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Tautinių Šokių Šventė Geelonge

Praėjusių metų gruodžio 30 dieną Arena stadione įvyko Australijos Lietuvių Dienų metu 
vykusi Tautinių Šokių Šventė. Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje - šoka Mcibourno lie
tuvių tautinių šokių grupė “Šokdava”, vadovė - Valda Soiiman.

XX“’ Lietuvos įvykių apžvalga

Mieli ir brangūs užsienyje gyvenantys lietuviai, tautietės ir tautiečiai!
Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos proga!
Nuo pat 1918-ųjų iki dabar Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui yra brangiau

sia data. Ir gūdžiaisiais sovietinės okupacijos laikais ji gaivino tautos atmintį, pri
minė valstybės tradicijas. Dabartį ji jungė su praeitimi, kad žmonės saugotų ir puo
selėtų laisvės viltį. Ji visiems - ir gyvenantiems Lietuvoje, ir atsidūrusiems toli 
nuo gimtųjų namų, kenčiantiems skurdą ir šaltį Sibiro tremtyje ar bandantiems 
kurti gyvenimą iš naujo emigracijoje, nuolat priminė: Lietuviais esame mes gimę.

Vasario 16-oji tapo simboliu dvasinės jėgos, stiprinusios irvedusios Lietuvą į 
Kovo 11-ąją, į visavertį gyvenimą laisvi;, demokratinių ir civilizuotų šalių šeimoje. 
Valstybės atkūrimo diena yra svarbus ilgametės veiklos, įvardytos kaip Lietuvos 
Laisvės Byla, veiksnys.

Tačiau tai - ne tik simbolis, tai - gyvoji tautos istorija, kurią rašome ir kuriame 
visi. Todėl nuoširdžiai prašau: kad ir kur Jus nublokštų likimas, kad ir kurį kraštą 
ar valstybę laikytumėte savo naujais namais, išlaikykite ryšį su Lietuva ir perduo
kite jį savo vaikams. Saugokite tas vertybes, kuriomis buvo grįstas Vasario 16- 
osios Aktas ir kurios mus telkia kaip tautą, kaip valstybe.

Kartu prisiminkite, kad Lietuvai reikia Jūsų protų ir širdžių, Jūsų patirties ir 
pastangų. Prisiminkite, kad žodžių junginyje PASAULIO LIETUVIAI svarbiau
sias žodis visada yra ir bus LIETUVIAI.

Dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus, kuriems Vasario 16-osios šventė - sava ir 
artima. Kuo geriausios kloties visiems bendros istorijos ir bendrų tradicijų telkia
miems žmonėms! / ----- ">

Vilnius, Prezidentūra

Izraelis 
planuoja 

atidaryti savo 
ambasadą
Vilniuje.
Tai dienraš

čiui “Kauno die
na” sakė Rygoje 
reziduojantis Iz
raelio ambasado

rius Latvijai ir Lietuvai Chen Ivri.
“Izraelis nusiteikęs atidaryti savo am

basadas visose trijose Baltijos valstybėse. 
Bet tai laiko, biudžeto pinigų skyrimo ir 
įvairių organizacinių darbų klausimas. 
Netrukus Vilniuje turėsime savo Garbės 
konsulatą, kuris, tikiu, taps puikiu pagrin
du netolimoje ateityje atidaryti ir Izraelio 
ambasadą”, - kalbėjo ambasadorius.

Jo teigimu, taip pat yra planuojama 
surengti kelis aukšto rango vizitus - Izrae
lyje turėtų lankytis Premjeras Gediminas 
Kirkilas ir užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas.

Nelegalios statybos Nerijoje
Kaip praneša ELTA Seimo Antikorup- 

cijos komisijos nariai pareiškė, kad juos 
nustebino Kuršių nerijos atsakingų pa
reigūnų nesugebėjimas ar nenoras kontro
liuoti vykstančias neteisėtas statybas.

Komisijos pirmininko R. J. Dagio tei
gimu, to priežastis - įtartini valstybės tar
nautojų veiksmai šias statybas planuojant 
ar kontroliuojant. “Pasibaisėtina situacija. 
Nors teismo sprendimai dar nepriimti, sta
tybos toliau vyksta. Apskritis absoliučiai 
negina viešojo intereso, o inspektoriai 
mums pasakoja pasakas ir savaip traktuo
ja įstatymus. Savivaldybė negali paaiškin
ti, ką tose teritorijose žada daryti ir kodėl 
davė vienokį ar kitokį sutikimą. Klausimų 
yra begalė. Tad yra pakankamai pagrindo 

Jmany.ti,jogdaugeliu:atvŽįųyrakpnkiBčių- 

pareigūnų ar valstybės tarnautojų intere
sai, kurie tikrai verti komisijos tyrimo”, - 
sakė komisijos pirmininkas.

Šiuo metu teismuose guli kelios de
šimtys bylų dėl galbūt neteisėtų statybų 
visoje Neringoje, bet jų nagrinėjimas su
stabdytas - laukiama, kol Konstitucinis 
Teismas išaiškins, ar galioja prieš 12 metų 
Vyriausybės patvirtintas Kuršių nerijos 
generalinis planas.

Goto provincijos Afganistane 
gyventojams parodytas filmas 

apie Lietuvą
Dauguma Goro provincijos Afganista

ne gyventojų šeštadienį (vasario 3) pirmą 
kartą pamatė kitokią nei Afganistane gam
tą, šiuolaikinį miestą ir kitokį gyvenimą. 
Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro 
provincijos atkūrimo ketvirtosios grupės 
(PAG 4) kariai čia surengė dviejų valandų 
vaizdo žinių reportažą apie PAG veiklą, 
Lietuvos karius ir pačią Lietuvą.

Pasižiūrėti vaizdo medžiagos susirin
ko per 350 žmonių, kurie vos tilpo miestui 
priklausančioje salėje. Viešąją tvarką pa
laikė vietinė policija.

Goro provincijos sostinėje Čagčarane 
nėra vietinės televizijos, veikia viena radi
jo stotis, kurios transliacijos vyksta per 
garsiakalbius. Anksčiau veikė dvi radijo 
stotys, tačiau viena iš jų buvo uždaryta dėl 
lėšų stokos, o kita sunaikinta Talibano 
valdymo laikotarpiu.

Vaizdo medžiagą paruošė vietinės ra
dijo stoties darbuotojai kartu su PAG 4 
karininku.
Palangą krečia gintaro karštligė

Vasario 6 d. popietę Palangoje buvo 
galima stebėti viduržiemį neįprastą vaiz
dą. Nuo jūros tilto gelbėjimo stoties link 
po pakrantę šmirinėjo šimtai žmonių. 
Susilenkę, pritūpę ar net atsiklaupę jie 
pagaliukais kapstė jūros metamas šiukšles 
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Mieli Australijos lietuviai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Iki 

dabar - tai didžios pagarbos verta data. Nėra abejonių, kad Vasario 16-oji Lietuvos istori
joje išliks tarp iškiliausių mūsų valstybės datų. Tebūna ši Šventė mums visiems įsipa
reigojimų Lietuvai ir pasididžiavimu ja prisiminimas.

Linkime Jums, brangieji žmonės, ištvermės ir kad kiekviena ateinanti diena į Jūsų 
namus atneštų daugiau gerovės, vilties ir šilumos.

Šiais metais Australijos Lietuvių Bendruomenė taip pat švenčia 60-ties metų sukak
tį nuo pirmųjų lietuvių emigrantų atvykimo į Australiją ir Bonegillos stovyklos atida
rymo datos.

Mūsų bendruomenė, nors maža ir toli nuo Lietuvos, sėkmingai gyvuoja, auga ir tobu
linasi. Tikimės, kad per ateinančių dvejų metų kadenciją ALB Krašto Valdyba Melbourne 
sėkmingai ir įdomiai bendradarbiaus su lietuvių bendruomenėmis Australijoje; siekdama 
išsaugoti mūsų svarbias tautines vertybes bei kultūrą.

ALB Krašto Valdyba (Melbourne)

Lietuviai Europos Parlamente
Sausio 31d. Briuselyje prasidėjus Europos Parlamento plenarinei sesijai, o kartu 

prisidėjus ir naujiems nariams iš Bulgarijos bei Rumunijos, buvo dalinai atnaujinta ir 
komitetų sudėtis. Pagal Europos Parlamento spaudos tarnybos pranešimą, sekantys 
Lietuvoje išrinkti europarlamentarai yra nariai EP komitetuose ir pakomitečiuose 
(abėcėlės tvarka):

Laima Liucija Andrikienė (Europos liaudies partija) - Biudžeto komitetas; Žmogaus 
teisių pakomitetis;
Šarūnas Birutis (Liberalų ir demokratų aljansas) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetas;
Danutė Budreikaitč (Liberalų ir demokratų aljansas) - Vystymosi komitetas;
Arūnas Degutis (Liberalų ir demokratų aljansas) -Transporto ir turizmo komitetas;
Jolanta Dičkutė (Liberalų ir demokratų aljansas) - Kultūros ir švietimo komitetas;
Gintaras Didžiokas (Sąjunga už tautų Europą) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas; 
Eugenijus Gentvilas (Liberalų ir demokratų aljansas) - Regioninės plėtros komitetas; 
Ona Juknevičienė (Liberalų ir demokratų aljansas) - Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetas;
Vytautas Landsbergis (Europos liaudies partija) - Užsienio reikalų komitetas;
Saugumo ir gynybos pakomitetis;
Eugenijus Maldeikis (Sąjunga už tautų Europą) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetas;
Justas Vincas Paleckis (Socialistų frakcija) - Užsienio reikalų komitetas; Saugumo ir 
gynybos pakomitetis;
Aloyzas Sakalas (Socialistų frakcija) - Teisės reikalų komitetas;
Margarita Starkevičiūtė (Liberalų ir demokratų aljansas) - Ekonomikos ir pinigų
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♦ Vasario 5 d. 
Rusijos proku
ratūra iškėlė nau
jus kaltinimus bu
vusiam Jukos naf
tos bendrovės di
rektoriui Michail 
Chodorkovsky. 
Kadaise buvęs Ru
sijos turtingiausias 
žmogus, jis dabar 

yra kalinamas Sibire, 2005 m. nuteistas 
kalėti 8 metus už sukčiavimą vengiant mo
kesčių. Su bausmės sumažinimais už gerą 
elgesį, jis būtų normaliai galėjęs išeiti į 
laisvę 2007 m. spalio mėnesį, dar prieš 
2008 m. prezidento rinkimus. Nauji kalti
nimai - pinigų plovimas ir malversacija - 
gali pratęsti jo kalėjimo bausmę 15 metų.
♦ Vasario 5 d. Londono bendrovėje, 
tvarkančioje Londono miesto judėjimo 
problemas, sprogo laišku atsiųsta bomba. 
Vasario 6 d. Londono priemietyje sprogo 
siuntinėlis, atsiųstas į įstaigą, kuri išrei
kalauja pabaudas už greičio viršijimą. 
Vasario 8 d. Swansea mieste Valijoje kita 
laišku atsiųsta bomba sprogo agentūroje, 
išduodančioje vairuotojų liudijimus ir 
automobilių registracijas. Trijų savaičių 
laikotarpyje sprogo tokios 7 bombos, 
sužeisti bent 6 žmonės.
♦ Vasario 7 d. Indonezijos sveikatos mi
nisterija pasirašė sutartį su JAV vaistų 
gamybos bendrove Baxter dėl skiepų prieš 
paukščių gripo, nuo kurio Indonezijoje 
yra mirę 63 žmonės. Indonezijos sveika
tos ministrė Siti Fadillah Supari tvirtina, 
kad ligą sukėlusio viruso H5N1 atmaina 
yra Indonezijos nusavybė, ir jos pavyz
džiai nebus išduodami Pasaulio Sveikatos 
Organizacijai, kitoms valstybėms bei už
sienio bendrovėms. Ministrė pareiškė. Kad 
Indonezija iškels piniginį ieškinį prieš

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ir rinko gintarą. Pajūrį buvo nutūpę tiek 
žmonių, kiek jų pamatysi ne kiekvieną 
vasaros dieną. V ienų m etų pajūryje sklan
dė kalbos, kad kažkas rado net apie 200 
gramų sveriančių gintaro gabalų. Pava
kare tokio dydžio gintarų niekam aptikti 
nepavyko, bet gerą saują smulkesnių gin
tarų buvo galima prisirinkti beveik per 
valandą. Gintaro ieškotojus buvo apėmęs 
toks azartas, kad žmonės užmiršdavo net 
atsivestus vaikus.
Grūto sovietinių skulptūrų parke

- revoliuciniai pokyčiai.
Lankytojai jau nebegali apžiūrėti visų 

čia pastatytų sovietmečio veikėjų pamink
lų. Grūto parko skulptūros pavirto vai
duokliais - slėpti šias skulptūras nuo 
žmonitj akių nutarė parko įkūrėjas ir di
rektorius Viliumas Malinauskas. Taip jis 
reagavo į autorių reikalavimą už kelių 
skulptūrų eksponavimą mokėti atlygį.

