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Nauja ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Pirmasis naujos (perrinktos) ALB Ilobarlo Apylinkės Valdybos posėdis Įvyko šių metų 
sausio 16 dieną. Jame Valdybos nariai pasiskirstė pareigomis. Nuotraukoje iš kairės: 
Rožė Vaičiųlevičius (pirmininkė), Mindaugas Kožikas (vicepirmininkas), Juozas Paš
kevičius (narys), Bonifacas Šikšnius (iždininkas) ir Aldona Nuncz (sekretorė).

Lietuvos įvykių apžvalga

Pagerbta lietuvaitė
Australijos Dienos proga buvo pagerbta canberriškė Aurora Kristina 

Andruška. Jai buvo suteiktas Public Service Medal (PSM) “for outstanding 
public service in the development and implementation of a new nationalframework 
for vocational education and training in Australia. ”

Sveikiname Ms Aurora Kristina Andruška garbingo apdovanojimo proga 
ir linkime tolimesnės sėkmės jos pamėgtuose darbuose.

“M.P.” Redakcija ir LB Spaudos Sąjungos Valdyba

V. Landsbergis: 
neužmirškime 
nesenos praei
ties

Pareiškimas dėl 
ETPA (2006-01-25) 
rezoliucijos, smer
kiančios komunis
tinių režimų nusi
kaltimus:

lai dokumentas,
kurį mūši) diplomatai turi įdėmiai išstu
dijuoti kartu su visomis jo neaiškiaprasmy- 
bėmis bei eufemizmais. Pirmasis ir dažnai, 
taip pat kitur naudojamas yra tas, kuomet 
“diplomatiškai” vengiant įvardinti atsa
kingas vaistytas, kalbama apie nežinia kur 
kažkada buvusius blogus “režimus” arba 
“sistemas”. Totalitarinis komunistinis re
žimas. su kuriuo konkrečiai susidūrė ir 
nuo kurio nepaprastai nukentėjo Lietuva, 
buvo SSRS valdžia, taigi Sovietų Sąjunga 
kaip valstybė. Dabar tos skriaudos - tai 
Rusijos paveldas, kurį ji vengia net svarsty
ti, ignoruodama net vėliausiųjų 1990-1991 
metų nusikaltimų autorius ir žalą.

Masiniai žmogaus teisių pažeidimai, 
kuriuos praktikavo “režimai”, Rezoliuci
joje plačiai išvardinami. lai grupinės žu
dynės ir egzekucijos, mirtys koncentraci
jos stovyklose, kankinimai, tremtys, vergų 
darbas ir taip toliau. Mažiausiai dvi pasta
rosios “masinio fizinio teroro formos” ne
galėtų būti adresuotos, pavyzdžiui, komu
nistinei Jugoslavijai ar Albanijai. Tai SSRS 
nusikaltimai. Kai Europos Tarybos Parla
mentinė Asamblėja smerkia tebesitęsian
čius nusikaltimus ir žmogaus teisių pažei
dimus dabartiniuose “totalitariniuose ko
munistiniuose režimuose”, jų geografija 
Azijoje arba Kuboje nekelia jokių abejo
nių. Tas pat ir praeities matyme, kur poli

tinių valstybinių eufemizmų turinys, slaps
tant SSRS, yra visai nedviprasmiškas.

Lietuvos politikai turėtų būti budrūs dėl 
Rezoliucijos antrojo straipsnio galimų 
interpretacijų. Antai “didžiulį aukų skai
čių kiekvienoje paliestoje šalyje sudarė 
jos pačios piliečiai”. Tai esą ypatingai tai
kytina “buvusios SSR Sąjungos tautoms” 
(vienintelįkartą valstybės pavadinimas!), 
kur aukų skaičius toli pralenkęs kitas tautas.

Perregimai aišku, kas mėgins remtis tuo 
sakiniu tvirtindamas, jog sovietų nusikalti
mai Lietuvoje ir masiniai žmonių trėmimai 
į tuometinę SSRS buvę “vidaus reikalas”, 
mat naikinta ir niokota “savo pačių” pilie
čiai. Todėl kiekviename žingsnyje būtina 
laikytis teisės ir teisingumo: Lietuva buvo 
laikinai okupuota valstybė, ir šis jos statu
sas yra pačios Rusijos pripažintas tarptau
tiniuose dokumentuose. Cituotas Rezoliu
cijos sakinys apie “buvusias SSRS” - ne 
apie mus.

Lietuvoje tai dar nelabai tolima praeitis. 
Turime pogrindinių revanšistinių struk
tūrų.

Pasaulio bankas uždaro 
atstovybę Lietuvoje

Pasaulio bankas (PB) uždaro atstovybę 
Lietuvoje -nuspręsta, kad Lietuva yra ga
na turtinga šalis ir jai pagalbos reikia vis 
mažiau. Atstovybė Lietuvoje bus uždaryta 
kovo 1-ąją.

“Manau, tai pozityvus dalykas. Lietuva 
pasiekė tokią ribą, kai PB pagalbos reikia 
vis mažiau. Pagal banko kriterijus, I .ietuva 
jau gali pati teikti pagalbą kitoms šalims, 
nes oficialiai per metus vienam Lietuvos 
gyventojui tenka 5,400 JAV dolerių (dau
giau kaip 15,000 litų) bendri) nacionali
nių pajamų”, - sakė PB atstovybės Lietuvoje 
vadovas Mantas Nocius.

Nukelta į 2 psl.

Valstybės milijonai partijoms
Milijonieriaus Viktor Uspaskich’o va

dovaujama Darbo partija šiemet iš valsty
bės biudžeto gaus daugiau kaip dviejų 
milijonų litų dotaciją. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK), pavasarį skirstydama 
politinėms organizacijoms skirtas biudže
to lėšas, turės atsižvelgti į pernai lapkritį ir 
gruodį Kėdainių apygardoje įvykusių pa
kartotinių Seimo nario rinkimų rezulta
tus. Tuo metu buvo renkamas atstovas vie
toj atsistatydinusio V. Uspaskich’o.

Šių metų valstybės biudžete numatyta, 
kad partijoms skiriama dotacija sieks re
kordinę 10 mln. litų sumą. Tad pirmąjį pus
metį bus skirstomi 5 mln. litų. VRK pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas sakė, kad skai
čiuojant išmokas partijoms bus atsižvelg
ta į keletą veiksnių. “Pirmiausia, išmokas 
šiek tiek pakoreguos rinkimų Kėdainiuo
se rezultatai”, - teigė jis.

Įtakos išmokoms turės ir partijų finan
sinės ataskaitos už 2005 m.. Jos turi būti 
VRK pateiktos iki kovo 1 d. Ataskaitos bus 
išnagrinėtos ir įvertintos. Bus žiūrima, ar 
nėra pažeidimų. Jeigu VRK arba mokesčių 
inspektoriai nustatys finansinius pažeidi
mus, partija gali prarasti teisę į dalį arba 
net ir į visą dotaciją iš valstybės biudžeto.

Tad VRK tik balandį turėtų priimti

Opozicija susirūpinusi dėl ES milijardų
Seimo opozicijos lyderis Andrius Ku

bilius ragina nustatyti konkrečius projek
tus skirstant 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos (ES) milijardinę paramą. Pasak 
jo, dabartinis Finansų ministerijos pareng
tas paramos skirstymo projektas - perne
lyg neapibrėžtas.

“Tas projektas, koks dabar yra pareng
tas, tiesiog stebina savo neapibrėžtumu ir 
bendrų frazių gausa. Kas bus pasiekta, kas 
bus padaryta iki 2013 metų - suprasti iš 
tokios strategijos yra neįmanoma. Jokių 
nacionalinių planų, jokių nacionalinių pro
jektų, išskyrus kelius ir valymo įrengimus, 
nesimato”, - spaudos konferencijoje sakė

Opozicija susipažins su “Draugystės” byla
Opoziciniai konservatoriai pradeda pa

žintį su viešbučio “Draugystė” (dabar “Crowne 
Plaza”, priklausančio Premjero Algirdo Bra
zausko žmonai Kristinai, privatizavimo by
la. Su nutrauktomis bylomis galima susipa
žinti pagal vidaus reikalų ministro įsakymu 
nustatytą tvarką.

Sausio 11d. prokurorai nutraukė bylą 
dėl “Draugystės” privatizavimo praėjusia
me dešimtmetyje skaidrumo, neradę įro
dymų. kad tuometinis Prezidentas A. Bra
zauskas būtų dalyvavęs pačiame šios įmo

nutarimą dėl dotacijos paskirstymo par
tijoms. Tačiau jau dabar paskaičiuotos pre
liminarios sumos, kurios turėtų atitekti 
politinėms organizacijoms. Numatyta, kad 
dotacijas, kaip ir pernai, gaus devynios 
partijos. Beveik visos jos atstovaujamos 
dabartiniame Seime.

Daugiausiai lėšų priklausys didžiausią 
frakciją parlamente turinčiai Uspaskich’o 
Darbo partijai. Beje, būtent jos kandidatė 
Virginija Baltraitiene laimėjo pernai lap
kričio 20 ir gruodžio 4 dienomis Kėdainių 
apygardoje vykusius Seimo nario rinkimus.

“Darbiečiai” pirmąjį šių metų pusmetį 
turėtų gauti apie 1.14 mln. litų. Panaši suma 
jiems priklausys ir antrąjį pusmetį.

Brazausko socialdemokratai ir Kubi
liaus konservatoriai turėtų šiemet kiekvie
ną pusmetį gauti daugiau kaip po 800,000 
litų. Paulausko liberalcentristai - per 
600,000 litų, Pakso liberaldemokratai - 
apie 400,000 litų, Pninskienės valstiečiai 
liaudininkai ir Zuoko socialliberalai - 
daugiau kaip po 300,000 litų.

Mažiausios dotacijos - apie 200,000 li
tų abu pusmečius - priklausys Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijai, turinčiai Seime vos 
du atstovus, ir parlamente neatstovauja
miems krikščionims demokratams. □

Andrius Kubilius. “Nomenklatūrai yra ge
riau pinigų reikaluose migla ir jokių aiš
kių įsipareigojimų. Tada gali daryti, ką 
nori”,-pridūrė jis.

Opozicija siūlo, jog 2007-2013 metų 
ES paramos panaudojimo strategiją 
tvirtintų Seimas, o ne Vyriausybė, kaip yra 
šiuo metu.

Per septynerius metus - 2007-2013- 
aisiais - Lietuva gali gauti keliasdešimt 
milijardų litų ES struktūrinės paramos. Di
delė dalis lėšų - 13.74 mlrd. litų - bus 
skirta iš Europos socialinio ir Europos 
regioninės plėtros fondų, dar 6.88 mlrd. liti) 
- iš Sanglaudos fondo. □ 

nes privatizavime, daręs Įtaką privatizavi
mui ar daręs spaudimą privatizavimą vyk
džiusiems pareigūnams. Teigiama, kad 
prokurorai, tirdami šią bylą siekė nustatyti 
tiesą, o ne vertinti politikų elgesį.

Tuo tarpu opozicija toliau siekia, kad 
Kristinai Brazauskienei priklausančio 
viešbučio privatizavimas būtų įvertintas 
politiškai. Prezidentas Valdas Adamkus yra 
sakęs, kad prokuratūros tyrimas dėl Prem
jero žmonos Kristinos verslo skaidrumo ne
atsakė į viešai iškeltus klausimus. □
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pSašius Trumpai iš visur
♦ Privačioje kli
nikoje Meksikoje 
sausio 30 d. mirė 
Coretta Scot King, 
pagarsėjusi ko
votoja už juodųjų 
pilietines teises 
JAV. Ji buvo 1968 
metais nužudyto 
Martin Luther
King našlė.

