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Australijos Rajono 2005 skautų stovykla

Šių metų sausio 2-9 dienomis Gilweli Park, Victoria, vyko “Dainučio ir Krauso” 
Australijos Rajono 2005 skautų stovykla. Arvid Zduobos nuotraukoje (viršuje) - skau
tai stovi prie surinktų padangų. Plačiau apie skautų sovyklą skaitykite MP psl. 5.

Popiežius Jonas Paulius II mirė

Lietuvos Įvykių apžvalga

Balandžio 2 dieną Vatikane mirė popie
žius Jonas Paulius II, kurio pontifikatas 
truko 26 metus. Tai trečiasis Katalikų Baž
nyčiai ilgiausiai vadovavęs popiežius.

Šiandien pasaulis nusilenkia popiežiui 
Jonui Pauliui II, kuris ne vien žodžiais, bet 
ir savo gyvenimu skleidė pasauliui Evan
gelijos tiesas, artimo meilę, taurumą, tei
singumą. Taip balandžio 3 d. kreipdamasis 
į visuomenę sakė Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus. “Lietuva su dėkingumu atsi
mins jo apsilankymą tuoj pat po Nepriklau
somybės atgavimo, apmąstys jo padrąsinan
čius žodžius ir tuo pačiu stengsis gyventi pagal 
tuos principus, kurių laikėsi Šventasis Tėvas”.

V. Adamkus pasidžiaugė buvęs vienas 
iš tų laimingųjų, kuriems teko net 5 kartus 
asmeniškai bendrauti su popiežiumi. Jis 
pažymėjo, jog šeštadienį Bažnyčia neteko 
ganytojo, o pasaulis - taikos žmogaus. Mirus 
popiežiui, Vyriausybė, pasak Prezidento, 
priėmė sprendimą pirmadienį, antradienį 
ir trečiadienį skelbti gedulą. Tomis die
nomis V. Adamkus kvietė visus Lietuvos 
žmones, ypač mokyklose, tarp jaunimo.

prisiminti ganytojo darbus, mokymą, susi
kaupus pagerbiant jo atminimą.

Popiežiaus dėmesį Lietuva juto nuo pat 
jo pontifikato pradžios. Giminystės ryšiais 
su Lietuva susijusiam Jonui Pauliui II mū
sų šalis nebuvo abstrakti geografinė-ad- 
ministracinė teritorija. 1993 m. Popiežiaus 
vizitas Lietuvoje buvo ypatingas ne tik ku
nigams, vyskupams, bet ir visiems tikin
tiesiems, kurie realiai pajuto, kad Visuo
tinė Katalikų Bažnyčia nėra abstrakcija ir 
jie yra jos dalis. □

A.Kulakauskas: 
Lietuva privalo 
mažinti Rusijos 

įtaką
Lietuva, norėda

ma užtikrinti savo 
saugumą ir likti ak
tyvia NATO nare, 
turi gerokai labiau 
sustiprinti savo inte
lektinį potencialą ir 

užkirsti kelią Rusijai daryti įtaką mūsų 
valstybei per švietimo sistemą. Taip iš
kilmingame Seimo posėdyje, skirtame 
pirmosioms narystės NATO metinėms 
paminėti, pareiškė politologas Antanas 
Kulakauskas. Anot jo, Lietuvos nacionali
nis saugumas priklauso ne tik nuo išorės 
veiksnių - palankios tarptautinės padėties, 
priklausomybės saugumo aljansams ar 
sėkmingos tarptautinės politikos, bet ir nuo 
vidaus ekonominės, socialinės, mokslo, 
kultūros ir švietimo politikos. Lietuvoje 
šioje srityje esą kol kas ne viskas gerai.

“Daugiau nei keista, jog pirmiausia ži
nia sklaidai, o ne atsakingiems pareigūnams 
užkliūna, kad kelios dešimtys mūsų pasien
iečių ir muitininkų savo kvalifikaciją bando 
kelti ar teisininko diplomo siekia studijuo
dami neaiškiais keliais ir anaiptol ne euro- 
atlantinės integracijos šalininkų įsteigtose 
mokyklose”, - kalbėjo A. Kulakauskas.

Policijos departamento duomenimis, 
šiuo metu 92 Lietuvos policijos pareigūnai 
studijuoja Rusijos aukštosiose mokyklose, 
daugiausia - Maskvos valstybiniame indus
trijos universitete, Maskvos naujajame tei
sės institute, Kaliningrado teisės institute 
bei Baltijos rusų institute. Dar beveik dvi
gubai tiek policijos pareigūnų jau yra baigę 
minėtas aukštąsias mokyklas.

Politologas apgailestavo, kad dėl įta
kingų interesų grupių poveikio ir “politikų 
negalios sistemiškai suvokti valstybės bei 

visuomenės poreikius ir raidą ilgesnėje nei 
politinė kadencija perspektyvoje” veiksmingos 
šios srities reformos įstrigo.

NATO narystės metinės
Kovo 29 dieną Lietuva mini istorinį 

įvykį-pirmąsias įstojimo į NATO metines. 
Seimas ta proga surengė iškilmingą posė
dį. Parlamento galerijoje atidaryta fotogra
fijų paroda NATO tema. Lietuva, Latvija, 
Estija, Bulgarija, Slovakija, Slovėnija ir 
Rumunija NATO narėmis tapo 2004 metų 
kovo 29 dieną.

Minėjime kalbėjęs Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas pareiškė, kad per visą 
mūsų valstybės istoriją “Lietuva, matyt, dar 
niekada nėra turėjusi tokių saugumo garan
tijų, kokias turi šiandien, būdama NATO 
nare”. Lietuva šiandien turi daugiau ga
limybių ir yra įtakingesnė tiek savo regio
ne, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.

Lietuva, vos prieš metus prisijungusi 
prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organiza
cijos, daug pasiekė: dar prieš narystę pradė
jo dalyvauti misijose Afganistane, Irake, 
Kosove, Gruzijoje, Bosnijoje-Hercegovi- 
noje, kur šiuo metu tarnauja maždaug 260 
Lietuvos karių. Pasitikint mūsų kariuome
nės profesionalumu Lietuvai buvo pasiū
lyta vadovauti Afganistano Goro provinci
jos atkūrimo grupei.

Stojimas į NATO suteikė postūmį 
Lietuvos ekonomikai - investuotojams 
Lietuvos narystė NATO yra aiškus ir ne
dviprasmiškas valstybės vakarietiškumo 
bei demokratiškumo signalas, kuris reiš
kia, kad šioje valstybėje negali įvykti dide
lių netikėtų ir neprognozuojamų pokyčių.

Anot Lietuvos kariuomenės vado at
stovo spaudai vyresniojo leitenanto Ričar
do Uzelkos, kuriam teko dalyvauti tarptau
tinėje misijoje Irake, Lietuvos buvimas 
visateise NATO nare, dalijimasis su sąjun
gininkais bendro saugumo užtikrinimo 
našta, įpareigoja mus tęsti kariuomenės

Nukelta į 2 psL

Lietuviai “valdys” dalį Afganistano
Kaip praneša ELTA, pirmą kartą per 

Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse 
operacijose laiką lietuviams kariams pati
kėta savarankiškai vadovauti vienai Pro
vincijos atkūrimo grupei NATO vadovau
jamoje ISAF (International Security 
Assistance Force) operacijoje. Lietuviai bus 
atsakingi už Goro provinciją.

Neseniai Afganistane lankėsi Seimo 
narys dr. Juozas Olekas. Kaip Seimo de
legacijos NATO Parlamentinėje Asamblė
joje pirmininkas, jis susipažino su politine 
bei saugumo situacija prieš ten vykstant 
Lietuvos misijai. J.Oleko nuomone, Afga
nistanas susiduria su daugybe sunkumų, 
tačiau vienas didžiausių yra šalies bendrojo 
vidaus produkto (BVP) priklausomybė nuo 
narkotikų verslo. “Kaip nebūtų keista ir 
liūdna, bet apie 50-60% BVP sukuriama ar 
gaunama iš narkotikų prekybos ir žaliavos 
auginimo. Narkotikų prekeiviai labai greitai 
ir gerai atsiskaito su valstiečiais, kurie au
gina, ir su tais, kurie ją parduoda ”, - sakė jis.

Pasak J. Oleko, tai yra labai rimtas 
klausimas, kurio greitai išspręsti negali
ma. Jo teigimu, staiga sunaikinus šį pra
gyvenimo šaltinį, šalyje įsivyrautų didelis 
skurdas, pajamų trūkumas ir kariniai 
konfliktai. Be to, kaip pokalbiuose pa
tvirtino ir Afganistano prezidentas Hamid 
Karzai, šalis jaučia didelį spaudimą iš 
tarptautinės visuomenės, vartojančios 
narkotikus, kad jie būtų auginami šalyje ir 
parduodami daugiausiai į Europos valstybes.

Afganistanas, anot J. Oleko, yra nunio
kotas karų, daugelis pastatų sugriauta, 
beveik nėra socialinės infrastruktūros, 
daugelis žmonių neįgįję išsilavinimo. Be to, 
daugelyje provincijų realioji valdžia yra 
karo vadai, kartkartėmis kovojantys 
tarpusavyje dėl įtakos sferų.

J. Oleko teigimu, rugsėjį Afganistane 
numatyti parlamento rinkimai, kuriuose 
šalies prezidentas žada leisti dalyvauti karo 
vadams, kurie atsisakys karinių pareigų. Kai 

kuriuos karo vadus, nepaisydamas jų pra
eities, prezidentas kviečia dirbti į vyriau
sybę, kiti kviečiami vadovauti provincijoms.

Goro provincija, kurios atkūrimo dar
bams vadovaus lietuviai, jo tikinimu, turi 
ir teigiamybių. Kadangi jiyra viduryje Afga
nistano, todėl nėra pasienio problemų, “kur 
paprastai eina narkotikų ir ginklų keliai”. 
Kaip teigiamą aspektą parlamentaras 
įvardijo ir tai, kad ši provincija tam tikrą 
laiką buvo globota JAV misijos ir “po da
bartinio etapo bus apsupta kitų provincijų, 
kuriose bus kuriamos provincijų atstatymo 
grupės”. Tokia tam tikra aplinkos apsauga, 
pasak jo, gali garantuoti didesnį saugumą. 
Tačiau, Goro provincija yra viena iš tų, 
kuriose dar auginama narkotikų žaliava, o 
šiaurinėje jos dalyje egzistuoja etninių 
įtampų tarp tadžikų, uzbekų ir kitų etninių 
grupių. Dar vienu trūkumu įvardytas su
dėtingas susisiekimas. Todėl, jo manymu, j 
misiją Afganistane turėtų vykti tik gerai 
pasiruošę savanoriai, galbūt jau dalyvavę 
kitose misijose - buvusios Jugoslavijos 
valstybėse ar Irake. Be to, Lietuva, J. Oleko 
tikinimu, turi išsiųsti pasiruošusius ir ga
linčius atlikti atstatomąjį darbą žmones iš 
verslo, vadybos sričių, taip pat Užsienio 
reikalų ministerijos bei Vidaus reikalų 
ministerijos atstovus. Jie galėtų padėti 
organizuoti rinkimus, kurti vietinę valdžią 
ir padėti atstatyti ūkį. “Aišku, kad ta misija 
bus ilgoka, truks ne kelis, o keliolika metų, ir 
tam reikia būti pasiruošus”, - pabrėžė jis.

