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Pako Festa Geelonge

Geelongo lietuviai eisenoje Multicultural Pako Festa parade vasario 26 dieną. Tame 
pačiame festivalyje šoko Geelongo lietuvių tautinių šokių grupės “Gegutė” ir “Linas”, 
dir. Loreta Čižauskaitė-Tigani.

Dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių, ALB Krašto Valdyba atsiprašo 
visuomenės, laiku nepasveikinusi tautiečių Vasario 16-ąją - Lietuvos Ne
priklausomybės Dieną bei Kovo 11-ąją - Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dieną. 
Abi datos mūsų tautai yra labai brangios ir reikšmingos.

Nors pavėluotai, ALB KrtkSLO l/aldįjbčl sveikina visus 
Australijos lietuvius, tikėdama Lietuvos Nepriklausoma ateitimi. Svei
kiname visus, kurie yra prisidėję Bendruomenės veikloje ar kūrybinėje 
išraiškoje prie lietuvybės puoselėjimo ir tęstinumo.

Sveikiname ir atskirus žmones, kurie šeimyniniame gyvenime išlaiko 
lietuvių kalbą ir tradicijas.

LR Seimo Pirmininko sveikinimas
Nuoširdžiai sveikinu su Kovo 11-aja. Tai pavasario šventė. Gamtos ir Valstybės 

pavasario. Kiekvieną kovo 11-ąją mes atsigręžiame atgal, nužvelgiame vis toliau nueitą 
kelią. Tikiu, kad kiekvieną pavasarį regėsime jį tiesesnį, tvirtesnį, tikresnį. Bet tai priklauso 
ne tik nuo pavasario, bet ir nuo kiekvieno iš mūsų.

Linkiu tvirtybės, laimės ir ištikimybės mūsų Kovo 1 l-ajai.
Artūras Paulauskas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Mokesčių 
reforma - 

nuolatiniai 
Vyriausybės 
trypčiojimai
Jau kuris laikas 

kaip Europos Sąjun
gos pareigūnai ra

gina Lietuvos Vyriausybę reformuoti savo 
mokesčių sistemą. Pagaliau vasario 24 d. 
Prezidentas Valdas Adamkus pasikvietė 
finansų ministrą Algirdą Butkevičių ir 
dalyvavo pasitarime dėl mokesčių refor
mos. Prezidentas pabrėžė, kad darbo jėgos 
apmokestinimo mažinimas yra viena iš 
svarbiausių ilgalaikio Lietuvos verslo kon
kurencingumo ir gyventojų pajamų lygio 
augimo priemonių.

Prezidentas pareiškė: “Tolimesnis Vy
riausybės delsimas priimti ryžtingą sprendi
mą reikštų praleistą galimybę sutvirtinti 
ilgalaikio ekonominio augimo pagrindus. 
Įvertinant biudžeto rengimo grafiką bei sie
kiant jau kitais metais imtis priemonių, 
būtina artimiausiu metu rasti politinį suta
rimą, pagrįstą bendru sutarimu ir visuomenės 
pasitikėjimu”. Prezidentas paminėjo stra
teginės reformos gaires:

1. Mažinti gyventojų pajamų mokesčius.
2. Peržiūrėti 2006 m. biudžeto išlaidas 

ir jų finansavimo būdą.
3. Peržiūrėti pridėtinės vertės ir pajamų 

mokesčių teikiamas lengvatas.
4. Akcentavo politinių partijų susita

rimų ir fiskalinės politikos pasirašymo 
svarbą, kad ji nebūtų kaitaliojama.

Praėjusio mėnesio pabaigoje valdan
čiosios koalicijos politinė taryba buvo 
nutarusi nuo 2006 metų tris metus po 3% 
mažinti gyventojų pajamų mokestį. Taip pat 
buvo sutarta, kad nuo kitų metų fiziniams 

asmenims bus įvestas nekilnojamo turto 
mokestis, o juridiniams asmenims jis gali 
būti padidintas. Tačiau toks susitarimas 
nebuvo pasirašytas. Šiandien pats min. 
pirm. Algirdas Brazauskas tuo jau abejoja 
išsireikšdamas: “...Aš pavyzdžiui, labai skep
tiškai žiūriu į nekilnojamojo turto mokestį”. 
Jis ieškosiąs būdų, kaip atsisakyti planų jį 
įvesti.

Darbo partijos vadovas ir dabartinis 
ūkio ministras Viktor Uspaskich taip pat 
kratosi nekilnojamojo turto mokesčio 
įvedimo ir sakė nenorįs plačiau komen
tuoti A. Brazausko teiginių.

Darosi aišku, jog valdančiosios koalici
jos politinės tarybos, kurios atstovauja par
tijų narių nuomonę, yra priešingos dviejų 
turtuolių lyderių interesams. Lieka tik 
Prezidentas, besirūpinantis Europos Są
jungos nurodymais - pasirūpinti visais 
šalies žmonėmis ir regionais, kad būtų 
pakeltas jų gyvenimo standartas.
Ar rusai įtakoja Lietuvos Seimą?

Šio mėnesio pradžioje Seimo Pirm. 
Artūras Paulauskas patvirtino turįs 
informacijos, kad Rusijos ambasados 
Vilniuje atstovai intensyviai domisi 
politiniais procesais Lietuvoje.

“Kai kurie Seimo nariai mane informa
vo, kad Rusijos ambasados darbuotojai 
intensyviai ieško kontaktų su jais, prašo 
susitikti, kalba apie politinius procesus mū
sų valstybėje, apie Vyriausybės darbą”, sakė 
A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas ypač susirūpinęs, 
kad ten kalbama apie galimą Vyriausybės 
kaitą, aptariami politiniai procesai.

Gydytojai ir medikai grasina 
visuotiniu streiku

Nuo sovietinių laikų gydytojų atlygini
mai Lietuvoje labai žemi, palyginus su

Nukelta į 2 psL

Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena

Lietuva, visi po platųjį pasaulį pasklidę jos vaikai šiemet mini 15-ąsias šios istorinės 
datos metines. Jos mintimis mus nukelia į daugiatūkstantinius mitingus Vingio parke, 
Baltijos kelią, svarbias 1991-ųjų sausio naktis prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų 
gyvybiškai svarbių valstybės objektų, prie kurių petys petin budėjo ir mūsų tautiečiai iš 
užsienio kraštų. įvairiose šalyse gyvenantys lietuviai daug prisidėjo, kad po pasaulį pasklistų 
tiesa apie įvykius Lietuvoje, būtų įveikta informacinė blokada. Labai svarbi Kovo 11- 
osios pamoka - mes neįveikiami, kai esame vieningi, kai sutelktomis gretomis siekiame 
užsibrėžto tikslo. Ši pamoka mus turi lydėti dideliuose ir mažuose darbuose.

Sveikindamas jus, brangūs tautiečiai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
proga, linkiu jums šventinės nuotaikos, sėkmės jūsų veikloje mūsų tautos ir valstybės 
labui.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius

Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009 m.?
Labai prasmingu sutapimu Vilnius 

Europos kultūros sotine turėtų tapti tais 
pačiais metais, kai Lietuvoje bus šven
čiamas Lietuvos minėjimo tūkstantmetis. 
To siekia LR Vyriausybė.

ELTA primena, kad 2004 m. spalio 21 
d. buvo priimta Europos Tarybos bendroji 
pozicija, pagal kurią Lietuvai, pirmajai iš 
naujųjų ES narių, kartu su Austrija - senąja 
ES šalimi sudaryta galimybė nominuoti 
savo valstybės miestą Europos kultūros 
sostine. Praėjusių metų pabaigoje ES ins
titucijoms buvo pateikta paraiška, kurioje

LR pilietybė :
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, 

kyla ne tik praktinių, bet ir teisinių klausi
mų. Vienas iš tokių klausimų yra, ar LR 
pilietybė yra tolygi ES pilietybei? Šiuo rei
kalu yra gautas pranešimas iš LR Piliety
bės reikalų skyriaus vyr. specialistės Au
dros Strigienės:

“Informuojame, kad pagal ES steigimo 
sutarties ex II dalį kiekvienas asmuo, tu
rintis valstybės narės pilietybę, yra ES pi
lietis. Europos Sąjungos pilietybė nepakei- 

buvo pasiūlyta Vilniaus miestą nominuoti 
Europos kultūros sostine.

Šių metų pradžioje kultūros ministro 
sudaryta darbo grupė kartu su Vilniaus 
savivaldybės ekspertų grupe parengė 
projektą, kuriam pritarė Vyriausybės 
Strateginio planavimo komitetas ir kuri 
taps pagrindu pateikti tikslesnę paraišką 
ES institucijoms dėl Vilniaus nominavi- 
mo Europos kultūros sostine.

ES Parlamentas ir Taryba sprendimą dėl 
tokios sostinės statuso suteikimo turėtų 
priimti šių metų gegužės mėnesį. □

ES pilietybei
čia valstybės pilietybės, o ją papildo. Šios 
nuostatos taikomos ir Lietuvos Respub
likai.”

Taigi, LR piliečiai kartu yra ir ES pi
liečiai. į šį faktą turėtų atkreipti dėmesį ir 
tie Australijos lietuviai, kurie turi ne tik 
Australijos, bet ir Lietuvos Respublikos 
pilietybę. Tačiau patartina sekti informa
ciją, ar Lietuvos Respublikos pasai bus 
kaip nors keičiami, kad atitiktų formalius 
ES standartus. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Kovo 8 d. Ru
sijos kariuomenės 
vadovybė pranešė 
žiniasklaidai, kad 
sukilėlių bunke
ryje šiaurinėje Če
čėnijoje buvo už
tiktas ir nukautas 
53 metų amžiaus 
Aslan Maschadov, 
čečėnų sukilėlių 

lyderis. Jo kūną tą patį vakarą parodė 
Rusijos televizija.
Aslan Maschadov 1994-96 metais vadova
vo sukilėliams, iškovojusiems Čečėnijos 
nepriklausomybę pagal 1996 m. paliaubų 
sutartį su Boris Jelcino valdoma Rusija, ir 
buvo Čečėnijos prezidentu nuo 1997 metų 
iki Valdimir Putin įsakytos invazijos 1999 
metais. Vladimir Putin jį nuolat kaltino te
rorizmu ir siūlė už jo galvą JAV $10 mili
jonų premiją, nekreipdamas dėmesio į 
faktą, kad Maschadov nuolat smerkė 
teroristinius užpuolimus ir buvo pasmer
kęs Šamil Basajev’o įvykdytą įkaitų gro
bimą Beslan mokykloje.
♦ Kovo 8 d. Ithaca, N.Y. mieste (JAV) 
mirė 98 metų amžiaus profesorius Hans 
Bethe, 1967 metais apdovanotas Nobelio 
fizikos premija už išaiškinimą, kaip saulė 
ir kitos žvaigždės nuolat gamina energiją. 
Profesorius H. Bethe yra išaiškinęs daug 
kitų fizikos paslapčių. Jis išvystė superno
vų atsiradimo teoriją - kaip jos išsivysto iš 
mirštančių žvaigždžių. Antrojo pasaulinio 
karo metu prof. Hans Bethe vadovavo Los 
Alamos laboratorijų teoretinės fizikos 
skyriui ir prisidėjo prie atominės bombos 
projektavimo. Jis pasitraukė iš Vokietijos 
1933 metais, Hitleriui atėjus į valdžią.
♦ Kovo 8 d. Hezbollah organizacija su
ruošė didžiulę šiitų demonstraciją Libano 
sostinėje Beirute. Apie 200 000 žmonių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
politikais, vadybininkais ar net traktoris- 
tais. Jei palyginsime su Vakarų šalių gydy
tojų atlyginimais, tai daug kartų menkesni. 
Tiesa, palyginus su Vakarais, Lietuvoje 250 
- čiai gyventojų tenka vienas gydytojas, kai 
tuo tarpu Vakarų šalyse proporcija yra 
aukštesnė. Šiandien Lietuvoje jau daug ir 
gerų medicinos specialistų, ypač chirurgų, 
kurių netekus, Lietuva atsidurtų liūdnoje 
padėtyje.

Medikams pagrasinus visuotiniu strei
ku, Premjeras Algirdas Brazauskas greitai 
sureagavo, perduodamas atsakomybę Svei
katos apsaugos ministrui Žilvinui Padaigai, 
kuris įgaliojo savo sekretorių Saulių Janonį 
sudaryti komisiją ir jai vadovauti. Komisi
joje turės dirbti: Valstybinių ligonių kasų 
direktorius, Vyriausybės atstovai, teisinin
kai, medikams atstovaujančių Lietuvos 
gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras 
Labanauskas.

