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Nauja ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šių metų spalio 16 dieną naujoji ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba susirinko savo 
pirmam posėdžiui, kurio metu pasiskirstė pareigomis. Ramučio Zakarevičiaus 
nuotraukoje iš kairės: Rymantė Geli (ryšiai su spauda ir visuomene), Teodoras Rotcas 
(pirmininkas ir iždininkas), Vincas Bakaitis (juridinis asmuo ir ryšiai su Baltų 
Komitetu), Nijolė Bartkienė (renginių koordinatorė) ir Arvydas Rupšys (pirmininko 
pavaduotojas ir sekretorius).

Lietuvon įvykių apžvalga
Donald 

Rumsfeld -
Vilniuje
Šeštadienio va

karą (spalio 22), 
beveik para anks
čiau negu planuo
ta, į Vilnių atvyko 
JAV gynybos sek
retorius Donald

Rumsfeld, kuris dalyvaus NATO ir Ukrai
nos pasitarimuose gynybos klausimais.

Pastarąją savaitę Azijos šalyse kelis vi
zitus surengęs D. Rumsfeld j Lietuvą atvy
ko anksčiau, nes buvo atšauktas jo vizitas j 
Kazachstaną, kur jis turėjo susitikti su šios 
šalies prezidentu Nursultan Nazarbajev. Į 
Lietuvą JAV gynybos sekretorius atvyko iš 
Mongolijos, o prieš tai jis lankėsi Kinijoje.

Į Vilniaus oro uostą D. Rumsfeld’ą at
skraidinęs lėktuvas “Boeing - 747” yra spe
cialios modifikacijos, jame įrengtos mo
derniausios komunikacijų sistemos ir va
davietė, leidžianti vadovauti JAV ginkluo
tųjų pajėgų operacijoms.

Vilniuje D. Rumsfeld susitiko pokal
biui su Prezidentu Valdu Adamkum, Kraš
to apsaugos ministru Gediminu Kirkilu ir 
kt. Pagrindinis svečio tikslas - dalyvauti 
pasitarimuose dėl Ukrainos įsijungimo j 
NATO. Į šį renginį atvyksta 31 delegacija, 
jų tarpe -10 gynybos ministrų.

Irake užpuolė lietuvius karius
Kaip praneša Krašto apsaugos minis

terija, Irake tarnaujantiems Lietuvos 
kariams spalio 15 d. pavyko išvengti aukų, 
tik lengvai apgadintas šarvuotis.

Pietų Irake, netoli Bastos, prieš danų 
kuopos koloną, kurioje su šarvuočiais 
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važiavo ir Lietuvos kariai iš LITCON-6 
būrio, buvo įvykdyta pasala, susprogdi
nant pakelėje padėtą sprogmenį.

Irake vykusio referendumo metu 
LITCON-6 būrio kariai kartu su kitais 
Danijos bataliono kariais vykdė saugumo 
užduotis. Po sprogimo kolona sustojo, 
kariai išžvalgė artimiausias prieigas, bu
vo iškviesti išminuotojai. Nustatyta, kad 
tai buvo sprogmuo, skirtas šarvuotajai 
technikai naikinti.

Šiuo metu britų sektoriuje Irake tar
nauja per 50 lietuvių karių būrys LITCON- 
6 danų bataliono sudėtyje bei 5 karinin
kai tarptautinės divizijos štabe. Iš viso 
Irake dabar tarnauja daugiau nei 100 
Lietuvos karių.

Siūlo “remontuoti” Lietuvos 
politinę sistemą

(ELTA). Tėvynės sąjungos pirmoji 
vicepirmininkė, Seimo narė Rasa Jukne
vičienė spaudos konferencijoje apgai
lestavo, kad trys panašaus politinio su
kirpimo vyrai - Darbo partijos lyderis 
Viktor Uspaskich, Vilniaus meras Artūras 
Zuokas ir Premjeras Algirdas Brazauskas 
- pastaruoju metu energingai vedė ir 
tebeveda Lietuvos visuomenę prasta 
kryptimi - totalinio žmonių nepasitikė
jimo valdžia ir politika apskritai link.

“Šiandien kaip niekada svarbu toliau 
stiprinti, o gal net ir iš pagrindų “remon
tuoti” Lietuvos politinę sistemą. Ir ne tiek 
brėžti skirtumus tarp ekonominės kairės 
ir dešinės, kiek tarp to, kas politikoje 
padoru ir nepadoru, kas tikra ir skaidru, o 
kas - melas ir intrigos”, - sakė R. Jukne
vičienė. Jos nuomone, tik tada galima 
bandyti investuoti didelius pinigus

Nukelta į 2 psL

Ar “Mažeikių naftos” pardavimas 
išvengs Kremliaus?

(ELTA). Sprendimą dėl “Mažeikių 
naftos” pardavimo teks derinti su Krem
liumi - tai esą galutinai paaiškėjo, kai 
Rusijos valstybės kontroliuojamas kon
cernas “Rosneft” pareiškė teisines preten
zijas j “Jukai” priklausančias “Mažeikių 
naftos” akcijas, tvirtina Seimo narys Algis 
Čaplikas. Pasak jo, kraštutiniu atveju 
“Mažeikių naftą” nacionalizuoti būtų 
galima, tačiau tik aiškiai žinant, kaip po 
tokio veiksmo j ją bus tiekiama nafta. Bet 
Rusijos naftotiekių tinklą kontroliuoja 
valstybinė Rusijos kompanija ‘Transneft”.

“Neapleidžia nuojauta, kad tikri įvy
kiai parduodant “Mažeikių naftą” prasi
deda dabar, kai atsirado Nyderlandų teis
mo sprendimas “Rosneft” prašymu 
areštuoti ‘‘Mažeikių naftos” akcijas. Iki šiol 
vyko tik mūsų politinio elito nuomonių 
zondavimas, kaip jie reaguoja į galimybę, 
kad tas akcijas perims Kremlius”, - kalbėjo 
A. Čaplikas.

Su žlungančiu Rusijos koncernu “Ju
kos” susijusi Olandijoje registruota ben

A. Brazauskas: tyrimas mane įžeistų
Seime planuojamą tyrimą dėl Brazaus

kų šeimos sandorių dėl “Crowne Plaza 
Vilnius” akcijų Premjeras Algirdas Bra
zauskas pavadino jo įžeidimu.

“Manau, kad tai yra mano kaip žmo
gaus įžeidimas, po tiek laiko, visus 15 Ne
priklausomybės metų atidirbus atsakin
gose pareigose. Dabar sudarinėti komisi
jas, daryti spektaklį... aš jame nedalyvau
siu”, - pridūrė A Brazauskas.

Į ABrazausko įsižeidimą netrukus rea
gavo kai kurie laikraščiai. “Lietuvos ryto” 
vedamasis (spalio 21 d.) stebisi, kad “net 
menki bandymai siekti skaidrumo čia pri
lygsta asmeniniam įžeidimui” ir priduria, 
kad “niekas negali logiškai paaiškinti, kaip

Dalia Antanaitienė Melbourne lietuvių tautinių šokių gru
pių “Šokdavo”, “Gintaras”, “Malūnėlis”ir “Gintarėlis”vadove 
išdirbo dvidešimt devynerius metus. Neseniai ji atsisveikino su 
šokėjais ir grupes perėmė nauji mokytojai. Atsidėkodami savo 
mylimai vadovei už ilgametį pasiaukojantį darbą šokėjai su
rengė koncertą “Šokame Tau, Dalia”. Plačiau apie koncertą 
skaitykite “M.P.”psl. 3. Red.
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Kaip praneša ELTA, dienraščio “Res

publika” leidėjo Vito Tomkaus kontro
liuojami “Žinių partneriai” rugsėjo pa
baigoje gavo Konkurencijos tarybos 
leidimą perimti 100% Eltos akcijų. “Ži
nių partneriams” leista įsigyti iki 60.49%, 
o bendrovei “Respublikos investicija” - iki 
39.51% Eltos akcijų.

“Žinių partneriai”, įsigiję kontrolinį 
Eltos akcijų paketą, kartu perėmė ne
mažai nuostolingai dirbančios naujienų 
agentūros skolų ir įsipareigojimų, virši
jančių 1 mln. litų.

“Nepaisant visų skolų ir įsipareigoji
mų, mūsų tikslas padaryti viską, kad ELTA 
būtų pelninga”, - sakė laikinai einantis 

Respublika” pilnai išpirko ELTĄ

drovė “Yukos International UK” valdo 
53.7% “Mažeikių naftos” akcijų. Dabar jos 
Olandijos teismo yra laikinai areštuotos 
“Rosneft” koncerno bendrovės padalinio 
“Juganskneftegaz” prašymu. Dar 40.66% 
priklauso Lietuvos Vyriausybei.

Rusijos koncernas sako, kad jam “Ju
kos” skolinga 2.4 mlrd. eurų (8.3 mlrd. litų). 
Skola susidarė nesumokėjus už koncernui 
tiektą naftą. Atskirą 470 mln. JAV dolerių 
ieškinį “Jukos” bendrovėms Olandijoje yra 
iškėlę Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos 
bankai.

Vėliau LR Seimas priėmė įstatymų 
paketą, leidžiantį Vyriausybei pirkti ir 
perparduoti “Jukai” priklausančias “Ma
žeikių naftos” akcijas. Sandoriui ji galėtų 
skolintis iki 3 mlrd. litų.

“Mažeikių nafta” pernai uždirbo dau
giausia pelno tarp Lietuvos bendrovių- 
ji gavo 722 mln. litų grynojo pelno, arba 
3.3 karto daugiau nei 2003-iaisiais (221 
mln. litų). Bendrovės pajamos pernai 
išaugo 44.7% - iki 7,663 mlrd. litų. □ 

buvusi bufetininkė (Kristina Brazauskie
nė) sugebėjo įsigyti 16 aukštų viešbutį”.

Vėliau Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija nutarė, jog A Brazauskui nereikia 
nusišalinti nuo derybų dėl “Mažeikių naf
tos” akcijų pardavimo, nors dabartinė jo 
žmona Kristina praeityje turėjo bendrų 
verslo ryšių su “Lukoil Baltija” atstovais. 
Ta tema dabar skambiai aidi Lietuvos spau
doje. (Plačiauir. MPpsl. 4. Red.).

Šiuo metu Seimo opozicija jau surinko 
pakankamai parašų, kad būtų įkurta laiki
noji Seimo komisija, kuri išnagrinėtų ap
linkybes, kuriomis K. Brazauskienė įsigi
jo buvusį prestižinį “Draugystės” viešbutį, 
kurį žiniasklaida įvertina 50-70 mln. litų.

generalinio direktoriaus pareigas Riman
tas Kanapienis.

Eltos pajamos pernai siekė 2.446 mln. 
litų, bet patirta apie 0.3 mln. litų nuostolių.

“Respublikos investicija” priklauso 
“Respublikos” įmonių grupei, kurioje taip 
pat yra bendrovės “Respublikos leidi
niai” ir “Respublikos spaustuvė”. Pasak 
spaudos, šių trijų įmonių pajamos pernai 
sudarė 68.953 mln. litų, uždirbta 4.625 
mln. litų ikimokestinio pelno.