Reikės pakeisti LR pasus
Premjeras Gediminas Kirkilas pareiš

kė, kad reikia kuo greičiau pakeisti lie
tuviškus pasus, kurie šiuo metu nėra pa
kankamai apsaugoti. Nauji pasai turėtų bū
ti pradėti spausdinti per tris mėnesius. 
„Mūsų pasų kokybė neatitinka tarptauti
nių standartų. Yra daug padirbtų pasų, ir 
ši informacija labiausiai neramina JAV val
džią”, - sakė jis. Valstybėms, kurios siekia 
bevizio pasų režimo, JAV kelia reikala
vimus, kad jų pasai įglaustų biometrinius 
duomenis.

Vilniaus senamiestį gali 
išbraukti iš UNESCO sąrašo?
Kaip praneša dienraštis “Vakaro ži-
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Australiją, kurios CSL bendrovė bando 
gaminti skiepus prieš paukščių gripo 
H5N1 atmainą. Pasaulio Sveikatos Orga
nizacija yra susirūpinusi dėl viruso pavyz
džių draudimo, kuris sunkina jos kovą su 
paukščių gripo epidemija.
♦ D. Britanijos paukščių gripo epidemi
ja Suffolk grafystėje greičiausiai buvo 
sukelta importuojant kalakutieną iš Ven
grijos. Įtariama paukščių skerdykla Kec
skemet mieste, kurią kartais panaudoja 
britų Bernard Matthews bendrovė.
♦ Vasario 8 d. Irako ir JAV kariai suėmė 
Irako sveikatos viceministrą Hakim Za- 
mili. Jis kaitinamas į ministeriją slapta 
infiltravęs daug šiitų pogrindinės karinės 
organizacijos narių. Hakim Zamili pri
klauso politinei grupuotei, kuri yra išti
kima įtakingam šiitų dvasininkui Moqta
da al-Sadr. Al-Sadr yra dabartinio Irako 
min. pirmininko Al-Maliki sąjunginin
kas, bet griežtai nusistatęs prieš JAV
♦ Vasario 8 d. Meka mieste Saudi Arabi
jos vyriausybei tarpininkaujant palesti
niečių Fatah ir Hamas grupuotės susitarė 
sustabdyti tarpusavio kovas ir sudaryti 
naują “vienybės vyriausybę”. Palestiniečiai 
tikisi, kad šis susitarimas paveiks užsie
nio valstybes ir tarptautines organizacijas 
nutraukti ligšiolines ekonomines sankci
jas, nukreiptas prieš palestiniečių Hamas 
dominuojamą vyriausybę. Izraelio vyriau
sybė bando paveikti tarptautines organiza
cijas nenutraukti sankcijų, iki naujoji vy
riausybė neišpildys trijų sąlygų: pripažinti 
Izraeliui teisę egzistuoti, atsisakyti gink
luotos kovos prieš Izraelį ir ratifikuoti vi
sus susitarimus, sudarytus tarp Izraelio ir 
Palestinos Laisvinimo Organizacijos.
♦ Vasario 9 d. prasidėjo palestiniečių de
monstracijos Jeruzalėje, reikalaujant kad 
Izraelis sustabdytų tako į šventyklos kalną 
ir EI Aksa mečetę statybą. □ 

nios”, Lietuvos pasididžiavimas - į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašy
tas Vilniaus senamiestis - sparčiai virsta 
naujamiesčiu. Nors UNESCO ir gražiuoju, 
ir piktuoju Lietuvos prašo senamiesčio 
neniokoti, Lietuvos politikų priimti įsta
tymai tinka darkyti senamiestį. Jei koks 
verslininkas norėtų nugriauti Gedimino 
pilį ir vietoj jos pastatytų prekybos centrą 
ar viešbutį, teisės aktai jam būtų palankūs, 
teigia dienraštis. Už tokį elgesį verslininkui 
užtektų susimokėti iki 5,000 litų baudą. 
Nugriautos pilies jis net neprivalėtų atstatyti

Naujas Saugumo vadovas?
Jau keli mėnesiai tebesitęsiant aš

triems ginčams, Prezidentas Valdas 
Adamkus tvirtina, kad jau yra numatęs, ką 
siūlys naujuoju Valstybės saugumo depar
tamento vadovu, skelbia Lietuvos radijas. 
JAValstijose viešintis Prezidentas kandi
dato pavardės neatskleidžia, bet pabrėžia, 
kad tai bus visoms partijoms priimtinas 
asmuo. Kol kas departamento vadovo 
pareigas laikinai vis eina Arvydas Pocius.
Kai kurie kandidatai netinkami

Vyriausiosios rinkimų komisijos pir
mininkas Zenonas Vaigauskas patvirtino 
Vidaus reikalų ministerijos pranešimą, 
kad tarp kandidatų į savivaldybes nustaty
ta dar 112 teistų asmenų. VRK vėl turės 
aiškintis, kurie iš šių kandidatų savo an
ketose nurodė, kad buvo anksčiau teisti, o 
kurie - ne. Įvairių partijų rinkimų sąrašus 
komisija jau tikrino prieš savaitę. Tuomet 
iš rinkimų maratono buvo pašalinti 114 sa
vo buvusį teistumą nuslėpusių kandidatų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, tiamCir “Bemaidinai”.

Vasario 3 dieną Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamente (TMID) vyko 
pirmasis šiais metais Koordinacinės 
tarybos posėdis. Jame buvo vertinami už
sienio lietuvių bendruomenių ir užsienio 
lietuvių bendrojo lavinimo, lituanistinių

Dėl polonio lietuviams pavojaus nėra
Londone dirbantys lietuviai, kurie, 

kaip įtariama, galėjo būti užkrėsti radio
aktyviuoju poloniu, gali nebesibaiminti 
dėl savo sveikatos. Specialistai patvirti
no, kad nėra jokio pavojaus jų būklei. Ta
čiau, įtariamieji užsikrėtimu dar kurį lai
ką bus stebimi.

Trys Londono viešbutyje “Millenium” 
kambarių tvarkytojais ir indų plovėjais 
dirbantys lietuviai gruodį informavo Lie
tuvos ambasadą, kad yra sunerimę dėl 
galimo apsinuodijimo radioaktyviąja 
medžiaga. Spėjama, kad radioaktyvus 
elementas polonis-210, kuriuo viešbučio 
“Millenium” bare lapkričio pradžioje ga
lėjo būti mirtinai apnuodytas buvęs nišų 
saugumietis Aleksandr Litvinenko, galėjo 
paveikti ir viešbutyje dirbančius žmones.

“Į mus kreipėsi lietuviai buvo patikrin
ti britų specialistų ir buvo konstatuota, 
kad tam tikra labai nedidelė dozė galėjo 
patekti į jų organizmą, bet tai nebuvo ga
lutinė išvada. 16 patikrintų viešbučio dar
buotojų, įskaitant ir tris lietuvius, buvo 
išleisti kelių savaičių atostogų. Per tą laiką 
jie dar buvo tikrinami specialistų, ar nėra 
kokių nors komplikacijų. Matyt, jų nela

Emigracija daugina skyrybas
Iš emigrantų uždirba ne tik lietuviškų 

produktų gamintojai, aviakompanijos, bet 
ir skyrybų advokatai. Teisininkai neslepia, 
kad auga ne tik bendras skyrybų skaičius, 
bet vis dažniau skiriasi šeimos, kurių vie
nas sutuoktinių gyvena užsienyje. Vienos 
teisinės bendrovės, teikiančios paslaugas 
besiskiriantiems, vadovas Saulius Vaikšno- 
ras prognozuoja, kad tokių skyrybų atei
tyje tik daugės.

Kaip keičiasi besikreipiančiųjų emig
rantų skaičius?

Dabar apie ketvirtadalį mūsų klientų 
sudaro emigrantai. Ir jų skaičius tik auga. 
Visų pirma, auga bendras skyrybų skai
čius. Antra, jau ateina lūžio laikas - dau
gelis išvažiavo prieš kelerius metus ir šiuo 
metu daliai šeimų ateina laikas apsispręsti. 
Esu tikras, kad skyrybų skaičius tik augs.

Kas inicijuoja skyrybas dažniau?
Skyrybų iniciatoriumi dažniau būna iš

važiavęs sutuoktinis. Visų pirma, tai lemia 
psichologinės priežastys. Juk normalu, kad 
sveikas vyras, nuėjęs Dubline į barą paskui 
patrauks ne filosofijos studijuoti. Atsiran
da naujų pažinčių su visomis pasekmėmis.

Lietuviai kaunasi Anglijos gatvėse
„Ramų vasaros vakarą žaliuojančio 

Leeds miesto Park Street virto kovos lau
ku. Gaujos iš Baltijos valstybių paliko 
kraujo klaną ir sumuštus tautiečius“, - rašo 
„Yorkshire Evening Post“. Policijos kal
tintojas Leeds teisme pasakojo, kaip pra
ėjusių metų rugpjūčio 20 d. užsimezgė 
konfliktas tarp dviejų lietuvių grupuočių.

„Tikroji konflikto priežastis nežino
ma, tačiau aišku, jog vyrai susirinko spręs
ti anksčiau kilusio ginčo. Jie apsiginklavo 
ir susirinko grumtynėms sutartoje vietoje. 
Idūdininkų teigimu, tai išties buvo žiaurios 
ir gąsdinančios kautynės“, - sakė kaltintojas. 
Žado netekę netoliese gyvenantys rezi
dentai ir pro šalį pravažiuojantys vairuo
tojai regėjo, kaip ginkluoti lietuviai šau
dėsi, daužė automobilius ir mušėsi pagal
bon pasitelkę plaktukus-viniatraukius, 
geležies vamzdžius, golfo lazdas, dujinius 
pistoletus ir medinės stalų kojas. 

mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 20007 
metų projektai.

Šiems metams TMID iš viso gavo 3112 
užsienio lietuvių bendruomenių projeek- 
tų. Pirmajame posėdyje įvertinta HOirr jų 
įgyvendinimui skirta 520,000 litų. □ 

bai yra, jeigu nėra jokių žinių apie tai”,”, - 
sakė ambasadorius V.Ušackas.