Lietuvos gydytojų sąjunga pateikė ilgą 
reikalavimų sąrašą, jų tarpe ir 50% atlygi
nimų pakėlimą, kurį ministras pavadino 
“nerealiu”. Reikia tikėtis, kad susilaukę 
greito teigiamo sprendimo, Lietuvos gydy
tojai neišsivaikštinės po platųjį pasaulį, 
kaip tai padarė šimtai tūkstančių jaunų 
Lietuvos specialistų, o Lietuvoje liks poli
tikai su pensininkais.

Įdarbinimo agentūrų pokyčiai
Nuo kovo 19 dienos Lietuvoje įsigalioja 

Tarptautinės darbo organizacijos konven
cija, kurios nuostatos draudžia privačioms 
agentūroms gauti atlyginimą už tarpinin
kavimą įdarbinant asmenis Lietuvoje. 
Įsigaliojus konvencijai, įdarbinimo paslau
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minia reikalavo, kad Sirijos kariuomenė ir 
toliau pasiliktų Libane. Tai šiitų atsakas į 
kelias savaites trukusias opozicijos de
monstracijas po buvusio min. pirmininko 
Hariri nužudymo, dėl kurių turėjo atsista
tydinti Siriją palaikanti Libano vyriausy
bė, vadovaujama Omar’o Karami.
♦ Kovo 10 d. Libano prezideptas Emile 
Lahoud vėl paskyrė Omar Karami ministru 
pirmininku ir pavedė jam sudaryti naują 
Vyriausybę, galimai įtraukiant ir opozici
nių partijų narius. Šis paskyrimas buvo 
opozicijos pasmerktas, jie sakosi neįeis į 
Vyriausybę, kol Sirija neatitrauks savo 
karinių pajėgų iš Libano.
♦ Kovo 8 d. iš pareigų atsistatydino alba
nų kilmės Kosovo min. pirmininkas Ra- 
mush Haradinaj. Kovo 9 d. jis atvyko j 
Olandiją ir prisistatė Hagos tribunolui, 
kuris nagrinėja karo nusikaltimų bylas. 
Haradinaj yra kaltinamas serbų ir albanų 
kolaborantų žudymu 1998 - 1999 Kosovo 
sukilimo metu. Tuo metu Ramush Haradi
naj buvo vienas iš albanų sukilėlių vadų.
♦ Kovo 10 d. Izraelio vyriausybė leido 
viešai paskelbti prieš mėnesį paruoštą 
specialios komisijos raportą, kuris apkal
tina daugelį Izraelio įvairių ministerijų 
darbuotojų suokalbiu, skatinant ir finan
suojant nelegalias naujakurių sodybas 
Vakariniame Krante. Raportas buvo pa
ruoštas dėl JAV diplomatinio spaudimo.
♦ Kovo 11d. Sirijos karo pajėgos pasi
traukė iš šiaurinės Libano dalies. Sirija 
prižadėjo pristatyti Jungtinių Tautų or
ganizacijai visiškos Libano evakuacijos 
planą. Šiuo metu Libane Sirija turi 15,000 
karių ir 5000 žvalgybos darbuotojų.
♦ Kovo 12 dieną Irako rinkimus laimėju
sios koalicijos lyderis nusiskundė, kad 
nesiseka suformuoti naują ministrų 
kabinetą. Vis dar nesusitariama principi
niais klausimais. □ 

gas teikianti agentūra pradės imti mokes
čius iš darbdavių, kaip tai daroma Euro
pos Sąjungos senbuvėse šalyse.

Iki šiol agentūros imdavo mokestį iš 
darbo ieškančio asmens už jo įregistravi
mą ir, suradus jam darbą, iš pirmojo atlygi
nimo tarp 50 -100 ir daugiau litų. Asme
nys, ieškantys darbo turėjo įsipareigoti 
sudarant sutartį su agentūra. Tokiu būdu 
agentūros prisirišdavo žmones. Kildavo 
daug nesusipratimų ir ginčų. Prognozuo
jama, kad daugelis smulkiųjų agentų, ypač 
neprofesionaliai veikiančių, turės užsi
daryti.

Lenkijos prezidentas Lietuvoje
Kovo 9 -10 dienomis, Lietuvos Prezi

dento kvietimu, Vilniuje lankėsi Lenkijos 
prezidentas Aleksander Kwasniewski su p. 
Jolanta Kwasniewska. Prezidentai didelį 
dėmesį skyrė aptariant automagistralės 
Via Baltica ir geležinkelio Rail Baltica 
projektų įgyvendinimui. Be to, buvo akcen
tuota elektros jungties tarp Lietuvos ir Len
kijos projekto svarba. Aptarė abiejų šalių 
karių dalyvavimą tarptautinėse misijose 
Kosove, Afganistane, Irake, pasidalino 
mintimis apie NATO vaidmenį pasaulyje, 
bei transatlantinių santykių svarbą.

Kaune Lenkijos prezidentui buvo su
teiktas Kauno miesto Garbės piliečio var
das, o Vilniaus universitetas suteikė jam 
garbės daktaro vardą.

Prezidentas apsilankė Lietuvos Seime, 
kur pasakė kalbą, o kapinėse abu preziden
tai aplankė Jono Basanavičiaus ir Josefo 
Pilsudskio kapus, padėjo vainikus prie 
lietuvių ir lenkų kapų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGITIC biuleteniais.

Lietuvoje algos dar labai žemos
(ELTA). Lietuva yra vienoje grupėje su 

tomis Europos valstybėmis, kur gyvento
jai gauna mažiausius atlyginimus. Lietu
vos gyventojo uždarbis sudaro 6% to, ką, 
pavyzdžiui, uždirba Danijos gyventojas. 
Danijoje atlyginimų vidurkis yra aukščiau
sias Europoje.

“2001-aisiais valandos darbo užmokes
tis Danijoje buvo 135 kartus didesnis nei, pa
vyzdžiui, Baltarusijoje, bet iki šių metų va
sario šis skirtumas sumažėjo iki 34 kartų ”, - 
teigiama Europos darbuotojų federacijos 
(FedEE) pranešime.

Pačių neturtingiausių Europos šalių - 
Albanijos, Ukrainos ir Moldovos - gy
ventojai uždirba 2% to, ką už darbą gau
na turtingiausios Danijos žmonės. Lietu
va taip pat priskiriama pastarajai, penktai 
šalių grupei, kurioje atlyginimai mažiausi 
Europoje.

Estija yra paskutinė ketvirtosios grupės 
šalis, Latvija laipteliu atsilieka nuo Lietu
vos. Nuo Lietuvos dar atsilieka Makedo
nija, Rusija, Serbija, Albanija, Bulgarija, 
Rumunija, Ukraina, bet jų skirtumai ne 
tokie didžiuliai, kaip tarp pirmosios - tur
tingiausių ir penktosios - mažiausius atly
ginimus gaunančių Europos šalių.

Analizėje nurodoma, kad darbo užmo
kesčio skirtumai tarp Europos valstybių 
mažėja, nes žmonės migruoja dirbti į kitas

New Yorke išspręstas ginčas dėl pastatų
Prieš maždaug šešerius metus. New 

Yorke prasidėjo aštrūs nesutarimai, kai 
Tėvai Pranciškonai nutarė parduoti ver
tingą pastatų kompleksą, kurio įsigijimą 
kadaise aukomis solidžiai buvo parėmę 
New Yorko ir kiti lietuviai. Pastatų 
kompleksas buvo tapęs tarsi lietuvybės 
centru ir buvo žinomas kaip “Kultūros 
Židinys”. Ginčą aštrino tai, kad daug lėšų 
buvo atkeliavę “iš lietuvių”, bet formalūs 
savininkai bu/vo Tėvai Pranciškonai. 
Ginčo metu gan didelės sumos buvo 
išleistos bylinėjimosi procesams.

Kaip praneša JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba, š. m. 
vasario 28 dieną Lietuvos Respublikos 
konsulate, gausiai susirinkus New Yorko 
lietuvių organizacijų atstovams, - daly
vaujant Šv. Kazimiero provincijos JAV 
delegatui Tėvui Placidui Bariui OFM ir 
Brooklyno vienuolyno viršininkui Tėvui 
Pranciškui Giedgaudui OFM, - buvo 
išspręstas dėl New Yorko lietuvių “Kultū
ros Židinio” uždarymo kilęs visuomeni
nis konfliktas. Po daugiau kaip šešerius 
metus žiniasklaidoje ir amerikiečių teis
muose vykusio aiškinimosi, konfliktuo
jančios šalys viena kitai ištiesė taikos ranką, 
tuo padėdamos naujus pagrindus visuo
meninės damos ir tarpusavio pasitikėjimo 
New Yorke atstatymui.

JAV LB Krašto Valdybos narė G.Stan- 
kūnienė š.m. vasario 28 d. Lietuvos ge
neraliniame konsulate susirinkusiems 
atstovams galėjo pranešti, kad vykę pasi
tarimai yra užbaigti. Tėvų pranciškonų 
pažadas, paremti New Yorko lietuvių 
visuomeninę veiklą “apvalia ir rimta su

Belgų seriale - varginga Lietuva
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Belgijos 

televizija sausio mėnesį pradėjo rodyti 
serialą “Matrioškos”. Serialo dalis liečia 
Lietuvą.

Lietuva - vargšų kraštas, kurio žmonės 
geresnio gyvenimo viltis sieja su laimės 
paieškomis užsienyje. Namai čia ankšti ir 
apgriuvę, automobiliai - aplūžę, labai že
mas pragyvenimo lygis, o jaunos moterys 
padarys viską, kad galėtų išvykti dirbti į 
turtingesnes šalis. 

šalis,'kuriose geresnis darbo užmokestis. 
Vakarų Europos šalys darbo užmokesčio 
negali didinti, nes jų gyventojams atsiran
da vis daugiau konkurentų iš mažiau turtin
gų Rytų Europos, Indijos ir Azijos šalių.

Taip pat teigiama, kad neturtingos ša
lys panaudoja naujas investicijas, o jų Vy
riausybės didina atlyginimus ar minimalų 
darbo užmokestį, kad užkirstų kelią so
cialiniams neramumams - kaip, pavyz
džiui, tarp paskutinių iš 48 šalių likusiose 
Moldovoje ir Baltarusijoje. Be to, turtinges
nėse šalyse mažėja profsąjungų įtaka ir 
daugiau klausimų sprendžiama bendrų 
derybų su darbdaviais keliu - todėl darbuo
tojai nebegali išsireikalauti algų, kurių 
darbdaviai jiems neišgali mokėti.

Statistikos departamento duomenimis, 
Lietuvoje vidutinis mėnesio ikimokestiniis 
darbo užmokestis (neįskaitant 
individualių įmonių) ketvirtąjį 2004 metų 
ketvirtį sudarė 1310 litų - 8.5% daugiau 
nei tą patį 2003 metų laikotarpį. Per 2003 
metus vidutinis mėnesio darbo užmokestis 
Lietuvoje padidėjo 5.5%, Latvijoje 
atlyginimai išaugo 11.3%, Estijoje-9.4%.

Vilniaus banko analitikai prognozavo, 
kad šiemet Lietuvoje darbo užmokestis 
augs maždaug 9%, ir tai lems darbo jė
gos - tiek kvalifikuotos, tiek nekvalifi
kuotos-trūkumas. □ 

ma”, tapo realybe. Tėvai pranciškonai JAV 
LB Krašto Valdybai perveda pusės mili
jono dolerių ($ 500,000) sumą. Krašto 
valdyba šią sumą investuos į Tautos Fon
dą, New Yorko lietuvių organizuoto jau
nimo, sporto, švietimo ir kultūrinės veik
los rėmimui. Rūpintis fondo sąskaitos 
saugiu investavimu ir gautų palūkanų New 
Yorko lietuvių organizacijoms tvarkingu 
bei nešališku paskirstymu, Krašto Valdy
ba yra sukūrusi Patikėtinių komisiją. Ją 
sudaro organizacijų skirti septyni pati
kėtiniai : Aldona Augylienė ir Tomas Lora 
(NY Atletų Klubas), Audrė Lukoševičiūtė 
( NY “Maironio” lituanistinė mokykla), 
Ramutė Žukaitė ir Antanas Bobelis (NY 
LB apygarda), Kęstutis Bileris ir Laima 
Šileikytė - Hood (JAV LB Krašto Valdy
bos skirti atstovai).

