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XXIII Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas

Tuoj po Kalėdų - gruodžio 26 dieną - į Melbourne prasidėsiančias XXIII Australijos Lietuvių Dienas plūstelės 
tautiečiai ir svečiai iš visos Australijos. Melbourne dabar “karštos dienos” - vyksta paskutiniai XXIIIALD Ruošos 
Komiteto posėdžiai, pasitarimai ir pasiruošimas pačioms Australijos Lietuvių Dienoms.
Nuotraukoje - XXIII Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas. Iš kairės ratu pagal laikrodžio rodyklę: D. 
Didžienė, L. Kozlovskienė, A. Vaitiekūnas, J. Simankevičienė, G. Radzivanas, M. Kozlovskis, D. Antanaitienė, H. 
Antanaitis, Š. Žiedas, I. Strazdauskienė, A. Butkutė, A. Karazijienė, B. Staugaitienė, J. Šimkienė.

Premjeru siūlys A. Brazauską
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus Seimui lapkričio 23 d. 

ketina pateikti socialdemokratų vadovo Algirdo Brazausko 
kandidatūrą į Ministro Pirmininko pareigas. Tai jis pareiškė po 
susitikimo su keturių valdančiąją koaliciją sudarančių partijų 
vadovais: Brazausko socialdemokratų, Paulausko sociallibera
lų, Uspaskich’o Darbo partijos, Prunskienės Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjungos. Šios keturios partijos ir pasiūlė 
Algirdo Brazausko kandidatūrą.

A. Brazauskas s<ikė, jog po visų procedūrų paskyrusjį Premjeru 
galutinai Vyriausybė turėtų būti suformuota per artimiausias dvi 
savaites. V. Adamkus, savo ruožtu, teigė, kad “jokių delsimų nebus”. 
Prezidentas ketina susitikti su busimuoju Premjeru iškart po jo 
paskyrimo ir stengsis su kiekvienu Premjero pateiktu kandidatu 
susitikti asmeniškai.

“Išsakiau vienintelį principą, kurio prašiau laikytis - būtent, 
kad sudarant Vyriausybę žmonės būtų pasirenkami remiantis pro
fesionalumo, kvalifikacijos ir neabejotinos reputacijos pagrindais ”, 
- sakė Prezidentas. Jis dar kartą pabrėžė, jog remdamasis įstaty
mais kreipsis ir į specialiąsias tarnybas, kad šios patikrintų visų 
kandidatų į ministrus reputaciją.

Pasak V Adamkaus, susitikime su partijų vadovais konkrečios 
personalijos į ministrų postus nebuvo svarstomos.

Pasak A. Brazausko, keturių partijų pasiskirstymas ministrų 
postais yra išlikęs toks, koks ir buvo. Pagal jį socialdemokratams 
ir socialliberalams turėtų atitekti Premjero postas ir 7 ministerijos, 
Darbo partijai - 5 ministerijos, valstiečiams -1. □
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Užsienio 
politika 
nesikeis

(ELTA). Naujos 
kadencijos Seimas 
lapkričio 16 d. savo 
priimtoje rezoliu
cijoje deklaravo už
sienio politikos tęs
tinumą. Už rezoliu

ciją balsavo 99 Seimo nariai, 2 buvo prieš 
ir 2 susilaikė. Priimtame dokumente sa
koma, kad Lietuvos Respublika, kaip vi
savertė curoatlantinių struktūrų ir tarptau
tinių organizacijų narė, tęs aktyvią užsie
nio politiką, sieks skatinti ir stiprinti Eu
ropos Sąjungos valstybių narių integra
ciją atsižvelgiant į valstybinius Lietuvos 
interesus.

Lietuva taip pat įsipareigojo remti 
NATO, kaip svarbiausią euroatlantinio 
saugumo ir kovos su šiuolaikinėmis grės
mėmis organizaciją. Priimtoje rezoliuci
joje žadama skatinti NATO, Europos Są
jungos ir kitų tarptautinių organizacijų da
lyvavimą ir bendradarbiavimą užtikrinant 
pasaulyje taiką, stabilumą bei demokra
tines vertybes. Pasak rezoliucijos, Lietuva 
tęs NATO ir Europos Sąjungos “atvirų du
rų” politiką ir bendradarbiavimą su kito
mis valstybėmis. “Lietuvos Respublika akty
viai dalyvaus šiuose procesuose ir sieks įsi
tvirtinti kaip aktyvi ir atsakinga Europos Są
jungos ir NATO narė bei įtakinga regiono 
valstybė”, - sakoma rezoliucijoje, kurią su
redagavo įvairioms frakcijoms atstovau
janti darbo grupė.

Seimo Pirmininkas - Artūras 
Paulauskas

(ELTA). Lapkričio 15 d. vakarą naujojo 

Seimo pirmininku vėl išrinktas socialli
beralas Artūras Paulauskas. Už jo kandi
datūrą balsavo 76 parlamentarai. 42 parla
mentarai balsavo už liberaleentristą Rai
mondą Šukį, 17 balsavimo lapelių pri
pažinti negaliojančiais.

Paskelbus rinkimų rezultatus Seimo 
nariams, perrinktasis Seimo vadovas dė
kojo parlamentarams už jam išreikštą pa
sitikėjimą. Kartu jis pripažino, jog praėju
sioje kadencijoje nepavyko atlikti visų pla
nuotų darbų. “Ne viską padariau Seimo Pir
mininko poste. Vienas iš tokių sąžinę grau
žiančių ne-įvykdytų sumanymų - neįtvirtintas 
Politikų etikos kodeksas”, - sakė jis.

Anot A. Paulausko, vienas pastebimų 
Seimo darbo trūkumų - per dažnas 
įstatymų taisymas. “Kaip turėtų mus, Seimą, 
vertinti visuomenė, matydama, kad yra įsta
tymų, kurie taisyti po keliolika kartų? Kaip 
turėtų mus vertinti žmogus, ieškantis bent 
vieno įstatymo, kuris dar nebuvo taisytas? Kas 
tokiu Seimu gali pasitikėti?” - svarstė A. 
Paulauskas.

Savo ruožtu konkurentas Raimondas 
Šukys emocingoje, pavyzdžiais gausiai 
iliustruotoje kalboje prieš balsavimą dėl 
Seimo pirmininko posto kaltino A. Pau
lauską netinkamu vadovavimu Seimui. 
“Negali būti visas Seimas kaltas, o jo vadovas 
nekaltas”, - sakė R.Šukys. Jis pabrėžtinai 
siūlė A. Paulauskui prisiimti atsakomybę 
už Seimo autoriteto smukdymą ir netin
kamą teisėsaugos institucijų parlamen
tinę kontrolę.

Tą pačią dieną Seimo pirmininko pa
vaduotojais buvo išrinkti Česlovas Juršė
nas ir Alfredas Pekeliūnas (Panevėžio 
meras, iš K.Prunskienės grupuotės). Dar 3 
pavaduotojai bus išrinkti vėliau.

Nukelta į 2 psl.

Vieni ir kiti kreipiasi į Prezidentą
(BNS). Tėvynės sąjunga (TS) ragina 

Prezidentą Valdą Adamkų „principingai 
išnaudoti Konstitucijos suteiktas galias, kad 
Lietuva būtų apsaugota nuo Viktoro Uspas- 
kich ’o, Viktoro Muntiano ir panašių politi
kų tapimo ministrais“.

TS prezidiumas teigiamai vertina žinias, 
kad Prezidentas kritiškai žiūri į Darbo par
tijos atstovus Antaną Bosą, Gintautą Bu- 
žinską, Viktorą Muntianą, socialdemokratą 
Rimantą Vaitkų, kitus kandidatus j minis
trus, dėl kurių geros reputacijos kyla pa
grįstų abejonių. TS ypač tikisi, kad „Prezi
dentas principingai pasielgs ir dėl V.lispas- 
kich ’o kandidatūros“. Darbo partijos lyderis 
V.Uspaskich pretenduoja tapti ūkio mi
nistru, ligšiolinis Kėdainių meras VMun- 
tianas-vidaus reikalų, teisininkas G.Bu- 
žinskas - teisingumo ministru. TS tvirtini
mu, dėl sąsajų su Rusijos energetikos vers
lu, nustatytų privačių ir viešųjų interesų 
konfliktų, šališko veikimo kai kurių verslo 
subjektų atžvilgiu, V.Uspaskich’ui praėju
sios kadencijos Seime būnant Ekonomi
kos komiteto pirmininku, šio politiko kan
didatūra yra ypač netinkama užimti ūkio 
ministro pareigas, kurios yra susijusios su 
pinigų skirstymu verslui.

TS teigimu, Darbo partijos į ministrų ka
binetą deleguojamų ministrų kandidatū

Mielų “Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui!
Šventinių sveikinimų terminas Redakcijoje - 

gruodžio 12 dieną (kaina $20).
Kad visų valstijų skaitytojai “M.P.” švenčių numerį gautų dar prieš šv. Kalėdas 

ir Australijos Lietuvių Dienas, padidintas numeris paštui bus atiduotas trečiadienį, 
gruodžio 15 dieną. Paskutinis 2004 metų numeris paštui bus atiduotas gruodžio 
22 dieną. “M.P.” Redakcija

ros kelia abejonių ir Vakarų valstybėms. Jei 
ministrais taps abejonių keliantys asmenys, 
„Lietuva gali tapti nepatikimu partneriu 
NA TO ir ES, stebinčioje, kad skaidriai būtų 
panaudoti ES pinigai“.

TS Prezidiumas taipogi įpareigojo TS 
frakciją Seime pareikalauti, kad Seime 
svarstant Vyriausybės programą, Lietuvos 
specialiųjų tarnybų turima medžiaga apie 
kandidatus į ministrus būtų pateikta ne tik 
Prezidentui ir Seimo Pirmininkui, bet ir 
Seimo nariams.

* * *

Neoficialiais duomenimis, Seimo Pirm. 
A.Paulauskas prašė Prezidento “pernelyg 
aukštai nekelti kartelės” kai kuriems kan
didatams į ministrus, priešingu atveju gali 
sugriūti valdančioji koalicija, dėl kurios 
sunkiai derėtąsi kelias savaites po Seimo 
rinkimų. Jis patikino Prezidentą, kad par
tijos prisiims visišką atsakomybę už savo 
deleguotus ministrus, o Prezidentas turės 
galimybę juos laisvai kritikuoti, jeigu bus 
pastebėta, jog “dirbama ne taip, kaip derėtų ”. 
A.Paulauskas pabrėžė, kad jau padarytos 
kai kurios nuolaidos, pvz. į Vyriausybę ne
bus siūlomas prieštaringai vertinamas vers
lininkas, Darbo partijos vicepirmininkas 
Antanas Bosas, taip pat Darbo partija 
negaus Susisiekimo ministerijos. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Lapkričio 15 
d. iš pareigų atsi
statydino tarptau
tiniai populiarus 
JAV valstybės sek
retorius Colin Po
well. Pranešdamas 
apie savo atsistaty
dinimą, jis pareiš
kė, kad pareigas 
eis toliau, iki JAV

Senatas nepatvirtins jo įpėdinio. Politinių 
komentatorių nuomone, Colin Powell 
atsistatydino kai negavo prezidento George 
W. Bush leidimo imtis griežtesnių prie
monių paveikti Izraelio min. pirmininką 
Ariel Saron grįžti prie ankstesnių susita
rimų taikai su palestiniečiais įgyvendinti 
vykdymo.Nauja JAV Valstybės sekretore yra 
nominuota Condoleezza Rice, dabartinė 
JAV prezidento patarėja valstybės sau
gumo reikalams.
♦ Lapkričio 18 d. Izraelio kariai nušovė 
tris Egipto policininkus, atidengę ugnį į 

-Egipto teritoriją netoli Rafah vietovės Ga
zos Ruože.Tą pat dieną Izraelio min. pirm. 
Ariel Šaron paskambino Egipto preziden
tui Hosni Mubarak ir atsiprašė už incidentą. 
Kariai palaikę policininkus palestiniečiais, 
bandančiais minuoti pasienį.
♦ Lapkričio 19 d. Burmą valdanti karinė 
vyriausybė paskelbė, kad numatoma paleisti 
3937 kalinius, kurie buvę neteisėtai įkalinti 
šių metų spalio mėnesį išformuoto Valsty
binės Žvalgybos biuro. Šis biuras veikė tie
sioginėje ministro pirmininko Khin Nyunt 
žinioje. Dabar pats Khin Nyunt, pašalintas 
iš pareigų, yra namų arešte. Opozicijos 
žiniomis, iš numatomų paleisti kalinių tik 
21 asmuo buvo politinis kalinys. Vienas iš 
paleistų kalinių - demokratinio Sąjūdžio 
1988 metais vienas iš lyderių, kalintas nuo 
49R9-X'Min'K0il^ang5<tuo‘metU'vadovavęs
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Korupcijos įtarimai
Spaudos teigimu, Europos Komisijos 

kovos su korupcija tarnyba (kuri skiria 
dėmesį ir ES paramos skirstymui) susi
domėjo kai kuriais Aplinkos ministerijos 
projektais, būtent Druskininkų ir Kauno 
vandens valymo planais. Tačiau, pasak 
ELTOS, tokius .kaltinimus kategoriškai 
atmetė aplinkos ministras Arūnas Kun
drotas. Spaudos konferencijoje A. Kun
drotas sakė, kad Lietuvą .yrą pateikusi 
pęnkię:pi;ojektus1kuj-įų.bpndr,avertė-.20,6 
.rnįn„eurų -(7-1.J>3 min..;litų). Jiems įgyven
dinti ES 20(14 metais galėtų skirti iki 105 
min. eurų (362.5 min. litų) paramą.