Spaudoje yra pasigirdę ir kitokių nuo
monių. Kadangi Afganistanas yra nuken
tėjęs nuo įvairių okupacijų, krašte yra ne
mažai neapykantos svetimiems kariams, 
kaip humaniški bebūtų jų tikslai. Nemė
giami buvo sovietų kareiviai, nemažai prie
šiškumo rodoma ir amerikiečių daliniams, 
ypač kai jie ieško “teroristų”. Tokioje ap
linkoje priešiškumo gali susilaukti ir lie
tuviškoji misija bei jos nariai - “tvarką 
palaikantys” lietuviai kariai □
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patašius Trumpai iš visur Dabartines Vyriausybes šimtadienis - liūdnas
♦ Karol Jozef 
Wojtyla, popiežius 
Jonas Paulius II, 
mirė balandžio 2 
dieną, 9 vai. 37 
min. vakaro Vati
kano laiku, apgai
lėtas milijonų ka
talikų ir kitatikių. 
Gimęs 1920 m. ge
gužės 18 d. Wado- 

wice miestelyje netoli Krokuvos, jis buvo 
paskirtas Krokuvos arkivyskupu 1964 m., 
pakeltas kardinolu 1967 m. ir išrinktas po
piežium 1978 m. spalio 16 d., pirmas ne 
italas popiežius nuo olando Hadriano VI 
mirties 1523 m. Gabus kalboms, Jonas Pau
lius II dažnai prabildavo lietuviškai Įvairių 
iškilmių proga. Jo atvira parama Solidaru
mo sąjūdžiui Lenkijoje padėjo Lenkijai iš
sivaduoti iš komunizmo jungo ir prisidėjo 
prie Sovietų Sąjungos subyrėjimo.
♦ Kovo 21 d. demonstruojančios minios 
užėmė Oš ir Džalal Abad miestus Kirgiz - 
stane, protestuodamos prieš vasario ir kovo 
mėnesį pravestų parlamento rinkimų 
rezultatų akivaizdų klastojimą. Kovo 24 d. 
minios užėmė Kirgizstano sostinę Biškek, 
priversdamos prezidentą Askar Akajev 
bėgti į užsienį.
♦ Kovo 26 d. savo 93-čio gimtadienio 
išvakarėse mirė James Callaghan, buvęs D. 
Britanijos ministras pirmininkas 1976 - 79 
metais. Jo vadovaujama darbiečių vyriau
sybė 1979 pralaimėjo parlamento rinkimus 
konservatoriams, kuriems vadovavo Mar
garet Thatcher.
♦ Kovo 29 d. stipnis žemės drebėjimas 
sukrėtė Sumatrą ir gretimas Indonezijos 
salas Indijos vandenyne, dar neatsigavusias 
nuo gruodžio 26 d. cunamio. Drebėjimo 
epicentras - 30 km gylyje jūroje, pusiauke
lėje tarp Simeulue ir Nias salų į vakarus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
reformą ir modernizavimą.

“Atsižvelgdama į pasikeitusią saugumo 
aplinką ir naujus saugumo iššūkius, Lietuva 
privalo kurti tokias pajėgas, kurios galėtų 
greitai reaguoti į grėsmes šiandien ir ateityje, 
būtų gerai parengtos ir apginkluotos, mobilios 
ir gebančios išsilaikyti, taip pat dalyvauti 
plataus spektro tarptautinėse operacijose”, - 
pabrėžė karys.

Kaip pažymėjo kalbėjusieji, simboliška, 
kad balandžio pabaigoje būtent Vilniuje 
praėjus vos metams nuo Lietuvos įstojimo 
į NATO bus surengtas pirmasis naujojoje 
aljanso valstybėje narėje neoficialus NATO 
šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, 
kuriame taip pat turėtų dalyvauti Rusijos 
ir Ukrainos diplomatijos vadovai.

Badauja seimūnai
Parlamentaras Petras Gražulis, nuo pra

ėjusios savaitės badaujantis dėl užsienio 
reikalų ministro Antano Valionio ir 
Valstybės saugumo departamento (VSD) 
vadovo Arvydo Pociaus atsistatydinimo, 
sulaukė palaikymo - prie jo prisijungė 
liberaldemokatas Egidijus Klumbys.

Kaip spaudos konferencijoje kovo 28 d. 
sakė E.Klumbys, “mes su Petru seni bendra
žygiai ir neturiu moralinės teisės palikti jo 
vienišo Šiuo nelengvu laikotarpiu”.

Seimo mišriai grupei priklausantis 
RGražulis kovo 28 d. kolegai įteikė medinę 
lentą su užrašais “Bado akcija” bei “Rei
kalauju atsistatydinti KGB rezervistus” - 
tokią pačią, kaip pats nešioja grandine 
pasikabinęs ant kaklo nuo badavimo 
pradžios.

Kaip spaudos konferencijoje sakė 
da,EETA,BNSirLGmCbiuletemms.
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nuo Aceh provincijos Sumatroje. Drebė
jimo sukeltas cunamis šį kartą buvo žymiai 
mažesnis, tačiau 3 m aukščio cunamio 
bangos nušlavė Sinabang ligoninę Sime
ulue saloje bei apie 100 žmonių, gi drebė
jimas užmušė apie 2000 žmonių, visiškai 
sugriovė Nias salos sostinę Gunung Satoli.
♦ Kelių mėnesių gelbėjimo darbus Indo- 
nezijos Aceh provincijoje užbaigęs ir į Sin
gapūrą atplaukęs australų karo laivas 
HMAS Kanimbla kovo 30 d. buvo vėl iš
siųstas į žemės drebėjimo nusiaubtas salas. 
Laivas turi dvi ligonines ir du sraigtaspar
nius. Iš Australijos j Sumatros salą išskrido 
ir du C-130 Hercules tipo transporto 
lėktuvai su vaistais ir kitais gelbėjimo 
reikmenimis. Australija pažadėjo 1 mili
jono dolerių paramą Indonezijos žemės 
drebėjimo ištiktai sričiai.
♦ Kovo 30 d. šeši palestiniečių Fatah 
organizacijos nariai apšaudė prezidento 
būstinę Ramallah mieste Palestinos 
vakariniame krante, o vėliau netrukdomi 
siautė pačiame mieste. Palestiniečių 
prezidentas Mahmoud Abbas yra pats 
Fatah organizacijos narys.
♦ Balandžio 1 d. Monako kunigaikštystės 
sosto įpėdinis princas Albertas formaliai 
perėmė valstybės valdymo pareigas, nes jo 
tėvas, 81 metų amžiaus kunigaikštis 
Rainier III, labai sunkiai serga ir nesiti
kima, kad jo sveikata pagerės. “Time” žur
nalas per klaidą net Išspausdino Rainier III 
nekrologą kovo mėn. pabaigoje (balandžio 
4 d. datuotame numeryje).
♦ Balandžio 2 d. Indonezijos Nias salos 
pietinėje dalyje nukrito ir sudužo iš australų 
HMAS Kanimbla laivo atsiųstas sraigta
sparnis su 11 žmonių - medicinos darbuo
tojais ir pagalbiniu personalu. Žuvo 9 asme
nys - lakūnai, kariai ir jūreiviai, tarp jų 2 
moterys. Likę du gyvi kariai su sulaužytais 
kaulais nugabenti į HMAS Kanimbla. □ 

badaujantys parlamentarai, bado akcijos jie 
nenutrauks “ikipergalės”.

Badautojai aiškina, kad A.Valionis ir 
A.Pocius jiems nepatinka todėl, kad 
sovietmečiu buvo įtraukti į KGB rezervą.

Naujai sąjungai reikia rėmėjų
Naujoji sąjunga (NS, socialliberalai), 

paskutinių apklausų duomenimis turinti 
vos kelių procentų rinkėjų simpatijas, ar
tėjant savivaldos rinkimams žvalgosi 
galimų partnerių. NS atstovai neoficialiuo
se pokalbiuose teigia sulaukę žodinio 
partijos vadovų pavedimo pradėti ieškoti 
artimesnių ryšių su ūkio ministro Viktor 
Uspaskich’o vadovaujama Darbo partija. 
NS narių teigimu, “arba turime jungtis su 
stipresne politine jėga, arba socialliberalų 
netrukus visai nebeliks”.

Socialliberalų lyderis Artūras Paulaus
kas jau kuris laikas rengia keliones po 
partijos skyrius, mėgindamas išsiaiškinti 
tikrąją padėtį ir nubrėžti būsimos veiklos 
gaires. Partijos nariai neslepia po šių jo 
apsilankymų išgirdę ir siūlymų pagalvoti 
apie bendradarbiavimą su Darbo partija.

Velykos Lietuvoje
Didįjį penktadienį Vilniaus tikintieji ėjo 

Kryžiaus kelią iš Vilniaus arkikatedros į 
Trijų kryžių kalną. 14 Kryžiaus kelio stočių 
apmąstymai einant į Trijų kryžių kalną ren
giami kasmet. Procesijose dalyvavo keli 
tūkstančiai žmonių.

Velyki} rytą minios klaipėdiškių rinko
si į savo parapijų bažnyčias, kurios buvo 
pilnutėlės. Šių metų Prisikėlimo šventė 
sutapo su grąžintu Vasaros laiku. Velykų 
savaitė tęsis iki balandžio 3 d. - Atvelykio. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Šimtadienio sulaukusi jau tryliktoji 
Lietuvos Vyriausybė yra pasyvi, jai stinga 
strateginio mąstymo ir darnumo, o jos 
vadovui - gebėjimo arba noro vadovauti 
Ministrų kabinetui veiksmingai ir atsa
kingai. Dėl to Vyriausybę ištikusi “lyde- 
rystės krizė”, o jos vadovas atrodo lyg “atsi
palaidavęs”, Eltai tvirtino Vytauto Didžiojo 
bei Vilniaus universitetų politologai.

“Susidariusi padėtis nekelia didelio 
optimizmo. Pritariu Raimundui Lopatai 
bei tiems, kurie, kaip ir jis, atkreipė dėmesį, 
kad Lietuvos politikoje lieka vis mažiau 
politikos. Užsitęsė skandalai liudija, kad 
nesugebama veikti net tokiu lygmeniu, 
kuris, atrodytų, yra grynai techninis, 
nereikalaujantis didelių pastangų. Kadangi 
klumpama net lygiose vietose, aš labai 
abejoju, ar ši koalicija pajėgi ką nors 
nuveikti strateginiu lygmeniu”, - teigė 
Vytauto Didžiojo universiteto Politikos 
mokslų ir diplomatijos instituto direktorius 
prof. Leonidas Donskis.

Pasak jo, Algirdo Brazausko vadovau
jama tryliktoji Vyriausybė ne tik neturi 
strateginės ateities vizijos - jos darbas 
nuolat įstringa praktiškuose klausimuose.

“Padėtis yra prasta. Valdančioji koali
cija laikosi iš inercijos bei dėl to, kad, jai 
iširus, padėtis būtų dar sudėtingesnė - 
niekas aiškiai nežinotų, ką toliau daryti Net 
opozicija nesuinteresuota, kad ši koalicija 
iširtų. Visi blaiviai mąstantys politikai 
supranta, kad romantiškoji “vaivorykštės” 
koalicija, apie kurią anksčiau kalbėta, 
Lietuvoje neįmanoma. Kokia gali būti 
“vaivorykštė” tarp konservatorių ir so
cialdemokratų? Dešiniesiems geriau būti 
opozicijoje, nei mėginti formuoti valdžią 
su neaiškiais partneriais”, - sakė L. Donskis.

Jo žodžiais, net ir tie, kurie dabartinės 
valdžios nemėgsta, esamomis aplinkybėmis 
linki jai gero. Profesoriaus teigimu, dabar
tinė Vyriausybė gali išsilaikyfT iki Seimo 
kadencijos pabaigos tik tuo atveju, jei 
Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui sek

Sprendžiama daugiabučių problema
Valstybė nuo šiol teiks paramą gyven

tojams ne tik statyti, pirkti ar rekonstruoti 
būstą, bet ir modernizuoti daugiabučius 
namus. Tam pritarė ir Seimas.

Anot finansų ministro Algirdo Butke
vičiaus, Lietuvoje daugiau kaip 60% gy
venamųjų namų buvo pastatyti 1960-1990 
metais, kai dažniausiai buvo statomi stam
biaplokščiai daugiabučiai. Jie neefektyvūs 
energijos vąrtojijnb požiūni^todėl prakan
dama 30-40% šilumos. Brangstant ener
gijos ištekliams, kompensacijos už šildymą 
mažas pajamas gaunantiems gyventojams 
biudžetui kasmet atsieina vis daugiau.

Ministro teigimu, siekiant taupyti ener
giją, būtinas kompleksinis gyvenamųjų 
namų modernizavimas ir individualios 
energijos naudojimo apskaitos sutvar
kymas. Tačiau gyventojai nepajėgūs su
kaupti pakankamai nuosavų finansinių

Mokesčių reformos pradžia?
Daugumoje vakarietiškų valstybių yra 

įprasta, kad asmeninių pajamų mokesčiai 
yra apskaičiuojami “progresyvine tvarka”, 
tai yra, mažiau uždirbantieji moka mažes
nį procentą nuo uždarbio, o uždirbantieji 
daugiau - didesnį. (Pavyzdžiui, Australi
joje iki tam tikros uždarbio sumos mokes
tis nedėdamas, o po to mokesčio procentas 
kyla pagal uždarbio dydžio laiptelius.)