Savo kalboje, Lietuvos pranciškonų Šv. 
Kazimiero provincijos delegatas JAV ir 
Kanadai Tėvas Placidas Barius OFM 
pabrėžė ypatingai svarbią buvusio JAV LB 
Krašto Valdybos pirmininko A. Gečio 
tarpininko rolę.

Tėvai Pranciškonai, priimdami spren
dimą sustabdyti “Kultūros Židinio” vei
kimą, buvo numatę galimybę sukurti fon
dą New Yorko lietuvių visuomeninės 
veiklos parėmimui. Tai turėjo būti padėka 
niujorkiečiams už daugelį metų Tėvams 
Pranciškonams visokiom progom teiktą 
paramą.

Jei būtų pavykę išvengti ilgų teisminių 
procesų, šiandien Tėvų Pranciškonų 
skiriama suma būtų galėjusi būti didesnė. 
Susirinkusiems plojant, G. Stankūnienė iš 
tėvo Placido priėmė $ 500,000 vertės čekį.

Pusantro milijono žiūrovų pritrauku
siame seriale pasakojama apie merginas iš 
Lietuvos bei Rusijos, kurios atvykusios į 
Belgiją sužino, kad vietoje šokėjų darbo 
joms teks pardavinėti savo kūną.

“Serialo kūrėjai perlenkė lazdą”, - pikti
nosi Belgijoje ir Lietuvoje populiarios gru
pės “Cisco Kid” lyderis Francis van Meche
len. Jis įsitikinęs, kad serialo kūrėjai nė
rėsi iš kailio, stengdamiesi parodyti kuo 
skurdesnę ir tamsesnę Lietuvos pusę.
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XXIII Australuos Lietuviu Dienos - 9 
Naujųjų Metų sutikimas

Rita Baltušytė

Kaip ir visuomet, Australijos Lietuvių 
Dienoms pasibaigus, jų dalyviai - atlikėjai 
ir publika - drauge sutinka Naujuosius 
Metus. Į 2005-ųjų sutikimo balių Mooney 
Valley Racecourse Garsenybių salėje 
(Celebrity Room) pernai gruodžio 31 d. 
susirinko 565 mūsų tautiečiai ir jų draugai.

Nuo pat 8 valandos vakaro iki pusės 
pirmos ryto svečius pasikeisdami linksmi
no nenuilstantis ALB talkininkas iš 
Lietuvos liaudies muzikos kapela „Sutaras“ 
(Antanas Fokas, Eimantas Gurskas, Rai
mondas Gužauskas, Robertas Kunickas) ir 
Melbourne populiarus lengvosios muzi
kos orkestras „Dabar“ (muzikantai Paul 
Lejins, Graham McGeary, Andrius Pranc- 
kūnas, Davids Zemdegs, solo vokalistai 
Loreta Čižauskaitė-Tigani, Stepas Levic
kis). Per visą vakarą ant milžiniškų ekra
nų iš dviejų salės pusių keitėsi visų tik ką 
praėjusių ALD renginių vaizdai, kuriuos 
nufilmavo, sumontavo ir Rengėjams pa
dovanojo Algis Karazija. Daugelis galėjo į 
valias savęs pasižiūrėti ir kitiems parodyti.

Vienu momentu, dar nesulaukus Nau
jųjų Metų, muzika buvo sustabdyta. Į sceną 
pakilo XXIII ALD Ruošos Komiteto 
pirmininkė Lilija Kozlovskienė, Melbour
ne “Dainos Sambūrio” Valdybos pirmi
ninkė Danutė Lynikienė ir XXIV Aus
tralijos Lietuvių Dienų šeimininkų atsto
vai -ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Stasys Šutas bei vicepir
mininkas Kaja Starinskas. Melbournas 
Geelongui perdavė pereinamuosius ALD 
simbolius: sulankstytą trispalvę ir 
tradicines kankles (po Dainų Šventės, jei 
atsimenate, šiuo ALD simboliu „Vilties“ 
dirigentė Aldona Scano turėjo dalintis su 
Sydnėjaus „Dainos“ vadove Birute Alek
naite, nes dar nebuvo žinoma XXIV ALD 
vieta).

2005-siems artėjant susirinkusiems, o 
jų asmenyje ir visiems Australijos lietu
viams, laimingų Naujų Metų palinkėjo Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento prie 
LR Vyriausybės gen. direktorius Antanas 
Petrauskas. Buvo numatyta, kad iš ekrano į 
ALD dalyvius ir visus Australijos lietuvius 
Lietuvių Dienų ir Naujųjų Metų proga 
kreipsis Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus. Deja, vaizdo įrašas su Prezidento 
sveikinimu Melbourne laiku nepasiekė. 
Mūsų tautiečiai galėjo su juo susipažinti per 
Vasario 16-osios minėjimus LB apylinkėse.

Seniesiems metams belikus gyvuoti vos 
100 sekundžių „Sutaro“ vadovas Antanas 
Fokas pakvietė drauge su juo skaičiuoti 
nuo 10 iki nulio. Naujųjų Metų atėjimą jis 

Naujų Metų balius. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės 
gen. direktorius Antanas Petrauskas (centre) su gražiosiomis melbourniškėmis.

pasitiko skambiu varinių lėkščių smūgiu. 
Tuo pat metu prie stalų ėmė šaudyti 
šampano kamščiai - šokių aikštelė mo
mentaliai ištuštėjo, dzingsėjo taurės, pra
sidėjo glebėsčiavimasis, iš pradžių savoje 
kompanijoje, o netrukus ir po visą salę.

Ilgai nelaukus vėl užgrojo muzika ir 
šokiai prasiėjo su nauja energija. Reikia 
manyti, jos pridūrė ir anksčiau suvalgyta 
vakarienė (karštam patiekalui galėjai 
pasirinkti vištos krūtinėlės arba jautienos 
filė kepsnį, saldžiajam - obuolių rabarbarų 
apkepą (crumble) arba tiramisu „bokštą“ 
su ledais). Beje, bilietas į Naujųjų Metų ba
lių kainavo 55 dolerius; gėrimai į kainą 
neįėjo (aišku, kad ant stalų stovėjo grafinai 
su vandeniu).

Muzika buvo sustybdyta dar kartą: 
pranešimui, jog aktyvieji Canberros lietu
vių bendruomenės veikėjai - Tadas ir 
Laima Žilinskai - šią Naujųjų Metų naktį 
švenčia auksinį vedybų jubiliejų. Žinia 
apie populiariosios poros laimingą su
kaktį buvo sutikta entuziastingais sveikini
mo šūksniais ir plojimais.

Naujųjų Metų sutikimą organizavo 
ALD Ruošos Komiteto narė Jūratė Šim
kienė. Kai jos paklausiau, ar sunku buvo 
surengti tokį šaunų balių, atsakė, kad 
sunkumų nebuvo, nors tokį didelį priėmi
mą jai teko rengti pirmą kartą.

Nemalonumų jokių nebuvo, išskyrus 
gal, jog kai kurie žmonės buvo nepatenkin
ti savo stalais. Na, ne stalais kaipo tokiais, 
kadangi jie visi buvo vienodi - apvalūs, po 
10 žmonių prie kiekvieno, visi 63 (tiek jų 
salėje tilpo) vienodai papuošti balionais 
(dviem auksiniais ir vienu baltu) su pačios 
Jūratės rankų darbo popierinėmis tulpė
mis. Kas be ko, salės šeimininkai balionus 
blogai surišo ir jau baliaus dieną Jūratei su 
talkininkaisTeko juos atpainioti ir surišti 
aukščiau... Taigi, ne visai patenkinti, kai 
kurie piliečiai buvo ne pačiu stalu, o vieta, 
kur jis stovėjo. Deja, paskutiniu momentu 
įsigijusiems bilietus buvo sunku padėti, 
nes stalo pasirinkimo pirmenybė teko pa
gal tai, kada buvo įsigytas bilietas į NM 
balių. Tai buvo primenama ir gausiuose 
ALD rengėjų skelbimuose, kurie spaudoje 
prasidėjo iki ALD likus bene pusmečiui.

Bet kaip sakoma, gerai, kas gerai 
baigiasi. Nepatenkintų veidų bent šių 
eilučių autorė Naujųjų Metų sutikimo 
baliuje nepastebėjo.

Oficialus lietuvių Naujųjų Metų po
būvis Garsenybių salėje truko iki 2 va
landos ryto, muzika nutilo pusvalandžiu 
anksčiau. Kada pasilinksminimas baigėsi 
Melboumo Lietuvių Klube, kur daugelis 
patraukė iš Mooney Valley, istorija nutyli.

“Auksines vestuves” švenčiantys Laima ir 
Tadas Žilinskai iš Canberros.

Naujų Metų baliaus organizatorė Jūratė 
Šimkienė (stovi) ir Gediminas ir Alena 
Karazijos.

Visos nuotraukos Ritos Baltušytės.

Po kiekvienų Australijos Lietuvių 
Dienų parsivežu Ruošos Komiteto leidi
nėlį, kurį smagu „gūdžiais žiemos vakarais“ 
ar šiaip laisvalaikiu pavartyti, saulėtas 
ALD prisiminti. Vis dėlto net ir geriausiai 
parengtoje ir apgalvotoje programoje 
nerasime visko, kas įvyksta „lietuviškų 
atlaidų“ metu. Kalbėdami apie XXIII ALD 
nekaltiname Alenos Karazijienės.

Ji parengė vieną išsamiausių Australi
jos Lietuvių Dienų istorijoje leidinių, ta
čiau jokiu būdu negalėjo numatyti, pa
vyzdžiui, kad ir to, jog antrą Kalėdų dieną 
pietvakarių Aziją nusiaubs baisusis cu
namis ir dėl to prieš kai kuriuos renginius 
stichinės nelaimės aukos bus pagerbtos 
tylos minute, o geelongiškis rašytojas 
Edward Reilly Melbourno Lietuvių Klu
bo koridoriuje priešais teatro salę rinks 
aukas nukentėjusiems. Beje, įdomu, ar 
dosnūs pasirodė mūsų tautiečiai ir kur jų 
aukos (žinoma, jei tokių buvo) nukeliavo.

Atidarymo meninės dalies metu, per 
visą salės ilgį priešais šokėjus neįtikėtinu 
greičiu ten ir atgal bėgiojo trejų metų 
mergytė žaliais tautiniai rūbeliais Benita 
Strazdauskaitė su už save didesne pripu
čiama kengūra. Ją bėgiojančią kino ekra
ne matėme Jaunimo Vakaro ir Naujųjų 
Metų baliaus metu, tačiau niekas neuž
fiksavo momento, kai kažkas kengūrą iš 
mažytės atėmė (sako, žaislas ir buvęs ne 
jos...), salė suūžė užuojautos atodūsiu, o ji 
pirščiuką prie lūpų pridėjusi liūdna sto
vėjo ir žiūrėjo į šokančius, tarp kurių bu
vo ir jos mama bei tėvelis (po šokio ją ant 
rankų išsinešę). Per Šokių Šventę ji ir pati 
su mažiausiais trepsėjo, o pirmą kartą su 
„Gintaru“ pasirodė nė nemokėdama vaikš
čioti - šoko tėvelio Žilvino laikoma ant 
rankų. Mergaitė taip drąsiai jautėsi, nes 
nuo kūdikystės pripratusi lakstyti lauk
dama bešokančių tėvų (kurie vėliau, vai
kams repetuojant ar pasirodant, jos laukia). 
ALD Uždarymo ceremonijoje mažoji 
Benita vėl pasirodė scenoje - šį kartą ant 
aktyvios Ruošos Komiteto narės savo 
mamos Irtos Strazdauskienės rankų.

Mokytojų Konferencijoje negalėjo da
lyvauti Ieva Arienė - staiga susirgusi, ji 
atsidūrė ligoninėje, tačiau jau kitą dieną iš 
jos ištrūko ir Melboumo kanklių ansamb

Kun. Antanas Saulaitis ir Dana Binkis.

ALD Ruošos Komiteto pirmininkė Lilija 
Kozlovskienė su vyru Mykolu.

Nenumatyti įvykiai
lio sudėtyje džiugino „Literatų užeigos“ 
dalyvius.

