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eseniai įvykusioje “Aušros” tunto sueigoje dalyvių tikrai netruko - dalyvavo ir jaunesnieji, ir vyresnieji skautai, 
ovilės Zduobienės nuotraukoje - Sydnėjaus jaunesnieji skautai.

Jau ES parama Lietuvos kultūrai
(ELTA). Europos Komisijos programos “Kultūra 2000” 

finansinė parama šįmet paskirta ir devyniems Lietuvos kultūros 
institucijų projektams. Bendrai, 233 Europos kultūros projektams 
2004 metais pasiūlyta 32 milijonų eurų parama. Daugiausiai ji 
skiriama kultūros paveldui.

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos projektas yra vienintelis, 
kuriame Lietuvos atstovai bus pagrindiniai projekto vykdytojai. 
Alytiškiai laimėjo finansavimą lietuviško paveldo projektui “Nauja. 
erdvė po senu stogu”, kurį vykdys kartu su partneriais iš Lietuvos, 
Lenkijos ir Švedijos.

Kituose aštuoniuose projektuose Lietuvos organizacijos ar
ba kartu su lyderiu organizuoja projektą, arba yra partneriai, lai 
Vilniaus ir Šiaulių universitetai, Lietuvių kalbos institutas, Lie
tuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Atviros Lietuvos 
fondas, Lietuvos rezistencijos ir genocido tyrimų centras, Šokio 
informacijos centras, Šiuolaikinio meno centras, Europos parkas 
ir šiuolaikinio meno projektas “Jutempus”.

“Kultūros 2000” paramą 35 užsienio rašytojų knygoms išversti 
į lietuvių kalbą pagal “Kultūra 2000” programos vertimo kryptį 
gavo leidyklos “lyto alba”, “Kronta”, “Aidai”, “Mintis”, “Baltos 
lankos” ir “Žara”.

2005-2006 m. pagal programą “Kultūra 2000” bus remiami 
visų sričių meno ir kultūros projektai. Paramos vertė - virš 400 
milijonų eurų. Šiemet Europos Komisija pasiūlė naują kultūrinio 
bendradarbiavimo programą 2007-2013 metams, kuri turės tris 
prioritetus: menininkų ir kultūros veikėjų mobilumas, meno 
darbų mobilumas ir kultūrų dialogas. □

Vutautas _ _ - - - « _oonieia Lietuvos įvykių apžvalga

dinimą.

Jau pasikeitė 
du ministrai

(ELTA). Prezi
dentas Valdas Adam
kus gruodžio 9 d. 
priėmė paskirtojo 
švietimo ir mokslo 
ministro Juozo An
tanavičiaus atsista- 

• Lietuvos muzikos akademijos rektorius 
'Antanavičius, dar nespėjęs prisiekti, vos 
^skyrus jį ministru pats nusprendė pa
traukti iš šių pareigų. J. Antanavičius ži- 
iasklaidai yra minėjęs, esą yra kilusių 
arimų dėl jo galimo bendradarbiavimo su 
iGB. Pats J. Antanavičius tokius ryšius
pigia.

Po kelių dienų švietimo ir mokslo mi- 
listru buvo paskirtas Remigijus Motuzas, 
aip pat buvo paskirtas vidaus reikalų mi- 
listras. Juo bus Gintaras Furmanavičius,
es Prezidentas nesutiko šiame poste pa
virtinti Viktor Uspaskich’o artimą ben- 
įražygį Viktorą Muntianą.

Vis ateina šimtai milijonų
(ELTA, BNS). SAPARD paramai gauti 

įsirašytos ir patvirtintos 844 sutartys už 
>16.9 mln. litų. Paramos gavėjams Lietuvo- 
e iš viso išmokėta 387.4 mln. litų - vien 
Šiais metais jiems pervesta beveik 200 mlri. 
litų. Programa buvo skirta šalims, kurios 
ruošėsi tapti ES narėmis, o įstojus į ES, šiais 
Įnetais pradėtos vykdyti kitos paramos 
programos - Kaimo plėtros planas ir 
Bendrasis prog-ramavimo dokumentas.

“Iki šiol kaime buvo svarbus tik žemės 
ūkis, bet dabar daug dėmesio bus skiriama ir 
bendrai kaimo plėtrai”, - sakė Žemės ūkio 
ministerijos atstovė.

Kaliningrado tranzito tvarkai toliau 
įgyvendinti Lietuva iš Europos Komisijos 
šiems metams gaus 13 mln. eurų (45 mln. 
litų).

Dalis pinigų teks Užsienio reikalų mi
nisterijai, kad padengtų konsulų darbą, įk
lijų spausdinimo darbus. Kita pinigų dalis 
bus skiriama sienos apsaugai, pasieniečių 
mokymui ir t.t. faip pat Europos Sąjunga 
sutiko padengti Lietuvai nuostolius, patiria
mus nesurinkus pinigų už supaprastintas 
Rusijos piliečių vizas, vykstant per Lietu
vos teritoriją iš/į Rusijos į/iš Kaliningradą.

Pagal ES ir Rusijos susitarimą, nuo pra
ėjusių metų liepos 1 d. į Kaliningrado sritį 
ir išjos per Lietuvos teritoriją tranzitiniais 
traukiniais vykstantys Rusijos piliečiai pri
valo turėti supaprastintus tranzito geležin
kelių dokumentus.

Automobiliais ir autobusais tarp Rusi
jos ir Kaliningrado srities per Lietuvą ke
liaujantys Rusijos piliečiai turi gauti supap
rastintus kelionės dokumentus. Šie doku
mentai yra panašūs į vizas, tačiau išduoda
mi paprastesne tvarka ir nemokamai.

Albumas apie kariuomenę
(ELTA). Po šešerių metų parengiamo

jo darbo Vilniaus leidykla “Baltos lankos” 
išleido albumą “Lietuvos karių uniformos 
ir lengviejiginklai XX amžiuje”.

Pasak albumo autoriaus ir sudarytojo 
dr. Jono Vaičenonio, tai unikalus 
leidinysLietuvos kariuomenės istorijoje. 
Originalios fotografijos, uniformų pavyz
džiai ir ginklų brėžiniai bei piešiniai al
bume gyvai ir spalvingai pasakoja apie 
pastarąjį Lietuvos karių gyvenimo šimt
metį. Albumą sudaro eksponatai iš di
džiausių Lietuvos muziejų. Daugelis iš jų

Nukelta į 2 psl.

PO SEIMO RINKIMU Prezidento nuotaikos
Ar Seime prisiekusi tryliktoji Vyriausybė išsilaikys visą kadenciją ? Toks klausimas kyla ir 

dėl to, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje valdančiąją koaliciją sudaro net keturių partijų 
atstovai. Su Prezidentu l/alduAdamkumikalbėjosi “Lietuvos ryto "žurnalistas 
Edmundas JakHaitis. Spausdiname ištraukas. Red.

Ar esate patenkintas 13-ąja Vyriausybe?
Niekas manęs nepaklausė, ar esu paten

kintas, ar ne. Reikėjo sudaryti darbingą, kū
rybingą ir Lietuvos žmonių pasitikėjimą tu
rinčią Vyriausybę. Pats jos sudarymo pro
cesas buvo ilgas, o tai rodo, kad buvo ren
kamasi vadovaujantis kokybės kriterijais. 
Aišku, buvo ir taisyklių, kurių reikėjo lai
kytis, ypač prezidentui.

Pirmą kartą per pastaruosius beveik 
penkiolika metų turime tokios plačios ko
alicijos Vyriausybę. Ji buvo formuojama 
pagal partijų susikurtas taisykles, todėl bu
vau priverstas atsižvelgti į jų valią, nes koali
cija atspindi rinkimų rezultatus. Man buvo 
svarbiausia, kad Vyriausybė būtų kūrybin
ga, stabili ir panaudotų visas galimybes, 
kurios atsiveria gaunant Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą.

Ar Vyriausybėje dar yra žmonių, kurių 
nenorėjote skirti ministrais?

Tų žmonių, kurių nenorėjau, nėra. Šis 
puslapis užverstas.

Jūs garsiai prakalbote apie patirtą 
spaudimą formuojant Vyriausybę.

Buvo toks spaudimas, kokio aš dar nie
kada nesu turėjęs. Jeigu tau dešimt kartų 
per dieną skambina ir reikalauja, kad tu 
padaryk tuojau tą, nes jei išvažiuosi, tai esą 
sustos Seimo ir Vyriausybės darbas, tai ar 
čia yra spaudimas, ar ne? Buvo reikalauja
ma greitai pasirašyti dekretą dėl Vyriausy
bės sudėties. Bet noriu pabrėžti, kad tai ma
no sprendimams neturėjo įtakos.

Ar tiesa, kad sulaukėte ultimatumų, jog, 
nepaskyrus vieno ar kito konkretaus asmens į 
ministrų kabinetą, valdančioji keturių par
tijų koalicija žlugs?

Tokių užuominų buvo.
Kas jums tai sakė?
Aš nevardysiu nė vienos partijos ar po

litiko. Galiu-pasakyti tik tiek, jog tai nebuvo 
vieno žmogaus ar vienos grupės kalbėjimas.

Ar jums nekilo abejonių dėl įvairiau
sių interesų versle turinčio V.Uspaskich’o 
tinkamumo būti ūkio ministru?

V.Uspaskich man labai aiškiai išdėstė 
savo viziją. Jis labai palaikomas ir savo par
tijos, ir visos koalicijos, todėl aš pasirašiau 
dekretą. Jokių abejonių dėl jo neturiu ir lin
kiu, kad jo noras pozityviai tvarkyti Lietuvos 
ūkį duotų gerų rezultatų.

Kai kam atrodo, kad 13-oji Vyriausybė 
turės mažiausiai du vadovus: formaliai - 
A.Brazauską, realiai - VUspaskich’ą?

Aš žinau, kokia yra A.Brazausko patir
tis, padėtis visuomenėje, partijoje, kokios 
yra jo asmeninės savybės ir politinės am
bicijos. Todėl abejoju, kad kas nors galėtų 
stumdyti A.Brazauską jam būnant ministru 
pirmininku. Negaliu to įsivaizduoti,

Neoficialiai kalbama, kad A.Brazaus- 
kas premjeru norėtų dirbti ne visą kaden
ciją. Ar jums teko apie tai girdėti?

Taip. Nemanau, kad tai yra paslaptis. 
A.Brazauskas dar prieš Vyriausybės forma
vimą man yra užsiminęs, kad norėtų padir
bėti dar porą metų.

VUspaskich jau užsimena apie galimą 
koalicijos žlugimą po dvejų metų. Ar ši ko
alicija galėtų gyvuoti be ABrazausko?