Jos kūnas buvo parvežtas į JAV ir 
iškilmingai palaidotas Atlanta mieste, 
Georgia valstijoje. Mrs. King mirtis at
kreipė Meksikos sveikatos departamento 
dėmesį į ją gydžiusią kliniką. Nuo 1987 m. 
Meksikos Kalifornijoje veikianti klinika 
niekad nebuvo gavusi reikiamų valstybės 
leidimų ligoninėms. Ji gydė vėžį ir kitas 
chroniškas ligas medicinos mokslo nepri
pažintais metodais. Sveikatos inspektoriai 
nutarė kliniką uždaryti.
♦ Sausio 31 d. Oxfordo mieste Anglijoje 
mirė britų balerina Moira Shearer, su
laukusi 80 metų amžiaus. Ji išgarsėjo savo 
balerinos rolėje 1948 metais sukurtame 
filme “Red Shoes”.
♦ Pernai danų rašytojas Kaare Bluitgen 
parašė knygą vaikams apie musulmonų 
pranašo Mahometo gyvenimą. Jis negalėjo 
rasti iliustratoriaus šiai knygai, nes me
nininkai bijojo būti musulmonų fanatikų 
nužudyti dėl bendro draudimo piešiniais 
vaizduoti pranašą. Danų laikraščių 
bandymas pralaužti šį spaudos laisvės 
varžymą, užsakant politines Mahometo 
karikatūras iš 12 menininkų, privedė prie 
riaušių ir prekybinių sankcijų Europoje ir 
musulmonų kraštuose. Danijos dienraštis 
“Jyllandspostcr” atsiprašė Danijos musul
monų bendruomenės už 12 karikatūrų 
atspausdinimą, bet karikatūras pilnai ar 
dalinai persispausdino spaudos laisvės

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Anot jo, pagal PB kriterijus Lietuva jau 
pateko tarp turtingųjų šalių ir reikia gal
voti, kad artimiausiu metu šalis gali tapti 
davėja - teikti pagalbą kitoms valstybėms. 
Nepaisant stabilios padėties, sparčios eko
nomikos pažangos, anot jo, reikia nepa
miršti, kad Lietuva kartu su Latvija ir 
Lenkija yra neturtingiausios Europos Są
jungos šalys. Tai reiškia, kad lietuviams 
reikės d aug ir sunkiai dirbti, kad galėtų pa
sivyti kitas ES valstybes.

Demografinė padėtis Lietuvoje 
blogėja

Demografinė padėtis Lietuvoje kasmet 
blogėja, teigiama Statistikos departamen
to metinėje apžvalgoje

. “Kaip ir anksčiau, demografiniai ro
dikliai pernai toliau blogėjo”, - neseniai vy
kusioje spaudos konferencijoje, kurioje 
buvo pristatyti 2005 metų statistikos ro
dikliai, konstatavo Statistikos departa
mento direktorius Algirdas Še meta. Anot 
jo, šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno šiek 
tiek daugiau nei 3.4 mln. žmonių. Per me
tus šalyje sumažėjo daugiau kaip 22,000 
gyventojų.

Vis dėlto šiek tiek padidėjo ir gimsta
mumas - pernai gimė 149 vaikų daugiau 
nei užpernai.

2005 m. pagausėjo emigrantų iš Lietu
vos. Oficialiais duomenimis, pernai iš ša
lies išvyko 15,800 žmonių - tai yra 600 
daugiau nei užpernai. Daugiausia Lietuvos 
gyventojai išvyko į Didžiąją Britaniją, Airiją, 
JAV ir Vokietiją.

“Tačiau atsirado ir nauja tendencija - 
Lietuvos piliečiai grįžta į Lietuvą, Tarp
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vardan Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Italijos, Ispanijos, Šveicarijos ir net N. Ze
landijos laikraščiai, gi Europos Sąjunga sau
sio 30 d. įspėjo Danijos gaminius boikotuo
jančius kraštus, kad jų veiksmai pažeidžia 
Pasaulio Prekybos Organizacijos taisykles.
♦ Vasario 2 d. Gazos mieste ginkluoti 
įvairių musulmonų organizacijų nariai ap
supo ES įstaigą ir puolė ją dėl Prancūzijos, 
Danijos ir Norvegijos palaikymo pranašo 
Mahometo karikatūrų byloje.
♦ Vasario 4 d. Jordano policija suėmė 
dviejų laikraščių redaktorius, nes abu laik
raščiai buvo atsispausdinę kelių Mahome
to karikatūrų pavyzdžius. Jau anksčiau 
abu redaktoriai buvo atleisti iš pareigų.
♦ Vasario 4 d. įtūžusi minia užpuolė Da
nijos ambasadą Damaske ir ją sudegino. 
Kartu apdegė ir tame pat pastate buvusios 
Švedijos ir Čili ambasados. Jie padegė ir 
Norvegijos ambasadą. Sirijos policija pa
naudodama ašarines dujas ir ugniagesių 
žarnas atstūmė minią, norėjusią užpulti 
Prancūzijos ambasadą.
♦ Vasario 5 d. Libano sostinėje Beirute 
musulmonų minia užpuolė ir sudegino 
Danijos konsulatą. Kartu sudegė irtame pat 
pastate buvęs bankas ir kitos įstaigos.
♦ Vasario 3 d. Raudonojoje jūroje užside
gė ir nuskendo egiptiečių keleivinis laivas 
“Al Salam Boccaccio”, plaukęs su apie 
1400 žmonių iš Dubah uosto Saudi Arabi
joje į Safaga Egipte. Žuvo apie l(X)0 kelei
vių. Išsigelbėję keleiviai skundėsi, kad laivo 
įgula juos pradžioje ramino ir liepė nusiimti 
gelbėjimo liemenes, o vėliau patys pirmieji 
kartu su laivo kapitonu pabėgę, neban
dydami radio bangomis šauktis gelbėtojų,
♦ Vasario 4 d. Tarptautinės Atominės
Energijos Agentūra apskundė Iraną JT 
Saugumo Tarybai dėl tarptautinių susita
rimų laužymo. Įtariama, kad Iranas siekia 
įsigyti branduolinius ginklus. □

6700 imigrantų pernai daugiau kaip 4000 
buvo Lietuvos piliečiai. Tuo tarpu 2001 
metais tokių buvo tik 700”.

“Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 
šiuo metu yra beveik 10 kartų mažesnis nei 
Didž. Britanijoje. Tą patį galima pasakyti 
ir apie minimalų darbo užmokestį: Didž. 
Britanijoje jis yra 1,197 eurų - tai yra 3 kar
tus daugiau nei vidutinis darbo užmokestis 
Lietuvoje”, - sakė AŠemeta.

Statistikos departamento vadovo ma
nymu, emigracija ir toliau didės. “Toks 
didelis darbo užmokesčio skirtumas ir 
laisvas darbo jėgos judėjimas lemia, jog 
aktyvūs žmonės važiuoja ten, kur jiems 
geriau. Matyt, tam tikrą laikotarpį tai yra 
neišvengiama”.

Tuskulėnų priežiūra
Tuskulėnų rimties parką prižiūrės dau

giau specialistų. Kaip pranešė Seimo ryšių 
su visuomene skyrius, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui 
(LGGR'P) Seimo valdyba skyrė 4 papil
domus etatus. Iš viso LGGRT dirbs 139 
darbuotojai. Keturi nauji darbuotojai centre 
prižiūrės koplyčią Tuskulėnų rimties par
ke. 2005 m. Kultūros paveldo departa
mentas perdavė centrui nestandartinį sta
tinį kolumbariumą-koplyčią Tuskulėnų 
rimties parke.

Kolumbariumc perlaidota palaikai dau
giau kaip 700 KGB aukų, nužudytų 1944- 
1947 metais ir užkastų buvusioje Tuskulėnų 
dvaro parko teritorijoje. Iki perlaidojimo 
KGB aukų palaikai beveik dešimtmetį 
buvo saugomi Lietuvos genocido aukų 
muziejuje.

Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LG1TIC ir "Bernardinai”.

ŽVILCJlMU
THs kartus gimusi, 
gyvenk - Lietuva!
Kažin ar šioje mūsų Žemėje yra daug 

tautų, kurios tris kartus gimė? Tik vieną 
tokią težinau - mūsų Lietuvą. Mano akyse 
ji tartum mitologinis Feniksas, vis paky
lantis iš pelenų. Tai svetimųjų, tai savųjų 
numarinama, žiūrėk, vėl ir vėl prisikelia ir 
gyvena! Nuostabi mūsų prosenelių, sene
lių, tėvų ir vaikų Lietuva! Ar ja stebėsis ir 
gėrėsis vaikaičiai, ypač joje gimę, parodys 
ateitis. O ji niekada niekam nieko nežada, 
kaip ir per visą ilgą Lietuvos istoriją ne
žadėjo. Ateitį susikuria pačios tautos, ir ne 
visada “iš praeities stiprybe semdamos”, 
nebent iš praeities klaidų besimokydamos 
ir patogias politines padėtis išnaudodamos.

Taip gimė I-oji Lietuvos valstybė su 
gudriu, kietu. Vakarų politiką perpratusiu 
Mindaugu; taip ji blaškėsi po Mindaugo 
nužudymo, kol vėl pakilo su gudriu Ge
diminu, verslų-amatų svarbą perpratusiu; 
su strategu-politiku Vytautu... Vėliau buvo 
vėl savųjų garbėtroškų Liublino unijoj 
apmarinta, ir po IlI-ojo padalinimo Rusijos 
carų ir Vokietijos kaizerių numarinta, bet 
dar Mažvydo ir Donelaičio žarijomis su
žibėjus.

Lietuvos prisikėlimas 1918 m. buvo 
vienas iš tų retai mažoms tautoms pasi
taikančių stebuklų, kurie vyksta laimingai 
susidėjusioms istorinėms aplinkybėms ir 
tik kad a tokioj tautoj išauga eilė ypatingi} 
asmenybių, gimusių, maždaug, šimto metų 
tarpe. Todėl ir Lietuva įžengė pasaulio 
scenon antrą kartą gimusi, nes joje augo ir 
brendo visa eilė didžiųjų tautos asmenybių.

Gal ne veltui sakoma, kad nėra to blogo, 
kad neišeitų į gerą. XVIII - XIXšimtmcčiai 
Lietuvai buvo mirtini, pasiekę kulminaciją 
spaudos draudimu, o tačiau, tiesiog ste
buklingai, davęs Lietuvai jos ypatingiau
sius ir įtakingiausius vaikus, kurie tautą 
prikėlė.

Tik pavartykim istorijos lapus: XVIII 
a. pabaiga mums davė vysk. Arnulpą 
Giedraitį, Kristijoną Donelaitį, Simoną 
Daukantą, o XIX a. derėte užderėjo nuosta
baus idealizmo, aktyvumo ir gabumo lie
tuviais: vysk. Motiejus Valančius (prana
šiškai gimęs 1801 m. vasario 16 d. I), vysk. 
Antanas Baranauskas, dr. Jonas Basana
vičius (miręs 1927 m vasario 16 d. savo 
idėjos įkūnijimo ir atliktų darbų sukak
tyje!),dr. Vincas Kudirka, Jurgis Bielinis- 
knygnešių karalius (miręs 1918 m., 30 
dienų prieš vasario 161); o kur dar Tumas - 
Vaižgantas, Maironis, Čiurlionis, Žemaitė, 
Šatrijos Ragana, Povilas Višinskis, Mar
tynas Yčas, dr. Jonas Šliūpas, broliai Bir
žiškos... Dar ilga tų svarbiųjų Lietuvos as
menybių litanija. Ar ne keista - tas šimt
metis buvo, pagal posakį, “tamsiausias prieš 
aušrą”. Todėl kai ji nušvito, apako Lietuvos 
duobkasiai, ir tauta prisikėlė!

Trečią kartą Lietuva gimė tik prieš 16

Prezidentas apdovanojo 4 JAV lietuvius
Grįždamas iš atostogų Meksikoje, Pre

zidentas Valdas Adamkus Čikagoje įteikė 
Lietuvos valstybės apdovanojimus ketu
riems Amerikos lietuviams.

Kaip informavo Prezidentūra, vasario 
3-ąją VAdamkus Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino Karininko kry
žius įteikė ilgamečiams lietuviškosios mu
zikinės kultūros puoselėtojams, Čikagos 
lietuvių operos solistams Danai Stankai- 
tytei, Jonui Vazneliui ir Aldonai Stempu- 
žienei, kuri taip pat yra lietuvių radijo laidų 
“Tėvynės garsai” programų vedėja.