Aktyviai ALD mošoje ir eigoje daly
vaujančią Martyno ir Dalios Didžių šei
mą aplankė gilus liūdesys: amžinybėn 
iškeliavo mylima Dalios teta Teklė Se- 
liokienė. Didžiai, jų draugai ir bičiuliai 
šeimos numylėtinę į paskutinę kelionę 
palydėjo gruodžio 29.

Melbourno Lietuvių Klubas svečių 
antplūdžiui ALD metu buvo labai gerai 
pasirengęs. Visą dieną ir didelę dalį nak
ties bare galėjai nemokamai gauti kavos; 
kasdien pietus virė pasikeisdamos Socia
linės Globos ir Katalikių Moterų Draugi
jos (pirmininkės Jonė Žalkauskienė ir 
Halina Statkuvienė). Maitino skaniai, 
gausiai ir greitai, o mokėti reikėjo ką be- 
valgei tik 7 dolerius. Šiokių tokių nesklan
dumų susidarė gruodžio 29, kai baro salė
je buvo pastatytas antras bilijardo stalas ir 
nenumatytai ilgai užtruko Sporto Šventės 
bilijardo varžybos, o Jubiliejinėje salėje 
vyko pasirengimas Literatūros ir Muzikos 
Popietei.

Apskritai, Melboumo Lietuvių Klube, 
kuriam jau 10 metų pirmininkauja Algis 
Kairaitis, žmogus jautiesi, na, jei ne kaip 
namie, tai kaip pas gerą tetą į dvarą 
atvažiavęs. Naminę atmosferą vieną vaka
rą dar labiau pajutome, kai virtuvėje ne
tilpusios Katalikių Moterų Draugijos 
šeimininkės kopūstų savo garsiosioms 
salotoms „češkavoti“ susėdo baro salėje. 
Kitą dieną jas skaniai sušveitėme. Vien tai 
prisiminus norisi čia vėl ir vėl sugrįžti.

Naujųjų Metų sutikimo organizatorė 
Jūratė Šimkienė prašo pranešti, kad po 
baliaus buvo rasta keletas daiktų: auskarai 
(juos, nors ir sumindytus, jau atsiėmė iš
siblaškiusi viešnia iš Sydnėjaus), o taip pat 
balto metalo žiedelis su baltais ir žaliais 
stikliukais ir aukso spalvos (bet ne auksinė) 
grandinėlė papuošta mėlynais stikliukais 
(sutrūkusi). Jeigu kas nors šių daiktų 
pasigedo ir norėtų juos atgauti, prašom 
skambinti Jūratei tel.: (03) 9578 4319.

Materialinio nuostolio ALD metu 
patyrė vienas žinomas Canberros lietuvis: 
jam išvykus į Melboumą lapė papjovė 
keturias jo augintas vištas...
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Svečiai lietuvių Sodyboje
r’’ ’ šeimininkių vaišėmis. Čia netrūko nei 

skanėstų, nei šnekos.Apie tamsiuosius 
Lietuvos ir kun. Juliaus metus sovietų 
priespaudoj nekalbėjome, bet apie Lie
tuvos dabartį, jos pastangas atsitiesti ir vėl 
“gyventi Europoje”. Kun. Sasnauskas 
optimistas-realistas, įpratęs atvirai nuo
monę reikšti, buvo įdomus pašnekovas ir 
rimtomis, ir juokingomis temomis.

Nuo vasario 16 iki 28 d. Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuviai pasidžiaugė maloniais 
ir įdomiais svečiais - viešėjo kunigai Her
manas Šulcas SB ir Julius Sasnauskas OFM, 
lydimi melboumiškio kun. Algio Šimkaus. 
Kunigai Hermanas ir Julius yra ypatingi as
menys, ir džiugu, kad Sydnėjaus lietuviams 
teko su jais nors trumpai pabendrauti.

Kun. Šulcas daug metų dirbo sunkų ir 
pavojingą misionieriaus darbą Ruandoje 
ir vos gyvas išliko, kai ten prasidėjo baisio
sios pilietinės žudynės. Su juo susipažinau, 
rodos 1995 m. Čikagoje. Jo pasakojimą, 
apie tai, kas vyko Ruandoje, galiu tik pa
kartoti jo paties žodžiais: “...visiškai neįma
noma suprasti baisios nekaltų žmonių kan
čios, bet reikia daryt viską, kad bent ateityje 
būtų sumažintas beprasmis žmonių žudy
mas...” Į jo žodžius ataidi ir sovietijoj visais 
fiziniais bei psichologiniais būdais kankin
tų lietuvių išgyvenimai, nekalbant jau apie 
vis smarkyn žudynėmis liepsnojantį Irako 
karą.Labai gaila, kad kun. Hermanui neteko 
Sodyboje paviešėti, bet sodybiečiai sulaukė 
kun. Juliaus, apie kurio “kryžiaus kelius” 
sovietų Rusijos kariuomenėje bei Sibiro 
kalėjimuose teko nemažai skaityti išeivijos 
spaudoje. Buvo itin malonu pagaliau as
meniškai sutikti šį neeilinį lietuvį.

Mieliems svečiams aprodę savo gra
žiąją Sodybą, sodybiečiai visus susodino 
seklyčioje už stalo, apkrauto gabiųjų

Šv. Kazimiero Šventė Sydnėjuje
Gražiai paminėta Lietuvos jaunimo pa

trono šv. Kazimiero Šventė Sydnėjuje. Ne 
visada turime progos savo renginiais pa
sidžiaugti. Iš pat ryto prie parapijos salės 
Lidcombe nuo mažiausio iki vyriausio 
uniformuoti skautai kaip skruzdėlyne 
krovė gėrybes iš mašinų. Ruošėsi skaniai 
pavaišinti svečius Kaziuko mugėje po 
pamaldų.

Prasideda pamaldos. Šv. Mišias aukoja 
lenkas kun. Jonas Stankevičius lietuviškai. 
Niekas negali skųstis, kad nesuprato. Pa
maldose organizuoti, uniformuoti skautai. 
Skaitymus atlieka žvalioji, visada su šyps
niu, Kristina Coxaitė-Rupšienė su jaunu
tėmis skautėmis... Tėvų ir mūsų visų džiaugs
mas juos matyti ne tik bažnyčioje, bet ir už 
jos ribų. Pamokslą sako kun. Stankevičius 
angliškai, kad suprastų skautukai. Kun. 
Jonas pabėrė Lietuvos istorijos perlų nuo 
karaliaus Mindaugo laikų, žengiant į krikš
čionybę iki šv. Kazimiero laikų.

Po pamaldų,, tik išėjus iš bažnyčios, j 
salę vilioja kopūstų ir dešrelių kvapas. Čia 
šypsodamiesi visus vilioja skautų vadovai 
Arvydas Zduoba ir jo žmona - lietuvaitė, 
amerikietė, kanadietė, australe - Dovilė 
Užubalytė-Zduobienė. Jaunos skautukės su 
žvaliąja Kristina vaišina svečius kvepian
čiais kopūstais su dešrelėmis ir kava. Vyrai 
“kupčiauja” baronkomis. Prie baro sporto 
klubo “Kovas” atstovai Vytautas Burokas

Iš Redakcijos pašto
Gerbkime kritiką

Bronys Raila, žurnalistaš, eseistas, 
rašytojas, literatūros kritikas, studijavo 
lietuvių, rusų, anglų kalbas, be to gerai 
kalbėjo prancūziškai. Nuo 1937 m. iki 1939 
m. Paryžiaus universitete studijavo dip
lomatiją ir tarptautinę teisę. Pradėjo 
reikštis periodinėje spaudoje savo jaunys
tėje ir savo raštuose niekad nevengė kon
troversijos. 1949 m. emigravo į Ameriką, 
ten parašė keletą gerų knygų. Bronys Rai
la, buvo gilaus mąstymo, aukšto išsilavi
nimo literatūros žinovas ir Amerikos lie
tuvių rašytojų tarpe greitai tapo vienu 
stipriausių literatūros kritikų. Raila nie
kad nebijojo parašyti savo kritikoje apie
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Greit, per greit atėjo vakaras. Svečiai 
paliko savo mintis ir parašus Sodybos 
svečių knygoje, o sodybiečiai padovanojo 
kun.Juliui “Lithuanian Papers” žurnalą, 
leidžiamą Tasmanijos Universitete. Tame 
žurnale kaip tik buvo anglų kalba išspaus
dinta šio kunigo kalba, pasakyta Kovo 11- 
osios proga Lietuvos Seime 1999 m. Šios
kalbos mintys aktualumo nenustojo ir 
nenustos visoms iš įvairių vergijų išsi
laisvinusioms tautoms, o ypač Lietuvai, 
kuriai, kun. Juliaus žodžiais, du kartus per 
šį šimtmetį buvo Visagalio duota stebuk
linga proga pradėt gyvenimą ne tik kaip 
tautai, bet ir kaip valstybei... ir ši dovana 
neša atsakomybę.

Lietuvių Sodybos gyventojai dėkingi 
kun. Sasnauskui juos aplankiusiam ir kun. 
Šimkui bei Kęstučiui Ankui jį čia atve- 
žusiems. Nežinia, kada ar vėl pasimatysim, 
bet gyvenime pasitaiko tų netikėtų progų 
sutikti netikėtus, ypatingus asmenis.

Sodybietė

su sūnum Petru gaivina svečių troškulį 
karštą dieną. Prie aukų stalo aukas priima 
komiteto nariai Gražina Grybaitė ir Pranas 
Andriukaitis.

Su savo gėrybėmis, rankdarbiais, prie 
lūžtančių stalų, sėdi Alfa Savickienė, Zita 
Andriukaitienė, Onutė Kapočienė, Nijolė 
Chan. Martina Reisgienė su savo gražių 
audinių stalu, jos anūkė Renata Popenha- 
gen su savo rankdarbiais. Antanas ir Lėta 
Kramiliai su Lietuvos spauda ir knygomis. 
“Pasaulio Lietuvis” iš Punsko, “Saleziečių 
žinios” iš Vilniaus ir daug Lietuvoje išei
nančių laikraščių bei knygų.

Kiekvienas mugėje paliktas centas padės 
palaikyti gyvą mūsų parapiją ir padengti su
sijusias išlaidas. Likutis nueis alkaniems 
vargšams našlaičiams Lietuvoje, kurie ieš
ko ko nors valgomo Klaipėdos sąvartyne, 
kaip matėme kun. H. Šulco atvežtame fil
me. Šį filmą rodė visos Vokietijos televi
zijos stotys. Susidomėjo juo ir dešimtys 
sydnėjiškių. Sužeistomis širdimis skirstė- 
mės namo pamatę kitą gyvenimo pusę tarp 
atsiradusių milijonierių Lietuvoje, kurie 
dar neturėjo laiko “užmesti akį” ant vaikų, 
ieškančių maisto sąvartyne.

Dėkingi esame mūsų klebonui kun. John 
Alt, kun. Jonui už gražius žodžius bažny
čioje. Visiems ir visoms savo darbu ir auko
mis prisidėjusiems prie šios Šventės ir tra
dicinės Kaziuko mugės. A. Kramilius 

rašytojo kūrybos trūkumus. Dėl to, kaip ir 
visi kritikai, įsigijo daug priešų, net ir savo 
draugų tarpe. Raila viename savo straips
nyje rašė, kad lietuviai gyvendami Vaka
ruose per 30 m. neišmoko priimti kritikos, 
nors ji ir labai teisinga, o juk kritika yra 
svarbiausias įrankis pagerinti žmogaus kū
rybinius gabumus. Artai būtų literatūra, tapy
ba, teatras, ar tai būtų visuomeninė veikla.

Mes, lietuviai, gyvendami Australijoje, 
taip kaip ir lietuviai Amerikoje, neišmoko
me priimti neigiamą kritiką, nors ji ir tei
singa. Mūsų periodinėje spaudoje mes turi
me rašyti, kad viskas buvo labai gerai, labai 
gražu, na kaip malonu ir t.t. Bet ne viskas 

-yra gražu ir gerai. Iš klaidų galima daug 
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Lietuvių Sodyboje Engadine. Iš kairės: Kęstutis Ankus, kun. Julius Sasnauskas OFM, 
Nijolė Užubalienė, kun. Algirdas Šimkus, Onutė Dobbs, Birutė Vaitkienė.

Nuotrauka Vytauto Vaitkaus.