Prognozuoju, kad ši Vyriausybė, turėda
ma tiek daug skirtingų asmenybių, kurios 
skiriasi ir charakteriais, ir užmojais, ir dar 
daug kuo, stengsis įrodyti visuomenei, kad 
gali dirbti. Pagyvensim-pamatysim. □
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paSs8 Trumpai iš visur
♦ Gruodžio 12 
d. palestiniečių 
Hamas ir Fatah 
Vanagų kovotojai 
užpuolė Izraelio 

• sargybos būstinę 
Gazos ruože, Egip
to pasienyje. Būsti
nės įgulą sudarė 
kariai iš specia
laus beduinų dali

nio. Puolimas pradėtas išsprogdinant pu
santros tonos bombą po būstine, iškasus 
600 metrų tunelį iš gretimos sodybos. 
Puolimas atremtas, bet nuo sprogimo žu
vo penki kariai, šeši sužeisti.
♦ Gruodžio 13 d. Sirijos sostinėje Da
maske nepasisekė bandymas nužudyti 
vietinį Hamas karinį lyderį Musbah Abu 
Hweil. Bomba sprogo lyderio automobi
lyje, jam su šeima iš jo išlipus, sužeisdama 
kelis keleivius.
♦ Gruodžio 15 d. Palestinos Laisvinimo 
Organizacijos lyderis Mahmoud Abbas, 
kandidatuojantis j dabar laisvą palestiniečių 
prezidento postą, kreipėsi į palestiniečius, 
siūlydamas sustabdyti ginkluotus Izraelio 
užpuolimus ir vėl pradėti derybas. Mah
moud Abbas šį viešą pareiškimą padarė lan
kydamasis Saudi Arabijoje.
♦ Gruodžio 15 d. Irake netoli Karbala 
miesto nukrito sraigtasparnis, sugedus jo 
varikliui. Žuvo trys lenkai kariai.
♦ Indonezijos saugumo policija tikrina 
maistą, patiekiamą aukštiems valstybės 
pareigūnanms. Atsargumo priemonės su
stiprintos, kai rugsėjo mėnesį buvo nunuo
dytas žmogaus teisių veikėjas Munir Said 
Thalib, skridęs iš Indonezijos į Amster
damą Olandijoje. Gruodžio 15 d. policija 
užtiko arseno nuodų soto sriuboje, skirtoje 
Indonezijos viceprezidentui Jusuf Kalia, 
kai jis lankėsi Bali saloje Golkar partijos

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
publikuojami pirmą kartą

J. Vaičenonis prieškarinės Lietuvos 
kariuomenės istorija domisi jau dešimtį 
metų. Spaudoje yra pasirodžiusi ne viena 
šio mokslininko publikacija apie uniformų 
ir ginklų istoriją, taip pat kariuomenės vie
šojo gyvenimo ir karo belaisvių temomis.

Reabilituoja sovietmetį?
Pasak žurnalą “Ekstra”, Mokslų akade

mijos (MA) profesoriai ėmėsi reabilituoti 
sovietmečio Lietuvą. Ta pati MA, kuri maž
daug prieš metus nutarė pašlovinti LKP CK 
pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų jo 100- 
ųjų gimimo metinių proga, dabar kuria dar 
rimtesnius planus - išaukštinti Sovietų Lie
tuvos laimėjimus.

Premjero A.Brazausko prašoma surasti 
lėšų mokslinei konferencijai, kurios tema 
- “Lietuva tarybiniais metais: pasiekimai 
ir praradimai”. Konferencijos medžiagą 
planuojama sudėti į 750 puslapių monogra
fiją, kurios leidybai reikėtų 70,000 litų.

Kaip šios temos būtų atspindėtos, aiškė
ja iš konferencijos rengėjų pavardžių: jau 
vien ką reiškia L.Truskos pavardė - istoriko, 
kurio mokslinį laipsnį buvę politkaliniai 
ir tremtiniai rašo tik kabutėse, nes jis ne kar
tą net tarptautiniu mastu menkino rezis
tenciją bei partizanų kovą už Lietuvos laisvę.

Šios konferencijos iniciatoriai jau gavo 
praėjusios kadencijos Seimo narių KPruns- 
kienės, K. Bobelio, J.Karoso ir A.Kunčiūno 
raštišką pritarimą. “Ekstros” žiniomis, pi
nigų konferencijai Vyriausybė kol kas nera
do: rezervo fondas esąs tuščias.

Nauja moneta ir filmai
(ELTA). Lietuvos bankas (LB) išleido 
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suvažiavimo metu.
♦ Gruodžio 15 dieną du albanai pagrobė 
autobusą Atėnuose, paimdami įkaitais 26 
keleivius. Jie reikalavo išpirkos vieno 
milijono JAV dolerių bei lėktuvo išskri
dimui į Rusiją, grasindami išsprogdinti 
autobusą. Sekančią dieną abu ginkluoti 
albanai taikingai pasidavę policijai. 
Paaiškėjo, kad jie neturėjo sprogmenų.
♦ Naujasis Vanuatu ministras pirminin
kas Ham Lini pakeitė savo pirmtako 
Serge Vohor konfrontacinę politinę liniją 
santykiuose su Australija ir Kinija. Vanuatu 
atšaukė Thivano diplomatinį pripažinimą. 
Gruodžio 17 dieną Vanuatu pasirašė 
susitarimą su Australija, pažadėdama 
kovoti prieš tarptautines nusikaltėlių 
grupuotes.
♦ Po ilgų pasitarimų ir ginčų, gruodžio 
17 dieną Europos Sąjungos vadovai nuta
rė, kad iš principo galima Turkiją priimti 
nare į EuroposSąjungą, jei ji sureguliuos 
savo santykius su Kipru. Formalios dery
bos su Turkija dėl įstojimo į nares prasidės 
2005 metų spalio 3 dieną. Tlirkijos įstoji
mo į Europos Sąjungą priešininkai nuo
gąstavo, kad Turkija yra per didelė valstybė, 
Europos Sąjunga per daug išsiplės į Aziją, 
kad jos musulmonai gyventojai masiškai 
užplūs Europos kraštus, jau ir taip turin
čius per dideles turkų tautines mažumas.
♦ Gruodžio 19 d. Golkar partija Indone
zijoje savo lyderiu didele balsų persvara 
išrinko Jusuf Kalia, dabartinį Indonezijos 
viceprezidentą. Iki šiol opozicijoje vyriau
sybei buvusi Golkar partija dabar greičiau
siai pakeis savo politinę liniją, žymiai 
sustiprindama Indonezijos prezidento 
Susilo Bambang Yudhoyono įtaką.
♦ Vėl paaštrėjo kovos su komunistiniais 
sukilėliais Nepalo karalystėje. Iki gruodžio 
19 d. vienos savaitės laikotarpyje žuvo 29 
kareiviai, 4 policininkai ir 98 sukilėliai. □ 

naują 50 litų proginę sidabrinę monetą iš 
UNESCO pasaulio paveldo serijos, skirtą 
Kuršių nerijai. Tai jau 40-oji LB išleista 
proginė moneta.

Šią 2000 tiražu išleistą proginę monetą, 
kurią sukūrė vilnietis Rytas Jonas Belevi- 
čius, galima įsigyti LB skyriuose Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Jos kaina reprezen
tacinėje dėžutėje - 90 litų, be dėžutės - 75.

Ta proga Vilniuje pirmą kartą parody
tas naujas dokumentinis filmas “Iš lito is
torijos. Monetos”, sukurtas LB užsakymu. 
“Įvedus eurus mūsų pinigai taps tik istorija. 
Žinosime, kad atitinkamu laikotarpiu tokie 
pinigai buvo. Jie lieka ir liks muziejuose, liks 
privačiose kolekcijose ir, manau, tam tikra 
prasme bus mūsų istorijos dalis. Norėdami, 
kad ji būtų spalvingesnė, iniciavome lito 
istorijos įamžinimą dokumentinėje juostoje ”, 
- sakė LB vadovas Reinoldijus Šarkinas.

Lygiagretus filmas “Iš lito istorijos. 
Banknotai” visuomenei buvo parodytas 
2002 metais.

“Archeologijos gelbėjimo” 
programa

(ELTA). Gruodžio 16-18 dienomis 
Vilniuje lankėsi tarptautiniai archeologijos 
ekspertai iš daugiau nei 20 Europos šalių. 
Jie siekia parengti bendrą Europos Sąjun
gos šalių “gelbėjimo archeologijos” planą.

Seminaro dalyviams buvo pristatytos 
Europos ir Lietuvos archeologijos proble
mos, Vilniaus senamiestis, preliminari 
“gelbėjimo archeologijos” programa ir 
kompaktinė plokštelė “Lietuva iki Mindau
go” lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis.

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

Mieli Australijos lietuviai, ,
Man labai malonu pasveikinti Australijos Lietuvių Dienų ir ALB Krašto 

Tarybos XXIII.suvažiavimo dalyvius ir svečius, susirinkusius į šią gražią tautinės 
kultūros šventę.

Jūsų visuomeninė ir kultūrinė veikla liudija, kad Australijos lietuviai 
brangina ir puoselėja lietuvių kalbą, pagarbą ir meilę Tėvynei, jos istorijai, ugdo 
tautines tradicijas, buria ir vienija Bendruomenės narius. Labai prasminga, kad į 
lietuvišką veiklą įsijungia jaunimas, kuriam teks toliau pratęsti tėvų ir protėvių 
darbus, saugoti lietuvybės dvasią.

Kur begyventų mūsų tautiečiai, jie visi yra vienos motinos Lietuvos vaikai, 
sūnūs ir dukros, priklauso vieno medžio kamienui - lietuvių tautai, yra vienodai 
brangūs ir reikalingi.

Jūsų šventiniai renginiai vyksta Šv. Kalėdų dienomis ir Naujųjų Metų 
išvakarėse. Sveikindamas šia proga aktyvią Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
visus žaliajame žemyne gyvenančius tautiečius, linkiu laimės, sėkmės veikloje, 
susitelkimo, laimingų 2005-ųjų metų.

Algirdas Brazauskas
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

Garbūs Australijos Lietuvių Bendruomenės nariai!
Nuoširdžįai sveikiname Australijos Lietuvių Bendruomenės narius ir 

svečius, susirinkusius į ALB Krašto Tarybos XXIII suvažiavimą.
Lietuvių išeivija per visą XX a. ir šiandien išskirtine ištverme, darbu, 

kūrybiškumu, atkaklumu ir pasiaukojimu rėmė ir remia savo Tėvynę. Pagrįstai 
yra teigiama, kad mūsų išeivija - Lietuvos ambasadorius pasaulyje. Džiaugiamės, 
kad per pusę šimtmečio toli nuo Tėvynės Jūsų Bendruomenė vienija Australijos 
lietuvius, puoselėja lietuvių kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas.

1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas skyrė ir skiria ypatingą 
dėmesį lietuvių išeivijai. Jau daugelį metų universitete veikia Išeivijos studijų 
centras, savo veiklą plečia kartu su Kauno m. savivaldybe įsteigtas Išeivijos 
institutas. Džiaugiamės, kad Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkės 
Lolitos Kalėdos pastangomis užsimezgė turiningi universiteto bendruomenės ir 
tėvynainių Australijoje santykiai.

Tegusl artėjančios Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šventės suteikia Jums naujų 
vilčių, ištvermės, džiaugsmo ir sveikatos.

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės vardu
Prof. Vytautas Kaminskas

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius

Paskirti kultūros ir meno premijos laureatai
(ELTA). Lietuvos nacionalinių kultū

ros ir meno premijų komitetas gruodžio 13 
d. paskelbė devynis 2004 metų laureatus.

Rašytojai Onei Baliukonei (Baliuko- 
nytei) Nacionalinė kultūros ir meno pre
mija paskirta už poetinį idealizmą, kūry
binės programos vientisumą ir nuosek
lumą. Teatro dailininkė, scenografe Jūratė 
Paulėkaitė apdovanota už įspūdingą, teat
ro meno autoritetą keliančią moderniųjų 
spektaklių scenografiją.

Nacionalinę premiją pelnė ir rašytojas 
Sigitas Parulskis, įvertintas už novatorišką 
literatūrinę kūrybą, jungiančią skirtingus 
visuomenės ir individo patirties klodus, 
stiliaus atnaujinimą. Dailininkas Petras 
Mazūras Nacionaline premija apdovano
tas už šiuolaikinės skulptūros plastinės 
kalbos atnaujinimą, meninę ekologinių 
problemų aktualizaciją.

Kompozitorius Rytis Mažulis premiją 
pelnė už naujus kelius lietuvių muzikoje, 
novatoriškas garsų strategijas, revizavusias 
muzikos laiko ir erdvės sampratą bei atli
kimo tradicijas. Nacionalinė premija pa
skirta Valstybiniam Vilniaus kvartetui už 
aukšto meninio lygio, originalias, įvairia-

A. Saudargas - ambasadorius Vatikane
(ELTA). Gruodžio 6 d. per iškilmingą 

audienciją Lietuvos diplomatinės atsto
vybės prie Šventojo Sosto vadovas Algirdas 
Saudargas Popiežiui Jonui Pauliui II įteikė 
Lietuvos Prezidento pasirašytus skiria
muosius raštus.