Daugiau kaip 80% paramos turėtų tek
ti vandentvarkos sistemoms modernizuo
ti bei plėtoti Nemuno žemupio ir vidurupio 
baseinuose. Vidurupio baseino investici
niam projektui Europos Komisija jau pre
liminariai pritarė. Kitos dvi paraiškos - 
atliekų tvarkymo projektai. Jie skirti Kau
no bei Utenos regionų buitinių ątliekų tvar
kymo sistemoms sukurti. Penktasis projek
tas numato techninę paramą rengiant 
naujus aplinkosaugos projektus.

Kritikuoja atstovybes
Pastaruoju metu “Respublikoje” pasi

rodė straipsnių, kuriuose kritikuojamas 
Lietuvos atstovybių išlaidumas Vakarų 
Europoje. Pasak dienraščio, Europos 
sostinėje Briuselyje Lietuvos valdininkai 
dirba prabangiai. Nors Lietuva savo am
basadoms, konsulatams, įvairioms atsto
vybėms ir atstovams užsienyje negaili šim
tų milijonų litų, kai kurių Lietuvos lėšų 
panaudojimas jau kelia abejonių net
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Trumpai iš visur
masinėms studentų demonstracijoms).
♦ Maža Butano karalystė Himalajų kal
nuose yra pirmoji valstybė pasaulyje, 
visiškai uždraudusi tabako gaminių par
davimą. Visos krautuvės, viešbučiai, resto
ranai privalo atsikratyti tabako gaminių 
atsargų iki gruodžio 17 d., priešingu atveju 
jie neteks leidimo prekiauti. .
♦ Lapkričio 20 d. Adelaidėje po ilgos li
gos mirė Janine Haines, 59 metų amžiaus 
politinė veikėja, Australijos Demokratų 
partijos lyderė 1986 -1990 metais, senatorė 
Australijos federaliniame parlamente 1977 
-1978 ir vėl 1981 - 1990 periodais.
♦ Azijos - Pacifiko Ekonominio bendra
darbiavimo viršūnių konferencija įvyko 
Čilės sostinėje Santiago lapkričio 20 - 21 
dienomis, dalyvaujant JAV prezidentui 
George W. Bush, Kinijos prezidentui Hu 
Jintao, Australijos min. pirmininkui John 
Howard ir 1.1. Lapkričio 20 d. Čilės policija 
turėjo malšinti riaušes, nukreiptas prieš 
JAV prezidentą George W. Bush. Veidus 
kaukėmis prisidengę demonstrantai 
naikino telefono būdeles, daužė gatvių 
lempas, mėtė akmenis į namų langus ir į 
policiją, o vėliau ir “Molotovo kokteilius”. 
Suimta apiė 130 asmenų.
♦ Lapkričio 21 d. įvyko Ukrainos prezi
dento rinkimų antrasis ratas. Kandidatai: 
Viktor Janukovič, dabartinis Ukrainos 
min. pirmininkas, artimų ryšių su Rusija 
šalininkas ir Viktor Juščenko, liberalių 
pažiūrų opozicijos lyderis, pasisakęs už 
artimus ryšius su Vakarais.
♦ Spalio mėnesį Irake iš savo namų Bag
dade pagrobta lenkų kilmės Teresa Borcz 
Khalija buvo grobikų paleista ir lapkričio 
19 d. pasiekė Varšuvą. Lenkijos min. pirm. 
Marek Belka atsisakė paaiškinti, kokiu 
būdu pasisekė ją išlaisvinti, nors užsiminė, 
kad išlaisvinant talkininkavo daug organi
zacijų ir daug valstybių. ■ o- 

politikams. Patsai nuolatinis Lietuvos at
stovas prie ES ambasadorius Oskaras Ju- 
sys praėjusią savaitę negalėjo pasakyti, 
kiek valstybei kainuoja jo vadovaujamos 
misijos išlaikymas. “Respublikos” nuosta
bai, O.Jusys minėjo “šimtą ar du šimtus 
tūkstančių per mėnesį”, tačiau nebuvo aiš
ku, ar diplomatas kalbėjo apie litus, ar apie 
eurus.

Kad Lietuva lyg tai esantiląbąi turtingą 
valstybė, ro.dojr.bųvusiojc.Vokietijos sosti
nėje dirbantis Lietuvos ambasados skyrius. 
Šis padalinys, kuris nėra nei konsulatas, nei 
atstovybė prie kurios nors tarptautinės 
organizacijos, vien už 280 kv.m ploto 
patalpų nuomą keturiems diplomatams 
suryja 130,000 litų per metus. Bandant 
išsiaiškinti, kokia yra ambasados Vokie
tijoje Bonn skyriaus paskirtis, kai kurie 
URM pareigūnai sakė, kad jis dirba “lygir 
ekonomikai, lyg ir politikai”. Šio padalinio 
išlaikymui lėšų skiria Lietuvos ambasada 
Berlyne, kuriai per metus Lietuva išleidžia 
apie 5 min. litų.
Kaune - daugiakultūrinis centras

(ELTA). Lapkričio 18 d. Kauno sena
miestyje, Šv. Gertrūdos gatvėje buvo atida
rytas įvairių tautų kultūrų centro pastatas. 
Centrui skirtame dviejų aukštų pastate yra 
įrengtos dvi salės ir administracijos patal
pos. Ateityje dar numatoma įrengti kompiu
terių klasę, informacijos centrą ir biblio
teką. Centre dirba trys etatiniai darbuoto
jai, atlyginimams bei pastato išlaikymui 
lėšas skiria Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Vyriausybės. Jis taip pat 
skyrė 800,000 litų pastato remontui.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGT1C biuleteniais.

JAV įspėja apie rusų įtaką
(ELTA). NATO valstybėse, o ypač JAV, 

imta nerimauti, kad aukšti postai Lietu
voje gali atitekti su Rusijos energetika 
susijusiems asmenims. LNK “Žinių” tei
gimu, tarp tokių pirmiausia minimi Dar
bo partijos vadovai Viktor Uspaskich ir 
Antanas Bosas. LNK žurnalistai teigia ga
vę slaptą JAV analitikų pažymą, kurioje 
aiškinama, kad Rusijos energetikos įmo
nės gali daryti įtaką Lietuvos politikams.

Pažymoje nurodoma, kad bendrovės, 
užsiimančios dujų tiekimo tarpininkavi
mu, yra Rusijos specialiųjų tarnybų prie
danga. Tuo tarpu, LNK primena, iš tarpi
ninkavimo verslo yra pelnęsi kandidatai į 
ūkio ministro bei Seimo vicepirmininko 
postus - V. Uspaskich ir A. Bosas.

LNK “Žinios” nenurodo, iš kokių šal
tinių yra gavusios slaptą pažymą, tačiau 
mini, kad ją rengė ir pasirašė buvę aukšti 
JAV pareigūnai, šiuo metu dirbantys ana
litinį darbą. Šioje pažymoje rašoma, kad 
Rusijos energetinė politika, vykdoma per 
savo atstovus, turi kelti NATO valstybių 
susirūpinimą.

Slaptoje pažymoje detaliai aiškinama, 
kaip Rusija daro įtaką kaimyninėms 
valstybėms. Rusijos bendrovė “Gazprom” 
sukūrė neva nepriklausomas dujų tiekėjų 
bendroves, per kurias atsilygina vietos 
politikams, o pačios įmonės veikia kaip 
Maskvos žvalgybos agentūrų priedanga. 
Abejotinomis “Gazprom” įkurtomis ben
drovėmis amerikiečiai įvardija ir lietuviš
kas “Eurai trans gas” ir “Dujotckaną”.

Kaip pranešė LNK “Žinios”, su pa
žymoje minimomis bendrovėmis turi ry
šių ir Darbo partijos vadovai - Klaipėdos 
milijonierius A. Bosas yra bendrovės “Itera 
Lietuva” akcininkas. “Hera Lietuva” yra 
Rusijos bendrovės “Hera” padalinys Lie
tuvoje. Neoficialiai A. Bosas šiuo metu yra

Skatina platesnį atstovybių darbą
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

ragina sukurti bendrą ir darnią Lietuvos 
ekonominio atstovavimo užsienyje siste
mą bei formuoti stiprius ekonomikos ir 
prekybos padalinius užsienyje. Tai jis 
pareiškė lapkričio 16 d. vykusiame susi
tikime su Lietuvos diplomatais, atsakin
gais už ekonomikos klausimus. Pasak V. 
Adamkaus, šiandien ne vieną verslininką 
stebina koordinacijos stoka tarp Užsienio 
reikalų ministerijos, Ūkio ministerijos ir 
kartais Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros. “Manyčiau, jog atėjo laikas 
Lietuvoje sukurti vieną, tiksliai ir skaidriai 
veikiančią ekonominiams interesams užsie
nyje atstovaujančią sistemą, kurioje Užsie
nio reikalų ministerijai galėtų būti patikė
tas svarbiausias koordinuojančios instituci
jos vaidmuo”, - pabrėžė V. Adamkus.

Prezidentas pažymėjo, kad viso pasau
lio šalių diplomatinės tarnybos aktyviai 
padeda savo verslininkams skverbtis į 
užsienio rinkas, ieškoti naujų nišų ir part
nerių. “Todėl neabejoju, kad ši Vyriausybės

Ar išliks lenkų divizija?
Kaip praneša ELTA, Lenkijos vadovau

jama daugiatautė divizija, kuri yra atsakin
ga už saugumą pietų centriniame Irake, 
gali suirti, jei daugiau valstybių atšauks 
savo karius. Lenkų divizijos sudėtyje yra ir 
vienas lietuvių dalinys.

Neseniai Vengrijos parlamentas atsisa
kė pratęsti savo 300 karių misiją kitiems 
metams. Ukraina taip pat svarsto apie savo 
1600 karių grąžinimą iš divizijos, kuriai iš 
viso priklauso 8000 kariškių.

Apie lietuvių dalinių atitraukimą dar 
nekalbama.

Karių išvedimai komplikuoja pačios 

įvardijamas kaip galimas Darbo partijos 
kandidatas į Seimo vicepirmininkus.

LNK “Žinioms” A. Bosas sakė pirmą 
kartą girdįs apie Rusijos daromą įtaką per 
dujų tiekimo tarpines bendroves. Pasak 
A. Boso, “Itera Lietuva” jau nebedirba, 
“kadangi dujų neturi, jai paskelbta likvida
cija ir ji likviduojama”.

Į ūkio ministro postą pretenduojantis 
Darbo partijos pirmininkas V. Uspaskich 
anksčiau taip pat pelnėsi iš dujų tiekimo j 
Lietuvą. Jis buvo dujų tiekimo tarpininkės 
“Stella Vitae” akcininkas. Jo verslo part
neriai, tarp kurių buvo ir A. Bosas, vėliau 
įkūrė tokiu pat verslu užsiimančią “Dujo- 
tekaną”.

Kaip pranešė LNK, iš Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) pateiktų politinės 
kampanijos finansavimo ataskaitų aiškė
ja, kad pažymoje minimos dujų tiekimo 
tarpininkės iš tiesų remia politikus.

Per šiuos Seimo rinkimus bendrovė 
“Dujotekana” partijoms skyrė 75,000 litų. 
Po 37,500 “Dujotekana” skyrė socialdemo
kratams ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijai.