Lietuvoje kol kas galioja sovietinė tai
syklė, kad pajamų mokestis yra visiems 
vienodas, būtent 33%. Dabar, kaip praneša 
ELTA, valdančioji koalicija balandžio 1 
dieną pasirašė susitarimą dėl mokesčių 
reformos ir sieks, kad įstatymų pataisos 

sis įveikti susidariusią “lyderystės krizę”.
Tačiau, pasak L. Donskio, jei valdančio

sios daugumos atstovai toliau aiškinsis, 
kieno žodis (A.Brazausko ir V.Uspas- 
kich’o) koalicijoje svaresnis valdančioji 
koalicija žlugs.

Į darnaus darbo trūkumą dabartinėje 
Vyriausybės atkreipė dėmesį ir Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytojas 
Lauras Bielinis. “Tarp Vyriausybės proble
mų, išryškėjusių per 100 dienų, viena yra 
ta, kad ji - nevieninga darydama sprendi
mus. Ji susiskaldžiusi ne tik ekonominių 
interesų - konkrečiai apie juos ir Viktorą 
Uspaskichą nekalbėsiu, nes neturiu įrody
mų, - bet ir politinių interesų pagrindu. 
Maža to, tryliktosios Vyriausybės veiklai 
būdinga tai, kad jos vadovas Algirdas Bra
zauskas atrodo atsipalaidavęs, nenorintis ar 
nesugebantis atsakingai veikti Vyriausybės 
kompetencijai priskirtose srityse”, - pažy
mėjo politologas.

Jo kolega - TSPMI dėstytojas Alvidas 
Lukošaitis savo ruožtu atkreipė dėmesį, jog 
ši Vyriausybė patvirtino ir išryškino 
“programiškai prieštaringų ir struktūriškai 
“išpūstų” koalicijų problemas”. Jo žo
džiais, valdančioji koalicija tarsi nenori ar 
nesugeba suprasti, kad mokesčių reformos 
rengimas ir galimas įgyvendinimas jai yra 
ir bus pats rimčiausias iššūkis. “Maža to, 
koalicijos lyderiai, regis, galutinai sugebėjo 
visuomenę įtikinti, kad rinkimų šūkiai ir 
programos nieko nereiškia. Geriausias pa
vyzdys -visų dabartinę koaliciją sudaran
čių partijų įsipareigojimas sukurti ir įgy
vendinti progresyvinę mokesčių sistemą 
ir tokiu būdu mažinti socialinę diferen
ciaciją. Kas atsitiko po rinkimų? Apie tai 
net nebekalbama.”

Ministrų kabinetą suformavo VUspas- 
kich’o Darbo partija, ABrazausko Social
demokratų partija, APaulausko Naujoji 
sąjunga bei KPrunskienės Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų sąjunga.

išteklių, o bankai neskolina daugiabučių 
namų savininkų bendrijoms, nes nesukurtas 
patikimas kreditų grąžinimo užtikrinimo 
mechanizmas, kai skolinama be turto 
įkeitimo.

Pagal įstatymo pataisas, valstybė su
mokės mažas pajamas gaunantiems gy
ventojams tenkantį pradinį įnašą ar jo dalį, 
kredito draudimo įmoką ar jos dalį, kredi
tą ar jo dalį ir/arba palūkanas ar jų dalį. 
Valstybė taip pat padengs dalį investicijų 
daugiabučių namų modernizavimui, atsi
žvelgdama į šių investicijų projektų ener
ginį efektyvumą.

Parama daugiausiai turėtų būti skiriama 
šiluminiams mazgams ir stogams remon
tuoti bei langams pakeisti.

Šiai paramai 2005 metų valstybes biu
džete skirta 3 mln. litų. Kitais metais tam 
gali prireikti 6-9 mln. litų. ELTA 

būtų priimtos iki šių metų liepos 1 dienos.
Numatyta nuo 2006 metų liepos ! die

nos sumažinti gyventojų pajamų mokestį iki 
27%, o nuo 2008 metų sausio 1-osios - iki 
24%. Valdančiosios koalicijos atstovai taip 
pat paskelbė, kad bus apmokestinamas 
gyventojų valdomas nekilnojamasis turtas, 
naudojamas komercijos tikslais. Jis būtų 
apmokėštihahiąs tomis pačiomis sąlygo
mis, kaip ir įmonių naudojamas turtas. Nuo
mojami butai nebūtų apmokestinami.

Tebesitęsia ginčas dėl vadinamojo 
“solidarumo” mokesčio, kurį numatoma 
įvesti nuo 2006 m. sausio 1 d. Jis galiotų iki 
2007 m. liepos 1 d. □
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Bendruomenės baruose
Įspūdinga paroda apie lietuvius

Ramutis Zakarevičius
Viena iš mažesnių lietuvių 

bendruomenių Australijoje 
parodė pavyzdį visiems mums 
-Australijos lietuviams. Labai 
įspūdinga paroda “Refuge 
Under a Southern Cross” 
apie lietuvių išeivių išgyveni
mus ir patirtį Queenslande, 
buvo atidaryta Vasario 16- 
osios proga moderniame 
Queenslando South Bank 
Muziejuje Brisbanėje. Šią 
parodą paruošė Australijoje 
gimusi lietuvių išeivių duktė 
Eve Wicks (Puodžiūnaitė). 
Paroda kruopščiai paruošta, 
profesionaliai įrengta, gražiai
pristatyta, yra eksponuojama puikioje 
vietoje-prestižiniame naujame Queens
lando muziejuje. Ji sukėlė daug susi
domėjimo ne tik tarp lietuvių, bet ir pla
tesnėje australų publikoje. Tokio aukšto 
lygio parodos apie lietuvius tokioje 
žymioje parodų vietoje turbūt Australijoje

Eve Wicks prie parodos eksponatų.

Tu pagirta tarp moterų
(“Naujoji Romuva”, 2004 m. Nr. 4)

Lidija Šimkutė
Kai pirmąsyk nuvykau į Ameriką 1972 

m atstovauti Australijai II- ajame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, norėjau tru
putį pakeliauti ir pamatyti Ameriką. 
Turėjau Jono Meko ir skulptoriaus Vytauto 
Kašubos bei jo žmonos dailininkės Alek
sandros koordinates New York’e. O Ka
lifornijoje neturėjau nei vieno lietuvio ad
reso. Elenutė Bradūnaitė patarė apsistoti 
pas Mariją Gimbutienę Los Angeles. Turiu 
prisipažinti, tuo metu dar nežinojau, kad 
Marija Gimbutienė yra mokslininkė ir jau 
pakankamai gerai žinoma. Įsivaizdavau ją 
esant maždaug mūsų su Elena amžiaus. 
Gavau Marijos telefoną. Jai paskambinau: 
„O, puiku!” - atsakė ji. “- Aš kaip tik šiuo 
metu nelabai užimta, galėsime padraugauti 
Paimsiu tave iš autobusų stoties.” Kai Ma
rija mane pasitiko, pamačiau, kad ji gerokai 
vyresnė, bet labai gyva, draugiška. Iškart 
pajutau jos malonų dėmesį. Nuvažiavom į 
Topangos kanjoną, kur ji gyveno. Įeinu į 
namą ir matau - visas kambarys vien kny
gų lentynps.'Tįiomet supratąų,, kad ji - 
neeilinis žmogus. Pradėjau atsiprašinėti, 
taip netikėtai užgriuvusi, bet ji atsakė, labai 
mėgstanti jaunus žmones ir bendravimą, 
tik dažniausiai būna labai užsiėmusi, ne 
visuomet turi laisvo laiko. Šiuo metu ji il
sisi, gydosi stuburo negalavimus, todėl 
savaitę ar dvi, net ir mėnesį galiu pas ją

Eve Wicks su mama Klara Puodžiūniene.

dar nėra buvę. Bravo Eve Wicks ir 
Queenslando lietuviai!

Paroda oficialiai buvo atidaryta sek
madienį, vasario 20 dieną, Vasario 16-osios 
minėjimo proga ir oficialiai tęsis iki birže
lio 5 dienos. Į parodos atidarymą susirin
ko arti dviejų šimtų Queenslando lietu- 

pagyventi.
Atsimenu, ji labai anksti keldavosi ir 

eidavo maudytis į savo baseiną. Patį pirmą 
rytą aš stoviu prie lango ir stebiu Mariją. Ji 
leidžiasi sodo laiptais. Nepaisant tuomet ją 
varginusių nugaros skausmų, ji ryžtingai 
lipo žemyn. Man ji priminė Žemės deive. 
Taip išdidžiai žengdama ji nusileido į 
baseiną! Tuo metu man atėjo į galvą Walt 
Whitman’o eilėraštis ”Jei galėtume gyventi 
kaip žvėrys”. Kažkas gaivališko glūdėjo jos 
povyzoje. Tuomet ir aš su maudymosi 
kostiumėliu greitai pasileidau iš paskos. O 
jinai man: „ Nusiimk tą! ” Nusimečiau savo 
maudymosi kostiumą ir nuoga šokau į 
baseiną. Gera buvo maudytis nuogoms, 
laisvės jausmo pagautoms.

Stebėdavau ją kiekvieną rytą. Man 
imponavo jos eisena - tvirta, ryžtinga, ori, 
tokia kaip ir jos asmenybė. Marija mylėjo 
savo sodą. Jaučiau kaip ji stipriai susieta su 
žeme - taip gražiai ji apibūdindavo savo 
sodo medžius. Tie medžiai tarsi kalbėjo su 
ja. Ji buvo labai disciplinuota, rodos viską 
suspėdavo: baseine paplaukioti, su sodo 
medžiais pakalbėti, namų ruošos darbus 
atlikti. Stebėjausi ja, kaip moterim, iš
saugojusia Lietuvos žemės dvasią.

Svečiuodamasi jos namuose, aptikau 
žurnalą „Parabola“. Tai žurnalas apie 
įvairias religines pasaulėžiūras: krikš
čionių, budistų, musulmonų ir kt. Čia jį 
pamačiau pirmą kartą. Mane sudomino 

vių. Tiek daug lietuvių lietuviškame ren
ginyje Brisbanėje jau seniai nėra buvę. 
Susirinkusius pasveikino Brisbanės Apy
linkės Valdybos pirmininkė Gaila Bagdon. 
Parodą oficialiai atidarė Queenslando 
švietimo ir menų ministrė Hon. Anna Bligh 
MLA, Member for South Brisbane, labai 
šiltai atsiliepdama apie parodą ir įdėtą 
darbą. Po to kalbėjo Queenslando par
lamento narys Gary Fenlon MLA, ypač 
gražiai atsiliepdamas apie Lietuvą, kurioje 
jis jau lankėsi keletą kartų.

Janinos Degutytės eilėraštį “Lietuva” 
jautriai padeklamavo Filomena Luckienė. 
Programos pabaigai baleto šokėja Sally 
Wicks (Eve Wicks duktė) buvo sukūrusi 
įspūdingą šokį, kuris sėmėsi įkvėpimo iš 
lietuvių artimų saitų su žeme ir iš jų pas
tangų įsikurti naujoje žemėje. Šokiui taip 
pat įtakos turėjo Lidijos Šimkutės poezija. 
Šokis su lietuviška muzika buvo labai 
gražiai išpildytas pačios Sally ir jos 
partnerio Dan Crestani. Po oficialaus 
parodos atidarymo Vasario 16-osios 
minėjimas vyko Brisbanės Lietuvių 
Namuose Highgate Hill priemiestyje.

Eve Wicks šį projektą pradėjo 2001 
metais. Po jos tėvelio mirties 1998 m., ji 
pajuto, kad ji per mažai žino apie savo 
šeimos ir kitų pirmos kartos Queenslando 
lietuvių praeitį ir buvo paskatinta užrašyti 
jų istoriją kol dar nėra per vėlu. Po ketverių 
metų projektas įvykdytas. Buvo apklaus
tas 71 asmuo. Kiekviena magnetofonu 
užrašyta apklausa truko tarp 1-4 valandų. 
Po to perrašymas trukdavo kokias 6-10 
valandų ar net ilgiau po pokalbio su 
angliškai ne laisvai kalbančiais. Tai buvo 
milžiniškas darbas! Po to reikėjo visą me
džiagą atrinkti ir paruošti parodai.