Kaip įprasta tokiomis progomis, pa
sitikti ambasadoriaus ir jo žmonos Laimos 
Saudargicnės į Lietuvos ambasadą atvyko 
Popiežiaus rūmų dvariškiai. Automobilių 
kortežą iki pat Vatikano sienos lydėjo 
Italijos policija. Apaštalinių rūmų kieme 
pasitiktas Popiežiaus rūmų prefekto, am
basadorius su žmona Šveicarų gvardijos 
garbės sargybos ir rūmų dvariškių buvo 

kryptes, visuomeniškas programas, inten
syvią ir kūrybingą koncertinę veiklą.

Operos solistė Sigutė Stonytė Nacio
nalinę premiją pelnė už aktorinio ir vo
kalinio meno meistrišką sintezę, pastarųjų 
5-rių metų operinius vaidmenis ir prog
ramas. Dailininkas Mikalojus Povilas Vilu- 
tis Nacionalinę premiją pelnė už naujuo
sius šilkografijų ciklus, originalias ir este
tiškai veiksmingas formas-ženklus, prasmi
nių situacijų raiškumą. Nacionalinė premi
ja paskirta ir fotomenininkui Stanislovui 
Žvirgždui už lietuviškų peizažų fotografinį 
tikrumą ir meninį įtaigumą, tradicijos bran
dumą ir atnaujinimą, autorines knygas.

Nacionalinių premijų komiteto narys 
Valentinas Antanavičius sakė, jog šįmet 
laureatai buvo išrinkti iš 20 pasiūlytų 
kandidatų. Didžiausia konkurencija bu
vusi tarp penkių dailininkų. Tarp laureatų 
nėra kino kūrėjų ir aktorių, nes jų kan
didatų, pasak V. Antanavičiaus, komitetui 
nebuvo siūlyta. Laureato diplomai, ženklai 
ir piniginės premijos po 42,500 litus 9 lau
reatams bus įteiktos Vasario 16-osios iš
vakarėse. Tęsiant tradiciją, iškilmes nu
matoma surengti Prezidentūroje. □ 

palydėti į privačią Popiežiaus biblioteką.
Privatus pokalbis truko maždaug 15 

minučių. Pagal Vatikano protokolo tai
sykles, audiencijos metu oficialios kalbos 
nebuvo sakomos, tačiau pasikeista jų teks
tais. Pažymėtina, kad Popiežiaus kalbos 
originalas buvo pateiktas lietuvių kalba. 
Jame Jonas Paulius II prisiminė 1993-iųjų 
viešnagę Lietuvoje, pasidžiaugė per pasta
ruosius keliolika metų Lietuvoje vykusiais 
pasikeitimais ir Lietuvos naryste Europos 
Sąjungoje. Oficialios skiriamųjų raštų įtei
kimo dalies pabaigoje Popiežiaus rūmų 
dvariškių lydimas ambasadorius su žmona 
aplankė Šventojo Petro baziliką. □
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Bendruomenės baruose
Melbourno “Dainos Sambūrio” 

55-tas metinis koncertas
Įžanginiu žodžiu šį koncertą atidarė 

choro “Dainos Sambūris” pirmininkė 
Danutė Lynikienė.

Jubiliejinį koncertą pradėjo vyrai su 
“Žygiu į Vilnių”. Tai ne tik žygis j Vilnių, 
bet ir mes įžengėme į 56-uosius metus.

Kodėl koncertą pradėjo vyrų choras? 
Ogi todėl, kad prieš 55-erius metus Mel
bourno vyrų choras pirmą kartą pasirodė 
Melbourno scenoje. Taigi, ir šio koncerto 
metu pirmoje dalyje dominavo mūsų vyrai. 
Chorui diriguoja Birutė Prašmutaitė, akom
panuoja Zita Prašmutaitė ir Rita Mačiu- 
laitienė. Koncerte dalyvavo ir choro sve
čiai - solistas Stepas Levickis ir Jazminą 
Cininas.

Pirmoje dalyje visi choristai prisistatė 
ir iš kiekvieno išgirdom, kiek jis metų dai
nuoja chore. “Dainos Sambūrio” veteranė 
Aldona Baltrūnienė dainuoja jau 53-jus 
metus. Sveikinam ją. O mūsų jauniausias 
dainininkas - Kazys Zdanius - dainuoja 3 
mėnesius. Suskaičiavus visų išdainuotus 
metus, susidaro 644 metai ir 3 mėnesiai. 
Jaunutis Vaitkus, nors ir nebuvęs choro Val
dyboje, visgi per daugelį metų ne tik daina
vo, bet ir virė cepelinus. Tai jo dėka buvo pa
rūpinti laipteliai choristams sustoti. Jam 
suteiktas choro Garbės nario vardas.

Po pertraukos choristai pakvietė į 
“Čigonų vakaronę”. Gražūs čigonai, o 
moterys dar gražesnės ir jaunos. Sako 
čigonas be arklio, tai ne čigonas. Deja, 
Klubo pirmininkas arklio mums neleido 
atsivesti, mat Klubas švarus. Apsiėjom be 
arklio, bet čigonai praturtėjo, arklį išmai

Pripažinimas Irenai Stumbrienei
This year the Victorian Multicultural 

Commission (VMC) has instingated a new 
initiative: “The Victorian Refugee Recog
nition Record” to recognise Victorians from 
a refugee background who have made 
significant contributions to the Victorian 
community in their own individual ways.

This initiative seeks to dispel common 
myths regarding refugees, particularly the 
misconception that refugees take from the 
community without giving anything in return. 
It seeks to demonstrate to the broader 
community that refugees contribute 
immensely to our society through their skills, 
qualifications, experiences and unique 
perspectives. Categories include community, 
huma-nitarian, commercial, science, the arts, 
technology, entertainment, sport and 
education.

The ALB Melbourne Associations’ then 
Vice-President Kristina Baškytė 
successfully nominated Irena Stumbricnc 
who along with 22 other recipients were 
presented with certificates on October 
29th. Irena is currently a presenter of the 
Lithuanian radio program in Geelong and 
was active on the Baltic Womens’ Council 
as well as being an honorary life member 
and former president of Varpas sports club.

She has been particularly active in 
promoting refugee issues and creating 
opportunities by which their stories can be. 
shared fostering tolerance and understanding. 
She has worked within community radio to 
develop successful partnerships across a 
broad context attempting to transcend and 
unify that which appears to divide. As 
president of the Multicultural Committee of 
Geelong Community Radio she successfully 
obtained a grant from DIMIA’s “Living in 
Harmony” program for a project entitled 
“You/Me Australian” which sought to 

nė {pianiną, kad būtų įdomiau.
Šokom ir dainavom “Ant kalno kalne

lio”, ’’Kas subatos vakarėlį”, “Gegužinė”, 
“Mano stebuklas laukimas”, “Meilė 
pražydo sekmadienį”, “Vien tik tango”. 
Stepas. Levickis išpildė “Sin Tu Amor” ir 
serenadą “Gitana”. Gintaras Radzivanas 
pašoko čigonų šokį. Buvo smagu ir linksma.

Nuolatinė “Dainos Sambūrio” rėmėja 
Elenutė Korsakaitė paaukojo $1000. 
Nuoširdus ačiū jai už tokį dosnumą. 
Anonimas paaukojo $100,  Vladas Bosikis 
OAM - $40. Ačiū.

Sydnėjaus choras “Daina” pasveikino 
eilėraščiu. Nijolė Bratan pasveikino 
“Dainos Sambūrio” choristus Geelongo 
choro vardu. Po to pasveikino Melbourno 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Andrius 
Vaitiekūnas. Choro “Danos vyrai” vardu 
pasveikino Augustinas Tomkevičius.

Dėkojam visiems, kurie prisidėjo prie 
programos: Stepui Levickiui, Jazminai Ci- 
ninaitei-Lipšienei, akompanistei Amy 
Lloyd, Gintarui Radzivanui, jauniausiom 
šokėjom-čigonikėm - Judrinai Kymantai
tei, Mirandai Tigani, Ellai Caldwell, Rimui 
Strungai, Zigmui Augaičiui, Nikalojui 
Kozlovskiui, Jūratei Šimkienei - už čigo
niškas dekoracijas, kurios puošė salę.

Po koncerto visi buvo pakviesti pa
sivaišinti kava, pyragais, riestainiais ir kitais 
užkandžiais.

Dėkojam visiems choristams, daly
viams, svečiams, žiūrovams. Iki pasima
tymo ALD Dainų Šventėje gruodžio 28 
dieną. Choristė

Nuotraukoje - Irena Stumbrienė priima 
sveikinimus.

review attitudes, policies and procedures 
which impede harmonious relationships 
between peoples from diverse cultural, 
racial and religious backgrounds. She was 
also coordinator of the Multicultural 
exhibition “Hidden Treasures of our 
Heritage” which promoted the contrib
utions made to Geelong, particularly in 
industry, by Baltic and other “first- 
wave”post WWII refugees. Irena also was 
a Foundation member of the “Back to 
Bonegilla" Anniversary Reunion Festival.

Irena’s work inspired the VMC to the 
extent that she was invited to speak after 
the VMCCommissioner George Lekakis’ 
opening address. Her speech so impressed 
those present that she has since been invited 
to become a member of the Selection 
Committee for the award.

We would like to congratulate Irena on 
her success and hope that her work 
continues to inspire all of us as to our future 
possibilities.

Kristina Baškytė

Zigmo Augaičio nuotraukoje - dainuoja Melbourno “Dainos Sambūris”.

Melbourno “Dainos Sambūris” pakvietė į “Čigonų vakaronę”. Zigmo Augaičio nuotr.

Kariuomenės Šventė Hobarte
Šeštadienį, lapkričio 27 dieną, Hobarto 

lietuviai šventė Kariuomenės dieną vėl pas 
p. B.Šikšnių (“lietuvių namuose”). Atvyko 
virš 30 žmonių - visi tie, kurie lankosi 
lietuviškuose minėjimuose ir kituose ren
giniuose..

Kadangi Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Endrius' Jankus pasitraukė iš 
Valdybos, tai Juozui Paškevičiui teko su
organizuoti ir pravesti šį minėjimą. Jis 
pasveikino atvykusius ir pasakė trumpą 
atidarymo kalbą, pabrėždamas šios Šven
tės reikšmę. Tylos minute pagerbėme 
karius, kovojusius už Lietuvos laisvę. Pri
siminti ir kariai, kurie gyveno Hobarte ir 
neseniai mirė - leitenantas Aleksas Kant- 
vilas, viršila Hendrikas J uodvalkis, puska
rininkis Stasys Domkus ir daugelis kitų, 
kurie mirė anksčiau.

Programą pradėjo klubo “Perkūnas” 
pirmininkas Mindaugas Kožikas eilėraš
čiu: “Mes Lietuvos kareivėliai”.

Paskaitai pakviestas dr. Algimantas 
Taškūnas lietuviškai ir angliškai nušvietė 
kariuomenės atliktus darbus. Priminė, kad 

B.Šikšniaus nuotraukoje - ALFAS pirmininkas Rimas Mickus (kairėje) ir Hobarto 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Juozas Paškevičius priėjo vasarnamio.
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lietuviai - taiki tauta, nieko neužpuola, bet 
reikalui esant - ginasi. Eilėraštį “Žygiuo
jam kaip žygiavom” paskaitė Apylinkės 
Valdybos sekretorė Loreta Eskirtienė.