Prezidento rinkimuose “Dujotekana” 
rėmė Kazimirą Prunskienę, rinkimuose į 
Europos Parlamentą 100,000 litų skyrė 
Artūro Paulausko Naujajai sąjungai. LNK 
minimoje pažymoje amerikiečių analiti
kai įspėja, kad Rusijos dujininkų įtakos 
stiprėjimas Lietuvoje gali padidinti ko
rupcijos problemą, taip pat skaidrumo 
trūkumą Rytų bei Centrinėje Europoje, 
paskatinti politikus artimiems ryšiams su 
Maskva, sukurti turtingų vadovų klasę, ku
ri turėtų įtaką šalies politinei sistemai, už
kirsti kelią į Centrinę Europą investicijoms 
iš Vakarų Europos energetikos ko,mpąt)įjų: 
jos esą nenorės konkuruoti su neskąidrįo- 
mis Rusijos kompanijomis dėl privatiza
vimo ir investavimo galimybių. □ 

veikla turėtų būti neatskiriama mūsų 
valstybės viešosios politikos dalis”, - kalbėjo 
V. Adamkus.

Prezidentas ragino pasekti daugelio 
užsienio valstybių praktika ir Lietuvos 
ambasadose užsienyje suformuoti stiprius 
ekonomikos ir prekybos padalinius, ku
riuose dirbtų diplomatai ir samdomi vie
tos ekspertai.

Valstybės vadovas taip pat priminė 
ekonomiką prižiūrimiems diplomatams, 
jog būtina Lietuvos verslininkus, ypač smul
kųjį ir vidutinį verslą, plačiau informuoti 
apie Lietuvos diplomatinių atstovybių 
ekonominę veiklą, jų teikiamas paslaugas.

Pabrėžęs, jog verslas labai sparčiai 
keičiasi, Prezidentas kvietė tobulėti kartu.

“Dauguma valstybių reguliariai tobu
lina savo veiklos metodus, savo diploma
tams rengia tikslinius mokymus. Kviesčiau 
geriausias Lietuvos verslo mokyklas ir Už
sienio reikalų ministeriją artimiau bendrau
ti, keistis nuomonėmis ir patirtimi ir, žinoma, 
tobulėti”, - sakė jis. □

Lenkijos planus sumažinti savo pajėgas po 
to, kai sausio mėnesį turi įvykti rinkimai 
Irake. Lenkų divizijos stuburą sudaro 2500 
lenkų karių.

Divizijoje iš pradžių buvo ir ispanų ka
rių, tačiau jie pasitraukė netrukus po to, kai 
gegužės mėnesį valdžią perėmė kita vyriau
sybė. Pagal ankstyvesnius planus, ispanai 
po kiek laiko turėjo perimti šios daugiatau
tės divizijos vadovavimą.

Varšuva išlieka viena tvirčiausių JAV 
užsienio politikos rėmėjų, todėl dabartinė 
divizijos padėtis kelia problemų. Lietuva 
atsiduria panašioje padėtyje. □
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Bendruomenės baruose
Įspūdingai paminėtas Vincas Kazokas

Elena Jonaitienė
Š.m. spalio 31 d., Vėlinių sekmadienio 

popietę, Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių 
Būrelis pakvietė tautiečius į Lietuvių Klu
be surengtą ilgamečio “Mūsų Pastogės” 
redaktoriaus, žurnalisto ir poeto Vinco Ka
zoko 20-ųjų mirties metinių paminėjimą. 
Programą sudarė Velionio našlė dr. Geno
vaitė Kazokienė. Susirinkusius pasveikino 
irminėjimą pravedė Pajautą Pullinen. .

Gedulo šventės rimtį pabrėžė salę puo
šiančios ąžuolo šakos ir ant sienos kabanti 
didelė tautinė vėliava bei Vlado Meškėno 
tapytas Vinco Kazoko portretas. Minėjimas 
prasidėjo graudžia lietuviškų laidotuvių 
rauda, sukurta Genovaitės Kazokienės ir 
išpildyta keturių baltai apsirengusių rau
dotojų: Idos Barilienės, Elvyros Belkienės, 
Lilės Gaidžionicnės ir Martinos Reisgie- 
nės. Gražūs raudotojų balsai, paprastučiai 
liūdni liaudies dainų žodžiai, aidu pasikar
tojantis priedainis kvietė susikaupti, prisi
minti.

“Daug takelių nubėgiojai, daug kelelio 
nuėjai / Vargą vargelį, darbą darbelį at

ALB Krašto Tarybos XXIX-ojo 
Suvažiavimo nariai

ALB Krašto Valdybos nariai:
Lolita Kalėda - pirmininkė, 
dr. Liuda Popenhagen - vicepirmininkė, 
Daina Šliterytė-sekretorė, 
Arminas Šepokas - iždininkas,
Vincas Bakaitis - spec, projektų vadovas, 
Girius Antanaitis - ALJS pirmininkas.

ALB Apylinkių Valdybų pirminin
kai / Seniūnijų seniūnai:

Adelaidė: Vytautas Opulskis
Brisbane: Gaila Bagdon
Canberra: Viktoras Martišius
Geelong: Stasys Šutas
Gold Coast: Juozas Songaila
Hobart: Endrius Jankus
Launceston: Irena Grant
Melbourne: Andrius Vaitiekūnas
Newcastle: Stasys Žukas
Perth: Alfonsas Čižeika
Sydney: Vytautas Deikus
ALB Garbės Teismo Pirmininkas: Petras
Bielskis*
ALB Krašto Kontrolės Komisijos pirmi
ninkas: Vytautas Patašius
AL Spaudos Sąjungos pirmininkas: Vy
tautas Patašius*
AL Fondo pirmininkas: Algirdas Šimkus 
ALFAS pirmininkas: Rimas Mickus 
ALB Krašto Archyvo vedėjas: Viktoras 
Baltutis
AL Jaunimo Sąjungos pirmininkas: Girius 
Antanaitis*

PLB XI Seimo nariai:
Girius Antanaitis*
Lolita Kalėda*
Birutė Prašmutaitė : J
Dr. Kazys Zdanius
Henrikas Antanaitis
Petras Bielskis*
Daina Šliterytė*

(*) asmenys, minimi daugiau nei vieną 
kartą.

ALB Apylinkių Valdybų ir Seniū
nijų išrinktų delegatų - suvažiavimo 
narių skaičiusių vardai ir pavardės:

Adelaide: 8; Brisbane: 2 (nebus),- 
Canberra: 2; Geelong: 2; Cold Coast: 1;

baigei... ”
Nuaidėjus paskutiniam raudos posmui, 

Gintaras Janulevičius jautriai padeklamavo 
Vinco Kazoko eilėraštį “Mirtis ir gyveni
mas”, kuriame poetas prisipažįsta paga
liau suradęs lygsvarą tarp troškimo gy
venti ir baimės mirtį:

“Dabąr aš vertinu gyvenimą / Ir mirtį 
branginu, ties jiedu - / Vienas irtas pats...”

. Prie mikrofono pakviestas dr. Vytautas 
Doniela prisiminė Vincą Kazoką kaip “Mū
sų Pastogės” redaktorių, visuomenininką, 
publicistą, “vieną iškiliausių lietuvių šiame 
Žemyne”. Jis buvo “svarbus ano meto lietuviš
kosios egzistencijos ir tautinių jausmų stul
pas”, kurio įtaka siekė ne tik Australijos 
lietuvius, bet visą lietuviškąją išeiviją. 
Priminęs jau bent dviem dešimtmečiais 
nutolusio laikotarpio išeivių gyvenimo są
lygų ir nuotaikų skirtumus nuo šiandienos, 
dr. V Doniela pabrėžė kiek daug pastangų 
ir kokio pasiaukojimo reikalavo redakto
riaus pareigos, pridurdamas, kad, kai 1984 
metų spalio 30 dieną Vincas Kazokas mirė, 
“ant darbo stalo gulėjo ne kas kita, kaip pu
siau parašytas vedamasis sekančiam “Mūsų

Melbourne: 10; Sydney: 9; Hobartas: 2 
(nebus); Newcastle: 1 (nebus); Perth: 1.

Halina Statkuvienė
Dona Gaylard
Dalia Antanaitienė
Aldona Vyšniauskienė
Dana Lynikienė
Lilija Kozlovskienė
Paulius Jokūbaitis
Marįja Geštautienė
Irena Vilkišienė
Feliksas Sodaitis
Vida Rutkauskienė (kandidatė)
Rasa Blansjaar
Dr. Ramutis Zakarevičius
Ramona Zakarevičienė
Vytautas Vaitkus 
Onutė Kapočius 
Antanas Kramilius 
Birutė Vaitkus
Elena Jonaitis
Dr. Genovaitė Kazokienė
Dr. Algimantas Kabaila
Rasa Mauragienė
Kaja Starinskas
Ted Reilly
Joana Songaila
Janina Vabolienė
Dana Urnevieienė
Angelė Dainienė
Kun. Jonas Petraitis MIC
Vytautas Patupas
Romas Pocius
Ramūnas Dunda
Augis Zamoiskas
Laimutė Grinevičienė

". ALB Krašto Valdyba dėkoja už skiria
mą laiką ir pasirengimų dalyvauti artėjan
čiose ALB Lietuvių Dienose ir,nuoširdų 
“ačiū” taria visiems Bendruomenės aktyvis
tams už visus atliktus darbus per šios 
Valdybos narių vadovaujamą dviejų metų 
laikotarpį.

Tikimės, kad saugiai atvyksite į Mel- 
bourną: žvalūs, linksmi ir atsinaujinę po 
Šv. Kalėdų. Neužmirškite atsivežti geros 
nuotaikos, savo veiklos “sienlaikraščių” ir 
naujų idėjų dėl vieningos ir stiprios Ben
druomenės ateities planų įgyvendinimo.

ALB Krašto Valdybos inf.

Minėjime dalyvavo visa Kazokų šeima. Iš kairės pirmoje eilėje: Kate, dr. Genovaitė, 
Jenna. Iš kairės antroje eilėje: Darius, Rimas, Ugnė ir Kajus.

Pastogės ” numeriui ”.
Šalia “M.P.” redagavimo, V. Kazokas 

turėjo eibę kitų visuomeninių pareigų or
ganizacijose ir valdybose. O jo kas savaitę 
paruošiami vedamieji buvo ne tik Lietuvių 
Bendruomenės veiklos atspindys bei įvy
kių kronika, bet ir “komentarai apie lie
tuviškos veiklos teigiamybes ir neigiamybes, 
siūlymai, paskatinimai, kritika”.

Dr. V. Donielos iškeltas mintis pailius
travo du talentingi skaitovai: Vytautas 
Juška, perskaitydamas “M.P.” 1962 m. 
gegužės 23 dienos vedamąjį “Užmirštas 
reikalas” ir Liuda Apynytė-Popenhagen - 
1964 m. spalio 5 d. “Jie nepavargsta”.

Pirmoji programos dalis užbaigta įspū
dingu muzikiniu kūriniu. Gražina Zigaity- 
tė-Hurba, akompanuojant dr. Ramučiui 
Zakarevičiui, padainavo ariją pagal Vinco 
Kazoko žodžius, Raimondos Apeikytės 
muzika “Atleisk man Viešpatie”. Thi.tu
riniu ir muzika dramatiškas kūrinys, kurį 
Gražinos aukštas sopranas ir patyręs pia
nistas atliko puikiai, perduodami skau
džiai jaudinančiųpoeto žodžių nuotaiką: 
“Atleisk man, Viešpatie, kad bėgdamas per 
žemį / Aš neieškojau Tavo karalystės, nei Ta
vęs, / Kad nemokėjau priešais dangų nusiže
mini /Ir neskelbiau aš Tavo vardo po gatves”.

Antroje programos dalyje dėmesys 
nukreiptas į Vincą Kazoką - poetą. Ap
žvelgti jo poetinio palikimo buvo pakviestas 
poetas - laureatas Juozas Almis Jūragis.

Prelegentas iš karto pabrėžė, kad “V. 
Kazokas atkeliavo į Australiją, jau įsitvirti
nęs mūsų literatūroj, turėdamas pripažin
tą poeto vardą”. Pirmas jo eilėraščių rin
kinys “Sapnų pėdomis” buvo išleistas 
Amerikoje 1953 m. Tai jaunystės kūryba, 
kurioje pasireiškia jauno žmogaus nerimas, 
troškimai, bevardžiai ieškojimai, ilgesys, 
vienatvės jausmas, bet taip pat šviesių 
tėviškės prisiminimų iššaukta giedra ir 
ramybė. Poetas Almis Juozas Jūragis 
“Sapnų pėdomis” vertina kaip svarbiausią 
Vinco Kazoko poetinės kūrybos dalį: “Joje 
Kazokas yra savamintis, autentiškas. Ne
sugadintas. Kas įdėta į tą knygą, kyla iš jo 
dvasinės sąrangos, kaip natūralaus lietu
viškos kultūros dvasioje išauginto žmogaus”.