Lietuvos radiacinės saugos centtro 
direktorius Albinas Mastauskas “Kaunno 
dieną” informavo, kad sausį į šį centlrą 
kreipėsi dvi Londone gyvenančios ir diir- 
bančios lietuvės. Netrukus centre turėttų 
pasirodyti dar viena Londone gyvenamti 
tautietė. Anot jo, patikrinus atvykusių Kar
tuvių organizmus nerasta jokio radioalak- 
tyvių medžiagų padidėjimo. “Todėl galali- 
me konstatuoti, kad tikrai nėra jokio pęa- 
grindo panikuoti. Buitiškai tariant, nėrara 
jokio pavojaus, kad joms pradėtų slinktkti 
plaukai ar kokiu nors kitu būdu reikštitis 
neigiami radioaktyvaus apšvitinimo p<po- 
žymiai”, - teigė AMastauskas.

AMastausko tvirtinimu, tik pakankka- 
mai didelė polonio-210 dozė gali turėfėti 
įtakos apsinuodijusio žmogaus sveikatatai. 
“Jeigu ta dozė yra labai maža, visiškai neie- 
žymi, tuomet jokio neigiamo poveikikio 
nebus”, - pastebėjo jis. Polonio-210 spindtfa- 
liuojamos alfa dalelės žmogui yra pavoo- 
jingos tik tada, kai ši medžiaga patenka.a į 
organizmą ją prarijus ar įkvėpus didesisnį 
kiekį. (“K.d.’l.”)

Lygiai tas pats atsitinka tamsutuoktiniuiui, 
kuris lieka Lietuvoje. Žmogus yra žmogusus. 
Irvieną dieną ateina laikas, kai kažkuris is iš 
sutuoktinių neapsikenčia.

Juk dažna situacija, kad į užsienį išwa- 
žiuoja ir moteris, neapsikentusi girtuokliao 
vyro, palikusi vaikus seneliams. Po kurio 
laiko svetur atsiranda nauja antra pusė ir 
prasideda skyrybos. Dažniausiai vaikai 
tokiu atveju važiuoja paskui mamą.

Kas gali kreiptis dėl skyrybų?
Neretai ateina ir išvažiavusiųjų tėvai), 

broliai, seserys. Arba pažįstami ateinatarx- 
pininkauti. Jei žmogus išvažiavęs ir nenoori 
pats grįžti, padeda artimieji viską sutvarkyyti.

Kiek užtrunka skyrybos, jei vienas sbu- 
tuoktinių negrįžta į Lietuvą?

Jei abi pusės sutaria skirtis - procesaas 
užtrunka iki mėnesio. Ir kainuoja apie 5000 
- 700 litų. Turime partnerius keliose užž- 
sienio valstybėse, todėl nereikia grįžtii į 
Lietuvą ir procesas neužtrunka. Jei skirtitis 
nori tik viena pusė, viskas gali užtrukti i ir 
iki pusės metų.

Ugnė Jakonyktė
(www.lietuviams.conm)

* Kaltintojo pasakojimu, lietuviai į įvykkio 
vietą atvyko sidabrinės spalvos BMW auu- 
tomobiliu. Netrukus atvažiavo dar vienta 
mašina, kuri užblokavo eismą. Trys lietiu- 
viai iššoko iš BMW ir paleido seriją šūvilįų 
į priešais stovintį automobilį. Iš pastarojo 
išlipę penki vyrai BMW ir priešininkais 
daužė medinėmis lazdomis bei metallo 
vamzdžiais.

Keturi lietuviai sulaikyti įvykio vieto
je. Gintas Vaičiulis, Antanas Daškevičiais 
ir Vilmantas Koženiauskas neigė dalyvawę 
muštynėse. Dovydas Ketvirtis teisme nee- 
pasirodė ir yra ieškomas pareigūnų. G. Vai
čiulio taip pat laukia bausmė už ne teisėta tą 
vairavimą, nes prieš kelis mėnesius už cisis- 
mo pažeidimus jam buvo atimtos vairuoto
jo teisės. Policijos apklausoje visi sulaiky
tieji pateikė skirtingas įvykių versijass. 
Teismo sprendimas dar nepaskelbtas. .

“Londono Žinios”, sutrumpiritita’ -
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Bendruomenės baruose
Tautodailės ir Rankdarbių paroda Geelonge

Australijos Lietuvių Dienų metu Tau
todailės ir Rankdarbių parodoje buvo 
parodyta Geelongo lietuvių sukauptų ir 
savo sukurtų tautodailės kūrinių bei kitų 
Australijos ir Lietuvos liaudies meistrų 
gaminių.

Parodos lankytojai grožėjosi gintaro 
dirbiniais, gobelenais, lietuviškais tauti
niais rūbais, audiniais, liaudies meistrų 
medžio kūriniais, lietuviškais muzikos 
instrumentais ir kitokiais rankdarbiais.

Gintaro dirbiniai buvo išstatyti stikli
nėje spintelėje ir ant gumbuotų medžio 
šakų. Tai ypač patiko lankytojams.

Gobelenai buvo sukurti Reginos Skė- 
rienės, Irenos Luscombe ir Birutės Vait
kienės.

Audiniais susidomėjimų kėlė balto ir 
juodo Hno užtiesalai, staltiesių ir rank
šluosčių įvairūs raštai, bei įvairiaspalvės 

ŽVI1CJNU
Pasisako Bendruomenės nariai

Mintys po Australia 
Day

Isolda Poželaitė - Davis AM

Australia Day, sausio 26-oji ir Vasa
rio 16-oji mums atmintinos dienos? Jos 
mums primena keletą svarbių faktų:

Kodėl mes atsidūrėme toli nuo tė
vynės Lietuvos?

Kodėl pasirinkome priimti Austra
lijos pilietybę?

Kodėl būrėmės ir jautėmės geriau 
savųjų tarpe?

Kodėl dabartinė federalinė valdžia 
keičia seniau priimtas sąvokas: meilė ir 
lojalumas savo tėvynei ir adoptuoto kraš
to pamėgimas ir pilietinis lojalumas? Ką 
reiškia dabar dažnokai minimas šūkis 
“Australian values?” arba “ unaustralian” 
Minima taip pat apie anglų kalbos mo
kėjimą ( Kiek iš lietuviukų mokėjo tos 
kalbos?) Apie tai dažnokai skaitome 
laikraščiuose.

Leiskite priminti, kad Prancūzų Revo
liucija jau paskelbė 1789 metais “Libertė 
- laisvė, Egalitė - lygybė, Fraternitė - 
brolybė arba australiškai - mateship.” 
Tuo dar nebuvo pasiekta tobulybė. Betgi 
pamažu tas principas vystosi demokra
tiniuose kraštuose normaliu būdu, t.y. 
nepriverstinai.

O kad krašto kalbos mokėjimas nau
dingas - to niekas neginčija. Tačiau ne
norėkime, kad visi imigrantų senoliai ją 
mokėtų. Jaunesni, aišku gali pramokti. 
Federalinė valdžia tam turėtų skirti dau
giau finansų. Kaip buvusi svetimų kal
bų mokytoja, labai gerai žinau, kaip sun
kiai australai mokosi svetimų kalbų. 
Anot jų, jiems to nereikia - juk visas pa
saulis kalba angliškai. Betgi drauge su 
kalba mokomasi ir to krašto kultūros, gal
vojimo supratimo ir tolerancijos. O tai ir 
yra vienas kelias kuris gali suartinti tau
tas ir vieno ir to pačio krašto žmones. O 
to siekiama Australijoje.

Prisiminiau ir aiškinausi šiuos fak
tus, perskaičiusi laikraščiuose siūlomus 
pakeitimus Australijos pilietybės sutei
kime 2007 metais.

O dabar grįžtu prie lietuvių “įsipilie- 
tinimo” Australijoje.

Atvykome į šį kraštą laisvu noru. Tie
sa, nereikėtų pamiršti, kad atvykome 
kaip “dypukai” D.P.’s. Betgi tai buvo tik 
eufemizmas, kurį sugalvojo Vakarų aki
jant ai, nenorėdami užgauti savo partnerio 
Sovietų Sąjungos. Tikrovė kita. Buvome 

juostos, kurių audimą pademonstravo 
Danutė Rafferty.

Gėrėdamiesi lietuviškais tautiniais rū
bais, lankytojai bandė rasti skirtumų tarp 
prieškarinių dailininkų Tamošaičių austų 
ir dabartinių Lietuvoje pagamintų.

Skaitlingi Australijoje gyvenusių ir 
Lietuvos liaudies meistnĮ medžio dirbiniai 
puošė salės sieną ir kelis stalus.

Didelis susidomėjimas buvo lietuviš
kais muzikos instrumentais, kaip skudu
čiais, švilpukais ir kanklėmis, ypatingai 
pasaka apie kanklių istoriją ir atsiradimą.

Tarp įvairių rankdarbių buvo lietuviš
kos lėlės ir velykinis stalas su margučiais ir 
verbomis.

Paroda buvo įdomi skaitlingai apsilan
kiusiems tautiečiams ir kitataučiams.

Padėka rengėjams!
Lankytojas

politiniai bėgliai - lietuviai bėgliai, ku
rie gclbėjosi, kaip kas sumanė ir galėjo 
nuo politinio persekiojimo ir mirties, 
kalėjimo bei Sibiro kančių. O 2007 
melais, ar nėra politinio persekiojimo 
kategorijos imigrantų, kurie bando pa
siekti Australijos krantus? Yra. Tiesa, 
jie ne visi baltaodžiai. Betgi jie žmonės 
kaip mes. Mums nebuvo laikomos tos 
pačios sąlygos, kaip dabartiniams. Ži
noma, nereikėtų užmiršti, kad Austra
lijon atvykdavo ir atvyksta kitų imig
rantų, būtent: šeimų susivienijimo, eko
nominių, specialistų ir kitų kategorijų. 
Jų priėmimas skiriasi nuo politinių 
bėglių padėties.

Gal ne visi lietuviai - “dypukai” pri
ėmė Australijos pilietybę, kai tik pasi
baigė valdžios nustatytas laikotarpis. 
Manyčiau, kad daugumą baugino Sovie
tų išleisti įstatymai, kad ne tik mūsų tė
vai, t.y. pirmoji karta, bet ir jų vaikai ir 
anūkai YRA Sovietų piliečiai. Antra 
vertus, buvo ir tautiečių, kurie tikėjosi 
greit grįžti Lietuvon, jai atgavus nepri
klausomybę. Antrajam Pasauliniam ka
rui dar nepasibaigus daug kas tikėjo, 
kad ilgai nereikės būti svetimame kraš
te, galėsime sugrįžti tėvynėn. Ta tikimy
bė blėso po dešimt ir daugiau metų. 
Pilietybės priėmimas tapo būtinybe.

O kodėl būrėmės savųjų tarpe? 
Penkias dienas, o kiti ir dar ilgiau sa
vaitėje “laužę” anglų kalbos “plonybes”, 
pasiilgome pasišnekučiuoti tėvynainių 
draugėje. Steigėme Lietuvių namus ir 
klubus, o prie jų ir bibliotekas. Dauguma 
dypukų buvo viengungiai. Jie norėdavo 
pasmaguriauti įprastu maistu - juk “ve- 
gemite, pies and pasties” nepripratusiems 
gomurėliams nebuvo delikatesai. Norė
jom prisiminti Vasario 16-tą ir kitas svar
bias datas, pasiklausyti lietuviško žodžio, 
dainos, pašokti - na, o gal ir surasti bu
simąją antrąją pusę. Ar tai reiškia, kad 
turėjome ir turime “geto” mentalitetą? 
Manau kad ne. Juk tai yra visai natūra
lus reiškinys visame pasaulyje. Antro
sios ir trečiosios kartos, Australijoje gi
mę lietuvių kilmės “australiukai” (tegu 
būna man atleistas šis išsireiškimas) dau
guma tur būt nejaučia tos būtinybės bur
tis į lietuvių sambūrius, taip kaip pirmo
sios kartos lietuviai gyveną Australijos 
valstijose. Tam gi ir sukūrėme Australijos 
Lietuvių Dienas!