Grupės įmonėms priklauso dienraščiai 
“Respublika”, “Vakaro žinios”, “Vakarų 
ekspresas”, “Šiaulių kraštas”, “Žemaitis”, 
taip pat spaustuvė Vilniuje. Pagrindinis 
grupės akcininkas yra Vitas Tomkus. □
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vpat°šiSs Trumpai iš visur
♦ Europos vals
tybes rimtai gąs
dina paukščių 
gripo plitimas. 
Pastebėti nauji 
susirgimai Duno
jaus žiočių srityje 
Rumunijoje, Grai
kijos Inousses sa
loje netoli Turki
jos krantų, Kroa

tijos ežeruose tarp gulbių. Tūlos apygar
doje Rusijoje, į pietus nuo Maskvos, nuo 
sergančių laukinių ančių bent 7 ūkiuose 
užsikrėtė naminiai paukščiai. Skelbiami 
paukščių importo suvaržymai, ruošiami 
skiepai. Tailande užregistruota pirma šių 
metų žmogaus mirtis nuo paukščių gripo, 
Indonezijos salose užsikrečia žmonės.
♦ Spalio 8 dienos žemės drebėjimo aukų 
skaičius vis auga. Spalio 20 d. Pakistanas 
pranešė, kad žuvo bent 79,000 žmonių, o 
greit prasidės nauja mirčių banga tarp 
išlikusių Kašmiro gyventojų nuo ligų bei 
atšiaurių gamtos sąlygų. Spalio 19 d. 
Šiaurės Pakistaną sukrėtė nauji žemės 
drebėjimai, pirminių drebėjimų pasėka.
♦ Spalio 20 d. Jungtinių Tautų komisija, 
tyrusi buvusio Libano prezidento Rafiq 
Hariri nužudymo apystovas, paskelbė 
pirmas tyrinėjimo išvadas. Atentatą prieš 
Hariri suplanavę aukšto rango Sirijos ir 
Libano žvalgybų pareigūnai. Pagrindinis 
įtarimas krinta ant Sirijos karinės žvalgy
bos viršininko Asef Shawkat, dabartinio 
Sirijos prezidento Bashar al Assad švoge- 
rio. Jungtinių Tautų pagrindiniam aten
tato tyrinėtojui Detlev Mehlis yra pavesta 
tęsti tardymus ir liudininkų apklausą iki 
šių metų gruodžio mėnesio.
♦ Spalio 19 d. Bagdade Irako teismas 
pradėjo svarstyti buvusio diktatoriaus 
Saddam Hussein ir septynių jo bendra

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos įvaizdžiui gerinti. Ji pažymėjo, 
kad Darbo partijos lyderis V. Uspaskich 
taip ir neparodė diplomo originalo, nes 
turbūt “jo niekada neturėjo”.

Vilniaus meras Artūras Zuokas, anot 
jos, iki šiol nepaneigė, kad šiurpūs te
lefoniniai pokalbiai, kuriuos girdėjo visa 
Lietuva, tikrai buvo. “Jeigu pokalbių 
nebuvo, kodėl dėl šmeižto nesikreipiama 
į teisėsaugos institucijas?”

Jai taip pat neaišku, kokios paslaptys 
slegia vieną galingiausių valstybės vyrų - 
Premjerą Algirdą Brazauską, kuris, anot 
jos, kategoriškai atsisakė pateikti atsaky
mus į klausimus, kokiomis aplinkybėmis 
jo šeima perėmė viešbučio “Draugystė” 
akcijas.
V. Adamkus kritikuoja Vokietiją

(ELTA). Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus spalio 18 d. paskelbtame inter
viu Prancūzijos dienraščiui “Le Figaro” 
kritikavo Vokietiją už Lietuvos gyvybi
nių interesų ignoravimą, turėdamas 
omenyje rugsėjį pasirašytą Vokietijos ir 
Rusijos sutartį nutiesti dujotiekį Baltijos 
jūros dugnu.

Pasak V. Adamkaus, Lietuva dar turi 
vilčių, kad bus ieškoma kitų sprendimų, ir 
tikisi, kad Baltijos šalių Taryboje ir Euro
pos Sąjungoje bus iškeltas šios prob
lemos ekologinis aspektas. Mat Antrojo 
pasaulinio karo metais Baltijos jūroje 
buvo paskandinta daug cheminės gink
luotės, o dujotiekį ketinama tiesti šalia 
šio pavojingo sąvartyno.

Būsimas dujotiekis Rusija-Vbkietija 
turi būti alternatyva Rusijos dujų pum- 

darbių bylą. Penkių teisėjų kolegijai pir
mininkauja kurdas teisėjas Rizgar Moha
mmed Amin. Pirmas teismui pristatytas 
kaltinimas prieš Saddam Hussein - nu
sikaltimas žmoniškumui, nužudant 143 
šiitus musulmonus 1982 metais, keršijant 
šiitams už nepasisekusį pasikėsinimą prieš 
jo gyvybę Dujail mieste, į šiaurę nuo Bag
dado. Po pirmos sesijos teismas atidėjo 
tolesnį bylos svarstymą iki lapkričio 28 d.
♦ Spalio 19 d. Atlanto vandenyne staiga 
susiformavo dvidešimt pirmoji šio sezono 
tropinė audra (dvyliktoji Atlante). Gavusi 
vardą “uraganas Wilma”, audra šią dieną 
išvystė 240km/val. greičio vėjus ir pradėjo 
slinkti į Meksikos įlanką. Pirmoji jos auka 
- Haiti, kur liūčių sukeltos žemės griūtys 
užmušė 10 žmonių. Spalio 20 d. Wilma 
pasiekė Jukatano pusiasalį Meksikoje. 
Skubiai evakuota apie 22,000 turistų ir 
gyventojų, bet bent 1600 turistų kentė 
uragano siautimą susigrūdę slėptuvėje 
Cancun kurorte. Staiga pakeitęs kryptį, 
uraganas Wilma slenka link Floridos, ku
rią turėtų pasiekti spalio 25 d.
♦ Spalio 22 d. Romoje baigėsi katalikų 
Bažnyčios vyskupų suvažiavimas, posė
džiavęs tris savaites ir priėmęs apie 50 pa
siūlymų - sugestijų, kurios bus perduotos 
popiežiui Benediktui XVI. Į sinodą buvo 
suvažiavę daugiau kaip 250 vyskupų iš 
viso pasaulio. Sinode dalyvavęs Sydnėjaus 
arkivyskupas kardinolas George Pell 
spaudos konferencijai pareiškė, kad suva
žiavimas apsvarstė kunigų trūkumo prob
lemą, bet pasisakė prieš kunigų celibato 
suvaržymo sušvelninimą.
♦ Knygos “The Da Vinci Code” autorius
Dan Brown šiuo metu yra populiariausias 
rašytojas pasaulyje. Parduota 29 milijonai 
šios knygos egzempliorių, 42 kalbomis. 
Dabar jis patrauktas į teismą už idėjų pa
sisavinimą kitose knygose. □ 

pavimui per Rytų Europą. Lenkija ir 
Baltijos šalys jau ne kartą pareiškė 
nepritariančios šiam projektui.

Vilniaus Pedagoginiui 
universitetui - 70

(ELTA). Spalio 18 dieną Vilniaus 
Pedagoginio universiteto dailės dėstytojų 
parodos atidarymu prasidėjo 4 dienas 
trukusi universiteto 70-mečio šventė. 
Kitose tą pačią dieną atidaromose paro
dose akademinė bendruomenė galėjo 
susipažinti su aukštosios mokyklos ar
chyviniais dokumentais, universiteto 
mokslininkų publikacijomis.

Pirmąją aukštąją pedagoginę mokyk
lą - dvimetį pedagoginį institutą Klaipė
doje Lietuvos Vyriausybė įsteigė 1935- 
aisiais. Pagrindinis jo uždavinys buvo 
rengti mokytojus reformuotai pradinei 
mokyklai ir plėtoti Lietuvoje pedagoginius 
mokslus.

1939-ųjų kovą Pedagoginis institutas 
buvo perkeltas į Panevėžį, o tų pačių metų 
rudenį Lietuvai atgavus Vilnių - į sostinę.

1992-ųjų gegužės 20-ąją LR Aukš
čiausioji Taryba suteikė institutui uni
versiteto statusą, patvirtino universiteto 
statutą. Nuo to laiko aukštoji mokykla 
vadinama Vilniaus pedagoginiu univer
sitetu.

Sporto ir sveikatos, Užsienio kalbų, 
Slavistikos, Istorijos, Lituanistikos, Gam
tos mokslų, Fizikos ir technologijos, Ma
tematikos ir informatikos, Pedagogikos ir 
psichologijos fakultetuose šiuo metu 
mokosi apie 13,400 pedagoginio univer
siteto studentų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
Aa,EITA,BNS,IXATICir“Bemardinai”.

Vis palinkę link 
Rytų kaimyno!

Tebesitęsiančios problemos dėl “Mažei
kių naftos”pardavimo vėl atkreipė dėmesį 
į Rusijos įtaką Lietuvos valdžios sluoks
niuose. Apie tai - “Lietuvos ryto” vedama
jame 2005.10.18. Spausdiname ištraukas.

Red.

Lietuvos teritorijoje sudužęs Rusijos 
naikintuvas Su-27 priminė, kad kai kurie 
mūsų valstybės pareigūnai, politikai ir 
visuomenės veikėjai serga įgimta liga - 
per dideliu stuburo palinkimu į Maskvos 
pusę. Pirmasis šiai pražūtingai traukai 
neatsispyrė Lietuvos karinių oro pajėgų 
vadas pulkininkas J.Marcinkus, kuriam 
priklausomybė nuo buvusių tarnybos so
vietinėje armijoje draugų pasirodė tokia 
pat neįveikiama, kaip ir buvusiam lakūnui 
bei pašalintam Prezidentui Rolandui 
Paksui- nuo Rusijos piliečio J.Borisovo.

Atrodo, šios priklausomybės nuo 
Rusijos negali įveikti ne tik buvę sovietų 
pilotai, bet ir prokurorai Generalinė pro
kuratūra ir Vilniaus apygardos teismas 
parodė neįtikėtiną skubumą, vykdydami 
Maskvos prašymą perduoti Rusijai su 
„Jukos“ susijusį bankininką I.Babenką, 
nors Vakarų valstybės atsisako išduoti 
Kremliaus persekiojamos bendrovės 
žmones.

Ironiška, kad laikinojo Generalinės 
prokuratūros vadovo meilė Rusijai liko 
be atsako: Vilniaus apygardos prokuratū
ros pareigūnai, nuvykę į Maskvą baigti 
ikiteisminį tyrimą dėl V.Uspaskich’o dip
lomo, liko it musę kandę, ten su Lietuvos 
prokurorais, anot jų pačių, buvo elgiama
si blogiau nei su šunimis. Bet net tai ne
apmalšino Generalinės prokuratūros ir 
jos laikinojo vadovo noro pasitarnauti 
Rusijai - apie Generalinės prokuratūros 
sprendimą perduoti Su-27 nuolaužas 
Kramto apsaugos ministerijai pirmiau 
sužinojo svetima Rusijos ambasada nei 
sava ministerija.

Priklausomybė nuo Maskvos pasireiš
kė ir Seimo valdančiojoje daugumoje, kai 
buvo svarstoma rezoliucija dėl Su-27 ava
rijos bei kita, raginanti demilitarizuoti 
Kaliningrado sritį. Jas ypač puolė A Bra
zausko socialdemokratų frakcijos nariai, 
siūlydami jas padėti į stalčių ir užmiršti.

Liokajiškas Lietuvos kairiųjų ir mar- 
ginalų argumentas - Kremliaus ponas gali 
supykti ir ko nors neduoti - girdimas ne

Daugiau lėšų bibliotekoms
(ELTA). Spalio mėnesį viešąsias ap

skričių ir savivaldybių bibliotekas turi 
pasiekti papildomos valstybės biudžeto 
lėšos - per 800,000 litų knygoms ir ki
tiems leidiniams įsigyti. Dar per 200,000 
Lt skirta subsidijuoti 2006 m. lietuviškų ir 
užsienio informacinių duomenų bazių 
prenumeratą Lietuvos bibliotekose.

Ministerijos skaičiavimu, šių metų 
valstybės finansavimas bibliotekų fon
dams atnaujinti pasiekė beveik 5 mln. Lt 
ribą. Kitą dalį pinigų, reikalingų naujoms 
knygoms ir periodikai nupirkti, viešosios 
bibliotekos gauna iš vietos savivaldybių.