Paroda susideda iš didelio skaičiaus 
plakatinių lentelių, daugiausia po vieną 
plakatą asmeniui, kur yra pridėtos asme
niškos nuotraukos iš praeities ir dabarties 
ir specialiai atrinkti asmeniški pasisaky- 

eiliuotas tekstas - „Griaus
tinio tobulas balsas.” Tai 
buvo ištrauka iš gnostikų 
tekstų apie moters ambiva- 
lentiškumą. Skaičiau jį 
užgniaužusi kvapą. Jame 
kalbama apie moterišką 
dievybės galią, kuri apibū
dinama kaip pirmoji ir 
paskutinioji, pagerbta ir 
paniekinta, kekšė ir šventoji, 
žmona ir mergelė, motina ir 
duktė.Tai toks stiprus vei
kalas! Tada supratau, kad 
labai noriu išversti jį į lie
tuvių kalbą. Išverčiau gero
kai vėliau. Jis buvo publi
kuotas 1992 m “Poezijos 
pavasario” almanache. 
Vėliau, nusibeldžiau net į 
Egiptą, į Naj Hammadi vie
tovę, norėdama ten, kur tie 
tekstai buvo atrasti, stipriau pajusti tą 
energijos lauką.

Marija suformulavo „matrinialinės“ 
(moteriškąjį pradą aukštinančios) sistemos, 
egzistavusios neolito periode, sąvoką. Tai 
labai siejasi su gnostikų tekstais ir Šv.Tomo 
evangelija, kuri Bažnyčios buvo eksko
munikuota kaip prieštaraujanti įprastajai 
krikščioniškajai tradicijai. Ji sugestionuoja 
kitą prasmę. Kai kurie mokslininkai yra 
nustatę, kad šie tekstai labai skirtingai 
nusako pasaulio pradžią, palyginus su 
Pradžios knyga. Teisybės liudijimo skyrius 
kalba apie Rojaus sodą ir žalčio simboli
ką. Gnostikų literatūroj žaltys yra žinomas 
kaip „dieviškasis pažinimas”. Žaltys su
gundo Adomą ir Ievą siekti pažinimo. 
Tiktai ištremtas iš Rojaus, patyręs prara
dimą ir kančią, žmogus siekia pažinimo ir 
išminties. Gnostikai tiki, kad savęs paži
nimas yra kartu ir Dievo pažinimas. Pagal
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Queenslando švietimo ir menų ministrė 
Hon. Anna Bligh MLA.

mai, tiesiogiai kalbantys į žiūrovą, vaizdžiai 
iliustruojantys išeivių patirtį, skausmus ir 
džiaugsmus. Kiekvieną plakatą kokybiškai 
paruošti truko apie 20 valandų! Atidžiai ir 
kruopščiai atrinkta medžiaga sukuria 
įspūdingą bendrą vaizdą. Parodos įėjime 
yra dvi vitrinos su tautiniais rūbais ap
rengtais modeliais, žemėlapių, rodančių 
Lietuvos sąryšį su Europa ir kitais atmin
tinais daiktais.

Šį projektą parėmė Brisbane City 
Council ($7,500), Arts Queensland 
Multicultural Communities Arts Program 
($5,000) ir dvi dotacijos buvo gautos iš 
Australijos Lietuvių Fondo ($2,300 ir 
$4,350). Bet to finansavimo neužteko. Eve 
pati turėjo asmeniškai pridėti virš $20,000. 
Buvo dar ir kitų išlaidų ir, žinoma, viskas 
labai labai daug laiko truko. Bet rezultatas 
yra puikus ir mes visi lietuviai galime 
pasididžiuoti. Tikėkimės, kad bus rasta 
būdų, kaip šią parodą pristatyti kituose 
miestuose, nesją verta pamatyti. □

Iš kairės: Lidija Šimkutė, Marija Gimbutienė ir Joan 
Marier 1993 m.

Šv. Tomo evangeliją Dievas yra Dvasia, o 
Jo dešinėje ir kairėje pusėse lygiaverčiai 
sėdi moteris ir vyras. Moteris - dešinioji 
Dievo pusė yra išminties simbolis. 
Gnostikų tekste kalbama apie Sofiją, kuri 
yra viena iš archetipinių figūrų jų mito
logijoje, turinti transcendentiškų ir die
viškų atributų. Dažnai ji lyginama su 
Šventąja Dvasia ir gailestingumu - tobulu 
atleidimu. Gnostikų tekstai siejasi su M. 
Gimbutienės „matrinialinės“ sąvokos aiš
kinimu. *

Marija buvo viena iš tų JAV sutiktų 
žmonių kurie mane paskatino nuvažiuoti į 
Lietuvą. Tuo metu man lietuvybė išeivijoje 
buvo lyg ir nusibodusi, pernelyg ryškus joje 
buvo geto mentalitetas, išeivijos lietuvių 
priešiškumas tarybinei Lietuvai ir bet ko
kiems ryšiams su ja.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Prioriteto nustatymas ALF paramoms
Algirdas Šimkus, 
ALF pirmininkas

Su šia problema pasto
viai susiduria Australijos 
Lietuvių Fondo Valdyba, 
nes paramų pageidavimai 
gerokai viršija turimus fi
nansinius išteklius. Vis dėl
to, laikas nuo laiko, manau 
yra naudinga informuoti 
visuomenę apie esamą situ
aciją. Iš pasirodžiusių straips
nių spaudoje viena ar kita tema, kartais 
susidaro vaizdas, kad Fondas neskiria 
paramos prasmingiems lietuviškiems 
tikslams. Neginčytina tiesa! Kodėl?

Atsakymas labai paprastas. Turimų 
finansinių lėšų ribose - prioriteto reikalas. 
Seka tolimesnis klausimas. Kas gi tą priori
tetą nustato? Atsakymas vėl paprastas - 
Fondo Valdyba. Vėl kyla klausimas. Ar 
Fondo Valdyba yra tokie išminčiai, kurie 
tai gali teigiamai atlikti įvairiausioms te
moms? Čia jau atsakymas nėra paprastas.

Pradedant atsakyti į šį klausimą, pir
miausia tenka pabrėžti, kad Fondo pirmi
nis tikslas yra tarnauti Australijos Lietuvių 
Bendruomenei Fondo įteisintų tikslų 
ribose. Nors Fondas yra visiškai savistovi 
organizacija, jo Valdybos (kiek yra praktiš
kai įmanoma) bando pasitarti su atitinka
momis Bendruomenės Valdybomis, orga
nizacijomis ar pavieniais asmenimis, tu
rinčiais patirties iškilusiais reikalais, ir tik 
tuomet daryti atitinkamus sprendimus. 
Taip pat tenka pabrėžti, kad sprendimai yra 
daromi atsižvelgiant į mūsų bendruomeni
nės veiklos tęstinumą bei Fondo pajėgumą 
suteikti paramas tokiai veiklai ateityje. 
Skamba labai gražiai. Viskas atrodo papras
ta, bet taip iš tikrųjų nėra. Ateities progno
zė gali būti tiktai apgalvotas spėliojimas ir, 
be abejo, yra daug skirtingų nuomonių. 
Dažnai taip iš tikrųjų ir yra. Taigi, Fondo 
Valdybai tenka daryti sprendimus atsižvel
giant į gautą informaciją.

Tuo pačiu norėčiau pasisakyti ir kai 
kuriais klausimais, iškilusiais netolimoje 
praeityje. Štai mūsų spaudoje gerb. dr. 
Algimantas Taškūnas OAM labai išsamiai 
išdėstė esamą situaciją Lithuanian Honours 
Scholarship tema Tasmanijos Universitete. 
Nepaneigiama tiesa, kad tai yra prasmingas 
užsimojimas. Mes tik galime būti dėkingi 
dr. Algimantui už jo pastangas bei pasie
kimus šioje srityje. Dr. Algimantas savo 
straipsniuose minėjo, kad tuo reikalu krei
pėsi į Amerikos Lietuvių Fondą, bet rezulta
tas buvo neigiamas. Jis konkrečiai neminė
jo, kad kreipėsi ir ALF. Fondo Valdyba at
sakė, kad su turimais finansiniais ištekliais 
negali įsipareigoti $5000 metinei paramai, 
nepadarydama finansinės skriaudos mūsų 
bendruomeninei kultūrineiveiklai, atitrauk
dama šią sumą iš paramų jai. Tačiau Fondas 
neatsisakė vienkartinių paramų, atsiradus 
temoms, turinčioms nepaprastą įtaką ir 
naudą mūsų Bendruomenei. Taigi, priori
teto reikalas. Šiuo metu Fondo metinės 
sumos paramoms visai Australijos Lietuvių 
kultūrinei veiklai sukasi apie $25,000 - 
$30,000 metams. Kiekvienais metais 
paremiame Lithuanian Studies Society 
Tasmanijos Universitete bent $2000 suma. 
Taip pat suteikėme vienkartinę paramą 
$6000 dr. Algimanto Taškūno disertacijos 
knygos išleidimui, nes ji liečia lietuviškų 
studijų galimybes Australijos universite
tuose.

Honours stipendijos klausimą iškėliau 
praėjusios ALB Tarybos suvažiavime no
rėdamas išgirsti Tarybos nuomonę. Deja, be
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rezultato. Iš pavienių narių 
asmeniškų pasisakymų 
vyravo nuomonė, kad tai 
būtų per didelė finansinė 
skriauda mūsų bendruo
meninei kultūrineiveiklai.

Minėtame suvažiavime 
iškėliau tris temas (įskai
tant honours scholarship), 
kuriomis Fondo Valdyba 
tikėjosi Tarybos nuomo
nės. Jas pateikiau raštiškai 
su kopija kiekvienam Ta

rybos nariui. Pasiūliau pagalvoti ir se
kančios dienos sesijoje išreikšti Tarybos 
nuomonę. Deja, buvo surasta laiko tik 
vienai temai - lietuvių kalbos pripažinimui 
gimnazijos baigiamajame lygyje. Išneštos 
rezoliucijos teksto iki šiol negavome.

Kartais tenka nugirsti, kad Fondo 
Valdyba nepakankamai atsižvelgia j 
bendruomeninių veiksnių nuomones skirs
tant paramas. Tačiau tenka pabrėžti, kad 
dažniausiai šie komentarai nėra pagrįsti 
tikrove. Jie nėra iš blogos valios, bet tik
tikrų žinių stoka. Fondas paremia Krašto 
Valdybos kultūrinę veiklą $5000 suma 
kiekvienai kadencijai. Taip pat yra nutarta 
finansuoti meno parodas Lietuvių Dienų 
metu, žinoma, kritiškai atsižvelgiant į nu
matytą sąmatą. Remia chorus, tautinių 
šokių grupes, sporto šventes bei pavienius 
sporto klubus, vienkartinius įvairius kul
tūrinio pobūdžio projektus įvairiose vie
tovėse ir t.t. Visa tai turi būti atlikta iš 
minėtų labai ribotų išteklių, tad nenuos
tabu, kad prioritetų nustatymas nėra jau 
toks lengvas. Taip pat reikia paminėti, kad 
yra paaukotų pinigų didesnėmis sumomis 
specialiems tikslams, pagal padarytus su
sitarimus. Fondo Valdyba atlieka šį patar
navimą, administruojant šiuos reikalus.

Iš tiesų, be Fondo paramos, mūsų kul
tūrinė veikla sunkiai verstųsi finansiškai. 
Tai nėra kokios nors Fondo Valdybos, bet 
mūsų Bendruomenės, kuri numatė Fondo 
reikalingumą ir jį įsteigė bei nutarė inkor
poruoti, nuopelnas. Mano manymu, inkor
poravimas, padarant jį teisiškai nepriklau
somu, buvo prasmingas žingsnis. Fondo 
Valdybos gali daryti sprendimus, betarpiš
kai atsižvelgdamos į mūsų visos Australijos 
Bendruomenės poreikius, jos tęstinimą, 
Fondo pajėgumą išlaikyti tęstinumą pa
ramoms ir t.t. Tai galiu teigti be jokios abe
jonės, nes per savo 15 metų pirmininkavimą 
šiai institucijai, teko įsitikinti, jei Fondo 
Valdybos būtų ištisai paklususios visoms 
bendruomeninių Valdybų rekomendaci
joms ir norams, šiandien Fondas pinigų prak
tiškai neturėtų. Tačiau, kiek įmanoma, 
glaudesnis bendradarbiavimas su visomis 
Bendruomenės Valdybomis yra ne tik 
naudingas, bet ir reikalingas. Tik bendro
mis jėgomis mes galime atsiekti geriausius 
mūsų veiklos rezultatus ir prasmingiausiai 
panaudoti mūsų labai ribotus išteklius.

