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LR Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma susitikime su Canbcrros lietuviais.

VdSIS" Lietuvos įvykių apžvalga
Nauja 

atominė 
elektrinė bus 

statoma 
Lietuvoje 
Baltijos šalių 

premjerai susitarė 
remti naujos ato
minės elektrinės 
statybą Lietuvoje -

tai numato vasario 27 d. Trakuose pasi
rašytas bendras komunikatas.

Vyriausybės spaudos tarnyba pranešė, 
kad investuoti i projektą ir naujos elektri
nės statybą bus kviečiamos Baltijos vals
tybių energetikos įmonės - “Lietuvos ener
gija”. “Latvcncrgo” ir “Ecstienergia”.

Lietuvos Premjero Algirdo Brazausko 
teigimu, Baltijos valstybių energetinio 
pažeidžiamumo problema nėra pakanka
mai suprasta Europos Sąjungos valstybių 
ir institucijų. Todėl reikėtų šį pažeidžia
mumą įvertinti ir nustatyti konkrečius 
veiksmus jam sumažinti. Jo nuomone. ES 
narės turi išlaikyti teise pačios pasirinkti 
plėtotinas energijos rūšis.

Baltijos valstybių premjerų pasirašy
tame komunikate numatoma, kad per 
šiuos metus bus parengta bendra Baltijos 
šalių energetikos strategija. Taip pat numa
toma analizuoti suskystintų dujų termina
lo ir saugyklų vystymo galimybes, ypač 
Dobelėje šalia Lietuvos ir Latvijos sienos.

Baltijos šalių premjerų susitikime pa
brėžta, kad labai svarbu sukurti realiai 
veikiančią ES vidaus rinką, kuri nėra 
įmanoma be ES valstybių energetikos 
sistemų integracijos.

Lietuvoje dabar veikia prieš kiek dau
giau nei 20 metų statyta Ignalinos ato
minė elektrinė su nesaugiais laikomais 
rusiškais RBMK tipo reaktoriais. Vykdy
dama narystės ES įsipareigojimus, Lietu
va pirmąjį jos reaktorių išjungė 2004-ųjų 
pabaigoje, o antrasis bus uždarytas 2009 
meti) pabaigoje.
Šveicarija Lietuvai -157 mln. litų

Šveicarija planuoja remti naujųjų 
Europos Sąjungos (ES) valstybių prog
ramas bei projektus ir vien Lietuvai ketina 
skirti beveik 71 mln. Šveicarijos frankų 

(157 mln. litų) paramą.Tai numatantį su
sitarimą Šveicarija su ES atstovais pasirašė 
vasario 27 d. Iš viso naujosioms ES narėms 
Šveicarijos parama sieks 1 mlrd. Šveicari
jos frankų (2,21 mlrd. litų).

Kovo 3-4 dienomis Lietuvoje lankysis 
Šveicarijos ekonomikos ministras Joseph 
Deiss. kuris planuoja aptarti Šveicarijos 
paramos panaudojimo klausimą.

Šveicarijos delegacijos vizito darbo
tvarkėje numatyti susitikimai su Premje
ru Algirdu Brazausku, ūkio ministru Kęs
tučiu Daukšių. J.Deiss taip pat lankysis 
Finansų ministerijoje.

Numatoma, kad Šveicarijos ekonomi
kos ministro vizito metu bus organizuo
jama Šveicarijos ir Lietuvos pareigūnų ir 
verslininkų apskritojo stalo diskusija 
glaudesnio dvišalio ekonominio bendra
darbiavimo galimybėms aptarti.
Lietuvos Šaulių Sąjungos istorija

(ELTA). Lietuvos Šaulių Sąjungos 85 
metų veikla įamžinta naujoje knygoje- 
albume “Lietuvos šaulių sąjunga valstybės 
ir visuomenės tarnyboje 1919-2004". 
Visuomenei šis svarus leidinys buvo pri
statytas vasario 23 d. Vilniaus įgulos kari
ninkų ramovėje.

Pasak sudarytojų, šis leidinys - tai 
naujausiųjų laikų šalies istorijos dalis, 
atskleista per Šaulių Sąjungos atsiradimo 
ir veiklos prizme.

“Džiaugiamės ir didžiuojamės savo 
praeitimi, organizacijos indėliu į jaunų 
žmonių patriotinį, pilietinį ugdymą, todėl 
išleistoji knyga - tai tiesiog mūsų atliktų 
darbų stiprinant ir aukojantis dėl Tėvynės 
įprasminimas,” - sako Lietuvos Šaulių 
Sąjungos vadas Juozas Širvinskas.

Archyvinėmis ir šių laikų nuotrauko
mis, kita fotodokumentine medžiaga 
gausiai iliustruotas albumo pobūdžio 
straipsnių rinkinys pasakoja apie Lietu
vos šaulius Nepriklausomybės kovose. 
Tėvynės sargyboje tarpukario metais, ko
vą prieš okupaciją, Lietuvos Šaulių Są
jungą išeivijoje, šios sąjungos atkūrimą 
Lietuvoje ir tolesnę jos veiklą. Prieduose 
skelbiami šaulių apdovanojimų kavalie
riai, yra asmenvardžių ir vietovardžių ro
dyklė bei knygos santrauka anglų kalba.

Nukelia į 2 psL

LR Prezidentas tęsia vizitą Australijoje
Pirmadienį, vasario 27 d., tęsdamas dar

bo vizitą Canberroje, LR Prezidentas 
Valdas Adamkus susitiko su Australijos 
Generalgubernatoriumi generolu ma joru 
Michael Jeffery ir Ministni Pirmininku 
John Winston Howard. Susitikimo metu 
aptartos dvišalių santykių politikos, eko
nomikos ir kultūros srityse perspektyvos, 
Europos Sąjungos darbotvarkės klausimai.

Prezidentas V. Adamkus pažymėjo, kad 
jam malonu viešėti Australijoje abierns 
šalims minint 15-ąsias diplomatinių san
tykių užmezgimo metines. „Australijai tai 
buvo gerovės metai, Lietuvai tuo tarpu te
ko „nuo nulio“ atkurti valstybę ir įgyven
dinti savo siekius sugrįžti į euroatlantinę 
bendriją“, - sakė jis.

Prezidentas pastebėjo, kad Lietuva ir 
Australija yra panašaus likimo šalys. 
„Laisvės idėjoms ištikimi piliečiai sukūrė 
nepriklausomas, demokratines valstybes. 
Lietuva savo gyvenimą kuria besirem
dama demokratinių valstybių pavyzdžiu, 
besivadovaudama geros kaimynystės 
principu skleidžia liberalios demokrati
jos idėjas“. - sakė jis.

Kalbėdamas apie dvišalių santykių plėt
ros perspektyvas. Prezidentas V. Adamkus 
p;ižymėjo, kad J Jetuvos ir Australijos kariai 
sėkmingai dalyvauja tarptautinėse misijose 
/Afganistane, tuo prisidėdami prie saugumo 
ir stabilumo pasaulyje užtikrinimo. Tačiau 
Prezidentas apgailestavo, kad australų vers
las ir investicijos dar „neatrado“ Lietuvos, 
nors Lietuvoje yra palyginti nedidelė mo
kesčių našta, neužšąlantis tranzito uostas 
Europos Sąjungos ir Ryti) rinkų kryptimis, 
stiprios žemės ūkio tradicijos.

Prezidentas V. Adamkus pakvietė Aus-

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus (centre) ir Melbourne jaunieji 
lietuviai susitikime Rotušėje, North Melbourne.

Singapūre - Valdo Adamkaus vardo orchidėjos
Vasario 25 d. Singapūro orchidėjų par

ke įvyko iškilminga ceremonija, kurios 
melu naujai orchidėjų rūšiai buvo suteik
tas Valdo Adamkaus vardas. Ceremonijoje 
dalyvavo su valstybiniu vizitu šioje šalyje 
viešintis I JetuvosPrezidentas Valdas Adam
kus ir jį lydinti delegacija.

Orchidėja laikoma nacionaline Singa
pūro gėle ir jos rūšims yra suteikiami šalį

Lieluvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus (kairėje) ir Australijos Minis
tras Pirmininkas John Howard.

tralijos Ministrą Pirmininką John Howard 
kartu su australų verslo bendruomene jiems 
patogiu laiku apsilankyti Lietuvoje.

Australijos Generalgubernatorius pažy
mėjo. kad lietuviams, kaip daugeliui tautų 
teko nelengva pokario migrantų dalia. 
„Australijoje įsikūrę lietuviai tapo gerais 
šios šalies piliečiais, darbu prisidedančiais 
prie jos ekonominės sėkmės bei puoselė
jančiais savo tautines tradicijas ir papro
čius“, - sakė Generalgubernatorius.

Kalbėdamas aktualiais Europos Sąjun
gos darbotvarkės klausimais. Ministras 
Pirmininkas John I loward domėjosi, kaip 
Lietuva vertina savo narystę E

Po susitikimo Australijos Generalgu
bernatorius surengė oficialius pietus Lie
tuvos Prezidento Valdo Adamkaus ir po
nios Almos Adamkienės garbei Baigdamas 
vizitą Canberroje Prezidentas V. Adamkus 
lankėsi Karo Memoriale irpadėjo vainiką 
ant nežinomo kareivio kapo.

(Pagal Prezidento spaudos tarnybą) 

aplankančių kitų valstybių vadovų, žymių 
žmonių vardai V. Adamkaus orchidėja yra 
gelsvos ir vyšninės spalvos.

Singapūre viešėjęs Valdas Adamkus su
sitiko su Singapūro Prezidentu Scllapan 
Rama Nathan, Premjeru Hsien Loong, da
lyvavo Lietuvos ir Singapūro verslo forume. 
Tai buvo pirmasis Lietuvos vadovo vizitas 
Singapūre dvišalių santykių istorijoje. □
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S£ Trumpai iš visur
♦ Vasario 25 d. 
keli šimtai kalinių 
pradėjo riaušes di
džiuliame Pul - i - 
Charki kalėjime 
Afganistane. Riau
šėms vadovavo ten 
įkalintų Taliban 
sukilėlių lyderiai. 
Kaliniai pagrobė 
keletą įkaitų ir 

užsibarikadavo. Kalėjimą apsupo policija 
ir Afganistano kariuomenės daliniai. Tik 
vasario 28 d. Taliban lyderiai pradėjo 
derybas su valdžios atstovais ir atidavė 
per riaušes žuvusių asmenų kūnus. Kali
nių sukilimas baigėsi prieš pat JAV pre
zidento George W Bush ir jo žmonos Lau
ros vizitą Afganistane kovo 1 d.
♦ Visų Irako politinių ir religinių gru
puočių lyderiai susirinko vasario 25 d. 
Bagdade pasitarimams, kaip sustabdyti 
krašte riaušes ir žudymus, minioms rea
guojant į Auksinės mečetės susprogdini
mą Samarra mieste. Tos pačios dienos 
vakare šiitas Irako ministras pirmininkas 
Ibrahim al-Jąafari, lydimas žymių sunitų 
ir kurdų politikų, per televizijos tinklą 
kreipėsi į Irako gyventojus, prašydamas 
neįsileisti j tarpusavio kovas.
♦ Po vienos ramesnės dienos, Irake vėl 
prasidėjo žudynės irsprogdinimai. Vasario 
28 d. per keletą sprogimų Bagdade ir kito
se vietovėse žuvo bent 34žmonės, jų tarpe 
du britų kariai Amara mieste, Irako pie
tuose. Kovo 1 d. Bagdade viena po kitos 
sprogo trys bombos įvairiose miesto da
lyse, užmušdamos 28 žmones.
♦ Kovo 1 d. teismo salėje Bagdade buvęs 
Irako diktatorius Saddam Hussein prisi
pažino įsakęs mirtimi nubausti 148 irakie
čius šiitus Dujail kaime, nes ten i jį buvo 
paleisti šūviai, bandant jį nužudyti. Jis prisi