Tačiau į kokią Australiją tie pirmieji 
lietuvių dypukai atvyko? Leiskite pa
cituoti R.J.F. Boyer, Chairman Australian 
Broadcasting Commission kalbą per 
jpilietinimo iškilmes Canbcrroje 1954 
metais. Aišku, ne visi “fair dinkum” aus
tralai panašiai galvojo kaip Boyer. Betgi,

Nukelia į 5 psk

Vilnietis “Australian Open” teniso turnyre
Pirmą kartą 'iį Lietuvos vėliava ple

vėsavo virš teniso stadiono per.2007 
“Australian Open” turnyrą.

Vilnietis, 16 metų amžiaus Ričardas 
Berankis “Australian Open” jaunių tur
nyre rungėsi su 17 metų amžiaus australu 
Biydan Klein (laimėtojas patenka įfinalą). 
Tas rungtynes Ričardas pralošė rezultatu 
6:1, 6:4.

Ričardas yra tarp 15 (įeina į penkiolik
tuką) geriausių jaunių pasaulyje. Šiame 
turnyre jo “seeding” buvo dešimtas.

Nuotraukoje Ričardas “No Hands” 
Berankis šypsosi nugalėjęs čeką Roman 
Jebavy (seeded 5).

Ričardas sakosi gyvenąs Vilniuje, nors 
treniruojasi Ispanijoje bei Floridoje (JAV). 
Yra nepaprastai sunku jaunuoliui prasi
veržti į tokį lygį, nes jaunių statusas esąs 
“strictly amateur”. Taigi, jeigu ir laimi 
turnyrą, taurė ir džiaugsmas yra vieninte
lis uždarbis.

Pasak jo australo trenerio šiame tur
nyre, Ričardo gabumai teniso aikštėje yra

Dvigubas gimtadienis Geelonge
Retas atsitikimas, kad sesuo švęstų 50- 

metį, o broliukas 40-metj.
Prabėgus lietuviškam sąskrydžiui 

Geelonge, sausio 13 dieną sveteliai ir 
giminės rinkosi į Rūtos ir Tony Cusack 
namus gražiam jubiliejui. Susidariau įs
pūdį, kad Rūtos ir Tony šeima jau seniai 
ruošėsi šiai šventei. Tarp namo ir garažo 
pristatytas naujas bei erdvus priestatas ir 
išgražintas kiemas lengvai sutalpino apie 
šimtinę svetelių bei giminaičių iš plačios 
Australijos. Turbūt daugumą sudarė tau
tinių šokių šokėjai.

Pasigedau Danos iš kaimyninio Mel
bourne, tačiau buvo Irena, Alyta, Rūta, 
Ramutė, Nijolė ir Jonas - tik vienas bro
liukas šešioms sesutėms. Žinoma, prie 
sesučių prisidėjo antros pusės ir atžalynas. 
O kiek to atžalyno susirinko, negalėjau 
suskaičiuoti, nes pritrūko pirštų. Rūta ir 
Tony užaugino Kate, Leigh ir Andrea. Ta
čiau Jonas paskendęs statybose ir neturi 
laiko mergužėlėms.

Ačiū Rūtai ir Tony, kad su jauna šeima 
persikėlė j Geelongą. Dabar jau čia gyve
na Ramutė ir Nijolė. Visi gerai įsikūrė ir 
padaugėjo šokėjų tautinių šokių grupei.

Rūta, būdama aukštesnės mokyklos 
mokytoja, turi genis organizacinius suge
bėjimus ir kurį laiką dirbo Geelongo Lie
tuvių Apylinkės Valdyboje. Keliaudama 
Lietuvoje nusipirko knygą “Vilniaus 
Katedros lobynas”, kurioje 350 puslapių ir 
apie 300 aukštos kokybės nuotraukų.

Nuotraukoje iš kairės - Rūta Stepanavičiūtė - Cusack ir Birutė Gailiūtė - Liebich per Tau
tinių Šokių Šventę Geelonge.______________________________________

Ričardas Berankis po varžybų.

aukšto lygio, jis pasižymi talentu ir ko
vingumu. Galima daug ko tikėtis iš šio 
jaunuolio ir ateityje.

Kam įdomu daugiau apie Ričardą 
Berankį rasite ir “Tinkle”. Edis L.

Viskas surašytą lietuviškai ir angliškai. Joje 
yra LR Prezidento Valdo Adamkaus įžan
ginis žodis su nuotrauka, o taip pat ir 
kardinolo Audrio Juozo Bačkio. Knyga 
išleista šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo 
kanonizavimo 400 metų jubiliejui -1602 - 
2002. Aš tą knygą pamačiau pirmą kartą 
Geelonge pas Rūtą, nors apie paslėptą 
“I .obyną” teko girdėti.

Kaip jau įprasta po geros ir skanios 
vakarienės prasidėjo linksmoji dalis, su
grįžome j rock’o laikus. Buvo prisiminti 
Rūtos ir Jono jaunystės laikai bei nuoty
kiai. Kai kurie prisiminimai pralinksmino.

Daugiausiai kalbėjo Alyta, jos vyras 
Tony, sesuo Ramutė ir draugė Birutė, kuri 
suglaustai apibūdino Rūtos ir jos šeimos 
įnašą lietuvių gyvenime Geelonge, ypač 
tautinių šokių grupėje, ir įteikė nuotrau
ką tautiniais motyvais iš praėjusios Tauti
nių šokių šventės Geelonge.

Išklausius padėkas už dovanas ir ap
silankymą, buvo atnešti du tortai su 
devyniasdešimt žvakučių: Rūtai skirta 50, 
o Jonui - 40. Visos žvakutės užgeso nuo 
vieno pūstelėjimo. Galingai nuaidėjo 
“Happy Birthday”.

Nors Rūta prieš savo šventę turėjo 
daug darbo, bet surado laiko talkinin
kauti Australijos Lietuvių Dienų Geelonge 
renginiuose, dar priglaudė du kanadiečius 
sportininkus. Lai būna Geelonge daugiau 
tokių penkiasdešimtmečių su Rūtos 
nuoširdumu. Juozas Gailius
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Lietuva iš arti_____________ ,
Lietuvoje - palūžimas nežymus

Emigruoti skatina maži atlyginimai

Arkivyskupo Stanislaw’o Wielgus’o 
prisipažinimas bendradarbiavus su komu
nistinės Lenkijos slaptąja policija metė 
šešėlį ir ant Lietuvos katalikų bažnyčios. 
Jos persekiojimų tyrinėtojas Arūnas Strei
kus DELFI teigė, jog vienu metu KGB da
rė stiprų spaudimą visiems Lietuvos hie- 
rarchams. Saugumo nepavyko išvengti nė 
vienam stojusiajam į Kunigų seminariją.

Pasak Liustracijos komisijos pirmi
ninkės Dalios Kuodytės, kol kas paviešin
tos dviejų su saugumu bendradarbiavusių, 
bet neprisipažinusių Lietuvos kunigų pa
vardės. Vienas iš jų - skandalingai pagar
sėjęs Ričardas Jakutis - nebekunigauja.

„Savanoriškai prisipažinusių bendra
darbiavus su saugumu yra, tačiau dešimtys 
ar šimtai, negaliu pasakyti“, - teigė D.Kuo- 
dytė užtikrindama, jog „dabartinių hierar- 
chų tame sąraše tikrai nėra“. „Manau, Lie
tuvos katalikų bažnyčios vadovai suintere
suoti, kad dvasininkai laikytųsi įstatymų ir 
jei bendradarbiavo su KGB, apie tai 
praneštų“, - sakė ji. Tačiau Vilniaus univer
siteto doc. A-Streikus mato ir kitą pusę. 
„Šiuo metu tai sumažintų bažnyčios auto
ritetą. Kunigų dabar ir taip trūksta, be to 
tarp KGB bendradarbių yra tikrai sėk
mingai dirbančių pastoracinį darbą, todėl 
bažnyčia nesuinteresuota, kad jie prisi
pažintų“,-sakė jis.

DELFI: Teigiama, jog Lenkijoje ir 
kitose posovietinio bloko šalyse su KGB 
bendradarbiavo apie 15% dvasininkų. O 
Lietuvoje?

A.Streikus: Mano skaičiavimais, sau
gumo užverbuotų dvasininkų skaičius 
svyravo tarp 8% ir 12%.

DELFI: Tai reiškia, kad KGB dirbo 
vidutiniškai vienas iš 10 kunigų?

A.Streikus: Taip. Tačiau jų statusas bu
vo nevienodas. Vadinamieji informatoriai 
pranešdavo saugumui apie dominančius 
asmenis arba įvykius, o įtakos agentai, užim
dami atitinkamas pareigas, galėjo priimti 
sovietiniam režimui naudingus sprendimus 
arba daryti įtaką konkrečioms gyventojų 
grupėms. Sovietmečiu kunigai turėjo gal net 
didesnę įtaką visuomenei nei dabar, tad 
režimas buvo suinteresuotas tarp jų turėti 
savų. Kunigai bendrauja su įvairiausiais 
žmonėmis, todėl gali gauti žymiai daugiau 
informacijos nei eiliniai piliečiai.

DELFI: Kunigai - ir išpažinčių klausy
tojai. Ar būta jų paviešinimo atvejų?.

A.Streikus: Dokumentuose neužfik
suota. Žinoma, tokie atvejai buvo galimi, 
nors aš netikiu, kad dažni. Žinoma apie ku
nigą, kuris saugumui pranešė apie besi
slapstančius partizanus, tačiau kaip jis tą 
informaciją gavo - išpažinties metu ar kitu 
keliu - dokumentuose neminima.

DELFI: Ar iki Nepriklausomybės nors 
vienas stojantysis į kunigų seminariją ga
lėjo išvengti saugumo?

A.Streikus: Iš principo ne. Prieš stoda
mi į kunigų seminariją visi turėjo pokalbius.

Bažnyčia negalėjo kištis j valstybės gy
venimą, tačiau valstybė - totaliai kišosi. 
Saugumo atstovai klierikus verbuodavo 
kariniame komisariate, nes iš pradžių jie 
buvo atleidžiami nuo karinės tarnybos.

Nepaisant to, bent jau KGB statistiko
je fiksuotų seminaristų - mažai. Pagal 
bendradarbiavimo laipsnį jie buvo skirs
tomi j agentus, informatorius, patikimus 
asmenis, tačiau aukščiausiai agentų kate
gorijai priklausė vienetai. Įvairiais laiko
tarpiais jų skaičius svyruodavo nuo 3 iki 
daugiausia 10 klierikų visoje seminarijo
je, tačiau paprastai būdavo po keletą.

Statistika liudija, kad daugumos klie
rikų saugumui nepavykdavo užverbuoti. 
Buvo įmanoma įstoti j seminariją ir ne
sutikus vienokią ar kitokia forma bęndra-
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darbiauti su KGB. Aišku, sutikimas užtik
rindavo galimybę studijuoti. Ypač tiems, 
kurie neatitikdavo kriterijų, pagal kuriuos 
būdavo priimama į seminariją. KGB rink
davo informaciją apie visus pretendentus, 
ta medžiaga suplaukdavo iš provincijos, 
buvo žinoma, ar tas asmuo intelektualiai, 
fiziškai pajėgus, kokios jo silpnybės ir 1.1. 
Kiek jis aktyvus religiniame gyvenime.