ALB Krašto Valdybos pasisakymas
Visose bendruomenėse rasime organizacijų atstovų bei atskirų žmonių veik

los ir nuomonių skirtumų. Tai neišvengiamas dalykas. Organizacijų atstovų ar 
atskirų asmenų pasisakymai suteikia galimybę informuoti visuomenę apie įvy
kusius nesklandumus, liečiančius visuomeninę veiklą. Ši demokratinė išraiška gali 
privesti prie sveikų diskusijų.

Tokios diskusijos gali pagyvinti Bendruomenės dažnai apsnūdusią padėtį. Bet, 
antra vertus, gali nukrypti į asmeniškus priekaištus ir įsikarščiavimus, kurie ne 
tik skaldo, bet iškraipo tiesą.

Tiesos ieškojimas, be abejo, yra sudėtingas dalykas. Neišvengiamai yra sun
ku surinkti visus objektyvius faktus. Tad, be abejo, padarytos išvados yra dažnai 
nuspalvintos atskirų žmonių subjektyvia nuomone iš dalinai išgirstų ar surinktų 
žinių.

Mūsų Lietuvių Bendruomenė Australijoje yra maža. Manau,reiktų bandyti 
atsisakyti asmeniškų ambicijų ir nesileisti į bereikalingus kaltinimus ar iššaukian
čius nurodymus.

Juk visi kas dirba yra linkę suklysti. Aišku šis polinkis pasižymi stipriau at
skiruose asmenyse ar atvejuose. Gerai, kad klaidos ar neatsakinga ataskaita yra 
iškelta, kur yra liečiami bendruomenės pinigai ir nesilaikoma priimtų veiklos gai
rių pagal organizacijų konstitucijas. Tačiau būtina pasiremti tikrais faktais, o ne 
spėliojimais ar gandais.

“Mūsų Pastogės” “Laiškai Redakcijai” pradėjo dvelkti pasikartojimais. Siūly
čiau baigti daugmaž išsakytas nuomones ir skirti spaudos puslapius platesnėm ir 
svarbesnėm visuomeninėm žiniom.

Romas Pocius, ALB KV pirmininkas

Medaliai, medalikėliai...
Po daugel vargų, nemigo nakčių, XXIII 

Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Ko
mitetas surengė festivalį - tikrą šventę. 
Joje dalyvavę, taip kaip ir tie “iš šalies 
stebėję”, su pakilia nuotaika ir pasigėrėji
mu sugrįžo į namus. Tiek Ruošos Komi
teto nariams, tiek ir tiems, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems, atėjo laikas 
atsipūsti, bent truputėlį pailsėti.

Bet gyvenimas eina savo vaga ir be 
kartėlio neapsieina. Šventės metu iš Tėvy
nės atvykę aukšti Vyriausybę ir tautą atsto
vaujantys asmenys atgabeno ir visą laga
miną dovanų - tai visokiausių rūšių ap
dovanojimai, padėkos tautiečiams Austra
lijoje už veiklą lietuvybės labui šiame 
Pietų Kryžiaus kampelyje. Malonu, džiu
gu išgirsti ir matyti, kad bendruomenės 
pasišventėlių darbas buvo mūsų tautos 
kamieno atitinkamai įvertintas.

Tačiau “nėra namų be dūmų”. Nustebau, 
netgi nusivyliau, išgirdęs pašnibždom 
kuždant, bet užtektinai garsiai, kad visi 
girdėtų, esą, kaip tas šaltyšius vežė “Jonui 

pasimokyti, o kritiko darbas tas klaidas pri
minti. Žinoma, jeigu lietuvis artojas per
skaitęs bažnytinį katekizmą pradės kriti
kuoti Šekspyro raštus, tai ne kritika. MĄS
TANTIS ŽMOGUS turi atskirti šmeižtą 
nuo kritikos. Gera kritika yra brangesnė 
už auksą, tik mes turime išmokti iš anglų 
gerą kritiką gerbti. Vincas Binkis 

dūdą, Petrui skripką, Matjošiui pyragą”, 
bet užmiršo daugelį kitų, save vadinančių 
“veikėjais”.Ir net sportininkus! Įkyriai 
braunama mintis “už ką”, tačiau, ačiū Die
vui, toji mintis nepasiekė mano galvosenos. 
Nesijaučiu užtektinai kompetentingas 
gvildenti tokius klausimus. Jeigu gavo, tai 
turbūt užsitarnavo... Tikgal(?) tų apdova
nojimų gausybė nustelbė jų vertę, bet ...

Gyvename Australijoje jau virš 50 metų. 
Tame laikotarpyje sutikau daugybę (!) 
pasišventėlių (gaila, dalis jų jau pasitraukė 
amžinybėn), kurie kovojo už lietuvybės 
išlaikymą tautiečių tarpe. Vartoju žodį 
“kovojo”, nes manau, kad jų veikla, jų 
triūsas, pasiaukojimas išlaikyti nors tru
putėlį tautinės dvasios ir ją perduoti atei
nančioms kartoms, buvo ne kas kita, bet 
amžina kova - kova prieš tiesioginiai ir 
netiesioginiai brukamą asimiliaciją, o 
svarbiausia - prieš nutautėjimą, tiesiog 
savanoriška (mano pabraukta) nutautėjimą, 
tiesiog savanorišką genocidą. Kad po 50 
metų mes vis dar švenčiame Lietuvių 
Dienas, kad dar dvelkia mumyse lietuviš
koji dvasia, yra įrodymas, jog tų pasišven
tėlių darbas nebuvo bergždžias ir atnešė 
šiokių tokių vaisių. Nulenkime pagarbiai 
galvas prieš juos, neįžeiskime jų, siūlyda
mi “krūvas lagaminų su saldumynais”, nes, 
anot jų pačių, jie tai darė ne už atpildą, bet 
iš meilės Tėvynei, iš pasididžiavimo bočių 
žeme. Teodoras J. Rotcas
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Bendruomenės baruose_________
Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Vasario 26 dieną (1 vai. p.p.) Canberra 

Club, West Row, Canberra City, įvyko 
Vasario 16-osios paminėjimas.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Valdybos pirmininkas Viktoras 
Martišius pasveikino visus gausiai susirin
kusius bendruomenės narius ir paskelbė 
Šventę atidaryta.

Meninę dalį išpildė svečiai iš Sydnė- 
jaus: Vilija Bumeikytė, Garry Penhall ir 
pianistas Wojciech Wisniewski.

Programoje buvo atlikti įvairaus žanro 
kūriniai. Nuskambėjus dainai “Žygis į 
Vilnių”, pasigirdo gausūs ir karšti ploji
mą. Labai maloniai skambėjo Vilijos 
Burneikytės ir Garry Penhall duetas. 
Kiekvienas dainininkų atliktas kūrinys - 
ar tai būtų solo, ar duetas - buvo savotiš
kai žavūs. Tuo labiau, kad dainininkai

“Šokdava” invited to perform and 
teach in Canberra

“Šokdava” dancing at last year’s National Folk Festival.

Melbourne Lithuanian dance group 
“Šokdava” has been invited to perform and 
teach at the Australian National Folk 
Festival in Canberra over the Easter 
Weekend.

The National is the second largest folk 
festival in Australia in terms of audience 
numbers, and the biggest in terms of 
performer participation. More than 500 
hours of entertainment are programmed in 
almost 20 venues across the four days from 
Good Friday morning to Easter Monday 
night. All the venues are on the one site at 
the Exhibition Park in Canberra.

Singers, instrumentalists, poets and 
dancers come from across the country and 
around the world to take part.

Šokdava first performed at the National 
in 2004, the only Lithuanian cultural group 
ever asked to do so, and were one of the 
surprise hits of the dance program. This 
year they will be performing at 3.30 on 
Saturday and Sunday afternoon, as well as 
teaching Lithuanian dancing at a Sunday 
morning workshop.

Virmalise, the Estonian dance group 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

dainavo įvairiomis kalbomis. Visiems labai 
patiko Garry Penhall lietuviškai atliktos 
dainos, tad canberriškiai nepagailėjo plo
jimų! Pianistas Wojcieh Wisniewski žavė
jo savo virtuoziškumu.

Negalėčiau nepaminėti ir mūsų ben
druomenės narės Laimos Žilinskienės 
nuoširdžiai padeklamuoto, jos pačios 
sukurto eilėraščio, iš kurio kiekvienos 
eilutės veržėsi jausmai, švelnumas, liūdesys 
ir gyvenimo prasmė.

Pasibaigus meninei programai sekė 
gausios vaišės ir malonus bendravimas.

Visų Canberros lietuvių bendruome
nės narių vardu noriu padėkoti Bendruo
menės Sąjungos Valdybai ir mūsų visų 
gerbiamam pirmininkui už puikiai suorga
nizuotą Šventę.

Roma Gocentienė

from Sydney, and many other folkloric 
dance groups, will also be conducting 
workshops at the festival. In addition, there 
will be dozens of instrumental and singing 
workshops, a kids festival with supervised 
art and craft activities, poetry competitions 
and open mike sessions for anyone who 
wants to test their singing skills before a 
live audience.

In the past there have even been beer
brewing workshops. Several “Šokdava” 
members are keenly anticipating taking 
part in the tastings again this year.

Like most festivals, the National is run 
by a not for profit community organisation. 
This means that they rely heavily on 
volunteers to do many of the jobs around 
the site over the course of the weekend. It 
may even still be possible to arrange free 
tickets in return for doing some of those 
jobs.

Further details about volunteering, 
tickets, programming and everything else 
to do with the National can be found on 
their website at www.folkfestival.asn.au

Dennis GAYLARD

NepriklausomybėfSventė Canberroje. Tado Žilinsko nuotrauka.

Danutei Lynikienei - 70
Danutė (Dana) Lazutkaitė - Lynikienė 

gimė 1935 m. sausio mėnesį Klaipėdoje - 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Tėvas 
Pranas - Maisto fabriko garų mašinų me
chanikas. Mama Genė - Maisto parduotu
vės vedėja. Gyvenimas Klaipėdoje buvo ge
ras. Atostogos prabėgdavo Juodkrantėje, 
Neringoje. Deja, neilgai tai truko.

1939 m. Danutė su tėvais persikėlė į 
Šiaulius, kur vėliau gimė Danutės sesutė 
Audronė. Tėvai Radviliškyje atidarė aludę, 
kurioje prekiavo, pardavinėjo alų, vėžiu
kus, žirnius. Tokia aludė Radviliškyje bu
vo naujiena. Tai tokie prisiminimai iš Lie
tuvos.

Vokietijoj e Danutė gyveno Gottingeno 
ir Diepholz stovyklose, lankė mokyklą ir 
1947 m. davė skautės įžodį. Nuo tada iki 
dabar ji aktyviai veikia skautų/ skaučių 
organizacijoje. Danutė apdovanuota Ge
ležinio Vilko ordinu. Tai aukščiausias 
ordinas skautų organizacijoje. Šiuo metu 
eina Melbourne “Džiugo” Tunto tuntinin- 
kės pareigas.

Danutė užaugino 2 dukras - Loretą ir 
Ritą. Dukrų tėvas Stasys Čižauskas mirė 
1981 m. Ir dukros, ir anūkai priklauso 
“Džiugo” Tuntui. Anūkai - Aleksas, 
Miranda ir Robertas Tigani - jau ir stovyk
lauja skautų stovyklose, o jauniausia Ella 
Caldwell (dvejų metukų) irgi neužilgo 
stovyklaus.

1987 m. Danutė įsijungė į Melbourne 
lietuvių chorą “Dainos Sambūris”. 1988 m. 
ištekėjo už našlio Kęstučio Lyniko. 
Kęstutis buvo paskirtas Lietuvos Respub
likos Garbės konsulu Melbourne, tai ir 
Danutei teko prisidėti prie konsulo dar
bų.

1997 m. mirė vyras Kęstutis. Danutė ir 

Danutė Lynikienė su anūkais - Miranda, Ella, Aleksu ir Robertu.

toliau dirba skautų organizacijoje ir 
pirmininkauja Melbourne “Dainos Sam
būriui”.

2004 m. Vasario 16-osios proga Danu
tei įteiktas ALB Krašto Valdybos Padėkos 
pažymėjimas už bendruomeninį darbą. 
2004 m. gautas ir sveikinimas iš Viktorijos 
premjero Steve Bracks M.P. as a nominee 
for Victorian senior award. 2005 m. gautas 
sveikinimas iš National Australia Day 
Council as a nominee for the Australian of 
the Year Awards.

Mūsų mamai Danutei pagerbti, mes 
dukros suruošėm puotą - balių Lietuvių 
Namuose. Vietoj dovanų Danutės pagei
davimas buvo paaukoti mažą auką Mel
bourne “Džiugo” Tbntui. Buvo surinkta 
$2,080. Dėkojame visiems už aukas.