Baigdamas dar kartą pabrėžiu, kad 
Fondas tarnauja Australijos Liet Bendruome
nei, tam tikslui jis įsteigtas. Būdama inkor
poruota organizacija, Fondas turi griežtai 
laikytis įstatymų, savo įteisintos konstitu
cijos ribose. Savo veikloje Fondo Valdybos 
turi atsižvelgti j mūsų Bendruomenės tęs
tinumą ir galimybę tinkamai paremti kul
tūrinę veiklą ateityje. Tai galime atlikti tik 
glaudžiai bendradarbiaudami, kiek įmano
ma tinkamai informuodami vienas kitą apie 
numatytus projektus, kuriems yra prašo
mos paramos, bei jų naudą mūsų Australi
jos Lietuvių Bendruomenei. Skamba 
idealiai. To bandome siekti. Šis siekimas 
bus sėkmingiausias palaikant glaudžius 
ryšius su mūsų Bendruomenės veiksniais 
psl. 4

Rezoliucijas paruošė Rezoliucijos 
Komisija: Irena Vilkišienė, dr. Algimantas 
Kabaila ir Vytautas Patašius.

1. That this meeting of the Australian 
Lithuanian Federation expresses on behalf 
of the whole Australian Lithuanian 
Community our profound sympathy for 
the victims of the recent Indian Ocean 
tsunami

Accordingly, this meeting appeals to 
all members of the Australian Lithuanian 
Community to support fund-raising 
initiative directing funds to UNICEF on 
behalf of ALB Krašto Valdyba.

Moved Dr. E. Reilly. Seconded J. 
Songaila. Passed unanimously - vienbalsiai 
priimta.

2. Australijos Lietuvių Kalbos Moky
tojų Konferencijos Melbourne 2004 
gruodžio 28 d. raštas: Kreipiamės į ALB 
Krašto Tarybą prašydami, kad ALB 
Apylinkių Valdybos su Lietuvos Respub
likos garbės konsulų pagalba iš įtakingų 
asmenų sudarytų (savanoriškumo princi
pu) naujai atvykusių lietuviškai kalbančių 
asmenų, turinčių mokyklinio amžiaus 
vaikų (5 -15 metų) sąrašus, su tikslu, kad 
ateityje ne tik būtų išlaikytas lietuviškos 
mokyklos gyvavimas Australijoje, bet ir 
atgauta 11-tos ir 12-tos klasių laikinai 
sustabdyta akreditacija. Sąrašai turėtų bū
ti pateikiami atitinkamoms organizaci
joms arba ALB Krašto Valdybos švietimo 
pareigas užimantiems asmenims.

Pasirašė: Rūta Kenny, Australijos Liet. 
Kalbos Mokytojų Konferencijos rengėja.

Vienbalsiai priimta.
3. Kad Krašto Valdyba per žiniasklai- 

dą ir lietuvių bendruomenes kreiptųsi į 
Australijos lietuvius, ieškodama savano
rių iš įvairių bendruomenių, kurie išreikš
tų norą dirbti kolektyve surinkti ir pa
ruošti medžiagą leidiniui anglų kalba apie 
Australijos lietuvius.

Iš Auksinio Kranto veiklos

Vasario 16-ąją Auksinio Kranto lietuviai susirinko paminėti Nepriklausomybės Dieną 
prie ežero (Palm Beach). Ta proga seniūnas Juozas Songaila atšventė savo 80-tą gim
tadienį. Nuotraukoje antroje eilėje iš kairės: Olga Kalnins, Rūta Kalnins (JAV), Algis 
Bernaitis, Vytas Vaseris ir Sandra Bernaitis (SA). Priekyje: Joan ir Juozas Songailos.

Labdaros Koncertas
Sekmadienį, balandžio 17 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Klube 

vyks dr. Genovaitės Kazokienės Stipendijų Fondo (2003 m. įsteigto Viktorijos 
Universitete) parėmimo koncertas.

Paskaitą skaitys Kauno Technologijos Universiteto dėstytoja dr. 
Vilmantė Kumpikaitė. Meninėje dalyje girdėsime pianistę Adelų 
Ristovski. "Kaimo Dainininkus“, naują moterų 
trio, "Dainos Sambūrį“ bei kitus negirdėtus ir nematytus atlikėjus.

Už loteriją surinktos lėšos parems į Australiją pasitobulinti atvykstančius 
KTU dėstytojus bei studentus.

Įėjimas laisvas, o loterijos bilietus (kaina $5.00) galima bus įsigyti prieš 
koncertą. Gražina Pranauskienė

Siūlė R. Mauragienė. Parėmė J. 
Vabolienė. Vienbalsiai priimta.

4. Kad Lietuvių Archyvas būtų lai
komas Australijoje tol, kol:

a) bus paruošta sukauptos medžiagos 
elektroninė kopija,

b) archyvinės patalpos Pasaulio Lietu
vių Archyvui Kaune atitiks archyvinės 
medžiagos išlaikymo lygį.

Siūlė R. Mauragienė. Parėmė dr. L. 
Popenhagen. Vienbalsiai priimta.

5. Kad 2005-2006 metų kadencijos 
ALB Krašto Valdyba kreiptųsi į Australijos 
Lietuvių Fondą, kad jis padengtų išlaidas 
pasiųsti atitinkamus ALB Krašto Valdy
bos pasiūlytus asmenis į archyvinės me
džiagos atrankos ir paruošimo kursus.

Siūlė R. Mauragienė. Parėmė dr. L. 
Popenhagen. Vienbalsiai priimta.

6. Kad ALB Krašto Tarybos nariai 
kreiptųsi į AL Fondą skirti premijas 
australų mokyklų lietuvių kalbos 12-tos 
klasės mokiniams. Premijos dydį nustatytų 
AL Fondas.

Siūlė J. Vabolienė. Parėmė K. Sta- 
rinskas. Vienbalsiai priimta.

7. ALB Krašto Taryba įgalioja Krašto 
Valdybą tartis su AL Fondu dėl lėšų skyri
mo knygos apie Australijos lietuvių isto
riją išleidimą anglų kalba.

Siūlė J. Vabolienė. Parėmė R. Mau
ragienė Vienbalsiai priimta.

Tvirtina: Janina Vabolienė
Prezidiumo pirmininkė

Rinkimų į PLB Seimą 
rezultatai:

Išrinkti: M. Mauragienė, dr. K. Zdanius, 
dr. L. Popenhagen, L. Kalėda. D. Šliterytė, 
B. Prašmutaitė, H. Antanaitis, D. Lynikienė.

Kandidatai: L. Kubilius, L Kozlovskie- 
: nė, E. Reilly, M. Mauragis, A. Tučiūtė, M. 
Geštautienė.
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^Hautu^ ^aifangeje
Australijos Rajono 2005 skautų stovykla

Jeigu jūsų darželis džiūsta, jei augalai 
vysta, pasikvieskite pas save skautus, nes 
juos visada seka lietus. Taip buvo “Dainu- 
čio ir Krauso” Australijos Rajono 2005 
stovykloje, kuri vyko Gilwell Park, 
Victoria, sausio 2-9 dienomis.

Stebėtina, kad Australijos didžioje 
sausroje ir vasaros viduryje stovykla vyko 
per ištisą šaltį ir lietų. Bet tokie menk
niekiai netrukdė 140 lietuviams skautams, 
suvažiavusiems iš visos Australijos. Virš 
40 skautų stovyklavo vien tik iš Sydnėjaus 
“Aušros” tunto. Susirinkę skautai linksmai 
ir prasmingai stovyklavo, nors ne visi buvo 
- kaip skautams privaloma - pasiruošę 
šaltam ir šlapiam orui.

Užsiėmimų metu lindo ir per vamzdį.

Iš Redakcijos pašto
Rašinio konkursas Kelmėje

Kasmetinis renginys mano mieste Kel
mėje “The English language Competition”, 
(kurio iniciatorė ir rėmėja yra mecenatė 
Isolde I. Poželaitė-Davis) ir tema apie vidu
rinės mokyklos svarbą paskatino mane 
parašyti pasaką.

Kartą gyveno mergina, kurios vardas 
Justė. Ji žinojo, kad nedaryti nieko, yra 
kelias būti niekuo. Todėl ji stengėsi visur - 
namuose, mokykloje, įvairiuose užsiėmi
muose... Ji matė ir tvirtai tikėjo, kad maži 
jos žingsneliai į šviesią ateitį padės visam 
pasauliui. Ji žinojo, kad yra žmonių, kurie 
žengia ta pačia kryptimi ir buvo laiminga, 
nes kiekvienas mažas žingsnelis gali tapti 
dideliu milžino žingsniu visai žmonijai.

Vieną kartą ji laimėjo anglų rašinio 
konkursą. Rašydama ji mąstė apie Lietuvos 
praeitį. Pirmiausia ji suprato: jei nori ma
tyti geresnę Lietuvos ateitį, reikia baigti 
mokyklą, o po to universitetą, kad išsilavi
nimas padėtų remti mylimą šalį, drąsinti ir 
įkvėpti mokinius ir studentus, kaip tai daro 
mecenatė ponia Isolde I. Požėlaitė -Davis. 
Justė norėtų sekti tokių žmonių pėdomis.

Justė be galo vertina mecenatės ponios

Gilwell stovyklautojams buvo galima 
išsireikšti skautiškais darbais. (Ne kiek
vienoje Australijos skautų stovyklavietėje 
tiek leidžiama). Todėl vartai kilo, stovyk
linis stalas buvo iškastas ir papuoštas 
Gedimino stulpais, rąstai ir virvės virto 
įvairiais stiebais, bokštais ir papuošalais, 
kurie išdygo iš minkštos, drėgnos žemės 
kaip nekantrūs daigai po tiek lietaus. 
Vėliavų aikštę puošė skaučių rūta ir 
skautų lelija, išlietos iš smėlio ir akmenė
lių. Kad rikiuočių grožiui ir preciziškumui 
neatimtų ne vietoje stovintis stovyklos 
adjutantas, sk.v. G. Antanaitis, jam buvo 
specialiai smėliu apvedžiotas kvadratas 
prie vėliavų stiebo.

Užsiėmimų nepritrūko: stovyklautojai 
- nuo jaunų iki vyresnių - iškylavo, davė 
įžodžius, žuvavo, gamtą prižiūrėjo rauda
mi piktžoles ir rinkdami šiukšles, lankė 
gamtos prieglaudą, leidosi nuo skardžio, 
važinėjo dviračiais, rinko prezidentą, 
išlaisvino Lietuvą... “Ką sakote? Prezi
dentą rinko? Lietuvą išlaisvino?” Kokie 
darbštūs mūsų skautai! įsivaizduokite, kiek 
jie galėtų pasiekti, jeigu stovykla vyktų 
DAR savaitę?

Rimti įvykiai buvo rimtai pakartoti ir 
išvaidinti per Lietuvos Dieną. Skautai matė 
filmą apie Lietuvos nepriklausomybės 
demonstracijas ir Vilniaus radijo stoties 
gynimą. Mielas svečias, kunigas Antanas 
Saulaitis SJ, papasakojo visiems apie 
lietuvių partizanų veiklą. Tuomet skautai, 
įkvėpę tautiškumo, visa širdimi įsijungė į 
dienos užsiėmimus. Susiskirstę darbo 
skiltimis vieni kūrė Lietuvos konstituciją, 
kiti gynė pačių statytą radijo bokštą, treti 
susuko žinių filmą apie bokšto puolimą, 
dar kiti ruošė Lietuvos prezidento' ir 
parlamento rinkimus, sukurdami plakatus 
pagal gerai žinomą Amerikos “dėdė Sam” 
vaizdą: “Landsbergis WANTS YOU!” 
Laužo metu rinkimų rezultatai buvo suskai
čiuoti ir naujieji Lietuvos vadovai išaiškėjo: 
Dominic Gakas, Rimas Strunga, Jonas 
Rutkauskas, Andrius Jurkšaitis, Alex 
Karpavičius. Prezidentui Adamkui kyla 
konkurencija...

