nors buvusio Prezidento 
Rolando Pakso apkalta padarė didelį dė- 
mę, tačiau tai negalėjo sumenkinti Lie
tuvai tapti NATO ir Europos Sąjungos 
nare. Aš tikiu Lietuvos ateitimi ir Lietu
vos žmonės sugebės pakelti ir nešti demok
ratijos naštą”.

Jau laikas ruoštis
Kitais metais Lietuvoje vyks jau VII- 

osios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės. 
Dar nemažai mūsų atsimena I-ąsias PLS 
Žaidynes, vykusias 1978 m. Toronte, Ka
nadoje. Šiose Žaidynėse tarp 1101 sporti
ninkų, atstovaujančių Vakarų pasaulio 
valstybes, dalyvavo ir 73 Australijos lietu
viai sportininkai - 49 vyrai ir 24 merginos. 
Be gražaus pasirodymo šiose Žaidynėse, 
mūsų sportininkai labai puikiai pasirodė 
ir vėliau, žaisdami su Amerikos lietuviais 
keliuose Amerikos miestuose.

Antrosios Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynės įvyko 1983 m. Čikagoje. 1988 m. 
Adelaidėje įvykusiose Žaidynėse pirmą 
kartą dalyvavo ir jaunieji Lietuvos sporti
ninkai. Visos kitos Žaidynės vyko tik Lie
tuvoje. 1991 m. IV-ose Žaidynėse Kaune 
ir Vilniuje dalyvavo sportininkai jau iš 12 
pasaulio šalių (daugiau nei 3000 lietuvių 
sportininkų). O V-osc Žaidynėse, kurios 
įvyko 1995 m. dalyvavo 4870 sportininkų. 
1998 m. Lietuvoje buvo surengta II-oji Lie
tuvos Tautinė Olimpiada ir Vl-osios PLS 
Žaidynės. Šiose Žaidynėse ir olimpiadoje 
aktyviai dalyvavo Australijos lietuviai 
sportininkai, nors mums tuo metu yra labai 
nepalankios sąlygos, nes Australijoje žiema 
ir mokslo metų vidurys besimokančiam 
jaunimui.

Šiais metais Vilniuje, prieš išvykstant į 
Atėnų olimpiadą, Kūno kultūros ir sporto 
departamente buvo surengtas pasitarimas, 
kuriame be Š. Amerikos, PLB, Lietuvos 
sporto vadovų ir kitų sporto organizacijų, 
man teko atstovauti ALFAS ir Australijos 
lietuviams sportininkams. Kaip pabrėžė 
Lietuvos sporto ministras Vytas Nėnius, 
užsienyje aktualu puoselėti ir saugoti lietu
vybę, tad tokios pasaulinės žaidynės yra 
geriausias tarpusavio bendradarbiavimas. 

Šiuo metu užsienyje gyvena virš 1.5 mi
lijono lietuvių, tai norima, kad su Pasaulio 
Liet. Bendruomene būtų bandoma per 
sportą rasti ryšį tarp jaunimo. Yra nutarta 
prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę 
remti VU-ąsias Žaidynes, o Prezidentą - 
globoti jas ir Sporto departamentą -suda
ryti Organizacinį komitetą. Finalinės 
Žaidynės vyktų 2005 m. birželio 30- liepos 
3 dienomis. Į varžybas numatoma įtraukti 
tik tas sporto šakas, kuriose dalyvaus 
užsienio lietuviai. Jau 16 Lietuvos sporto 
federacijų pareiškė norą dalyvauti šiose 
Žaidynėse. Rengėjai Lietuvoje laukia ir 
pasiūlymų iš užsienio, kuriuos prašome 
siųsti elektroniniu paštu:

milda ©kksd.et arba
inga@kksd. et, arba 
vidas@kksd. et arba 
telefonu: Milda Laurutėnaitė 
(+370 5) 213 5401.