pažino įsakęs konfiskuoti vyrų ūkius ir su
naikinti jų sodus ir pasėlius, o taip pat pa
kartotinai įsakęs mirtimi nubausti nepilna
mečius vyrus. Saddam Hussein pabrėžė, 
kad jo įsakymai buvę teisėti pagal to meto 
Irako įstatymus ir tik jis vienas esąs atsa
kingas už Dujail kaimo šiitų nubaudimą.
♦ Egipte archeologai surado seną saulės 
šventyklą su didžiulėmis faraono Ramses 
II statulomis. Šis faraonas, valdęs Egiptą 
1290 - 1223 pr. Kristų, pasižymėjo savo 
karo žygiais ir didžiulių šventyklų staty
mu. Naujai surastoji šventykla buvo užtik
ta Kairo mieste, po rinkos aikšte. Dabarti
nė prekyvietė bus iškelta kitur, kad ar
cheologai galėtų atkasti visą šventyklą.
♦ Mokslininkai Indonezijoje taip pat 
pradėjo kasinėjimus Sumbawa saloje, ban
dydami atkasti ugnikalnio išsiveržimo pa
laidotą karalystę. Jie tikisi, kad atkastas 
miestas bus panašus savo reikšme archeo
logijai Italijos Pompėjai. 1815 mTambora 
ugnikalnio išsiveržimas užmušė 117,000 
Sumbawa salos gyventojų ir padengė Tam- 
bora miestą 3 metrų pelenų ir lavos sluoks
niu. Ši sala yra į rytus nuo mažesnės bet 
garsesnės Bali salos, tarp Lambok ir Flores 
salų. 1815 m. ugnikalnio išsiveržimas bu
vo jaučiamas visame pasaulyje, atšaldęs 
pasaulio atmosferų 1816 metais. Jį nustel
bė savo efektu tik 1883 metais įvykęs 
Krakatau ugnikalnio sprogimas.
♦ Kovo 1-4 dienomis JAV prezidentas 
George Bush apsilankė Afganistane, In
dijoje ir Pakistane, susitikdamas su šių 
valstybių vyriausybių galvomis. Ypač 
svarbūs buvo jo susitikimai New Delhi ir 
Islamabade, aptariant kovą su terorizmu, 
Indijos ir Pakistano tarpusavio santykius 
bei branduolinės energijos panaudojimą 
taikiems tikslams. Pakistano vyriausybė 
panaudojo ypatingas priemones užtikrinti 
JAV prezidento saugumą jo vizito metu.O

Lietuvos kariuomenei - milijonai iš JAV
JAV ir šiemet Lietuvos gynybai suteiks 

13.6 mln. JAV dolerių (39.3 mln. litų) fi
nansinę paramą. Karinė parama tęsiasi jau 
daugiau kaip dešimtmeti

Pagal JAV Užsienio ginkluotųjų pa
jėgų finansavimo programą (Foreign 
Military Financing, FNF) šiemet Lietuvą 
pasieks 4,455,000 JAV dolerių (12.9 mln. 
litų) parama, kuri bus naudojama kariuo
menės modernizavimui.

Pagal kitą, Tarptautinio karių moky
mo (International Military Education and 
Training, IMET) programą, Lietuvos ka
riuomenei bus skirta dar 1.118,000 JAV 
dolerių (3.2 mln. litų).

Be to, pagal JAV prezidento George W 
Bush paskelbtą “Solidarumo partneriams 
kovoje už laisvę iniciatyvą” (“Solidarity 
Initiative to Support our Partners in 
Freedom”), Lietuvos kariuomenės dalyva
vimui tarptautinėse operacijose Irake ir 
Afganistane bus skirta 8 mln. JAV dolerių 
(23.2 mln. litų).

2005 metais pagal FMF programą JAV 
Lietuvai skyrė maždaug 6.4 mln. JAV

Palydovinis kanalas išeivijai?
(BNS). Europos ir Šiaurės Amerikoje 

gyvenantys lietuviai netrukus gali išvysti 
specialiai išeivijai skirto palydovinio ka
nalo laidas.Kaip rašo dienraštis “Lietuvos 
žinios”, iniciatyvos ėmęsis TV vadovas 
Kęstutis Petrauskis pabrėžia, kad dėl kelis 
milijonus litų per metus kainuosiančio 
projekto turės apsispręstipati valstybė.

Kuriant valstybės ilgalaikę strategiją 
lietuvių išeivijos atžvilgiu, Lietuvos nacio
nalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovas 
K. Petrauskis puoselėja viltis, kad dar 
šiais metais bus padėtas pagrindas išeivius 
džiuginsiantis palydovinis kanalas. Pla
nuojama, kad jo pagrindą sudarys Lietuvos 
televizijos antrasis kanalas (LTV2).

Anot K-Pctrauskio. į visuomeninį trans

dolerių, 2004-siais - 6.4 mln. dolerių, 
2003-siais - 7 mln. JAV dolerių.

Pagal IMET programą 2004-siais ir 
2003-siais Lie tuvai buvo skirta po 1.2 mln. 
dolerių.

Be to, JAV remia I Jetuvos vadovaujamą 
Afganistano Goto provincijos atkūrimo 
grupės misiją. Pernai buvo skirta daugiau 
kaip 30 mln. JAV dolerių stovyklos įkur
dinimo, aprūpinimo ir palaikymo darbams, 
kuriuos atliko JAV gynybos rangovė kom
panija “Kellogg Brown and Root” (KBR). 
Jiyra susieta su Halliburton koncernu, ku
riam vadovavo viceprezidentas Robert 
Cheney.

Lietuva ir JAV memorandumą dėl ben
dradarbiavimo gynybos ir karinių santy
kių srityse pasirašė 1994 metais. JAV yra 
aktyvi paramos teikėja Lietuvai vykdant 
kariuomenės reformą, taip pat užtikrina 
visokeriopą paramą šalies kariams, daly
vaujantiems tarptautinėse operacijose. JAV 
taip pat aktyviai teikė pagalbą Lietuvai 
siekiant narystės NATO.

(Pagal BNS)

liuotoją jau prieš kurį laiką kreipėsi Či
kagos lietuvių televizija prašydama pagal
bos kuriant lietuvišką kanalą visoms JAV.

LTV jau dabar dalį savo programos 
teikia čikagiškiams. Antrojo kanalo laidos 
per palydovą patenka į Londoną, iš kur 
kabeliais siunčiamos į Ameriką.

“Dabar jie turi planą transliuoti visą 
dvylikos valandų originalią programą 
Amerikoje. Tačiau kabelinių tinklų kompa
nijos kompanijos reikalauja transliuoti visą 
parą. Iškilo klausimas, kas finansuos šį 
projektą, kuriam reiktų apie 2,5 mln. litų”, 
- pasakojo K.Petrauskis.

Jo teigimu, dalį būtinų lėšų surinktų 
Čikagos (ir kitur) lietuvių televizija su
rinktų iš abonentų. □

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

laidinio atsiradimo motyvus bei aplin
kybes apžvelgė pagrindiniai knygos su
darytojai Sigitas Jegelavičius irVilius Ka
valiauskas. Apie Lietuvos Šaulių Sąjungos 
vaidmenį XXI a. kontekste kalbėjo istori
kas profesorius Alfredas Bumblauskas.

Lietuvos Šaulių Sąjunga - jau beveik 90 
metų veikianti visuomeninė organizacija, 
užsiimanti pilietiniu patriotiniu jaunimo 
ugdymu, jų parengimu karinei tarnybai, 
parama policijai ir pagalba gyventojams 
stichinių nelaimių atveju. Sąjunga vienija 
beveik 10,000 narių, iš jų daugiau kaip 
6,000-jaunieji šauliai.
Geriausia praėjusių metų knyga

Rašytojos Jurgos Ivanauskaitės, šiuo 
metu kovojančios su sunkia liga, kūrinį 
“Miegančių drugelių tvirtovė” skaitytojai 
išrinko geriausia praėjusių metų knyga. 
Tokie konkurso rezultatai buvo paskelbti 
Baltijos/Vilniaus knygų mugės metu.

Rašytojai J. Ivanauskaitei šiemet buvo 
įteikta ir valstybinė kultūros bei meno 
premija už atvirumą pasauliui bei jo kul
tūrinės įvairovės atspindėjimą knygoje 
“Tibeto mandala”, o taip pat kintančių 
vertybių pojūtį romanuose. Prieš dešimt
metį ji išgarsėjo knyga “Ragana ir lietus”.

Į “Geriausios knygos 2005” titulą taip 
pat pretendavo Lauros Sintijos Černiaus
kaitės “Artumo jausmas”. Gintaro Beresne
vičiaus “Pabėgęs dvaras”, Kęstučio Navako 
“Gero gyvenimo kronikos” ir Sigito Pamiš
kio “Miegas ir kitos moterys”.

Vilniuje siautėjo Užgavėnių 
personažai

Vilniaus Pavilnių ir Verkių parkuose

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2006.03.08, psl. 2 

Užgavėnių šventės me tu (vasario 28 d.) šur
muliavo persirengėliai -"velniai”, “gilti
nės”, “meškos”, “čigonai”, “žydai”.

Dar prieš vidurdienį Verkių parke per
sirengėliai sugužėjo į Jeruzalės pradinės 
mokyklos kiemą, kur susirinkusiuosius 
vaišino arbata bei blynais. Čia vyko Laši
ninio ir Kanapinio kova, laužo liepsnose 
buvo sudeginta More. Užgavėnių šventės 
dalyvius linksmino Muzikos akademijos 
folkloro ansamblis “Lauksna”. Vėliau per
sirengėliai leidosi į kelią lankyti parko 
teritorijoje įsikūrusių is taigi; bei gyventojų.

Vakare Pavilnių parke persirengėliai, 
grodami armonika, barškindami tarškynė
mis bei dainuodami tradicines senoviškas 
dainas, lankė apylinkės gyventojus. Šventės 
kulminacija - Morės deginimas ant Jokū
bo kalno, po Lašininio ir Kanapinio kovos. 
Lietuvoje paukščių gripo nerasta

(EITA). Lietuvos Nacionalinė veterina
rijos laboratorija, per praėjusią savaitę 
ištyrusi 70 nugaišusių laukinių ir naminių 
paukščių, gripo viruso nenustatė. Praneši
mai apie nugaišusius paukščius buvo gauti 
iš Kauno ir Vilniaus apskričių, Vilniaus, 
Ukmergės. Alytaus ir Telšių miestų.

“Svarbu kuo ankščiau nustatyti paukš
čių gripą laukiniams migruojantiems 
paukščiams, todėl veterinarijos specialis
tai reaguoja į visus pranešimus - įvertinę 
situaciją ir nuvykę j nurodytą vietą paima 
nugaišusius paukščius tyrimams Naciona
linėje veterinarijos laboratorijoje”, - sakė 
valstybinis ekspertas Vaidotas Kiudulas.

Gyventojai prašomi neliesti nugaišusių 
arba leisgyvių laukinių paukščių.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,EITA, BNS, LGfflCir “Bernardinai”.

ES labdarai - vietinės kliūtys
Po užtrukusios painiavos rengiantis 

skirstyti Europos Sąjungos labdarą sun
kiai besiverčiantiems žmonėms, šiomis 
dienomis į Alytų jau turėtų atkeliauti pir
mosios tonos miltų, ryžių ir makaronų. 
Tokią paramą kas mėnesį turėtų gauti 
183,000 Lietuvos žmonių, kurių mėnesio 
pajamos ne didesnės kaip 215 litų per 
mėnesį, - rašo dienraštis “Lietuvos žinios”.

Maisto paketų dalybų vargingai gy
venantiems piliečiams vos nesužlugdė 
grūdų perdirbėjai. Iki paskutinės minutės 
delsusi pasirašyti sutartį dėl miltų ir ma

Raganų paroda
Vasario 20 d ienos vakarą Vilniaus mo

kytojų namuose siautėjo ne tik lininės, bet 
ir tikros raganos, mat buvo atidaroma 
tautodailininkės Onos Valickienės paroda 
“101 Ragana”.”Jau senokai siuvu ir mezgu 
lėles. Tačiau jas ilgainiui tampa nuobodžios. 
Raganos - “spalvingos asmenybės”: jos gali 
būti linksmos, piktos ir su “charakteriu”, - 
sakė O.Valickienė.