DELFI: Tai rodo ir saugumo bei baž
nyčios vadovybės ryšius.

A.Streikus: Tačiau KGB įsiskverbimas 
j dvasininkiją nebuvo stiprus. Tie skaičiai 
nė-ra labai dideli, nes užverbuoti pavyko 
apie 10% dvasininkų, tačiau reikia pri
pažinti, kad maždaug nuo 7 dešimtmečio 
pradžios dauguma jų užėmė vadovaujan
čius Lietuvos katalikų bažnyčios postus.

Nuo minėto laikotarpio beveik visi vys
kupijų valdytojai buvo KGB agentai. Tiks
lių duomenų neturiu, tačiau dauguma kanc
lerių, generalvikarų, kitų kurijos darbuoto
jų taip pat buvo susiję su saugumu. Galima 
daryti prielaidą, kad tinklui priklausė ir 
nemažai dekanų, tačiau tikslesniais skai
čiais neoperuoju.

DELFI: Teko skaityti, kad prieš Atgi
mimą KGB ypač aktyvino įtaką Lietuvos 
katalikų bažnyčiai.

A.Streikus: Stengėsi, bet kad tai būtų 
davę konkrečių rezultatų nepasakyčiau. 8- 
9 dešimtmetyje buvo pakankamai stiprus 
tikinčiųjų teisių sąjūdis, o anksčiau užver
buotų agentų, hierarchų autoritetas susilp
nėjo. Mano nuomone, prieš 1990-uOsius 
daugiau pastangų buvo sukoncentruota ne 
į tai, kad dvasininkija veiktų vidaus padėtį. 
Įtaka labiau stiprinta veikiant Vatikano ir 
išeivijos atstovus, siekiant manipuliuoti 
atsiveriančiais ryšiai su Vakarų pasauliu.

Užverbuoti kunigai, daugiausiai hierar- 
chai, 8-9 dešimtmetyje gana dažnai galėjo 
išvykti į vakarų šalis, Vatikaną, JAV. Buvo 
siekta, kad jie darytų įtaką išeivijos sluoks
niams, Vatikano kurijoje siekti, kad ten būtų 
priimami režimui naudingi sprendimai.

DELFI: Kokius spaudimo būdai tai
kyti kunigams?

A.Streikus: Priklausomai nuo laikotar
pio. Pradiniame etape buvo grasinama 
sudaryti bylą ir nuteisti. Po 1940 m. ši prie
monė ne tik dažniausiai naudota, bet ir 
realizuota, todėl buvo labai efektyvi. Vėliau 
rinkti ar fabrikuoti duomenys apie netin
kamą elgesį su moterimis, pasisavintus 
pinigus ir kita buitinio kompromitavimo 
informacija. Dar vienas kai kada suveik
davęs motyvas - karjera. Įkliuvęs į tinklą, 
pasirašęs bendradarbiauti bažnytinėje 
hierarchijoje turėjo didesnes karjeros ga
limybes. Jei žmogus pateisindavo užver
bavimą, teikė naudingą informaciją, aišku, 
valdžia padėdavo kopti karjeros laiptais.

DELFI: Ar žmonės žinojo, kas yra kas?
A.Streikus: Aktyvesni tikintieji žinojo. 

Tačiau esantys toliau nuo vidinio Bažny
čios gyvenimo gal ir ne.

DELFI: Minėjote, jog KGB skaudulys 
labiausiai pažeidė Bažnyčios viršūnes. Ar 
Nepriklausomybės metais jos apsivalė?

A.Streikus: Taip ir, mano požiūriu, tas 
procesas vyko gana neskausmingai. Dalis 
buvusių valdytojų tiesiog natūraliai pasi
traukė iš žemiškojo gyvenimo, į jų vietas 
atėjo dvasininkai, pasižymėję pasipriešini
mo sąjūdyje: arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vičius, vyskupai Jonas Boruta, Jonas Kau- 
neckas. Kurie nemirė natūralia mirtimi, gal
būt bažnytiniame gyvenime mažiau reiš
kiasi, patys suvokdami, kad taip labiau 
pakenktų Bažnyčios veidui.

DELFI: Kaip vertintumėte su KGB 
bendradarbiavusius dvasininkus?

A.Streikus: Nemanau, kad jie padarė 
didelių nusikaltimų. Nebent per pirmą 
sovietų rėžimo laikotarpį, kai vyko partiza-

Remiantis Statistikos departamento 
duomenimis, nuo 1990 metų iš Lietuvos 
emigravo per400,000žmonių. Pagal emig
rantų skaičių tūkstančiui gyventojų Lie
tuva užima pirmaujančias pozicijas Eu
ropos Sąjungoje. Pagrindinės šalys, j ku
rias emigruoja lietuviai - Didžioji Britani
ja, Vokietija, Airija, Ispanija, Švedija.

Dėl emigracijos daugiausia praranda
ma darbingo amžiaus žmonių: 2005 m. 
oficialiai emigravę 20-29 metų gyventojai 
sudarė 37%, 30-59 metų - 39%.

Įvairių tyrimų duomenimis, įsidarbini
mas ir gaunamos pajamos yra pagrindi
niai veiksniai, didinantys migravimo po
tencialą. Mažą atlyginimą kaip emigraci
jos priežastį įvardija net 90% Lietuvos 
gyventojų. Vidutinis atlyginimas Lietuvo
je, neatskaičiavus mokesčių, buvo 1653 Lt, 
ir jis yra bene 9 kartus mažesnis nei Liuk
semburge ar Didžiojoje Britanijoje, 6 kar
tus - nei Airijoje ir 3 kartus - nei Ispanijoje.

Didelis nedarbas Lietuvoje, gyventojų 
nuomone, yra antra pagal svarbą priežas
tis, skatinanti emigruoti. Per 2005 m. be
darbių Lietuvoje sumažėjo 31%. Lietuvos 
valdininkų nuolatiniai pasigyrimai, kad 
Lietuvoje sumažėjo nedarbas, yra ne kas 
kita kaip migracijos pasekmė. Būtent dėl 
gyventojų emigracijos ir pasitraukimo iš 
vietinės darbo rinkos labai sumažėjo ne
darbas Lietuvoje. Panevėžyje, netgi bankru
tavus „Ekrano“ kineskopų bendrovei, 
nedarbo lygis praėjusių metų pabaigoje 
siekė 5.3%.

Garsiai nekalbama, tačiau niekas ne
paneigs, kad darbuotojų emigracija ir dar
bo jėgos pasiūlos mažėjimas sudarė są
lygas didėti atskirt) sektorių darbuotojų at
lyginimams. Tai galima būtų įvardyti kaip 
teigiamą emigracijos pusę. Kita vertus, 
darbo jėgos trūkumas jau šiandien yra 
auganti našta Lietuvos ekonomikai.

Pirmieji apie darbuotojų trūkumą pa
vojaus signalus pradėjo skelbti statybos 
bendrovių vadovai. Pasak UAB „Indastrus“ 

ninis karas ir dėl informatorių žuvo ar bu
vo suimti žmonės. Bet nuo 6 dešimtme
čio vidurio KGB per kunigus-agentus d až- 
niau rinkdavo ir naudodavosi informacija 
apie vidinį Bažnyčios gyvenimą. Kai kurie 
hierarchai turėjo nemažą tikinčiųjų palai
kymą. Išskyrus kelias išimtis jie dažnai tuo 
savo bendradarbiavimu, ryšiais naudojosi 
nemažai pasiekdami Bažnyčios labui.

Vienu metu tai buvo net savotiška stra
tegija - sąmoningai pradėta bendradar
biauti ir tuo naudotis stiprinant bažnyčios 
autoritetą, kad būtų galima leisti bažnytinės 
literatūros, pamažu, kiek įmanoma žings
nis po žingsnio plėsti bažnyčios veiklos 
ribas. Natūralu, tokia strategija daliai tikin
čiųjų buvo priimtinesnė nei atviras pasi
priešinimas, juolab, kad ir valdžia stengėsi 
piršti nuomonę, jog pasipriešinimas tik blo
gina bažnyčios padėtį, nes jeigu būtų dau
giau sugyvenimo, gal valdžia palankiau 
žiūrėtų j Bažnyčią ir daugiau nuolaidų 
darytų.

Nemanau, kad bažnyčios hierarchai, 
kurie užimdami aukštus postus bendra
darbiavo su KGB, buvo dideli nusikaltėliai 
ar verti pasmerkimo. Tik tiek, kad jeigu 
pačioje Nepriklausomybės pradžioje jie 
būtų atvirai prisipažinę, būtų mažiau 
problemų. Vis dėlto, Lietuvoje nematau 
galimybių tokiems nesusipratimams, kaip 
Lenkijoje. Šansų, kad buvęs KGB bendra
darbis taptų vyskupu dabartinėje Lietuvoje 
jau beveik nėra. Galbūt pirmaisiais nepri
klausomybės metais buvo, bet dabar ne.

H< * *
Pasiūlymus, kaip sugriauti Katalikų 

bažnyčią Lietuvoje sovietų saugumas iš
dėstė dar 1941 m. Publikacijoje apie Lie
tuvos dvasininkus raudonajame voratink
lyje, istorikas AStreikus mini KGB pa- 

vadovo Kęstučio Kišono, nepaprastai 
trūksta kvalifikuotų elektrikų, montuo
tojų. Jis tikėjosi, kad, bankrutavus „Ekra
no“ bendrovei, turės iš ko pasirinkti dar
buotojų. Deja, taip neatsitiko. Paklaustas, 
kur, jo nuomone, dingo kvalifikuoti „Ekra
no“ elektrikai, jis gūžčioja pečiais. Gali
ma tik spėti, kad dauguma jų persikvali
fikavo, o dalis, žinoma, išvyko laimės ieš
koti svetur.

„Panevėžio darbo biržos sistemoje 
kiekvienais metais yra sudaromi darbo 
rinkos barometrai - tiriama rinka, apklau
siami darbdaviai, prognozuojama, kokios 
bus paklausios profesijos. Tačiau bėda, kad 
nustatyti barometrai paklausias profesijas 
leidžia prognozuoti metams ar dvejiems, 
nes patirtis rodo, kad po to paklausa kin
ta. Šiuo metu Panevėžyje labiausiai trūks
ta kvalifikuotų statybininkų“, - teigia Jau
nimo darbo centro vadovė Skirmantė Da- 
nylienė.

Gyventojų emigracija veikia Lietuvos 
demografinę situaciją. Dėl darbingo am
žiaus gyventojų emigracijos mažėja as
menų, kurie moka socialinio draudimo 
įmokas valstybinei socialinio draudimo 
sistemai.

„Lietuva, prarandanti darbo jėgą, pati
ria daug nuostolių, todėl privalo galvoti, 
kaip susigrąžinti išvykusiuosius iš Lietu
vos“, - įsitikinusi kita specialistė.

Savaime suprantama, kad tuo atveju, 
jeigu dėl emigracijos atsiradusio darbo 
jėgos trūkumo nebegalės užpildyti esantys 
bedarbiai ir technologijos, lėtės ekonomi
ka, o socialinkrdraudimo sistema neteks 
daug pajamų. Šiais metais Lietuvoje dau
giausia bedarbių užregistruota Akmenė
je, Lazdijuose, Druskininkuose. Taip pat 
nemažas darbuotojų trūkumas pastebimas 
Pasvalyje, Rokiškyje, Joniškyje, Kelmėje, 
Jurbarke, Skuode, Jonavoje, Šalčininkuo
se, Švenčionyse.