Kitomis dienomis stovyklos programa 
visus užėmė pagal amžių ir patyrimą. 
Jaunieji skautukai iškeliavo žuvauti. Jie 
visą rytą nepavargdami narstė sliekus ant

Isolde L Požėlaitė - Davis paramą ir gera
darystę, nes tai padeda rasti savyje daugiau 
jėgų bei pasitikėjimo savimi. Todėl ji tikisi, 
kad ateityje ir ji galės būti tokia geradarė ir 
rėmėja kaip mecenatė ponia Isolde I. 
Požėlaitė - Davis.

12-tos klasės mokinė ir pirmosios 
premijos laimėtoja Justė Beloglovytė

Ačiū Vincai
Buvęs “Mūsų Pastogės” redaktorius 

Vincas Augustinavičius, dabar jau kelinti 
metai gyvenantis Vilniuje, neužmiršta sa
vo savaitraščio ir jį reguliariai prenume
ruoja. O Redakciją jis dažnai aplanko 
savo laiškučiais bei žinutėmis.

Velykų švenčių proga Vincas Augusti
navičius sveikina Redakciją bei jos darbuo
tojus ir ta proga savaitraštį parėmė 50 litų 
auka. Tai jau kelinta jo parama, nes auko
tojų sąrašuose ne kartą matėsi jo atsiųstos 
šimtinės.

Mielam buvusiam “M.P.” redaktoriui 
Vincui linkime stiprios sveikatos ir kūry
binių minčių įsitraukus į užsienio lietuvių 
veiklą Vilniuje bei Lietuvoje apskritai.

“M.P.” Red.

Svečias kun. Antanas Saulaitis SJ su jaunaisiais skautais.

kablelių ir kantriai laukė to staigaus 
nėrimo, kuris reiškia - žuvis! Tai pasitaikė 
tiktarvieną kartą, kai vienam laimingam 
skautui pasisekė ištraukti žuvytę prieš 
grįžtant atgal stovyklom Dabar buvo gali
ma nenusiminti ir tikėti, kad ežere iš tik
rųjų kažkas plaukioja. Sekančios dienos 
planuotas uogavimas neįvyko, nes daug 
prilijo. Spėkit, kur skautukai grįžo? Prie 
kito ežero, į kurį tą dieną buvo prileista 
naujų žuvų. Žuvys šokinėjo oru, pačios 
užšokdamos ant meškeriotojų kabliukų. 
Nepaprastai sekėsi ir kiekviena pagauta 
žuvelė buvo paleista atgal i ežerą.

Kitos skautų grupės lankė gamtos 
prieglaudą, kur matė erelius ir vanagus bei 
susipažino su įdomiais varliaburniais 
paukščiais - „tawny frogmouths“. Nors šie 
mėsėdžiai panašūs į pelėdas, jie yra kitos 
giminės. Drąsi skautė siūlė vienam var- 
liaburniui prieglaudos parūpintą gardžią

The Editor, “Musų Pastogė”
It has been brought to my attention that 

R. Baltušytė has implied (“M.P.” 10, 
2005.03.16, p. 3) that I have mishandled 
the monies collected during the ALB KT 
meeting last year.

The monies collected were handed 
across to Melbourne President A. Vaitie
kūnas. In a telephone conversation with 
him yesterday [27.03.05] A. Vaitiekūnas 
stated that the monies had been properly 
banked. I have requested that a copy of the 
receipt from UNICEF be sent to me and 
when available, I will forward a copy to MP

Had R. Baltušytė bothered to make 
contact with me through this weekly, or her 
contacts in Geelong, I would have quite 
happily clarified any questions she may have 
tendered.

As it stands. I am deeply offended by 
the passage written by Ms Baltušytė.

Yours faithfully.
Dr. Edward Reilly 

pelę, bet paukštis nepriėmė arti snapo 
siūbuojančio skanumyno. Turbūt nepripra
tęs ėsti prie svetimų... Pasiklausę eigulio 
paskaitos apie augalus, skiltys darbavosi 
visą popietę - kas išraus daugiausia maišų 
piktžolių?

Vyresnieji prityrę skautai irgi smarkiai 
dirbo bei prakaitavo parko slėnyje, rink
dami žmonių išmestas senas padangas. Jie 
surinko, užnešė į kalną ir sukrovė į sunk
vežimį 300 padangų. Juodas, bet reikalin
gas darbas - bravo mūsų darbštiems 
skautams! Sunku tikėti, kad kiti gali gamtą 
taip teršti.

Yra tokia skautų daina „Ėjo skautai 
iškylauti, patyrimo daugiau gauti.“ Šioje 
stovykloje ėjo skautai iškylauti-sušlapti, 
sušalti, būt ledais aplyti, ant šieno miegoti. 
Mamos - nesijaudinkite, jiems tai buvo 
didelis malonumas ir pasididžiavimas! 
Nors tik prityrę skautai iškylaudami per
nakvojo, skautai geltonšlipsiai narsiai 
didžiavosi sugrįžę j stovyklą, kad išžygiavo 
18 kilometrų!

Vyresniųjų nuotykiai uždegė jauniausių 
skautų norą iškylauti. Vienam vėliavų 
nuleidime jaunieji skautai įteikė skundą 
viršininkui, kad visi iškylauja, tik jie ne. 
Jonas Rukšėnas tuoj pat prišoko ir prave
dė vilkiukam ir paukštytėm iškylą vėliavų 
aikštėje. Lyg Hans Christian Anderson, jis 
sekė iškylos pasaką, nupiešdamas nuotykius 
ir vaizdus ant didelio išridento popieriaus. 
Vilkai ir paukštės keliavo su brolio Jono 
vaizduote ir nei sušlapo, nei pavargo, nei 
sušalo, bet visvien labai linksmai iškylavo.

Paskutinė diena stovykloje - giedra! 
Visad sunku baigti smagią stovyklą, o kai 
išgyventa tiek bendrų, šlapių ir įdomių 
nuotykių, beveik neįmanoma. Paskutinių 
pamaldų metu kunigas A. Saulaitis kvietė 
skautus prisidėti prie dėkingumo maldos. 
Buvo girdėt kuklus „ačiū už stovyklą“, tada 
įsidrąsinęs „ačiū už draugystes“, o 
pabaigoje už visus vienas balsas tarė „ačiū 
už viską! “ Sesė Dovilė
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Antanas 
Laukaitis

Šarūnas 
Marčiulionis į 
Šlovės muziejų

Neseniai Amerikoje lankėsi žinomas 
Lietuvos krepšininkas Šarūnas Marčiu
lionis. Jis buvo pirmasis užsienietis krep
šininkas, pradėjęs savo sportinę karjerą 
garsioje Amerikos krepšinio profesionalų 
NBA lygoje. Jis buvo pakviestas stebėti 
NBA “Visų žvaigždžių” krepšinio šventę, 
kurioje už “Rytų” komandą žaidė vienas
iškiliausių centro puolėjų Žydrūnas Ilgaus- Šarūnas Marčiulionis.
kas, su savo komanda nugalėję “Vakarų” 
žvaigždes rezultatu 125:115. Per savo žaidi
mo 17 minučių Žydrūnas įmetė 12 taškų.

Dalyvaudamas šioje šventėje, Šarūnas 
Marčiulionis sužinojo džiugią naujieną, 
kad buvęs jo “Golden State Warriors” 
klubas, kuriame jis pradėjo profesionalaus 
krepšininko karjerą Amerikoje, pasiūlė jo 
kandidatūrą į NBA Šlovės muziejų. Spor
tininkui šis įvertinimas yra kaip gauti No
belio premiją.

Norint pasiūlyti sportininko kandida
tūrą į NBA Šlovės muziejų, reikia turėti 
gana daug žinomų ir garsių asmenų re
komendacijų. Be Šarūno, tarp kandidatų, 
siūlomų dabar į Šlovės muziejų, yra dar 17 
amerikiečių. Taigi, patekti bus nelengva. 
Tačiau Šarūnas, kaip jį pristato jo siūlytojai, 
yra pirmasis iš europiečių krepšininkų, 
patekęs j NBA. 1987 m. NBA naujokų bir
žoje šeštu šaukimu buvo pasirinktas Mar
čiulionis. Jis tuo metu atstovavo Sov. Są
jungos rinktinei ir su ja 1988 m. iškovojo 
olimpinį aukso medalį. Sėkmingiausi

S

Knyga, pagerbianti Kęstutį Lyniką
Australijos lietuviams žinoma, kad po Kovo Vienuoliktosios planuojant lito atkūrimą 

naudingiausius patarimus teikė pinigų spausdinimo specialistas melbourniškis Kęstutis 
Lynikas. Jau tuo metu jis matė, kaip tą procesą trukdo net “saviškiai”. Neseniai Vilniuje 
pasirodė šias keistenybes nagrinėjanti knyga “Lito užkulisiai. Kęstučio Lyniko vaidmuo 
atkurto lito istorijoje”. Su knygos autoriumi bankininku Mindaugu Vinkumi 
kalbėjosi savaitraščio “Laikas” bendradarbė Jūratė l\ledveckaitė. Red.

Gerą dešimtmetį apyvartoje buvęs Lie
tuvos litas skaičiuoja paskutinius savo 
metus. Jau net nediskutuojama, kad grei
čiausiai nuo 2007-ųjų jį pakeis ES eurai.

Užmarštin nugrims ir lito atgimimo 
užkulisiai, tarsi žodis žodin atitariantys 
nūdienos KGB skandalui. Ir tuomet, kai 
buvo gaminama nacionalinė valiuta, pro
cesą tarsi marionetę valdė Rusijos slaptosios 
tarnybos agentai

Pernai pasirodžiusioje Mindaugo Vin- 
kaus knygoje „Lito užkulisiai. Kęstučio Ly
niko vaidmuo atkurto lito istorijoje“ pasa
kojama ne tik apie šio iškilaus išeivijos lie
tuvio nuveiktus darbus. Sklaidydamas slap
tuosius dokumentus, autorius išsiaiškino ir 
iki tol nežinomų faktų. Jis rašo: „KGB ne 
tik siekė gauti informacijos, kontroliuoti 
Lietuvoje vykstančius procesus, bet ir vykdė 
Lietuvos siekiams trukdančias operacijas 
užsienyje. Vakarų Europos šalyse su indi
vidualiomis žvalgybinėmis ir kontržvalgy
binėmis operacijomis lankėsi daugybė 
KGB agentų, iš jų - ir su užduotimis stebėti 
planuojamą litų gamybą. KGB pakankamai 
išsamiai buvo žinoma, kur ir su kokiomis 
firmomis buvo susitinkama, kokie Lietuvai 
siūlomi variantai, kaip juos vertina Lie
tuvos atstovai ir kokie galėtų būti tolesni 
planai Vienoje iš tokių kelionių, apie kurią 
buvo „referuota“ KGB, dalyvavo ir K. 
Lynikas, pats turėjęs galimybę įsitikinti kad 
KGB apie jų vizitus žinodavo anksčiau, nei 
būdavo spėjama atvykti į reikiamą vietą. O 
KGB žinios buvo panaudojamos itin efek
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Šarūnui buvo 1991-92 metai, kai jis žaidė 
su “Wariors” rinktine ir per rungtynes 
pelnydavo po 18 - 19 taškų. Krepšį jis 
atakuodavo 54% taiklumu. Dar 2002 
metais “Visų žvaigždžių” surengtose triju
lių varžybose Filadelfijoje j vieną krepšį jo 
tarptautinė komanda, kurioje žaidė 
pasaulyje žinomi krepšininkai - turkas 
Turkogl’as, kanadietis Kavano ir portuga
lė Panisheira, finale nugalėjo Filadelfiją 
ir tapo čempionais.

Su visa Marčiulionių šeima - inži
nieriumi tėvu, mama mokytoja (mirusia 
prieš porą metų), buvusia žmona ir dukra 
Kriste, dabar gyvenančioms Amerikoje, 
esu pažįstamas labai seniai. Dar jaunį 
Šarūną palydėjau jam pirmą kartą 
važiuojant į Ameriką su Sovietų Sąjungos 
jaunių rinktine.