Svečius linksmino orkestras “Dabar”. 
Šoko Danutė, svečiai ir anūkai. Žodžiu 
pasveikino LSS Australijos Rajono vadas 
Henrikas Antanaitis, “Dainos Sambūrio” 
vardu - vicepirmininkas* Gediminas 
Statkus.

Anūkė Miranda Tigani ir jos draugė 
Judrina Kymantaitė pašoko “Jau laikas 
pašokti”. “Dainos Sambūrio” choristai, 
vadovaujant dirigentei Birutei Prašmutai- 
tei, padainavo 3 dainas. Šventę užbaigė
me daina “Mindaugas”, kurios priedainį 
dainavo visi: “O-o-o Lietuva, tu mano 
Tėvynė, o-o-o”.

Mes, jos dukros, dėkojame visiems už 
aukas, ponioms - už tortus, pyragus ir gėles, 
p.p.Kymantams už šakotį; Irenai Jokubaus- 
kienei už jubiliejinį tortą su “70” žvakutėm. 
Tegul dar ilgus metus Mama, Močiutė, 
Danutė, Dana nepavargsta ir linkime jai 
laimingų metų.

Dėkoja dukros Loreta ir Rita
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Žemės gilumos paslaptys
Žmonija nerūpestingai džiaugėsi ir 

linksminosi sulaukę krikščioniškame 
pasaulyje didžiausios metų šventės - 
Kalėdų. Ir štai, antrąją šios šventės dieną 
Pietryčių Aziją ištiko viena iš didžiausių 
iki šiol buvusių pasaulinių nelaimių. 
Cunami - japonų kalboje šis žodis reiškia 
“didelė banga įlankoje”. Skaičiuojama, kad 
iki šiol žuvusių ir dingusių be žinios yra 
daugiau nei 300,000. Jau daug buvo 
spaudoje rašyta ir aiškinama, kas ir kaip 
čia atsitiko. Ne visiems tie aiškinimai bu
vo pilnai suprantami. Todėl aš pateiksiu 
gal paprastesnį ir suprantamesnį Lietuvos 
geologijos ir geografijos instituto direkto
riaus dr. Algirdo Zuzevičiaus paaiškinimą.

Žemės drebėjimą mokslininkai api
brėžia kaip trūkio uolienose susidarymą, 
sukeliantį žemės paviršiaus virpėjimą. 
Kalbama, kad nuo tokių požeminių smū
gių pasislinko žemės ašis, o planeta vis dar 
virpa. Nuo lūžio netoli Sumatros iki dabar 
įvyko jau 17 stiprių žemės drebėjimų. To
kie žemės trūkiai, nuo kurių atsiranda 
drebėjimai, dažniausiai atsiranda liečian
tis žemės plutos plokštėms. Jos arba 
spaudžia viena kitą, arba neišlaikiusios 
įtampos lūžta ir tas sukelia žemės dre
bėjimą. Jei drebėjimo židinys yra vande
nyno dugne, tai dugno svyravimai gali 
sukelti bangos frontą, kuris nusitęsia per 
visą vandenyno gylį. Jei smūgiai yra stip

rūs, tai bangos greitis gali siekti iki 1000 
kilometrų per valandą, tačiau atviroje jū
roje tokios bangos aukštis yra ne daugiau 
vieno metro. Tačiau pasiekus seklumas, 
aukštis smarkiai išauga ir gali sunaikinti 
ištisas pakrantes.

Žemės drebėjimų stiprumas yra matuo
jamas 1935 m. amerikiečio seismologo 
Charles Francis Richter pasiūlyta skale. 
Nuo 1 iki 3 balų nejuntamas žmonėms, nuo 
3 iki 4 juntami, bet nepadarantys žalos, 5 
balai juntami plačiai, gali būti apgadinimų, 
6 balai apgriauna blogiau pastatytus pa
status iki 10 kilometrų spinduliu, 7 balai 
pridaro daug nuostolių iki 100 kilometrų 
spinduliu, 8 balai labai daug sugriauna ir 
būna žmonių aukų daugiau nei 100 kilo
metrų spinduliu, 9 balai - retas žemės 
drebėjimas, pridaro labai daug nuostolių 
100 kilometrų spinduliu.

Antrą Kalėdų dieną įvykęs Pietryčių 
Azijoje povandeninis žemės drebėjimas 
buvo rekordinių 9 balų, tai buvo penktas 
tokio stiprumo žemės drebėjimas nuo 
1900 metų.

Žemę sudaro trys pagrindinės dalys: 
branduolys, tiršta karšta masė apie jį ir 
planetos pluta, kurią sudaro 50-70 
kilometrų storio kietas sluoksnis, vadina
mas litosfera. Ji guli ant klampios karštos 
masės, kurią sudaro besilydantys metalai 
ir uolienos. Litosfera yra suskilusi į 7 di
deles ir daug mažų plokščių, kurias verčia 
judėti ten esančios srovės. Dėl to juda 
žemynai ir atsiranda plyšių vandenynų 
dugnuose. Liečiantis plokštėms, vyksta 
drebėjimai, kurie atsirado nuo pat pla
netos atsiradimo. Nuo stiprių smūgių 
daugiausiai kenčia šalys, esančios seis- 

mologiškai aktyviuose regionuose.
Pietryčių Aziją sukrėtusių smūgių 

epicentras buvo Indijos ir Burmos plokš
čių susidūrimą s 5.6 kilometrų jūros gy
lyje. Šios plokštės juda apie 6 centimetrus 
per metus greičiu viena kitos link. Šiuo 
atveju Indijos plokštė užslinko ant Bur
mos plokštės. Neatlaikiusi spaudimo 
Burmos plokštė lūžo. Lūžio ilgis buvo 1200 
km ir jūros dugnas staiga pakilo 10 metrų, 
tai išjudino milžiniškas vandens mases, 
kas virto cunamiu.

Dr. A. Zuzevičius pataria į žemės ašies 
pokytį nekreipti dėmesio. Planetos ašis 
nuolat keičia padėtį. Pvz. dabartinė Lie
tuvos teritorija prieš 300 milijonų metų 
buvo Pietų ašigalio vietoje. Jis sako, kad 
Lietuvai didesnis pavojus negresia. Šalis 
yra zonoje, kur žemės drebėjimų galimy
bė yra labai maža. Seismologiškai akty
viausias regionas yra Baltijos jūra. Pasku
tinis drebėjimas joje įvyko 2002 metais 
prie Gotlando salos ir siekė tik truputį 
virš 3 balų. Baltijos jūroje yra per mažai 
vandens ir erdvės, kad galėtų sukilti 
milžiniškos bangos. Visi didieji žemės 
drebėjimai įvyko dėl plokščių susidūri
mo, tačiau patekti į žemės drebėjimų 
dešimtuką yra labai mažai galimybių.

Ar žinai?
Stručiai Lietuvoje

Kol gyvenau Lietuvoje man neteko jų 
matyti. Tačiau atvažiavus į Australiją ir 
dykumų pašonėje atliekant privalomą 
kontraktą, be daugybės kengūrų ir tūks
tančių ar dar daugiau triušių, tekdavo ma
tyti nemažai stručių, čia vadinamų emu. 
Ne kartą bandžiau juos ir nušauti, bet jie 
taip greitai bėgdavo, kad pagaut taikik
lyje buvo neįmanoma. Nors didžiulio jų 

kiaušinio paragauti teko.
Pirmieji Lietuvoje stručių ūkį įsigijo 

Šakių'rajone gyvenantis Aldona ir Sigitas 
Markevičiai. Dabar stručių augintojų 
Lietuvoje yra gal visas pusšimtis. Gavę iš 
Verslo centro nemažą paskolą, jie nusi
pirko stručių porą, sumokėję 11,000 litų, 
nors dabar tai jau kainuotų dvigubai. Ga
na sunku (namuose) išperinti stručiukus. 
Kartą teko net naktį vežti į Alytaus pe
ryklą. Vėliau reikalai pagerėjo. Stručių 
patelės kiaušinius deda kas antrą dieną. 
Vienas kiaušinis sveria apie pusantro ki
logramo ir atstoja 30 vištos kiaušinių. Tai
gi, galima pavaišinti 10 - 15 žmonių. 
Kiaušinio kevalas yra labai stiprus, gali 
atlaikyti net 90 kilogramų sveriantį žmo
gų. Jį geriausiai yra perpjauti pjūklu, o 
virti reikia 45 minutes. Lukštas naudoja
mas taurių gamyboje, iš plunknų gami
namos gražios vėduoklės. Stručių mėsa yra 
valgoma. Tinkamiausi yra 10 -12 mėnesių 
stručiai, kurių kilogramas mėsos kainuo
ja apie 50 litų. Skaniausia šią tamsiai 
raudonos spalvos mėsą marinuoti kokias 
dvi paras su įvairiais prieskoniais. Stručio 
mėsą valgyti yra sveika, nes ji neturi cho
lesterolio, o taukus, kaip ir bebro, galima 
naudoti įvairių žaizdų gydymui. Dabar 
vienas stručiukas Lietuvoje kainuoja apie 
800 litų, jie gyvena iki 80 metų.

•Kodėl uraganus paparastai vadina 
moterų vardais? - Visai normalu, iš pradžių 
jie paslaptingi ir nenuspėjami, gi vėliau jie 
pasiglemžia namus, automobilius ir kita.

• Tėvas aiškina sūnui: - Pagaliau 
nusprendžiau tau pasakyti, kad Kalėdų 
Senelis ir Velykų zuikutis visuomet bū
davau aš,

- Tėti, tą aš jau seniai žinau ir žinau, 
kad tas gandras tai buvo dėdė Petras.

Kovo Vienuoliktosios užkulisiai

Reikėjo ir protauti, ir turėti drąsos
Šiemet, minint 15-ąsias Nepirklausomybės atstatymo metines, vėl pripažįstama, jog 

valstybės atkūrimas buvo nepaprastai drąsus žingsnis. Sovietų Sąjunga atrodė dar esanti 
stipri, o Komunistų partija - visagalė ir kerštinga. Lietuvoje laisvės siekimas reiškėsi gan 
atvirai, bet kada tokį žingsnį žengti? Drąsos, net desperatiškos drąsos, suteikė ir tai, kad 
sekančią dieną, būtent kovo 12-ąįą, Maskvoje sukviestas SSSR deputatų suvažiavimas tu
rėjo paskelbti įstatymą, pagal kurį išstojimas iš Sovietų Sąjungos būtų tapęs neįmanomu. 
Apie tas dienas rašo “Kauno dienos” žurnalistas Arūnas Il/aškei/ičius. Red.

1990-ųjų pradžioje per pirmuosius 
laisvus ir demokratinius pokario laikotar
pio rinkimus į Lietuvos parlamentą Sąjū
dis ir jo remti kandidatai laimėjo triuški
nančią pergalę prieš bandančią reformuotis 
ir nuo TSKP jau spėjusią atsiskirti Lietuvos 
komunistų partiją. Iš 133 tuomet išrinktų 
AT deputatų, 108 buvo sąjūdininkai arba į 
rinkimus ėjo su Sąjūdžiu.

Naujajai AT dar nepradėjus dirbti, kovo 
1 dieną, išrinktieji Sąjūdžio deputatai su
darė tris komisijas, iš kurių vienai buvo pa
tikėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo plano parengimas. Tiek visuomenė, tiek 
naujieji deputatai tuomet plačiai diskutavo, 
ar nepriklausomybės atkūrimą skelbti iš 
karto, vos prasidėjus naujai išrinkto parla
mento darbui. Beje, vieni aktyviausių neati
dėliotino nepriklausomybės atkūrimo 
skelbimo šalininkų buvo Kaune išrinkti 
AT deputatai.

Galiausiai sprendimas neatidėlioti iš
silaisvinimo deklaracijos buvo priimtas per 
kovo 8-9 dienomis vykusius Sąjūdžio depu
tatų susirinkimus, nors juose girdėjosi ir 
balsų neskubėti bei bandyti politiškai lavi
ruoti, perdaug neįsiutinant Maskvos.