Sugiedojus Tautos Himną, sekė Val
dybos metinis pranešimas. Priminta, kad 
dalyvauta kitų organizacijų veikloje, 
suruošti 4-5 minėjimai, lankomi ligoniai ir 
t.t. Kalboms pasibaigus vaišinomės M. 
Kožiko kepta mėsa ir dešrelėmis.

Dabartinę Hobarto Apylinkės Valdybą 
sudaro:

pirmininkas - Juozas Paškevičius, 
pirm, padėjėjas ir kasininkas -

Mindaugas Kožikas, 
sekretorė - Loreta Eskirtienė, 
naiys - Bonifacas Šikšnius.
Komiteto adresas:
(Pirm.) 59 Sixth Ave
Moonah West, Tas. 7009
Telef.: (02) 6272 6360
Sekretorės tel.: (02) 6249 4031.
Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 

Metų!
' Juozas Paškevičius
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Gražiai pagarsino Lietuvą
Algimantas Taškunas

Nemažai lietuviams rūpimų klausimų 
buvo iškelti ir išsamiai aptarti 2004 m. 
spalio 1 - 2 d.d. Melboumo Universitete ir 
Lietuvių Namuose. Tą savaitgalį įvyko 2004 
m. Pabaltiečių Studijų konferencija - iš viso, 
jau dvyliktą kartą. Šį pabaltiečių pasiro
dymą ir pabendravimą kas antrus metus 
suruošia AABS - Pabaltijo Studijų Pažan
gos Draugija (Association for the Advance
ment of Baltic Studies, Australasia).

Pirmoji AABS Pabaltiečių Konferencija 
Australijoje įvyko beveik prieš 23 metus, 
1982 m. sausio 8-9 d.d. Nuo to laiko 
Konferencijų klausytojai kiekvieną kartą 
išgirsta įdomios medžiagos, vis naujomis 
temomis, apie Lietuvą. Taip buvo ir šiemet: 
net penkios paskaitos tiesioginiai lietė 
lietuvius ir mūsų Tėvynę.

Viešnia iš Sydnėjaus, Isolde Požclaitė- 
Davis AM, savo paskaitoje apžvelgė Sibiro 
tremtinių literatūrą, įskaitant ižvežtųjų po
eziją, atsiminimus, autobiografijas, dieny
nus, laiškus ir įvykių aprašymus. Savo ana
lizę Isolde Poželaitė-Davis AM padalijo į 
tris laikotarpius, ir įvairius tremtinių per
gyvenimus ji aptarė atitinkamo laikotarpio 
šviesoje. Prelegentė pabrėžė tremtinių 
moralinį ir fizinį stiprumą, tėvynės ilgesį ir 
jų ryžtą nežūti. Gaila tik, kad konferencijos 
programos laiko suvaržymai jai neleido 
plačiau išvystyti šios kankinių kančiomis 
perpintos temos.

Dr. Kristina Brazaitienė klausytojams 
priminė Karaliaučiaus-Kaliningrado- 
Kbnigsberg’o srities margą istoriją ir pa
brėžė, kad pirmieji šio krašto gyventojai 
buvo lietuviai. Net ir vėliau, įsigalėjus vo
kiečių valdžiai ir vyravimui, Karaliaučius 
liko įtakingas lietuvių kultūros lopšys. Po

National and cultural identity 
in a foreign land

2003 melais Deakin University (Geelong) Gražinai Pranauskiensi 
suteikė Master of Arts (by research) laipsnį. Apie jos šiam laipsniui pateiktą akademinį 
darbą rašo David Sadauskas. Red.

Recently 1 read with great interest a 
thesis by Gražina Pranauskas titled: 
“National and Cultural Identity in 
Diaspora: A Study of Australian- 
Lithuanians”. Discussing it with her I was 
surprised to hear that I was one of only a 
few people to have read it. I assumed that 
having interviewed so many people that at 
least some would bewailing in anticipation 
of the findings as I was. On the other hand, 
I know of very few who share my interest in 
sociology. I have a Bachelor of Arts degree 
majoring in this field that I completed off- 
campus, part time for my own pleasure and 
self-education. I find that such studies can 
reveal some of the hidden structures of 
society, often exposing the uglier aspects of 
our deeper nature and challenging the 
norms and conventions of society, and as 
such they are unpopular to many.

This thesis aims to analyse the 
challenges of migration and resettlement, 
how old memories affect thought and 
behaviour and the difference between old 
and new migrants. This study is the first 
time that a more in-depth analysis has been 
done with live participants and live 
interviews conducted Australia-wide. The 
questionnaire was sent to 396 people of 
Lithuanian descent and 172 responses 
were received. Some 82 randomly selected 
people were involved in live interviews. 
Whether these numbers are enough to 
provide a fair indication of our 
_______________________________________ many respondents using both Lithuanian 
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Antrojo Pasaulinio karo, taip vadinama 
Rytų Prūsija tapo Jaltos-Potsdam’o 
sutarčių auka ir atiteko Rusijai. Sovietai 
išgyvendino vokiečius, į sritį perkėlė 
naujus gyventojus - rusus ir tūkstantį vie
tovardžių pakeitė rusiškais vardais. Ka
liningrado ateitis nėra aiški, ypač dabar, 
kai Lietuva ir Lenkija įsijungė j Europos 
Sąjungą. Dr. Brazaitienė buvo apsilankiusi 
dabartiniame Kaliningrade ir trumpai 
pasidalino savo įspūdžiais.

Dr. Algimantas Taškūnas iš Tasmanijos 
Universiteto kalbėjo apie stambų lietuvių 
ateivių įnašą į Australijos kultūrą ir davė 
daug pavyzdžių. Dr. Taškūnas taip pat iškė
lė rečiau minimą faktą: kaip kiekvienoje 
valstybėje imigrantų naujoji gyvenvietė ir 
kultūra gali paveikti pačią ateivių gimtąją 
kalbą ir tautosaką. Kaip pavyzdį, dr. 
Taškūnas vardijo Lietuvos karaimus. Jų 
pasakose ir padavimuose dar ir šiandien 
yra dažnai minimi lietuviai, Didysis Ku
nigaikštis Vytautas ir jo žirgas.

Tačiau ne vien lietuviai žino ir sugeba 
kalbėti apie Lietuvą. Šios Pabaltiečių Kon
ferencijos maloni staigmena buvo: dvi 
jaunos australės studentės iš Tasmanijos 
Universiteto. Abi skaitė paskaitas, liečian
čias lietuvius irabi pasirodė labai įspūdingai.

Kate Gross papasakojo susirinku
siems, kaip Simas Kudirka lankėsi Aus
tralijoje 1980 m. ir kaip jis viešame susi
rinkime Hobart’e (Tasmanijoje) atskleidė 
savo pergyvenimus Sovietų kalėjimuose. To 
pasėkoje, Tasmanijoje įsisteigė ekumeninė 
Kalinių Bičiulių Draugija (Friends of the 
Prisoners). Kiekvienam Bičiuliui buvo 
paskirtas sąžinės kalinys Sovietijoje (jų 
tarpe visi žinomi lietuviai kaliniai), kuriam 
kiekvienas Bičiulis kas mėnesį atskirai rašė 
laiškus, už jį meldėsi ir visokiais būdais

Gražina Pranauskienė.

communities’ attitudes, is hard to say.
The study is organised in five sections. 

The first deals with the history of 
Australian-Lithuanians for non
Lithuanians. It is a story which we all know, 
but its always interesting to read a new 
overview of an old subject, especially 
history which can be rewritten from so many 
perspectives. Next are the questions and 
interviews upon which the findings are 
based. The extensive questionnaire gave 
respondents plenty of opportunity to 
comment on the present state of affairs and 
also look forward into the future. The 
interviews often showed an idealisation of 
Lithuanians’ homeland. Notable is the way 
two languages can get so mixed up with 

siekėjo išlaisvinimo. 11-kos metų bėgyje 
Kalinių Bičiuliai pritraukė 2000 aktyvių 
narių iš viso pasaulio, daugiausiai australų 
irnaujazelandiečių. Iki 1991 m. visi Bičiuliams 
žinomi sąžinės kaliniai jau buvo laisvėje.

Lietuvos Studijų Sambūris Tasmanijos 
Universitete (LSS) pernai pasamdė Kate 
Gross ir dar vieną autorių (Darien Rozen- 
tals), kad parašytų šią nuostabią Kalinių 
Bičiulių istoriją, ypač pabrėžiant, kaip Bi
čiulių veikla lietė lietuvius ir kitus pabal- 
tiečius. Judviejų užbaigtas darbas šiemet 
pasirodė 122 puslapių knygos formoje 
“Letters from the Outside: The history of 
the Friends of the Prisoners”. Knygą išleido 
LSS (Lietuvos Studijų Sambūris Tasmanijoje).

Pabaltiečių Konferencijoje Kate Gross 
paliko labai šiltą įspūdį. Susirinkusieji juto, 
kad ši jauna moteris giliai įsigyveno į mūsų 
tautos tragediją ir sugebėjo ją perduoti savo 
klausytojams ir skaitytojams. Vienas iš daly
vių paklausė: “Kodėl tokia knyga nebuvo iš
leista 10 metų anksčiau?” Kate neteko aiš
kintis, kitas dalyvis už ją atsakė: “Todėl, kad 
niekas kitas neapsiėmė tokio milžiniško darbo

Antra studentė - paskaitininke iš Tasma
nijos buvo Madelainc Shuey. Jiyra ketvirtųjų 
metų (Honours) istorijos studentė Tismani- 
jos Universitete. Šiemet Madclaine laimėjo 
bene paskutinę lietuvišką stipendiją Austra
lijoje, ir parašė disertaciją apie Whitlam’o 
vyriausybės 1974 m. “Pabaltijo pripažinimą”.

Madeląine nuodugniai tyrinėjo tokius 
pagrindinius klausimus: kodėl Australijos 
vyriausybė taip staiga pakeitė savo užsienio 
politiką? Kodėl kraštas, branginęs žmogaus 
teises ir iaisvę, staiga pasuko į kitą pusę ir 
pripažino nekaltą valstybių užgrobimą? 
Kas Australijos visuomenėje reagavo į šį 
vyriausybės žingsnį, ir kodėl? Madelaine 
ištyrė, kas yra šia tema rašęs anksčiau ir j 
kokius klausimus dar reikia ieškoti atsa
kymų. Jos disertacijoje yra nemažai naujos 

and English in their replies. The 
hybridisation of the language and culture 
has naturally permeated, leaving nothing 
pure. Respondents have their anonymity 
maintained, but I wonder if anyone can 
recognise their own or others’ voices in the 
answers.

In the next section on recent immigrants 
her most interesting point is made; that 
these migrants came for individual rather 
than collective reasons, and as such do not 
form any close associations; “The 
engagement in the community becomes a 
matter of a private interest and individual 
participation rather than collective 
responsibility”. This 1 found very relevant, 
however the author doesn’t lament as I do 
the social trend in Australia for the last 
couple of decades, to a more selfish, 
individualistic and materialistic society.

Another section investigates the 
relationship between old and new migrants. 
“Postwar migrants have been locked into 
the view that the only way to save their 
national identity was to keep voluntarily 
‘preserving’ it in Australia” whereas, “The 
majority of recent migrants live between 
two worlds, the lost past and the present 
reality”. While others look at the short
comings of the relationship between these 
two groups, I see these interactions as 
enlivening and enriching the whole 
community.

The final section is about maintaining 
identity. The stories told by the Australian- 
born-Lithuanians clearly indicate that due 
to age differences the changing way the 
younger people like to do things, the clash 
between old and new, Lithuanian and non
Lithuanian, interferes with the mapping of 
the future success of the community. The 
reason new arrivals do not participate in 
Lithuanian activities is similar to those of 
the Australian-born, so this indicates that 

medžiagos, ypatingai įdomios mums, 
lietuviams.