LDK Gedimino ordino Komandoro 
kryžių VAdamkus įteikė dainininkui, Či
kagos lietuvių operos valdybos pirminin

metų. Mums visiems ir seniems, ir labai 
jauniems tame gimdyme džiaugsmingai 
dalyvaujant: ar tai iš toli - išeivijoj, ar iš 
arti - pačioj Lietuvoj. Šį gimimą stebėti ir 
jame vienaip ar kitaip dalyvauti, buvo 
kiekvienam lietuviui ilgai laukta, kartais 
net nesitikėta, privilegija.

Mes išeivijoje, mūsų vaikai ir vaikaičiai 
puikiai prisimenam tas milžiniškos įtam
pos dienas prieš Kovo 11-ąją; tas demons
tracijas. eisenas, budėjimus prie gyvena
mųjų kraštų valdžios įstaigų; tas dainas ir 
šūkius: “Ko mes norim?” - “Laisvės 
Lietuvai!”,“Kada?”-“Dabar!”Reti tie isto
riniai momentai, kada ne tik visa tauta, bet 
ir jos dalis svetur staiga suplaka tartum 
viena širdis! Tokie istoriniai momentai 
neįsivaizduojami ir nesuprantami, kas jų 
neišgyveno. Tos nepamirštamos dienos, kai 
Lietuva buvo linksniuojama didžiojoje pa
saulio spaudoje, o Baltijos kelio gyva 
grandinė ir Vytauto Landsbergio veidas — 
dažni TV žinių vaizdai! Iš XIX a. vidurio 
žclgdamas, vysk. Baranauskas galėjo kartu 
su Lietuva dainuot savo prasmingąjį pos
mų: “Neįveiksi, sūnau šiaurės!/Mūsų šir
dys tvirtos: /Seniai buvo išmėgintos /Se
niai keptos, virtos!”

Ir štai - trečiąkart gimusi Lietuva jau 
16 metų! Visas kraštas, visa išeivija šven
čia tą nuostabų įvykį! Bet ar jau tikrai 
giedras gimtadienio dangus? Dar ne visai. 
Dar labai apniukęs, o kartais net grės
mingai ... Ir ne vien todėl, kad debesys slen
ka iš Rytų, dar labiau - iš Vakarų... Žings
niai Europon brangūs ne eurais, betžmo- 
nėmis, kurie negrįžtamai iš Lietuvos išeina.

Ne mums, Il-ojo karo siautėjime po visą 
pasaulį pasklidusiems ir tame svečiam 
pasauly pasenusioms, ieškot atsakymų, 
kodėl lietuviai po triumfališko IlI-ojo 
Lietuvos gimimo, ją vėl, gyvą ir laisvą, pa
lieka; ne mums siūlyt patarimus. Dabar
ties pragmatiškas pasaulis iškreipia ir nu
vertina tai, kas buvo be klausimo supran
tama Il-ojo Lietuvos gimimo tėvams kili
ojo gimimo Sąjūdžio vadams, buvusiems 
tremtiniams, Sausio 13-osios aukoms, kai 
jie visi nustebino pasaulį Baltijos keliu k 
dainuojančia revoliucija. Jie numarintą 
Lietuvą naujai atgimdė, nes iškilniai mylė
jo, nežiūrint aukos. Tikroji laisvė kitaip k 
nepasiekiama. O nelaisvė šiais laikais 
nebeatrieda tankais, bet suvilioja lengvai 
nuskinamais “rojaus obuoliais”, už kuriuos 
nebe litais ar eurais reikės sumokėti, o balta 
dėme ant margojo Žemės veido.

Bet, perfrazuojant Maironį, norisi lyg 
maldą kartoti, “o tačiau Lietuva pasiliks 
gyva”, jei nauj i dešimtmečiai vėl pagimdys 
Valančių, Bielinį, Basanavičių, Kudirką, 
Landsbergį, o nauja karta išmoks save ir 
savuosius gerbti. O tokių žmonių Lietuvoj 
pamažu, bet jau atsiranda!

Tris kartus gimusi - nebemirsi, Lietuva! 
Po visą pasaulį išsklidę, mes švenčiam Tavo 
Gimimą!

Nijolė Jankutė
P.S. Vasario 16-ąją - Kovo 11-ąją 

švęskim, ne “minėkim”. Minėjimas - senų 
laikų ir mirusių asmenų prisiminimas.

kui, JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjui 
Vaclovui Momkui.

Trys pirmieji Amerikos lietuviai apdo
vanoti už nuopelnus Lietuvai, V.Momkus - 
už nuopelnus Lietuvai ir už pagalbą Lietuvai 
integruojantis į transatlantines bei euro
pines struktūras.

Po atostogų, kurios truko nuo sausio 14 
d., prezidentas į Vilnių grįžo vasario 6-ąją. 
VAdamkus su žmona ir šeimos draugais 
tradiciškai ilsėjosi Meksikoje, Ixtapa ku
rorte Ramiojo vandenyno pakrantėje. 
Vasario 24-27 dienomis Prezidentas lan
kysis Australijoje, kur susitiks su vietos lie
tuviais. Canbcrroje jis susitiks su min. pirm. 
John Howard, gen. gubernatoriumi ir 1.1.
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Bendruomenės baruose
Pabiros iš Melbourne lietuvių veiklos
Praėjo 59 melai nuo tų dienų, kai 

benamiai lietuviai pajudėjo iš Europos i 
kitus žemynus. Nežiūrint tokio ilgo lai
ko. išgyvento šiame krašte. Australijos 
lietuviai vis dar palaiko kai kuriuos senus 
papročius ir gyvą lietuvišką veiklą. Aus
tralijos lietuvių bendruomenės turi tris 
lietuvių klubus: Melbourne. Sydnėjuje ir 
Adelaidėje. Šių klubų durys vis dar pla
čiai atidaros visiems mūsų tautiečiams ir 
jų draugams.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas neseniai 
nustebino Australijos lietuvius, parduo
damas savo pirmąjį, senąjį Klubo pastatą 
ir pradėdamas įsirengti naują - praktiš
kiau pritaikytą dabartinei Sydnėjaus Kiūto 
realiai padėčiai. Kitoms Australijos lie
tuvių bendruomenėms telieka pasveikin
ti Sydnėjaus Klubo organizatorius. Ti
kiuosi. kad ateityje Melbourne “Entu
ziastės" suorganizuos melbourniškių de
legacijos iškylą į Sydnėjų aplankyti naują 
Lietuvių Klubą ir susipažinti su Klubo 
administracija.

Adelaidės ir Melbourno lietuviai turi 
taip pat savus ir tvarkingus katalikiškus 
centrus su koplyčiomis ir lietuviais ku
nigais.

Melbourno Lietuvių Namai per kelis 
paskutinius metus buvo skoningai atnau
jinti. Malonu dabar į juos įžengti. Da
bartinėje Melbourno Namų vadovybėje 
dirba ir jaunosios lietuvių kartos atstovai. 
Naujajai Melbourno Apylinkės Valdybai 
dabar vadovauja taip pat jaunosios kartos 
atstovas Bronius Zumeris. 2005 m. ši 
Valdyba jau spėjo suruošti bendras Kūčias 
Melbourno lietuviams ir pavaišinti juos 
žemaitiškais Kūčių patiekalais. Mat, vie
nas iš virėjų buvo kun. Algis Šimkus - 
didelis 'Žemaitijos patriotas.

Nugirdau dar ir kitą gerą naujieną - 
būtent, kad daug jaunų Melbourno liet, 
tautinių šokių šokėjų tapo Melbourno 
Lietuvių Namų nariais. Nuostabi žinia!

2005-ieji metai padovanojo Meltour- 
no lietuviams netikėtų dovanų. Čia tinka 
žinomas lietuvių posakis: “Keičias rūbas 
margo svieto!” Mat. tais metais į Melbour-

Saugoma praeitis
Algis Bučinskas

Prieš kurį laiką buvome nuvykę į 
Bathurst pereinamą stovyklą, kur pirmą
sias dienas Australijos žemyne buvo 
praleidęs Nijolės tėvukas. Iš ten grįžome 
nusiminę, nes neradome tų dienų pėdsakų.

Grįždami iš Melbourno Lietuvių Dienų 
irgi susigundome užsukti j Bonegilla, 
žvilgterėti, kaip atrodo ta vietovė, kur bu
vo nemažai praleista mano jaunų dienų. 
Matėsi atstatyti keletas barakų su naujai 
uždengtais stogais, didžiulė lenta su vei
dais “naujųjų australų” bcigeležies ir skar
dos skulptūros. Visa tai priminė pirmąsias 
dienas taip tolimame ir mums visai nepa
žįstamame kontinente.

Valstijos lenta skelbė, kad Viktorijos 
vyriausybė paskyrė $70,000 Bloko 19 
meniniam apipavidalinimui “Pride of 
Place”. “Blokas 19”. kur mus išlaipino iš 
autobuso, lygdar nesunaikintas. Tuo tarpu 
“bloko 18” vietoje, kur teko permiegoti 
pirmąją naktį, neliko nė dėmelės praeities. 
Ten dabar stovi mūrinukai namai, skirti 
kariškių šeimoms. Antroje gatvės pusėje 
senų barakėlių irgi nematyti. Ten stovi nau
ji vartai su sargyba, o sargybinis informa
vo: “Kadangi Austalija yra karo stovyje, tai 
civiliai ir kiti “įtariamieji” neįleidžiami!” 
Detybos. kad čia jaunos dienos praleistos, 
o šnipinėjimu neužsiimu - nepadėjo. Teko 

ną atvyko pirmos dvi lietuvės studentės iš 
Lietuvos gilinti savo specialybės žinias 
dviejuose Melbourno universitetuose. Tai 
buvo pirmas toks įvykis Melbourne. Tais 
metais Melbourno Viktorijos Universite
to vadovybe susitarė su Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetu pasikeisti studen
tais. Kiek vėliau buvo priimtas panašus 
studentų pasikeitimo planas tarp Vilniaus 
ir Melbourno universitetų.

Melbourne Gražina Pranauskicnė gali 
suteikti išsamią informaciją Lietuvos stu
dentams apie reikalavimus norint stoti į 
Viktorijos Universitetą Melbourne. Aus
tralijos studentai taip pat gali vykti stu
dijuoti į Kauno ar Vilniaus universitetus. 
Šios Australijos ir Lietuvos universitetų 
tarpusavio sutartys yra naudingos ir 
Lietuvai ir Australijai. Jos suteikia progą 
jauniems žmonėms palaikyti natūralius 
ryšius tarp Lietuvos ir Australijos.

Tikriausiai ir kitų Australijos valstijų 
universitetai pradės panašias studijų 
pasikeitimo schemas. Tačiau, reikia su
prasti. kad šis naujas ryšys savaime rei
kalauja pagalbos iš Australijos Lietuvių 
Bendruomenės padėti atvykstantiems 
studijuoti iš Lietuvos. Universitetai su
teikia studentams mokslo žinias, tačiau 
studentai turi patys savarankiškai tvarkyti 
savo gyvenimą už universiteto durų 
svetimame krašte.

Pagal mūsų Bendntomenės tvarką, to
kia informacija turėtų būti pradėta teikti 
Melbourno Apylinkės Valdybai. Reikėti) iš 
anksto turėti paruoštus praktiškus nuro
dymus apie pagrindinius Australijos įsta
tymus ir papročius. Iš atvykstančių į 
Australiją pasisvečiuoti tenka išgirsti pa
vojingų nuomonių. Svečiai ar giminės re
tai kada atvyksta apsidraudę sveikatą ar 
kitiems nenumatytiems atvejams. Dažnas 
paaiškina:”Mes niekuomet nesergam”. 
Arba : “Atvykom pas savus, jie žino kaip 
čia reikia tvarkytis”

Baigiu šias pabiras su šūkiu: Bandy
kime su pagarba išlaikyti ką šiame krašte 
sukūrėme per 59 metus!