VH-ųjų Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių

Nuostatai
2005 m. VII pasaulio lietuvių sporto 

žaidynės skiriamos Lietuvos valstybės - 
karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, 
Europos kultūros konvencijos 50-ies metų 
jubiliejui, bei Jungtinių Tautų paskelb
tiems tarptautiniams kūno kultūros ir 
sporto metams paminėti.

Sportas - kilni ir graži priemonė, pa
dedanti siekti glaudesnio lietuvių bendra
darbiavimo, lietuvybės išsaugojimo.

1991 m. į IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes pakvietė atgimusi ir laisva mūsų 
protėvių žemė Lietuva. Prisimenant gražius, 
įspūdingus susitikimus ir tęsiant tradicijas, 
2005 m. rengiamos VII PLSŽ.

Tęsinys kitame MP numeryje.

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Vytautui atrodė, kad ji pasikeitė dėl 

rūpesčių. Vieną vakarą jis priekaištavo:
- Linui ir Dainai irgi tavęs reikia. Ne

gali jų apleisti. O Saulučiui tavo graužima
sis negali padėti. Stenkis tvardytis.

Vieną dieną priepuolis prasidėjo anks
čiau, vakare, kai šeima buvo aikštėje. Aldo
na nuskubėjo į bendrabutį, o Vytautas 
nusekė iš paskos, nors jau buvo seniai po 
lankymo valandų. Priepuolis buvo sunkus, 
ir Vytautas išsigando. Jis norėjo bėgti į 
ambulatoriją, kviesti gydytoją, bet Aldona 
neleido.

Kitą rytą Vytautas nėjo į darbą.
- Kaip seniai tau taip darosi? Juk sergi. 

Kodėl iki šiol nieko nesakei?
- Ar reikėjo dar vieno rūpesčio? Matai - 

praėjo. Viskas gerai.
Tūri nueiti pas gydytoją.
- Kai atvyksim į Australiją. Ištversiu iki 

tol. Juk įsitikinom, kad nėra iš ko tikėtis 
pagalbos. Nesirūpink. Pakanka rūpesčių ir 
bemanęs.

Tuo metu stovyklos vadovybė pradėjo 
organizuoti kiekvieną dieną ekskursijas į 
pajūrį. Kurie norėjo važiuoti, gaudavo šal
tus pietus ir po pusryčių atvirais sunkveži
miais būdavo nuvežami į už 30 km. esantį 
gražų pliažą visai dienai. Norėdama įro
dyti, kad ji nėra ligonė, taip pat suteikti 
vaikams malonumą, Aldona nutarė prisi
jungti prie ekskursijų, kada tik galėjo. Vai
kai buvo sužavėti. Ištisas valandas jie galė
jo žaisti šiltame vandenyje, bėgioti su ki
tais vaikais, statyti smėlio pilis. Aldona 
sėdėdavo ir juos stebėdavo. Jai dienos slin
ko per lėtai. Iki Saulučio lankymo sekma
dienį atrodė taip toli.

Praėjus dviem dienom nuo Saulučio
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išvežimo, Vytautas paskambino į kliniką 
pasiteirauti. Atsiliepusi sesuo atsakė:

- Jam daug geriau. Po kelių dienų galė
site jį vežtis namo.

Sekmadienį Vytautas pasiliko su vaikais, 
o Aldona išvažiavo lankyti Saulučio. 
Paskambinusi prie durų ir įleista j pastatą, 
nieko neklausinėdama, pakilo liftu į tre
čią aukštą ir nuėjo tiesiai į palatą, kurioje 
prieš savaitę paliko savo mažytį. Tačiau jo 
ten nerado. Slaugė ją nuvedė į visiškai ki
tokį ligoninės skyrių penktame aukšte. 
Skurdžiame tamsiame kambaryje stovėjo 
dešimt arti viena kitos suglaustų lovyčių. 
Jų neskyrė stiklinės pertvaros, kaip anoje 
palatoje, tik eilė vienas prie kito sustatytų 
staliukų dalijo kambarį į dvi dalis. Šiapus, 
prie durų, buvo palikta vietos lankytojams, 
o anapus - ligoniai savo lovelėse, prie ku
rių negalėjai prieiti. Kartą per savaitę 
įsileisti tėvai turėjo pasitenkinti tik pasi
žiūrėję iš tolo į savo vaikelius iš už staliu
kų tvoros. Laimei Saulučio lovytė buvo prie 
pat jos. Aldonai atėjus, jis nemiegojo, bet 
išpūtęs akeles dairėsi aplinkui.