Centralizuotas finansavimas biblio

Lietuvos spauda platinama ir Anglijoje
(ELTA). Lietuvos dienraštį “Vakaro 

žinias” planuojama pradėti spausdinti ne 
tik Lietuvoje, bet ir Didž. Britanijoje ir ten 
pardavinėti jį kasdien. Šiuo metu Lietu
voje spausdinamos “Vakaro žinios” Lon
done platinamos tik šeštadienį. Nuo š. m. 
rugsėjo “Vakaro žinios” parduodamos be

pirmąsyk. Antai Lietuvos pramonininkų 
lyderis Bronislovas Lubys su Pramoni
ninkų konfederacijos atstovais, spausda
mas prezidentą V. Adamkų vykti į Maskvą 
švęsti Sovietų Sąjungos pergalės prieš 
Vokietiją 60-mečio, pavasarį netgi gąsdino, 
kad sugadinę santykius su Rusija netu
rėsime ko valgyti.

Krašto politikų ir verslo lyderių lio
kajiška laikysena leidžia Maskvos parei
gūnams kartais jaustis Lietuvoje kaip na
mie. Prieš pusmetį Rusijos ambasadorius 
B.Cepovas leido sau pareikšti apie Lietu
vą, jog „tai ne šalis, o skandalų mėgėjų 
susibūrimo vieta“.

Rusijos pasiuntinių Lietuvoje gali ap
tikti pačiose netikėčiausiose vietose - net 
Seimo futbolo klube, kurio administra
toriumi oficialiai buvo įdarbintas Rusijos 
pilietis V.Semionovas, artimai susijęs su 
Kremliumi ir Rusijos energetikų klanais. 
Klubo administratorius Seimo rūmuose 
turėjo net atskirą kabinetą. Seimo pir
mininkas APaulauskas su klubo adminis
tratoriumi bendraudavo rusiškai, taip pat 
su iki 1991 m. KGB tarnavusiu majoru 
VBalakinu, kuriuo V.Semionovas buvo 
sustiprinęs Seimo narių futbolo rinktinę. 
Naivu manytų kad tokie Rusijos mylėto
jų klubai susidaro spontaniškai. Liokajai 
visur gauna arbatpinigių.

Kremlius yra įkūręs tarpžinybinę in
formacinės politikos užsienio šalyse for
mavimo komisiją, kuri kuria galingus in
formacijos kultūros centrus, vienijančius 
vadinamuosius tėvynainius posovietinėje 
erdvėje, bet pirmiausia Baltijos šalyse. Lie
tuvos specialiųjų tarnybų duomenimis, 
aktyviems veiksmams Baltijos valstybėse 
Kremlius pernai skyrė daugiau kaip 5 
mln. JAV dolerių.

Bet dar daugiau nerimo nei nedrau
giški Lietuvai Rusijos veiksmai kelia fak
tas, jog tokią Maskvos politiką neretai at
virai remia aukšti mūsų pareigūnai. So
cialdemokratų partijos kandidatas į švie
timo ir mokslo ministrus R.Vaitkus, bū
damas viceministras, net buvo įtartas do
kumentų klastojimu, siekiant Lietuvoje 
įteisinti Baltijos rusų instituto įsteigtos 
“Tarptautinės Baltijos akademijos” bai
gimo diplomus. Ši Maskvos atvirai remia
ma „akademija“ rusiškos teisės mokė šim
tus Valstybės sienos apsaugos tarnybos, 
muitinės ir policijos pareigūnų. Dabar 
R.Vaitkus tapo M.Romerio universiteto 
prorektoriumi ir toliau auklėja Lietuvos 
jaunimą.

Triūsiant tokiems auklėtojams, tikėtis, 
kad sulauksime priklausomybe nuo 
Maskvos nesergančios politikų, teisinin
kų ir verslininkų kartos, sunku. □ 

tekų fondams komplektuoti paprastai 
skiriamas pagal gyventojų skaičių. 2005 m 
pradžioje vienam gyventojui buvo skirta 
1,05 Lt, miestų kurortų bibliotekoms - 3 
litai gyventojui, mat jose nedidelį vietos gy
ventojų skaičių gerokai persveria iš kitur 
atvykę bibliotekų vartotojai Didžiuosiuo
se miestuose, kuriuose veikia miesto, 
rajono, apskrities bibliotekos, vienam gy
ventojui teko 0,65 Lt. Bibliotekų paslau
gomis Lietuvoje kasmet naudojasi apie 1,5 
milijono vartotojų.

Lietuvoje veikia penkios apskričių ir 60 
savivaldybių viešųjų bibliotekų, turinčių 
1340 skyrių. □ 

veik 40 Didž. Britanijos parduotuvių. 
Anglijoje gyvena apie 200,000 lietuvių.

Anglijoje jau keletą metų šeštadieniais 
platinamas dienraštis “Respublika”, antra
dieniais, penktadieniais ir šeštadieniais - 
“Lietuvos rytas”, taip pat ir kiti periodiniai 
leidiniai lietuvių kalba. x _ □
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Bendruomenės baruose____ .
Buvo jaudulio ir ašarų

Alena Karazijienė

...Tas gerumas, 
Neapsakomas gerumas, 
Kai suvoksi,
Kad jau nepakeičiamas esi...

(Iš “Pynimėlio” sveikinimo Daliai)

Skelbimai kvietė į visų Melboumo tau
tinių šokių grupių koncertą “Šokame 
jums! ” Jeigu jau mums, tai ir susibėgo žmo- 
neliai. Jau gerą pusvalandį prieš koncer
to pradžią Lietuvių Namai buvo pilni - 
prieangyje, koridoriuje ir klube gerai nusi
teikę ir tokio koncerto pasiilgę žmonės šur
muliavo laukdami “ką jie mums parodys”.

Kai atsidarė scena, pamatėme, kad 
šokiai skirti visai ne mums. Juodame fone 
didžiulės raidės skelbė: “Šokame tau, Da
lia”. O mes buvome tik liudininkai tos 
šokėjų meilės ir dėkingumo, parodyto 
Daliai Antanaitienei už jos 29 metų darbą. 
Bet niekas dėl to nesiskundė, visi buvo pa
tenkinti, kad juos pakvietė liudininkais.

Šis koncertas buvo keturių naujų vado
vų debiutas. Argi galima buvo tikėtis, kad 
milžinišką Dalios darbą galėtų perimti ir 
aprėpti vienas žmogus?!

Dabar šokėjams vadovauja: Nindra 
Skeivytė -“Gintarėliui“ir “Malūnėliui”, 
Nerija Žemkalnytė - “Gintarui”, Dona ir 
Denis Gaylard - “Šokdavai”. Visi išėję 
Dalios mokyklą, visi gerai pasiruošę savo
darbui.

Koncertą pradėjo du pranešėjai: Ste
pas Levickis ir Brigita De Boer-Szentim- 
rey, iš karto pasakydami, kad šis koncer
tas skirtas jų mylimai Daliai Antanaitie
nei, kuri visą laiką buvo Melboumo šokėjų 
širdis ir dvasia. Daug kam sudrėko akys, 
kai kas gavo “mažutę slogą”. Per petį žvilg
terėjau j netoli sėdinčią Dalią. Ji nosinai
te šluostėsi staiga aprasojusias akis.

Ašaras greitai nudžiovino sceną už
plūdę spindinčiais veidais gintariečiai, 
parodydami mums ir Daliai jos pačios 
sukurtą “Gintaro gegužinę” 1998 metų 
“Gintaro” gastrolėms Lietuvoje. (Vėliau 
matėme ir daugiau pačios Dalios sukurtų 
ar choreografuotų šokių: “Sadutę” ir “Tave 
aš pamačiau”).

Tikroje gegužinėje visuomet būna ir 
vaikų. Ir jie tuoj pasirodė, pašokdami 
“Noriu miego” ir “Kalvelį”. Pačius ma
žuosius truputį prilaikė ir “pavairavo” 
didesni, atrodo, kai kurie iš “Malūnėlio” 
grupės. Žiūrint į tuos su 100-nuošimtiniu 
entuziazmu šokančius vaikučius, neno
rom piršosi mintis, kad štai iš tokių labai 

vikrių, bet ne labai drausmingų pradinu
kų ir net darželinukų Dalia sugebėjo 
išauginti tokį nugludintą deimantą kaip 
“Gintaras”.

Šokis keitė šokį, grupė keitė grupę. 
Neaprašinėsiu kiekvieno šokio, bet pa
stebėjau įdomų dalyką - visos keturios 
grupės sudaro vienetą. Vyresniųjų grupių 
pavieniai šokėjai įsijungia į jaunesnę gru
pę, jaunesniųjų grupių šokėjai talkinin
kauja vyresniems, tuo parodydami, kad ir 
jie moka tuos šokius, kad atėjus laikui, 
lengvai žengs žingsnį aukštyn.

Kaip paprastai, žavėjo tikslumas ir 
grakštumas. Ir šokėjai ir jų naujieji vado
vai pasirodė verti Dalios. O Dalia vis 
šluostė ašaras, džiaugdamasi, kad ne vel
tui dirbo 29 metus ir kad gali pasidi
džiuoti “savo vaikais” - taip ji juos pava
dino savo žodyje koncerto pabaigoje.

Susilaukėm ir staigmenos. “Aštuon
nytį” - tą tiksliausią audimo šokį, kur 
šaudyklės, nepaprastu greičiu skriedamos 
per nytis, gali nepataisomai sugadinti au
dinį - pašoko jau “į pensiją išėję” gin- 
tariečiai. Mačiau jų tarpe ir Audrą Šim
kutę, Danielę Lancel, Gabrielę Staugaity- 
tę, Liną Didžytę, Stepą Levickį ir Lietu
vos gastrolėse 1994 m. visus stebinantį 
kinietį Brendon Foo. Ir pašoko jie be jo
kios klaidos, tikru gintarietišku tempu! 
Tai bent audinys, paklotas Daliai po kojom!

Deja, visi geri dalykai kada nors turi
baigtis, nors šokėjai visai neatrodė pavar
gę, bet po paskutinio kadriliaus ir polkos,

Visų gintariečių numylėta lietuvių tauti
nių šokių grupės ilgametė vadovė Dalia 
Antanaitienė. Nuotr. M. Kozlovskio.

Liet, tautinių šokių grupė šoka “Tave aš pamačiau”. Nuotr. Gabrieliaus Žemkalnio.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Gabrielius Žemkalnis (pirmas iš deši
nės) sveikina Dalią Antanaitienę (centre). Nuotr. Mykolo Kozlovskio.,

kurią “Gintaras” pašoko su tokia pat 
energija, kaip ir pirmąjį šokį, pranešėjai 
pakvietė Dalią ateiti pas juos į sceną, 
apdovanojo gėlėmis ir apjuosė juosta, 
kurioje buvo išausta: “Ačiū, Dalia, už 29 
metus. Gintaras, Gintarėliai. Malūnėlis, 
Šokdava “, ir sakydami: “Visų esančių ir 
buvusių šokėjų vardu mes tau skiriame 
šitą juostą kaip padėką už viską, ką tu 
mums esi padariusi”. Paskui šokėjai dar 
įteikė dovaną (Dalios mėgiamo juvelyro 
Lietuvoje pagamintą varini papuošalą) ir 
knygą, kurią Snieguolė Žemkalnienė, ne 
vieną valandą praleidusi bibliotekos ar
chyvuose, sudarė iš straipsnių apie Dalią 
įvairiose knygose ir Lietuvos bei Australi
jos lietuvių spaudoje pasirodžiusių straips
nių nuo 1976 iki 2005 metų ir gausybės 
nuotraukų. Šokėjas Vytas Krivickas, iš 
įvairių žmonių surinkęs vaizdajuostes 
apie Dalios šokėjus, padarė DVD (kurį 
paskui per vakaronę matėme ekrane)

Šokėjų ir Dalios pasveikinti atėjo Mel-
Smagiai šoka “Gintarėlio” šokėjos. 