Elvira Šurnienė

apsisukt aplink irvažiuot tolyn!
Nenuostabu, kad “kai skaitai “Mūsų 

Pastogę”-viskąžinai!”. Taigi, gavę infor
maciją apie organizuojamą šventę pir
mųjų Australijos imigrantų prisiminimui, 
gruodžio 2 dieną, su kaimynais susitarę 
dėl “namų priežiūros”, pasikeisdami prie 
vairo patraukėme su Nijole Albury link. 
Skubėti nebuvo tikslo, nes kelionė mums, 
dažnokai įveikiantiems didesnius nuo
tolius, neatrodė tokia tolima, ypač va
žiuojant dabartiniais gerais keliais. Pra
važiavus Yass apylinkes, tolumoje dangus 
pradėjo temti: kuo tolyn - tuo tamsyn. 
Gyvenime teko pergyventi tropines audras 
ir ant žemės, ir ant jūros, ir skrendant 
lėktuvu, bet tokių “piktų” debesų dar nete
ko matyti. Atrodė, kad iš dangaus kas 
nuleido didžiulius juodus stulpus, kurie 
artėjant vis grąsinamai ryškėjo. Nijolė, 
sėdėdama už vairo, nežinojo kaip apsi
spręsti: sukti pas pirmą pasitaikiusį ūki
ninką ar toliau važiuotų jau perduodant 
vairą man. Bet staiga prapliupęs smarkus 
lietus neleido įgyvendinti šių minčių. Be 
to, ir ūkininkų arti nesimatė. Tie debesys 
pradėjo lyg trauktis mums iš kelio, pakilo 
vėjas, stambūs lietaus lašai trukdė matyli, 
kas dedasi aplinkui. Pakelėse reikėjo 
saugotis ant kelio gulinčios vienos kitos 
šakos. Artėjant prie Albury aplinkui ma
tėsi išvirtę seni, stori medžiai su

Bet kas pasakys...?
Mūsų mieloji Angelė Montvidienė 

atšventė garbaus amžiaus jubiliejų. Bet 
nieks nepasakys, kiek jai metelių suėjo. Ji 
sodybiečiams gražus pavyzdys: mažutė, 
greita, atrodo šauniai ir rengiasi elegan
tiškai. Visada ji linksma irjudri-net pol
kutę ir tango sušoka. Betgi, apie metelius 
mums neverta šnekėti. Svarbu tiktai kaip 
tu -žmogau - jautiesi.

Angelė savo gabumais čiut neaplenkė 
Birutės - mūsų Sodybos pažibos. Angelės 
darbščios rankos kiek daug nunėrė megz
tinių. striukelių... O siuvinėjimu ir siuvi
mu, net ir plaukų kirpimu - ji Sodyboje jau 
pagarsėjo. O ką jau sakyt apie skanius 
pyragus, jos puikią “Pavlovą” iržagarėlius, 
kuriais lepina svečių ir draugų gomurė- 
lius. Nueisi pas Angelę paklaust: “Kaip 
sveikata?” O ji geraširdė, neišleis be kavos 
ir gardaus pyragėlio.

Atmintis jos gera - tad pasakojimų vi
sados yra. O kokie jie įdomūs...mat pa
sakorė turi gyslelę humoro. Pasijuok tipas 
ją visuomet gali. Nuotaika irpraskaidrės, 
pagerės besiklausant jos nuotykių išeivi
jos tolybėse.

Tad šių metų sausio 23 dieną sugužėjo 
j Seklyčią 15 svečių ir solenizantė An
gelė. Pakelėm šampano taures, palinkė- 
jom sveikatos, daugybės gimtadienių ir 
visada būti tokiai linksmai mūsų miclajai 
Angelei. Pasigardžiavom skaniais pyra- 

Nuotraukoje - Algis Bučinskas prie vietos, kur buvo “Block 19”.

didžiausiomis šakomis. Atvykę į motelį 
sužinojome, kad jie pergyveno dvi dideles 
audras: iš ryto ir po pietų. Džiaugėmės, 
kad mus audra kelyje truputėlį teužkabi- 
no. tarsi šaipydamasi tik brūkštelėjo savo 
didžiulio skverno galu.

Šeštadienį užsukome apžiūrėti Albury 
muziejų. Iš lauko lenta kviečia su “Pra
šom”. Aiškinausi su budinčiu apie raidę 
“š”. Nors ne jo kaltė, bet atsiprašo, kad 
alburiečiai nei lietuviškai, nei graikiškai 
“neįkerta”. Stovyklos aikštėje garbingai 
išsirikiavusios plevėsuoja eilė tautinių 
vėliavų. Pastebėjęs, kad mūsiškė apversta 
“aukštyn kojomis”, vėl neiškenčiu nepa
daręs pastabos. Iš tikrųjų tai nežymi deta
lė, palyginus su tuo milžinišku darbu 
savanorių, įdėjusių tiek širdies bandant 
prisiminti jau benueinantį užmarštin tą 
reikšmingą istorijos laikotarpį. Muziejaus 
patalpos gana mažos. Sako, turi nemažai 
eksponatų ir 2007 metais persikels į nau
jai pastatytas patalpas, kur imigracijos 
istorija bus detaliau eksponuota. Iš po
kalbių su įvairiais pareigūnais negalėjau 
sužinoti, kiek jie turi medžiagos apie 
lietuvius, nes visur susidurta su savano
riais, kurie dar ir dabar palys po truputį 
“atkasinėja” mūsų kūrimosi pradžią. Tai 
Chris Price archeologas kartu su sava
noriais ieško žinių iš iškasenų. Labai įdo
mu, kur burdavosi atvykėliai ir kokie tų

Nuotraukoje - Angelė ir a.a. Stasys 
Montvidai Sydnėjaus pajūryje.

geliais, padainavom ir pašokom. Net 
nepajutom, kaip greitai mums tas laikas 
prabėgo. Mat linksminomės visi taip ge
rai!

Isolda Požclaitė - Davis AM

dienų pamesti dalykėliai gali būti atkasti.
Vedami smalsumo, nelaukiant sekma

dienio. norėjome pamatyti, kas pasikeitė 
per tą 11 mėnesių tame 19 Bloke. Nuva
žiavę radome dar keletą susidomėjusių 
kaip ir mes. Kalbinom. klausinėjom iš 
kur, bet lietuviais gimę neprisipažino nei 
vienas.

Paruošiamuosius darbus atliko vietinis 
jaunimas: statė laikiną sceną, palapines, 
dėžes šiukšlėms ir t.t. Durys atidaros į 
“Praeities atsiminimai”, ten ir trumpa vie
tovės istorija.

Bonegilla. aborigenų kalboje reiškia 
“didelis vanduo”, nes vietovė yra tarp 
Kiewa ir Mitta-Mitta upių. Čia 1835 m 
įsikūrė ūkininkauti Charles Ebden. 1935 
m. buvo užbaigta užtvanka HumeWeir ir 
didžioji rytinė dalis užtvindyta.

1940 m. čia buvo įsteigtos kareivinės. 
800 pastatų priglaudė apie 5000 kariškių. 
Vyko karininkų apmokymas, signalizaci
jos bei kitų karinių specialybių mokyklos. 
Vyrai ir moterys buvo atskiruose blokuo
se. Veikė ligoninė, bažnyčia, kinas... Vie
tovė geografiškai buvo patogi, nes arti prie 
Victorijos ir Naujosios PicIų Valijos sienos 
bei dviejų provincijos miestelių - Wodonga 
ir Albury, o šalia yra geležinkelio bėgiai 
tarp Melbourno ir Sydnėjaus.

Tęsinys kitame MP nr.
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Į Lietuviai pasaulyje
Šiurpios Baltijos jūros paslaptys

Eugenija Grižibauskienė

“Nežadink Baltijos nelabojo”, - taip pa
vadintas straipsnis, praėjusią savaitę pasi
rodęs amerikiečių žurnale “Newsweek”, 
paskatino dar kartą atsigręžti į problemą, 
kuri turėtų jaudinti ne tik Lietuvą, bet ir 
visas valstybes, kurių krantus skalauja 
Baltijos jūra. Neatsitiktinai “Newsweek” 
Baltijos jūrą vadina minij lauku. Kyla rea
lus pavojus, kad prasidėjus dujotiekio 
tiesimo darbams gali būti pažadintas ten 
snaudžiantis slibinas.

1947 m. Sovietų Sąjungos kariniai laivai 
gavo nelengvą užduotį. Jiems buvo įsakyta 
pačioje giliausioje Baltijos jūros vietoje 
palaidoti 34,000 tonų cheminių ginklų, 
konfiskuotų iš Vokietijos.

Vieno kapitono dienoraštyje rašoma, 
kad sovietų jūreiviai tiesiog išmetė į jūrą 
tūkstančius sviedinių su cheminiu “įdaru”, 
todėl nustatyti vietą, kur jie guli, nepaprastai 
sunku. Maža to, paskandintos aviabombos 
dažnai iškildavo į paviršių. Dar 6-ajame de
šimtmetyje bangos į Švedijos krantus iš
mesdavo sviedinių. Vėliau jų nuolat įkliū- 
davo į žvejų tinklus.

Dabar, praėjus 60 metų po karo pabai
gos, cheminių ginklų laidojimo vieta turi 
lemiamą reikšmę. Praėjusių metų rugsėjį 
Rusija ir Vokietija pasirašė 5 milijardų JAV 
dolerių vertės dujotiekio tiesimo sutartį. 
Dujotiekis, kurio ilgis 1200 km, turi su
jungti netoli nuo Sankt Peterburgo esantį 
Vyborgo uostą su šiaurės Vokietijos 

Lietuviams Irake - pavojingiau
Stasys Gudavičius, Irakas

Speciali operacija pietryčiij 
Irake, kurioje dalyvavo ir lietu
vių kariai, smarkiai padidino 
įtampą šiame regione.

Britų vadovaujamų pajėgų 
organizuotos operacijos metu 
sulaikyta keliolika irakiečių po
licijos pareigūnų, įtariamų ko
rupcija. Netrukus devyni iš jų 
buvo paleisti, tačiau penki išlieka 
areštinėje.

Tai sukėlė ne tik šių policijos 
pareigūnų giminių ir artimųjų, 
bet ir daugelio kitų Basros pro
vincijos gyventojų protestus.

Regiono gubernatoriaus ra
ginimu, Basroje buvo surengtas 
didelis protesto mitingas, kurio 
dalyviai emocingai ragino pa
leisti sulaikytuosius.

Britų oficialūs pareigūnai tei
gia, kad Irako vidaus reikalų ministerija 
leido suimti korupcija įtariamus polici
ninkus ir vietos valdžia buvo informuota 
apie numatomą operaciją. Todėl provinci
jos vadovo priekaištai esą yra neteisingi.

Policininkų sulaikymo operacijoje da
lyvavo ir lietuviai kariai, dislokuoti už 20 
kilometrų nuo Basros esančioje Šaibos 
karinėje bazėje. Čia lietuviai gyvena Da
nijos karinio bataliono stovykloje.

“Lietuviai apžiūrėjo apylinkes, kur bu
vo planuota operacija. Praėjus penkioms 
šešioms valandoms, toje vietovėje įvyk
dyta sėkminga operacija”, - “Kauno dienai” 
sakė Danijos bataliono, kuriam priklauso 
ir lietuvių karių būrys, vadas pulkininkas 
Fleming Toft. Jis nekomentavo tolesnių 
įvykių, susijusių su irakiečių protestais, 
tvirtindamas, kad kariai tik įvykdė tai. kas 
buvo numatyta. Anot jo, dabar civilinės 
teisėsaugos reikalas, ką daryti su sulaikytai
siais. Tačiau EToft pripažino, kad šie įvykiai

Mūsų Pastogė Nr. 5, 2006.02.08, psl.4 

Greifswaldo miestu. Numatytas dujotiekio 
maršrutas driekiasi netoli nuo Gotlando ir 
Bomholmo rajonų, kuriuose po karo so
vietai paskandino cheminius ginklus.