Apie pomirtinę V. Kazoko knygą “Ug
nis ir žodis”, kurioje sukaupti eilėraščiai 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas
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rašyti maždaug 30 metų laikotarpyje, 
prelegentas sako, kad laiko subrandintas 
poetas "iš lyriko tapo mąstytoju. — Dabar 
jis rūpinasi savo egzistencine padėtimi. Jis 
neranda atsakymų į klausimus “Iš kur 
ateini/ Ir kur nueini?” Šioje vėlesnėje Ka
zoko poezijoje jaučiama egzistencialistų 
mąstytojų įtaka. Tačiau prelegentas pabrė
žia, kad “visur Kazokas yra autentiškas, 
drąsiai mąstantis ir nujaučiamai irgi vie
nišas. Jis jau yra įkopęs į dvasinėm ir kultū
rinėm vertybėm turtingas aukštumas. Ir jo 
poezija, kiek jai leis viską pasveriantis lai
kas, priklausys prie tautos kultūrinių tur
tų, nepavirstančių dulkėmis”.

Savo apžvalgą poetas Almis Jūragis 
užbaigė jautriai padeklamuodamas Vinco 
Kazoko eilėraštį “Motina ir kūdikis”.

“Kūdiki! Aš tavo motina! / Aš virpu visa, 
nes taip nebesuvaldomai graudu! / Aš mo
tina! Ir man širdis apsvaigus' sopuliu, /Ku- 
risyra nežemiškai saldus”.

Poeto Almio Jūragio mintimis turtin
gą apžvalgą sekė dar trys puikiai padek
lamuoti Vinco Kazoko eilėraščiai: “Laiš
kai” - deklamavo Jadvyga Viliūnienė, “Fu
ga” - Liuda Apynytė-Popenhagen ir 
“Galvoju apie žmogų” - Ona Maksvytienė.

Po jaudinančių deklamacijų minėjimą 
dar praturtino Birutės Aleknaitės diriguo
jamo choro “Daina” pasirodymas. Daini
ninkai susirinko skaitlingai, blizgantys gin
tarai puošė moterų apdarą, šventiška nuo
taika švietė veiduose. Stipriai, iškilmingai 
ir darniai skambėjo išlavinti balsai. Išpil
dytos trys dainos: “Leiskit į tėvynę”, muzika 
Liongino Abariaus, “Kur giria žaliuoja”, 
muzika Juozo Gudavičiaus, žodžiai Ksa
vero Vanagėlio, ir“Man skamba toliuoš”, 
muzika Broniaus Kiverio, žodžiai Vinco 
Kazoko. Puiku!

Minėjimą užbaigė muzikinis deklama
cijos kūrinys: pagarsėjusi Vinco Kazoko 
odė “Mano tauta”, muzika Giedriaus Kup
revičiaus. Deklamavo Vytautas Juška, for- 
tepionu grojo dr. Ramutis Zakarevičius: 
“Mano tauta kaip upė - /Ji verčias verpetais, 
/ Ji krinta kriokliais, / Banguoja lygumom 
ramiai, / Užtikrintai ir išdidžiai”.

Nepamirštama popietė su Vincu Ka
zoku. Ačiū Genovaitei Kazokienei ir Bi
čiuliams! □
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| Lietuva iš arti Į
Tik politika, ar milijardų pagunda?

Lietuvos džiaugsmą, kad ji buvo priimta į Europos Sąjungą (ES) pradeda prablaivinti 
susirūpinimas, ar protingai bei dorai bus panaudota didžiulė ES parama, skiriama Lietuvos 
ekonominio gerbūvio kėlimui. Palyginus su įprastiniu Lietuvos valstybės biudžetu, ES parama 
išties yra gigantiška. Per 2004-2006 metus Lietuvą pasieks maždaug 1.818 milijardo eurų, o tai 
yra apie 6.272 milijardo litų. (Litasyra ojlcialiai pririštas prie euro santykiu 1 euras = 3.4528 
lito.) Tai - pinigai, kurių Lietuvos valstybei nereikėjo uždirbti, taip sakant, savo pačios darbu. 
Nenuostabu, kad spauda bei patys Lietuvos žmonės kelia klausimą, ar nepasikartos padėtis, panaši 
į tuos laikus, kai Lietuvai atsiskiriant nuo Sovietų Sąjungos daug valstybinio turto per vadinamąjį 
“prichvatizacijos” (grobimo) procesą perėjo į privačias, taip atsiradusių turtuolių rankas.

Dosni ES parama pradeda atkeliauti kaip tik dabar, kai po įvykusių rinkimų yraformuojama 
nauja valdžia, tai yra, naujas Ministrų Kabinetas, kuriam teks šiuos didžiulius pinigus skirstyti ir 
panaudoti. Siame kontekste išryškėja ir pavienių ministerijų svarba, nes per jas yra sudaromi ver
tingi kontraktai, o per kontraktus parama gali ir “nutekėti

Sutrumpintai spausdiname “Veido”bendradarbio Audriaus BaČiuiiOstraispnį, 
kuriame jis dėsto, kaip naujosios Vyriausybėsformavimą lemia kaip tik ES pinigai. Red.

Po to, kai Brazausko socialdemokratų ir 
Paulausko Naujosios sąjungos partijų ko
alicija, Uspaskich’o Darbo bei Prunskienės 
grupuotės pagaliau sutarė dėl Vyriausybės 
formavimo pagal formulę 8+5+1, daugelis 
apžvalgininkų ėmė stebėtis - kodėl V.Us- 
paskich taip lengvai.sųtikų.sų daug mažes
niu ministrų kiekiu, nei jam leistų turėti 
laimėtų Seimo mandatų skaičius?

Iš tiesų - kažkaip keistai atrodo, kad 
valdančioji koalicija, turinti vos 31 (ar 32) 
vietas Seime, sau išsiderėjo ir premjero pos
tą, ir septynis ministrų portfelius, ir Seimo 
pirmininko pareigybę. Tuo tarpu Darbo par
tija su savais 40 mandatų Seime pasitenki
no vos penkiomis ministerijomis. Vieni bu
vo linkę manyti, esą tokį Darbo partijos 
nuolaidumą sukėlė supratimas, jog jeigu 
bus parodytas didesnis apetitas, tai A.Bra- 
zauskas gali susitarti su dešiniaisiais ir for
muoti “vaivorykštės” Vyriausybę. Kiti įta
rinėjo, jog V. Uspaskich nuolankus tik da
bar, kai jam reikia žūtbūt patekti į Vyriausy- 

“flagu?”.j.K dąr.pąrodysiąs atei
tyje, kai senstelėjęs A.Brazauskas pavargs 
kovoti, o A.Paulauskas grįš į jį didžiojon po- 
litikon pametėjusio V.Uspaskich’o glėbį. 
Žinoma, abi šios versijos (kaip ir bet kuri 
kita) gali būti teisingos. Ateitis parodys.

Tačiau “Veidas” irgi turi savą versiją, 
mūsų požiūriu, bene geriausiai paaiškinan
čią, kodėl Darbo partijos lyderis, dar nese
niai svajojęs apie visaapimančių valdžią ša
lyje, staiga pasitenkino “tik” penkiomis (iš 
trylikos) ministerijomis, tarsi iš anksto su
sitaikydamas su jaunesniojo partnerio vaid
meniu Vyriausybėje.

Esmė, mūsų požiūriu, ne “savų” ministrų 
skaičius, o kiekis pinigų, kuriuos tie minis
trai kontroliuos. Prisiminkime - pagal'ne
seniai paskelbtą portfelių pasidalijimo tvar- 
ką,'Darbd'partijai turėjo atitekti Ūkio, 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Kultūros bei 
arba Susisiekimo, arba Švietimo ir mokslo 
ministerijos. Be to, tikimybė, kad Darbo par
tijai teks būtent Susisiekimo ministerija, ku
rios vadovu planuojamas paskirti artimiau
sias V.Uspaskich’o bendražygis Kėdainių 
meras V.Muntianas, buvo itin didelė.

Dabar pasižiūrėkime j Vyriausybės ir 
Europos Komisijos patvirtintą dokumentą, 
rodantį, kiek kuri ministerija 2004-2006 
metais administruos ES struktūrinių fondų 
ir Sanglaudos fondo lėšų. Apibendrinus 
Ūkio ministerijai tenka apie 319 mln. eurų, 
Susisiekimo ministerijai apie 190 mln. eurų 
iš struktūrinių fondų ir dar 307 mln. eurų iš 
Sanglaudos fondo, Švietimo ir mokslo mi
nisterijai - apie 151.7 mln. eurų, Sveikatos 
apsaugos ministerijai -apie 42.8 mln. eurų.

Taigi V.Uspaskich su savo Darbo partija 
gavo administruoti arba maždaug 859 mln. 
eurų ES paramos (jeigu jiems tenka Su

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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sisiekimo ministerija), arba 514 mln. eurų 
(jeigu Darbo partija kontroliuoja Švietimo ir 
mokslo ministeriją).

Vadinasi, susitarimo pasirašymo mo
mentu Darbo partija galėjo tikėtis, kad jos 
atstovai kontroliuos nuo daugiau nei mi
lijardo (jeigu Susisiekimo ministerija jų), iki 
daugiau nei septynių šimtų milijonų eurų 
paramos lėšų. Iš viso, tų ES paramos lėšų 
per 2004-2006 metus Lietuvą pasieks 
maždaug 1.818 milijardo eurų. Tai kodėl gi 
VUspaskich’ui tuomet reikėjo nesutikti, jei 
į jo rankas Brazauskas ir Paulauskas atiduo
da daugiau kaip pusę ES paramos pinigų?

Ministerijų “svorį” vertinant eurais, da
rosi aišku, kodėl derybos staiga įstrigo ir 
Koalicijos sutarties pasirašymas buvo nu
keltas. Socdemai irgi moka skaičiuoti, ir ne 
prasčiau už V.Uspaskich’ą!

Kai Koalicijos sutartis jau parafuota ir 
beveik pasirašyta, derybų partneriams ga
lima priminti, kad jų apetitas, švelniai sa
kant, didokas. Juk socialdemokratai, ma
tuojant., pinigais, gavo ne taip ir daug. Iš 
jiems priklausančių ministerijų vienintelė 
Aplinkos (atkreiptinas dėmesys, kad į ją 
“darbiečiai” net pretenduoti nebandė, puikiai 
suprasdami, jog tai būtų įžūlumas) yra pa
kankamai “turtinga”. Išgaunamų ES struk
tūrinių ir Sanglaudos fondų ji perskirstys 
apie 340 mln. eurų. Dar Švietimo ir mokslo 
ministerija (jeigu Darbo partija pasiima 
Susisiekimo ministeriją) - apie 151.7 mln. 
eurų. Kitoms tenka tik grašiai - Finansų 
ministerija administruos apie 35.8 mln. eurų, 
dar Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas prie Vyriausybės - apie 63 
milijonus eurų. Krūvon sudėjus, apie 581.3 
mln. eurų. Irviskaš!Tki jiė - valdančioji par
tija arhe?!

Todėl nieko keista, kad užvirė karštos 
Brazausko derybos su V.Uspaskich’u - tai 
kuriai partijai priklausys teisė išdalyti be
veik pusę milijardo eurų, atitenkančių 
įvairiems infrastruktūriniams projektams? 
Iš šių derybų baigties ir pamatysime, kuri iš 
dviejų partijų - Brzauasko socialdemokra
tų ar Uspaskich’o Darbo - bus valdančioji. 
Kieno Susisiekimo ministerija - ta ir valdys.

Ministerijoms skiriama ES parama 
(milijonais eurų):

Susisiekimo - apie 497
Aplinkos - apie 339,8
Ūkio-apie 319
Žemės ūkio - apie 192
Socialinės apsaugos irdarbo-apic 175,6 
Švietimo ir mokslo - apie 151,7 
Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas - apie 63
Sveikatos apsaugos - apie 42,8
Finansų - apie 35,8

Finansų ekspertė įspėja
(ELTA). Lietuva nepaisytų skaidrios 

politikos principų, jei naujojoje Vyriau
sybėje ministrais, atsakingais už Europos 
Sąjungos lėšų skirstymą, būtų paskirti 
verslo interesų turintys asmenys, mano 
Europos Parlamento narė, finansų eks
pertė Margarita Starkevičiūtė.