Nuotr. Gabrieliaus Žemkalnio.

Mykolo Kozlovskio nuotraukoje - Melbourno lietuvių tautinių šokių grupių šokėjai po koncerto.

bourno Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Bronius Zumeris ir PLB pirmininkas Gab
rielius Žemkalnis. Sveikinimus atsiuntė LR 
Garbės generalinis konsulas Melbourne 
Andrius Žilinskas ir 370 “Pynimėlio” šokė
jų iš Panevėžio. Savo nuolatinę talkininkę 
sveikino “Dainos Sambūris”, “Entuziastės” 
ir Katalikių Moterų Draugija. Bet didžiau
sias netikėtumas ir džiaugsmas Daliai bu
vo ne tik kai ji “senųjų šokėjų” tarpe pa
matė savo sūnų Vytą, bet ypač kai jos 
pasveikinti atėjo tik ką iš Japonijos tai 
šventei atskridęs jos sūnus Aidas.

Tame susijaudinime niekas taip ir 
nepadėkojo Dalios seseriai Rūtai Skei
vienei, kuri buvo pagrindinis Dalios rams
tis per visus tuos metus ir kuri suruošė 
visą šį koncertą ir vakaronę ir papuošė 
salę fotografijų montažu.

O paskui - bendra visų kada nors pas 
Dalią šokusių nuotrauka su Dalia ir šau
nus pobūvis su vaišėmis ir šokiais.

Neužmirštamas vakaras!
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Lietuva iš arti
K.Brazauskienės kelias link milijonų?

Ministro pirmininko Algirdo Mykolo 
Brazausko žmona Kristina Brazauskienė, 
dėl viešbučio “Crowne Plaza” neseniai 
apklausta Vyriausioje tarnybinės etikos 
komisijoje, jau ne pirmą kartą aiškinasi 
dėl savo turtų.

1998 m. Seimo narių prašymu Valsty
bės kontrolė atliko patikrinimą, per kurį 
domėjosi, kaip Vilniaus savivaldybė pra
rado anksčiau vilniečių mėgstamai viešo
jo maitinimo įmonei “Šešupė” išnuomotas 
pusantro tūkstančio kvadratinių metrų 
patalpas pačiame Vilniaus centre - Gedi
mino prospekte. Paaiškėjo, kad šioje afe
roje aiškiai matomas Kristinos Butrimie
nės (dabartinės Brazauskienės) pėdsakas.

1991 m. gegužės mėnesį Vilniaus mies
to valdyba įsteigė viešojo maitinimo įmo
nę “Šešupė”, kuriai išnuomojo 1,472 kv. 
metrų patalpas Gedimino prospekto 22 ir 
24 numeriais pažymėtuose pastatuose. 
Įmonės direktore buvo paskirta K.Butri- 
mienė. Nepraėjus nė metams, 1992 m. vasa
rio mėnesį, K.Butrimienė raštu kreipėsi į 
Vilniaus miesto valdybą, kad ši leistų inves
tuoti dalį “Šešupės” kapitalo į steigiamą 
bendrą su užsieniu įmonę - UAB “China 
Town”. Dėl bendros įmonės steigimo val
dyba neprieštaravo, tačiau dėl savivaldybės 

turto investavimo į bendrą įmonę spren
dimų nebuvo priimta. Tai nesutrukdė K. 
Butrimienei įregistruoti bendrą su Kinija 
įmonę ir perduoti jai. vertingas patalpas 
pateikus, kaip nustatė Valstybės kontrolė, 
juridinės galios neturintį miesto valdybos 
potvarkį - nepasirašytą, be numerio ir be 
antspaudo.

Netrukus “China Town” direktore ta
po ta pati K.Butrimienė, nors Valstybinių 
įmonių įstatymas draudė tuo pat metu 
vadovauti ir valstybinei, ir bendrai su už
sieniu įmonei. Busimoji premjerienė ne
delsdama pasinaudojo dvigubų pareigų 
privalumu - “Šešupės” direktorė Kristina 
Butrimienė perdavė prestižines patalpas 
Gedimino prospekte “China Town” direk
torei Kristinai Butrimienei už likutinę 
vertę - 6,000 Etų.

Tais laikais 1 kv. metras patalpų 
Gedimino prospekte kainavo 3,000 htų. 
Valstybės kontrolė apskaičiavo, kad taip 
valstybei padaryta daugiau nei 4 mihjonų 
litų žalos.

“Šešupės” patalpos Gedimino pros
pekte taip ir nuplaukė, jos nebesugrįžo 
valstybei Po “China Town”, patalpos atite
ko UAB “Šešupė Ontario”, kurios direk
torė buvo vėl ta pati Kristina Butrimienė.

Nuotraukoje - buvęs “Šešupės” restoranas Vilniuje, Gedimino pr. Nr. 22.

VėEau patalpos keEavo iš rankų į rankas.
O ponia K.Butrimienė, iš valgyklos 

direktorės tapusi mihjoniere, įsigijo vy
riausybinio viešbučio “Draugystė” akcijų 
ir sėkmingai jam vadovauja. Kad praeities 
neprimintų sovietiškas viešbučio pava
dinimas, jis buvo pakeistas į vakarietišką 
“Crowne Plaza”.

Patikrinę “Šešupės” reorganizavimo 
teisėtumą, valstybės kontroheriai savo 
ataskaitoje nurodė, kad UAB “China 
Town” vyr. finansininkė Irena Karale- 

vičienė ir direktorė Kristina Butrimienė, 
apgaulingai tvarkydamos investicijų ap
skaitą, padarė pažeidimus, numatytus LR 
baudžiamojo kodekso 323 straipsnyje 
“ApgauEngas apskaitos tvarkymas”.

Po Valstybės kontrolės, “Šešupės” re
organizavimą tikrino Finansų ministeri
jos revizoriai. Visa medžiaga buvo per
duota prokuratūrai, tačiau tyrimas netru
kus nutrauktas, nes suėjo senaties termi
nas. PopuEarioji sostinės “Šešupė” išgara
vo be pėdsako. (“Ekstra”, 2005 spalio 17)

Yra darbų, bet nėra noro
Nedarbo lygis Lietuvoje kasmet mažė

ja, tačiau statistika rodo, jog provincijoje 
gyvenantys neišsEavinę žmonės nesugeba 
susirasti darbo. Kauno ir kitų didžiųjų 
Lietuvos miestų verslininkai nekvalifikuo
tus darbuotojus samdo atokesnėse Lietu
vos vietose. Daugelis įmonių vadovų pri
pažįsta, kad Lietuvoje žemos kvalifikaci
jos darbuotojų kasmet vis labiau trūksta.

Ar tokie verslininkų žodžiai nėra lauž
ti iš piršto? Gal jie bedarbiams nenori 
mokėti bent jau vidutinio dydžio atlygi
nimo ar pasiūlyti normaEų darbo sąlygų? 
Norėdami rasti atsakymus į šiuos klausi
mus, verslininkais apsimetę “Kauno die
nos” žurnalistai apskrities bedarbiams siū
lė gerai apmokamą darbą, tačiau daugelis 
kaimiečių nesusidomėjo galimybe dirbti 
legaEai ir gauti kone 2000 Etų algą.

Prienų rajone, Pakuonio gyvenvietėje, 
keEos dešimtys žmonių neturi darbo. Kai 
kurie jų verčiasi sezoniniais darbais - skina 
obuoEus, dirba pas ūkininkus. Didžioji 
dalis jų dirba nelegaEai.

Darbo valandomis gatvėmis slampinė- 
ję vietiniai Arūnas (nesakęs savo pavardės) 
ir Vidas darbo randa retai. Tiesą sakant, 
vyrai sunkiai apvertė Eežuvį. Tačiau, trūks
tant darbo jėgos, kaimuose verslininkai 
ryžtasi samdyti ir alkohoho nevengian
čius asmenis.

“Laba diena. Prienuose steigiame pre
kybos įmonę, ieškome pagalbinio darbi
ninko, krovėjo, sargo”, - paaiškinome. Iš 
karto buvo matyti, kad pasiūlymas jų nesu
domino. “O kokį atlyginimą siūlote? Gal 
padirbsime du tris mėnesius k atleisite? 
Iš kur galime žinoti, kad jūsų įmonė dir
ba pelningai ir nebankrutuos?” - vieną po 
kito klausimus bėrė Arūnas ir Vidas.

“O kiek norėtumėte uždirbti?” - pasi
teiravome. “TE mūsų neįpirksl Viršininke, 
žinok, kad mūsų paslaugos brangiai 
kainuoja. Jei būtum atvažiavęs anksčiau, 
dar galvotume, o dabar tau galime pasiūly
ti tik šitą”, - špygą atkišo Vidas.

Pavažiavome dar kelis kilometrus. Su
stojome ties dviem žolę pjovusiais vyriš
kiais. “Vyrai, gal ieškote darbo?” - pasitei
ravome. “O ką, nematai, jog dirbame”, - 
atrėžė ant žolės tarp alaus butehų pri-

Mūsų Pastogė Nr. 42, 2005.10.26, psl. 

sėdę vyriškiai.
Kada jie paskutinį kartą dirbo lega

liai? “Gal prieš dešimt metų, kai kolū
kiai dar nebuvo išdraskyti”, - atsakė vyrai. 
O į klausimą, kodėl per keholika metų 
nesusirado kito darbo, kaimiečiai atrėžė, 
jog niekas nesiūlė. “O dabar jau nebeno
rime”, - net nebandė neigti vietiniai.

Jie neslėpė, kad didžioji dalis jų drau
gų, išgeriančių kaimiečių, neturi nuolati
nio užsiėmimo, o išgyventi bando versda
miesi sezoniniais ūkio darbais. Užsiaugi
na daržovių, kelis gyvuEus, kelis šimtus 
Etų per mėnesį gauna už vaikus. “Nesiskun- 
džiame, gaEme gyventi. Tačiau ir valstybė 
galėtų mums skirti daugiau dėmesio, da
bar susidaro įspūdis, jog esame niekam 
nereikalingi”, - išlaikytiniams būdingų 
simptomų negalėjo nuslėpti vyrai

Laukiškių autobusų stotelėje lūku
riavo tik viena moteris. “Laba diena, gal 
ieškote darbo?” - pasiteiravome. ‘Turiu šio
kį tokį, dabar vykstu į žemės ūkio bendro
vę. Šiandien dirbsiu naktį, prižiūriu par
šiukus”, - aiškino Daiva prisistačiusi mo
teris. Jos atlyginimas - kiek didesnis nei 
600 Etų. “Daugiau nei du Etus kasdien 
išleidžiu autobuso bilietui”, - aiškino 
moteris, patikinusi, jog už šešis šimtus Etų 
sugeba pragyventi

“Siūlome gerokai didesnį atlyginimą. 
Mūsų bendrovė siūlo įvairius darbus - ir 
Lietuvoje, ir užsienyje”, - paaiškinome. 
Žodis “užsienis” Daivą pastebimai išgąs
dino. “Ne, man tokio darbo nereikia. Turiu 
gyvuhų, niekur negabu išvažiuoti”, - su
nerimusi kalbėjo moteris. Išjos reakcijos 
nesunku buvo susidaryti įspūdį, jog mote
ris yra girdėjusi apie j užsienio viešna
mius išvežamas merginas. “Aš tokiais 
dalykais neužsiimu”, - atrėžė moteris k 
apsidžiaugė, jog atvyksta jos autobusas.