Renginio metu vaiki; grupė iš Telšių 
šoko raganų šokį, siautėjo ragana “nuo 
Šatrijos kalno”, kuri svečius vaišino raga
nišku gėralu. Atkeliavo ir Vyriausioji Lie
tuvos ragana - Vilija Lobačiuvienė.

Tai jau trečioji tautodailinkės iš Telšių 
paroda raganų tematika.

Vilniaus mokytojų namų pranešime 
skelbiama, jog parodoje bus galima pa

Sydney Lithuanian Information Centre ( SL1C J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

karonų tiekimo iš projekto pasitraukė 
konkursą laimėjusi bendrovė “Šiaulių 
grūdai”. Tapti tiekėja atsisakė ir Panevėžio 
“Malsena”. Labdaringą projektą įgyven
dinti ėmėsi “Kauno grūdai”.

Kadangi Briuselis praktiškai neskyrė 
pinigų projektui įgyvendinti, apmokėti 
produktų laikymo sandėlyje išlaidas pri
verstos savivaldybės. Be to, pinigų prašo
ma ir iš Žemės ūkio ministerijos.

Kas mėnesį vargingai gyvenatys žmo
nės gaus maždaugpo 5 kilogramų maisto 
paketus su ryžiais, miltais ir makaronais.

matyti įvairių dydžių, iš skirtingų medžia
gų pagamintų raganų, kiekviena savita, 
originali, o viena jų - žmogaus dydžio. Ją 
O.Valickienė kūrė drauge su tautodai
lininku Adomu Kvasu.

Esminė parodos detalė, atsispindinti 
visuose eksponatuose - linas.

“Kurdama raganas daugiausiai naudo
jau natūralias medžiagas, net raganų plau
kai sukurti iš šukuotų linų”, -sakė tautodai
lininkė.

Autorė yra konkursų „Auksarankė 
mezgėja 2001'', „Skudurinė Onutė”, pa
rodos “Ką pasėsi” nugalėtoja, edukacinių 
projektų „Išmok pasiūti lėle” kūrėja, ne
maža tautodailės parodų, skirtų Žemaiti
jos raganoms iniciatorė, respublikinių pa
rodų dalyvė. □
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Naujojoje Zelandijoje LR Prezidentą V Adamkų pasitiko maoriai, o išleido lietuviai

LR Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma (sėdi centre), delegacija ir verslininkais susitikime su Naujosios Zelandijos lietuviais. Ritos Baltušytės nuotrauka.

Rita Baltušytė

„Labas, kaip jaučiatės?“ - tokiais žo
džiais Prezidentą Adamkų Naujojoje 
Zelandijoje užkalbino Naujosios Zelan
dijos karinio jūrų laivyno jaunesnioji lei
tenante Daniele East. Pramokti lietuviš
kai jai padėjo kariai lietuviai, sutikti tar
nybos metu Afganistane.

Šiuo metu su specialiųjų pajėgų vaiki
nais susirašinėjanti mergina planuoja ke
lionę į Lietuvą, o praėjusį antradienį (va
sario 28 d.) ji su kitų Naujosios Zelandijos 
karinių pajėgų atstovais pasitiko Lietuvos 
vadovą ir jį lydinčią delegaciją Naujosios 
Zelandijos Generalgubernatoriaus rūmuo
se Aucklande. Lietuvių karių drąsa ir iš
tverme Afganistane taip pat žavėjosi ir 
Aucklando oro uoste delegaciją General- 
gubernatorės Sylvia Cartwright vardu 
išlydėjęs plkn. leitn. Peter Kelly.

Prieš patekdamas į rūmus Lietuvos 
vadovas turėjo išlaikyti tradicinį senųjų 
Naujosios Zelandijos gyventojų maorių 
tradicinį pasveikinimą-išbandymą. pana
šų į tą, kurį kartais matome per televiziją 
prieš rugby rungtynes, kai žaidžia Naujo
sios Zelandijos futbolininkai. Programą 
atliko Naujosios Zelandijos gynybas pajėgi) 
etninis ansamblis „Kaumatua“.

Po priėmimo pas Gcncralgubernatorę. 
kuriame dalyvavo ir naujai paskirtas LR 
Garbės generalinis konsulas Naujojoje 
Zelandijoje Jurgis Pečiu laitus. Prezidentas 
Adamkus Naujosios Zelandijos oro pajėgų 
lėktuvu išvyko į šalies sostinę Wclingtoną.

Tenai „Duxton“ viešbučio konferenci
jų salėje vyko dalykiniai pokalbiai su Nau
josios Zelandijos min.pirmininkc Helen 
Clark, užsienio reikalų ministru Winston 
Peter ir opozicijos vadovu Don Brash.

Vakare darbo vakarienės metu minis
trės pirmininkės rezidencijoje, lietuviams 
didelį įspūdį padarė energingos ir griežtai 
atrodančios premjerės Helen Clark ir ki
tų dalyvių pasirengimas pokalbiui, išsa
mi jų turima informacija, dalykiški klau
simai apie Lietuvą.

VAdamkaus vizitui Naujoje Zelandi

Naujosios Zelandijos lietuvės vienintelės pasitiko LR Prezidentą Valdą Adamkų (cen
tre) pasipuošusios tautiniais rūbais. . Ritos Baltušytės nuotrauka.

joje ketvirtį puslapio vakar skyrė 
Welingtone leidžiamas dienraštis. Didelė 
V.Adamkaus. priimančio garbės sargybą, 
nuotrauka iliustruotame straipsnyje, pa
vadintame „Baltijos vadovas - apie mainus 
skatinantį vizitą“, nurodoma, jog nors 
Naujoji Zelandija ir Lietuva praeityje ne
turėjo jokio dvipusio kontakto, šiuo motu 
Naujoji Zelandija eksportuoja į Lietuvą 
žuvies, vilnos ir gyvūnų produktus, kurių 
bendra metinė vertė apie 5.7 milijonų 
Naujosios Zelandijos dolerių (apie 11 
milijonų litų), ir kad Prezidentą lydinti 
verslininkų delegacija bei užsienio reika
lų ministras Antanas Valionis tikisi, kad 
netrukus Naujojoje Zelandijoje padidės 
importas iš Lietuvos. Šiuo metu čia įveža
ma 145,000 NZ dolerių vertės stiklo ga
minių, virvės bei audeklų.

A.Valionis sakė, kad didžiausias vers
lo laimėjimas šioje kelionėje, yra tai. kad 
australas investuotojas pasiryžęs Lietuvo
je steigti prestižinį hipodromą tarptauti
nėms žirgt) lenktynėms, organizuojamoms 
panašiu principu kaip Formų la-1 varžybos.

Paskutinę valstybinio vizito Naujojoje 
Zelandijoje dieną, kovo 1, Prezidentas 
Adamkus iš ryto padėjo vainiką ant 
Nežinomo kareivio kapo Nacionaliniame 
karo memoriale. Pasižiūrėti šių tauriai 
iškilmingų apeigų, kaip ir maorių sveiki
nimo ceremonijos, apsimokėtų koman
diruoti pretendentus į Lietuvos įvaizdžio 
kūrėjus ir ponus atsakingus už patriotiz
mo skatinimą Lietuvoje.

Po žuvusiųjų karių pagerbimo-lėktu
vu atgal j Aucklandą. Čia netoli oro uosto 
esančiame vynuogyne įsikūrusioje „Vilią 
Maria“ konferencijų ir pobūvių komplek
se Prezidento Adamkaus laukė kivių že
mėje gyvenantys lietuviai. Kivis - bespar
nis paukštis, kurį nesunku įsivaizduoti, prie 
kivio vaisiaus pridėjus ilgoką geltoną sna
pą. Tai ne oficialus šalies simbolis, kaip 
Australijos - kengūra.

Salėje, kur susitikimas prasidėjo, visą 
galinę sieną dengė Lietuvos trispalvė, ku
ri Vasario 16-ją buvo iškelta Aucklando 
uosto tilto arkos viršūnėje. NZ vyriausybės 

nutarimu, kiekviena etninė grupė savo vals
tybės nepriklausomybės dieną gali iškelti 
vėliavą toje garbinga laikomoje vietoje.

Garbės generalinis konsulas J.Pcčiu- 
laitis sakė, kad į susitikimą su Prezidentu 
Adamkumi atvyko apie pusantro šimto 
žmonių. Kai kurie keliavo net 500 kilo
metrų. Aucklandas buvo vienintelė vieta, 
kur Prezidentą pasitiko moterys, pasipuo
šusios tautiniais rūbais. Pavyzdžiui, kad 
pamatytų Prezidentą 200 kilometrų auto
mobiliu iš Hamiltono miesto su vyru ir 
vienu iš keturių sūnų įveikusi p. Milda 
Hartley buvo pasipuošusi daugiau nei prieš 
100 metų savo močiutės Lietuvoje išausta 
prijuoste (ji prisipažino, kad visą kostiu
mą teko smarkiai praplatinti, o kikliką ir 
visai naują pasiūti). Beje, Milda buvo pa
skutinė dabar jau iširusios Naujosios Ze
landijos Liet. Bendruomenės pirmininkė.

Po Antro pasaulinio karo Naujojoje Ze
landijoje įsikūrusių lietuvių per pusšimtį 
metų praretėjusias gretas šiek tiek papil
do ir lietuviškąją veiklą pagyvina jauni
mas, neseniai atvykęs iš Lietuvos. Jau yra ir 
Naujojoje Zelandijoje gimusių lietuviukų.

Nuotraukoje kairėje- straipsnio autorė, Milda Hartley ir Prezidento atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė. Nuotraukoje dešinėje - nauji, jauni Naujosios Zelandijos lietuviai 
su N. Zelandijoje gimusia lietuvaite .lulie Makauskas.

Pietuose pas Generalgubernatorių
Kaip jau anksčiau pranešta, vizituojan

čiam LR Prezidentui Valdui Adamkui ir jo 
žmonai Almai Australijos Generalguber
natorius Sir Michael Jeffery ir žmona 
Marlena vasario 27 dieną suruošė garbės 
pietus, kuriuose dalyvavo kai kurie Prezi
dento delegacijos nariai ir keliolika kvies
tinių svečių.

Jų tarpe buvo Australijos lietuvių, 
diplomatijos bei Australijos valdžios 
atstovų. Oficialų dalyvių sąrašą vėliau 
paskelbė Generalgubernatoriaus kance
liarija.

“In the afternoon, the Governor-General 
and Mrs Jeffery received the President of the 
Republic of Lithuania, His Excellency Mr 
Valdas Adamkus and Mrs Alma Adamkienė, 
and afterwards hosted an Official Luncheon 
in honour of the President and Mrs 
Adamkienė. The President was accompanied 
by His Excellency Mr Antanas Valionis, Mr 
Egidijus Vareikis, Mr Edminas Bagdonas,

Susitikime dalyvavo ir 10 verslininkų 
delegacijos narių. Naujojoje Zelandijoje 
pasivijusių Prezidentą po sėkmingų 
dalykinių pokalbių Melbourne.

Po neilgų oficialių kalbų visiems ben
drai nusifotografavus salėje, šeimininkai 
ir svečiai pabiro vejoje šalia marle apdeng
tų vynuogienojų. Buvo vaišinami jūrų 
gėrybėmis, dešrelėmis, miniatiūriniais su
muštiniais ir. aišku, N. Zelandijos raudonu 
bei baltu vynu. Linksmame šurmulyje buvo 
fotografuojamasi su Prezidentu, kalbama
si kai kas jam dėstė ir savo bėdas.