Rusijos ir Baltijos valstybių ekologai 
baiminasi, kad tiesiant dujotiekį jūros 
dugne gulintys ginklai bus pažeisti ir bus 
užteršta visa Baltijos akvatorija. “Tiesti 
dujotiekį Baltijos jūros dugnu labai pavo
jinga, - įspėja Aleksandras Jablokovas, Ru
sijos specialistas. - Visas jos dugnas nusė
tas bombomis. Pirmiausia reikėtų nustatyti 
tas vietas, kuriose jos guli”.

Energijos žaliavos tiekimo iš Rytų j 
Vakarus klausimas Europoje įgauna vis 
aktualesnį ir vis komplikuotesnį pobūdį. 
Rusijos koncernas “Gazprom”, kuriampri- 
klauso 51% dujotiekio tiesimo kompani
jos akcijų, nori kuo greičiau užsitikrinti 
tiesioginį tiekimo maršrutą, kuris vestų pas 
stambiausią jos klientę - Vokietiją. Nu
tiesus šį dujotiekį Rusijai nereikėtų už dujų 
tranzitą mokėti kitoms šalims, tarkim, 
Ukrainai ar I Jetuvai. 2013 metais, kai abi 
Šiaurės Europos dujotiekio gijos bus su
jungtos ir pradės dirbti visu galingumu (jo 
pralaidumas sudarys 52 mlrd. kub. m), 
Vokietijai bus tiekiama daugiau kaip pusė 
Vokietijos poreikius tenkinančiij dujų.

Nors sviediniai ir bombos jau pusę am
žiaus guli jūros dugne, jų turinys, daugiau
sia odą pažeidžiančios dujos ipritas ir 
liuizitas, taip pat nervus paralyžiuojančios 
dujos tabūnas, iki šių dienų kelia mirtiną 
grėsmę. Mokslininkų teigimu, ipritas ne tik 

padidino įtampą šiaip ramiausiame lai
kytame Basros regione.

Šaibos bei aplinkinėse karinėse bazėse 
šiomis dienomis iki beveik aukščiausiojo 
padidintas saugumo užtikrinimo lygis. 
Patruliuoti bei į kitas operacijas lietuviams 
tenka vykti didesnėmis pajėgomis ir la
biau apsiginklavus.

Lietuviai kariai pripažįsta, kad padėtis 
sąlyginai saugiu ir ramiu laikytame Bas
ros regione pastaruoju metu yra pakitusi į 
neigiamą pusę. “Kauno dienos” korespon
dentui pačiam teko įsitikinti, kad patru
liuojantys kariškiai ne visada sutinkami en
tuziastingai vietiniuose kaimuose ir gyven
vietėse. Pravažiuojančius karinius auto
mobilius neretai palydi prakeiksmai ar ne
padorūs gestai.

Basroje tarnauja 53 lietuviai kariai. Po 
dviejų savaičių jie baigs pusmetį trukusią 
tarnybą. LITCON 6 būrį pakeis L1TCON 
7. Jokariaišiuo metu Danijoje mokosikaip 
tarnauti Irake. (“K.d.”) 

pažeidžia odą, bet ir gali sukelti vėžį, juoba 
kad patekęs į gruntą jis gali išbūti aktyvus 
šimtus metų. Du kartus, 1969 ir 1986 m., 
danų žvejai, į kurių tinklus įkliuvo sprog
menų su ipritu, atsidūrė ligoninėje. “Kol 
cheminės medžiagos ramiai sau guli dugne 
užklotos dumblu,ypatingos grėsmės neke
lia”, - sako Aplinkos ministerijos specia
listas Algirdas Stankevičius. “Tačiau te
reikia jas išjudinti, ir pagautos bangų jos 
iškils į paviršių. Jeigu oro temperatūra 
sieks ne mažiau kaip 14 laipsnių šilumos, 
garuodamas ipritas taps mirtinai pavojinga 
medžiaga”.

Kitos medžiagos, tarkim, tabūnas, ner
vų sistemą paralyžiuojančios dujos, pate
kusios į vandenį savo blogąsias savybes 
praranda per pusantro mėnesio, bet iki tol 
spėja sunaikinti visus šalia esančius gyvus 
organizmus.

Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų 
centro duomenimis, po Antrojo pasaulinio 
karo Europoje iš viso liko apie 290,000 to
nų (bendras svoris) Vokietijos karinės pra
monės cheminių ginklų, turinčių 65,000 
tonų (grynas svoris) 14 rūšių nuodingųjų 
cheminitĮ medžiagų. Didžiąją dalį šių ak
tyvių medžiagų, apie 39%, sudarė ipritas, 
nuo kurio išberia pūslelėmis, nervus para
lyžiuojančios dujos tabūnas, ašarinės du
jos ir plaučius dirginanti nuodingoji me
džiaga fosgenas.

Pasak tyrinėtojų, ginkluotė kelia pa
vojų tik tada, kai esanti jos viduje karinė 
medžiaga pasklinda. Tai gali atsitikti stai
ga, sprogimo metu, t. y. sprogimą gali su
kelti mechaninis slėgimas iškėlimo ope
racijos metu arba rūdijant sviedinio sie
nelėms. Iki šiol Helsinkio konvencijos 
regiono palaidotoje karinėje ginkluotėje 
tokių sprogimo atvejų dar niekada nebuvo 
nustatyta. Jūrinių tyrimų centro vadovo 
A.Stankevičiaus žodžiais, korozija jau se
niai pakenkė ginklų skenduolių sienelėms, 
ir dauguma cheminių medžiagų dabar 
tiesiog ramiai snūduriuoja jūros dugne.

Chemijos mokslų daktaras Vidmantas 
Kapočius, plačiau susipažinęs su Baltijo
je paskandintų cheminių medžiagų povei
kiu, įspėja, kad I Jetuvai ir kitoms Baltijos 
zonos šalims dėl jūroje esančių cheminio 
ginklo kapinynų gresia ekologinė katas
trofa. Pasak chemiko, kai ipritas pateks į 
vandenį, bus užteršti visi gyvieji jūros or
ganizmai. Ši grandinė neišvengiamai pa
sieks žmogų, nes bombų kapinynas yra 
intensyvios žvejybos plotuose. Be to, dalis 
iprito gali būti išmesta į krantą ir ims ga
ruoti. Didžiausią grėsmę tiek poilsiau
tojams, tiek šalia jūros gyvenantiems žmo
nėms jis gali sukelti vasarą. “Mirtina ipri
to dozė - penki miligramai. Tokį kiekį 
įkvėpęs žmogus mirtų per tris minutes. 
Mažesnė dozė irgi pavojinga - gali atro- 
fuotis plaučiai, sutrikti kvėpavimo siste

Kanados Lietuvių Fondas
Kanados Lietuvių Fondas (Lithuanian 

Canadian Foundation) neseniai paskelbė 
savo mctiĮ apžvalgą. Pradėjęs veiklą 1962 
metais, Kanados Lietuvių Fondas vis auga 
narių skaičiumi bei įnašais. Šiuo metu 
Fondas turi 2,476 narius. Prie jų priside
da 464 aukotojai, kurie nėra nariai, bet 
Fondą irgi yra parėmę. Fondo kapitalas, 
kuris yra sudarytas iš įnašų, siekia 
4,600.000 Kanados dolerių. Per paskuti
nius penkerius metus gaunamo pelno vi
durkis buvo apie $ 157,000 metams. Pelnas 
padalinamas lietuvybės išlaikymo reika
lams, ypač Kanadoje.

2005-ais metais ir 2004-ais metais gau
to pelno didesnės sumos buvo paskirtos 
šiems vienetams (mažesnės sumos čia 
neminimos):

Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!

mos darbas. Jis pavojingas ir neįkvėpus. 
Danų žvejys, ištraukęs iš jūros prarūdijusį 
sviedinį, iš kurio jam ant kojos išsiliejo 
iprito, patyrė rimtus nudegimus”, - sakė jis.

V.Kapočiaus teigimu, amerikiečiai yra 
siūlę pavojingus plotus apdengti akytbe- 
toniu, britai—palaidoti po jūros vandeniu 
esančioje žemėje, pragręžus gręžinį ir į jį 
sustūmuspavojingas medžiagas. Darvie- 
nas siūlymas - pavojingą plotą uždengti 
poliuretanu. Tačiau pastarieji būdai yra 
pernelyg brangūs. Tokios operacijos gali 
kainuoti iki 5 mlrd. JAV dolerių. Tuo tarpu 
padengti akytbetoniu būtų pigiau. Pada
ryti tokį sarkofagą atsieitų 1-1,5 mlrd. 
dolerių. Be to, akytas betonas truputį pra
leidžia vandenį, todėl ipritas po truputį 
skiltų. Tačiau iprito izoliavimo operacijas 
sunkintų tai, kad savo cheminio ginklo dalį 
rusai pasklaidė po jūrą. Pasak V.Kapočiaus, 
mokslininkai priėjo išvadą, kad irstančių 
bombų kelti nuo dugno nebeįmanoma.

Prieš kelerius metus Belgijoje vykusio
je konferencijoje, skirtoje šiai problemai, 
vienas Rusijos specialistas paskelbė, kad 
mėginiuose, paimtuose ties Latvija ir 
Lietuva, jau buvo aptikta iprito pažeistų 
mikroorganizmų. Pasak jo, iprito pada
riniai pradėti pastebėti tik dabar, kai 
sviedinių metalas jau beveik suiręs. Jis taip 
pat pastebėjęs, kad ES nutyli šią proble
mą, nes Baltijos jūra yra glaudžiai susijusi 
su jos pakrantėse esančių šalių ekonomika.

V.Kapočius piktinosi, kad ES, primyg
tinai reikalavusi uždaryti Ignalinos atomi
nę elektrinę ir kitaip rodydama besirūpi
nanti ekologija, nutyli apie Baltijoje esan
čius cheminio ginklo kapinynus ir neieško 
būdų, kaip išvengti problemos. Pasak VKa- 
počiaus, taip yra todėl, kad paskelbus apie 
jūros užteršimą tektų uždrausti žvejybą ir 
kitus jūrinius verslus. Tokiu atveju ES ne
tektų milžiniškų pinigų. Šiuo metu padėtį 
dar labiau komplikuoja Rusijos ir Vokie
tijos užmačios tiesti dujotiekį.

V.Kapočiui pritaria ir A.Stankevičius: 
“Tie, kurie suinteresuoti naujuoju dujotie
kiu, nenori kalbėti apie Baltijos jūroje 
slypinčią grėsmę. Dabar nuo mūsų visų 
priklauso, ar leisime Baltijos jūroje šeimi
ninkauti pinigams, ar darysime viską, kad 
mūsų jūra liktų saugi ir galėtume ja nau
dotis”. Jis įsitikinęs, kad triukšmą dėl du
jotiekio turėtų kelti ne tik Lietuva, Latvija, 
Estija, bet ir Švedija, kurios dugnu, nusėtu 
cheminėmis bombomis, bus klojamas du
jotiekis, ir visos šalys, kurios gyvena prie 
Baltijos jūros: “Prieš pradedant dujotiekio 
tiesimo darbus turime pareikalauti, kad 
būtų sukurta alternatyvi tarptautinė ko
misija, kurią galėtų sudaryti nepriklausomi, 
su Baltijos regionu nesusiję ekspertai. Jie 
kruopščiai ištirtų Baltijos dugną ir pasaky
tų - galima ar ne ten knaisiotis, judinti 
dugną ir tiesti dujotiekį”. (“Veidas”)

Krašto Valdybai.......................$ 35,000.00
Kanados lietuvių muziejui-archyvui 

Mississaugoje............................$ 9,000.00
Toronto jaunimo ansambliui “Gintaras” 

................................................... $. 7,000.00
Prisikėlimo par. sporto klubui “Aušra” 

................................................... $ 6,700.00
Savaitraščiui “Tėviškės Žiburiai” 

.................................................. $ 5,000.00
KLB Toronto apylinkei /Kanados 

Lietuvių Dienoms.................. $ 5,000.00
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungai...................................$ 4,600.00
Kanados Lietuvių Fondo adresas yra: 
Lithuanian Canadian Foundation
I Resurrection Rd. Toronto ON M9A 

5G1
Tel.: 416-889 5531
E-mail: klfondas@on.aibn.com
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^Hautuc Padangėje
“Džiugo” tunto stovykla “Pasakų šalis”

Šių metų sausio 7-14 dienomis Brita
nnia Park, Yarra Junction, vyko “Džiugo” 
tunto stovykla “Pasakų šalis”.