Žurnalistinio eksperimento metu ben
dravome su kehasdešimt bedarbių. Di
džioji jų dalis neturėjo nuolatinio darbo, 
tačiau tik vienintelis Gintas Kurauskas 
sutiko į naująją darbovietę atvykti kitos 
dienos rytą ir reikalaujamu laiku pradėti 
dirbti Girininkuose gyvenantis vyras su
tiko su visomis pasiūlytomis sąlygomis. 
Kiti kalbėjo apie per mažą atlyginimą, per 

-didelį atstumą, per sunkų darbą ar rasdavo 
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kitų priežasčių, kodėl jie negab dirbti.
Kauno darbo biržos direktorius Augus

tinas Keturakis sako, kad mieste ir rajone 
nedarbo lygis yra panašus. “Kauno rajone 
darbo neturi kiek daugiau nei 3% darbingo 
amžiaus žmonių”, - sakė Kauno darbo 
biržos vadovas. Jis jau ne vienerius metus 
pastebi tendenciją, kad kaime yra gerokai 
daugiau žmonių, kurie sąmoningai vengia 
registruotis darbo biržoje. “Jie, matyt, turi 
kitokių pajamų k nemano, jog reikia re
gistruotis Darbo biržoje”, - sakė A.Ketura- 
kis. Didžioji dalis žurnalistinio eksperi
mento metu kalbintų kaimiečių prisipa
žino nesą užsiregistravę Darbo biržoje.

A.Keturakis mano, kad kaime ilgalai
kių bedarbių yra gerokai daugiau dėl ke
lių priežasčių. Esą kai kurių netenkina

Užbaigs Pusiasalio pilies rekonstrukciją?
(ELTA). Trakų PusiasaEo piEes re

konstrukcija galėtų būti užbaigta per ke
letą metų - Lietuvos tūkstantmečio 
paminėjimo 2009-aisiais išvakarėse.

“Jei būtų skiriama pakankamai lėšų, 
PusiasaEo piEes rekonstrukciją galėtu
me užbaigti per 2-3 metus. Visiškai su
tvarkyti šį kultūros paveldo objektą reikė
tų apie 8 mln. Etų”, - teigia Trakų istorijos 
muziejaus direktorius Virgilijus Povi- 
Eūnas.

Griūvančius PusiasaEo piEes bokštus 
ir mūrus konservuoti buvo pradėta 1998 
m., nors jos atstatymo projektas parengtas 
dar 1978 m. Iki šiol piEes restauracijai 
skirta apie 1.5 mln. Etų.

Atkurtoje PusiasaEo pilyje bus įrengta 
senosios karybos ir amatų ekspozicija, 
kurioje bus eksponuojami ir autentiški 
piEes teritorijoje rasti daiktai. Šią vasarą 
vykdytų tyrinėjimų metu muziejaus ar
cheologai rado XIII-XIV a. katapultos 
sviedinį, arbaleto antgabų, kovos kirvių, 
buities daiktų bei XV-XVI a. Eetuviškų ir 
čekiškų sidabrinių monetų.

Ten bus gaEma ir reaEai išbandyti 
senuosius ginklus, patirti kaip veikė vi
duramžių amatininkų prietaisai

Edukaciniame centre, kurį planuoja
ma įrengti viename iš keturių išbkusių ir 
restauruoti numatomų gynybinių bokštų, 
vyks Lietuvos istorijos pamokos, susiti

mažas darbo užmokestis, siūlomos darbo 
sąlygos. “Žinoma yra ir tokių, kurie apskri
tai nenusiteikę dirbti”, - įsitikinęs jis.

Pasak jo, daugelis kaimiečių apskritai 
nebenori dirbti. “Įvardyti tikshus skaičius 
būtų ganėtinai sunku. Dalis bedarbių 
tenkinasi socialinėmis išmokomis, kiti 
apskritai neturi jokių ambicijų, yra atitrū
kę nuo darbo rinkos. Jei tokie žmonės ir 
pradeda dirbti, paprastai duba vos kelis 
mėnesius”, - sakė Prienų darbo biržos 
vadovas.

Specialistai nesiryžo įvardyti, kiek 
procentų kaimiečių nebenori dirbti, ta
čiau sako, kad pasyvesnių bedarbių kasmet 
vis daugėja. Tuo tarpu kasmet atsiranda ir 
vis daugiau laisvų darbo vietų.

Remigijus Jurgelaitis, “K. d.” 

kimai bei paskaitos visuomenei.
Trakų Pusiasalio piEs pirmą kartą 

rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1377 m. 
Apie 4 ha plote buvusi viena didžiausių 
Lietuvos gardinio tipo pikų, turėjo 11 
įvairaus dydžio gynybinių bokštų. Anot 
istorinių šaltinių, PusiasaEo pilyje esančio
je vienoje iš Didžiojo kunigaikščio rezi
dencijų gyveno kunigaikščiai Kęstutis, 
Skirgaila, Vytautas, Žygimantas Kęstutaitis.

1382-1391 m. pilį daug kartų puolė ir 
griovė ne tik kryžiuočiai bet ir Eetuvių 
kunigaikščių tarpusavio karai Netekusi 
didžiojo kunigaikščio rezidencijos statuso 
pilis tapo kalėjimu.

XVI a. pabaigoje joje įsikūrė Trakų 
vaivadijos teismo būstinė. XVII-XVIII a. 
piEes kiemuose rinkdavosi Trakų apskri
ties bajorų seimeEai, išlikusiuose bokš
tuose įrengtas bajorų kalėjimas. 1678 m. 
PusiasaEo pilis buvo atiduota vienuoliams 
dominikonams, kurie čia įrengė koplyčią 
ir vienuolyną.

Po 1863-1864 m. sukilimo domini
konų vienuolynas, o kartu ir koplyčia 
buvo uždaryti o jos patalpose įkurdinta 
carinės valdžios slaptoji poEcija. Lenkijos 
kariuomenei okupavus Vilniaus kraštą, čia 
veikė pasienio poEcija. Pirmaisiais sovie
tiniais metais pilies teritorijoje veikė 
NKVD kalėjimas, o vėEau - mibcija ir 
vietinis KGB skyrius...................... □.
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
Rugsėjo 25 dieną vykusio metinio 

Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių susirin
kimo metu keletas narių reiškė nepasi
tenkinimą dėl užsitęsusio Klubo parda
vimo ir kėlimosi Į naujas patalpas proce
so, todėl manome, kad paskutinės žinios 
daugelį turėtų nuteikti optimistiškai.

Esamas Lietuvių Klubo pastatas yra 
galutinai parduotas. Gauti už jį pinigai yra 
Klubo banko sąskaitoje. Lietuvių Klubas 
jau yra oficialus naujųjų patalpų Meredith 
Street Bankstowne savininkas ir, kas 
labiausiai džiugina, ten pradėti patalpų 
įrenginėjimo darbai. Šiuo metu jau vyksta 
oro kondicionavimo sistemos instaliaci
ja, įrenginėjamos pakabinamos lubos, 
intensyviai derinamos galutinės projekto 
detalės su Bankstowno savivaldybės atitin
kamomis tarnybomis. Artimiausiu metu 
bus pradėtos įrenginėti telekomo, apsau
gos ir garso sistemos. Klubo Valdyba jau 
pradėjo derinti reikalingų naujų baldų bei 
inventoriaus užsakymo reikalus. Sten
giamės, jog šie darbai vyktų be sutrikimų 
ir būtų baigti kaip galima greičiau.

Liko neišspręsta viena problema-kaip 
turės vadintis naujasis Klubas. Oficialiai 
Klubas ir toliau vadinsis Lithuanian Club 
Ltd., o pagrindinėmis veiklos gairėmis liks 
lietuviškosios kultūros Australijoje puo
selėjimas bei lietuvių bendruomenės porei
kių tenkinimas. Tačiau nauja Klubo strate
gija numato, kad nemaža dalis tam reika
lingų lėšų turi būti uždirbama pritrau
kiant į Klubą kuo daugiau aplinkinių 
gyventojų bei gretimose įstaigose dirban
čių darbuotojų, ypač tuo dienos metu, kuo

met Klubu mažiausiai naudojasi jo tikrieji 
nariai. Manome, jog mums reikia parinkti 
Klubo iškabai tokį vardą, kuris būtų reikš
mingas bendruomenei, tačiau tuo pat metu 
ir australams neturėtų kelti asociacijų, jog 
ši vieta skirta vien tik lietuviams. Kaip 
pavyzdį galime paminėti, jog šiuo metu 
svarstomi tokie galimi naujojo pavadinimo 
variantai kaip Silver Knight (vienas iš 
pagrindinių naujojo Klubo interjero 
akcentų bus sidabrinės spalvos Vytis), 
Amber Club (simbolizuojantis visiems 
mums brangų gintarą), Meredith Club (šioje 
gatvėje yra naujojo Klubo pastatas).

Prašome visų Klubo narių padėti iš
spręsti šį klausimą. Parašykite, ar prita
riate vienam iš šių vardų arba pasiūlykite 
savo variantą. Siųskite savo pasiūlymus 
Klubo faksu: (02) 9796 4962 arba elek
troniniu paštu: slc@lithuanianclub.org.au 
ar atėję j Klubą palikite savo pasūlymus 
raštinėje. Nepamirškite užrašyti savo var
do bei nario numerio.

Senosios Klubo patalpos duris užvers 
lapkričio 27 d„ sekmadienio vakarą. Kaip 
žinote, iki lapkričio pabaigos turime 
Bankstowno savivaldybės leidimą naudo
ti didžiąją salę. Dėl šio leidimo pratęsi
mo reikėtų investuoti nemažą sumą pini
gų, kurie, Valdybos manymu, geriau bus 
panaudoti naujojo Klubo įrengimui.

Palikus senąjį pastatą, Klubo veikla 
nenutrūks. Kol duris atvers naujasis Klu
bo pastatas, „Mūsų Pastogė“, „Talka“ ir 
Klubo raštinė įsikurs laikinose patalpo
se. Visas detales pranešime artimiau
siuose „Mūsų Pastogės“ numeriuose. Lie

jau parduotas Sydnėjaus Lietuvių Klubas, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

tuviškųjų organizacijų renginiams Klubas 
taip pat parūpins laikinas patalpas. Ga
lime nudžiuginti, jog šiuo metu jau vyksta 
paruošiamieji darbai dėl Kalėdinės eglutės 
vaikams, kuri įvyks gruodžio 11 dieną.

Lapkričio 12 dieną organizuojame tal
ką / išpardavimą, kurio metu bus galima 
už itin simbolinę kainą atminčiai ar namų 
naudojimui įsigyti puikios kokybės Klu
bo baldų bei kitų daiktų. Kviečiame na
rius aktyviai dalyvauti

Ir pabaigai svarbiausia žinia: lapkri
čio 19 dieną, šeštadienį, kviečiame visus į 

paskutinį renginį Klube - „Paskutinį 
Pasispardymą“. Nepraleiskite progos 
paskutinį kartą pasišokti senojoje salėje, 
nes muzikinė programa žada būti įspū
dinga! Taip pat likviduosime baro gėri
mų atsargas, tad „happy hour“ tęsis visą 
vakarą, o tiems, kurie dalyvavo pernykš
čiame paskutiniame baliuje, dovanosime 
po gėrimą nemokamai!

Iki pasimatymo (dar senajame Klu
be)!

Petras Vegys
Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktorius

Wlenas ir kultūra______ ____
Australijos aborigenų menas

Ona Maksvytienė
Gyvendami Australijoje susiduriame su 

skirtingų rasių ir religinių pažiūrų žmo
nėmis, kurių tautinės tradicijos pasireiš
kia muzikoje ir dailės darbuose. Jų pras
mė ne visada yra pilnai suprantama. 
Paimkime kad ir Australijos aborigenų 
meną - ką jis tikrai reiškia?