Atsisveikindami N. Zelandijos lietuviai 
šaukė „Tegyvuoja Prezidentas!“, „Ilgų metų 
Prezidentui!“. Valdas Adamkus dėkoda
mas atsakė: „Pasinaudosiu jūsų patarimu!“

Tiesiai po susitikimo su lietuviais nu
vykęs į oro uostą Prezidentas Adamkus 
išvyko į Tailandą. Tailando užsienio reikalų 
ministerija dar iš vakaro susisiekė su Lie
tuvos Prezidento tarnyba ir užtikrino, kad 
šalies ministras pirmininkas laukia Lietu
vos vadovo, nepaisant to. kad paleistas 
Tailando parlamentas ir šalį yra apėmęs 
politinis neeilinis skandalas. □

Ms Rita Grumadaitė, Dr. Ramūnas Vilpi- 
šauskas, Mr Giedrius Puodžiūnas, Mr Jurgis 
Vilčinskas, and Mr Remigijus Norgėla. Other 
guests included the Honourable Bronwyn 
Bishop MP, Professor Vijoleta Braach- 
Maksvytis and Mr Martin Braach-Maks- 
vytis, Mr Doug Chester, His Excellency Dr. 
Ivan Fsadni and Mrs Rita Fsadni, Mrs Eglė 
Garrick and Dr. John Garrick, Lieutenant 
General Ken Gillespie AO DSC CSMand Mrs 
Cannel Gillespie, Senator Annette Hurley, Mr 
Paul Jokūbaitis and Mrs Danguolė Jokū
baitis, Mr Vic Martiiius and Ms Baiba 
Kalnins, Mr Chris Pappas and Mrs Josie 
Pappas, Mr Romas Pocius and Mrs Lidija 
Šimkutė-Pocius, Dr. Liuda Popenhagen and 
Dr. Ron Popenhagen, Ms Gražina Pranaus- 
kas, Mr Theodore Rotcas, Mr Viktoras Šiite- 
ris OAM and Mrs Juta Šliteris, Mr Linas 
Zaikauskas and Ms Sophie Zaikauskas, and 
Mr Andrew Žilinskas and Ms Aida Tučiūtė”.
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Lietuviai pasaulyje_____________
Niūrūs Afganistano vaizdai

Lietuvos karių Afganistane spaudos atstovu yra majoras Albertas Duse- 
1/iČiUS. Sutrumpintai spausdinamejo įspūdžius, perduotus per DELF1 agentūrą. Red.

Teškindami ratais šlapią, slidų molį, 
šiaip ne taip pakylame slėnio šlaitu. 
Pabėgėlių stovykla. Šalia išvažinėto lauko 
kelio, tiesiog ant šlaito gal trys duvalu. 
Vargani net Afganistano kontekste. Tik 
molio sienos ir stogas. Langai kažkaip 
apkamšyti plastiku, ant durų tiesiog kabo 
Jo didesnis gabalas. Suvargusi moteris 
šlapia burka kuria ugnele po arbatinuku 
tiesiog lauke.

Mus pasitinka vyrai ir vaikai. Mes jų 
viltis. Dar prieš porą savaičių šie žmonės 
neturėjo nieko: nei krosnelės, nei kuro, nei 
kuo jį atsivežt. Speiguotas žiemos naktis

IX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimas Urugvajuje

Nuotraukoje - IX Pietų Amerikos US suvažiavimo dalyviai.

Šių metų sausio 15 dieną baigė darbą 9- 
asis Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Suvažiavimas (PAI JS),kuris įvy
ko Urugvajaus Respublikoje ir kuriame 
dalyvavo atstovai iš Argentinos, Brazilijos, 
Kanados, Kolombijos. Taip pat svečiai iš 
Vokietijos ir Lietuvos. Suvažiavime daly
vavo apie 40 Jaunimo Sąjungos astovų.

Suvažiavimas prasidėjo sausio 7 dieną, 
šeštadienį. Lietuvių Kultūros Centre. Urug
vajaus sostinėje - Montevideo mieste. Ati
darymo iškilmėse dalyvavo svarbūs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės asmenys.

Iš Lietuvos dalyvavo dvi valdžios at
stovės: Vida Bagdonavičienė (Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento (TMID) 
vicedirektorė) ir Violeta Raulynaitienė 
(TMID. Išeivijos skyriaus direktorė).

Pirmą suvažiavimo dieną - sekmadie
nį, sausio 8 d., ryte dalyviai keliavo į 
„Canclones” miestą, kuriame Shangrila 
priemiestyje yra „Eduardo” sodyba, šiuo 
melu priklausanti Urugvajaus Lietuvių 
Bendruomenei.

Pirmadienį, suvažiavimo dalyviai jau 
turėjo progos išklausyti etnologų įdomius 
pasakojimus apie lietuvių senovės pa
pročius. apie mitus, vandens ir ugnies reikš
mę purifikacijos procese ir taip pat da
lyvauti bendrose diskusijose. Etnologai 
nemažai kalbėjo apie šv. Jono reikšmę 
lietuvių kultūroje ir „Joninių” apeigas, ku
rios švenčiamos ir šiais laikais.

Antradienį, dalyvaujant ne tik jaunimo 
atstovams, bet ir svečiams, buvo pravestos 
„diskusijos”, tai bendrai dalyvių pokal
biai. kurie pasauliniuose kongresuose 
žinomi kaip „studijų dienos”.

Po to, kanadietis Tomas Kuras oficia
liai pristatė suvažiavimo dalyviams šiais 
metais ruošiamą Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Kongreso programą. Kon
gresas įvyks birželio 23 - liepos 9 dienomis 
Kanadoje. Programa yra padalinta taip, kad
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jie išgyvendavo kelioms šeimoms sugulus 
vienam kambary ir šildant vienas kitą sa
vo kūnų šiluma. Šiandien jau turi du asi
liukus, kuriais gali nukeliauti 20 km prisi
rinkti žolių ir stagarų. Jie taip ir daro.

Vaikų aplinkui zuja daug. Čia moterys 
jų gimdo vidutiniškai šešis, jų viltis - kad 
kai kurie išgyvens. Vaikai murzini, susi
vėlę ir daugiausiai basi, urmu užgriūva 
bedalijančius saldainius. Gavę vieną tuoj 
pat jį slepia ir prašovei. Jie žino, kad visada 
reikia kaupti atsargas. Berniūkščiai iš- 
stumdo drovesnes mergaites, stipresni - 
silpnesnius. Čia - kiekvienas už save, o 

vyks trijuose miestuose - Hamiltone, 
Montrealyje ir Toronte.

Trečiadienį, apie vidudienį dalyviai 
sugrįžo į Montevideo miestą. Ta pačią 
dieną, vakare, Lietuvių Kultūros Centre 
vyko oficialus atidarymas naujai atre
montuotų draugijos patalpų. Šiam projek
tui nemažai materialiai prisidėjo Lietuvos 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas, siekdamas kad draugija galėtų 
atgauti pastatą ir po to, jį suremontuoti.

Ketvirtadienį buvo tęsiamos diskusi
jos. Per jas turėjo progos pasisakyti įvairių 
valstybių atstovai, išdėstydami savo krašto 
kultūrinės veiklos pliusus ir minusus.

Penkiadienį, suvažiavimas pergyveno 
vieną iš maloniausių ir emocingų mo
mentų. Montevideo mieste. „Pajas 
Blancas” vietovėje, prie Rio de la Plata 
pakrantės, buvo suvaidintos „Joninės” 
kurioms jaunimas ruošėsi visą savaitę. 
Vaidinime buvo supinta dainų, šokių, 
žaidimų, vykusių pagonybės laikų pa
pročiais ir apranga. Pasibaigus vaidini
mui. iškilmingoje eisenoje visi dalyviai 
žygiavo prie upės kranto, kur merginos 
nuleido vainikus su degančiomis žva
kutėmis. taip kaip kadaise darydavo lie
tuviai.

Šeštadienio ryte suvažiavimo dalyviai 
aplankė Montevideo miesto maisto 
turgavietę „Mercado del Puerto”, kur tu
rėjo progos paragauti tradicinių Urugva
jaus skanėstų.

Vakare buvo suruošta atsisveikinimo 
vakarienė, kurioje taip pat apsilankė 
valdžios ir vietiniai lietuvių draugijų at
stovai bei svečiai.

Sekmadienį, po draugiški) pietų, bu
vo uždarytas "Devintasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas” Urug
vajuje. Sekančiais metais suvažiavimas 
bus ruošiamas Brazilijoje.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
Argentinos I JS pirmininkas 

nugali stipriausias.
Kitas sustojimas - našlaičių namai. Vėl 

vaikai, daug vaikų, paauglių, bet lik pusė 
iš jų yra tikri našlaičiai. Kiti - patys išėję 
arba tėvų išsiųsti iš namų susirasti maisto. 
Atėję čia prašosi priimami, kad gautų bent 
jau kruopų, o dar gal ir kokio maisto iš 
labdaros... Pavasarį jie grįš į savo namus, 
bet žiemą jų viltis - našlaičių namai. Ne
svarbu, kad miegojimui čia tėra patiestas 
sugulėtas čiužinukas kur nors kamputyje 
ant šlapio molio aslos, o užsiklot i-plonutė 
labdarinė antklodė. Nesvarbu, kad ant 
galvos kartais laša, o langai ir durys tik 
neseniai buvo įstatyti. Svarbu gauti kruopų 
košės kasdien.

Čia mumis džiaugiasi tikrai nuošir
džiai. Maža to - mūsų vertėjas šiems 
mažiems ir didesniems yra tikra viltis. Vi
si žino, kad jis kalba angliškai, dirba pas 
mus ir nežmoniškai gerai uždirba. Jie ži
no, kad reikia išmokti angliškai, tada ir jie 
gerai uždirbs. Beveik kiekvienas čia sten
giasi atkreipti mūsų dėmesį bent jau an
gliškai „Heilo“ pasakydamas, o jei kuris 
nors iš jų dar ir išverčia ką mes sakome, 
tuojau apie jį pagarbiai susiburia ratas ir 
klausosi. Daugelis neša mums rodyti savo 
sąsiuvinius. Dažniausiai tai sąsiuviniai su 
ilgiausiais ir dailia rašysena surašytais 
anglų kalbos pratimais, bet atneša ir su 
matematikos užduotimis. O užduotys ne iš 
lengvųjų.

Vėl į kelią. Nemažas kaimas. Sustoja
me. Vyrai aplink renkasi vangiai, atsaki
nėja j klausimus atsargiai Galų gale į rato 
vidurį išeina jaunesnis. Jam trūko kan
trybė, jis ilgiau nenori bijoti ir taikstytis 
su rajono administratoriaus irvietinio ka
ro vaduko savivale. Jo viltis - mes. Mes, 
uniformuoti ir gerai ginkluoti, dieną naktį 
siuvantys po jų kalnus savo džipais. Pasi
pila kaltinimai administratoriui - važi
nėja po kaimus su savo asmens sargybi
niais ir renka mokesčius... sau; gautą rajo
nui labdarą - kviečių sėklą - išdalino tik 
„saviems“, o didžioji dalis išvis dingo. 
Dažnai švenčia su vietiniu karo vaduku, o 
kartą šiam užtrukus pas jį iki išnaktų ir 
pasiskundus, kad nesaugu beginkliam bus 
grįžti namo, pats nuėjo į policijos nuovadą 
ir paėmęs konfiskuotą „Kalašnikovą“ ati
davė jį vadukui. Vyras vis kalbėjo, gniau
žydamas kumščius, emocijos pradėjo lie

JAV mirė arkivyskupas Povilas (Paul) 
Marcinkus

Sulaukęs 84 metų. JAV mirė amerikie
čių arkivyskupas Paul Casimir (Povilas 
Kazimieras) Marcinkus, 18 metų tvarkęs 
Katalikų Bažnyčios finansus.

Jis buvo gimęs senųjų lietuvių išeivių 
šeimoje Čikagoje ir visad išlaikė savo lie
tuvišką pavardę. Čikagoje tapęs kunigu, jis 
vėliau įsijungė į Vatikano diplomatinę tar
nybą, kur susipažino su busimuoju popie
žiumi Pauliu VI. Stambus, stiprus, aukšto 
ūgio (195 cm, ir jaunystėje žaidęs rugby). 
Paulius Marcinkus dažnai būdavo popie
žiaus aplinkoje ir kitiems atrodydavo lyg 
asmeninis sargybinis. Sakoma, kad jis po
piežių išgelbėjo, kail 970 metais jį užpuo
lė peiliu.

1971 metais arkivyskupas Marcinkus 
tapo Vatikano banko (žinomo kaip Institute 
for Religious Works) valdytoju ir šias 
pareigas ėjo iki 1989 metų. Tačiau 1982 
metais Italijos teismas apkaltino arkivys
kupą dalyvavus sąmoksle, kaip sužlugdyti 
privatų I talijos banką “Ambrosiano”, ku
rio bankrotas pridarė 3.5 mlrd. dolerių 
nuostolio. Šis bankas buvo glaudžiai sie
jamas su Vatikanu, kuris padengė dalį nuo
stolių (244 mln. dolerių).