Stovyklos vadovybė: 
viršininkas - s. vyt. Rimas Strunga, 
globėja -v.s. Danutė Lynikienė, 
adjutantas - s. vyt. Vytas Krevickas, 
virėjas - ps. Rimas Skeivys, 
sporto vadas - s. vyt. Justinas Rutkauskas, 
laužavedys -s. vyt. Gintaras Radzivanas, 
seserijos vadė -vyr. skautė Lee Ann Kozėla, 
brolijos vadas - s. vyt. Povilas Birštonas, 
užsiėmimo vadovė - s. Rasa Statkuvienė, 
paukštyčių vadovė - ps. Dona Gaylard, 
vilkiukų vad. - ps. Birutė Kymantienė ir 
Tadas Adomavičius,
Vyčiai - s. vyt. Saulius Klimas ir Arūnas 
Mickus.

Vieną naktį išmiegoję buvo apdova
noti baltu kaklaraiščiu: Ella (Čižauskaitė) 
Caldwell, Mila Šimkutė, Talia Hackett, 
Raymond Christie, Rokas Hackett, Lukas 
Balnionis.

Vilkiuko įžodį davė: Tomas Adomavi
čius, Gintas Žilinskas ir Paulius Sadauskas.

Skautės įžodį davė: Benita Strazdaus- 
kaitė.

Skauto įžodį davė: Alex Tigani, Miki 
Simankevičius, Kirk Stanwick.

Prityrusio skauto įžodį davė: Darius 
Pranckūnas, Ramūna Sadauskaitė.

Vyr. skautės įžodį davė Elena Tamašaus
kaitė.

Stovykla praėjo laimingai, visi stovyk
lautojai, kurių buvo 40, patenkinti.

Stovykloje insccnizavom pasakas, 
klausėmės pasakojimą apie Čiurlionį, o po 
to kopijavom jo paveikslus. Dainavom,

šokom (Disco) valgėm, lindom į urvus, 
žuvavom, maudėmės baseine, baidarėm 
plaukėm Yarra upe. Žaidėm futbolą, vaikš
čiojom, dūdmaišius pasigaminom, mokė
mės patyrimo programos, šv. Mišiose 
meldėmės.

Tai buvo įdomi stovykla - tik uodai 
kankino mus, bet laimingi sugrįžom į 
namus. Stovyklos Globėja

Nuotraukoje dešinėje - jaunesnieji skau
tai pučia savo pasidarytus dūdmaišius.

Nuotraukoje apačioje - Melbourne 
“Džiugo” tunto stovyklautojai.

Nors mes ne 
profesoriai ir ne 
akademikai, bet 
vis tiek esame la
bai išsiblaškę.

Vilniaus legendos kitaip

Vieną kartą... Palaukit, ką aš čia 
norėjau pasakyti? Ak, taip: vieną kartą 
perskaitėme laikraštyje apie Nobelio 
premijos laureatą Kapicą.

Jis sako:
- Žinai, Kapica buvo mylimiausias 

Rezerfordo mokinys.
- Rezerfordas? - sakau, - tai tas, kuris 

išrado tą šniūrą?
- Kokį šniūrą?
- Na, kur uždegi, o paskui viskas 

sprogsta.
- Oi, ne, vaikeli, - jis vis dar vadina ma

ne vaikeliu, pamiršo liautis. - Tas šniūras 
tai... ė... Tai, na, šitas, tu turi omeny... ė- 
ė...

- Na, taip, tai Rezerdorfo šniūras.
- Ne Rezerdorfo, o Rezerfordo, bet vis 

tiek ne taip.
- O kaip?
- Q... ėėė. Dar yra sūris panašiu 

pavadinimu, šitas, na, rokfordo!
- Ne rokfordo, o rokforo!
- Na, taip.
- O šniūras?
-Ė..., na, ė...
Tuo metu parėjo mūsų vaikas iš 

mokyklos.
- Klausyk, - sakom, - kaip vadinasi tas 

šniūras, kurį reikia uždegti sprogdinant ką 
nors?

- Reikia? - jis apsidairė ir įkišo ranką į 
kišenę.

- Nereikia, - sušukom visi kartu. -

Rita Baltušytė

ATMINTIS
Humoreska

Nereikia, tik neprisimenam, kaip jis 
vadinas.

- O kam pavadinimas, jeigu daikto 
nereikia? - nustebo vaikas ir kilnia
dvasiškai pridūrė: - Bikfordo.

Na, žinoma, Bikfordo! Ir kaip mes 
neatsiminėm? Ką gi, reikia dažniau kreip
tis į vaikus. Jie viską prisimena.

- Klausyk, - sakom, pavyzdžiui, - vai
keli. tu mums primink, kad teta išeidama 
pasiimtų paltą.

- Gerai, - atsakė vaikelis ir užleido visu 
garsu Boni M bei ėmė linksėti į jų taktą.

' Mes čia pat pamiršom ir paltą ir tetą, 
kuri jau du kartus buvo atėjusi jo pasiimti 
ir vis pamiršta.

Trečią kartą teta paltą pasiėmė, bet 
pamiršo lietsargį. Kai mes nunešėm jai 
lietsargį, palikom savąjį ir pamiršom pa
siimti knygą, dėl kurios specialiai ėjom. 
Parėję paskambinom jai telefonu, bet dėl 
knygos pamiršom pasakyti ir skambinom 
dar kartą.

Paskui teta tris kartus nešė mums 
knygą, o kai atnešė, pamiršo išimti iš 
krepšio irvėl išsinešė. Paskui ji išvažiavo į 
kaimą, o mes parašėmjai laišką, bet aš vis 
pamiršdavai įmesti jį j pašto dėžutę, kol, 
pagaliau, ji grįžo ir vėl atvežė tą knygą. 
Paskui... Palaukit, aš atrodo, pamiršau 
užbaigti šią humoreską.

ES.:
Ši humoreska parašyta seniai, galite 

įsivaizduoti, dar tais laikais, kai jaunimas 
klausėsi Boni M. Bet kiti joje aprašyti laktai 
keistai išlieka aktualūs ir šiandien. Tik 
negaliu atsiminti, kodėl.

□

“Vilniaus legendos”. Dailininkas ir su
darytojas Bronius Leonavičius. Įvado 
autorė Genovaitė Gustaitė. Vilnius, Dai
gai, 2005.

Neseniai pasirodė puošni knyga - 
aplankas, parengtas dailininko Broniaus 
Leonavičiaus. Jame pateikta 14 spalvotos 
grafikos lakštų, atlikimo maniera prime
nančių, stilizuojančių senųjų rankraščių ar 
inkunabulų miniatiūras. Šis darbas jau 
sulaukė aukštų įvertinimų: 2000 m. Vil
niaus tarptautinėje knygų grafikos trianalė- 
je jis apdovanotas Lietuvos kultūros 
ministerijos premija (Didžiuoju prizu), o 
2003 m. - Lietuvos nacionalinio muziejaus 
diplomu ir premija už darbą, pristatytą te
ma “Lietuvos istorija tapyboje”.

Bet šalia dailės darbų į aplanką dar 
įdėtas įvadas (lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbomis), į kurį norėčiau atkreipti dėme
sį. Jo autorė - istorikė Genovaitė Gustaitė. 
Būdama “Minties”, “Mokslo” leidyklos re
daktore, ji padarė ženklų įnašą į leidinius, 
skirtus Vilniaus universiteto 400 metų ju
biliejui. Nepriklausomybės laikais ji yra 
pagrindinė vysk. Jurgio Matulaičio gyve
nimo ir veiklos tyrinėtoja, yra surengusi 
19.18 m. Nepriklausomybės akto signataro 
ir diplomatų Petro Klimo, K. Bizausko 
minėjimą ir atlikusi kitų visuomenei svar
bių darbų. Kaip istorikė ji pasižymi, viena 
vertus, dideliu moksliniu kruopštumu bei 

TALKA - SYDNEY-2006
Savo klientų patogumui ir dėlraštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@acccss.net.au

sąžiningumu, kita vertus, -ypatingu pilie
tiniu jautrumu ir visuomeniniu užsianga
žavimu. Visa tai apibūdina ir jos įvadą, 
parašytą “Vilniaus legendoms”.

G. Gustaitė puikiai jaučia knygos ad
resatą - tą, kurį reikia į Vilnių įvesdinti, 
suintriguoti, sudominti. Užtat parenkama 
šaltinių įvairovė, iškeliama tai, kas gali būti 
įdomu nežinančiam, norinčiamatrastike- 
lią į jam nepažįstamą miestą, jo istoriją ir 
kultūrą. Vilnius susiejamas su europiečiui 
ar šiaip svetimšaliui pažįstamais dalykais, 
o kartu atskleidžiamas kitoniškumas, sa
vitumas skaitytojui pažįstamame konteks
te. Atveriamos nepažįstančiam Rytų ir 
Vidurio Europos naujos erdvės. Bet “Vil
niaus legendų” aplankas skiriamas ir savam 
skaitytojui - kad jis savo sostinę pamatytų 
kitaip, suvoktų giliau, negu pažino dar mo
kyklos suole, iš mokyklinių skaitinių. G. 
Gustaitės įvadas yra puikus mokslo po
puliarinimo pavyzdys - informatyvus, 
patrauklus, labai emocingai, suinteresuotai 
parašytas. Toks tekstas gerai papildo, 
paryškina B. Leonavičiaus dailės darbus. 
Dailininko ir istorikės sąjunga sukūrė 
leidinį, kuris bus tinkama dovana įvairio
mis svarbiomis progomis, ypač garbingam 
svečiui, norint reprezentuoti miestą arba 
valstybę. Berods šiuo leidiniu jau apdo
vanotas Lenkijos prezidentas A. Kwas
niewski. Vanda Zaborskaitė(“L. ir m.”)
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

55-oji Sporto 
Šventė Brisbanėje

Tęsinys iš MP nr. 1 - 2
Svečius linksmino airių kapela, kuri 

vėliau išjudino, pradžioje neįprastomis 
melodijomis ir dainomis, jaunimą. Links
mi, gyvi šokiai tęsėsi iki pabaigos. 12-tą 
valandą nakties, kaip visuomet, prasidėjo 
sveikinimai, linkėjimai ir, žinoma, nauja
metiniai bučiniai. Vakaras praėjo linksmai, 
lietuvės šeimininkės paniošė skanų maistą, 
kurio netrūko visą vakarą.

Lietuvių Namai
Labai dideli darbą šioje Sporto Šventė

jc atliko Lietuvių Namai su nepavargstan- 
čia ALB Brisbanės Apylinkės Valdybos 
pirmininke Gaila Bagdon, kuri tvarkė vi
sus ūkinius reikalus. Atsigaivinimui visą 
laiką veikė gėrimų baras, kuri tvarkė broliai 
R. ir V. Šatkauskai su padėjėjais. Gerai 
dirbo ir virtuvė - lietuviški patiekalai buvo
gaminami kiekvieną dieną. Per Susipažini-
mo vakarą sportininkai ir svečiai jais 
gardžiavosi.

Pagrindinės virtuvės darbuotojos bu
vo: G. Ralph. V. Mališauskienė. M. Rentas.

Bilijardo laimėtojai: kairėje - Gary Atkinson (Brisbane) ir 
dešinėje-Dovydas Sadauskas (Melbourne). Centre-ALFAS 
pirmininkas Rimas Mickus.

Mes - Afganistane
Žinių agentūra “Omni.lt” skaitytojams perdavė Afganistane tarnaujančio majoro 

Alberto Dusevičiaus dienoraštį. Tai - įspūdžiai iš lietuvių karių gyvenimo, kai jie 
priklauso “Goro provincijos atkūrimo grupei” (PAG), kuriai vadovauja Lietuva. Majoras 
Dusevičius yra PAG (antrosios pamainos) atstovas spaudai.