Dovilė Barvičiūtė,
“Panevėžio balsas”

stangas 1945-1946 m. užverbuoti visus Lie
tuvoje likusius vyskupus. Vilniaus arkivys
kupui Mečislovui Reiniui už bendradar
biavimą siūlyta iš įkalinimo ir tremties pa
leisti artimus gimines, Telšių vyskupui Vin
centui Borisevičiui dėl ryšių su partizanais 
grasinta kalėjimu. Siekiant apdorotiKauno 
arkivyskupijos valdytoją prelatą Stanislovą 
Jokūbauskį, iš lagerio laikinai paleistas 
žymus nepriklausomybės laikų veikėjas, 
Vasario 16-osios akto signataras kunigas 
Vladas Mironas - agentas „Kuodas”.

Prelatas J.Jokūbauskis sutiko pasirašyti 
kreipimąsi į kunigus ir tikinčiuosius, ragi
nantį nutraukti ginkluotą pasipriešinimą, 
tačiau nuolatinių įsipareigojimų saugu
mui neprisiėmė. „Visi kiti verbuotieji baž
nyčios hierarchai atsilaikė prieš enkave
distų šantažą, pasirinkdami sovietų val
džios represijas. O šių būta negailestingą: 
iki 1947 m. vidurio Lietuvoje liko tik vienas 
vyskupas“, - rašo istorikas.

Pagal sovietų saugumo planus, vyskupą 
vietas turėjo užimti užverbuoti dvasininkai 
AStrcikaus duomenimis, 7-8 dešimtmetyje 
KGB tinklui jau priklausė visų vyskupiją 
ir seminarijos vadovai. Nors bažnyčios hie
rarchų verbavimas buvo prioritetinė sau
gumo veiklos kryptis, neliko pamiršti ir 
eiliniai kunigai. Religinių konfesijų veiklą 
kontroliavęs LSSR MGB skyrius 1948 m. 
sausį turėjo 142 agentus, kurie sekė kata
likų dvasininkus. 57 iš jų patys buvo kunigai.

Pasak istoriko, vėliau šie skaičiai buvo 
gana stabilūs. 1956 m. iš 899 Lietuvoje dir
busių agentų užverbuota 60 kunigų.

A.Streikaus nuomone, tai nėra labai 
daug, žinant, kad praktiškai visus kunigus 
buvo bandoma verbuoti.

Ieva Urbonaitė,
DELFI

4



Iš Redakcijos pašto
Pasiūlymai, kaip pagerinti klubo “Dainava” 

patrauklumą
Mintys, išsakytos sausio 28 dieną, per Klubo narių susirinkimą

Vytenis Šliogeris

Kaip aš Įsivaizduoju turėtų atrodyti 
b>boutique klubas, kad pasijusčiau, jog esu 
čičia laukiamas? Kad malonioje ir jaukioje 
ajaplinkoje, kur dvelkia draugiška šiluma, 
bibūtų įdomu praleisti laiką. Turiu eilę pa
sisiūlymų, kurių įgyvendinimas, manau, 
pipritrauktų mus - pirminius Klubo stei- 
gtgėjus - ilgiau čia pabūti, leistų pajusti lie- 
tutuvišką dvasią ir lietuviškos veiklos esmę.

Mano pasiūlymai būtų sekantys:
• Sekmadieniais, ypač per mūsų šven

tėtos, prie įėjimo turėti besišypsantį svei- 
kikintoją, kalbantį lietuviškai, padedantį 
sususigaudyti, nurodant kas siūloma Klube. 
Jidiš būtų savanoris, atlyginimas - kelionės 
išlišlaidos ir atsigėrimas.

• Prie TV turėti lentyną su periodine 
spspauda anglų ir lietuvių kalbomis. Esu 
tikt ikras, kad patys nariai tą lentyną užpildy- 
tųtų, Galėtų ten būti ir viena kita knyga su 
LiLietuvos vaizdais.

• Sekmadieniais Klube galėtų tyliai 
gngroti lietuviška muzika, dainos. Žinoma, 
tirtinkamu laiku.

• Galvoju, kad tiesiog būtina turėti 
adadministracijoje pašto dėžutę nariams - 
vkvienas kito žinių pasikeitimui. Prie lango 
tuturėtų būti anglų-lietuvių kalbomis skel- 
biibimėlis apie tą pašto dėžutę. Taip pat žinu
tė, tė, kad priimama “Mūsų Pastogės” prenu- 
memerata.

• Pokerio mašinų kambaryje, ten kur 
bilbiliardas, yra labai ankšta. Ten galėtų būti 
let lentynos su Sydnėjaus lietuvių sporto 
kh klubo “Kovas” trofėjais, medaliais, pager
bti bimais, nuotraukomis.

• Netoli administracijos lango, netoli 
Vy Vyties, galėtų būti visų Klubo pirmininkų 
sąisąrašas.

• Koridoriuose, kur žmonės sėdi “Tal

GGerb. Redaktore,
“Mūsų Pastogės” Nr 4 atspausdinta 

skskautų stovyklos “Žilvinas” stovyklautojų 
nunuotrauka buvo padaryta ps. Raimondo 
ViVingilio, bet ne Vytauto Vaitkaus, kuris 
nrnuotrauką tik persiuntė redakcijai su 
strstovyklautojų sveikinimais.

NMintys po Australia Day
AtMkelta iš 3 psl.
tatai buvo nebloga pradžia.

“.. .1 want to say something about what 
it it means to acquire a new loyalty. All of 
usis naturally feel a great affection for the 
ccountry in which we were born, however 
wwrongly the government of that country 
rnnay have used us; and I want to say first 
obf all that in accepting this new loyalty 
yc/ou do not have to forget your origin. 
Irindeed, all decent people rightly despise 
thhe person who is ashamed of his family 
— of his father and mother - or of the 
cccountry that'gave him birth.

So I say to you that in becoming 
AAustralians you should never lose the 
w.warm spot in your heart for the land of 
yoyour origin and the people of your past. 
TIThcy are part of your history, and no one 
is is a good citizen who is not conscious of 
hi;his place in history. I go further, and say 
to to you, never be ashamed of your name, 
eveven though some European names read 
ststrangely and sound strangely to 
AlAustralians.”

R.J.F. Boyer artėdamas prie savo kal- 
bebos galo, priminė naujai įpilietintiems 
irrimigrantams lojalumą: 

kos” laukiamajame ir netoli bibliotekos 
durų galėtų būti išstatyta nuolatinė nuo
traukų paroda apie Sydnėjaus lietuvių 
gyvenimą - jų pasiekimų įamžinimas.

• Gal būtų galima sudominti žmones 
lietuviškais rankdarbiais, padengiant mo
kytojui išlaidas.

• Gal būtų galima(parėmus finansiškai 
režisierių) organizuoti poezijos, dramos 
pasirodymus anglų ir lietuvių kalbomis.

• Gal būtų galima(finansiškai parėmus) 
kviesti paskaitininkus, kurie lietuviškai ir 
angliškai pakalbėtų apie šių dienų poli
tinius įvykius, finansų klausimais, apie 
sveikatą ir praeities įdomybes.

Tai tiek lietuviškumo ir kultūrinėmis te
momis. Dabar dar kelios mintys apie 
žemiškus malonumus, kuriuos Klubas ga
lėtų įvykdyti.

• Kad daugiau narių lankytųsi, kiek
vienas atėjęs galėtų užpildyti bilietuką ir 
mesti į dėžutę. Kartą per mėnesį būtų trau
kiama lyg loterija. Prizu, pvz. galėtų būti 
12 butelių lietuviško alaus ar stipresnio 
gėrimo butelis.

• Kad daugiau žaistų pokerio maši
nomis,tam tikromis dienomis, tam tikru 
laiku leisti laimėti kokius nors ypatingus 
laimėjimus.

Kad sugundyti daugiau narių apsilan
kyti Klube, ypač su svečiais, importuoti iš 
Lietuvos pardavimui:

• įvaircsniiĮ rūšių alaus ir spiritinių 
gėrimų;

• sausainių, saldainių, šokolado, py
ragaičių;

• konservų, uogienių, grybų ir t.t.;
• kad mes, prižiūrintys kūno svorį, 

būtumėm ne alkani ir ne girti, pakalbinti 
restorano(valgyklos) vadovybę, kuri gal 
sutiktų patiekti pvz. sumuštinių po $5, vir
tų žirnių dubenėlį po $2 ir pan.

Brolis Raimondas yra padaręs dau
gybę stovyklos nuotraukų ir sudėjęs jas į 
CD diską archyvui.

Atsiprašau brolio Raimondo, kad pa
miršau paminėti, kas padarė nuotrauką, 
persiųsdamas ją redakcijai.

Vytautas Vaitkus

“Please do not think that you cannot 
have a number of loyalties. Indeed, it is 
true that people who have only one loyalty 
are a nuisance to themselves and to 
everybody else.

Finally, let me remind you that the 
making of this Australian nation has 
only just begun... It means that you have 
to take your part in determining the 
policy of this country, in laying the 
foundations for its future by keeping its 
civic and national life clean; it means 
struggling against the lowering of our 
ethical.standards; it means, too, that you 
have to help this nation to be tolerant, 
and above all to stand firm for the 
freedoms withou t which nothing is worth 
while.”

Klausydamasi R.J.F. Boyer minčių 
man pasirodė, kad galiu sutikti su jomis, 
ir kad man bus malonu gyventi tokiame 
krašte. Po 54-rių metų imigrantams 
peršamos idėjos pasikeitė, kaip jau 
minėjau aukščiau. Tad ir klausiu savęs: “ 
Quo vadis, Australia?” Ar mums dar bus 
pakeliui su federalinės valdžios naujomis 
pilietybės gairėmis, kurios netruks 
paplisti šiame krašte? Juk tose gairėse 
nėra pastraipos apie meilę ar “warm 
feeling” gimtajam kraštui!

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR Vyriausybės

Mieli tautiečiai,
Sveikiname Jus Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, proga.Ši 

data visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją kaip vienas ryškiausių Tėvynės 
meilės pavyzdžių ir laisvės simbolių. Šviesiausi Lietuvos protai, nepabūgę tebe- 
vykusio karo, represijų, visam pasauliui paskelbė carinės priespaudos metais 
brandintą tautos norą atkurti savąją valstybę.

Sovietinės okupacijos dešimtmečiais Vasario 16-oji mums švietė tarsi Biliūno 
laimės žiburys, kvietęs lietuvius tikėti savo valstybe, tauta, nepamiršti savo šaknų 
ir nenuleisti rankų. Šidata priminė, kad jokia jėga, jokios tremtys, negali sunaikinti 
nepriklausomybės idėjos ir tautos savimonės.

Apsisukęs istorijos ratas ir viso pasaulio lietuvių valia vėl suteikė mums 
galimybę kurti savos valstybės ateitį. Tai sunki užduotis, kurią lydi nuolatinė kova 
su iššūkiais, ir kuriai įgyvendinti reikia visų lietuvių, nesvarbu, kur jie gyventų ar 
dirbtų, pastangų ir vienybės. Teįkvepia mus visus Vasario 16-osios pavyzdys.

Pagarbiai Antanas Petrauskas
Generalinis direktorius

Gerb. Redaktore,
Melbourno Katalikių Moterų Drau

gijos narės įvertina Jūsų pasiaukojantį 
darbą, redaguojant “M.P.” Siunčiame au
ką - $500.

Mūsų lūkesčiai ir viltys, kad lietu
viškas žodis kuo ilgiau lankytų mūsų 
pastoges.