Tačiau arkivyskupas taip ir nebuvo su
imtas, nes Vatikano pareigūno statusas 
jam suteikė teisinę neliečiamybę nuo Ita- 

tis per kraštus. Murmėdami jam pritarė 
likusieji. Kaimiečių skriaudos pasipylė 
kaip iš gausybės rago. Vienas susiginčijo 
dėl žemės ribos su karo vaduko giminai
čiu. Kitų diena jį aplankė pats karo vadas 
su savo svita. Svečiavosi dieną, antrą, tre
čia... Galų gale žmogus neapsikentęs sve
čių ir prigąsdintas pasirašė popierių, kad 
neturi jokių pretenzijų dėlžemės ribų. Iš
važiavus „svečiams“ nubėgo skųstis val
džiai - administratoriui. Dar tą pačią die
na administratorius išsiruošė pas skriau
dėją aiškintis. Pabuvo, pasisvečiavo pas 
savo bičiulį, o grįždamas žmogeliui pa
reiškė, kad viskas čia teisėta ir jokių pre
tenzijų negali būti

Tęsti kelionę toliau darosi neįmano
ma - kelias vientisa ruda, riebi košė. 
Grandinės ant ratų nepasiteisina. Visur
eigiai bejėgiškai slidinėja ant kelio, o kar
tais ir nuo jo.

Grįžtame į miestelį. Amerikiečių žur
nalistas išlipa pakalbinti varganos pašiūrės- 
kioskelio savininką. Greitai aplink 
susirenka minia vyrų. Rūstūs, išvargę, 
barzdoti veidai, šlapios skaros ant galvų, 
veidų. Žvilgčioja į mus. Mes irgi šlapi, ap
lipę moliu, bet uniformuoti ir ginkluoti 
Jie - ne. Prekeivis atsakinėja j klausimus, 
pasakoja, skėsčioja rankomis. Amerikie
tis linksi, užsirašinėja. Girdžiu ir aš jo pa
sakojimą iš vertėjo lūpų. Praeitą savaitę 
sniegas uždarė kalnų perėjas į Kabulą, o 
vakar pūga užvertė ir perėją į Heratą. 
Daugiau iš čia niekur neištrūksi sausu
mos keliu. Cukraus kilogramas Iterate 
kainuoja 20 afganių, čia jis šiandien kai
navo 50, o poryt turbūt - 70. Pagrindinių 
prekių kainos kyla kasdien dešimtadaliu. 
Pas mus tai jau grėstų mažiausiai vy
riausybės griūtimi, o tai ir revoliucija, pa
galvoju. O čia... Vyrai be didesnių emocijų 
dėsto savo bėdas retsykiais nubraukda
mi čiuožiančią šlapdribą jų veidais. Jie 
jau seniai žino-darvieną žiemą išgyven
ti jie turės palys. Jų viltis, kad žiema šie
met pakankamai švelni ir iki pavasario jau 
nebe daug liko.

Grįžtame j stovyklą pro kapines. Maži 
molio kauburėliai pridengti akmenimis 
su įsmeigta kartimi. Kartais ant karties 
plaikstosi kaspinas. Viltis, kad šiemet ka
pinės labai neišsiplės - reali. Žiema tikrai 
švelni ir greit pavasaris. □

Arkivyskupas Paul Casimir Marcinkus.

lijos teisėsaugos persekiojimo.
Žlugus “Ambrosiano”, jo valdytojas Ro

berto Calvi buvo rastas pakartas po Lon
dono Blackfriars tiltu. Dėl jo žmogžudystės 
I talijoje šiuo metu teisiami 5 asmenys.

Galiausiai P. Marcinkus grįžo į JAV, 
Arizonos valstijos Phoenix vyskupiją, kur 
ir mirė. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Lietuvių Klubo naujienos

Paskutiniuoju metu “Mūsų Pastogės” 
skaitytojai galėjo pastebėti, kad savaiti
niai Sydnėjaus Lietuvių Klubo skelbimai 
paskutiniajame puslapyje buvo ganėtinai 
tuštoki. „Vasara - atostogų metas, tad ir 
Kiūto Valdyba tikriausiai atostogauja” - 
turbūt pagalvojo tūlas skaitytojas. Ne, 
ponios ir ponai, kol kas tikrai nėra laiko 
atostogauti. Naujųjų patalpų, esančių 16- 
20 Meredith gatvėje įruošimo darbai 
vyksta pilnu pajėgumu. Kaip kiekvienose 
statybose, taip ir čia netrūksta rūpesčių, 
tad Valdybai, o ypač įrengimo darbus 
tiesiogiai koordinuojančiam Aliui Migui 
reikalų tikrai apstu. rIėnka nuolatos derinti 
įvairius niuansus tiek su darbų vykdyto
jais, tiek ir su valdžios atstovais.

Nors Klubo įrengimo darbai keliomis 
dienomis ir atsilieka nuo nusibrėžto pla
no. tačiau šiuo metu jie vyksta tikrai spar
čiai Būna tokių savaičių, kuomet tenvienu 
metu darbuojasi dvi ar net trys kompanijos, 
atliekančios skirtingo pobūdžio darbus. 
Galime pasidžiaugti, jog iki vasario pa
baigos (gal net ir truputi anksčiau) turi būti 
užbaigta oro kondicionavimo sistema, 
sudėtos pakabinamos lubos bei išvedžioti 
laidai komunikacinėm sistemom.

Naujajame Sydnėjaus Lietuvių Klube. Alio Migaus nuotrauka.

Skautą Padangėje
Sydnėjaus skautai paminėjo Vasario 16-ąją

Kunigas giria skautus, atvykusius j Va- 
sariol6-tos mišias, nes savo dalyvavimu 
jie pagerbia Lietuvos kraštą, jos šventuo
sius ir didvyrius. Troškioje bažnyčioje, 
priekyje, ramiai ir pagarbiai laikoma vie
nintelė skautų vėliava. Trijų skautų su
daryta vėliavos sargyba dažnai pasikei
čia, ne tik kad kiekvienam skautui būtų 
proga tarnauti, bet ir kad karštyje vaikai 
nesukluptų. Maldaknygės ir nosinės tam
pa vėduoklėmis, kurios kaip tingios pe
teliškės trumpam paplasnoja ir vėl nu
sileidžia dalyviams ant kelių.

Žiūrėdama į skautų prakaito persunk
tas uniformas mąstau, kad pirmosios 
Vasario 16-tosios Akto autoriai vasario 
mėnesį, giliausioje Lietuvos žiemoje, niekad 
nebūtų tikėję, kad sekančiame šimtme
tyje lietuviai kitoje pasaulio rutulio pusėje 
švęs ir prisimins šią svarbią ir brangią 
dieną vasaros karščiuose. O gal jie nusiviltų 
pamatę Vasario 16-tosios mišiose dalyvau
jančią tik vieną lietuvių organizaciją ir 
bažnyčią, trim ketvirčiais tuščią?

Šluostau prakaitą nuo kaktos ir galvo
ju, kad yra lengva nusivilti dalyvių mažu
ma. Gal mūsų gausiau dalyvautų jeigu 
Vasario 16-ta būtų kažkaip patogesnė? O 
jeigu ši Šventė vyktų birželio mėnesį, kai 
nei vasaros užsiėmimai vilioja, nei nepa
togiai karšta? Kažin, nes visuomet atsi
randa pasiteisinimų. Greičiausia, kad susi

Nuo vasario 20-osios darbus pradėjo 
pagrindinis Lietuvių Klubo įrengimo dar
bų vykdytojas, kuris žada per apytikriai 
dvidešimt savaičių paruošti Klubo patal
pas atidarymui. Tad šiuo metu darbų 
sparta tikrai džiuginanti.

Iki atidarymo Valdybai teks nuveikti 
visų eilę darbų. Kaip pavyzdį galiu pami
nėti, jog mūsų darbotvarkėje šiuo metu 
yra tokie prioritetiniai darbai kaip nu
samdyti Klubui profesionalų vadybininkų, 
sutvarkyti leidimus naujoms poker maši
noms, užsakyti tinkamus baldus ir dar 
daugybė kitų.

Visus, kuriems įdomu kaip atrodo nau
jasis Klubo pastatas prašome apsilankyti 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo interneto pus
lapyje www.litliuanianclub.org.au 
kuriame galite surasti ir patalpų vidaus 
planą. Taip pat nepamirškite, kad vis dar 
laukiame Klubo narių nuomonių dėl bū
simo Klubo vardo - atsiųskite mums sa
vo nuomonę paštu, faksu ar elektroniniu 
paštu.

Iki greito susitikimo naujajame Klube!
Petras Vegys 

Sydnėjaus Lietuvių Klubo
Valdybos narys

rinktų irgi mažai dalyvių, nes Vasario 16-ta 
pamažu praranda reikšme antrajai ir tre
čiajai lietuvių kartai. Vaikui svarbu jo tė
vai, jo draugai, jo aplinka. Jis nori tiktai 
pritikti. Kaip šiam moderniam vaikui 
įdiegti meilę ir ištikimybę Lietuvai - sve
timam ir nepažįstamam kraštui?

Mišios baigiasi ir visi išsiskirsto iš 
bažnyčios į lauką, kur pučia silpnas vėje
lis. “Aušros” tunto skautai susirenka pir
mą kartą šiais metais tunto sueigai. Tra
dicinė vasaros stovykla neįvyko šį sausį 
dėl gaisrų pavojaus. Visi skautai labai 
pergyveno, kad stovykla buvo dėl saugu
mo atšaukta, bet šį kartą gamta tapo 
vyriausia vadove ir atmetė tunto vadovų 
geriausius planus. Visi dabar laukia rudens 
stovyklos, kuri įvyks balandžio mėnesį.

Sueigos metu ps. I .aura Belkicnė apdo
vanota Tėvynės Dukros žymeniu už pavyz
dingą vadovavimą, o Dominic Gakas duo
da skauto įžodį. LSS įsakymas suteikia 
vyr.sk. Belindai I lomas paskautininkės 
laipsnį, kurį ji patvirtins skautininkės įžo
džiu skautininkų tarpe atskiroje sueigoje. 
Seka tuntininko ps. Arvyd Zduobos 
paskutinis įsakymas trijų metų tuntininka- 
vimo kadencijos pabaigoje. Jis atleidžia 
štabo vadovus iš dabartinių pareigų ir linki 
naujam tuntininkui/ei greitai pasisiūlyti 
šioms pareigoms. Valio, valio, sudie, sudie, 
ir visi išsiskiria.

Vasario 16-oji Naujojoje Zelandijoje

Šiais metais Vasario 16-oji mums buvo 
reikšminga ne vien tik kaip Nepriklauso
mybės atgavimo diena. Tai dienai pami
nėti. pirmą kartą ant Auckland uosto tilto 
plevėsavo Lietuvos trispalvė kartu su 
Naujosios Zcladijos vėliava (žiūr. nuotr. 
viršuje. Jas matė tūkstančiai pravažiuo
jančių žmonių.

Auckland uosto tiltas yra 1020m ilgio. 
Atstumas nuo vandens iki vėliavos stiebo 
viršaus yra 77 metrai. Tiltas turi aštuonias 
kelio juostas, per kurias kas dieną prava
žiuoja 165,000 mašinų.

Paprastai, virš tilto yra iškeltos dvi 
Naujosios Zelandijos vėliavos. Tačiau 
Jungtinėms Tautoms priklausančios vals
tybės turi teisę iškelti savo vėliavą per sa
vo tautines dienas vietoje vienos N.Z. vė
liavos. Lietuvos trispalvė dabar yra 27-ta 
tautinė vėliava, turinti tą teise. Pati vėliava 
yra gana didelė - 7 metrų ilgio ir 3.5 met

Sydnėjaus skautai su vėliava šv. Mišiose St. Joachim's bažnyčioje, I.ideombc.

Dominic Gakas dunda skauto įžodį tunlininkui ps. 
Arvid Zduobai.