- Sauluti! - pašaukė ji.
Kūdikis į jos balsą pasuko galvelę ir 

garsiai suburbuliavo. Rankytėmis sumoja
vo taip smagiai, kaip prieš ligą. Iš kitos 
kambario pusės priėjusi sesuo jam padavė 
buteliuką balto gėrimo, kurį jis godžiai gėrė.

- Ką jis valgo? - pasiteiravo Aldona.
- Tris kartus per dieną gauna pieną 

pusiau su vandeniu, o kitus tris kartus - 
balintą ryžių tyrę.

- Kaip jam?
- Matot, kad geriau. Beveik pasveiko. 

Noriai valgo, alkano nelaikom, linksmas.
- Ar dar viduriuoja?
-Beveik ne.

Iš tikro vaikelis atrodė geriau. Buvo 
linksmas, vis juokėsi. Kai sesuo išėjo, 
Aldona nustūmė staliuką ir pasilenkė prie 
lovytės. Vaikelis, atsakydamas į jos bučinius 
ir glamones, rankytėmis braukė jai per 
skruostus, kaktą, įsikibo į plaukus. Lūpy
tės linksmai išsišiepė, kažką burbuliavo... 
Į palatą grįžo sesuo ir, reikėjo pasitraukti 
nuo lovytės. Bet ir pasilenkusi per užtvarą 
galėjo jį paliesti.

Vaikelis nenustojo juokęsis ir burbu
liavęs. Per greitai prabėgo valanda. Sunku 
buvo skirtis, bet viltis atgijo.

Sėdėdama autobuse pakeliui į Bagnoli, 
Aldona negalėjo pamiršti Saulučio naujos 
palatos. Aplinka buvo skurdi kaip ir San
to Buono ligoninėje. Nuo nenusakomos 
spalvos plikų sienų luposi dažai. Per ne
žinia kada valytus langus sunku buvo ką 
matyti. Pilkos lovelės, gumbuoti čiužiniai, 
užtiesti klijuotus paklotais net ir ant pa
galvėlių. Kaip nuo jų mažyčiai turėjo kais
ti tokiame Neapolio karštyje! Marškinė
liai ir vystyklai kieti ir šiurkštūs.

Lankymo valandą atskirtoji kambario 
dalis buvo pilna pavargusių taikių Neapo
lio žmonių, nors iš dešimties lovelių trys 
buvo tuščios. Sergančius, matyt, lankė visa 
gausi šeima. Lankytojai kalbėjo garsiai, 
šūkaliojo, plačiai mojavo rankomis. Galėjai 
pamanyti, kad kambaryje vyko muštynės.

Šeši Saulučio kaimynai buvo už jį 
vyresni. Vyriausias, trejų ar ketvertų metų 
berniukas atrodė neišsivystęs, negalįs net 
atsisėsti. Motina vis jį šaukė “Genaro! 
Genaro!”, bet jis nekreipė į ją dėmesio, lyg 
visai nepažintų. Greta Saulučio sėdėjo lo
vytėj ir žaidė visai sveikai atrodanti mer
gytė labai juodomis akimis ir stebinan
čiai ilgomis blakstienomis. Prie jos smul
kutė išbalus mergytė gulėjo nejudėdama, 
matyt, sunkiai sirgo. Kitoj pusėj du 
triukšmingi, judrūs pusantrų ar dviejų me
tų berniukai, matyt, jau beveik pasveikę. 

Nuo jų tolėliau atstumtoje ir balta marle 
apdengtoje lovytėje panašaus amžiaus 
berniukas gulėjo visą valandą nenubusda- 
mas, negirdėjo nei triukšmo, nei jį vis vardu 
šaukiančių tėvų.