„Dėmesio, grupė. Klausyt kovinio įsa
kymo. Vykdant PAG vado sumanymą..." 
Tokiais MRSG „Čarli“ vado kapitono Ra- 
viliaus Vilčinsko žodžiais prasidėjo eilinis 
mobilios grupės pasiruošimas vykdyt i už
duotį -vykti patruliuoti j Goro provincijos 
La‘l Va Sardžiangalo rajoną: ten išžvalgyti 
kelius, sužinoti gyventojų nuotaikas, 
problemas, požiūri j centrinės valdžios 
atstovų darbą ir surinkti kitą labai svarbią 
PAG misijai Afganistane informaciją.

Kariai susikaupę ir įdėmiai sekė vado 
ir kolegų pateikiamą informaciją. Dėjausi 
j galvą ją ir aš. Šįkart mobilioji grupė iš
vyks patruliuoti su „balastu“ - dviem šta
bo karininkais, vairuotoju ir apsaugos ka
riu. Mes vykdysime savo užduotis La'l Va 
Sardžiangale, tačiau mobilios grupės kariai 
mums padės...
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M. Lorence, K. Milvydienė ir, žinoma, 
“bose”-G. Bagdon.

Prieš prasidedant Sporto Šventei Lie
tuvių Namus tvarkė ir puošė A. Rentas, A. 
Perminąs ir M. Rentienė.

Kaip ir visuose miestuose, taip ir čia. 
Lietuvių Namai yra pagrindinis lietuviš-
to gyvenimo centras, todėl būtina ir to
liau juos išlaikyti. Ačiū šeimininkėms už 
gražią svečių priežiūrą.

Atsisveikinimo piknikas
Pirmą Naujų Metų dieną gražiame 

Orlegh parke jau lengvai ir be jokių rū
pesčių buvo galima atsikvėpti ir atsisvei
kinti su šeimininkais bei draugais. Šaltas 
alutis ir nuo Šventės likusios gėrybės gai
vino visus. Jaunimas, kaip visada žvalus, 
žaidė su sviediniu, visi kiti milžiniškų me
džių pavėsyje dalinosi Šventės prisimi
nimais. Malonu buvo susipažinti su vieli
nio laikraštėlio “Lapas” redaktore A. Au- 
gūnas. kuri (nereguliariai) išleidžia vietos 
žinių laikraštėli. Įdomu buvo išgirsti, kad
su kitais biznieriais jie nori Lietuvoje gerin
ti ir tobulinti žirgų sportą. įtraukiant jį i 
tarptautines organizacijas.

Malonu buvo pabendrauti ir su kitais 
virėjais, o gal kepėjais, kurie sporto varžybų 
metu krepšinio stadione taip pigiai ir 
skaniai visus maitino keptomis dešrelėmis.
Tai-O. ir A. Kalnins, V ir A. Whitaker ir 
nepavargstantisportininkė M. Atkinson.

Baigėsi Šventė, baigėsi visi renginiai ir 
svečiai pamažu pradėjo skirstytis į namus. 
Sekančią dieną kartu su anūke Alana.

turėdami gerą pusdie
nį laisvo laiko, buvo
me pakviesti į senų 
draugų Algio ir Mari
jos gražių rezidenciją, 
esančią jūros pakraš
tyje. Šeimininkė mus 
atgaivino skaniais lie
tuviškais valgiais. 
Anūkė atsigavo basei
ne, o mes su šeimi
ninkais prisiminėme 
senus laikus Sydnė- 
juje, radome nemažai 
pažįstamų Lietuvoje, 
iš kurios ji nelabai se
niai buvo atvykusi. 
Vėliau šeimininkai 
nuvežė mus į oro uos
tą. Sugrįžome j Sydnė- 
nėjų. Ačiū visiems bris- 
baniečiams už šaunų 
Šventės surengimą ir 
gražų priėmimą.

Tiesa, dieną prieš patruliavimą pasi
stengėme išnaudoti naudingai - kartu su 
„Čarli“ kariais treniravomės. kaip veikti 
ekstremaliose situacijose. „Pašautas pir
mas automobilis“, „pašautas antras...“, 
„priešas trečia valanda“, „priešas dvy
likta...“, „atsitraukiant vikšru“. Žiūri ir ty
liai žaviesi „Čarlių“ komandos profesio
nalumu ir iki automatizmo suderintais 
veiksmais dengiant vienam kitą, judant 
kovos lauke. Žaviesi ir stengiesi neatsilik
ti būti lygiavertis komandos karys, o ne 
„balastas“, nes mes - Afganistane...

Rytas. Pajudame iš stovyklos pietryčių 
kryptimi. Čagčaranas dar tik bunda. Ne
grįstas, išmaltas provėžom lauko kelias - 
pagrindinė „magistralė“ į Kabulą, rangosi 
Harirudo upės šlaitais ir galų gale užlipa į 
kalnagūbrį. Važiuojam palyginti greitai- 
iki 40-50 km per valandą. Po kelių valandų

Jaunimas Naujų Metų sutikimo vakarą Brisbanėje. Edžio Karp nuotrauka.

Atsigaivinimo BBQ Brisbanėje. Iš kairės: Don Atkinson (Brisbane), Edis Koszcla 
(Geelong), Darius Gakas (Syd.), Jeronimas Belkus (Syd.) ir Edis Karp (Syd.).

kelionės - pirmas kaimas. „Čia piktas 
kaimas“.-sako MRSG vado pavaduotojas 
vyr. leitenantas Mindaugas Neimontas. Įva
žiavus supranti kodėl. Gyventojų beveik 
nesimato. Mojuojančių vaikų irgi nėra. 
Kelios grupelės vyrų stebi mus iš tolo. Ir 
visur aplink kaimą ant uolų ir stataus slė
nio šlaitų - sargybos bokšteliai. „Arba 
ugnies pozicijos“, - tarsi atspėjęs mano 
mintį pritaria Mindaugas. „Pasalai čia 
vietos idealios", — priduria grupės vado 
vairuotojas seržantas Darius Vaitkevičius. 
Taip. būtent pasalai... juk čia-Afganistanas.

Bandome iš kaimo išvažiuoti kitu ke
liu, ne Kabulo „magistrale“. Deja, kelias 
siaurėja, porąkart kerta upe ir atsiremia j 
skardį, kur pavirsta asilų takeliu. Mūsų 
„Toyotos“ čia bejėgės. Apsisukę per di
delius vargus grįžtam. Toliau vingiuojant 
Kabtdo „magistrale“.

Pietūs. Išlipam ir su malonumu ištie
stam nutirpusias kojas. Akina skaisti sau
sio saulė, kuri net ir šildytų, jei ne vėjas. 
Vėjas toks žvarbus, kad košia kiaurai 
drabužius. Arbata iš termoso atšąla vos ne 
akimirksniu, lupant kiaušinius sugrumba 
rankos, bet savo paprastus, kareiviškus 
pietus kertam su apetitu. Drauge „pietauja“ 
ir kulkosvaidis, nukreiptas į kelią. Kitaip 
negalima, aplink Afganistanas...

Iki vakaro kratomės sausu ir nederlingu 
slėniu. Kertam kelis kaimus. Privažiuojam 
La‘l Va Sardžiangalą. Tai jau nemažas ra
joninis miestelis. Net degalinė yra centre. 
Leidžiasi saulė, oro temperatūra sparčiai 
krinta. Naktis tikrai nebus šilta, bet mes 
nakvosim „safe house“ - „saugiame name“ 
pas vietinės policijos viršininką. Kiek tai 
yra saugu, niekas negali pasakyti. Čia Af
ganistanas, čia kitas saugumo suvokimas. 
Uždarą kiemą supa aukšta, kulkų nepra
mušama,storų molio plytų tvora. Tvirtiplie- 
niniai vartai. Galima greit užlipti ant plokš
čio stogo, užimti ugnies pozicijas ir atidengti 
ugnį į apačioje esantį slėnį. Afganistane tai 
gana saugi vieta. Viršininkas leidžia nau
dotis pora kambarių. Tikra kariška pra

banga - net „buržuikės“ pakurtos...
Pavakarieniavę sugulant, kol neišsi

sklaido ta menkutė užgesusių „buržuikių“ 
šiluma. Po poros valandų keliuosi, užsi
tempiu batus, seguosi amunicijos diržus. 
Mano eilė sargybom Lauke jau stovi ka
pitonas Ravilius Vilčinskas. Budėsim kar
tu. Šviečia mėnulio priešpilnis, spaudžia 
nemenkas šaltukas. Kojos batuose sume- 
dėja iškart, vos nustoji trypčiojes. į kiemą 
vis užklysta dar šaltesnio vėjo gūsis. Su
juda sukrauti kurui sausi krūmynų staga
rai. ant sandėliukų pakabintos užuolaidos 
- policijos „garažų“ vartai. Mėnulio švie
soje šoka paslaptingi šešėliai. Tyliai šne
kučiuojamės su Raviliu, bet akies krašte
liu visą laiką sekam šešėlius ant plokščio 
stogo krašto. Juk mes-Afganistane...

Rytas, šaltas kaip kosmosas. Mano 
palydovinis telefonas naktį paprasčiausiai 
užšalo ir niekaip neatsigauna. Mobili gru
pė pradeda savo darbą. Pirmas susitikimas 
su policijos viršininku. Klausimai, atsa
kymai. Laisvas pokalbis. „Jeigu mes dabar 
čia geriam arbatą, tai dar nereiškia, kad 
rytoj nekariausim“, - šypsodamasis taria 
policijos viršininkas. Pokštas? Niekada ne
si tikras-čia Afganistanas...

Apsilankome nuovadoje. Kariai apžiūri 
policininkų surinktus ginklus vykdant 
nelegalių grupuočių nuginklavimo procesą. 
Minos, granatsvaidžiai, automatiniai gink
lai, karabinai. Įspūdinga, bet kolkas ne per 
daugiausiai. Daug didesnis arsenalas yra 
išslapstytas kalnuose ir kaimuose - šiuose 
kalnuose kiekvienas pasitiki tik savimi ir 
savo sugebėjimu apsiginti... arba užpulti.

Vizitas į vietinę mokyklą, ligoninę. 
Pokalbiai su mokytojais, gydytojais. Mus 
apsupa vis didėjantis vaikų būrys. Visi nori 
bendrauti ir... ką nors gauti. Čia, Afga
nistane, viskas yra vertinga. O labiausiai 
sujaudina, kai vaikai vienas perkitą prašo... 
sąsiuvinių. Jie nori mokytis, jie noriai mo
kosi. Jie veržiasi kalbėti angliškai. Jų ne
reikia skatinti, jiems reikia tik sąsiuvinių...

Nukelta j 7 psL
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Pranešimas dėl LR Generalinio 
konsulato Melbourne darbo laiko

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Melbourne nuo 
2006 m. vasario 3 dienos dirbs penktadieniais, nuo 9.00 vai. iki

17.00 vai. Konsuliniais klausimais prašau skambinti Rasai Imbrasienei 
penktadieniais, telefonu (03) 98195515.

Andrius Žilinskas
I .ietuvos Rrespublikos Garbės generalinis konsulas.

24 Lithuanian language lessons now available on CD!
Fun and easy to learn, audio and visual 24 Lithuanian language lessons, SLICs very 

popular online lessons for English speaking beginners of all ages are being offered now 
on CD!

Surprise family and friendsand learn Lithuanianonyour homecompuleratyour 
own pace. These excellent 24 Lithuanian language lessons by Dr. Liuda Apinytė - 
Popenhagen, produced by the SLIC teamwith NSW Government and ALF support, 
have been praised around the world for “click and press” easy learning.

A suitable gift for the whole family, useful gift for friends overseas or in Australia. 
Priced only at $25 per CD! That’s 24 Lithuanian language lessons for just over $1 each! 
Fantastic bargain!

To place your order for the 24 LLL CD, please phone, e-mail or write to
Ramona Ratas Ph.: (02) 4333 6241 or Mobile: 0412062753.
E-mail: info@slic.org.au or LLLinfo@ slic.org.au
Post to: Australian Lithuanian Community - Sydney Inc - SLIC, P.O. Box 374, 

Epping NSW 1710, Australia
Orders will be posted out on receipt of a $25 Cheque or Money Order for each 24 

LLL CD, made out to: ALC - Sydney Inc - SLIC. Please include your own address. 
Expected time of delivery for orders placed now, will be early December. 2005.