Pasak jos, žinia, kad glaudžiai su verslu 
susiję ir asmeninės naudos galintys siekti 
asmenys turėtų būti skiriami ministrais, 
Europos Sąjungos pareigūnams greičiau
siai sukeltų nerimą, nes panašūs atvejai 
vertinami labai jautriai.

“Tai buvo galima matyti formuojant 
naująją Europos Komisiją. Komisarai, turėję 
bet kokių ryšių su verslu ar verslininkais, tu
rėjo deklaruoti visus galimus interesų kon
fliktus, nepaisant to, kad tie ryšiai buvo kele
lių metų senumo ir jau seniai nutrūkę. įta
rimai dėl kai kurių kandidatų reputacijos iš 
esmės ir nulėmė Europos Komisijos krizę”, - 
sakė M. Starkevičiūtė.

Ji prognozavo, kad jei Lietuvoje minis
trų portfeliai atitektų ir verslo interesais

Lietuvių išeivijos institutas, kuris veikia prie Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune, tęsia renginių ciklą “Iš pasaulio lietuvių bendruomenių istorijos”.

Ketvirtadienį, lapkričio 25 dieną, 16 vai. įvyksta seminaras
“Iš Australijos Lietuvių Bendruomenės istorijos”.

Dalyvauja:
Gabrielius Žemkalnis (PLB pirmininkas). Tema: “Australijos Lietuvių 

Bendruomenė, jos istorija ir veikla”.
Pranas Nagys. Tema: “Apie lietuviškų knygų leidybą Australijoje”.
Bronius Žalys. Tema: “Australijos lietuvių laikraštis “Mūsų Pastogė”.

“Smaugliai” suspėjo pagrobti milijonus
Kaip praneša Lietuvos spauda, policija 

susekė ir išardė “smaugliais” vadinamą 
nusikaltėlių grupę. Daugiau kaip metus 
veikę aferistai buvo įsteigę apie 30 prie
dangos bendrovių, kurios iš valstybės biu
džeto pagrobė daugiau kaip 7 milijonus li
tų, o dar 45 milijonus bandė legalizuoti. Po 
operacijos, kurią pusę metų rengė Finan
sinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), 
už grotų atsidūrė septyni gaujos nariai. Dar 
apie 20 su šiomis aferomis susijusių žmo
nių buvo sulaikyti. Artimiausiu metu pa
reigūnai planuoja pareikšti įtarimus dar 
keliolikai žmonių.

„Sis pavyzdys dar kartą patvirtina mūsų 
informaciją, kad organizuotų nusikaltėlių 
gaujos keičia taktiką - yra atsisakoma pri
mityvių nusikaltimų, vis dažniau naudoja
masifiktyviomis priedangos įmonėmis grobti 
valstybės biudžeto pinigus“, - sakė FNTT 
vadovas Romas Boreika.

Iš pradžių įtarimą sukėlė tai, kad tar
pusavyje susiję keli asmenys nuolat steigia 
naujas ir likviduoja tik kelis mėnesius vei
kusias įmones. Buvo nustatyta, kad kai ku
rie šių asmenų jau buvo patekę į pareigūnų 
akiratį tiriant pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) grobstymo bylas. Daugelis jų vie
naip ar kitaip buvo susiję ir su Vilniuje 
veikiančia „smauglių“ gauja.

Pradėję stebėti PVM grobstytojus, pa
reigūnai nustatė, jog jiems vadovauja arti
mas „smauglių“ vadeivoms vyriškis - Arū
nas Bernatavičius. Pradėjus jį sekti, buvo 
nustatyta, kad jis kontroliavo apie dešimt 
įvairiuose Lietuvos miestuose įkurtų fik
tyvių bendrovių, kurios be jokių doku
mentų iš gyventojų supirkinėjo medieną. 
Vėliau buvo išrašomi dokumentai, kad šios 
fiktyvios bendrovės medieną neva parduo
da firmai „Noltis“, kurią taip pat kontro
liavo A.Bematavičius. Po to mediena bū
davo parduodama realiai veikiančioms 
bendrovėms ir taip atsiimamas PVM. Šie 
pinigai iš pradžių patekdavo į bendrovės 
„Noltis“ sąskaitas, vėliau pervedami fikty
vioms įmonėms ir paverčiami grynaisiais.

Greitai paaiškėjo, kad A.Bematavičius 

įtariamiems asmenims, pastarieji turėtų 
problemų bendraudami su Briuseliu.

Pasak M. Starkevičiūtės, norėtųsi, kad 
panašūs j Europos Sąjungos reikalavimai 
ir kriterijai formuojant Vyriausybę būtų 
taikomi Lietuvoje, kurios vadovai giriasi 
pirmieji ratifikavę Europos Sąjungos Kons
tituciją. “Tuo tarpu dabar ir visuomenė, ir 
šalies vadovai mažai žino apie kandidatų į 
ministrus verslo ryšius ir galimus interesus”, 
-teigė ji.

Jau anksčiau Margarita Starkevičiūtė, 
kaip Europos Parlamenta narė, buvo 
pareiškusi nepasitenkinimą Briuselyje 
dirbančių lietuvių darbu. Ji teigia buvusi 
nustebinta “tarnautojų, tiesiogiai ar netie
siogiai per įvairias ES tarnybas išlaikomų iš 
Lietuvos gyventojų mokesčių užsienyje, gau
sa ir darbo kokybe”.

“Norėčiau viešai kreiptis į Jo Ekscelenci
ją Prezidentą, prašydama paskatinti kontro
lės įstaigas ir Vyriausybę atlikti mūsų užsie
nio tarnybų, dirbančių ES institucijose, veik
los patikrinimą ”, - sakė M. Starkevičiūtė.

susijęs ir su narkotikų prekeiviais. '
Vasarą narkotikus platinantis A.Bema- 

tavičiaus giminaitis įsivėlė į rimtą konfliktą 
su pinigų nenorėjusiais mokėti narko
manais. Tuomet spręsti ginčo su keliais 
smogikais atvyko ir pats A.Bernatavičius. 
Vyriškiai buvo apsiginklavę beisbolo laz
domis. Per kilusias muštynes vienas nar
komanas mirė. Vėliau A.Bematavičius 
buvo apkaltintas žmogžudyste ir uždarytas 
į kalėjimą.

Tačiau ir tuomet PVM grobstytojų veik
la nesustojo. Nusikalstamo verslo vadžias 
iš Lukiškėse kalinčio A.Bernatavičiaus 
perėmė jo pavaduotojai Albinas Zarauskas 
ir Valdas Adomavičius. Norėdamas dar 
labiau ištobulinti PVM grobstymo mecha
nizmus, A.Zarauskas ėmė studijuoti eko
nomikos mokslus.

Aferistų veikla plėtėsi lyg voratinklis - 
vietoj iš pradžių veikusių dešimties prie
dangos įmonių buvo įsteigta dar apie dvi
dešimt. Jų vadovai vaizdavo solidžius vers
lininkus, o savo biurus įkurdavo prestiži
nėse vietose, šalia gerą vardą turinčių 
bendrovių. Nusikaltėliai iš nelegalios veik
los gauto pelno neiššvaistė - buvo nupirkti 
aštuoni nauji miškavežiai, kita medienai 
gabenti naudojama technika. Be to, išsiplėtė 
ir veiklos sritys - iš gyventojų be dokumen
tų buvo superkama ne tik mediena, bet ir 
metalas, kiti gaminiai, legalizuojami sta
tybos darbai ir kitos paslaugos.

Sulaikant nelegalios veiklos organiza
torius dalyvavo ir „Aro“ pareigūnai, nes kai 
kurie nusikaltėliai bandė priešintis.Ypač 
aktyviai su pareigūnais grūmėsi keturis 
kartus teistas Artūras Jekimovas, kuriam 
po sulaikymo prireikė ir medikų pagalbos. 
Įtariamųjų namuose ir darbo vietose buvo 
atlikta 100 kratų. Buvo rasta 200,000 litų, 
daugybė bankų kortelių, per kurias buvo 
grynaisiais imami pagrobti pinigai, suklas
toti buhalterinės apskaitos dokumentai.

Pareigūnai jau areštavo nemažai nusi
kaltėliams priklausančio turto. Jo vertė - 
daugiau kaip 4 milijonai litų.

Arvydas Lekavičius, “L.r.”
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Spaudos
Metinis Lietuvių Bendruomenės Spau

dos Sąjungos, kuri leidžia “Mūsų Pastogę”, 
susirinkimas įvyko sekmadienį, lapkričio 
14 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube. Pirmi
ninkavo Sąjungos pirmininkas Vytautas Pa
tašius, sekretoriavo Vytenis Šliogeris. Pa
sveikinęs dalyvius, pirmininkas paprašė ty
los minute pagerbti amžinybėn iškelia
vusius narius: Juozą Česnaitį, Algimantą 
Milašą, Ksaną Dauguvictytę-Šniukšticnę 
ir talkininką Stasį Šatkauską.

Perskaičius praėjusių metų susirinki
mo protokolą, pirmininkas pirmiausia pa
dėkojo darbuotojams, kurių dėka savait
raštis tebėra gyvybingas. Tai - “Mūsų Pa
stogės” redaktorė Dalia Donielienė (atos
togų metu ją 6 savaites pavadavo Dovilė 
Zduobienė), raštinės bei administracijos 
personalas: Nijolė Bartkuvienė, Nijolė ir 
Algis Bučinskai, talkininkas Teodoras 
Rotcas, “M.P.” atstovai kituose centruose: 
Feliksas Sodaitis (Melbourne), Renata 
Urmonienė bei Augustinas Kubilius (Ade
laide), Juozas Gailius (Geelong). Išskirti
nė padėka buvo pareikšta Sąjungos revi
zoriui Leonui Rimui Milašui ir kompiute
rių specialistui Petrui Viržintui, kurie sa
vo geranoriškomis paslaugomis Sąjungai 
sutaupė daug išlaidų.

Pirmininkas priminė, jog Lietuvos įvy
kių apžvalgas reguliariai teikia dr. Algi
mantas Kabaila, Anskis Rcisgys, dr. Vy
tautas Doniela, Vincas Bakaitis, o iki 2003 
m. metų pabaigos talkininkavo ir dr. Da
nius Kairaitis. Skyreliui “Kas, kur, kaip” 
kas savaitę rašo nenuilstantis Antanas 
Laukaitis. Sąjungos Valdybos nariais per 
ištisą kadenciją buvo Vytautas Doniela, 
Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Anskis 
Reisgys, Vytenis Šliogeris ir patsai pirmi
ninkas Vytautas Patašius.

Senajai išeivijai nykstant, mažėja ir skai
tytojų skaičius. Dabar aktyvių prenumera
torių yra 672 (NSW - 272, Vic.-180, S. A. - 
80 ir tt.)į bet papildomai parduodama ir 
vietos Lietuvių Klube. Be to, keičiamasi su 
užsienio liet, laikraščiais, o pastaruoju me
tu vis daugiau “Mūsų Pastogės” numerių 
vienaip ar kitaip iškeliauja Lietuvon.

Finansinėje pranešimo dalyje pirminin
kas kaip ir kitais metais pakartojo, kad ti-

Iš Redakcijos pašto
Tarp Krosnos ir Sydnėjaus bokštų

Rugpjūčio 15 d., Krosnos pagrindinės 
mokyklos renginys prasideda. Svečiai - 
Lolita ir Danny Kalėdos visus pasitiko 
viduje. Visi susėdome “į Lietuvos vėliavą.” 
Tikslinu: staleliai sustatyti trim eilėm, pa
dengti vėliavos spalvomis - 4 geltoni, 4 žali 
ir tiek pat raudonų. Ant stalelių degė rei
kiamos spalvos žvakė. Australijos ir Lie

Nuotraukoje - susitikimas Krosnos vidurinėje mokykloje.

reikalai
ražui mažėjant savaitraštis jokiu būdu 
negalėtų išsilaikyti vien iš prenumeratų. 
Todėl džiugu, kad skaitytojai tai supranta 
ir laikraštį dosniai remia asmeniškai, 
palikimais ar prisimenant artimąjį velio
nį. Šiemet paminėtinos šios sumos: Ona 
Baužicnė $1000, J. Každailis $1000, Milda 
Bukcvičienė $500, Dana Skorulicnė $500, 
Kapočių šeima $500, Stasys Ratas $500, 
Canberros Liet. Bendr. Sąjunga dukart po 
$1000, Mclb. Kat. Mot. Draugija $500 ir 
$400, Melb. Mot. Soc. Globos Draugija 
$250, Austrai. Liet. Fondas (parama kom- 
piuteriui) $1000, “Talkos” Sydnėjaus 
skyrius $500. Be to, pastaruoju metu yra 
gauti du didesni palikimai.