Vienas argumentų paskubėti skelbti ne
priklausomybę ne vėliau kaip kovo 11-ąją 
buvo tas, jog kovo 12 dieną Maskvoje turėjo 
prasidėti SSRS liaudies deputatų suvažia
vimas, kuris ketino svarstyti išstojimo iš 
SSRS įstatymą. Šis įstatymas turėjo juri
diškai sucementuoti aižėjančią Sovietų Są-
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jungą ir teisinį išstojimo mechanizmą pa
daryti praktiškai neįveikiamą. Pavyzdžiui, 
vienas įstatymo straipsnių reikalavo, kad 
kurios nors iš respublikų išstojimui turi 
būtinai pritarti keturiolika likusių.

Viena aktyviausių atgimimo laikotarpio 
asmenybių, buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės ir Sąjūdžio seimo tarybos narys, 
SSRS AT deputatas, signataras Romualdas 
Ozolas, prisiminė, kad iš tiesų buvo atsi
žvelgta į šį argumentą, parenkant datą 
nepriklausomybės atkūrimo paskelbimui.

“Kadangi SSSR deputatų suvažiavimas 
Maskvoje, mūsų žiniomis, turėjo priimti įs
tatymą dėl atsiskyrimo, kuriame buvo reika
laujama, kad bet kuri respublika, norinti iš
eiti iš Tarybų Sąjungos, turi įvykdyti tam tik
ras teisines ir ekonomines sąlygas, mes nuta
rėme, kad iki šito teisinio akto, kuris bus at
skaitos tašku pasauliui, turime padaryti savo 
sprendimą, kad mums tas būsimasis SSSR 
Liaudies deputatų suvažiavimo priimtas do
kumentas negaliotų”, - paaiškino R.Ozolas.

Šiuo metu net trys signatarai yra Kons
titucinio Teismo Teisėjai. Vienas jų, Egidi
jus Jarašiūnas, sako manąs, kad SSSR Liau
dies deputatų suvažiavimas buvo “tik vienas 
faktorių”, kuris paskatino greičiau apsi
spręsti. “Atvirai pasakius, einant į rinkimus 
turėta vilties, kad tą pačią dieną, kai AT susi
rinks, ji iš karto ir paskelbs nepriklausomybę. 
Manau, kad tai būtų įvykę ir nesant kovo 12- 
osios grėsmės. Man, kaip pradedančiam po
litikui, jokių abejonių nebuvo, kad reikia 
skelbti tuoj pat. Matyt, tie žmonės, kurie turėjo

daugiau informacijos, buvo atsargesni. 
Tačiau naujokų Taryboje buvo dauguma. Dėl 
to irtos drąsos, matyt, nestigo”, - sakė jis.

Signatarai tvirtina net negalvoję apie 
baimę ar galimas Maskvos represijas po 
radikalių žingsnių nepriklausomybės link. 
Daugelis jautė tik laisvės troškimą ir di
džiulį dvasinį pakilimą.

“Aš nejaučiau baimės. Tikrai, nebuvo ab
soliučiai nieko tokio. Atvirkščiai, didelis emo
cinis pakilimas ir didelis didelis pliusas mano 
jausmų skalėje. Štai, vėliau, sausio 13-ąją, 
arba dar anksčiau, kai prasidėjo Kremliaus 
bandymai atplėšti nuo Lietuvos Vilniaus kraš
tą, buvo daug visokio nerimo”, - tvirtina sig
natarė ir dabartinio Seimo narė konserva
torė Rasa Juknevičienė. “Bet prieš kovo 11- 
ąją, tą dieną ir iš karto po jos, apie jokią baimę 
kalbos net nebuvo. Buvo didžiulis ryžtas ir 
tikėjimas, kad turi būti tik taip ir ne kitaip”.

Panašiai tvirtina ir R.Ozolas: “Jeigu kas 
ir bijojo, tai manęs ši problema nekamavo. 
Net ir nemanau, kad kam nors labai galėjo 
kliudyti kokia nors baimė. Buvo visiškai aiš
ku, kad nepriklausomybę reikia paskelbti, o 
kas bus paskui, čia jau, kaip sakoma, pama
tysime”. Pasak jo, Sąjūdis tvirtai žinojo, kad 
būtina paskelbti nepriklausomybės atkū
rimą, tačiau kaip reikės tvarkytis po to šalies 
viduje, aiškumo nebuvo. “Aiškios buvo tik 
politinės nuostatos ir juridiniai sprendimai. 
Tųjuridinių sprendimų seka buvo svarstoma 
kovo 8-10 dienomis. Bet programos, kaip 
toliau viskas turi vykti, nebuvo. Ir užtat vėliau 
atsirado tokios improvizacijos kaip 2-3 hek
tarų koncepcija ir praktika, kuri visiškai su
maišė ir supjudė žmones kaime. Buvo daug 
neaiškumų dėl privatizacijos tvarkos. Žodžiu, 
Sąjūdis dirbo ekspromtu”, - sakė R.Ozolas.

Jam pritarė ir E.Jarašiūnas: “Kaip 
faktiškai įgyvendinti tą nepriklausomybę, 
supratimas buvo gana miglotas. Buvo įsivaiz
duojama, kad reikia atkurti ikikarinės Kons
titucijos galiojimą, priimti kažkokius įstaty
mus, o paskui tikėtis, kad derybų keliu pavyks 
susitarti su Sovietų Sąjunga. Tačiau pirmiau
sia ją dar reikėjo priversti derėtis. Natūralu, 

kad daug kas buvo daroma improvizuojant”.
Pasak R. Juknevičienės, net ir dabar kai 

kurios partijos į rinkimus eina be savo 
programos, o ką jau kalbėti apie 1990- 
uosius: “Vyko revoliucija, išsivaduojamasis 
judėjimas, mes gi ištrukome iš imperijos. Jeigu 
būtume sėdėję ir ilgus mėnesius kūrę progra
mas, dėl jų ginčijęsi, aš bijau, kad būtume 
įtraukti į tokį debatų liūną, kad vargu ar 
dabar kalbėtume apie nepriklausomybės at
kūrimą”. Tačiau, jos nuomone, neteisinga 
teigti, kad Sąjūdis visiškai neturėjo jokios 
programos. “Programa buvo - kviečianti ir 
nubrėžianti esminius dalykus. Uždaviniai bu
vo aiškūs - nepriklausomybė, Lietuvos pripa
žinimas, demokratija, rinkos ekonomikos 
kūrimas ir integracija į Vakarus”, - sakė R. 
Juknevičienė.

R.Ozolo teigimu, atkurta valstybė gero
kai nuosekliau savo planus įgyvendino 
spręsdama tarptautinius klausimus: “Nuo 
pirmos dienos imtasi žingsnių sovietinės 
armijos izoliavimui ir diplomatiniams 
žingsniams, deryboms su Maskva užmegzti”.

R.Ozolas, kuris dalyvavo visose dery
bų su TSRS, o vėliau ir su Rusija delegaci
jose, prisimena, kad iki pat 1991 m. rugpjū
čio pučo ir netrukus sekusio SSSR žlugimo 
derybomis beveik nieko apčiuopiamo ne
pavyko pasiekti. Maskva atkakliai laikėsi 
diktatoriškų pozicijų ir nė per nago juody
mą neketino nusileisti jos nepripažįstamai 
jaunai valstybei. Pasak jo, kai darbo grupės 
vadovu iš SSSR pusės buvo paskirtas SSSR 
Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojas 
Vitalijus Dogužijevas, “pašmaikštavimai” 
greitai baigėsi, o kalbos tapo labai rimtos. 
“SSSR soc. darbo didvyris Dogužijevas buvo 
tokia kieta galva, kad ja galima vinis kalti į 
sieną. Neįmanoma susikalbėti. Keletą kartų 
buvome susitikę, bet praktiškai visi pokalbiai 
baigdavosi nuliu. Jis apskritai atmesdavo bet 
kokį siūlymą dėl ko nors tartis. Jis tik norėjo 
nurodinėti, kad mes priimtumejo sąlygas”, - 
sakė R. Ozolas ir pridūrė, kad tai, kas tuo
met vyko, buvo “derybos dėl derybų”, o tik
ros derybos prasidėjo tik po pučo. □
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Geelongo devyniasdešimtmečiai
Kiekvieni Nauji Metai pa

daro mus amžiumi vyresniais, 
o sulaukti 90-šimt ne visiems 
yra skirta. Neseniai Geelongo 
Daugiakultūriniuose senelių 
namuose tokį gimtadienį at
šventė Albinas Beniulis.

Irmgarda Gailiuvienė įteikė 
jam gražią puokštę gėlių, o 
slaugės sudainavo “Happy 
Birthday” prie pietų stalo.

Albinas visą laiką gyveno 
Geelonge. Kol matė, skaitė 
laikraštį “Tėviškės Aidai”, lan
kė lietuviškas pamaldas ir mė
go geras mašinas. Sutaupęs pi
nigų, pirkdavo sklypus ir auk
so pinigus.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, susirado dukrą, kuri 
apsilankė pas tėvą Geelonge. 
Albinas viską pardavė ir pini
gais parėmė dukrą Danutę, 
žentą Kazį, anūkus Jolantą ir 
Rolandą, o kiek tų proanūkių,

Nuolatinis senelių lankytojas Juozas Gailius (kai
rėje) ir švenčiantis 90-metį Albinas Baniulis.

A4?A Vladas Bosikis OAM

tai gerai neprisimena.
Šituose senelių namuose prieš keletą 

metų tokius gimtadienius atšventė: Boris 
Grufas ir Elvyra Stuikevičienė. Čia gyvena 
dešimtmečiu jaunesnis Vytas Aniulis.

Kituose senelių namuose gyvena Vera 
Klupšienė - būk tai vyriausia Geelonge, o

Teodora Pisarskienė jau kuris laikas gyve
na katalikų senelių namuose.

Baigiant rašyti ir aplankius Albiną 
Baniulį, norisi visiems palinkėti sulaukti 
viso šimto.

Juozas Gailius

Skaudžios netiekties valandą palydint į paskutinę kelionę a.a. Joną 
Vaičių, Jūsų nuoširdžios užuojautos ir šilti žodžiai palengvino mūsų skaus
mą. Nuoširdžiai dėkojame kunigui Fr. John Alt, Danutei Ankienei už maldų 
skaitymą, Antanui Kramiliui už giesmes.

Nuoširdi padėka Lietuvių Klubui už suteiktas patalpas. Ačiū p. Darijai už 
gražiai paruoštus šermenis.

Stasė Vaičienė, dukra Nijolė, žentas Angelo Scali ir anūkai

Pagerbiant a.a. Jono Vaičiaus atminimą, per jo šermenis buvo 
surinkta $90 “Mūsų Pastogei” paremti.

Nuoširdus ačiū Velionio šeimai ir visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

A4PA Elizabetai Jaudegienei
mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui Juozui, dukrai Viktorijai su'šeima ir 

kartu liūdžiu.
Kazimiera Bitinienė

A^A Lizgtei Jaudegienei
mirus, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame vyrą Juozą, dukrą 

Viktoriją, anūkės Tia ir Audrey su šeimomis. Liūdime kartu su Jumis
Elena Kiverienė

Elena Erzikov su šeima

Brangiai

Lizgtei Jaudegienei
mirus po sunkios, trumpos ligos, giliai užjaučiame mielą vyrą Juozą ir dukterį 

Viktoriją su šeima ir kartu liūdime. .-
Irena, Audronė, Rimantas Milašai

Prisiminimui aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

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

Ketvirtadienis, 2005 metų sausio 6 
diena, laikrodis rodo 2.45 vai. p.p. Įkyriai 
čirškia telefono skambutis. Pakeliu ragelį, 
pasigirsta pyp - pyp - pyp, atseit užmiestinis 
sujungimas. Jaučiasi( nuovoka), kad kaž
kas ne taip, kaip turėtų būti. Jausmas grei
tai pasitvirtina, kai išgirstu Ritos Mačiu- 
laitienės balsą ir tuos pritrenkiančius 
žodžius: “Šį rytą 10.10 vai. mirė Vladas 
Bosikis”. Žinojau, kad Vladas buvo iš
vežtas į ligoninę prieš pat Kariuomenės 
Šventės minėjimą, bet toks staigus atsi
skyrimas buvo tikrai nelauktas ir ypač 
slegiantis. A.a. Vladas, daugeliui jau ilgus 
metus pažįstamas, bet tuo pačiu ir mažai 
žinomas, nes, būdamas savotiškai kuklus, 
savęs neskelbiantis, retai apie savo gy
venimą ir pergyvenimus kalbėjo. Bandy
siu pateikti šiaip taip surinktas žinias, 
kurios galbūt praskleis tą šydą, ilgus me
tus dengusį Velionio nueitus kelius.