Australijos aborigenų tradicinis me
nas vienas iš seniausių pasaulyje, išryš
kėjęs tik antroje XX a. pusėje. Jis - tiesio
ginė aborigenų egzistencijos širdis, gilios 
mitologijos pobūdžio, tai neatskiriamas 
ryšys su protėvių dvasinės jėgos aplinka, 
išryškinantis individualių grupių tapa
tybę, savitarpio žmogaus ir žemės san
tykiavimą .

Crocodile Dreaming
Dvasinis aborigenų gyvenimas kon

centruojasi taip vadiname “Dreamtime” ar
ba “Dreaming”. Palyginus su vakarietiškų 
religijų konceptais “Dreamtime” yra la
bai sudėtinga aborigenų pasaulio religinė 
sąvoka. Tai nėra sapno nerealumas, bet 
daugiau nežemiška reali būklė. Būdama 
viso pradžia, ji nugali laiką, sustiprina 
dabartį ir yra ateities lemiamas faktorius, 
nesibaigianti busimojo bei praėjusio laiko 
ypatybė. Tai ryšio tarp gamtos ir moralinio 
kosmoso mitinis interpretavimas. Tai laiko 
tarpas, apimantis viską nuo genezės iki 
pomirtinio gyvenimo.

“Dreaming” dėmesys yra nukreiptas į 
epinius antgamtinius įvykius protėvių 
gyvenime ir jų prasmę, kaip pavyzdžiui 
“Vaivorykštės Slibinas”, “Perkūno Vyrai”, 
Wandjina, kurie žmogaus bei kitų sutvė
rimų pavidale savo kelionėse kūrė pasau
lį, nustatydami religines ir socialines gy
venimo taisykles.”Dreaming” sukuria 
ideologijos pagrindą, duodamas žmonijai 
harmoningą pusiausvyrą su kosminiu pa-.
į,Mūsa P'tfcgė NJ-; \\ 

šauliu. Keliaudamas jis susijungė su kitų 
genčių “Dreamings”, tokiu būdu suteik
damas dvilypę jėgą ir antrinę tapatybės 
reikšmę. Individualus ryšys su protėvių 
“Dreaming” pasireiškia jų totemuose 
(totems), ritualinėse dainose, šokiuose, 
daiktuose ir grafiniuose kūriniuose, duoda
mas pagrindą Australijos aborigenų menui.

Meno kūriniai nėra asmeniška nuo
savybė. Jie lieka genties žinioje. Jos vy
resnieji nustato ritualinius kontekstus, 
tinkančius vyrams arba moterims, tokiu 
būdu apsaugodami neturinčius paslapties 
patikėtinių statuso (“uninitiated”) ir skir
tingų dvasinių įsitikinimų asmenis. Visi 
religiniai įvaizdžiai sukelia spinduliuo
jančią antgamtinę jėgą, pakeičiančią jų 
pasaulietišką būvį, paverčiant juos šventu 
objektu, pvz., ant žmogaus kūno, skydo, 
smėlio ar žievės paveikslo.

Didžioji aborigenų meno dalis yra 
naudojama ritualiniame kontekste. Ji re
prezentuoja protėvių jėgą. Tai grasinantis, 
laikinas, efektingai pasiekiamas tikslas, vė
liau išmetamas, paslepiamas arba sunaiki
namas. Pavyzdžiui kūno tapybos, žemės 
skulptūros ir smėlio ceremonijų kompo
zicijos laikomos tik kelias valandas, bet 
“hollow-log” karstai ir kapų stulpai palie
kami gamtos elementams sunaikinti Šven
ti objektai, naudojami “initiation” ceremo
nijose, viešai parodomi tik specialiais 
atvejais.

Kiekviena meninė forma turi savyje 
kūrinio žodyną ir simbolius, kurie yra 
vartojami masiniuose junginiuose bei 
skirtingame kontekste. Aborigenų menas 
nėra tolygus prozai, tai daugiau lyg poezi
ja, susidedanti iš daugybės informacijų ir 
dviprasmiškumų. Kiekvienas simbolis ta
me pačiame paveiksle gali turėti daugybę 
variantų.

Geometrinės formos, turinčios cha-
t. pt>L 4

“Crocodile Dreaming”.

rakteringus vaizdinius kalbos bruožus, 
daugiausiai vartojamos centrinėje Austra
lijoje - mitinių legendų ir kasdieninio gy
venimo iliustracijos smėlio paveiksluose. 
Koncentriniai kūriniai geometrinėse 
formose, reprezentuojantys šventus objek
tus, būdavo apvedžiojami taškais. Jų tarpai 
paliekami tušti. 1971/2 Geoffrey Bardon 
dėka, pasirodė pirmieji Papunya akrilio 
paveikslų su charakteringų smėlio pie
šinių kompozicijomis.Jos skyrėsi tuo, kad 
smėlyje vaizduojama augmenija buvo pa
žymėta apvalia šakų ar žolių krūva. 
Perkėlus ant drobės, tose vietose pradėti 
vartoti taškai. Vienas iš pirmųjų, kuris 
išvystė skirtingą stilių “taškų tapybą”, 
užmaskuodamas geometrinię struktūrą 
detalizuotu taškų sluoksniu, buvo Clifford 
Possum Tjapaltjarri.Tad, kaip matom, 
unikalus Aborigenų meno žanras yra tik 30 
metų amžiaus, palyginus naujas, bet 
išgarsėjęs visame pasaulyje savo spalvo
mis bei kompozicija.

Taip pat plačiai paplitę yra apvalios 
formos, nurodančios dvasinių būtybių.
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atsiradimo, jų ceremonialų bei nakvynių 
vietas. Linijiniai motyvai nurodo “Dream- 
time” pėdsakus. Bet, kaip ankščiau minė
ta, šios formos ir jų kombinacijos kitame 
kontekste gali turėti skirtingą prasmę.

Pietrytinėje Australijoje daugiausiai 
dominuoja graviruoti ginklai ir raižyto 
medžio dirbiniai. Šiaurinėje Queensland’o 
dalyje spalvingi skydai, jų turtingi pig
mentai, mitiniai vaizdai atsispindi gerai 
žinomos Australijos menininkės Margaret 
Preston tapyboje.

Australijos uolų menas parodo didelį 
laiko ir erdvės įvairumą, bet tuo pačiu 
metu ir nepaprastą formos ištisumą. 
Seniausi vaizdai - tai rankų ir augalų žy
mės. Ankstyviausi uolų raižiniai yra geo
metrinės formos, kartu su kapotais apskri
timais ir linijiniais motyvais, su išmėty
tomis gyvulių pėdomis. Šie raižiniai daž
niausiai yra vienspalviai, raudonos och
ros. Arnhem Land uolų pašlaitėse yra 
išlikusios nuostabiosios uolų paveikslų 
galerijos. Tęsinys kitame MP nr.
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Iš Redakcijos pašto _______
Lietuviai vėl ir vėl atranda Australiją

Arūnas Ščiupokas, MD, PhD
Lietuvos skausmo draugijos prezidentas

Pirmą kartą apie galimą kelionę j Aus
traliją mes, Lietuvos skausmo draugijos 
nariai, pasvajojome dar prieš trejetą me
tų. Ir visą šį laiką svajonei niekada ne
buvo lemta nurimti. O kad ji tikrai išsi
pildė, patikėjome tik tuomet, kai gražuo
lis “Boingas” nutūpė Sydnėjaus oro uoste 
ir čia mus pasitiko ponas Gintaras Janu- 
levičius, mūsų viešnagės Australijoje siela 
ir kūnas. Nedidelė pažintinė kelionė pa
keliui iš oro uosto aplankant olimpinį 
parką, ir mes jau pono Antano Laukaičio 
namuose. Ir iš karto pajuntame, kad pa
tekome į lietuviška dvasia išpuoselėtą, 
taip širdžiai mielą ir jaukią aplinką...

Poną Antaną, anksčiau “pažinojome” 
tik iš laikraščių ir žurnalų. Žinojome, kad 
jis yra žinomas Australijos išeivijos lietu
vių veikėjas, sporto organizatorius. Dar 
prieš išvykstant į Australiją teko su juo 
susitikti Kaune. Pasirodo ponas Antanas 
kasmet praleidžia žiemos atostogas Lie
tuvoje, kur tuomet puikuojasi vasara. Bet 
ne vasaros malonumų jis čia atvyksta. Jis 
kasmetinis Lietuvoje vykstančių sporto 
švenčių ir renginių dalyvis ir organizato
rius. Šiemet į Lietuvą jį atvedė Pasaulio lie
tuvių žaidynės. Nors mūsų bendravimas 
Lietuvoje su ponu Antanu buvo neilgas (jis 
kaip visuomet labai užimtas), nuo pirmą 
susitikimo minučių jauti, kad bendrauji su 
labai atviros širdies, atsidavusiu kitam, 
žmogumi. Vien ko verti jo pasakymai: “Ma
no dūšelės, jauskitės laisvai, nesivaržykite!”. 
Taip mūsų susitikime ponas Antanas kal
bėjo ne tik apie mūsų būsimą viešnagę jo 
namuose Australijoje. Taip jis pasirodo 
kalba su visais, ką besutiktų...

Nors mūsų kelionės pagrindinis tiks
las buvo dalyvavimas 11-ajame Pasaulio 
skausmo kongrese Sydnėjuje, pirmuoju 
šalies pažinimo maršrutu tapo kelionė į 
Australijos širdį - Raudonąjį Centrą, kur 
tiesiogiai prisilietėme prie laukinės Aus
tralijos dykumų gamtos. Čia iš arti stebė
jome laukinius laisvėje gyvenančius gy
vūnus-kengūras, kupranugarius, įkopė
me į didžiausią pasaulyje akmenį - Uluru, 
kurio aukštis bemaž 400 metrų, o peri
metras siekia 9 kilometrus. Nepakeičiami 

prisiminimai iš nakvynių Australijos dy
kumoje po atviru dangumi, susitikimų su 
vietiniai gyventojais - aborigenais. Šios 
mūsų penkių dienų turistinės pažinties 
sumanytojai ir įkvėpėjai jau minėtas ponas 
Gintaras ir jo žmona Rita, už ką mes jiems 
labai dėkingi. Nes tai, ką mes pamatėme, 
viršijo visus mūsų lūkesčius. Su ponu 
Gintaru ir jo žmona susipažinome kelio
nėje labai artimai. Jų nusiteikimas mums 
parodyti kuo daugiau, papasakoti apie šį 
nuostabų kraštą kuo plačiau tiesiog pa
vergdavo. Po jų pasakojimų kartais pasi
jusdavai, kad čia jau esi kaip čiabuvis, ži
nai vietos gyventojų džiaugsmus ir rūpes
čius. Viešnagės metu taip pat pamatėme 
“Mėlynuosius Kalnus”, praėjome įžymiuo
ju tuneliu su “žvaigždėtu dangumi”, nu
keliavome į Tasmanijos jūros pakrantę, kur 
laukinės papūgėlės lipo ant kaklo, o 
kengūros maitinosi iš rankų, kur paplū
dimių smėlis stebino savo baltumu. La
bai sužavėjo ir pats Sydnėjus, nors ir did
miestis, bet iš tikrųjų kitoks nei kiti. Jis 
miestas - gražuolis savo nepakartojamais 
statiniais, pirmiausia Operos teatru, jis ir 
miestas kurortas su Baltijos smėlį prime
nančiais paplūdimiais...