Tegul šie metai neša Jums ir Jūsų šei

Reno Čėsna vėl keliavo

Ilgametis “M.P” skaitytojas bei rėmėjas, beveik nuolat keliaująs po pasaulį, melboumiš- 
kis Reno Cėsna neseniai sugrįžo iš ilgesnio lankymosi Indijoje. Netrukus jis vėl pakels 
sparnus, šį kartą link Šiaurės Afrikos, kur žada aplankyti Egiptą, Maroką ir t.t. Iš Indijos 
jis siuntė linkėjimus “M.P.” redakcijai bei visiems pažįstamiems. Ir mes linkime jam tyri
nėtojo ištvermės! Red. Nuotraukoje - melbourniškis Reno Čėsna (viršuje kairėje) 
nuotaikingoje maharadžų puotoje.

Skatinamos išeivių studijos Lietuvos 
universitetuose

Švietimo ir mokslo ministerija patvir
tino asmenų, įgijusių išsilavinimą užsie
nyje, priėmimo į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas tvarką. Priimtas dokumentas 
skirtas suvienodinti studijų prieinamumo 
galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
išsilavinimą įgijusioms asmenims.

Patvirtinta priėmimo į visiškai arba iš 
dalies valstybės biudžeto lėšomis finan
suojamas pagrindines ar vientisąsias stu
dijas Lietuvos valstybinėse aukštosiose 
mokyklose tvarka asmenims, įgijusioms 
išsilavinimą užsienyje, bus taikoma Lie
tuvos ir kitų Europos Sąjungos (ES) šalių 
piliečiams, užsienio valstybių, kurios nėra 
ES narės, piliečiams, turintiems leidimą 
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje bei 
lietuvių kilmės užsieniečiams.

Pagal patvirtintą tvarką, asmenys, įgiję 
išsilavinimą užsienyje, bus priimami kon
kurso būdu į jiems skirtas Lietuvos Vyriau
sybės nustatytas visiškai arba iš dalies 

mai sveikatą, sėkmę ir džiaugsmą!
Su geriausiais linkėjimais

Halina Statkuvienė

Melbourno Katalikių Moterų Draugijai, 
giliai suprantančiai lietuviškosios spaudos 
reikšmę išeivijoje, nuoširdžiai dėkojame už 
$500paramą “Mūsų Pastogei”.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba 
“M. P.” Redakcija

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 
studijų rezervines vietas ir konkuruos tar
pusavyje dėlstudijų vietų atskiroje kvotoje.

Tikimasi, kad įtraukus į šią kvotą lie
tuvių kilmės užsieniečius bus skatinamos 
išeivijos vaikų studijos Lietuvos aukštosio
se mokyklose bei jų tolimesnė integracija į 
Lietuvos visuomenę.

Į minėtąją kvotą taip pat galės preten
duoti ir Lietuvos bendrojo lavinimo mo
kyklų 2007 metų abiturientai - išeivijos ir 
lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikai
čiai, provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip 
trejus metus yra gyvenę užsienyje, o mo
kytis j Lietuvą atvyko ne anksčiau kaip 
2003 metais.

2007 metais numatoma skirti 150 vie
tų kvota. Praeitais metais tokia kvota 
pasinaudojo apie 80 išeivijos bei lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikų.

LGITIC
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Tęsinys išM/’nr. 1-2.

Manau, kad apie
kitus šventės renginius bus parašyta taip 
pat. Tačiau apsilankius įvairiuose susi
buvimuose, man buvo miela ir malonu 
dalyvauti gražioje Dainų Šventėje, kur visi 
chorai, solistai ir chorų vadovai pasirodė 
labai puikiai. Tik niekaip negaliu supras
ti, kaip iš buvusio didžiausio Australijoje 
Adelaidės “Lituania” choro pasirodė tik 
trys vyrai ir septynios moterys. Kas atsi

Naujų Metų sutikimas Geelonge. Iš kairės: Don ir Marija Atkinson, Laura įteikus.
Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka.

tiko Adelaidėje?
Malonu buvo stebėti ir tautinių šokių 

pasirodymą bei šokėjus, ypač tokį didelį 
skaičių mažųjų šokėjų iš Geelongo. Šau
niai pasirodė ir kanadiečiai.

Geri ir įdomūs buvo “Dainos” ir “Li
teratūros” bei “Jaunimo “ vakaro pasiro
dymai. Atrodo, kad pas mus dar yra daug 
gabaus jaunimo. Tad sėkmės jiems!

Naujų Metų balius taip pat buvo ge
ras: susirinko daugžmonių,šauni muzika, 
tik gal svečiams iš kitur buvo neįprasta į 
balių atsinešti savo gėrimus ir maistą. Ta
čiau viskas praėjo gerai.

O paskutinis atsisveikinimo ir atsigai

vinimo piknikas Lietuvių Namuose buvo 
dabai geras, nes tų pačių virėjų ir kepėjų 
karšti lašinukai su dešromis ir kotletukai, 
užsigeriant šaltu “Švyturio” alumi, puikiai 
visus atgaivino. Taigi, tariant “iki kito 
pasimatymo”, gražiai užbaigėme šventę.

XXXXX
Antrąją šių metų dieną nuvežėme jau

nas skautės, anūkę ir jos puseserę į 
Geelongo rajoninę stovyklą Anglesea. Tai 
graži vieta, apie 40 km nuo Geelongo, 
beveik ant vandenyno kranto. Stovykla

Ričardas Berankis - geriausias sausio mėnesio
Lietuvos sportininkas

Tenisininkas Ričardas Berankis (žiūr. 
nuotr. dešinėje), atvirajame Australijos 
jaunių (iki 18 metų) čempionate patekęs į 
pirmąjį ketvertuką, tapo žurnalo SPO:) ir 
DELFI organizuojami; geriausio Lietuvos 
sportininko rinkimų sausio mėnesio lau
reatu. „Pagrindinė Ričardo stiprybė -nuo
seklus tikslo siekimas ir sugebėjimas at
sisakyti tikrų ar netikrų pramogų”, - įsi
tikinęs Lietuvos teniso sąjungos prezi
dentas Liu tauras Radzevičius. “Be to, suge
bėjimas žaisti protingą tenisą. Jis daž
niausiai rungtyniauja su vyresniais žaidė
jais, varžovai jį atlaidžiai kartais pavadina 
mažyliu, bet R. Berankis išnaudoja savo 
stipriąsias savybes.“ Patekti j Australijos 
čempionato jaunimo turnyro pusfinalį anks
čiau nepavyko nė vienam lietuviui. „Nesa
kau, kad sėkmę Melbourne reikia pamiršti 
-manau, kad tai didžiausia Lietuvos teniso 
pergalė per visą istoriją. Bet dabar atėjo 
laikas dirbti toliau“, - teigė L. Radzevičius.

Pergalę geriausio Lietuvos mėnesio 
sportininko rinkimuose R. Berankiui lėmė' 
DELFI lankytojų balsai. Už jį balsavo net 

įrengta labai puikiai. Man, kaip buvusiam 
virėjui, ypač patiko virtuvė. Stovyklavo 
apie 100 skautų.

Kalbant apie skautus, tai man buvo 
malonu išgirsti, kad Sydnėjuje susijungė 
skautai su sportininkais, nors jie niekada 
ir nebuvo išsiskyrę. O dabar Sydnėjaus 
tuntininkas Jeronimas Belkus bus ir 
AI TAS pirmininkas, o skautų Vyčių vadas 
Edis Karpavičius - ir ALFAS narys. 
Sveikinu ir sėkmės!

PABAIGA

58% (2078 balsai) respondentų. Iš eksper
tų Ričardui pirmenybę teikė trys. Surin
kęs aštuonis taškus R. Berankis vienu tašku 
aplenkė Europos standartinių šokių čem
pionais tapusius Editą Daniūtę ir Arūną 
Bižoką. Trečioje vietoje liko Europos jau
nimo (iki 21 metų) žolės riedu lio čempio
nato rezultatyviausia žaidėja tapusi Dovilė 
Jakaitė, ketvirtoje - pasaulio biatlono taurės 
šeštajame etape' 11 -ą vietą užėmusi Diana 
Rasimovičiūtė. (Pagal Lietuvos spaudą)

Žvilgsniai j Lietuvą po penkerių metų
Nijolė 

Jankutė

Tęsinys iš MP nr. 
45, 2006

Nebebuvę ki
tos išeities kaip - 
j mišką. Ten ma
no giminaitė pa
teko į garsiojo kpt. Jono Žemaičio rinktinę 
ir tapo jų ryšininke. Nei jo vardo, nei 
pavardės ji ilgai nežinojusi. Ryšininkės 
užduotys - informacijos, dokumentų, at
sišaukimų, spaudos gabenimas, perdavi
mas - nepaprastai pavojingos, nekalbant 
jau apie nuolatinę išdavimo, arešto baimę.

Vienas iš daugelio giminaitei pavykusių 
ryšininkės žygių buvęs Žemaičio sūnelio 
suradimas. Motinai mirus, vaikas buvo 
slapstomas įvairiose šeimose Kauno apy
linkėse. Paieškomas besislapstantis ieškojo 
slepiamojo nuo ieškančiųjų!.. Skamba lyg 
kokia televizijos komedija. Deja, tai tipin
ga visų diktatūrų kuriama drama, laisvam 
pasauliui visiškai nesuvokiama.

1949 m. KGB(MGB) mano dėdienę 
susekė, areštavo, nuteisė 25 metams ir iš
vežė į Kolymą. Kolyma - Rusijos šiaurės 
rytų pusiasalis supamas Ochotsko, Berin
go ir Šiaurės Sibiro jūrų. Stalinui mirus, 
prasidėję vadinamieji “perteisimai”. Tie
siog neįtikėtina, bet jos bausmė buvusi pa
naikinta ir ji, po 8 metų sielių plukdymo 
bei panašių “lauko” darbų, grįžo į Lietuvą. 
Nutrauktas medicinos studijas mano iš
tvermingoji giminaitė baigė ir dar ilgai 
darbavosi kaip akių ligų specialistė. Da
bar viena su ja kalbėjusi žurnalistė rašo: 
“Apie tardymus ši moteris nepasakoja, nes, 
anot jos, Dantė rašė tik apie pragarą, bet 
apie tarybinį tardymą niekas neįstengė 
parašyt, nes tai neįmanoma”.

Tai tokie buvo mano vakarai Panevėžy
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besišnekant su užmarštin skęstančių 
tragedijų liudininke, vartant, skaitant 
tremtinių - kalinių prisiminimų knygas (N. 
Gaškaitės “Žuvusiųjų prezidentas”, M. 
Treinio “Gyvenimas - meteoro skrydis”), 
galvojant kaip greit pamirštama ko pa
miršt negalima. Ar liūdna, ar žiauri, bet tai 
mūsų istorija! O gal pamirštama todėl, kad 
pasaulį vis labiau semia smurtas. Jautiesi 
priblokštas jo bangų, nebežinai, ar tai kovos 
už laisvę, ar prieš terorą...

Greit, per greit priartėjo mano viešna
gės paskutinė, svarbiausia stotis -

Kupiškis
Kas atmenoj iSlikę ligi šiolei, 
Prabėga lyg paveikslas akyse, - - 
Atrodo, gyvus juos širdy nešiojai, 
Ir visąlaik pleveno jų dvasia...

Vyt. Rudokas
Apsistojau klasės draugo šeimoje. Su 

juo ir jo dukra, nuaugusia kaip liaudies 
dainų liepa, apvaikščiojau, tartumšventų 
vietų piligrime, miestelį ir apylinkę. Vaikš
čiodami kalbėjomės apie mokyklos drau
gus. Prisiminėm ką tik mirusį poetą Vy
tautą Rudoką, kuris mano miglotoj at
minty vis dar mažas berniūkštis. O dabar 
skaitau jo puikią, jaudinančią knygą “Kal
bėti motinos tarme” (poetinis tekstas ku- 
piškėniškai).