Vakare, pasakodama Vytautui dienos 
įspūdžius, Aldona neiškentė nepasiguodusi:

- Kad nebūtų jo per klaidą paguldę į 
aną puikią palatą... nebūčiau mačiusi, kaip 
gali būti rūpinamasi ligoniais ir kaip jie 
gydomi... Žinau, kad neturime teisės rei
kalauti, esame emigrantai...

- Svarbu, kad Saulutis sveiksta, dėl ap
linkos neverta sielotis, - guodė Vytautas.

Kai kitą sekmadienį Aldona įėjo j pala
tą, rado Saulutį miegantį. Po valandėlės 
nubudo ir pradėjo verkti, bet kai ji pašaukė 
jį, verkti nustojo ir veidelis nušvito.

- Nepamiršai manęs, mažyti mano, - 
šnibždėjo motina pro ašaras, - nepamiršai, 
nors štai jau dvi savaitės, kaip tu čia.

Šį kartą vaikelis mažai tesijuokė. Kele
tą kartų suraukė kaktelę lyg jam ką skau
dėtų. Kai tik vienuolė išėjo, Aldona pa
stūmė užtvaros staliuką ir palietė kūdikį. 
Jo kakta ir rankytės buvo šaltai drėgnos, 
lyg po karščiavimo. Išvysčiusi motina pa
matė, kad vaikutis viduriavo, o nugarytė ir 
kojytės buvo raudonai iššutusios. Ne be 
reikalo mažytis verkė.

Kai sesuo grįžo į palatą, Aldona nuėjo 
tiesiai prie jos pasakyti, kad vaikelį rei
kėtų pervystyti, nesjis šlapias ir nešvarus. 
Sesuo nustebo, bet nieko neatsakė ir nu
ėjo toliau. Po valandėlės Aldona vėl prie 
jos priėjo.

- Jei man duotumėt švarų vystyklą, pa
ti jį pervystyčiau.

- Sinjora, negalima eiti prie lovyčių, - 
griežtai atsakė vienuolė, ranka parodyda
ma staliukų užtvarą.

Aldona norėjo paaiškinti, kad vaikas 
skaudžiai iššutęs, bet nerado tinkamų 
žodžių. Tęsinys kitame AIP Nr.
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8.00 a.m.
10.00 a.m.
1.30 p.m.

54th SPORTO ŠVENTĖ
Melbourne, 27 December 2004 - 1 January 2005

Hobarte bus du sporto klubai?

7.30 (Doors Open)

Sunday - 26"’ December.............................................
12.00 p.m. - 5.00 p.m. Registration at Lithuanian House
Monday - 27“’ December...........................................

Sports Information Meeting at Lithuanian House 
Sports Mass - St Mary Star of the Sea Church 
Opening Ceremony - Melbourne Sports & Aquatic 
Centre, Basketball Show Court.

9.00 p.m. (Official Start) Susipažinimo Vakaras at Lithuanian House
Tbesday 28lb December..................................................................................
10.00 a.m. Tennis - Fawkner Park
1.00 p.m. Golf at Eastern Golf Club, Doncaster

Wednesday 29U1 December........ .....................................................................
9.00 a.m. Billiards at Lithuanian House
9.00 a.m. Table Tennis at Melbourne Sports & Aquatic Centre
6.00 p.m. Sport Club Delegates Meeting at Lithuanian House

Thursday 30th December.......... ......................................................................
7.30 a.m. Golf-Eastern Golf Course, Doncaster

Friday 31“ December........................................................................... .........
Not set. Men’s Representative Game
Not set Gosing Ceremony
8.00 p.m. New Year’s Eve Ball

Saturday 1“ January.................................................. .....................................
12.00 p.m. Recovery BBQ - Yarra Bend Park, Fairfield