Mūsų kelionė Australijoje buvo pui
kiai suplanuota, pamatėme labai daug, bet 
buvo laiko ir poilsio valandėlėm bei ma
loniems pabendravimams su Sydnėjaus 
lietuviais. Aplankėme Sydnėjaus Lietuvių 
Namus, kur susipažinome su mūsų tau
tiečių praeities ir dabarties rūpesčiais bei 
džiaugsmais, bendravome su Australijos 
lietuvių laikraščio “Mūsų Pastogė” redak
cija, sustojome prie Antano Laukaičio 
trofėjų stendo ir dar kartą įsitikinome, ko
kia neišsemiama šio žmogaus gyveni
miškoji patirtis. O j pono Antano Laukai
čio namuose Lietuvos skausmo draugijos 
surengtą vakaronę-susitikimą su atvyko ir 
pats Viktoras Šliteris, Lietuvos Garbės 
generalinis konsulas Sydnėjuje, dalyvavo 
vietos lietuviai bei mes, lietuviai, atvykę į 
Pasaulio skausmo kongresą į Sydnėjų iš 
Lietuvos. Tokie susitikimai niekad nepa
mirštami. Tik juose pajunti tą dvasios 
artumą ir šiltumą, kuris būdingas mūsų 
tautai. Ir nesvarbu, kur vienas kitą besu
tiktume, juk šiuolaikinis pasaulis darosi 
toks nedidelis.

Nuotraukoje - Lietuvos delegacija prie kongreso rūmų.

Vykome į Australiją medicinos mokslo 
žinių vedami. Sydnėjuje š.m. rugpjūčio 21- 
26 d. vyko 11-asis Pasaulio skausmo 
kongresas. Tai reguliariai kas trys metai 
Tarptautinės skausmo studijų asociacijos 
(angį. IASP - International Association for 
the Study of Pain) organizuojamas ren
ginys, didžiausias skausmo problemų 
forumas Pasaulyje. IASP buvo įkurta 1973 
m. JAV ir veikia kaip tarptautinė labda
ringoji korporacija, vykdanti išskirtinai 
edukacinę ir mokslinę veiklą. Tarp svar
biausiųjų jos tikslų - skausmo mechaniz
mų ir sindromų moksliniai tyrimai, 
skausmo fundamentinių ir klinikinių 
mokslų specialistų sutelkimas, siekiant 
pagelbėti pacientams, kenčiantiems nuo 
ūminio ir lėtinio skausmo, taip pat infor
macijos apie naujus atradimus skausmo 
medicinos srityje platinįmąis, skausmo 
mokslinių organizacijų steigimo visame 
pasaulyje skatinimas. Į kongresą Sydnė
juje susirinko daugiau kaip 5,000 dalyvių, 
o pats kongresas vyko puikiuose kongresų 
rūmuose.

Lietuvos skausmo draugija yra viena 
iš tikrųjų IASP šalių-narių. Mūsų draugi
joje yra virš 150 narių, gydytojų, slaugy
tojų, psichologų, kineziterapcutų, t.y. 
sveikatos specialistų, kurie aktyviai do
misi skausmo medicinos klausimais. Ruoš
tis kongresui šiam kongresui pradėjome, 
galima sakyti, dar nepasibaigus praeitam, 
10-ajam kongresui, vykusiam San Diego 

(JAV). O tokių pastangų prireikė todėl, kad 
praeitame kongrese buvo priimtas spren
dimas 11 -ojo Pasaulio skausmo kongreso 
mokslinio komiteto, kuris formuoja ren
ginio programą, posėdį sušaukti Lietu
voje. Tai vyko 2003 m. pavasarį Kaune, ir 
tuomet Lietuvą aplankė bene visas Pasau
lio skausmo medicinos elitas, įskaitant 
IASP asociacijos prezidentą Sir Michael 
Bond (U.K). Iš viso Sydnėjaus kongrese 
dalyvavo bemaž 30 lietuvių, ir šiuo skai
čiumi mes lenkėme tokias šalis kaip Ru
sija, Japonija. O Lietuvos skausmo drau
gijos delegaciją Sydnėjaus kongrese su
darė tie jos nariai, kurie pristatė kongrese 
pranešimus. Tai Kauno medicinos univer
siteto gydytojai Kęstutis Petrikonis, Lai
mutis Škikas, taip pat Kauno Centro 
poliklinikos gydytoja Gražvyda Škikienė, 
Šiaulių ligoninės gydytojas Romualdas 
Bugailiškis bei šio straipsnio autorius. 
Delegacijos sudėtyje buvo ir gydytoja iš 
Vilniaus Centro poliklinikos Ina Pan- 
cyreva, kuri į kelionę atrinkta kaip lai
mėjusi geriausio mokslinio straipsnio 
konkursą, paskelbtą draugijos žurnale 
“Skausmo medicina”.

Visos kelionės būna įdomios, suteikia 
naujų įkvėpimų ir minčių naujiems planams 
ir darbams. Tačiau jos turi ir didelį trūku
mą. nes greitai baigiasi. Atsisveikindami su 
šiuo Australija, šiuo nuostabiu kraštu, dė
kojame puikiems čia gyvenantiems žmonėms 
ir tikimės dar nors kartą pas jus sugrįžti...

“M.P.”Redakcija n pateko labai šiltas ir 
įdomus laiškas iš Lietuvos, kuris iš tiesų 
skirtas sydnėjiškei Isoldai Poželaitei-Davis 
AM. Laišką parašė J. Janonio gimnazijos 
Šiauliuose 12 klasės mokinė Violeta Ado
maitytė. Galbūtjis bus įdomus ir “M.P.” skai
tytojams. Red.

Miela moksleivių Drauge,
? Man taip gera, kad rūpinatės mūsų 

mokykla. Nuo Jūsų darbų darosi šilta. 
Jaukiau gyventi pasauly, kuriame yra to
kių žmonių kaip Jūs.

Esu Jums labai dėkinga už piniginę 
paramą, kurią gavau laimėjus mokyklos 
dailės konkursą. Už tuos pinigus jau nusi
pirkau dažų...

Atsiprašau, kad rašau pavėluotai. Jau 
visai vasara praėjus.. Bet tik baigus mo
kyklą, aš su drauge išskridom pas jos se
serį j Islandiją. Du mėnesius dirbom valy
tojomis.

Toji Islandija man padėjo užaugt: 
turėjau būt savarankiška ir stipri. Buvo 
proga suprasti, koks svarbus yra mokslas 
ir žinios žmogui. Grįžau labai pailsėjus, 
darbinga ir pasiruošus stropiai mokytis.

Juk aš jau dvyliktoke...
Dar kartą ačiū. Gražių Jums dienelių, 

sveikatos ir ramybės.
Violeta Adomaitytė

Gerb. Redaktore,
Algio Bučinsko prisiminimai “Ar 

atsilaikysime” (MP Nr.40, 2005.10.12) 
labai Įdomūs, bet pabaiga nežmogiška: 
kas žmones skiria nuo gyvulių, tai jų ti
kėjimas. kad kapinėse visos rodyklės nu
kreiptos į prisikėlimą (ne mirtį).

Ar kišdami kūnus į žemę, kad jie kaip 
sėklos vėl išdygtų, ar degindami juos ant 
laužų, kad jie kuo greičiau pakiltų nuo 
žemės, ar parūpindami jiems žirgo kūną, 
kad jie kartu prisikėlę nujotų, ar palikdami 
jiems maisto, kad prisikėlę pasistiprintų, 
ar paremdami lazdom jų kūnus stačiai ir 
pakreipdami į rytus, kad prisikeltų su 
aušra, žmonija jau šimtus tūkstančių me
tų žino, kad mirtis laikina.

Kazys Kemežys

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ?

Gerb. Redaktore,
SLIC’as gavo malonų laišką dėl LLL- 

“Lithuanian Language Lessons”, kurios yra 
SLIC’o svetainėje. Manau šis laiškas būtų 
įdomus ir “Mūsų Pastogės” skaitytojams. 
Beje, panašių laiškų ir gerų atsiliepimų 
SLIC’as gauname nemažai

Ramona Z.

I am a retired English teacher and I am 
fascinated by languages.

Since my grandparents came from 
Lithuania, I have been interested in the 
Lithuanian language for several years. I’ve 
bought a book, a few dictionaries and have 

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 St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

tried some lessons on line. I find your 
lessons so beautifully organized and fun to 
do. They afford me with correct 
pronunciation which I could not get from 
books. Other online offerings which I tried 
were difficult to follow, leading to 
frustration and confusion. I am now on 
Lesson 14 and have the feeling that because 
of your careful planning, the incredibly 
difficult Lithuanian language is becoming 
nicely organized in my mind. I surely hope 
you will continue to add more lessons to 
the original 24.

Nuoširdžiai,
Kathy Kral

6



Jums siūlome 25% nuolaidą
Sekantį mėnesį mūsų Lietuvos Studijų Sambūris išleis seniai lauktą 200 puslapių 

knygą anglų kalba “Lithuanian Studies in Australia” (Lietuvos Studijos Australijoje). 
Knygynuose šio leidinio normali kaina bus $29.95, plius $3.55 už persiuntimą.

Mes kviečiame Jus užsisakyti šią knygą DABAR, iš anksto, ir Jūs ją gausite papiginta 
kaina -už $25, įskaitant ir pašto išlaidas. Tokiu būdu Jūs sutaupysite 25%! Tik negali
ma delsti, nes ši nuolaida galios tik iki 2005 m. lapkričio 15 dienos.

“Lithuanian Studies in Australia” yra Australijos lietuvių istorinė knyga, kurioje 
yra smulkiai aprašyti visi bandymai įvesti lituanistikos ir Lietuvos kultūros kursus 
Australijos universitetuose. Knygos autorius dr. Algimantas Taškūnas, ištyręs pastarųjų 
40 metų įvykius, knygoje aiškiai išdėsto išvadas ir nurodo gaires ateičiai.

Tačiau ši knyga nesiriboja vien tik Lietuvos studijomis ir universitetais. Joje yra dau
gybė pagrindinių žinių apie Lietuvą ir lietuvius, apie Australijos lietuvius bei jų pasieki
mus. Yra trumpa Lietuvos istorija, pora žemėlapių - žodžiu, žinios, kurios labai pra
verstų ir mūsų jaunąjai kartai, ir svetimtaučiams.

Kiekviena lietuvių šeima turėtų įsigyti ir savo ateities kartoms laikyti “Lithuanian 
Stadies in Australia”. Nusipirkite dar antrą šios knygos egzempliorių ir padovanokite jį 
savo vaikų ar anūkų mokyklai. Nepasigailėsite, nes tokios knygos mes ligšiol Australijoje 
dar neturėjome. Ši knyga taip pat bus graži Kalėdų dovana.

Užsisakykite dabar - tiesiog pašto adresu:
Lithuanian Studies Society (LSS), P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006,
(pasinaudokite kuponu apačioje); arba e-mail: A.Taskunas@utas.edu.au

To: Lithuanian Studies Society (LSS)
P.O. Box 777
SANDY BAY, TAS. 7006 (Australia)

Prašau, kai atspausdins, atsiųsti “Lithuanian Studies in Australia”.......egzempliorių
Pridedu užmokestį $................... čekį/pašto perlaidą/grynais/ dar kitaip.....................
Vardas ir pavardė................................................................................................................
Adresas.......................  ...............................
.......»•................................................................................Postcode......................................

Dėmesio! Dėmesio!
Susirūpinkime dėl lietuvių kalbos pamokų, Victorian School of Languages, Carlton. 

Mieli skaitytojai - paraginkite visus.. .
Jeigu vyresnėje klasėje neatsiras 5-ki mokiniai, tai ši klasė neišvengiamai užsidarys. 

Tinkami mokiniai nuo 14 iki 99 metų amžiaus!
Registravimas vyksta jau dabar, visiems norintiems lankyti Lietuvių kalbos kursus, 

todėl kviečiame tai padaryti nedelsiant.
Dėl informacijos prašome kreiptis telefonu 9558-0686 Rasai Imbrasienei arba 

9783 3307 Aidai Gogelytei.

‘Attention* ‘Attention*
; p i

Pre-registration is now on for the Lithuanian language classes at the Victorian 
School of Languages, Princes Hill Secondary, Carlton - Director, Venetia Kefalianos 
tel.: 9416-0641. For details please ring teacher, Rasa Imbrasas on 9558 0686.