Savo Konferencijos paskaitoje Madelai
nc Shucy papasakojo, kaip jos istorinių ty
rimų keliai nebuvo rožėmis kloti. Kai ji 
kreipėsi į patį centrinį asmenį, buvusį mi
nistrą pirmininką Gough Whitlam, prašy
dama šaltinių, jis atsakė piktai, tvirtinda
mas, kad jos pasirinkta tema esanti per 
menka ir kad jos mokslo vadovas - kvailas. 
Iš šio įvykio atrodo, kad kai kurios žaizdos 
greitai negyja - nei gyvenime, nei politikoje. 
.1995 m., kai Thsmanijos Universitete buvo 
įsteigta “lietuviška” stipendija (Lithuanian 
Honours Scholarship), kai kuriems iš mūsų 
ji atrodė kažkas abstraktaus ir neapčiuo
piamo. Kitiems gal kilo mintis, ar iš tokios 
stipendijos iš viso bus kokia nauda.

Todėl, kai mes šiemet pamatėme ir 
išgirdome Madelaine Shuey ir Kate Gross, 
galėjome pasigėrėti konkrečiais stipendi
ninkų darbo vaisiais. Jos - tikros ambasa
dorės Lietuvai. Savo žiniomis ir savo lai
kysena jos gali kalbėti už Lietuvą bet kur ir 
bet kam. Ir taip supratome, kiek daug vien
kartinė stipendija (kuri lig šiol svyravo tarp 
$4,000 ir $5,000 aštuonerius metus) gali 
pasiekti mūsų Tėvynės labui.

Deja, ta vienintelė lietuviška stipendija 
Australijoje (viršminėta Honours scholar
ship Tasmanijoje) šiandien kaba ant be
dugnės krašto. Prieš dešimtį metų surinkta 
suma ($14,200 ir beveik $3,000 palūkanų) 
jau išdalinta keturioms stipendijoms. Nau
jų pajamų nėra ir, atrodo, tuo viskas gali 
baigtis.

Kitos panašios stipendijos tvarkosi 
kitaip. Jų rėmėjai iš pradžių sukrauna apie 
$100,000 kapitalą, jį investuoja ir tada 
skiria metines stipendijas vien iš palūkanų. 
Tokiu būdu stipendijos tęstinumas yra 
garantuotas tolimai ateičiai. Ar nevertėtų 
apie tai pagalvoti mums? □

-■ ?it:
the generation gap is as much a factor in 
our community as cultural differences. 
Maintaining the language obviously is 
agreed as the key to maintaining identity.

Gražina’s central finding is probably 
that readjustment has left many migrants 
incomplete. I feel this to be expected 
considering the challenge of starting a new 
life in a foreign country. Despite the 
material wealth and security of Australia, 
and despite claims of this being a 
multicultural country, there is enough 
racism and xenophobia here to affect us 
deeply. Or can it be that the frantic 
abundance of modern living is causing such 
dissatisfaction?

I found the most telling statistic to be 
that only three percent of respondents were 
wiling to return to Lithuania. It shows that 
almost everyone is in a quite comfortable, 
settled situation, too set in their ways and 
habits to risk another huge change in 
lifestyle. “Is it true that a desire for eventual 
return is only an echo of an unfulfilled 
dream?” Surely the ever-present opportunity 
to return to Lithuania for good must gnaw 
at the conscience of those dreamers. This 
choice, not available until so recently, may 
in a strange way also add to the discontent.

It would be interesting to compare these 
results with other diaspora communities, 
say Latvians, which may be too similar, or 
a former Yugoslavian community of about 
the same size. I for one would love to do 
such a study, some day. For anyone interested 
in a deeper analysis of the situation we find 
ourselves in today, and of course to those 
who participated, I highly recommend this 
easy to read study. Congratulations to 
Gražina after years of hard effort in 
producing this important work. I hope it 
will spark some more discussion and 
debate, but mostly positive concrete ideas 
about maintaining our identity.
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Iš Redakcijos pašto
Season’s Greetings and best wishes for 

the New Year!
LEBA Ethnic Media

Brangūs tautiečiai!
Nuoširdžiai sveikinu jus, jūsų asmenyje 

visus užsienio šalyse gyvenančius lietuvius 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Nenumaldomas laikas apsuko dar vieną 
ratą. Į istoriją palydime 2004-uosius, mąs
tome, kokie jie buvo mums, mūsų šeimoms, 
artimiesiems, mūsų Tėvynei Lietuvai.

Atsigręždami į besibaigiančius metus, 
turime kuo didžiuotis ir džiaugtis. Lietuva 
tapo NATO, Europos Sąjungos nare. Į šį 
tikslą mes susitelkę ėjome ne vienerius me
tus. Lietuvos siekius aktyviai palaikė mū
sų tautiečiai užsienyje. Šią paramą mes 
Lietuvoje aukštai vertiname ir esame už ją 
labai dėkingi.

Stiprėja Lietuvos ryšiai su užsienio ša
lyse gyvenančiais lietuviais. Šiemet Lietu
vos Vyriausybė patvirtino departamento 
parengtą Užsienio lietuvių bendruomenių 
rėmimo 2004-2006 metų programą, kuri 
atveria naujas perspektyvas stiprinti išei
vijos ryšius su Lietuva, išlaikyti lietuvybę, 
kalbą, kultūrą, tradicijas mūsų tautiečių 
gyvenamuose kraštuose.

Užsienio lietuvių reikalais nuolat do
misi, gerai žino jų padėtį ir problemas 
aukščiausi valstybės pareigūnai. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės kraštų pirminin
kų suvažiavime, vykusiame šių metų rug
pjūčio mėnesį Birštone, neišdildomą įs
pūdį padarė Respublikos Prezidento J.E. 
Valdo Adamkaus dalyvavimas ir pasakyta 
jame kalba.

Sveikindamas jus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga, linkiu jums, brangūs tautiečiai, 
kad šis nuostabus laikas į jūsų namus ir šir
dis atneštų palaimą, ramybę, džiaugsmą, 
kad jus lydėtų santarvė ir išsipildytų visi 
jūsų lūkesčiai.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamento generalinis direktorius

“M.P.” Redakcijai ir Administracijai,
Linkime Jums visiems - darbštiems 

gražių Kalėdų švenčių ir tolesnės stiprybės 
bei ištvermės naujiems metams.

Viliūnų šeima

D. Donielienei ir visiems “M.P.” laikraščio 
talkininkams,

Sveikinu visus su šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais. Linkiu visiems geros sveikatos 
ir toliau turėti jėgų dirbti šį garbingą darbą. 
Jums dėkinga

Aldona Vyšniauskienė

Su geriausiais linkėjimais švenčių pro
ga leidėjams ir “Mūsų Pastogės” redak
ciniam kolektyvui.

Teodoras

Laikraštis geras (mes gaunam pirma
dieniais ar antradieniais), yra laukiamas, 
nes sužinom, kas vyksta kituose miestuose. 
Ačiū, kad įdedate mano ar kitų iš mūsų 
veiklos aprašymus.

Su geriausiais linkėjimais
Juozas Paškevičius

Melbourne Pensininkų Sąjunga 
linki sėkmės ir viso geriausio Kristaus 
gimimo proga. Laimingų 2005 Metų Jums 
irvisiems Jūsų bendradarbiams.

Gerbiami Tamstos,
Melbourno Socialinės Globos Moterų 

Draugija linki Jums linksmų Kalėdų 
švenčių ir sėkmingų sekančių metų.

Iždininkė Dana Binkis

Wishing you and your family all the best 
for Christmas and the year ahead.

I look forward to working with you 
throughout 2005, to strengthen and grow 
Australia’s rich cultural diversity.

The Hon Peter McGauran MP
Minister for Citizenship and 

Multicultural Affairs

Visiems gerbiamiesiems leidėjams, 
redaktorei ir bendradarbiams linksmų Šv. 
Kalėdų švenčių ir sėkmės Naujuose Me
tuose!

Gaila Gasiūnienė

Gerbiama p. Dalia, “M.P.” darbuotojai/ 
darbuotojos, “M.P.” administratoriai/ad- 
ministratorės ir visi talkininkai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus visas ir visus 
artėjančių šv. Kalėdų proga ir linkiu Jums 
visoms/visiems daug džiaugsmo, o 2005 
metuose - daug sėkmės.

Algimantas Taškūnas

Ačiū labai už Jūsų pagalbą per ištisus 
metus atspausdinant mūsų pranešimus ir 
bendrai už puikų redagavimą “Mūsų Pa
stogės”.

Linkiu Jums daug sėkmės ir laimės 
ateinančiuose metuose.

Andrius Vaitiekūnas

Miela Redaktore,
Jums asmeniškai noriu labai padėkoti 

už malonų bendradarbiavimą, kantrybę, 
pataisymus ir ne laiku atsiunčiamus pa
pildymus, kurie vis dėlto į straipsnelį pa
kliūdavo.

Linkiu Jums gerai pailsėti ir tikiuosi, 
kad pasimatysim per Lietuvių Dienas.

Aliutė

Visiems “Mūsų Pastogės” darbuotojams 
gražiausių švenčių linki

E. Varnienė

Gerbiama Redaktore,
Linksmų šv. Kalėdų ir geros sveikatos 

Naujuose Metuose linkiu Jums ir štabui.
Veronika Koženiauskienė

Gerbiamieji,
Linkiu Jums gerų Švenčių ir sėkmės bei 

ištvermės Jūsų darbe ateinančiais metais.
Su pagarba

Dalia Gordon

Mielos Redakcijos ponios, linkiu Jums 
linksmų Švenčių!

Dovilė

Labas, big labas!
Kuo geriausios sėkmės 2005 metais. 

Tik dirbkite - nedejuokite ir džiaukitės, 
kad Dievulisleidžia dirbti.

J. Kirša

Linkiu Jums linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų.

J. Povilėnas

Poniai Daliai ir visiems mūsų bičiu
liams “Mūsų Pastogėje”,

Sveikiname ir linkime linksmų Kalėdų, 
daug laimės ir sėkmės Naujuose Metuose!

Audrius Balbata
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija

Sveikinu visus “Mūsų Pastogės” dar
buotojus su artėjančiom Šv. Kalėdom.

Linkiu sveikų, gražių, darbingų Naujų 
2005 Metų.

Su geriausiais linkėjimais ir pagarba,
Nina Kantvilienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
Lithuanian World Community

Mieli Rėmėjai,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, jungianti Liet. Bendruomenes, veikiančias 34 pasau

lio kraštuose ir visus lietuvius, kurie gyvena už Lietuvos Respublikos ribų, kreipiasi į Jus 
su prašymu paremti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą. Veiklos projektai remiasi 
PLB Seimo nutarimų vykdymu ir PLB Konstitucija, kurioje sakoma: “Remia Nepriklau
somą Lietuvos valstybę... PLB nesieja savęs nei su kokia nors viena politine partija, grupe 
ar judėjimu, nei su kokia viena idėja bei pasaulėžiūra... Pagrindinis tikslas ir darbų atrama 
yra Nepriklausomos Lietuvos valstybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė”.

Y patingą dėmesį kreipiame į Lietuvių Bendruomenes ir organizacijas, veikiančias buv. 
Sovietų Sąjungos teritorijoje, kur yra nepaprastai didelis poreikis veiklos ir paramos, ma
terialinės ir moralinės. Ten gyvenentys lietuviai nori išlaikyti savo lietuviškumą ir ryšį su 
Tėvyne, tačiau dalis nebegali sugrįžti ir jiems būtina socialinė parama, kiti turi potencialą 
sugrįžti į Lietuvą. Pastarųjų sugrįžimas daugiausiai vyksta jų vaikams ir tremtinių vaikai
čiams atvykstant į Lietuvą mokytis Vilniaus vidurinėje mokykloje “Lietuvių namai”. Su 
“Lietuvių namais” bendradarbiaujame jau septintus metus. Lankydami bendruomenes Ry
tuose skatiname, kad vaikai būtų siunčiami mokytis į šią mokyklą. Virš 90% jų lieka Lie
tuvoje, įstoja į aukštąsias mokyklas. Jiems įsikūrus Lietuvoje, grįžta ir jų tėvai. Esame aplan
kę eilę bendruomenių - Krasnojarsko, Ulan Ude (Buriatija), Irkutsko, Kazachstano, Ukrai
nos, Gudijos, Maskvos, Latvijos, Lenkijos, Karaliaučiaus krašto, Sankt Peterbutgo (Rusijos) 
padėdami organizuotis ir veikti. Ketiname ir toliau, kiek leis lėšos, tęsti šią veiklą.