Dėka aukų ir palikimų, “Mūsų Pasto
gės” tolimesnė egzistencija tebėra užtik
rinta - bent numatomoje ateityje. Tačiau 
apskritai finansinė padėtis nėra lengva, 
nes juk retkarčiais tenka keisti ar taisyti 
aparatūrą ir žūtbūt gerinti techninius re
dagavimo bei leidimo aspektus. Laikraš
čio leidėjams ir toliau teks kreiptis į skaity
tojų tautinę sąmonę bei dosnumą. Gan 
aišku, kad sava spauda yra svarbus išeivių 
tarpusavio ryšys—-sunku įsivaizduoti Aus
tralijos lietuviškąją bendruomenę, jei ji ne
tektų juos jungiančio savaitraščio.

Atėjus Valdybos rinkimų metui, buvo 
perrinkti du nariai, tad Valdybos sudėtis 
dabarlieka ta pati kaip pernai. Pirmininkas 
paaiškino, kodėl šiemet keičiasi metinės 
loterijos traukimo laikas. Kaip visada, tai 
įvyks Klube, o data bus pranešta vėliau.

Diskusijų metu klausimų nebuvo, nes, 
atrodo, dalyviams buvo malonu išgirsti, kad 
šiuo metu “Mūsų Pastogė” ypatingų bėdų 
neturi ir, atsiradus reikalui, bematant su
silaukia gelbėtojų bei padėjėjų. Turinio 
atžvilgiu, vienas Sąjungos narys tarsi krei
pėsi į “M.P.” bendradarbius, kad jie ra
šydami straipsnius ar reportažus per daug 
“neišsiplėstų”; užtektų, kaip jis sakė, “ne 
daugiau pusės puslapio”. Bet taip pat bu
vo pridurta, kad skaitytojų skoniai irgi 
yra įvairūs. Iš Redakcijos pusės buvo pri
minta, kad skaitytojų laiškai bei reakcija 
visada yra laukiama ir, spaudos etikos 
ribose, mielai spausdinama.

Vytautas Doniela

tuvos vėliavėlės bylojo bičiulystę. Susiti
kimo pavadinimas - “Tarp Krosnos ir 
Sydnėjaus bokštų”. Renginys prasidėjo 
kiekvieno dalyvio pristatymu. Po to trys 
dramiukėsirdvi padavėjos (kurios svečius 
kava ir arbata vaišino renginio metu ) 
sudainavo...’’tarp Krosnos ir Sydnėjaus 
bokštų,...” Vėliau -dramiukai suvaidino

“Džiugo” įtinto iškyla laivu

Skautų iškyla laivu. Nuotraukoje (iš kairės) - broliai Robertas, Simas ir Augustas.

Šių metų rugsėjo 28 dieną Melbourne 
skautės, skautai, paukštytės, vilkiukai ir 
du gintarėliai plaukė laivu. Tai buvo ekskur
sija Maribymong upe.

Išplaukėme iš Footscray ir apie dvi 
valandas plaukėme. Laivo kapitonas visą 
kelią aiškino ir pasakojo apie įdomias 
vietas. Po išvykos Lietuvių Namuose visi 
susirinkę valgėme blynus. Blynus iškepė 
tuntininkė v.s. Danutė Lynikienė su Aida 
Tučiūte-Žilinskienc. Sekė skautų sueiga ir 
■žaidimai. Iškylos vadovai buvo ps. Dona 
Gaylard, sv. Rimas Statkus ir vyr. s. Jessica 
Rutkauskaitė. Žaidimus suorganizavo sesė 
Rasa Statkuvienė. Sueigoje dalyvavo 36 
“Džiugo" Uinto nariai.

Kai kurių iškylautojų pasisakymai:
Tomas (5 metų): - Patiko, o blynai buvo 

skanūs.
Sesė Tuntininkė: - Iš trijų kilogramų 

miltų iškepėm blynus.
Loreta: - labai (domi kelionė, o blynai 

skanūs. Nieks iš laivo neiškrito.
Robertas (4 m.): - No - but Ifoundšoniė

A.Čechovo “Valdininko mirtį”. Danny 
viską nufilmavo. Dar vėliau - filmas 
“Kūčios Sydnėjuje”, kurio metu galėjome 
išvysti Ireną ir Romą Kalėdas - Danny 
tėvus, viešėjusius mūsų mokykloje pra
ėjusiais metais.

Na ir pagaliau žodis buvo suteiktas Lo
litai. Ji pasidžiaugė, vėl su savo vyru galį 
lankytis Krosnos mokykloje ir įteikė mums 
dovaną - skaitmeninę vaizdo kamerą, nu
pirktą už 500 dolerių, kuriuos Kalėdų fon
dui paaukojo ALB narys Antanas Krami- 
lius su žmona Lėta. Tai didžiulė staigmena 
ir nuoširdžiausias ačiū. Lolita minėjo įspū
dingus skaičius, kuomet kalbėjo apie lab
darą, kurią Australijos lietuviai siunčia 
Lietuvon. O Kalėdų fondas praėjusiais 
metais mūsų mokyklą rėmė Kalėdinio 
karnavalo metu, buvo pagrindinis rėmėjas 
organizuojant bei rengiant V.Šekspyro 440- 
ajj jubiliejų bei, kaip kasmet, paskutinę 
mokslo metų dieną piniginėmis premijo
mis apdalino geriausius lietuvių k., mate
matikos, rusų k., geografijos, istorijos žino
vus, ištvermingiausią sportininką bei kul
tūrinių renginių organizatorių. Taip pat bu
vome apdovanoti ir už anglų k. Tik šiemet 
nepakako gauti gerus pažymius. Mes - pen
ki drąsuoliai - dalyvavome rašinio anglų k. 
konkurse, kurį organizavo Lolita, o vertino 
ne tik ji, bet ir Mantas - Lolitos 16-mctis 
sūnus ir vienos Sydnėjaus vidurinės mo
kyklos anglų k. mokytoja Andrea. Tie rau
donu rašikliu primarginti darbai yra tikrai 
labai mums brangūs. (Beje, šiame konkurse 
aš laimėjau antrą vietą.). Na, o mokytojus 
Kalėdų fondas pamalonino pinigine premi
ja, skirta kavos pertraukoms.

Pasakodama apie lietuvių gyvenimą 
išeivijoje, Lolita tikino mus, kad geriausia 
gyventi yra Lietuvoje. Ji pateikė keletą 
liūdnų pavyzdžių iš Amerikos bei Austra
lijos tautiečių gyvenimo, kuomet ten ge

big scouts to talk to.
Rimas: - Skirtinga kelionė, buvo proga 

susitikti ir pabendrauti su savo vilkiukais.
Dona: - Įdomi iškyla, labai daug žinių 

sužinojau apie Maribymong upę.
Jessica: - Patiko, net nežinojau apie šią 

upę, o rodos, vis pravažiuojam.
Benita: - Blynai skanūs, žaidimai patiko.
Alex P.: - It was enjoyable, good, on the 

boat you could sit down & relax, yes, the 
pancakes...

Judrina: - Patiko žaidimai, blynai. 
Aidas: - Blynai. Buvo įdomu. Paliko. 
Miki: - Nothing, but good to get together. 
Alex T.: - It was O.K. - Old boat. 
Charles T.: - Very interesting.
Miranda : - It was very interesting and 

fun, my favorite part was seeing a wallaby.
Irta: - Plaukimas turėtų būti trumpesnis. 

Sueiga įdomi.
Susitiksim vėl visi “Džiugo” Tunto me

tinėje iškyloje gruodžio men. 4 dieną Yarra 
Bend parke apie 330 vai. po pietų.

'1 ,' ’bTu'ritifim)& v.S D. CyhikiėHe 

resnio pragyvenimo šaltinio ieškoti nuvy
kę lietuviai nedrįsta parašyti savo tėvams 
Lietuvoje, jog neįstengia susirasti darbo ir 
sunkiai suduria galą su galu.

Kalbėdama apie save Lolita sakė, jog 
metai buvo sunkūs. Teko daug dirbti. Ji 
parengė Australijos Lietuvių Bendruome
nės katalogą, parašė apie 100 įvairiausių 
straipsnių į Australijos, Amerikos bei Lie
tuvos spaudinius, dirbo kartu su vyru įsteig
toje firmoje, toliau studijavo teisę Sydnė
jaus universitete.

Taigi, trumpai pakalbėję, apsikeitę atmi
nimo dovanėlėmis, nusifotografavę visi 
drauge, ėjome žiūrėti Lolitos parengtos 
nuotraukų parodos “Kariški vaizdeliai.”, 
kurioje vertingos nuotraukos iš turiningo 
Lolitos gyvenimo Lietuvoje. Mes seniai 
žinojome, kad Lolita yra užsitarnavusi 
kapitonės laipsnį, bet niekada nesusimąs- 
tėme, ką šis laipsnis reiškia. Tai įvairiausi 
kariniai manevrai Italijoje, Amerikoje, 
Olandijoje, Islandijoje, Danijoje, kai nega
lėjai palūžti ir siaučiant speigams (-30C“), 
ir tvieskiant saulei (+53C°), kai naktis 
turėjai leisti skorpionų ir gyvačių kaimy
nystėje, tai šuoliai parašiutu, tai nuken
tėjusių po žemės drebėjimo gelbėjimas, tai 
traumos, lydėjusios Lolitą ir jos kolegas, tai 
svarbios gynybos ministrų spaudos konfe
rencijos, tai daugkartiniai oficialūs vizitai į 
NATO būstines Briuselyje ir NATO žur
nalistų klubo įkūrimas Lietuvoje, tai stu
dijos Vienos Karo Akademijoje, tai pir
masis interviu Australijos televizijai, išve
dus Rusijos kariuomenę iš Lietuvos... 
Visko ncišvardinsi.

Pabaigsiu sakydama, kad tikrai džiau
giuosi, jog mokausi Krosnos mokykloje. 
Kažin, ar kur kitur būčiau galėjusi sutikti 
Lolitą ir Danny.
Aistė Sutkutė, 9 kl. mok. (sutrumpinta)
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Tęsinys iš MP nr. 32-33
2005 metais rengiamų VII Pasaulio Lie

tuvių Sporto Žaidynių tikslas:
• padėti po visą pasaulį pasklidusiems 

lietuviams susitikti, išsamiau pažinti Lietu
vos kultūrą, puoselėti sporto tradicijas;

• sporto pagalba siekti glaudesnio 
pasaulio lietuvių bendradarbiavimo, lietu
vybės išsaugojimo gyvenantiems užsienyje;

• plėtoti tautoje sveiką stiprinantį spor
tą - sportą visiems;

• propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip 
neatskiriamą tobulos asmenybės ugdymo 
priemonę, sudaryti sąlygas atvykusioms ir 
vietos gyventojams pasivaržyti, siekti 
sportinių rezultatų pagal išgales.

Žaidynių vykdymo laikas ir vieta
Žaidynės vyksta 2005 m. 4 etapais:

| Pirmas etapas - sporto klubuose, 
centruose, sporto - mokyklose, mokymo 
įstaigose (iki 2005 m. kovo 1 d.);

Antras etapas - miestuose, rajonuose 
(iki gegužės 1 d.);

Tkečias etapas- apskrityse (iki birželio 
15 d.);

Ketvirtas etapas - finalinės varžybos 
birželio 30 - liepos 3 dienomis Vilniuje.

Žaidynių dalyviai ir varžybų 
vykdymo sąlygos

VII PLSŽkviečiami dalyvauti neprofe- 
sionalinio sporto atstovai - visų pasaulio 
kontinentų bet kokio amžiaus lietuviai, 
mišrių šeimų atstovai, Lietuvos sportinin

kai mėgėjai, Europos Sąjungos šalių pi
liečiai, gyvenantys Lietuvoje ir esantys 
sporto klubo nariais, pageidaujantys pasi
varžyti vienos ar kitos žaidynių programo
je numatytos sporto šakos varžybose. 
Dalyvių skaičius ir amžius nurodomas at
skirų sporto šakų varžybų nuostatuose. 
Individualios ir komandinės varžybos vyk
domos pagal galiojančias sporto šakų tai- 
sykles, vadovaujantis atskirų sporto šakų; 
sporto visiems varžybų nuostatais. Žaidy
nėse taip pat gali dalyvauti.nejgalūs žmonės 
pagal savo sugebėjimus.