Prisimenu, būdama ma
ža. antros kartos „lietuvai
tė“, pasipuošusi tautiniais 
rūbais dalyvavau įvairiuose 
pobūviuose ir minėjimuose: 
ir žiemos metu per sniego 
pūgas, ir vasaros metu karš
tose salėse, ir paraduose. Ir 
man tai patiko. Man paaiš
kėja, kad ugdyti tokią meilę 
nepažįstamai tėvų tėvynei 
buvo lengviau kai Lietuva 
buvo okupuota. Mes visi kar
tu buvome vaikai, draugai.
tėvai, šeimos, mokyklos, ir aplinka. Mes 
visi tą patį jautėme, tą pačią kovą vedė
me. Laisva Lietuva! Kokie nepaprasti, ne
pasiekiami žodžiai tuomet atrodė! Ben
dras tikslas mus pynė, bendra viltis mus 
uždegė. O dabar ta svajonė išsipildė, dar
bas ir pasišventimas, kuris visus jungė - 
baigtas. Ir todėl atsisveikindama su visais 
savo draugais skautais po sueigos aš su
pratau, kad neverta skųstis, kad mažai 
mūsų dalyvauja šiose šventėse, bet verta 
didžiuotis, kad mes dalyvaujame kiek 
galime, net tai jau nebe laisvės irprislėgtų- 
jų vardu. Sesė Dovilė 

rų pločio.
Keli žmonės turėjo galimybę užlipti į 

tilto viršų ir pamatyti vėliavos iškėlimą 7 
valandą ryto. Jurgio Pečiulaičio dėka, šiais 
metais galėjome džiaugtis ir gėrėtis žiūrė
dami į savo plevėsuojančią trispalvę tokio
je viešoje vietoje.

Auckland lie tuviai paminėjo Nepriklau
somybės dieną vasario 19. Šį kartą daly
vavo didesnis skaičius žmonių - iš viso 46. 
Teko pamatyti naujų veidų, daugumoje 
neseniai atvykusių iš Lietuvos. Kaip vi
suomet, laikas prabėgo puikiai ir greitai 
pasikalbant ir užkandžiaujant p. Petraš- 
kienės sodyboje. Mes esame labai dėkingi 
jai už nuoširdumą.

Subuvimo metu Jurgis Pečiulaitis pra
nešė apie Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus numatytą vizitą Naujojoje Ze- 
land įjoję vasario 28 - kovo 1 d ienomis.

Minvydas Palubinskas

Tuntininkas ps. Arvid Zduoba apdovano
ja ps. Mūrą Belkienę Tėvynės Dukros 
žymeniu.
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Sportas
Medaliai ir piniginės premijos čiuožėjams

Vasario 24 dieną Lietuvos tau
tiniame olimpiniame komitete 
(LTOK) buvo pagerbti Europos 
dailiojo čiuožimo pirmenybių 
Lyons mieste (Prancūzija) bronzos 
medalininkai bei septintąją vietą 
XX Torino (Italija) žiemos olim
pinėse žaidynėse užėmė Lietuvos 
šokėjai ant ledo - 34 metų Marga
rita Drobiazko ir 35 metų Povilas 
Vanagas (žiūr. nuotr. dešinėje).

Be to. šokėjams ant ledo atiteko 
piniginiai čekiai - po 7.500 Lt už 
iškovotą Europos čempionato 
bronzą bei po 30,000 Lt už sep
tintąją vietą olimpiadoje Torino.

Medalis “Už sporto pergales” bei 3,750 
Lt čekis įteiktas ir vienai Lietuvos poros 
trenerei Lilijai Vanagienei.

LTOK rėmėjos “SamsungElectronics” 
kompanijos marketingo vadovas Lietuvoje 
Audrius Mickevičius perdavė šokėjams 
ant ledo firmos įsteigtus prizus - moder
niausią namų kino sistemą, naujos kartos 
mobilųjį telefoną SGH-D800 bei įteikė 
įspūdingo dydžio taurę.

“Norisi padėkoti visiems, kurie mums 
padėjo sugrįžti į didįjį sportą. Olimpiadoje 
užimta vieta - ne ta. apie kurią svajojome. 
Salt Lake City (2002 metais) buvo daug 
apmaudžiau dėl teisėjų sprendimų - var
žovai krito, o mes likome penkti. Šioje 
žaidynėse apmaudo nėra”,- kalbėjo penk
tosiose žiemos olimpinėse žaidynėse da
lyvavęs P.Vanagas.

Pasak jo, Torino kovoti teko su geriau
siais pasaulio dailiojo čiuožimo atstovais, 
o klaidų išvengti nepavyko ir kitoms po
roms. “Darėme viską, ką galėjome. Kly
dome ne tik mes, bet ir varžovai. Dabar 
reikia galvoti apie Vankuverio (2100 metų) 
žaidynes”,- padėkojęs už pagerbimą, sakė 
Povilas Vanagas.

Netruks Lietuvos šokėjų ant ledo pora 
išvyksta į treniruočių stovyklą Vokietijoje, 
kur niošis 2006 metų pasaulio dailiojo 
čiuožimo pirmenybėms Kanadoje. Plane
tos čempionatas Calgary mieste vyks kovo 
20-26 dienomis.

Iki šiol vienintelį kartą pasaulio dai
liojo čempionato medalius - bronzą - 
Margaritai Drobiazko ir Povilui Vanagui 
pavyko iškovoti 2000 metais Nicoje 
(Prancūzija).

Pagal Lietuvos spaudą.

Džiuginantys D. Rasimovičiutės rezultatai
Baigėsi XX-osios žiemos olimpinės 

žaidynės Torino (Italija). Nors Lietuvai jo
se ir vėl nepavyko iškovoti pirmųjų nepri
klausomos Lietuvos medalių, sporto ži
novus labiausiai nudžiugino biatloni- 
ninkės Dianos Rasimovičiutės startai

Moterų 7.5 km sprinto lenktynėse Dia
na iškovojo aukštą 18-ą vietą. Tai geriausias 
ne lik asmeninis sportininkės rezultatas, 
bet ir aukščiausias pasiekimas nepriklau
somos Lietuvos biatlono istorijoje. Lietuvos 
biatlonininkė gerai pasirodė ir 10km per
sekiojimo lenktynėse, kur užėmė 27 vieta. 
Jos rezultatus sunkiose Torino trasose 
“gerais” ir “teikiančiais didelių vilčių atei
čiai” pavadino 1984 metų Sarajevo olim
pinių žaidynių biatlono čempionas Al
gimantas Šalna, šiuo metu dirbantis JAV 
biatlono rinktinės vyriausiuoju treneriu.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas 
sako, kad jį asmeniškai labai nustebino 
D.Rasimovičiūtės pasirodymas. Pasak 
A.Poviliūno, iš šios jaunos sportininkės, 
dalyvavusios antrose olimpinėse žaidynė

Sporto” laikraščiui - 50 metų
(ELTA). Kovo 2-ąją sukako 50 metų, 

kai buvo išleistas pirmasis laikraščio 
“Sportas” numeris. Sovietiniais metais šis 
leidinys buvo vienas skaitomiausių Lie
tuvos laikraščių. Jo tiražas buvo daugiau 
nei 100,000 egzempliorių.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kiti 
laikraščiai ėmė skirti daugiau dėmesio 
sportui, todėl specializuoto sporto laik
raščio populiarumas smarkiai sumažėjo ir 
2004 m. pasiekė kritinę ribą - du kartus

se, geriausiu atveju buvo tikimasi pateki
mo į geriausiųjų keturiasdešimtuką, o ši 
nudžiugino papuolusi ir į dvidešimtuką, ir 
Į trisdešimtuką. D.Rasimovičiūtę APovi- 
liūnas vadina geriausiu Torino olimpiados 
atradimu. Pagal DELFI 

per savaitę leidžiamo laikraščio tiražas 
nesiekė nei 2,000 cgz. Nuo 2005 m. “Spor
tas” iš esmės pakeitė savo veidą: dvigubai 
padidėjo laikraščio formatas ir apimtis, 
atsirado įdomesnių publikacijų, pradėta 
vengti pagyrų Lietuvos sporto valdžios 
atstovams. Laikraštis tapo savaitraščiu ir 
šiuo metu yra leidžiamas šeštadieniais.

Laikraštis šiuo metu išgyvena pakilimą 
- per daugiau kaip metus laikraščio tiražas 
ir pardavimai išaugo beveik trigubai. □

Atsisveikinant su Žemaitijos laukais
Perrašė duktė Lidija Šimkutė iš palikto dienoraščio

Tęsinys iš “M.R” Nr.8
Vieni sakė, kad vokiečiai visai nepriima, 

kiti pasakojo, kad ant sienos turtą atima, 
pačius gi grąžina atgal arba pristato kasti 
apkasų, o moteris ir vaikus vėl Dievas žino 
kur deda, neatsižvelgdami į nieką. Ir vis 
dėlto važiuojame į Vakarus, kad tik grei
čiau atsikabinti nuo raudonojo siaubo. 
Nuvažiavę pas Pocių, jį radome taipogi pa
sikinkiusį arklius ir pasiruošusį. Važiuoja
me kartu per pievas į Mosėdžio - Arslos 
kelią, pro kur buvome sutarę važiuoti, 
paskui - per Šerkšnių kaimą link Salantų 
mažesniais keliais, nes didieji keliai buvo 
užkimšti kariškomis mašinomis. Nuspren
dėme, kad mums ten nebus įmanoma 
važiuoti.

Išvažiavę į Giršinų kelią, tuoj sutikome 
nemažai atvažiuojančių pažįstamų ūkinin
kų iš Arslos kaimo. Susiliejame į vieną ko
loną ir važiuojame drauge. Nutarėme va
žiuoti ne kaip mes buvome nusprendę per 
Šerkšnių kaimą link Salantų, bet per Mo
sėdžio miestelį, Šatraminių kaimą link 
Grūšlaukės bažnytkaimio, link Darbėnų ir 
Kretingos, kur jau netoli Vokietijos siena. 
Važiuojant per Mosėdžio miestelį. įspūdis 
buvo klaikus: žmonės bėgioja susirūpinu
siais veidais, klausinėdami vienas kitą, ką 
daryti: ar bėgti kartu su bėgančiaisiais ar 
likti ir laukti raudonųjų „svečių“. Per mies
telį važiuodamassutikau brolį Jurgį, taipogi 
susirūpinusį, atvykusį į miestelį gauti naujų 
žinių. Trumpai pasikalbėję ir išsiskyrėme - 
gal visiems laikams. Jis nuskubėjo į namus 
- taip pat kinkytis ir važiuoti Tuo tarpu 
mes, nuvažiavę iki Žalgiriu kaimo, rado
me pas ūkininką Salį daug mosėdiškių 
ūkininkų ir miestelio gyventojų, laukian
čių vienas kito kartu važiuoti. Prisijungė ir 
jie prie mūsų kolonos. Taigi, traukėme kar
tu Darbėnų link. Kadangi kelias buvo blo
gas, vežimai sunkūs, važiavome tik pa-
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lengva. Darbėnus pasiekėme brėkštant. 
Sustojome pailsinti arklius. Ten sutikome 
ir Lietuvos karių, kurie sakė, kad jų štabas 
esąs nutaręs sustoti nakvynės apie tris ki
lometrus už Darbėnų. Mūsų kolona persi
skyrė j dvi grupes. Vieni nuvažiavo su ka
riuomene. kiti patraukė Palangos link, kur 
sakėsi turi pažįstamų ir galėjo pernakvoti. 
Pavažiavę apie tris kilometrus už Dar
bėnų tikrai radome, kaip buvo sakyta, 
sustojusį Lietuvos kariuomenės dalinį, 
Mosėdžio komendantūrą.