Taip pat yra būtina suaktyvinti bendradarbiavimą su Pietų Amerikos lietuviais.
Švietimo veikloje didelis dėmesys ir, pagal galimybes, lėšos skiriamos lithuanistinėms 

mokykloms Rytų kraštuose. Rūpinamės vadovėlių, vaizdo ir garso įrašų bei aparatūros 
įsigijimu mokykloms, pravedame moksleivių konkursus su piniginėmis premijomis, 
pastoviai bendraujame su mokytojais.

Kiekvienais metais ruošiame Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų, Kraštų 
Lietuvių Jaunimo Sąjungų pirmininkų ir atstovų suvažiavimus Lietuvoje. Suvažiavi
muose aptariame veiklą, numatome kryptis, pasidaliname patirtimi, kviečiame atvykti ir 
niekada nedalyvavusius lietuviškoje veikloje, ypač jaunimo atstovus. Kas treji metai Vilniuje 
organizuojame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą.

Didžiulis ir skubus uždavinys yra naujai išvykusių lietuvių veikla, siekiant, kad jie 
įsijungtų į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir nenutrauktų saitų su Lietuva.

Daugelis darbų vykdoma per PLB Atstovybę Vilniuje: ryšiai su Lietuvos institucijomis 
ir PLB atstovavimas vladžios įstaigose, ryšiai su visuomeninėmis organizacijomis, ryšiai 
tarp bendruomenių, informacija apie PLB, “Pasaulio Lietuvio” leidimas Punske ir jo 
ekspedicija iš Lietuvos, parama bendruomenėms ir paramai gauti tarpininkavimas.

Jūsų parama PLB darbams ypatingai vertinga, svarbi ir reikalinga, be Jūsų paramos 
daugelis svarbių išeivijai ir Lietuvai projektų nebūtų įvykdomi. Iš anksto dėkodami už 
paramą, aukas prašome siųsti čekiu Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (PLB) adresu:

622 Tremont Court NW, Grand Rapids MI 49504, USA arba banko pervedimu:
Beneficiary: Lithuanian World Community, 622 Tremont Court NW,

Grand Rapids, MI 49504, USA
Account Number: 7508396186. Receiving Bank: Fifth Third Bank, 38 Fountain 

Square, Cincinnati, OH 45263. Bank SWIFT CODE: FTBCUS3C
Aukos PLB yra atleidžiamos nuo JAV federalinių mokesčių. (Tax exemption #36- 

30003339 for charitable contributions) Aukotojų sarašas skelbiamas “Pasaulio Lietuvyje”.
Dėkodami, linkime Jums linksmų ir prasmingų Šv. Kalėdų, sveikų ir sėkmingų 

Naujųjų Metų. PLB Valdybos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis

Lietuvių bylos nagrinėjimas teisme atidėtas
Gruodžio 15 Sydney Central Local 

Court neskambėjo lietuvių kalba, nors čia 
per televizijos tiltą turėjo pasirodyti du kau
niečiai. Teisėjui ištarus suimtųjų Jolitos 
Baskytės ir Marijaus Šapranausko vardus, 
ant sienos kabantis ekranas liko tuščias. 
Kaip vėliau paaiškino J.Baskytei atstova
vęs advokatas, kaltinamųjų pasirodymas 
teisme šiuo atveju nebuvo privalomas.

Gruodžio 23 Baskytei ir Šapranauskui 
kaltinimus perskaitys teisėjas, kuris po to 
paklaus, ar jie prisipažįsta kalti. Tai pada
riusiems taikoma lengvesnė bausmė.Tai bus 
jau ketvirtas kartas, kai Australijos teismas 
spręs, nors ir negalutinai, lietuvių likimą.

Pirmiausia, spalio 22 Redfemo prie
miestyje suimta lietuvių pora (kuri gyveno 
Liverpoolyje) atsidūrė Parramatos miesto 
teisme, kuris atsisakė įtariamuosius iki 
bylos nagrinėjimo paleisti už užstatą.

Spalio 25 d. jie pasirodė Centrinio Syd- 
nėjaus vietos teismo kaltinamųjų suole. Iš
klausyti kaltinimo ir gynybos pareiškimai. 
Teisėjas tolesnį bylos svarstymą paskyrė 
gruodžio 15 d. Abicms lietuviams pareikšti 
šeši kaltinimai sąmoningu padirbtų doku
mentų importavimu ir turėjimu.

Federacinė policija jais susidomėjo po 
to, kai muitinės darbuotojai M.Šapranaus- 
kui adresuotame siuntinyje rado 6 lietuviš
kus pasus. Jie buvo paslėpti medžiaginio 
žaislo viduje. Pasak policijos pareigūnų, pa
sai padirbti Lietuvoje. Du iš jų - su Šapra
nausko nuotraukomis, keturi - su Baskytės 
fotografija. Lietuvius atstovavusi valstybės 
skirta advokatė prašė juos paleisti už užsta

tą, priminė, kad jie neturi teistumo nei Aus
tralijoje, nei Lietuvoje. Per lietuvę vertėją 
kalbėję suimtieji sakė, kad po 10,000 dolerių 
už kiekvieną jų yra pasirengę sumokėti 
Sydnėjuje gyvenantys draugai. Tačiau tei
sėjas atsisakė juos paleisti už užstatą.

Po to J.Baskytėnugabenta į Mullawa mo
terų kalėjimą, o M.Šapranauskas į Silver- 
water pataisos centrą. Netrukus 32 metų 
J.Baskytė išgabenta j Vidurio-Šiaurės kran
to pataisos centrą Kempsey miestelyje už 
500 km į šiaurę nuO Sydnėjaus, o 28 metų M. 
Šapranauskas - į Parramatos pataisos cen
trą. Šiose įkalinimo įstaigose jie yra iki šiol.

J.Baskytės gynėjas po teismo paklaustas, 
kokia įkalintųjų lietuvių perspektyva, pa
sakė, jog jei bus pripažinti kaltais, jie liks 
kalėjime. Jei būtų išteisinti, prie teismo 
durų jų lauks Imigracijos Ministerijos pa
reigūnai, kurie nugabens juos į kitą sulaiky
mo įstaigą, kadangi jų turistinė viza jau yra 
pasibaigusi. Ir Baskytės, ir Šapranausko aukš
čiausio lygio advokatus apmoka Australijos 
vyriausybė. Pasikonsultavusi su pažįstamu 
advokatu, sužinojau, kad lietuvių gynėjams 
už dieną teisme turėtų būti mokama po 750 
dolerių. Privačiai samdomo baristerio 
atlyginimas yra nuo 1 600 iki 5 000 dolerių.

Apie lietuvių suėmimą spalio mėnesį 
rašė Sydnėjaus sekmadieniniai laikraščiai 
‘"The Sun-Herald” ir “The Sunday Telegraph”. 
Pastarajame reiškiama nuomonė, kad įkliu
vusieji yra tik “smulkios žuvelės” organi
zuotų nusikaltėlių jūroje.

Rita Baltušytė
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus šio 
skyrelio skaitytojus, savo artimuosius 
ir draugus Australijoje, Lietuvoje ir 
kitur, linkėdamas linksmų švenčių, o 
ateinančiuose Naujuose Metuose vi
siems daug laimės, sveikatos ir sėkmės 
gyvenime.

Nauja ŠALFASS vadovybė
Lapkričio 20 dieną Clevelande (JAV) 

įvyko Siaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos metinis 
suvažiavimas. Iš 16-kos Amerikos ir 
Kanados sporto organizacijų dalyvavo 27 
atstovai.

Susirinkimą atidarė buvęs pirmininkas 
- čikagietis Rimantas Dirvonis. Buvo 
nutarta, kad 55-osios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės vyks “automobilių sos
tinėje” Detroite 2005 m. gegužės 14-16 die
nomis. Prieš tai, kovo mėnesį, bus sureng
tos senjorų (virš 35 m.) krepšinio varžybos 
Clevelande.

Suvažiavimo metu buvo svarstomas 
dalyvavimas Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynėse (2005 m. birželio pabaigoje) Lie
tuvoje. Ruošiamasi dalyvauti septyniose 
sporto šakose (iš 16): tinklinyje, paplūdi
mio tinklinyje, krepšinyje, stalo ir lauko 
tenise, futbole, estafetiniame bėgime. Bus 
prašoma rengėjų žaidynių pradžią nukelti 
pora dienų vėliau, nes Kanadoje mokslo 
metai baigiasi birželio pabaigoje, ir pa
pildyti programą stendiniu šaudymu, 
plaukimu ir kėgliavimu.

Suvažiavime buvo renkama ir nauja 
ŠALFASS Valdyba. Kadangi Amerika sa
vo kandidatų nepateikė, tai buvo išrinkti 
Kanados atstovai: K. Dcksnys iš Hamil
tono (pirmininkas), R. Miečius iš Toronto, 

A. Čygas ir Morkūnas iš Tbronto “Aušros” 
ir E. Stravinskas iš Toronto “Viltis”. Iš 
Amerikos buvo išrinkti R. Misevičius ir 
ilgametis Sąjungos gen. sekretorius A. 
Bielskus. Garbės teisme: M. Leknickas ir 
A. Šileika iš Toronto ir R. Dirvonis iš 
Čikagos. Revizijos komisijoj: A. Gudėnas, 
A. Nagevičius ir J. Kijauskas iš Clevclando.

Ar žinai?
•Praėj tįsią savaitę Kuala Lumpur mies

te vyko Pasaulio Krepšinio Sąjungos FIBA 
Centro Valdybos posėdis. Jo metu nuspręs
ta, kad 2010 metų pasaulio vyrų krepšinio 
pirmenybės vyks Turkijoje. Šias varžybas 
taip pat norėjo rengti Prancūzija, Serbija- 
Juodkalnija, Kroatija, Slovėnija ir Bosnija- 
Hercogovina. Balsuojant Turkija laimėjo 
prieš Prancūziją santykiu 10:9. Šiose 
pasaulinėse varžybose dalyvaus 24 valsty
bės, kaip 2006 metais Japonijoje.

•Lietuvos žiemos sporto vadovas Vy
tenis Čiurlionis, gerai žinomas ir Austra
lijos lietuviams žiemos sporto mėgėjams, 
pranešė, kad šių metų Lietuvos kalnų 
slidinėjimo varžybos vyks Šveicarijos 
Crans Montana kalnuose sausio 8-14 
dienomis. Į šį lietuvių slidininkų sąskry
dį iš Lietuvos važiuoja apie 500 ir iš 
Amerikos - Kanados virš 100 slidininkų. 
Įdomu, ar kas nors čia atstovaus ir Austra
lijos lietuviams, nes mūsų žinomas sli
dininkas, kuris paprastai Europos žiemą 
praleidžia ten slidinėdamas, Dimitrijus 
Kraucevičius (Jumbo) prieš kurį laiką 
turėjo operaciją ir dabar dar negali 
slidinėti.