Nesutarimas tarp buvusio Sporto klu
bo “Perkūnas” pirmininko, ALFAS garbės 
nario Peter Stanwix ir dabartinio Klubo 
pirmininko Mindaugo Koziko, privedė 
prie to, kad reikėjo šaukti susirinkimą ir 
aptarti antro klubo įsteigimą. Peter Stan
wix, pasitraukęs iš pirmininko pareigų, 
nebedalyvavo klubo “Perkūnas” veikloje 
ir, surinkęs krepšinio komandą su lietuvių 
kilmės žaidėjais, pareiškė norą žaisti 
Melbourne. Mindaugas Kozikas nesutiko, 
kad jie žaistų už “Perkūną”. Tad reikėjo 
šaukti susirinkimą, kad būtų pritarta nau
jo klubo įkūrimui.

Susirinkimas įvyko šeštadienį, spalio 
23 d. šv. Teresės bažnyčios salėje. Dalyvavo

apie 40 žmonių. Iš Melbourne atskrido 
ALFAS pirmininkas Rimas Mickus. Jį ap
gyvendino ir globojo lictūvių salės savinin
kas ir klubo “Perkūnas” garbės narys Bo
nifacas Šikšnius. Susirinkimą atidarė Apy
linkės Valdybos pirmininkas Endrius Jan
kus. Kalbėjo Peter Stanwix, Mindaugas 
Kozikas, o ALFAS pirmininkas nurodė, ką 
reikia daryti norint įsteigti naują klubą. Jis 
sakė, kad atsiklaus kitų klubų ir jei jie 
neprieštaraus, Hobarte bus du sporto 
klubai: “Perkūnas” ir “Žaibas”.

Pasibaigus susirinkimui, dalyviai buvo 
pavaišinti saldumynais ir sumuštiniais, 
kuriuos paruošė Rožė Vaičiulevičius ir dvi 
jos dukros. J.P.

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

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

Venue Addresses:
Basketball, Volleyball, Tabic Tennis........ Melbourne Sports & Aquatic Centre

(MSAC) Aughtie Drive, Albert Park.
Tennis..........................................................Fawkner Park, 65-67Toorak Road West,

South Yarra.
Golf...............................................................Eastern Golf Qub, 473 Doncaster Road,

Doncaster.
Billiards.................................................. ..... Lithuanian House, 44 Errol Street

North Melbourne.
Opening Mass.....................................,....... St Mary Star of the Sea, Cnr Howard &

Victoria Streets, West Melbourne.
Susipažinimo Vakaras................................ Lithuanian House, 44 Errol St,

North Melbourne.
New Year’s Eve Ball...................................Moonee Valley Racecourse, Celebrity

Room.

Sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 1 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstowne įvyks

“Židinio” Kalėdinis Subuvimas
Bendri pietūs (už pietus susimoka dalyviai!)

Po pietų - diskusinis pokalbis tema “Lietuviška skautiška veikla Sydnėjuje 
šiandien ir ateityje”.

Apie savo dalyvavimą malonėkite pranešti iki lapkričio 28 dienos Pajautai
Puliinen tel. 9869 8180 arba Algiui Dudaičiui tel.: 9858 1246.

“Židinys”

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, mokinsimos austi juostas.

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

Martina Reisgienė, tautodailės “Ratelis”

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

Notice of Annual General Meeting
Notice is hereby given that the AQM of Sūkurys will take place at the Lithuanian 

Club Bankstown on Sunday 28“ November at 430 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 Sūkurys 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.

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

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, 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, Vic. 3094.

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

PATIKSLINIMAI
Gražina Pranauskienė prašo patikslinti žinutę, tilpusią “M.P.” nr. 42. Ten buvo 

perspausdintas reportažas iš “Victoria University - Media Release”, kuriame rašoma, 
kad Victoria University turi studentų pasikeitimo sutartį (student exchange agreement) 
su Kauno Technologijos universitetu. Gražina Pranauskienė paaiškina, kad ten minimi 
studentai iš Lietuvos, Algis Akstinas ir Gintarė Vcrbickaitė, atvyko studijuoti savo lė
šomis, ne pagal sutartį, ir už studijas susimoka patys.