Įsukome ir mes į tą patį ūkį nakvynei. 
Iškinkėme pailsinti arklius, radome tenai 
daug pažįstamų, tarp jų ir savo giminaičius 
Viskantus su sūnum ir dukterim. Suta
rėme nesiskirti, važiuoti drauge. Kelias 
valandas pailsėję, apie trečią valandą susi
rinkę išvažiavome. Kelyje buvo labai dide
lis kariškų mašinų judėjimas, važiuoti 
galėjome labai pamažu, atsargiai, kad 
neužkliūtume už kokios mašinos ar nc- 
įvirstume į griovį. Be to, keliu traukėsi la
bai daug ir pėsčių vokiečių kareivių. Du iš 
jų pasiprašė, kad leistume jiems uždėtisavo 
kuprines ant mūsų vežimo. Kadangi ke
lias čia buvo geras, tai pakviečiau ir juos 
pačius užsėsti ant vežimo. Jie buvo išvargę 
nuo ilgo ėjimo. Todėl jiems buvo labai ma
lonu pailsinti nuvargusias kojas. Vokiečių 
kalbos mokėjau labai mažai, susikalbėti 
buvo sunku. Visgi šiek tiek susigraibėme. 
Vaišino jie mane cigaretėmis, o vaikus 
saldainiais.

Visur aplink buvo girdėti patrankų 
griaudėjimas, lėktuvų ūžesys ir iš lėktuvų - 
bombų sprogimai. Netrukus priekyje pa
matėme gaisrų dūmus, protarpiais - net ir 
ugnį. Spėjome, kad tai Klaipėdoje subom
barduoti namai ar kokie sandėliai dega. 
Neatrodė, kad taip arti. O iš tikrųjų degė 
Kretingos stotis. Pasirodo, padegta buvo 
ne iš lėktuvų, bet jau bolševikų artilerijos. 
Pakeliui vis pasitaikydavo iškastų didžiu-

Šimkų šeima. Iš kairės: Eugenija, Lidija, Pranas ir Algirdas.

lių griovių - tankams pamoštos kliūtys. 
Ruoštasi užminuoti kelius bei tiltus.

Vokiečių kareiviai skubino greičiau 
važiuoti - bijojo atsibraunančio priešo. 
Atvažiavę iki Kretingos, radome tiesiog 
užkimštus kelius. Mašinos, vežimai stovėjo 
keliomis eilėmis ir į miestą išvažiuoti jokiu 
būdu nebuvo galima. Pasukę iš kelio, ma
nėme laukais aplenkti miestą, bet pasiro
dė. kad ir taip negalima, nes palei kelią mū
sų taip pat buvo labai daug Kurį laiką lau
kėme toje griistyje, bet kai iš Salantų pusės 
pradėjo tratėti kulkosvaidžiai, mums pa
sidarė nejauku ilgiau čia laukti. Sužinojo
me, kad Kretingos miške, tai yra apie pen
kis šešis kilometrus nuo Kretingos, jau 
stovi bolševikų kariuomenė. Stengiamės 
kiek galėdami iš čia greičiau išvažiuoti bet 
iki Palangos nebevažiavome. Paklausinėję 
gyventojų, mažu keliuku pasukome link 
Palangos, o tuo metu pasigirdo didžiuliai 
sprogimai. Tai vokiečių kariai sprogdino 
Palangos oro uostą. Su didele baime slin
kome pro ilgas kariškų mašinų kolonas, 
kurios stoviniavo ant plento, bet vokiečiai 
kartai visur mums rodė didelį nuoširdumą, 
vaikus vaišino saldainiais, sausainiais. O 
jie. be abejo, turėjo tik savo kuklią normą.

Toks vokiečių karių elgesys pakėlė ir mūsų 
nuotaiką, nes tikrai supratome, kad bėgame 
nuo laukinių azijiečių į kūrybingą Didįjį 
Vokiečių Reichą.

Kadangi kelias buvo užgultas didelio 
kariuomenės judėjimo, kariška vokiečių 
vadovybė mums parodė kitą mažesnį ke
liuką, kuriuo kariuomenė nevažiavo. Tenai 
mes galėjome laisvai važiuoti, nors darė
me vingį. Netrukus privažiavom kažkokį 
kaimą, kurio vardo net nepamenu. Už to 
kaimo, sako, prasideda Vokietija. Tai yra bu
vęs Klaipėdos kraštas. Vietinių gyventojų 
patariami pasukome tiesiaiperpievas. Vie
na moteris net pavedė mus iki kelio, kuris 
jau buvo kitapus sienos. Vėl su ašaromis 
akyse atsiskyrėme nuo brangios tėvynės. 
Peržengdami sieną tarėme atsisveikinimo 
žodžius: „Sudiev, Tėvyne! Gal neparne- 
šime savo kaulų priglausti į savo numylėtą 
tėviškės žemelę”. lito momentu atrodė, kad 
mano tėvelis, paliktas apleistas senatvės 
patale, yra laimingesnis, nes jo kaulus tikrai 
priglaus tėviškės žemelė. Bet vėl ima viršų 
instinktas gyventi - dar ne laikas mums 
mirti, dar negalima mirties šauktis - ne 
laikas mūsų artojų tautai išnykti
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Lietuvių kalbos mokinių apdovanojimas
Džiaugiamės nuostabiais mūsų abi

turientų brandos mokslo lietuvių kalbos 
egzaminų rezultatais. Geriausiai išlaikiu
sių egzaminus mokinių Manto Zcgcrio - 
Kalėdos ir Paulinos Mulhionytės pastan
gos buvo įvertintos ir Lietuvos išeivijos ir 
tautinių mažumų departamento.

Malonu, jog visiems keturiems dvylik
tokams - Vilijai Jurkšaitis, Mantui Ze- 
geriui - Kalėdai, Paulinai Muliuonytei ir 
Mantui Urbonui - sėkmingai išlaikiu
siems lietuvių kalbos brandos egzaminą 
buvo paskirtos dosnios Australijos Lietu
vių Bendruomenės premijos.

Dėka gerbiamų ponių Eilės Kains ir 
Jadvygos Dambrauskienės pastangų, ne tik 
dvyliktokų triūsas sulaukė tinkamo at
pildo - visi mūsų mokyklos mokiniai 
nuoširdžiai džiaugėsi apdovanojimais, 
skatinančiais mokytis lietuvių kalbos.

Ankstesniaisias metais tik vienam 
mokiniui, geriausiai išlaikiusiam lietuvių 
kalbos brandos egzaminą, būdavo įteikia
ma premija. To pasėkoje, milžiniškos jau
nuolių, toli nuo Lietuvos gimusių ir išmo

Pirmasis Europos Lietuvių Katalikų Kunigų 
Sielovados suvažiavimas

Šių metų vasario 20 - 21 dienomis 
Huettenfeldo (Vokietija) Lietuvių Vasario 
16-osios Gimnazijoje vyksta Europos Lie
tuvių Katalikų Kunigų Sielovados Suva
žiavimas.

Vasario 20 dieną, pirmadienį, prane
šimus skaitė Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos delegatas Užsienio Lietuvių 
Sielovadai prelatas Edmundas Putrimas 
ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos gene
ralinis sekretorius monsinjoras Gintaras 
Gnišas.

Prelatas Edmundas Putrimas apžvelgė 
lietuviškos sielovados pėdsakus visame 
pasaulyje, o motis. Gintaras Grušas išsa
miai papasakojo apie Europos Vyskupų 
Konferencijos tikslus ir uždavinius, bei są
sajas su vietos vyskupų konferencijomis.

Vasario 21 dieną, antradienį, darbas 
vyko grupėse. Pranešimus skaitė Airijos 

Iš kairės pirmoj eilėje:- Darius Subačius (V16 kateketas), kun. Egidijus Arnašius (Ai
rija), kun. Petras Tverijonas (Anglija), kun. Vidas Vaitiekūnas (Vokietija). Antroje eilėje: 
kun. Jonas Dėdinas (Vokietija), kun. Andrius Eidintas (Kaliningrado sritis, Rusija), 
kun. Rimantas Gudelis (St. Petersburg, Rusija), mons. Gintaras Grušas (Lietuvos Vys
kupų Konferencijos generalinis sekretorius). Trečioje eilėje: prel. Edmundas J. Put
rimas (Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio sielovadai).

Atsisveikindami su mūsų mielu bičiuliu, 
klubo “Neringa” Mt. Buller steigėju

Vytautu Aniuliu,
dukrai Kristinai, sūnums Tomui ir Pauliui, jų šeimoms bei artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą.
Klubas “Neringa”

kusių gimtąja kalba, pastangos likdavo ne 
visuomet tinkamai įvertintos.

Tikėkimės, jog Lietuvai tvirtai žengiant 
nepriklausomybės keliu ir sparčiai plečian
tis bendradarbiavimo galimybėms, vis 
daugiau ir daugiau jaunuolių supras ir 
įvertins lietuvių kalbos mokėjimo svarbą, 
ojų pastangos bus dosniai įvertintos Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės. KĄ 
IŠMOKSI - ANT PEČIŲ NENEŠIOSI,- 
sako liaudies išmintis...

Tad visų lietuvių kalbos moksleivių 
vardu tariu nuoširdų ačiū visiems tautie
čiams, prisidėjusiems prie lietuvių kalbos 
puoselėjimo ir skatinimo.

Tuo pačiu noriu priminti, jog mokykla 
veikia ir jos durys atviros visiems mūsų 
jaunuoliams, norintiems mokytis lietuvių 
kalbos ir plėtot i glaudžius ryšius su Lietuva.

Maloniai laukiame!
Besidominančius mokyklos klausimais 

prašome skambinti telefonais:
02-9439 0868 arba 0413 758 107

Violeta Kondroticnė
Lietuvių kalbos mokytoja (Sydney)

Lietuvių Katalikų Misijos kapelionas Dub
line kun.Egidijus Amašius. Didž. Britanijos 
Lietuvių Katalikų Sielovados kapelionas 
ir Londono lietuvių klebonas kun. Petras 
Tverijonas, Tilžės (Rusija) klebonas ir de
kanas mgr. kun. Andrius Eidintas, St. Pe
terburgo (Rusija) Kunigų Seminarijos 
rektorius kun. dr. Rimantas Gudelis, 
Huettenfeldo Vasario 16-osios Gimnazijos 
religijos mokytojas Darius Subačius, ku
nigas Jonas Dėdinas tos pačios Gimnazi
jos kapelionas ir dvasios tėvas, kunigas 
Vidas Vaitiekūnas, tarnaujantis Vokietijos 
Lietuvių Sielovadai.

Tai pirmas bandymas sukviesti Euro
poje besidarbuojančius lietuvių katalikus 
kunigus aptarti sielovados Europos rytuo
se ir vakaruose skirtumus, panašumus ir 
perspektyvas.

Kun. Egidijus Arnašius

In memoriam
Sudie, Broliuk, mieliausias

Vytautas Kazimieras Šliogeris
1943.05.01 - 2006.02.02

Turėjau brolį gerą - ge
resnio ir nerasi, bet, štai, jo 
nebėra, tik tuštuma liko.

Mintimis grįžtu j mūsų 
vaikystę: Vaciukas nori žais
ti su su draugais, o reikia, iš
nešus vežimėlį į gatvę, vežio
ti Vytuką, kad saulės, gryno 
oro gautų. Ir vėl-jau sėdint 
su Tėte bričkoj, besiruošiant 
kelionėn į Vakarų nežinią, 
stovi Mama, jos rankose Vy
tukas, abu moja mums su
die. Mūsų tėvams tai ir buvo 
paskutinis jų sudie.

Po daugelio metų, 70- 
taisiais matau Vytą Maskvos 
oro uoste už grotų laukiantį 
manęs. Mane tardo, krato, bet praleidžia.

Maloniausi prisiminimai iš tų, tokių 
retų dienų ir Maskvoje, ir Lietuvoje, ir Aus
tralijoje. Tiek linksmų, mielų bendravi
mo momentų, tiek juoko ir džiaugsmo.

Mintyse skamba tas garsus posakis: 
“Pirmoji karta sukuria, antroji išplečia, o 
trečioji prašvilpia”. Mūsų šeimai tai pada
rė sovietai - taip ir atėmė iš Vyto ir manęs 
tas prašvilpimo galimybes. Taip išėjo, kad 
mes stojome j pirmos kartos role ir lip
dėme iš naujo. O mielasis Vytas tai tikrai 
buvo puikus lipdytojas ateities kartoms.

Vyto asmenybė, plati erudicija, Lietu
vos ir Europos architektūros žinios gal ir 
bus svarbiausias palikimas jo sūnums ir, 
bendrai, giminės jaunajai kartai. Jis mums 
visiems paaiškindavo apie Lietuvą, mūsų 
giminę istorijoje.