Varžybose dalyvaujantys sportininkai ir 
pavieniai asmenys turi turėti gydytojo 
leidimą sportuoti. Žaidynių dalyviai, atvy
kę iš kitų valstybių, turi turėti sveikatos 
draudimą.

Lietuvos sportininkus į varžybas pagal 
amžiaus grupes atrenka atitinkamas var
žybas vykdančios sporto organizacijos,
sporto šakų federacijos, jos numato ir var
žybų sistemą, kuri pateikiama varžybų nuo
statuose. Užsienio valstybių lietuviams 
atrankinių varžybų principas netaikomas, 
jie dalyvauja finalinėse varžybose.

Žaidynių programa
Žaidynėse rengiamos šios sporto šakų 

varžybos:
1. Tinklinis
2. Pliažinis tinklinis
3. Krepšinis
4. Stalo tenisas
5. Tenisas
6. Futbolas
7. Estafetinis bėgimas “Vilniaus tiltai”
8. Ringas
9. Greitasis čiuožimas riedučiais
10. Biatlas (plaukimas ir bėgimas)

11. Ritinys
12. Sportinė žūklė
13. Biliardas
14. Keliautojų sportas
15. Boksas
16. Žolės riedulys

* Kultūrinė programa
* Žaidynių uždarymas.

Žaidynių nugalėtojų nustatymas 
ir apdovanojimai

Žaidynių individualiųjų ir komandinių 
varžybų rungčių kiekvienos amžiaus gru
pės nugalėtojai ir prizininkai, nustatomi: 
vadovaujantis sporto šakų varžybų .nuo
statais. Finalinių varžybų nugalėtojai ap-. 
dovanojami pirmojo laipsnio medaliais, 
diplomais ir specialiais prizais, prizininkai 
- atitinkamo laipsnio medaliais ir dip
lomais. VII Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių organizacinis komitetas visiems 
oficialiems Žaidynių dalyviams (sporti
ninkams, vadovams, treneriams, teisėjams, 
gydytojams, organizatoriams ir kitam 
pagalbiniam personalui bei rėmėjams) 
įteikia marškinėlius, bei kiekvienos šalies 
delegacijai - atminimo ženklą. Sporto ša
kų federacijos, sporto visiems organizacijos, 
apskričių administracijos, miestų ir rajonų 
kūno kultūros ir sporto padaliniai, kitos 
organizacijos bei rėmėjai gali numatyti 
papildomus prizus ir apdovanojimus.

Paraiškos ir priėmimo sąlygos
Užsienio šalių lietuvių ir Lietuvos 

sporto organizacijos, pageidaujančios 
dalyvauti Žaidynėse, skirtose Lietuvos 
valstybės - karaliaus Mindaugo karūna
vimo dienai paminėti, Kūno kultūros ir 
sporto departamentui (Žemaitės g. 6, 
03117 Vilnius, Lietuva) pirmines paraiškas 
pateikia iki 2005 m. balandžio 15 d. Galu
tinės vardinės paraiškos dalyvauti Žaidynė

se pateikiamos atitinkamos sporto šakos 
federacijai iki 2005 m. birželio 1 d.

Žaidynių atidarymo sporto šventėje 
dalyvauja užsienio ir Lietuvos Respubli
kos sportininkų delegacijos, vilkinčios 
paradine arba sportine apranga, su savo 
sporto organizacijų vėliavomis.

Lietuvos Respublikos sportininkų, 
teisėjų ir juos lydinčio personalo matinimo 
ir nakvynės išlaidas vieną dieną prieš sporto 
šakų varžybų pradžią ir varžybų dienomis 
iš dalies apmoka Žaidynių organizacinios 
komitetas. Užsienio šalių lietuviams spor
tininkams nakvynės ir matinimo išlaidos 
apmokamos vieną dieną iki varžybų pra
džios, varžybų dienom is ir vieną dieną po 
varžybų?Kelionės išlaidas dengia koman
diruojančios organizacijos. Užsienio šalių 
delegacijos atvyksta ir išvyksta savo są
skaita. Atskirų etapų varžybas dengia vie
tos savivaldybės, apskritys. Konkreti už
sienio delegacijų atvykimo į Lietuvą data, 
transporto priemonė, laikas bei dalyvių 
skaičius pranešami Organizacinio komi
teto darbo grupei ne vėliau kaip prieš 20 
dienų iki atvykimo.

Už varžybų saugumą atsako sporto 
bazių vadovai, sporto šakų federacijos, 
sąjungos, vietos savivaldybės.

© .Nusišypsokime
* Pas psichiatrą ateina pacientas, kuris 

skundžiasi, jog jį kankina nepilnaver
tiškumo kompleksas. Po apžiūros psi
chiatras pareiškia: Tūriu jus nudžiuginti. 
Jokio komplekso jūs neturite. Jūs iš tiesų 
nepilnavertis.

* Žurnalistas ima interviu iš ilgaamžės: 
-Kaip manote, kodėl Dievas davė jums 
galimybę gyventi tiek ilgai? - Manau, kad 
dėl to, jog norėjo paerzinti mano gimines.

(Bernardinai)

:inminimJR o Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

Pakartojo ankstesnį prašymą vaikutį 
pervystyti.

- Kai ateis sinjorina, atliks viską, kas 
reikalinga, - nekantravo vienuolė. Bet per 
likusį laiką “sinjorina” taip ir nepasirodė.

Prieš išeidama Aldona pasiteiravo 
sesers, kaip jaučiasi vaikutis po dviejų 
savaičių ligoninėje.

- O, nesirūpinkit, - linksmai atsakė 
sesuo, - jam daug geriau. Jau beveik 
pasveikęs.

- Bet vis dar viduriuoja. ■ A

-One. JiV inuivi f
OI i . & Bet aš pastebėjau...
!k’ '-Tainormalu.

- Jo veidelis toks drėgnas. Ar ne
karščiavo?

- Ne. Temperatūra nepakilo.
- Bet, sesele, jo nugarytė ir kojelės 

skaudžiai raudonos... - vis nerasdama žo
džių, Aldona bandė aiškinti rankomis, bet 
vienuolė jau atsakinėjo kitiems tėvams.

Aldona nuėjo ieškoti Saulutį priėmusio 
gydytojo, bet sužinojo, kad sekmadieniais jis 
neateina, jai reikėsią atvažiuoti kitą dieną.

Ryte, įsakiusi Linukui prižiūrėti Dai
nelę, Aldona vėl iškeliavo į Clinica Pcdia- 
trica. Pakviestas gydytojas tuoj pat atėjo. 
Jis buvo mandagus ir atidus kaip ir per 
pirmą susitikimą. Gydytojas net nusivedė 
Aldoną tiesiai prie Saulučio lovytės. Vai
kelis neverkė ir atrodė linksmesnis negu 
vakar. Motinai plačiai nusišypsojęs, sugrie
bė jos pirštą.

- Matote, jis jau beveik sveikas, - rami
no gydytojas.

- Bet vis dar viduriuoja?
- Ach, tai nepavojinga, praeis. Man tik 

neramu dėl jo plaučių.
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- Ką norite tuo pasakyti, daktare? - 
išsigando Aldona.

- Matot, jis vis kosti, nuolat pakyla 
temperatūra...

- O Viešpatie! - sudejavo Aldona ir at
sirėmė į lovytę, kad nenugriūtų. Gydytojas 
jai pastūmė kėdę.

- Nesijaudinkite taip, nesielvartaukit! 
Nieko baisaus, vaikas sveiksta. Mažiems 
dažnai būna plaučių infekcija, bet praeina 
savaime, niekas net nepastebi. Tiesa, jį šis 
negalavimas užklupo truputį per anksti, 
bet vaikelis taip noriai valgo, kad galime 
būti tikri, jog jis netrukus pasveiks.

- Ar jam dar ilgai reikės būti ligoninėj?
- Na, šių ligų gydymas užtrunka.
- Kaip ilgai?
- Savaites, gal mėnesius.
- Ir visą tą laiką jis bus ligoninėj? - 

Aldona vėl puolė į neviltį.
- Jei norėsite, galėsite pasiimti anksčiau. 

Svarbu, kad imamuose būtų tinkamai pri
žiūrimas. Tačiau dar turime įsitikinti, kad 
jis tikrai sveikas.

- Vadinasi, dabar jis dar sunkiai serga.
- Ne. Bet turime išgydyti ir plaučius.
- Jūs tikrai tikite, kad jis pasveiks?
- Žinoma.
Ji norėjo dar teirautis, bet gydytojas, 

mandagiai šypsodamasis, pertraukė ją 
vidury sakinio ir atsisveikino.

Per kitas šešias dienas Vytautas kasdien 
skambino į ligoninę ir išgirsdavo visuomet 
tą patį atsakymą:

- Jam daug geriau. Jau beveik sveikas.
Ir po savaitės kasdien buvo kartojama, 

kad vaikelis sveiksta, jam daug geriau. Bet 
nuvykusi sekmadienį į ligoninę, Aldona 
rado Saulutį besiblaškantį lovytėj ir be 
paliovos verkiantį. Vos priėjusi, suprato,

kad jis stipriai karščiavo, kaktytėj matėsi 
didelė mėlynė. Pradėjo jį išvystyti, bet įėju
si sesuo piktai nuvarė ją nuo lovytės.

- Sesele, ar seniai jis taip karščiuoja?
- Ne. Temperatūra pakilo tik vakar. 

Truputį.
- Turiu pamatyti gydytoją.
Pažįstamo gydytojo ligoninėj nebuvo. 

Vietoj jo atėjo jaunas, anksčiau nematytas 
vyriškis. Jis mandagiai ir noriai aiškino:

- Vakar jam šiek tiek pakilo tempera
tūra, bet per kelias dienas praeis. Vidury 
savaitės galėsite vežtis namo.

- Kada? - negalėjo patikėti.
- Sakykim, trečiadienį. Jei jūs norite.
- Žinoma, noriu. Trečiadienį.
Kai grįžusi į stovyklą papasakojo Vy

tautui, šis susirūpino:
- Ibrėsime nueiti pas daktarą Hudičių 

ir paprašyti, kad paskambintų į ligoninę 
ir paprašytų vaikelio neišrašyti. Tegul vi
sai pasveiksta...

- Ką tu kalbi? Jei ligoninės gydytojas 
sako, kad galime jį pasiimti, tai ir pasiim- 
sime. Turėtum pamatyti, kaip jis apleistas, 
lyg būtų visiškas našlaitėlis. O jie ten kiek
vieną kartą pasakoja kitą istoriją ir nieko 
jam nepagelbsti. Turėtum jį pamatyti...

Vytautas mėgino ginčytis:
- Ką tu čia su juo darysi, kaip jam pa

dėsi, jei jis sirgs ir verks per naktis? Gydy
tojai negali, ką tu galėsi? Pagaliau, kas bus 
su tavimi?

- Nematei jo kruvinos nugarytės, koje
lių. Dabar dar ta mėlynė kaktoje. Aš bent 
turėsiu jį prie savęs - sausą, švarų, mylimą, 
prižiūrėtą...

Kai kitą trečiadienį su ambulatorijos 
mašina Aldona nuvažiavo į kliniką, ten 
turėjo laukti pusantros valandos. Pagaliau 
atėjęs nepažįstamas gydytojas pranešė, kad 
Saulutis dar kelias dienas turės būti li
goninėje.

- Bet... man sekmadienį sakė... Kas 

atsitiko? Ar jam pablogėjo?
- Ne, Tik jis jau kelias dienas karščiuo

ja, turime stebėti.
- Ar negalėčiau jį pamatyti? Prašau, 

leiskit...
- Šiandien negalima. Ateikit sekma

dienį, kai lankymo valanda.
Po sekmadienio nebeliko vilties. Vai

kutis taip pasikeitė, kad vos galėjai atpažinti. 
Veidelis paseno, susiraukšlėjo. Kūdikis 
neverkė, tik dejavo. Aldona pastūmė ski
riantį stalelį ir atsiklaupė prie lovytės. Jo
kie žodžiai, jokios glamonės negalėjo 
palengvinti ligonėliui, bet kai ji priglaudė 
savo veidą prie sauso, išdžiūvusio žande- 
lio, jis nustojo blaškęsis ir valandėlę gulėjo 
ramiai, tarsi ilsėjosi. Vienuolė nepriėjo Al
donos nuvaryti, lyg jos nematytų. Visą va
landą motina praklūpėjo prie savo vaiko.