Spausdinant Teodoro J. Rotco reportažą apie Sydnėjaus “Talkos" veiklą (“M.P.” nr. 
44) įsivėlė klaida. Paskolų dydis, kurias “Talka” suteikia savo nariams, gali siekti iki 
$695,000 (ne: $95,000). MP Red.

Anelei Uoselienei
iškeliavus į amžinybę, reiškiame gilią užuojautą seserims Reginai Mulokic- 

nei ir Birutei Žvinakienei.
Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija

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

Kariuomenės šventė Hobarte,
kurį ruošia Hobarto Apylinkės Valdyba, įvyks šeštadienį, lapkričio mėn. 27 

dieną, 4 vai. p.p., p. B. Šikšniaus namuose, 43 Easton Ave, West Moonah, tel.: 
(03) 6272 4628.

Minėjimui pasibaigus seks iešminė (barbecue) ir pasikalbėjimas. Šiemet tai 
bus paskutinis suėjimas, tad prašom apsilankyti.

Hobarto Apylinkės Valdyba

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS Canbep-os “Ramovės” Valdyba praneša, kad kariuomenės 86-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 2 vai. po 
pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininko Viktoro

Martišiaus žodis.
4. Paskaitą skaitys svečias Juozas Gailius.
5. Vaizdajuostės “Kol kardas guls ant peties” rodymas. Tai filmas, sukurtas 
minint gen. Jono Žemaičio Karo akademijos sukakties dešimtmetį. Jame 
rodoma, kaip kariūnai ruošiami tarnybai ne tik per aukštojo mokslo išsi
lavinimą, bet yra ir fiziškai užgrūdinami tapti tvirtais kariuomenės vadais.
6. Tautos Himnas.
7. Helenos užkandžiai, vynas, alus ir kavutė su pyragais.

Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai apsilankyti į minėjimą ir išreikšti 
pagarbą žuvusiems už laisvę. “Ramovės” Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus organizacijoms
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visas organizacijos / sambūrius į 

šaukiamą SUSIRINKIMĄ aptarti ateinančių 2005 metų Renginių Kalendorių.
Vienetų atstovai prašomi būti pilnai pasiruošę šio Kalendoriaus nustatymui.
Susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo viršutinėje mažojoje salėje.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Notice of Meeting
The inaugural meeting of the

Lithuanian Melbourne Computing Club
will be held at the Lithuanian Chib in Melbourne, 44 Errol Street, North 

Melbourne on Saturday, 27 November, commencing at 1.00 p.m.
Please direct any queries to Rimas Skeivys on 04 1857 8211

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
tel.: 0414 218 633.

TURGUS įvyks sekmadienį, gruodžio 12 d., 2.30 vai. p.p.

Kalėdų Eglutė
Klubo narių vaikams (iki 12 metų) gruodžio 
19 dieną, 230 vai. p.p.
PROGRAMOJE:

Kalėdų Senelis
Dovanos
Šokiai - žaidimai

Vaikus prašome užregistruoti Klubo Raštinėje iki gruodžio 5 dienos.
Registracijos kaina - $5 šeimai.

Kūčios - gruodžio 24 dieną, 730 vai. vakaro.
Kaina suaugusiems - $25, jaunimui nuo 12 iki 18 metų - $20, 

vaikams iki 12 metų - veltui.
Vietas prašome užsisakyti Klubo Raštinėje iki gruodžio 19 dienos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 5 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti priešpaskutiniame šių metų “Mūsų Pa

stogės” numeryje gruodžio 17 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti 
dar prieš Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patyrimo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 12 dienos! MP Redakcija

Sydnėjaus choras “Daina” kviečia į metinį

KONCERTU,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 28 dieną, 2 vai. po pietų 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
PROGRAMOJE:

choro “Daina” vyrų, moterų, mišrus chorai;
solistai Garry Penhall, Vilija Burneikytė;
pianistas Wojtek Wisniewski.

Bilietai - $10. Kviečiame ir laukiame visų iš arti ir toli.
Choras “Daina”

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba
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