Baigęs aktyvią sportinę karjerą, Šarū
nas iš sportinio gyvenimo nepasitraukė. 
1992 metais Vilniuje jis įkūrė Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyklą, kuri

tyviai: rasdavo būdų, kaip nuteikti užsienio 
kompanijas, kad jos nesišnekėtų su Lietuvos 
atstovais. Tiesiog bijota pakenkti draugiš
kiems santykiams su Sovietų Sąjunga“.

Apie tai, kas liko „už kadro“, kalbamės 
su knygos autoriumi Lietuvos banko 
organizacijos ir personalo skyriaus 
viršininku Mindaugu Vinkumi.

- Knygoje išanalizavote lietuviškos va
liutos - lito - spausdinimo peripetijas. Už
čiuoptas palyginti trumpas periodas, susi
jęs su tam tikromis valstybės paslaptimis 
ir neaiškiu KGB vaidmeniu. Kodėl šiam 
laikotarpiui aprašyti atspirties asmenybe 
pasirinkote būtent K. Lyniką?

- K Lynikas buvo, galima sakyti, pir
meivis lietuviškų pinigų gamybos srityje. 
Sovietmečiu ši gamyba buvo itin slapta ir 
uždara sritis, o atkuriant nacionalinę va
liutą neatsirado kito žmogaus, išmaniusio 
technologinius jų gamybos klausimus. 
Vieni kūrė teisinius pagrindus būsimam 
litui. Bet ne mažiau reikėjo ir tų, kurie 
išmanytų, kaip visa tai paversti „kūnu“ - 
pagaminti litų banknotus. Tuo metu K. 
Lynikas gyveno Australijoje, ankstesniais 
laikais jis ilgai dirbo Australijos centrinio 
banko pinigų gamybos srityje ir buvo geras 
specialistas. Tapęs Lietuvos banko konsul
tantu, aktyviai darbavosi šioje srityje. Išliko

- daug rašytų jo laiškų, apžvalgų banknotų 
gamybos klausimais. Taip gimė idėja per 
šio žmogaus veiklą parodyti lito istoriją, jos 
peripetijas ir, ačiū Lietuvos bankui, at
skleisti daug iki šiol neskelbtų su šia istorija 
susijusių dokumentų. Tai pirmas kartas, kai

dabar pasidarė akademija. Pradžioje šią 
mokyklą lankė 300 vaikų, o dabar aka
demijoje mokosi apie 600 krepšininkų. Be 
krepšinio, mokykloje dėstomas etikos- 
estetikos kursas, anglų kalba, mokoma 
dirbti su kompiuteriu, o vyresniems vai
kams dėstoma taikomoji ekonomika ir 
biznio pagrindai. Mokykloje dirba 7 
treneriai ir 4 dėstytojai. Jaunieji Marčiu
lionio akademijos krepšininkai aplankė 
jau gana daug valstybių. Porą kartų viešėjo 
Australijoje, labai gražiai pasirodydami. 
Sekančiais metais Šarūnas ir jo krepšinin
kai vėl numato atvykti į Australiją.

Sportinės naujienos 
“Alytus” - laimėtojai

Čikagos lietuvių krepšinio lygos nuga
lėtojais tapo “Alytaus” vyrų komanda, dve
jose finalinėse rungtynėse 59:48 ir 72:66 
nugalėjusi Panevėžio “Kalnapilį”. Bronius 
Abrutis įteikė laimėtojams “Amerikos 
Lietuvio” įsteigtą įspūdingą taurę, o ne
kilnojamojo turto kompanija “Tauras 
Mortgage Inc” vadovas Giedrius Memenąs 
1000 dolerių. Daugiausiai taškų “Alytaus” 
komandos naudai per abi rungtynes įmetė 
Rimantas Lukoševičius, Tomas Rimkus, 
Tomas Ivanauskas ir Andrius Vasiliauskas. 
Trečią vietą užėmė “Radviliškis” ir ketvirtą 
- praėjusių metų prizininkai “Kretinga”. 
Atrodo, kad Čikagoje naujieji lietuviai 
įsteigė stiprią krepšinio lygą, savo koman
das pavadinę Lietuvos miestų vardais.

Važiuoja pas Marčiulionį
Žinomas Geelongo “Vytis” jaunis 

krepšininkas, žaidęs už australų jaunių ir 
“Vytis” vyrų komandas, Edis Obeliūnas 
pernai labai gerais pažymiais baigęs 
gimnaziją, Melbourno Universitete pra
dės studijuoti net du dalykus. Tačiau prieš 
tai, būdamas geras krepšininkas, jis gegu
žės pabaigoje skrenda j Vilnių, kur mėnesį

buvo paviešinta tiek daug su lito istorija 
susijusios dokumentinės medžiagos ir tai 
padarė institucija, atsakinga už litą.

- Knygoje rašote: „Jau vėliau aiški
nantis, kodėl pirmieji litai buvo atspaus
dinti tokios blogos kokybės, žiniasklaido- 
je paskelbta, kad asmuo, davęs sutikimą 
išimti vieną iš pagrindinių banknoto ap
saugos požymių - apsauginį siūlelį - yra
agentas „Detalė“, vienas iš KGB agentų, 
„kuravusių“ litų gamybą“. Ar pavyko išsi
aiškinti Jūsų knygoje minimų slaptųjų 
agentų, kurie taip uoliai kišosi į lito spaus
dinimo reikalus, pavardes? Gal galėtumė
te kai kurias atskleisti ir skaitytojams.

- Žinoma, kad su litų gamyba susiju
sioje srityje aktyviai darbavosi mažiausiai 
trys KGB agentai. Du iš jų jau buvo įvar
dijusi spauda. Tai agentai „Mėsingas“ ir 
„Detalė“. Vienas iš šių žmonių, vadinamas 
„Mėsingu“, - buvęs aktyvus Sąjūdžio da
lyvis. Jis vėliau darbavosi vienoje užsienio 
kompanijoje, kuri „padėjo“ litų gamybos 
klausimais, o kitas - dirbo pirmosios 
nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės 
struktūrose, vėliau - Lietuvos banke.

- Jei lito gamybai KGB turėjo tokią 
didelę įtaką, kad net paveikdavo privačias 
užsienio kompanijas, tai galima daryti 
prielaidą, kad jų knibždėjo visuose sluoks
niuose: valdžioje, tarp atgimstančios vals
tybės politikų, šalies saugumo struktūrose 
ir 1.1. Ar vartydamas slaptuosius dokumen
tus neaptikote tai patvirtinančių duomenų?

- Taip, tačiau būtų labai įdomu sužinoti 
kas slypi už agentūrinių slapyvardžių. 
Dabar aktyviai svarstomas KGB rezervistų 
klausimas rodo, kad apie šią struktūrą ir 
jos veiklą Lietuvoje, deja, dar ne viskas 
pasakyta ir ne viskas žinoma. Jei ir žinoma 
- dėl originalių dokumentų išvežimo Rytų 
kryptimi - neįmanoma įrodyti. Tačiau tai 
jau atitinkamų mūsų institucijų darbas.

-Jūsų nuomone, nekokybiški padirbti 
pirmieji litų banknotai - nepatyrimas, ne
apdairumas, nepakankama kontrolė ir 

gyvens ir-treniruosis krepšinį garsiojoje 
Marčiulionio krepšinio akademijoje. Tuo 
pačiu gilins savo lietuvių kalbą. Vėliau su 
mūsų rinktine jis žais ir Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse. Į Žaidynes atvyks irvisa 
Obeliūnų šeima: Jonas, prieš porą metų 
dirbęs treneriu Marčiulionio mokykloje, 
žmona Regina ir dukra Alana, buvusios 
geros sportininkės.

Sportiniai įvykiai Lietuvoje
Vasario pabaigoje Vilniuje vyko jau 

septinta Tarptautinė sporto mokslo 
konferencija. Buvo perskaityti 96 prane
šimai. Juos skaitė žinomi pasaulio sporto 
mokslininkai iš Rusijos, Austrijos, Suo
mijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Kovo pabaigoje garsioje “Siemens” 
arenoje Vilniuje vyko Europos-Lotynų 
Amerikos šokių čempionatas. Ten pat 
liepos 5-10 dienomis vyks Pasaulio 
jaunimo imtynių (graikų, romėnų ir 
laisvųjų) čempionatas.

Liepos pabaigoje Kaune, Dariaus ir 
Girėno sporto stadione vyks Europos 
jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 
Čia tikimasi sulaukti apie 1300 svečių.

Lapkričio 18 - 21 dienomis Vilniuje 
vyks pasaulio fitneso varžybos.

Tuo tarpu Lietuvos sportininkai daly
vaus kitose šalyse vyksiančiose varžybose: 
Italijoje jaunimo olimpiniame festivalyje, 
Baltijos šalių jaunių žaidynėse Lenkijoje, 
pasaulio neolimpinių sporto šakų žai
dynėse Vokietijoje, Frankofonijos žaidy
nėse Nigerijoje ir mažesnėse varžybose dar 
kitur.

Gi Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės 
Vilniuje birželio 30 - liepos 3 d. į Vilnių 
sutrauks apie 4000 sportininkų iš Lietuvos 
ir 9 užsienio šalių. Jie rungtyniaus 16 sporto 
šakų. Žaidynių sporto šventė įvyks liepos 2 
d. Vilniaus “Siemens” sporto arenoje. □

patirtis ar įgyvendintas slaptųjų Sovietų 
Sąjungos tarnybų tikslas?

- Manau, visos jūsų išvardytos prie
žastys. Tik dar pridėčiau didelį kai kurių 
asmenų norą pasipelnyti valstybės sąskaita. 
Tiesa, oficialiai niekada nebuvo įrodyta. 
Todėl tai tik mano privati nuomonė, kurios 
viešai nesieju su konkrečiomis pavardėmis.

- Kaip manote, kodėl realiomis baus
mėmis taip ir nebuvo nubausti tie, kurie 
nepakankamai kontroliavo, kad Lietuvą 
pasiektų kokybiška nacionalinė valiuta?

- Manau, kaip patirtis gaminant pinigus, 
taip ir patirtis tiriant tokius atvejus, neat
siranda iš niekur. Įvardyčiau ir adminis
tracinių procesų tvarkymo problemą. Jeigu 
anksčiau laiku nebuvo aiškiai apibrėžta 
tarnautojų atsakomybė ir atskaitomybė, 
subordinacijos klausimai, tai paskui - įro
dyk, kad jie tai darė ir buvo už tai atsakingi!

Vėliau visi suko uodegą, teigdami - „aš 
nieko apie tai nežinojau“, „tai dariau ne aš“, 
„man apie tai nebuvo žinoma“. Ypač 
juokinga, kad taip galėjo teigti ir vadovai

Šiandien negalime įsivaizduoti padėties, 
kad asmuo yra siunčiamas atstovauti insti
tucijai tarptautiniu lygiu, o kompanijai apie 
tą žmogų pranešama tiesiog faksu. Jokio 
oficialaus įgaliojimo jam tai daryti nėra, 
niekur neįformintas įgaliojimų prisiėmi
mas ir pan. Taip buvo tvarkomi reikalai 
tuomet Todėl oficiali vienintelė priežastis: 
nepakankamas dėmesingumas, aplaidumas 
ir panašiai

- Deja, lietuvišku litu džiaugsimės ne
ilgai. Ar Jums, kaip bankininkui negaila 
atsisveikinti su vienu iš lietuviškos tapa
tybės elementų?

- Jausmas dvejopas. Viena vertus - 
gaila. Tačiau šią auką padarė ir kitos šalys, 
turinčios kur kas ilgesnę nacionalinės 
valiutos istoriją nei litas ir dėl euro atsisa
kiusios frankų, markių ir kitos valiutos. 
Kita vertus, užplūsta ir pasididžiavimo 
jausmas, kad daugiamilijoninėse ES šalyse,

Nukeltaį7psL
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Brisbane Lithuanians Online
We now have a website up and running and and would like to invite you to have a look 

at some of the exciting activities that we have planned this year.
www.brisbanelithuanians.com

We currently have an exhibition at the Queensland Southbank Museum until the 5th 
June 2005. It is titled “Refuge Under a Southern Cross - The Lithuanian Migrant 
Experience in Queensland”

http://www.brisbanelithuanians.com/Events/events.htmI
We are also hosting the first Sporto Šventė in Brisbane in the 55 year history of the 

games. This is from the 26th -31st December 2005. This is truly going to be an exciting 
time as there are many sports and events planned. Watch this webpage for all the latest 
updates on accomodation, flights and timetables.