(Larger orders of 104- placed by all Australian Lithuanian Community organisations 
carry a special offer discount of 20% rebate to the organisation.)

Mes - Afganistane
Atkelta iš 6 psi.
Dalijame sąsiuvinius, o priėjusiems vyres
niems afganams - laikraščius. I ma visi, bet 
daugelis iš jų „skaito“ tik nuotraukas, o jei 
tekstą, tai dažnai paėmę laikraštį aukštyn 
kojomis... Apie 40% šių žmonių neraštin
gi... Tai-Afganistanas...

Išvažiuojam iš Ijt'l va Sardžangalos. 
Kelias vėl raitosi lai siauru Harirudo upės 
kanjonu, tai plačiu slėniu. Čia tankiai gy
venama. Pravažiuojam daug kaimų. Visur 
atbėga būriai vaikų. Nuo pačių mažiausių, 
kuriuos jų kiek didesni broliukai ar sesutės 
vos tempia įvyniotus į skaras, iki paauglių. 
Oro temperatūra -8 C šalčio. Darosi pa
čiam šalta žiūrint j jų raudonas ar net mė
lynas nuo šalčio kojas. Apsiavę daugiausia 
guminiais botais, apie kojines nėra nė 
kalbos, o kiti ir basi... čiuožinėja užšalu
sios upės ledu. Kažkas kosti, kažkas snarg
liuoja... Silpnesni čia neišgyvena...

Leidžiasi saulė. Nespėjam šiandien iki 
Daulat Jaro, teks nakvoti kalnuose - va
žiuoti tamsoje čia būtų vos ne savižudybė. 
Dar šviesoje pasukam iš pagrindinio kelio 
į šoninį tarpeklį. Reikia atkreipti kuo ma
žiau vietinių dėmesio. Sunkiai kylame 
siauru tarpekliu ant kalnagūbrio. Užkyla 
pirmas ekipažas. Iki automatizmo sude
rinti komandiniai veiksmai užimant patru
lio bazę. Nėrakostebėtis-seržantą Kęstutį 
Biekšą ir eilinį Raimundą Kuliešą prisime
nu iš misijos Irake. Teko šiuos vyrus sutikti 
ne kartą ir Al-Hillah vietoje, ir patruliuojant 
Irako keliuose. Išbandyti kariai, profesiona
lai perėję ir Irako dykumos karštį, ir Afga
nistano kalnų šaltį. Bet tik tokie kariai čia 
ir reikalingi, nes mes - Afganistane...

Saulė greitai leidžiasi. Šaltis vis labiau 
spaudžia. Dar šviesoje užkandę sauso ir 
šalto davinio, išsiverdame arbatos. Verdan
ti gomurį nuplikinanti arbata - tikra pa
laima tokiame šaltyje. To niekas nesupras, 
kas nebuvo kalnuose, kas nebuvo gairina
mas Afganistano žiemos vėjo 3 km aukšty
je. Tylūs karių pokalbiai prieš miegą. Toliau 
- miegoti. Reikia taupyti jėgas. Čia jų gali 
prireikti bet kurią akimirką.

Po sunkios ir tnimpos snūdos pabundu. 
Laikrodis rodo be penkių dvi - mano eilė 
sargybon...Girdžiu vyr. seržantės Kristinos 
Gavėnienės žingsnius. Turiu ją pakeisti. Iš

lįsti iš drungno miegmaišio tiesiai į ledinį 
Afganistano aukštikalnių šaltį ir mautis 
suragėjusius batus reikia išties šiokių tokių 
pastangų. Sugrubusiomis rankomis užsi
rišo raištelius, juosiuosi amunicijos diržus, 
patikrinu ginklą. Perimu iš Kristinos nak
tinio matymo prietaisą. Užimu poziciją ant 
viršūnės. Šalia kulkosvaidis, priekyje už 
automobilių - kitas. „Įdomu, ar nebus jų 
spynos užšalusios“, -pagalvoju. Žvaigždės 
šviečia neįprastai ryškiai - jų šviesa net ba
do akis kaip kokie ledo kristaliukai. Sto
vėti vietoje negali - akimirksniu pradedi 
nejausti kojų pirštų. Rankų pirštus piršti
nėse irgi judini nuolat. Per naktinio matymo 
prietaisą viskas matosi ryškiai žalioje 
šviesoje. Apačioje, užsikloję viskuo kuo tik 
įmanoma, guli mūsų mobiliosios grupės ka
riai. Dar žemiau slėnyje - afganų kaime
liai... Taikūs?.. Staiga užsidega šviesa vie
name, skalija šunys... Čia reikia būti bud
riam, čia Afganistanas...

Rytas ir vėl šaltas... Kyla saulė, nors 
menkutė, bet vis tiek šilumėlė. Vėl užkan
dam ir vėl ikelią. Daulat Jaras. Kelias veda 
į brastą per užšalusią upę. Deja, pirmas 
ekipažas įlūžta ir jų „Toyota“ įstringa upės 
vidury. Kariams tai ne naujiena - stovė
damas saugoje stebiu, kaip vyrai ramiais ir 
suderintais judesiais kabina įlūžusią 
„Toyotą“ prie kitos suktuko ir lėtai, bet 
užtikrintai ištraukia ją iš upės. Niekas ne
nukentėjo. net automobilis. Vietiniams vai
kėzams toks reginys - reta pramoga. Vėl 
pokalbiai su administratoriumi, policijos 
viršininku. Daug įdomių naujienų, daug 
informacijos ir vėl j kelią. Sustojam pietauti 
vėl užkilę ant kalnagūbrio. Dangus sparčiai 
niaukiasi, kyla vėjas. Kelias apsnigtas. Jeigu 
dar pasnigs ir sniegas užvers perėjas, j bazę 
galime ir nespėti grįžti iki vakaro. „O gali 
ir iki pavasario“, - linksmai juokiasi ser
žantas Arūnas Ažukas. Lenktyniaudami su 
atslenkančia pūga, spaudžiam kiek tik įma
noma šiais kalnų keliukais. Amerikietiškų 
kalnelių vertus pakilimus keičia dar sta
tesni kritimai į tarpeklius. Mūsų ekipažo 
vairuotojas pavargo. Net ir tokiamprofesio- 
nalui keli šimtai kilometrų Afganistano 
kalnų keliais yra išbandymas. „Ką ten tas 
Dakaro ralis, atvažiuotų jie čia pasivaži
nėti...“, - murma jis. Pagaliau bazė. Ore 
skraido pirmosios snaigės... Suspėjom.- Ma
lonu grįžti „namo“, o ypač čia, Afganistane...
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Aukos “Musų Pastogei”
V. Račiūnas NSW $ 15.00 J. Šeštokas VIC $ 35.00
Mrs. A. Savickis NSW $ 5.00 E. Sasnaitis VIC $ 50.00
R Morkūnas VIC $ 15.00 Mrs. S. Vaičius NSW $ 35.00
Mrs. M. Saženienė VIC $ 35.00 Mrs. V. Petraitis VIC $ 10.00
Mrs. M. Janczyk NSW $ 5.00 R.Stašionis NSW $ 15.00
J. A. Jūragis NSW $ 35.00 Mrs. J. Mičiulienė VIC $ 20.00
V. Baltutis SA $ 5.00 Z. Mackevičius VIC $ 35.00
H.Lenk VIC $ 15.00 K. Grig NSW $ 35.00
R. Lapinskas NSW $ 65.00 P Andrijaitis SA $ 10.00
Mrs. J. Gudelis SA $ 5.00 V. Aukštiejus VIC $ 20.00
P. Bielskis SA $ 5.00
Ms. B. Stankevičius TAS $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs. A Vingienė NSW $ 20.00 Mūsų Pastogės” administracija
Dr. A Jankus SA $ 35.00
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ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia tautiečius į 

Nepriklausomybės Šventės minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, vasario 26 dieną, 2 vai. p. p. Bankstown Sports Club, 

“Showroom” salėje, kampas Mona Street ir Greenfield Parade, Bankstown. 
Automobilių stovėjimo aikštelė po pastatu. įvažiavimas iš Mona Street. Nemokamo 
parkavimo kodas “Lithuanian function”.

Programoje:
Paskaita, kurią skaitys dr. Algimantas Kabaila
Meninė dalis, kurioje pasirodys tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
jaunesnieji šokėjai, Edis Barila su gitara, Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Įėjimas aukomis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
SUmS 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios - minėjimas yra 

ruošiamas sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 vai. po pietų Lietuvių Namuose Pettitt 
Park, Bell Post Hill.

Pamaldos - 8-30 vai. St Peter and Paul bažnyčioje. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėb’avomis.

PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys Birutė Prašmutaitė.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, “Aidai”, choras “Viltis” ir tautinių 
šokių grupė “Gegutė — Linas”.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.
Geelongo Apylinkės Valdyba

P.S. Ta pačia proga atšvęsim tradicinę Apylinkės Valdybos ruošiamą Šeimos 
Šventę, kuri turėjo įvykti praėjusių metų gruodžio mėnesį. Pietūs Bendruomenės 
nariams nemokamai, ne nariams-$10. (Nario mokestis metams-$5)

“Dainos Sambūrio” koncertas Hobarte
įvyks šeštadienį, vasario 25 dieną, 6 vai. po pietų Baptist Church salėje, 284 

Elizabeth Street.
Po koncerto lengvas užkandis ir pabendravimas su choristais toje pačioje salėje.
Vasario 16-oji bus paminėta ketvirtadienį, vasario 16 d., vėliavos 

iškėlimu prie draugystės sienos (WaU of Friendship) 188 Collins Street, Hobart.
Maloniai prašome atvykti į abu renginius. Juozas Paškevičius

Susitikimas su LR Prezidentu 
Sydnėjuje

LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris O AM 

su žmona Juta kartu su Sydnėjaus Lietuvių Klubu maloniai 
kviečia dalyvauti garbinguose pietuose, kurie skirti pagerbti LR Prezidentų 
Jo Ekscelencijų Valdų Adamkų ir žmoną Almu jų 2006 metų 
viešnagės Sydnėjuje proga.

Susitikimas - pietūs įvyks šeštadienį, vasario 25 dieną, 12 val.Taronga Function 
Centre, Bradley’s Head Road, Mosman.

Apranga - kostiumas.
Kaina - $100 asmeniui Vietų skaičius ribotas.
Vietas užsisakyti skambinant LR Garbės gen. konsului Sydnėjuje Viktorui 

Šlitcriui OAM tel.: 9498 2571 iki vasario 18 dienos (šeštadienio).

Nepriklausomybės Šventė Melbourne
Vasario 16-sios minėjimas Melbourne įvyks sekmadienį, vasario 12 dieną, 130 
vai. po pietų, Melbourne Lietuvių Namuose.
Meninėje dalyje pasirodys “Gintaro” šokėjai, taip pat išgirsite gražias dai
nas bei eilėraščius.

ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 

vai. p. p. Canberra Club, Civic.
Paskaitą šia proga skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Meninę dalį sudarys svečio iš Lietuvos Vytauto V. Lansbergio 

koncertas.
Baigsime Šventę tradiciniais pietumis, dėl kurių prašome registruotis pas 

Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283 iki trečiadienio, vasario 16 dienos.
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė 
Melbourno Federation Square

Šių metų vasario 16 dieną visi lietuviai kviečiami j Federation 
Square („Federacijos aikštę“) Melbourno miesto centre, kampas

tarp Flinders Street ir Swanston Street, kur bus minima Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Aikštėje plevėsuos aštuonios Lietuvos Respublikos vėliavos, o dideliame 
ekrane bus rodomas filmas „Skrydis per I .ietuvą“.

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Melbourne

“Musų Pastogė” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tel.: (02) 9790 2319, fax: (02) 9790 3233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Doniela, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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: litconmclb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bunks t omu, NSW 1885. 
Ibi.: (02)9790 2319, Faksas: (02)9790 3233, E-mail: mpastogc@bigpond.com 

Tinklapis: www.uscrs.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.Zelandijojc 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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