Brolis buvo tikras šeimos žmogus, tai
pogi visuomenininkas. Jis reiškėsi Vakarų 
Lietuvos istorinės architektūros darbuo
se, jūros skautų atgaivinime ir išplėtime, 
politiniame gyvenime, verslo pastatų kū
rime, Rotary draugijos šalpos darbuose, na 
ir jo didžiausiame pomėgyje - buriavime 
Baltijos jūroje.

70-taisiais Vytas su žmona Laima, per
sikėlę gyventi į Klaipėdą, visa siela tapo 
klaipėdiečiais. Jis buvo Klaipėdos miesto 
ir apylinkių istorijos, architektūros nepa
keičiamas žinovas. Dar sunkiais sovieti
niais metais brolis buvo pagrindinis dar
buotojas paverčiant Klaipėdos kopgalio 
tvirtovę j Jūros muziejų. Šis muziejus su 
ruonių cirku, parodomis metai iš metų 
pritraukia šimtus lankytojų. Klaipėdoje 
buvo ir kitas gynybinis artilerijos bastio
nas - tai XV amžiaus šv. Jono kalnelis - 
tvirtovė. Vyto energija, darbas ir entu
ziazmas pavertė tai j puikų visuomeninį 
parką. Ežere - laiveliai, vidury - paslap
tinga sala. Ir visa tai supa pylimas su 
gražiais, senais medžiais. Jis daug darbo 
įdėjo atstatydamas Kretingos Bernardinų 
vienuolijos kompleksą. Vienuoliai jį mėgo, 
jįirpalaidojo.

Tirolis buvo tikrai sėkmingas senų 
pastatų pritaikymo šių dienų bizniui spe
cialistas. Kartu su žmona Laima (archi
tekte) sėkmingai vadovavo architektūros

Vytautas Šliogeris (dešinėje) su sunum Andrium.

planavimo ir statybų firmai Jie abu dar
bavosi planavime ir statyboje visai eilei 
ypač modernių - avangardinių gyvena
mųjų ir visuomeninių pastatų.

Broliui Vytui mirus, Klaipėdos laik
raštis “Klaipėda” rašė: “Prikėlęs iš naujo 
gyventi daug mūsų miesto istorijos ir 
architektūros objektų, pažadinęs profe
sionaliai dirbti istorikus, architektūros 
paminklų restauratorius, jūrų skautus, 
buriuotojus, pats išėjo Amžinybėn taip 
staiga ir nelaiku”. “Atiduoti paskutinę 
pagarbą prie karsto stojo miesto vadovai 
Sąjūdžio bendražygiai, kariškiai, skautai, 
kolegos, velionį palydėjo į kapines Kre
tingos broliai pranciškonai”.

Klaipėdos atsargos karininkų sąjungos 
valdyba rašė: “Jis buvo vienas iš Sąjūdžio 
tarybos narių. Dalyvavo atkuriant Lietu
vos skautus, įkuriant “Žaliaraiščius”. 90- 
tais Klaipėdos savanorių rinktinėje pasie
nio apsaugos grupės vadas. Panemunėje 
įrengė pirmąjį pasienio postą su Rusijos 
Kaliningrado sritimi, organizavo Rusijos 
karinių objektų žvalgybą, Girulių bokšto 
vidaus gynybą, šiose operacijose parodė 
organizuotumą, šaltakraujiškumą ir drąsą”.

Vytas buvo ir šių dienų kultūrininkas, 
vis organizuodavo Klaipėdos pilies džiazo 
festivalį. Sakoma, “Vytautas Baltiją kaip 
savo delną pažinęs, apgynęs kreiserinių 
jachtų kapitono diplomą, pats aktyviai 
buriavo po Baltiją, mokydavo jaunesnius 
klaipėdiečius. Baltijos jūroje jis dažnai 
stovėdavo prie garsiosios šalies kreiseri
nės jachtos “Lietuva” vairo.”

Ir taip, mano mielas brolis, amžinai 
užgeso. Paliko daugybę projektų ir darbų- 
tokių kaip Neringos forto, Klaipėdos 
miesto bastionų, Klaipėdos pilies. Kre
tingos bažnyčios. Dovilų bažnyčios. Dar 
vis tyrė ir puoselėjo Klaipėdos, mažosios 
Lietuvos ir Neringos kultūrinį paveldą. 
Jam tikrai bus lengva Klaipėdos krašto 
žemė. Jo Tėvo atkovota, Jo taip puoselėta.

Man Jūsų visų žodžiu, raštu ir spau
doje išreikšta užuojauta, mirus broliui 
Vytui, mano ir visos šeimos vardu, giliai 
sujaudino. Tuo Jūs mums labai padėjote, 
ačiū.

Vytenis Šliogeris

A^A Onai Marcinkevičiūtei 
Kelertienei

mirus Adelaidėje, reiškiame gilią užuojautą dukrai Marijai ir Don Atkinson, 
visai Kelertų šeimai ir artimiesiems.

Albina Liutackicnė ir Garry Penhall

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Gavėnios rekolekcijos Sydnėjuje
Šeštadienį, kovo 11 dieną, St. Joachim’s bažnyčioje Gavėnios rekolekcijas 

praves iš Kanados atvykęs Lietuvių Sielovados vadovas prelatas Edmundas 
Putrimas.

Šeštadienį, kovo 11 dieną:
2 vai. p. p. - išpažintys,
3 vai. p. p. - mišios ir pamokslas.

Sekmadienį, kovo 12 dieną:
11 vai. ryto - išpažintys,
11.30 vai. ryto - mišios ir pamokslas.

Po mišių arbatėlė, susipažinimas su svečiu. Arbatėlė organizuojama suneš
tinė. Dalyvaujantys prašomi atsinešti po lėkštę. Prašome informuoti savo 
artimuosius ir pažįstamus. Parapijos Taryba

Prašo informacijos
Jau keliasdešimt metų renku I Jetuvos valstybės apdovanojimų istoriją, renku pačius 

Lietuvos ordinus bei medalius, rengiu Lietuvos ir užsienio muziejuose Lietuvos ap
dovanojimų parodas (jų buvojau 11 -Madride. Briuselyje,Varšuvoje,Prahoje,Helsinkyje, 
Maskvoje, Kopenhagoje etc.), rašau apie tai knygas.

2001 ir 2003 metais išėjo dvi didokos mano knygos “Už nuopelnus Lietuvai”. 
I Jtbai gaila, kad knygos labai sunkios (kiekviena jų sveria 3-4 kilogramus, todėl nesvietiškai 
brangu siųsti paštu) ir jos beveik nepasiekusios Australijos lietuvių. Abi knygos - 520 ir 
709 puslapių skirtos 1918-1940 metais Lietuvos ordinais ir medaliais apdovanotiems 
žmonėms. Esu paruošęs ir dar du tos pačios knygos tomus, bet jau apie naujesnius laikus 
-Lietuvos Respubliką po 1990 metų. Išėjo mano knygos apie Lietuvos apdovanojimus 
Danijoje, Čekijoje ir Ispanijoje.

Kartu darau dar didesnį projektą - 6 tomų enciklopediją “Lietuvos karžygiai“. Ji 
apie Vyties Kryžiaus kavalierius. Noriu šiais, sekančiais ir 2008 metais išleisti po dvi 
knygas ir paskirti jas Lietuvos 1000-mečiui.

Vyties Kryžiaus kavalierių 1918-1940 metais buvo 1,770. Turiu medžiagos apie 
visus. Kai kuriems (kurių medžiagos turiu daugiau) duosiu ir daugiau vietos (net iki 6 
nuotraukų ar dokumentų faksimilių). Apie kiekvieną noriu pateikti jo biografiją, jo 
žygdarbio (už kurį buvo duotas Vyties Kryžius) aprašymą, o taip pat artimųjų prisi
minimus. Todėl labai norėčiau paprašyti Vyties Kryžiaus kavalierių artimuosius:

1. Brūkštelėti nors 1-2 puslapius apie tai, kokį prisimenate Tėtį ar Senelį, koks jis 
buvo šeimoje, ką kiti apie jį pasakojo. Papasakokite apie šeimos likimą.

2. Paieškoti dar kelių nuotraukų apie jį (gal kariuomenėje, gal vaikystėje, gal su 
šeima). Galbūt koks nors dokumentas apie jį išlikęs.

Man labai trūksta medžiagos apie Australijoje mirusius Vyties Kryžiaus kavalierius:
L Labutį Kazį, pulkininką, mirė 1975 metais Canberroje;
2. Miklaševičių-Miklą Juozą, mirė Sydnėjuje 1975 metais;
3. Miliauską Jurgį, mirė 1971 metais;
4. Paškevičių Bronių, pulkininką, mirė 1973 metais;
5. Tamulevičių Andrių, mirė 1991 metais Melbourne;
6. Vasiliūną Leoną, mirė 1975 metais Adelaidėje;
7. Visockį Jurgį, mirė 1965 metais Adelaidėje;
8. Žilinską Kazį, mirė 1967 metais Adelaidėje.
Tikriausia Australijoje gyveno ir daugiau Vyties Kryžiaus kavalierių, apie kuriuos aš 

nežinau. Padėkite man ką nors surasti apie jų gyvenimą. Šeimoms galėčiau pateikti viską, 
ką radau apie juos Lietuvos archyvuose. Galiu elektroniniu paštu atsiųsti dokumentų iš 
Valstybės archyvo kopijas.
Pagarbiai - Vilius Kavaliauskas, Blindžių 31-9, LT - 2004 Vilnius / Lithuania 
e-mail: kavaliauskas@aiva.lt

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gruodžio mėnesį pasibaigė “Pasaulio I .ietuvio” prenumerata. Australijos skaitytojai 

prašomi nedelsiant pratęsti prenumeratą 2(XX> metams.
Prenumeratos kaina metams - 42 Australijos doleriai. Asmeniniai čekiai turi būti 

išrašyti - “Pasaulio I Jetuvis”, Money orderiai - A. Kramilius.
Adresas: 83 Queen Street, Canley Heights, NSW2166.

Antanas Kramilius, “Pasaulio Lietuvio” atstovas Australijoje

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 
Tel.: (02 ) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

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

“M.P.” prenumeratoriams Melbourne
Ponas Feliksas Sodaitis, ištikimas “Mūsų Pastogės” rėmėjas ir talkininkas, 

daug metų savanoriškai tarpininkavo priimant “Mūsų Pastogės” prenumeratos 
mokestį Melbourne. Dabar dėl metų naštos ir sveikatos stovio jis prašo atleisti jį 
nuo šių sąžiningai eitų pareigų.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba ir “Mūsų Pastogės” 
administracija nuoširdžiai dėkoja p. Feliksui Sodaičiuiuž jo įdėtą 
darbą ir ilgametį talkininkavimą.

Talkininkauti priimant “Mūsų Pastogės” prenumeratos mokestį maloniai su
tiko Lietuvių Koop. Kredito Draugijos “Talka” Mcibourno skyrius (Lietuvių 
Namuose 44 Errol St. North Melbourne) jų darbo valandomis. Žinoma, 
prenumeratas galima siųsti ir tiesiog “Mūsų Pastogės” administracijai adresu: RO. 
Box. 550, Bankstown, NSW 1885.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

“Dainos” choristų dėmesiui
Reguliarios repeticijos vyksta latvių Namuose, Strathlield. Pradžia 730 vai. p.p. 

Choristai atsineša Dainų Šventės, kuri vyks šių metii pabaigoje Geelonge, repertuaro 
gaidas.

Metinis narių susirinkimas nukeltas į kovo 10 dieną. Visų choristų dalyvavimas 
pageidautinas. Choro “Daina” Valdyba

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

“Musų Pastogės” korespondentų ir skaitytojų dėmesiui
Ryšium su LR Prezidento vizitu Australijoje. Redakcijoje susikaupė daug medžia

gos, kuri bus spausdinama ir kituose savaitraščio numeriuose. Red.

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Nuo šeštadienio. 2005 m lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Red akcijai korespondenciją prašome siųstipašto dėžutės adresu:

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

tcl.: (02) 9790 2319. fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Donicla, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territoiy.
Mr Viktoras Sliteris, 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 Tbl.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: wvnv.usersJiigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomu 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje oro paštu S115.00. 
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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