Also, the first Sunday of every month Lithuanian House is open at 49 Gladstone Rd, 
Highgate Hill, from noon, so come and meet us there. This next lunch on April 3rd we are 
having an Easter hunt for the kids, so come and enjoy the fun.

So please come and visit our site and we look forward to seeing you in Brisbane this 
year! On behalf of the Brisbane Lithuanian Community

In memoriam
Atsisveikinome su Arnoldu Skinkiu

“Baltic Day”
My name is Kira Bruzgulis and I am a 

member of the organizing committee for 
the 30th Australian Latvian Youth Arts 
Festival I am organizing one event for the 
5-day Festival I am inviting the Lithuanian 
and Estonian Societies to participate in the 
organization of “Baltic Day”. It is 
scheduled to take place on the 27th 
December 2005.

The main aim of “Baltic Day” is to 
educate the public about the Baltic culture 
in an enjoyable way. “Baltic Day” will 
occur during the day from mid-morning to 
mid-afternoon. The day is going to have 
three main sections.

Firstly, there will be stalls that sell food, 
books, jewellery etc. These stalls will 
remain open for the whole day. Secondly 
the public will have the chance to take part 
in workshops, e.g. learning phrases in 
Latvian, Lithuanian and Estonian; dancing 
and other activities. Lastly, there is going 
to be astage where performers will entertain 
the public. The performances will consist 

of dancing (in national costume); and 
cultural/traditional music (both singing and 
ensembles).

I have already started searching for 
appropriate venues. Some that I have 
considered to be suitable include: the 
Botanical. Gardens, Darling Harbour, 
Tumbalong Park and other parks in the city 
area. This type of outdoor venue will give 
the “Baltic Day” a laid-back, enjoyable 
atmosphere as well as attracting the desired 
public attention.

“Baltic Day” will work with the 
involvement of all three Baltic countries’ 
societies. If there is anyone who would be 
willing to participate in organizing and 
carrying out this event, or if there are any 
questions about it, please don’t hesitate to 
contact me. The sooner we have 
representatives from each society, the 
sooner we can get to work organizing this 
exciting event!

Kira Bruzgulis

mob: 0419 142 849
email: kira_bruz@hotmail.com

Arnoldo našlė Svetlana per pažįstamus 
kreipėsi į Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugiją dėl laidotuvių ir išlaidų. 
Moterų Draugija, matydama rimtą Velio
nio žmonos padėtį (dar nesusipažinusia su 
Australijos laidotuvių tvarka), priėmėjos 
prašymą visapusiškai tarpininkauti visais 
laidotuvių reikalais. Draugijos socialinių 
reikalų vedėja Onutė Kapočienė OAM 
susirišo su laidotuvių biuru T.J. Andrews 
Funeral Services (Onutė jau ne vienam 
tautiečiui yra padėjusi laidotuvių reikalais) 
sutvarkė laidotuvių eigą už minimalią su
mą - $3200. Laidotuvių biuras parūpino 
kataliką kunigą.

Liūdna žinia pasklido lietuvių tarpe. 
Onutės paprašytas Antanas Kramilius 
OAM paruošė aukų lapus. Aukų lapai 
plačiai paplito Lietuvių Klube, prie baž
nyčios ir kitur. Tautiečiai labai gausiai 
aukojo, daugumą aukų surinko Rimas 
Kuckailis. Pirmame aukų lape greit atsi
rado pirmas tūkstantis dolerių. Iš viso 
tautiečiai suaukojo $2720. Likusią sumą 
sumokėjo šeima.

Koplyčioje lietuvių vardu atsisveiki
nimo žodžius tarė Antanas Laukaitis. Kiti 
trys atsisveikinimai buvo rusų kalba.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija Ine. nuoširdžiai dėkoja Sydnė
jaus lietuviams, taip gausiai aukojusiems 
padengti a.a. Arnoldo laidotuvių išlaidas.

Mirė Irta Valodkienė-Mikėnienė
Kovo 31 dieną staiga mirė Irta Valodkienė-Mikėnienė. ALB Geelongo Apylinkės 

Valdyba užjaučia vyrą Rimą, dukterį Editą, sūnų Grejų ir jų šeimas.
Ilsėkis. Tegul Tavo siela skrenda atgal į gimtąjį kraštą.

Stasys Šutas, ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininkas

Arnoldas Skinkys

Nuoširdus lietuviškas ačiū laidotuvių 
biurui, ypač Matthew Dowling, Funeral 
Director už suteiktą didelę nuolaidą.

Dar kartą Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugijos vardu nuoširdi užuojau
ta Svetlanai, dukrytei Sandrai ir kitiems 
šeimos nariams, netekus šeimos globėjo 
Arnoldo.

S.L.M.S.G.Draugija Ine.

A.a. Arnoldo Skinkio pelenai su urna 
įdėti į sienelę, kuri yra Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekcijoje.

Aukos “Musų Pastogei”
R. Stašionis NSW $ 15.00 M. Pocius SA $ 20.00
E Borumas ACT $ 15.00 A. Grikepelis VIC $ 50.00
J. Pranckūnas NSW $ 10.00 Mrs. S. Sagatys QLD $ 20.00
V. Kutas NSW $ 5.00 V. Augustinavičius Lietuva LT 50.00
K Bagdonas QLD $ 15.00 Mrs. M. Linge WA $261.00
V. Šiurka NSW "$ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
J.Vitartas ACT $ 5.00 “Mūsų Pastogės “ administracija

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.o_rg.au

" . ■ '-------- J1!1"1. 1 . '■ 1 '

Knyga, skirta...
Atkelta iš 6 psi.
įsivedusiose eurą, bus ir eurų monetos su 
Vyčio simboliu. Jais galėsime atsiskaityti 
ir mokėti Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgi
joje ir 1.1

- Ar nesvarstoma galimybė dėl euro 
įvedimo Lietuvoje rengti referendumą, kad 
tauta išreikštų savo nuomonę?

- Lietuva, stodama j ES, įsipareigojo 
valiutos kurso politiką laikyti bendru 
interesu ir įsivesti eurą, o stojimo klausimas 
buvo išspręstas referendumu. Todėl 
klausimas dėl šitokio referendumo neturi 
jokio pagrindo. Jis dubliuotų ankstesnįjį - 
dėl stojimo - ir keltų klausimą, kuris negali 
būti atskirai sprendžiamas nuo kitų, 
susijusių su mūsų naryste ES. Tačiau ne

nustebčiau, jei populistai pradėtų žaisti šia 
korta. Vis dėlto mums nereikėtų įsivelti į 
tokią beprasmę diskusiją.

- Išreikškite savo, kaip eksperto ir 
kaip vartotojo nuomonę, ar euro įvedimas 
nesukels neigiamų pasekmių Lietuvos 
gyventojams? Prisiminkime, kad nė viena 
pinigų reforma paprastam žmogui nebuvo 
naudinga.

-Tikrai ne. Būtų nelogiška manyti kad 
euras, kaip vieninga valiuta, buvo sukurta 
tam, kad keltų neigiamas pasekmes tų šalių, 
kuriose jis įvestas, gyventojams. Priešingai 
Lietuvoje tai rengiamasi daryti įžvelgiant 
labai aiškią naudą. Euro įvedimas prisidės 
prie Lietuvos ekonomikos augimo. Tai 
skatintų naujų darbo vietų kūrimą ir padėtų 
prisivyti ES šalių senbuvių gerovės lygį.

.Z U-.'.-ii: £»>•• i
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mirus, brolį Anskį ir Martiną Reisgius nuoširdžiai užjaučia
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

AftA Jurgiui Reisgiui
mirus, netekties valandoje giliai užjaučiame jo vaikus ir anūkus, brolį Anskį 

su šeima bei visus artimuosius.
Birutė ir Vytautas Vaitkai

AftA Jurgiui Reisgiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Anskį su žmona Martina ir visą šeimą. 

Liūdime kartu su Jumis '
Onutė ir Algis Kapočiai

Pagerbdami

AftA Jurgiui Reisgio
prisiminimą, 
aukojame “Mūsų Pastogei” $50. J

Pajauta ir Juhani Pullinen

AftA Kazimierui Bartaškai
mirus, skaudžios netekties valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 

Leokadiją, sūnų Kazį, dukrą Veroniką ir jų šeimas. . i ■ < > i •< t • - ■ i ■ j ■ • ■ .

. ;j < Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

AftA Kazimierui Bartaškai
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Leokadijai dukrai Veronikai 

" sūnui Kazimierui ir jų šeimoms.
‘ ’ Zita, Virgis, Algis Vičiuliai

• V t ; L, ‘ G . ' .

AftA Stasiui Seduikiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Elenutę Šeduikienę.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne
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„Balio Barkaus” stovykla
„Aušros” tuntas praneša, kad po Velykų, balandžio 

10 - 16 dienomis, Camp Kariong, NSW, stovykla
vietėje vyks „Balio Barkaus” stovykla. Tuomet, 
balandžio 10 d. (sekmadienį) Atvelykis bus šven
čiamas stovykloje.

Kviečiame visus skautus stovyklauti, o svečius
apsilankyti Atvelykiui, sekmadienį, balandžio 10-tą, 

nuo 1:30 vai p.p. iki 3:30 vai. p.p. Iki pasimatymo stovykloje!

„Aušros” autumn camp
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„Aušros” tuntas announces that our autumn camp will be held after Easter at Camp 
Kariong, NSW (10th to 16th April). During the camp, on Sunday, 10th April, Atvelykis 
will be celebrated with egg decorating, egg races, games and contests. We invite all scouts 
to attend camp, and guests to join us for Atvelykis tun from 1:30pm to 3:30pm on Sunday, 
10th April, 2005. See you there!

Directions to camp
1) From Sydney take the F3 north to the Gosford/Woy Woy exit.
2) At the 2"1 set of traffic lights immediately past the SHELL garage turn right into Woy 

Woy Road.
3) From here travel 3.2 km to the turn-off into camp. It is on the right hand side of the 

road. The turn is well marked with reflectors and there is a sign.
4) Him down the camp entrance road and take the right fork.
5) Park in the car park and proceed to main Hall on foot.

Talka Current Interest Rates
The following interest rates apply from April 10,2005 
for all new and renewed deposits and for all loans:

Term Deposits
12 month 5.5%
6 month 4.9%
3 month 4.4%

Account 
minimum 

$500

Withdrawals may be made from 
term deposits before maturitty date. 
In such cases, only 0.5% is payable 
on the withdrawn sum

Curent Accounts
$5,000+ 2.0%
$1,000 - $4,900 1.5%
$10 - $999 1.0%
Youth/Kids Account 2.0%

Loans
1st Home Loans 6.0%

No establishment or other fees 
charged for any loan.

Loan interest rates may be varied 
during the year depending on 
current interest rates offered by 
banks and other finance bodies.

Capped for 12 months 
No mortgage legal fees 
Nor stamp duty payable

Mortgage Secured 7.0%
Personal 12.0%

Up to $5,000

Lithuanian Co-operative Credit Society ‘Talka” Ltd.

Melbourne (03) 9328 3466 
Adelaide (08) 8362 7377 
Sydney (02) 9796 8662 talka@access.net.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@senet.com.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: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, B ANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 - J- ;

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

♦ •,. •

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVIBCfi&l 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.

D.ARIA75 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.IK JF
Darijai išvykus atostogauti, iki ĮJCĮJUZėS 1 5 dienos 
Lietuvių Klubo virtuvės šeimininke bus Regina.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas dėl LR Generalinio konsulato 
Melbourne darbo laiko

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Melbourne nuo2005)tn. kovo 
28 d. dirbs penktadieniais, nuo 9.00 vai. iki 17.00 vai. Konsuliniais klausiniais 
prašau skambinti Gintarei Verbickaitei penktadieniais, telefonu (03) 9819 5515.

Andrius Žilinskas,
1 LR Garbės generalinis konsulas

\ • '

Sekmadienį, balandžio 24 dieną, 7 vai. vakaro 
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne

Linksmas
šokių vakaras

Programoje: šalti užkandžiai ant stalų,
. - ' gros muzikantai,

/ V tv k šokiai
Bilietus prašome užsisakyti iki balandžio 17 dienos 

skambinant:
Ditai 9708 1414, Reginai 04 1053 3904, Alvydai 04 2265 5902.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02)97902319, Faksas: (02)97903233, 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 metams $65.

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

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

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