Vladas Bosikis gimė 1919 m. balandžio 
20 dieną Nendrinėse, Marijampolės ap
skrityje. Vaikystę praleido tėvų ūkyje ant 
Šešupės kranto - veik pusiaukelėje iš Ma
rijampolės į Pilviškius, kartu su vyresniais 
2 broliais ir 3 seserimis.

Dažnai (jau gyvenimo saulėlydyje) be
sikalbant jis staiga sustingdavo pokalbyje, 
akių kampuose sublizgėdavo ašara, matyt 
sugrįždavo mintimis į tą jam taip mielą 
Suvalkijos kampelį, į tėviškę, į gimtinę. Dar 
vaikystėje įgyta meilė savo prakaitu 
suvilgytam dirvožemiui lydėjo Vladą ir 
toliau, siekiant mokslo Rygiškių Jono 
Gimnazijoje, o ją užbaigus, gilinant žinias 
Žemės Ūkio Ministerijos vedamojoje Pie
nininkystės mokykloje, Belvederyje, Se
redžiaus apylinkėje. Ją baigė su per
traukom, karo meto sutrukdymais, 1942 
metais. Tik prabėgom užsimindavo apie 
karo pradžioje vykusias kautynes su 
besitraukiančia sovietų kariuomene, kurių 
metu buvo sužeistas. Praktinius išeito 
mokslo darbus jis atliko Pieno perdirbi
mo bendrovėje Eržvilke, jau kvalifikuoto 
pienininko ir reikalų vedėjo pareigose. 
Numatytos tolimesnės studijos užsienyje 
(Danijoje) turėjo būti atidėtos ar net 
nustumtos į šalį. Tai vykstančio karo 
pasekmės.

Eržvilkan artėjant raudonajam slibi
nui, Vladas pasitraukė į šiaurę, kur ap
sisprendė likti tėvynėje ir jau ginklu ją 
ginti. Jis įstoja į Tėvynės Apsaugos Rink
tinę, naujai steigiamą Antrąjį pulką. Čia 
prasideda Vlado Golgotos keliai. Po ne
sėkmingo Sedos mūšio, Rinktinė subyra, 
jos nariai išbarstomi tarp kitų kariuo
menės dalių - atimtą šautuvą pakeičia 
laužtuvas ir kastuvas. Daugumos mūsų 
buvusių karių likimas - kasti apkasus, o 
karui pasibaigus, atgailauti už nepadarytas 
nuodėmes belaisvių stovyklose. Sekė ket- 
veri metai “benamių” stovyklose Vokieti
joje. Tik po to lyg ir švystelėjo Vladui sau
lutė - atsivėrė durys į platų pasaulį ir 
Australiją, kurion jis atvyko 1949 metais.

Vlado gyvenimas - tai nuolatinė dai
na. Praūžus karo audroms, dar prieš 
emigraciją, jį matome Čiurlionio ansamb
lio gretose. Su šia grupe jis ne kartą 
graudeno ir linksmino tautiečių širdis, 
blaivė pilkas pabėgėlių dienas.

Vos atvykęs į Australiją, nepaisyda
mas nuolatinio stumdymo iš vienos dar
bovietės į kitą, užbaigė “baltosios vergi
jos” kontraktą ir stabtelėjo Melbourne. Mes 
žinome, kad “kur lietuvis - ten daina”, tad 
netruko ir Vladui susirasti bendraminčių 
ir atsiduoti savo mėgstamiausiam užsi
ėmimui - dainai. Bet koks vienetas - ar tai 
choras, ar chorelis, vyrų oktetas - jų tarpe 
jau nuo pirmųjų dienų rasime Velionį,

Vladas Bosikis OAM

galima sakyti, net iki paskutinio atodū
sio. Bet nebeužtenka vien tik dainuoti. 
Vlado meilė ir ilgesys tėvynei veda jį į 
visuomeninę veiklą. Sukurti lizdą ben
druomenei, įsigyti savą pastogę - tai jo 
akiratyje stovintis tikslas. Jis visomis 
išgalėmis įsijungė į to tikslo pasiekimą. 
Jo darbo vaisius - tai Lietuvių Namai 
Melbourne, kurių Valdyboje, dažnai pir
mininkaudamas, Vladas išbuvo ilgus me
tus. Visa širdimi atsidėjęs užsikrautoms 
pareigoms, sielojosi mažiausiais trūku
mais: ar tai prakiurusiu stogu, ar girgž
dančiomis durimis...

Sakoma, kad para turi 24 valandas, tad 
stebėtina, kaip Velionis Vladas suspėda
vo į tą laiko tarpą įsprausti visus savo 
bendruomeninius užsiėmimus. Šalia jau 
minėtų pareigų visuomeniniame gyveni
me, jis giliai atsidėjo Lietuvių Karių 
Veteranų Sąjungos “Ramovė” Melbourne 
skyriui, be pertraukos jame dalyvaudamas 
nuo įsikūrimo 1953 metais, o paskuti
niuosius 19 metų šiam daliniui vadovau
damas. Už nuopelnus “Ramovei” jam buvo 
suteiktas Sąjungos Garbės Nario titulas.

Sunku įsivaizduoti Melbourne lietu
vių gyvenimą be Vlado. Jei ne čia, tai ten, 
bet Vladas Bosikis yra visur - jis ne tik jau 
minėtuose vienetuose, jo vardas žinomas 
visoje bendruomenėje: ir Apylinkės 
Valdyboje ir Krašto Taryboje.

Retai sutiksi žmogų, kuris būtų toks 
kuklus, nesididžiuojantis, sugyvenamas, 
taikaus būdo, visus gerbiantis, tad visų 
gerbiamas. Toks tačiau buvo Vladas 
Bosikis. Jo darbus, jo įnašą vertino ben
druomenė, o vietinė australų valdžia jo 
pasiaukojimą tėvynainiams taipogi įver
tino 2001 metų sausio 26 dieną, suteikda
ma jam Order of Australia Medal (OAM). 
Bet ne medalių, ne apdovanojimų ieškojo 
Vladas. Jo obalsis buvo kaip tikro kario: 
“Tėvynės labui!”.

Bet amžius ir sutrikusi sveikata padarė 
savo - iš mūsų tarpo žiauriai išplėšė taip 
gerbiamą žmogų. Arti 150 draugų, pa
žįstamų ir bendradarbių atsisveikino su 
Velioniu sausio 11 dieną Šv. Marijos Jūrų 
Žvaigždės bažnyčioje. Ramovėnai, kaip 
pridera, mišių metu sudarė Garbės sargy
bą ir išnešė jo karstą paskutinei kelionei, 
kurią lydėjo Vlado daina - “Ramovėnų 
maršas”.

Likimas atskyrė Tave, mielas Vladai, 
ilgam 60 metų laikotarpiui nuo gimtinės, 
nuo tėviškės, bet Tavo troškimas sugrįžti į 
tėvelių namus bus įvykdytas. Savo palai
kais ant Šešupės kranto žaliajame Suval
kijos kampelyje galėsi, Tu, Vladai, ILSĖ
TIS RAMYBĖJE!

Nesakau sudie, tariu iki pasimatymo 
Anapilyje.

Teodoras J. Rotcas
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Pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas 
Jurgis Kairys atvažiuoja!

Su malonumu pranešu, kad pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas Jurgis Kairys 
atliks akrobatinio skraidymo pasirodymus Australian International Air Show 2005 metu.

Renginys vyks š. m. kovo 18-20 dienomis Avalon oro uoste, Geelonge. Jurgio Kairio 
akrobatiniai skrydžiai yra suplanuoti kovo 18 d. (penktadienį) 16:00 vai., kovo 19 d. ir 20 
d. 11:00 vai.

Daugiau informacijos teiraukitės tel.: (03) 5282 0500 arba
ei. paštu: expo@airshow.net.au

Bilietus galite įsigyti prie įėjimo į Australian International Air Show arba per 
Ticketmaster?, tel.: 136 000.

Andrius Žilinskas
Garbės generalinis konsulas

XIII Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo Organizacinis Komitetas praneša:

Tezės XIII Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos Simpoziumui priimamos iki 2005 
m. kovo 15 d.

Simpoziumo Organizacinis Komitetas nusprendė, kad konkurso būdu bus remiamos 
jaunųjų mokslininkų, iki 35 metų, kelionės išlaidos į Simpoziumą. Atranka bus atliekama 
pagal mokslinės kūrybinės veiklos rezultatus, o pirmenybė teikiama mokslininkams, 
bendradarbiaujantiems su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei mokslininkais.

XIII Simpoziumas - tai puiki proga visiems lietuviams mokslininkams, dirbantiems 
užsienyje, atvykti į Lietuvą ir atnaujinti bei sustiprinti ryšius su kolegomis Lietuvoje. 
Organizatoriai tikisi, kad mokslo ir studijų institucijos gali daug padaryti, sudarydamos 
palankias sąlygas kolegoms užsienyje atvykti j Simpoziumą - pasirūpinti apgyvendini
mu, maitinimu bei supažindinti su tyrimais, atliekamais institucijoje. Numatoma, kad 
Lietuvos mokslininkai pasinaudos proga pristatyti Simpoziume savo tyrimus bei aptarti 
bendradarbiavimo galimybes.

Dalyviai registruojami ir tezės priimamos XIII Simpoziumo svetainėje:
http://mks.lms.lt
Šioje svetainėje rasite visą reikalingą informaciją lietuvių ir anglų kalbomis. 

Pranešimus taip pat bus galima skaityti ir anglų kalba. Prašome paraginti savo kolegas 
dalyvauti XIII Simpoziume. LMS-info

Rekolekcijos Geelonge
Š. m. kovo 19 dieną, 10.30 vai., Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje kun. Algirdas Šimkus 

klausys išpažnčių, praves Rekolekcijas ir atnašaus šv. Mišias.
Pagal seną tradiciją, po pietų aplankys lietuvius ligonius ir senelius.
Pamaldos Geelongo lietuviams Šv. Velykų rytą, sekmadienį, kovo 27 dieną - 8.30 vai. 

ryto Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Po mišių kun. Algirdas Šimkus grįžta j Melbourne 
lietuvių pamaldas.

Bažnyčios maršalka Juozas Gailius

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

Internete - apie Lietuvos kiną
(ELTA). Išsamią informaciją apie pasaulyje ir Lietuvoje sukuriamus ir rodomus kino 

filmus galima sužinoti naujoje lietuviškoje interneto svetainėje www.kinas.info
Pasak projekto vadovo Simono Bartkaus, naujosios svetainės tikslas - pateikti lanky

tojams tikslią informaciją apie JAV, Europoje ir Lietuvoje sukuriamus ir rodomus filmus.
Svetainėje pateikiami visų Lietuvoje veikiančių kino teatrų repertuarai, naujausių filmų 

aprašymai ir recenzentų vertinimai, pelningiausių filmų sąrašai, būsimų premjerų 
tvarkaraštis ir kita informacija kiekvienam kino mėgėjui. Taip pat interneto svetainėje 
kasdien skelbiamos žinutės iš kino pasaulio.

Šiuo metu kino informacijos bazėje sukaupta duomenų apie bemaž 1000 filmų, per 
2000 aktorių bei 600 kino režisierių. Be to, archyve sukaupta daugiau negu 3000 nuo
traukų - kadrų iš kino filmų, epizodų iš filmavimo aikštelių ir kt.

Tarptautinis Antano Mončio vardo vaikų ir 
jaunimo kūrybinių darbų konkursas

Konkurso tema - Mitinės būtybės
Dalyviai - bendrojo lavinimo, meno mokyklų moksleiviai. Dailės, keramikos studijų 
nariai.
Amžiaus grupės: I - iki 12 metų, II -13 -18 metų.
Dailės darbai: koliažai, asambliažai ( A3, A2 formatai), 

mitologinės kaukės (pritaikytos vaidybai), 
keramikinės švilpynės.

Darbo metrika - autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas, atlikimo technika, 
mokymo įstaigos pavadinimas, pašto ir elektroninis adreas, telefonas.
Informacija - parodos atidarymo data, konkurso eiga ir nugalėtojai, dalyvių registracijos 
forma ir kt. skelbiama tinklapyje www.moncys.lt
elektron. pašto adresas: Loreta muzmoncio@is.lt
Darbus siųsti: Antano Mončio namai-muziejus, Daukanto 16
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Sydney Lithuanian Information Centre [ sue ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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