The senior class needs five students aged from 14 yrs to adult to remain open for next 
year. If a minimum of five students are not registered by NOVEMBER 19,2005, then the 
senior Lithuanian language class for 2006 will be ABOLISHED!

Pranešimas organizacijoms/samburiams
Visų organizacijų, sambūrių ir kitokių vienetų atstovus Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba kviečia į pasitarimą šeštadienį, lapkričio 26 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube (dar nebus uždarytas).

Pasitarimo tikslas - sudaryti RENGINIŲ KALENDORIŲ 2006 metams.
Svarbu, kad atstovai turėtų bendrą savo numatytų renginių įvaizdį sekantiems me

tams. Drauge dirbdami išvengsime bereikalingų nesusipratimų. Negalint atvykti, pra
šom savo pageidavimus atsiųsti raštu Valdybos adresu: - 69 Belmore Street, Fairfield 
East, NSW 2165. Ženkime į naujuosius metus su šūkiu - Vienybėje galybė!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Melbourne: 2006 m. Renginių 
Kalendoriaus sudarymas

Visi Melbourne lietuvių organizacijų pirmininkai ar jų atstovai 
kviečiami dalyvauti susirinkime aptarti 2006-tųjų metų veiklos ir pietų virimo 
(sekmadieniais) kalendorių.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 13 dieną, 1.00 vai. p.p. 
Bendruomenės Kambaryje, Melboumo Lietuvių Namuose.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

In memoriam
A4}’A Povilas Baltutis

(1922.12.01
Atėjus valandai, tenka palikti visa, kas 

per gyvenimą buvo kurta, telkta, svajota, 
statyta, lyg žemiškoji kelionė tęstųsi be
galybėn. Deja, iškeliaujame tuščiomis 
rankomis, palikdami savo artimųjų tarpe 
skausmą ir tuštumą, kurios jau nebeįma
noma užpildyti.

Šių metų spalio 3 dieną po sunkios ir 
ilgos ligos mirė Povilas Baltutis, kilęs iš 
Žemaičių Naumiesčio, Tauragės apskri
ties. Mokėsi jis Šilutės, Žem. Naumiesčio, 
Palangos ir Švėkšnos gimnazijose. Porą 
metų studijavo Telšių Kunigų Seminari
joje, vėliau Vokietijoje - Fuldos Kunigų 
Seminarijoje. Prieš subdiakono šventi
mus, 1947 m, pirmuoju transportu išvyko 
į Australiją.

Australijoje Technologijos Institute 
baigė industrinę chemiją. Šioje srityje 
dirbo iki pensijos. Vedė Vidą Normantai- 
tę ir susilaukė penkių vaikų. Vida mirė 
1974 m., teko auginti ir rūpintis jauna šei
ma, gyvenimas buvo nelengvas.

Povilas paliko gilias pėdas Australijos 
Lietuvių Bendruomenėje, kurioje tiek 
daug metų triūsė ir stengėsi, kad lietuvių 
ateinančios kartos nors dalelę prisiimtų 
tai, ką Jis atsinešė iš savo gimtosios že
mės. Nuo pat pirmųjų dienų šiame toli
mame kontinente, jis su savo bendra
minčiais padėjo stiprius pamatus ateinan
čioms kartoms, kad jos suprastų, ką reiškia 
netekimas savo krašto, ką reiškia gyve
nimas svetur, kurio jaunoji karta, gimusi 
šioje svetimoje šalyje, vargiai ar besupranta.

Povilas - vienas iš pirmųjų Australijos 
Lietuvių Bendruomenės kūrėjų: Mel
boumo Apylinkės Valdybos pirmininkas 
dirbo ir kitose Valdybos pareigose, Mel- 
bourno savaitgalio mokyklos vedėjas ir 
mokytojas, lietuvių kooperatinės kredito 
draugijos “Talka” direktorius, ALB Krašto 
Valdybos narys švietimo reikalams, ALB 
Tarybos narys, Pasaulio Lietuvių Seimo 
narys, rašė kontroversinius straipsnius į 
“Mūsų Pastogę”. Jis buvo M. K Čiurlionio 
diskusijų klubo vienas iš iniciatorių ir 
vadovų. Kur tik buvo kviečiamas, Povilas 
niekuomet neatsisakė dirbti lietuviškos 
sąmonės puoselėjimo darbe.

Tavo šeima ir artimieji su giliu liūde
siu pergyvena Tavo išėjimą. Gal ir buvo 
momentų, kai pasidavei likimo srovei, ku-

2005.10.03)

ri ne visada būna gailestinga ir atneša 
sunkių ir skaudžių pergyvenimų, kurie gi
liai įsibrėžė, kurie buvo nesuvaldomi liki
mo tėkmėje. Pasitikėjimas Visagaliu 
visuomet buvo Tavo užuovėja, kurioje ra
dai ramybę ir gyvenimo tikslą. Nors 
jaunystėje tikėjaisi pašvęsti savo jėgas Jo 
tarnybai, bet posūkiai ir keliai nuvedė Tave 
kita linkme. Tu nepraradai ištikimybės 
Visatos Kūrėjui ir meilės savo Kraštui.

Paskutinės Tavo dienos sunkios ir 
negailestingos. Jose nebuvo tos užtarnau
tos ramybės ir saulėlydžio dienų prasmės 
bei paguodos.

Palaidotas 2005 spalio 7 d. iš West 
Melbourne lietuvių lankomos bažnyčios. 
Prieš šv. Mišias rožinį sukalbėjo V. Ja
blonskienė. Gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. Algirdas Šimkus, giedojo Melboumo 
lietuvių bažnytinis choras bei solistės Rita 
Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė. Atsi
sveikinimo žodį tarė brolis Viktoras ir se
serėnas Raimondas Muceniekas, Fawkne- 
rio kapinėse atsisveikino mirusio brolis 
dvynys Petras.

Povilo atminimui laidotuvių dalyviai, 
vietoj gėlių, turėjo progos aukoti Melbour
ne Lietuvių Namams arba Povilo lankytai 
Kunigų Seminarijai Telšiuose.

Ilsėkis Viešpaties Globoje! Tavo atmi
nimas liks artimųjų atmintyje gyvas ir 
šviesus. Viktoras Baltutis

A.a. Povilo Baltučio atminimui, vietoj gėlių, Telšių Kunigų Semina
rijai aukojo:

$200-Genė Baltutytė, Dana ir Petras Baltučiai, Elena ir Viktoras Baltučiai.
$ 150 - Zosė ir Arnis Muceniekai.
$ 50 - Andrius Vaitiekūnas.
$ 20 - Elena Grušauskaitė - Augaitienė.

A'r A Povilo Baltučio
atminimui, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Baltučių šeima

Jau galima užsisakyti 5KOI Lietuvių Dienų
DVD ir vaizdajuostes

Jų yra šešios:
1. ALD bendras montažas; 2. Dainų šventė; 3. Tautinių šokių šventė;
4. Literatų užeiga; 5. Al Klaida; 6. Labas vakaras, Melburne!

Kaina: $20 kiekviena.
Užsisakyti prašau iki lapkričio 6 dienos pas Aleną Karazijienę, 187 Melrose Dve, 

Ibllamarine Vic. 3043
arba tel.: 03-9338-2172 arba ei. paštu: karazija@bigpond.net.au arba sekmadie

niais Melboumo Lietuvių Namuose.. A. Karazijienė

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems, a.a. Vytautą Deikų lankiusiems ligoninėje, 

slaugos namuose ir palydėjusiems į Amžino poilsio vietą.
Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą raštu ir žodžiu.

Liūdesyje likusi duktė Violeta ir šeima

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Sydnėjaus jaunesniųjų tautinių šokių grupė
kviečia visus į

“Sūkurio” koncertą,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 6 dieną, 2 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. 
PROGRAMOJE: šokiai, dainos, eilėraščiai, kavutė su pyragais. 
Įėjimas - $5, vaikams iki 5 metų - veltui.

• r « ii?/?. J

Geelongo lietuvių choras “Viltis” maloniai kviečia į

Barborikės Vakaruškų
sekmadienį, lapkričio 6 dieną, 2.00 vai p.p.

Lietuvių Namuose, Pettitt Park Hall, Beauford Avenue, Bell Post Hill
Į Vakarušką atvyksta melbourniškiai “Kaimo Dainininkai** 
Geelongo tautinių šokių grupė “Linas” ir dainininkai “Aidai”

Po programos vaišės - BYO gėrimai. Kaina - $10.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia

lenktynių (Wlelkoutne Cup) iieny
antradienį, lapkričio 1 dieną, 1230 vai. p.p., Lietuvių Sody boję,

23 Laurina Avenue, Engadine.
PROGRAMOJE:

skrybėlaičių paradas, lengvi užkandžiai - sausage sizzle, 
atsigaivinimo baras, kavutė ir pyragaičiai, 
laimės išmėginimas perorganizuotus “sweeps”.

Lietuvių Sodyboje “Kugelinę” numatoma suruošti lapkričio 13 dieną.
SLMSG Draugija

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

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Artėjant mirusiųjų dienai, kviečiame aptvarkyti savo artimųjų kapus. Kapų lankymas 

įvyks sekančia tvarka:
Pamaldos (australų) mišiose sekmadienį, spalio 30 d.. Lidcombe bažnyčioje.
Po mišių -11.30 vai. - kapų lankymas Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje.
Kapuose stovi paminklas, ant jo viršaus Algio Pluko Rūpintojėlis klausia, kas nudažys 

šį ilgų metų vėjo ir saulės nudegintą paminklą? Reikalingas dažytojas ir lėšos šiam darbui. 
Organizuojame šiam darbui vajų. Kreipiamės į mūsų parapijiečius ir geros valios tautie
čius prisidėti savo kad ir kulia auka šio paminklo restauravimui. Būsime labai dėkingi. 
Laukiame Jūsų aukų ir patarimų. Skambinkite Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131. Če
kius galite siųsti TALKOS sąskaitai “Estate Late Petras Butkus” Nr. 7152/03 arba A. 
Kramiliui, 83 Queen St., Canley Heights 2166.

Šiam kilniam darbui jau paaukojo: po $100 - Lėta Kramilienė, Edna Giniūnienė, po 
$50 - Monika Simtienė, Edvardas Juška, $25 - Danutė Skorulienė, $20 - Pajauta Pull- 
inen, $10-Bronė Ropie nė ir Jadvyga Mickienė. Nuoširdus ačiū už reikalo supratimą.

Primename, kad lapkričio 20 dieną (sekmadienį) Lidcombe bažnyčioje lietuviams 
pamaldas laikys kardinolas George Pell.

Ta proga pamaldose giedos lietuvių choras “Daina”. Po pamaldų - arbatėlė Parapijos 
salėje. Nelikite namuose šią ypatingą dieną. Parapijos Komitetas

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 pun. e-mail: litconmelb@bigpond.com
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kl/lEOH 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.
VMiaiwaoaiaiaiairaaaBMaBMaiMaMMaMOanoaaoaBaBMaMMaaaaiawaaMoaBMaaaoaoaaoaiaaBaaiMMMMaaaBaBaiaaiaBaaaaMaBa

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.
f • • '

Art sole
E Western Avenue,
■ North Manly, NSW,

Ph.: 9939 2180
■ 29/30 October
K am "5 Pm
■ Jolanta (ir) Jurgis Janavičius

HF J Paintings, prints, photographs,
ceramics.

—.h—.. ..........—————
Pranešimas LB Spaudos S-gos nariams

Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. 
Nominacijos turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominaci
jos patiekiamos raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato pa
rašais.

Valdybos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepir

mininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas Lau
kaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai-Vytautas Patašius ir 
Vytenis Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė 
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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) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.usersJjigpond.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 
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Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. NJZelandijoje 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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