•Gruodžio 12 dieną Melbourne vyko 
pasaulio sportinių šokių 10-tics čem
pionatas. Šiose varžybose dalyvavo ir du 
jauni šokėjai iš Lietuvos - Gintarė Ban- 
kauskaitė ir Tomas Slonsgalvis su vadove 
Liudmila Bankauskienc. Kaip sakė vado
vė, tai jauni ir gražią ateitį turintys šokėjai. 
Čia jiems yra gera patirtis tolimesniam 

darbui.
•Tuoj pat po Naujų Metų, sausio 4 die

ną, Melbourne prasidės pasaulio kurčiųjų 
sportininkų varžybos įvairiose sporto ša
kose. Šiame pasauliniame čempionate 
dalyvaus apie 30 Lietuvos sportininkų, 
kuriems vadovaus Lietuvos Neįgaliųjų 
sporto sąjungos prezidentas Vytautas 
Kvietkauskas ir Neįgaliųjų sporto fede
racijos pirmininkas Vidas Stankevičius.

Iškilioji būsima karininkė
Prieš dvejus metus Lietuvos Krašto 

apsaugos ministerija paskelbė konkursą 
stoti į Amerikos karinių oro pajėgų aka
demiją. Baigusi gamtos ir tiksliųjų moks
lų licėjų ir Vilniuje išlaikiusi fizinio pa
sirengimo, anglų kalbos bei matematikos 
egzaminus, visa tai stebint ir patvirtinus 
Amerikos ambasados karo attache, su jo 
atestaciniu laišku buvo pasiųstas Ievos 
Kuzminaitės prašymas įstoti Colorado 
Springs Akademiją. Tik po pusmečio j i ga
vo atsakymą, kad yra priimta. Be jos, į šią 
Akademiją buvo priimtas ir kitas lietuvis 
- Vaidas Sinica. Dabar jau dveji metai kaip 
šie du lietuviai studijuoja garsioje oro 
pajėgų akademijoje. Tačiau Amerikoje, 
prieš pradedant studijas, reikėjo praeiti 
40-ies dienų taip vadinamą karantiną. 20 
dienų jie gyveno miškuose, visai atskirti 
nuo pasaulio, laukinėmis gamtos sąly
gomis. Buvo labai sunkūs pratimai. Kitos 
20 dienų praėjo kareivinėse, miegant tik 
po 3-4 valandas per parą, turint labai sun
kius pratimus, viršininkams tik rėkiant ir 
komanduojant. Iš ten buvusių 1000 kon- 
kursantų atkrito virš 100, tačiau abu lie
tuviai egzaminus išlaikė gerai.

Karo akademijoj buitis kareiviška, 
gyvenama kambaryje po du. Labai griežta 
yra kambarių ir švaros inspekcija. Maistas 
lietuvaitei, kaip ji sako, yra tragiškas - 
dešrelės, picos, javainiai ir kita, todėl, kai 
tik yra galimybė, važiuoja į kinų restora
nus žmoniškai pavalgyti. Apylinkėse gy
vena ir vietos lietuvių, tai per laisvas dienas

Ieva Kuzminaitė.

jie pasiima ją į namus ir gerai pavaišina.
Studijose, be pagrindinių dalykų, daug 

dėmesio skiriama karo dalykams: šau
dymui, šuoliams su parašiutu, sklandy
mui, kompiuterių mokslui. Kiekvienas 
studentas turi nešiojamą kompiuterį. Bū
simai karininkei Ievai mokslas sekasi ge
rai ir iš 4 galimų taškų ji surenka 3.72. Be 
lietuvių kalbos, ji moka anglų, prancūzų 
ir rusų kalbas, todėl jai dažnai tenka pa
būti vertėja. Baigusi akademiją ji turės 
grįžti į Lietuvą ir ten penkerius metus 
dirbti Krašto apsaugos sistemoje. Dar 
būdama Lietuvoje ji buvo labai pamėgusi 
šachmatus, lankė šachmatų pratybas 
Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mo
kykloje, du kartus laimėjo 12-čių ir 16-čių 
Lietuvos varžybas.

Apsipratusi su gyvenimu akademijoje, 
Ieva ir vėl pradėjo domėtis šachmatais ir 
akademijos šachmatų pirmenybėse laimė
jo pirmą vietą, gaudama originalų laikro
dį ir piniginę premiją. Žaisdama už aka
demiją, ji dalyvavo jubiliejiniame šachma
tų turnyre, buvo pirma tarp akademijos 
studenčių. Bendroje įskaitoje ją aplenkė 
tik Malaizijos atstovas, savo krašte uži
mantis 7 vietą. Ji tapo garsenybe. Q

Įspūdžiai iš Kinijos
Rugsėjo mėnesį Jūratė ir dr. Ted Reilly, kartu su mokytojų grupe iš Geelongo, kaip turistai 

lankėsi Kinijoje. Spausdiname ištrauką iš kelionės dienoraščio, kurį jie atsiuntė “Mūsų Pasto
gės” Redakcijai. Red.

(...) Sept. 22 saw our group visiting 2 
high schools in central Beijing. Then we 
had lunch with Education delegates to 
discuss key components of the education 
system in the province.

In the afternoon our guide took us to 
Tiananmen Square, the largest City Square 
in the world. Unfortunately no one 
mentioned all the people who died having 
been crushed by the tanks. From Tiananmen 
Square, we were able enter the gates of the 
Forbidden City. This massive complex was 
the centre of the Ming and Qing dynasties. 
With almost 10,000 rooms, this remarkable, 
well-preserved imperial palace is the largest 
palace in the world. After this we visited the 
Temple of Heaven, a Ming Temple where 
the Emperors performed annual rites 
essential for the well being of their land.

After a Chinese style banquet dinner, we 
were taken to the theatre to see an amazing 
display of Beijing acrobatics.

On Sept 23 after the usual buffet 
breakfast, along with thousands of other 
tourists, and with pollution hiding the sun, 
we visited the Great Wall of China. The 
Great Wall is the pride of China and one of 
the Seven Wonders of the World. It is a most 
amazing man-made structure. After some 
of us climbed the Great Wall, we went to a 
touristy restaurant for a banquet style lunch 
and then on to the Summer palace. The 
Summer Palace is the largest and best
----------------------------------------------------------songs from the Ting Dynasty. That night we 
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preserved of all the imperial palace gardens, 
and boasts such delights as the “Marble 
Boat” and the ornately painted “Long 
Corridor”. Before dinner we were picked 
up by rickshaws and visited a Hutong, with 
is an ancient city alley, to experience the 
life of the local people. Wc enjoyed talking 
to a pensioner whose house is open to 
tourists. In the evening we boarded a small 
boat for a traditional Chinese music played 
by a local girl off board. For dinner, we were 
overwhelmed by sumptuous Beijing Duck 
Banquet.

On day 4 in Beijing it was time to flyout 
to Xian to see The Terracota Warriors.

Taking a confortable domestic flight to 
Xian, the most historic city in China, we 
learnt from our local guide that it used to be 
the capital of ancient China for 11 
dynasties. Again there were thousands of 
tourists each with their own guides speaking 
their language. More food for lunch, this 
time it was a self serve buffet meal. This is 
where wc would spend two nights. In the 
afternoon, we visited the Big Wild Goose 
Pagoda, and Xian’s ancient City Gate.

Later we visited the Xian Hi-tech 
International School for a tour of their $30 
million facilities.

Dinner was delicious dumpling banquet 
(like Yum cha) and then a stage show at a 
Theatre Restaurant, watching a 
performance of traditional dances and

Nuotraukoje - Jūratė ir Ted Reilly prie keramikinių kiniečių karių suvenyrų parduo
tuvėje Xian, Kinijoje (2004 rugsėjis).

stayed at the 4 star Jianguo Hotel.
Day 5 we were ready to see the 

incredible Terracotta Warriors, not far out 
ofXian.

They are to be found at an archaelogical 
site which so far has yielded some 8000 
ancient terracotta soldiers and horses, each 
a unique, finely detailed sculpture. Lunch 
was in a restaurant next to the everpresent 
tourist shop. There were also a few postcard 
sellers, willing to bargain. We also visited 
the Provincial Museum, Dinner was 
banquet style again, with more than enough 
to eat!!I

(...) Day 9 in Shanghai. Consisted of us 
taking a city tour around Shanghai. The city 

tour took us to the Yu Yuan Garden, a 
classical Ming Dynasty garden with 
pavillions, towers and terraces. Then to the 
new district across from the Bund called 
Pudong to experience the new business in 
China. After a wonderful Mongolian lunch 
we went the famous Bund, and got many 
bargains in Nanjing Road.

The Shanghai Museum was a modem 
marvel and we could have stayed there 
longer. As the Chinese were about to 
celebrate a week long Moon holiday, our 
25 course banquet ended with traditional 
moon cakes. We followed this up with a 
short cruise of the Shanghai harbour in the 
balmy moon light. (...) □

6



Poetė iš Australijos - VDU viešnia
Lidija Šimkutė kartais atrodo kaip vėjo 

vaikas - ką tik buvo greta, šypsojosi jos 
akys, girdėjai sodrų balsą, o po akimirkos 
jau toli - kažkuriame Lietuvos pakrašty ar 
egzotiškame archipelage (nebūtinai Aus
tralijoje).

Laimė, kad Vytauto Didžiojo univer
sitete poetė svečiavosi ilgėliau - gal ją 
patraukė mūsų universiteto rugsėjiškas 
sūkuriavimas ir spalvingumas? Susitikime 
su universiteto bendruomene Lidija Šim
kutė pasakojo apie menininko gyvenimą 
dviejose kultūrose ir slaptingą poezijos 
versmę, cituodama (kaip ir dera kalbantis 
su universitetine bendruomene) žymų Aus
tralijos rašytoją David Malouf ir kitus di
džiuosius - Czeslawą Miloszą, Eugenio

Gyvenimas dviejose kultūrose. Poezijos slaptinga versmė
Lidija Šimkutė

Lietuvos šaknys, dominuojanti anglo
saksų ir daugiakultūrinė aplinka, Austra
lijos kontinentas - visa tai yra mano, kaip 
poetės, likimo esmė šioje planetoje. Dažnai 
savęs klausiu: kas mane skatino rašyti 
poeziją? Be abejo, tai buvo gilus vidinis 
poreikis, kuris svarbus visoms meno raiš
koms. Daugelis meno šakų greičiausiai 
bando suvokti nesuvokiamą pasaulį, į kurį 
ne savo noru patekome.

Be abejo, mūsų smalsuojanti sąmonė, 
trokštanti suvokti, artai atsitiktinumas, ar 
būtinybė, ir kokia mūsų gyvenimo paskir
tis. Ar mes turime nubrėžti savo likimo 
kelią, ar - ir grįžti į pačią pradžią, Okeaną, 
iš kurio pakilo banga?

Mano paslaptingose žemėse
Ošia jūros banga

Toje jūros bangoj
Plaukia pradžia

šan-Įųtpaisant’,'kiti studijos ir įvairios ke
lionės praplėtė mano akiratį, dažnai pagal
voju, ar tai kiek nors įtakojo mano poeziją. 
Mano poezija siejasi su bendražmogišku- 
mo dėsniais. Mano eilėraščiuose nėra so
cialinių, istorinių nei politinių įvykių.

Prieš kurį laiką parašiau straipsnį „Ne
tikėti gyvenimo ryšiai“ (publ. 1992 m.), 
kuriame pasakiau: “Tačiau kaip poetei man 
tenka visą gyvenimą ieškoti vielos jizine ir 
metafizine prasme. ”

Czeslawas Miloszas yra prasitaręs, kad 
jo rašiniuose randasi lietuviškas, net pago
niškas misticizmas. Christian Loidl (a.a. 
poetas Iš Austrijos), išvertęs mano poezijos 
į vokiečių kalbą, išreiškė panašią mintį 
„Weissc Schatten/White Shadows“ -2000 
m. (Balti šešėliai) knygos įvade, kartu pa
minėdamas, kad Australijos platumų pėdsa

Montale, C. G. J ung, J. Brodskį, J. Meką.
Prisimenant D. Malouf (eilėraščiuose 

yra properšų, pro kurias įslenka šviesa) 
galima pasakyti, kad Lidijos Šimkutės 
mūsų universiteto auditorijai dovanoti 
eilėraščiai buvo kupini auksinės vidudie
nio šviesos ir jaukaus atvirumo.