Išeidama mėgino surasti gydytoją, bet 
nepavyko. Raštinėje paprašė paskirti jai 
pasimatymą su vokiškai kalbančiu gydyto
ju iš trečio aukšto.

Ryte jos laukė nepažįstamas gydytojas.
- Reikalavote vokiškai kalbančio gydy

tojo, - pasakė jis vietoj pasisveikinimo,- tai 
štai atėjau. Ko jūs norėjote?

Gydytojas vokiškai kalbėjo tobulai, bet 
savotiškai ištariama “f” raidė išdavė jį esant 
žydą.

- Nesugebėjau tinkamai išsiaiškinti raš
tinėje, - atsakė Aldona, - norėjau pamatyti 
gydytoją, su kuriuo anksčiau kalbėjau.

- Turit galvoj gydytoją Mangani. Jis 
atostogauja. Kam jums jo reikėjo?

Aldona paaiškino. Tuomet jums reikia 
gydytojo iš penkto skyriaus.

Laukdama jo ateinat, jis atsisuko į 
Aldoną:

-Jūs vokietė?
-Ne.
- Iš kur esate?
- Iš Lietuvos.

Tęsinys kitame AfPNr.
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Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos narių XXIX Suvažiavimo

PROGRAMA
2004 m. gruodžio 29-31 d.d. Melbourne

Adresas: MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBAS, 50 Errol Street, North 
Melbourne, VIC 3051. Tel: (03) 9555 6204

Trečiadienis, gruodžio 29 d................................... .................................
8:00-8:55 Registracija: susipažinimas prie kavos/arbatos
9:00-9:10 ALB Krašto Tarybos narių 29-ojo Suvažiavimo atidarymas:

A. Vaitiekūnas, Melbourne AVpirmininkas
L. Kalėda, ALB KV pirmininkė
Invokacįja - Kun. Algis Šimkus

Pirmasis Posėdis 9:30-14:00
9:10-9:30 Sesijos atidarymas:

Prezidiumo, Sekretoriato ir Komisijų narių rinkimai, pareigų pasi
skirstymas ir darbo vietų užėmimas. Suvažiavimo darbo taisyklių 
pateikimas, darbotvarkės priėmimas.

9:30-10:00 Suvažiavime dalyvaujančių aukštų svečių pristatymas ir jų sveiki
nimo žodis. Paštu gautų sveikinimų paskelbimas.

ALB Vykdomųjų Organų ataskaitiniai pranešimai už 2003-04 metus
10:00-10:30 ALB Krašto Valdybos pranešimas:

Lolita Kalėda, ALB KV pirmininkė.
Klausimai, diskusijos, pranešimo tvirtinimas

10:35-10:45 ALB Krašto Valdybos finansinė ataskaita: .
Arminas Šepokas, ALB KV Iždininkas.
Klausimai, diskusijos, pranešimo tvirtinimas

10:45-10:55 ALB KV Kontrolės Komisuos pranešimas:
Vytautas Patašius, ALB Krašto Kontrolės Komisijos 
pirmininkas.

11:00-11:30 Kavos/arbatos pertrauka
11:30-12:20 Videofilmas: “ALB 2003-2004 metų veiklos trupiniai”
12:20-12:30 ALB Garbės Teismo pranešimas:

Petras Bielskis, ALB Garbės Teismo pirmininkas.
12:30-12:50 AL Jaunimo Sąjungos pranešimas:

Girius Antanaitis, AL) Sąjungos pirmininkas.
12:55-13:05 Melbourno Apylinkės Valdybos pranešimas:

Andrius Vaitiekūnas, Melbourno AV pirmininkas.
^1^:65-13:15 Canberros Apylinkės Valdybos pranešimas:

Viktoras Martišius, Canberros AV pirmininkas.
13:15-14:00 AL Fondo pirmininko pranešimas:

Algirdas Šimkus, AL Fondo pirmininkas.
14:00-14:05 Bendra suvažiavimo narių nuotrauka.
i4i0^-'15:00’ Pietus'Melbourne Lietuvių Klube.

Ketvirtadienis, gruodžio 30 d..................................................................
Antrasis posėdis: 8:30 - 13:00
8:30-9:00 ALFAS pirmininko pranešimas:

Rimas Mickus, ALFAS pirmininkas.
9:00-9:30 LB Spaudos Sąjungos pirmininko pranešimas:

Vytautas Patašius, LB Spaudos Sąjungos pirmininkas.
9:30-10:00 ALB Krašto Archyvo vedėjo pranešimas:

Viktoras Baltutis, ALB Krašto Archyvo vedėjas.
Klausimai ir diskusijos po kiekvieno pranešimo. Atskiras kiekvieno pranešimo 
priėmimas. Išvados ir pasiūlymai Nutarimų Komisijai.
10:00-10:30 ALB organizaci jų ir narių parama bei aukos Lietuvai:

Halina Statkuvienė, Liet. Katalikių Moterų D-jos pirmininkė.
10:30-11:00 Kavos/arbatos pertrauka
11:00-11:10 Lietuvių Dienų 2006 m. surengimo vieta

Stasys Šutas, Geelongo AV pirmininkas.
KTXXIX suvažiavimo narių pritarimas dėl 2006 m. AL Dienų organizatorių 
ir vietos.
11:10-11:30 Svečio iš Lietuvos pranešimas:

Antanas Petrauskas, Išeivijos ir Tautinių Mažumų Departa
mento prie LR Vyriausybės generalinis direktorius.

11:40-12:00 Lietuvių kalbos mokymas Australijoje:
dr. Liuda Popenhagen, ALB KV vicepirmininkė.

12:30-13:00 Reikalingų ALB spaudinių klausimai:
Vincas Bakaitis, ALB KV Specialių projektų vadovas.

13:00-14:00 Pietūs MelbournoLietuvių Klube.

Penktadienis, gruodžio 31 d........................ ,...........................................
Trečiasis posėdis: 8:30 - 12:00
Teminių pranešimų ir diskusijų tęsinys
8:30-9:00 Naujalietuvių rūpesčiai ir ryšys su ALB:

Daina Šliterytė, ALB Krašto Valdybos sekretorė.
9:00-9:30 ALB stiprinimas Australijoje: tautinės kultūros ugdymas, nauji 

atvykėliai ir ryšys su Lietuva:
Henrikas Antanaitis, PLB narys.

9:30-10:00 ALB Statuto atitikimas dabartinėmis sąlygomis:
Viktoras Baltutis, ALB Krašto Archyvo vedėjas.

10:00-10:30 ALB vizija ir misija:
Lolita Kalėda, ALB Krašto Valdybos pirmininkė.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui

a.a. Marcelės Klimaltės 
atminimui: 

$50

$20

Korp! Romuva
J. ir J. Zaikauskai ($745) 
L. Zaikausko šeima ($85) 
B. Prašmutaitė ( $655 ) 
A. ir J. Šimkaį($875)

aukojos ' a.av vimco Ališausko atminimui:

a.a. Genovaitės Ališauskie
nės atminimui:

$20
$20

B. Prašmutaitė ($635) 
A. ir J. Šimkai ( $855)

$35
$20

K. Zdanius ($600)
O. ir J. Bratiškai ($225)
B. Prašmutaitė ($675)
A. ir J. Šimkai ($895)
J. ir R. Dagiai ($140)$10

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas

Aukos “Mūsų Pastogei” O. AbramaVičienė NSW $ 40.00
O. Grosienė NSW $ 45.00 J. Repševičius WA $ 10.00
J. Mickienė NSW $ 15.00 V. Pošiūnas VIČ $ 15.00
Mrs. Z. Colless ■ NSW $ 10.00 P. Kabaila VIC $ 10.00
B. Leitonas • i.'j:■i..VIC- ..j. .. ..$15.00 E. Kuras NSW $ 5.00
J. Vingrienė . VIC . $ 5.00 A.P. Šurna VIC $ 10.00
Mrs. M. Kemėšis VIC $ 5.00 H. Statkuvienė VIC .^.$5.00
T. Rotcas NSW $ 55.00 D. Vildovas VIC . z; Ji: .-$<125.00
J. Paškevičius TAS $ 10.00 Z. Augaitis VIC $-35/00
R. Sadžius NSW $ 10.00 Mrs. J. Palaitis NSW $ 5.00
L. Tupikas NSW $ 5.00 V. Jakštienė Qld $ 40.00
E. Judickienė NSW $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
E. Bclkienė NSW $ 10.00 “Mūsų Pastogės” administracija

10:30-10:45 Rinkimai:
į naują ALB Krašto Valdybą; į ALB Garbės Teismą;
į ALB Kontrolės Komisiją; į PLB 12 Seimą 2006 m.

Mandatų Komisijos nariai
10:45-11:00 Kavos/arbatos pertrauka
11:00-11:10 Rinkimų rezultatų paskelbimas:

Mandatų Komisijos nariai.
11:30-11:55 Suvažiavimo rezoliucijų priėmimas:

Nutarimų Komisijos nariai.
11:55-12:00 ALB Krašto Tarybos XXIX suvažiavimo darbų trumpa santrauka:

Krašto Tarybos XXIX suvažiavimo Prezidiumo pirm.
12:00-12:00 Iškilmingas ALB Krašto Tarybos XXIX suvažiavimo uždarymas 

Lietuvos Himnu.
12:05-13:00 Pietūs Melbourno Lietuvių Klube.

Pastaba: ALB Krašto Valdyba pasilieka teisę reikalui esant keisti programą.
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Sydnėjaus choras “Daina” kviečia j metinį

KONCERTĄ,
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. 1

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

GYVENK, DIRBK, STUDIJUOK 
AMERIKOJE!

DALYVAUK JAV ŽALIOS KORTOS LOTERIJOJE 
kasmet 50,000 vizos laimėjimų 

informacija ir dalyvavimas veltui - kreipkis dabar 
•••■NatiorialVisaSenice««»'

arba atsiųsk savo pavardę ir adresą atviruku taip:
4200 W»«coDBln Avo NW. Washington OC 20016. USA

♦ 202-298-5601 ♦202-298-5600

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’5 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.

Sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 1 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
i> ‘ ' Bafikstowne 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 
Pullinen tel. 9869 8180 arba Algiui Dudaičiui tel.: 9858 1246.

Ruošos eigą palengvinti, prašome pranešti, kas ir kiek asmenų dalyvaus. Pietus 
siūloma pasirinkti iš 2-3 patiekalų ir pranešti iš anksto (sakysim - cepelinai, 
kugelis, ar kas nors panašaus). Pietų kaina-apie $10.

Po pietų bendras diskusinis pokalbis apie dabartinę Sydnėjaus skautų veiklą 
ir jos ateitį. Taip pat - apie vyresniųjų skautų veiklą “Židinio” vienete, jos tikslus 
ir reikalingumą. Informuosime apie dabartinę ir numatomą Sydnėjaus skautiš
ką veiklą. Nuomones galėsite reikšti lietuvių ir anglų kalbomis.

Visi, kurie domisi skautiška veikla Sydnėjuje, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
“Židinys”

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.

LINKSMOJI VALANDA - HAPPY HOUR - 5 - 6 vai. p.p.

Kūčios - gruodžio 24 dieną, 730 vai. vakaro.

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] 
website can be found at: 

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

Kaina suaugusiems - $25, jaunimui nuo 12 iki 18 metų - $20, 
vaikams iki 12metų -veltui.

Vietas prašome užsisakyti Klubo Raštinėje iki gruodžio 19 dienos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.
SYDNEY LITHUANIAN FOLK DANCE GROUP 

(Reg. Charity cc CFN 1295) “SUKURYS” 

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

Club Bankstown on Sunday 28“1 November at 430 pm (half an hour before the Juniors’ 
rehearsal)

AGENDA: 1. 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.

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 - Melboumo sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

Kviečiame visus - esamus ir buvusius mokytojus bei mokinius į 

Melboumo Liet Mokyklos 50 metų jubiliejinę šventę 
gruodžio 5 dieną, sekmadienį.

11 vai. ryto mokytojai ir mokiniai su šeimomis prašomi dalyvauti padėkos šv. Mi
šiose, šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje, kur mokiniai atliks skaitinius ir giedos.

1 vai. p.p. Teatro salėje, Lietuvių Namuose, mokslo metų užbaigimo koncertas. ALB 
Melboumo Apylinkės Valdyba įteiks premijas Rašinių Konkurso laimėtojams.

Po koncerto - suneštinės vaišės. Pizza mokiniams! Staigmenos...
Laukiame visų - kartu pasidžiaugsime 50 metų lietuviško žodžio ir lietuviškos 

mokyklos gyvavimu! Dalia Didžienė, mokytoja

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Xfytenis 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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