Pateikiame poetės samprotavimus apie 
gyvenimą dviejose kultūrose ir poezijos 
slaptingą versmę, kurias ji dosniai dalijosi 
su mūsų akademinės bendruomenės 
nariais, gražią rugsėjo pabaigos popietę 
susirinkusiais į V. Biržiškos skaityklą.

Robertas Keturakis

(Robertas Keturakis yra pagarsėjęs 
poetas iš Kauno. Jis dėsto VDU. Red.)

kai suteikė mano kūrybai šviesos ir erdvės.
O David Malouf (įžymus Australijos rašy

tojas) mano knygos „Tylos erdvės/Spaces 
of Silence“(1999) įvade irgi pamini: “eilėraš
čiuose y ra properšų, pro kurias įslenka šviesa. ”

Poezįjos vaizduotė. Vaizduotė dažnai 
mato ir suvokia daiktus visai kitokiais ma
tais, vadiname objektyvia tiesa arba realy
be. Chagall ir kiti yra pasakę, kad mūsų 
vidaus pasaulis yra tikroji realybė ir ji reikš
mingesnė už priimtą mus supančią tikrovę.

Eugenio Montale savo 1975 m. Nobelio 
premijos kalboje „Ar Poezija dar įmano
ma?“ sako: Poezija nėra prekė. Tai esybė, 
apie kurią mažai žinome... Aš manau, po
ezija gimė iš būtinumo sujungti vokalinį 
balsą (žodį) su pirmykščios gentinės 
muzikos plaktuko dūžiu. Tik žymiai vėliau 
žodžiai ir muzika buvo užrašyti ir atskirti. 
Tikra poezija yra panaši į tuos paveikslus, 
kurių savininkai nežinomi ir su kuriais tik 
keli pašauktieji yra susipažinę...

Poetas nežino - dažnai iš tikrųjų niekad 
nesužinos, kodėl ir kam jis rašo.

Viena diena
man jau išnykus 

prisiliečiau prie 
gyvenimo paslapties

ir įžvelgiau
rankas mezgančias

nebūties apsiaustą

Poezįjos sudėtis ir paslaptis. Zen budiz
me yra daugelis „koanų“ (koans), kurie 
nusako mus esant visos mūsų patirties 
dalimi. Gelmėse yra pasąmonės, atminties, 
atsitiktinumo ir vaizduotės šaltiniai, kurie 
iškyla paslaptingiausiais būdais, mus nuolat 
stebindami. Daugelis žmonių gyvena 
niekad netyrinėdami savęs. Manau, tai 

poeto užduotis - nertis į paslaptį ir pasakyti, 
kad žmogus yra šios paslapties šventykla.

Senosios Upanišados prasideda taip: 
“Štai mes girdėjome...”

Poezįja kaip pasąmonės nagrinėjimas.

Kūnai plaukia
Žodžio laike

Kur šimtmečiai
Atskiria žodį nuo žodžio...

Daugelis poetų atsimena dienas ar va
landas, kai juos užvaldė suėmusi nenusa
koma jėga ar staigi intuicija, skatinanti juos 
rašyti be sąmoningo supratimo. Šiais atve
jais žodžiai tarsi iškyla iš mūsų pačių gi
lumos, kuri gali būti pavadinta „numininc 
erdve“ (numinous space). Daugelis mano, 
kad šis šaltinis esąs kolektyvinėje pasą
monėje - tai mūsų kūrybos šaltinis. Kiek
vienas poetas žino, kad ši patirtis veda prie 
transformacijos, kai jis/ji yra perkeliami į 
magišką plotmę.

Galime palyginti su šamanistine patir
timi, kai šamanas persikelia į kitą dvasinę 
sferą. Kalbant apie poetą - tai kūrybos 
pasaulis, glūdintis mumyse, tarsi snau
džiantis, laukiantis prikėlimo ir esantis ana
pus mūsų logiško suvokimo. 

Poezįja ir atsitiktinumas. Kinų mąsty

Vaclovo Biržiškos skaitykloje (VDU) po įvykusio susitikimo. Poezijos vakare Lidiją 
Šimkutę pristatė Lietuvių literatūros katedros doktorantė Kristina Sakalavičiūtė. 
Viešnia skaitė paskaitą: “Gyvenimas dvejose kultūrose. Poezijos slaptinga 
versmė.” Po to - savo poeziją lietuvių ir anglų kalbomis. Diskusiją vedė docentė Milda 
Danytė. Susitikimo metu skambėjo Vytauto Juozapaičio kūrinys styginiu! kvartetui “Trys 
tylos erdvės” pagal Lidijos Šimkutės eiles. Pritariant gitarai, jos poeziją taip pat 
skaitė universiteto Retorių teatro atstovai. Bibliotekos direktorė Janina Masalskienė 
viešniai įteikė VDU rektoriaus prof. Vytautas Kaminsko pasirašytą padėkos 
raštą už universitetui padovanotų knygų kolekciją. Poetė gavo dovanų ir kompaktinį 
diską su tą vakarą skambėjusia muzika. Indrė Gelumbaūkauskaitė, bibliografė

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: doc.Milda Danytė, Janina Masalskienė, Lidįja 
Šimkutė ir Kristina Sakalavičiūtė su studentėmis, kurios skaitė L.Šimkutės eilėraščius.

sena atrodo išimtinai užsiėmusi įvykių as
pektų atsitiktinumais. I Ching - Permainų 
knyga - buvo pagrindinis inspiracijos 
šaltinis Konfucijui ir Lao Tse išminčiams.

Thi, ką Vakarų galvosena nusako kaip 
sutapimą, atrodo yra kinų pagrindinis 
akstinas. C. G. Jungas šį atsitiktinumą pava
dino sinchronizacija. Jis užtvirtino, kad I 
Ching metodas apima individualias daiktų 
ir žmonių vertybes kartu su pasąmone. I 
Ching siejasi su būrimo technika ar pasą
monės tyrinėjimo metodais. Pagal senovės 
kinų tikėjimą tai reiškia „dvasinį tarpinin
kavimą“, kuris paslaptingai veikia.

Poezįja kaip atmintis. Atmintis turi in
tymų santykį su kalba ir visa socialine siste
ma, iš kurios yra kilusi. Parduodu veidro
džius aklųjų mieste (Kabir).

Josephas Brodskis savo rašinyje „Ma
žiau negu vienas“ sako: “man atrodo at
mintis yra uodegos, kurią pamėtėme evoliu
cijos procese, pakaitalas. Ji nurodo mūsų 
judėjimą, kartu ir migraciją. Be to, matyt, 
atminties procesas yra aiškiai atavistinis.”

Jei nesapnuosime
viens kito

nebus veidrodžio 
atspindžio

kurio siekiame
□

In memoriam

Išėjus amžinybėn

AOA Antaninai Pranckūnienei, 
skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jeronimą ir kartu 

liūdime.
E. ir A. Laugaliai ir šeima

Aukos “Mūsų Pastogei”

Mirtis neklausė, argali. 
Pasišaukė - ir tu eini.

Gold Coast mirus mūsų ilgamečiu! draugui

At"A Napoleonui Volkui,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Elenutei ir giminėms.

Eugenija ir Vincas Bakaičiai

V. Kauneckas NSW $ 5.00
J. Muzrimas NSW $ 50.00
A. V. Kramilius NSW $ 60.00
L. Pukys NSW $ 15.00
J. Viliūnienė NSW $ 5.00
L. Šilas VIC $ 15.00
Melbourne
Liet. Klubas VIC $100.00
S. Eimutis VIC $ 5.00
A. Kalpokas VIC $ 5.00
V. Martišius ACT $ 35.00
T. Žukauskienė OLD $ 15.00
A. Burneikis OLD $ 5.00
Mrs. D. Gordon SA $ 10.00
J. Daubaras NSW $ 10.00
A. Norvilaitis NSW $ 10.00
O. Leverienė NSW $ 10.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracįja

N. Ramanauskas VIC $ 10.00
G.Gasiūnienė Anglija $ 10.00
K.Kemežys ACT $ 30.00
L.Kozlovskienė VIC $ 10.00
J.Šatkauskienė NSW $ 20.00
L.Budzinauskas ACT $ 10.00
I.Taunys SA $ 35.00
VStalba SA $ 5.00
J.Povilėnas NSW $ 35.00
J.Kirša VIC $ 85.00
J.Mikševičius NSW $ 10.00
I.Vilkišienė VIC $ 35.00
LArienė VIC $ 10.00
K-Bartaška VIC $ 5.00
N.Kantvilienė TAS $ 5.00
Mrs. A.Cwalinska TAS $ 35.00
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Diana - Pkmadteia Sawto 3-čb MOS
Stačiai kviačiatn po p^tų pasanatet. | parado* lygi * IĮauio užkėnmą.

Stovyklautojų kabot (su GST)
Pirmas Minos narys $160
Antras laimes narys $130
Trejas lamos narys $100
Ketwtas r toimesns Mmos narys $75

Skambinkit* dėl daugau Informacijos:
AAHarfė ps. Antanas Podus (08) 82943607 arta 0408 282 484
Melburnas vs. Dana LynAanė (03) 9848 5663
Sydnėjujė ps. Arvyd Zduob* (02)99809004

L$S 0wm5o - RjMUte&pqWM KjMHa

We excel at the VSL

.a. Genovaitės Ališaus-
i e n ė S atminimui:

$50 - J. Balčiūnas ( $3380 )

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

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

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

LSS Dainučio - Krauso 
Rajoninė Skautų Stovykla
Kw: Part. Scout Carrp. Gemfrook. Vfctona
Kada: Sausio 2-9 2006

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

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

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

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

Kariuomenės Šventės ir 
Sausio 13-osios minėjimas

Sydnėjuje Kariuomenės Šventės minėjimas nukeltas j sausio 16 dieną 
(sekmadienį). Programą savo koncertu paįvairins iš Lietuvos atvykęs ansamblis
“Sutaras”

Minėjimo pradžia 14 vai. Lietuvių Klube, Bankstowne.
Ramovėnų vardu praneša Antanas Kramilius

The Victorian School of Languages is a Government School which teaches over 43 
nguages in more than 39 centres throughout Victoria. Classes are available for students 
years 1-12 (VCE). Central 2 offers the following Languages:
Arabic, Czech, German, Hebrew, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Russian, 

ovenian, Spanish, Tigrinya, Turkish, Vietnamese.
For 2005 enrolments and further information please ring: 9416 0641

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Vinco Ališausko atmini
mui:

$50 -J. Balčiūnas ( $3430 )
a. a. Česlovo Zamoiskio at
minimui:

$100-1. Taunys (Sth. Aus.)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• 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.
Restoranas nedirbs:
gruodžio 25 ir 26 dienomis, taip pat sausio 1 ir 2 dienomis.
Klubas bus uždarytas:
gruodžio 24,25 ir sausio 1 dienomis.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams 2005 m. įvyks sausio 16 dieną, 1130 vai. 

ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lldcombe.
Šv. Kalėdų Bernelių Mišios įvyks šeštadienį, gruodžio 25 dieną, 1130 vai. Kviečiame 

visų religijų Bendruomenės narius dalyvauti.
Parapijos Taryba

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

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

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

Mielų “Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui!
Pirmasis 2005 metų “Mūsų Pastogės” numeris į spaustuvę bus pristatyas sausio

18 dieną. “M.R” Redakcija

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, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone
Prenumerata melams $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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