Prieš penkerius metus Kupiškis gra
žiau atrodė, negu prieš 50-metį, o dabar dar 
gražiau. Jo gatvės ir aikštės išpuoštos 
skulpt. Henriko Orakausko įspūdingais 
darbais. Man labiausiai patiko jo “Besi
leidžiantis angelas”, 4 metrų aukščio 
skulptūra, 2001 m. dovanota Kupiškio 
festivaliui “Lingaudala”. Šis festivalis, 
rengiamas kas antri metai, sutraukia pla
čių apylinkių žmones, šokių - dainų an
samblius, liaudies meistrus, menininkus iš 
kitų Lietuvos miestų, taip pat svečius 
kitataučius. 2003 m. “Lingaudalas” metu 
įvyko ir simpoziumas “Žemė nori matyt

“Svečias”, dail. Henrikas Orakauskas.

save apmatytą”, kuriame dalyvavo Šiau
rės kraštų kaimynai menininkai, kaip 
islande Ella Jonsdottir, kurios vyras buvo 
pirmas Islandijos konsulas Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. Visa tai sužino
jau ne tik iš mane “apšvietusių” Kupiškio 
bibliotekos draugų, bet ir skaitydama 
įdomų miesto leidinį “Kupiškis - kultūra 
ir istorija.”

Piliakalnis ir Lėvuo
Buvo jie broliai abu
Krašto valdovai tikri.
Mėgo sėdėt ant krantų,
Kojas nuplaut Lėveny.
Mano sekanti “piligriminė” stotis - pi

liakalnis. Jis, kaip ir viskas mano vaikys
tės miestely, dabar prižiūrėtas, berželiais, 
alyvų krūmais žaliuojantis. Archeologi
niai radiniai liudija, kad čia XIII a. stovė
jusi medinė pilis. Pievoje šalia piliakal
nio - du didžiuliai akmenys. Juose iškalti 
Lėvens brolių milžinų veidai vėl primena 
senąjį padavimą.

Nuo piliakalnio gerai matyti plati 
apylinkė. Klasės draugas mini pamirštus 
kaimus: Aukštupėnai, Račiupėnai, Svi- 
deniai... Kokie įdomūs ir skambūs vardai!

Paminklas garsiausiam kupiškėnui, Vil
niaus katedros architektui Laurynui Stati
kai - Gucevičiui prie jo vardo bibliotekos 
Kupiškyje. Skulpt. Vaclovas Krūtinis.

Nusileidžiam žemyn prie Lėvens užtvan
kos - Kupiškio marių. Ne tokios mažos tos 
marios - 828 ha ploto, 25 km ilgio. Puiki 
viela kupiškėnams maudytis ir žuvauti. Bet 
pats Lėvuo pro užtvankos vartus čiurlena 
tokiu nusilpusiu upeliu... Tik jo gilios se
novės didybę liudija aukšti skardžiai ant 
kurių marguoja Akmenytės, Paketurių 
stogai. Kitą dieną aplankau Kupiškio 
biblioteką vardu

Stuokos - Gucevičiaus,
Garsiojo kupiškėno, Vilniaus Kated

ros architekto. Čia turiu pažįstamų iš pe
reitų apsilankymų. Biblioteka - viena iš 
miesto kultūrinių centrų - rengia parodas, 
susitikimus su rašytojais, apylinkės lite
ratais. ~ . ... . „Tęsinys kitame MP nr.
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A 4? A Juozui Dambrauskui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Jadvygai, Velionio vaikams, anūkams 

ir visiems giminėms Australijoje ir Lietuvoje.
Albina Liutackienė ir Gary Penhall

AftA dr. Alfonsui Viliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, dukras Dalią, Vidą ir Gintą 

su šeimomis.
Valentina Barkus, Laima ir Rita

A 44 A Juozui Dambrauskui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Jadvygai, dukrai Silvijai, sūnums 

Rudy ir Vytautui bei jų šeimoms.
Jurgis Karpavičius,

Laura ir Jeronimas Belkai su šeima

A 4? A dr. Alfonsui Viliūnui
mirus, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, 

dukras Gintą su vyrų David, anūkėlius Viliją, Vidutę ir Zigmą, taip pat ir duk
relę Vidąsu šeima.

Jadvyga ir Vytas Burokai

Blynų Vakaras
Kviečiame visus apsilankyti į sporto klubo “Varpas” organizuojamą “Blynų 

Vakarą”, kuris įvyks vasario 20 dienų, antradienį, Melbourno Lietuvių Klube.
Bus loterija su vertingais prizais, dideliame televizoriaus ekrane bus rodomos 

įvairios krepšinio varžybos.
Pradžia 6 vai. vakaro, blynai servuojami nuo 7 vai. p.p.
Suaugusiems kaina - $14, pensininkams - $8, Vaikams iki 12 metų - $5, 

šeimai - $30.
Vietas užsisakyti pas Arūną Skimbirauską tel.: 0414 559 220 arba 

(03) 9439 3043 ir Justiną Rutkauską tel.: 0423 651 565.

- ‘Ji

Pranešimas Geelongo lietuviams
Kaip ir kiekvienais metais, vasario mėnesį Gcclonge įvyks “Pako Festa”, 

kuriame dalyvaus ir Geelongo lietuvių bendruomenė. Savaitę prieš festivalį - 
vasario 20 - 23 dienomis - Geelong Performing Arts Centre tarptautiniame 
ansamblyje “Moving-FEETures” šoks Geelongo lietuviij tautinių šokių grupė 
“Linas”. Tai dalis festivalio “Pako Festa”, švenčiančio savo 25 metų jubiliejų.

Koncertai kas vakarą vyks du kartus - 6 vai. p.p. ir 8 vai. p.p. Bilietai bus par
duodami salėje prieš pasirodymus. Loreta Čižauskaitė - Tigani

A 44 A dr. Alfonsui Viliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą bei dukras Gintą ir Vidą su 

šeimomis. Cecilija Protienė

A 44 A dr. Alfonsui Viliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Jadvygą bei dukras Gintą, 

Vidą ir Dalią su šeimomis.
Jurgis Karpavičius,

Laura ir Jeronimas Belkai su šeima

A 44 A dr. Alfonsui Viliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Jadvygą bei dukras Gintą, 

Vidą ir Dalią su šeimomis.

aukoju “Mūsų Pastogei $20.
Jadvyga Dambrauskienė

A 44 A dr. Alfonsui Viliūnui
minis, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Jadvygą bei dukras Gintą, 

Vidą ir Dalią su šeimomis.

aukoju “Mūsų Pastogei $20.
Laima ir Vytenis Šliogeriai

At A dr. Alfonsui Viliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Jadvygą bei dukras Gintą, 

Vidą ir Dalią su šeimomis.

aukoju “Mūsų Pastogei $20.
Aleksandra ir Kristina Vingiai

Skelbimas
Raginame visus plaukimo entuziastus nuo 18 metų amžiaus ir vyresnius 

prisijungti prie Aidos Tučiūtės organizuojamos lietuvių plaukimo komandos 
Melbourne ir dalyvauti išbandant savo jėgas plaukimo varžybose “Open Water” 
1.2 km distancijoje. Varžybos vyks š.m. kovo 18 d., sekmadienį, 9 vai. ryto 
Bonbeach, esančiame prieš Frankston’ų, Melbourne.

Apie šį renginį plačiau skaitykite tinklapyje www.bonbeachlsc.asn.au
Visi susidomėję prašomi skambinti Aidai Thčiūtei tel.: 0411345 636.

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Sekmadienį, kovo 4 dieną, 1130 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc, 

įvyks pamaldos. Po jų - tradicinė Kaziuko mugė gretimai esančioje parapijos 
salėje. Parapijiečiai kviečiami dalyvauti parodoje su savo rankų darbais, audiniais 
ir t.t. Registruokitės pas Danutę Ankienę tel.: 8971 2524.

Jus skaniai pavaišins mūsų skautai ir skautės. Ačiū jiems iš anksto.
Katalikų Kultūros Draugija

Rekolekcijos Sydnėjuje
Australijon atvyksta pamokslininkas kun.Astijus Kungys OFM, Šv.Pranciškaus 

Asyžiečio parapijos Vilniuje klebonas. REKOLEKCIJŲ PROGRAMA:
Kovo 10 d. (šeštadienis) - Pradžia 2 vai p.p. Išpažintys Parapijos salėje, nes 

bažnyčioje vyks vestuvės.
3 vai. p.p. šv. Mišios ir pamokslai.

Kovo 11 d. (sekmadienis) - Pamaldos 11.30 vai. Šv. Mišios ir pamokslai.
2.00 vai. p.p. pietūs su svečiu iš Lietuvos kun. A Kungiu 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registruotis pas: Danutę Ankienę 
tel.: 98712524 arba pas Antanų Kramilių tel.: 9727 3131, mob.: 0404 243 193. 
Susimokėti už pietus - $20 - prašome kovo 4 d. Kaziuko mugės metu.

Parapi jos Komitetas

Nuo šeštadienio, vasario 17 dienos, Hardware Gallery, 263 Enmorc Road, tel.: 

95504595, Josonia Palaitis dalyvaus rengiamoje meno parodoje 
“Unintended Consequences” (Nenumatytos Pasėkos) su keliais savo natiurmortų 
rinkiniais.

Brangiam draugui

Jonui Kalpokui
išėjus j dausas, nuoširdžią užuojautą siunčiame žmonai Zinai, dukrai Giedrei, 

sūnui Margiriui ir posūniui Gintami. Iki pasimatymo!
Genovaitė, Ugnė ir Kajus Kazokai

SATURDAY LANGUAGE SCHOOL
Hi there!

Would you like to learn Lithuanian for free? Then here’s your chance I 
Students from year 7 -12 are welcome to Tome learn on Saturday mornings 
Lithu anian for free.
WHO can come: high school students.
WHY: to learn Lithuanian
WHEN: every Saturday, 8:30-10:30 for years 7-10 and 8:30-11:45 for years 11 
-12.
WHERE: Strathfield Girls High School, Albert Road, Strathfield.
BUT YOU HAVE TO HURRYUP!
For more information: contact Saturday School of Community Languages on 
Ph: 9886 7505

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$16,000 - “Talka”.
$200- I.Taunys(SthAus).

►

a.a. Adolfo Obeliūnio atminimui:
$25- Geelongo Apylinkės Valdyba.
a.a. A. Benulio atminimui:
$25 - Geelongo Apylinkės Valdyba
a.a. R. Ragausko atminimui:
$50 - J. Balčiūnas ($3850)
a.a. V. Čižausko atminimui:
$50 - J. Balčiūnas ($3900)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Minint Vasario 16-ąją, sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, 

vasario 18 dienų, 11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Kviečiame visų religijų tautiečius gausiai dalyvauti.Parapijos Komitetas
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Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia į Nepriklausomybės Šventės 

minėjimą, kuris įvyks sekmadienį, vasario 18 dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube “Dainava”.

PROGRAMOJE:
progai skirtas žodis, “Dainos” choras. Darius Gakas ir “Sūkurys”.

Bus renkamas Bendruomenės nario mokestis ir aukos.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės minėjimas Hobarte
Hobarte Nepriklausomybės Šventė įvyks penktadienį, vasario 16 dieną. Pra

dėsime 11 vai. vėliavos pakėlimu prie Draugystės sienos (Wall of Friendship) 
188 Collins St.. Hobart.

Kitą dieną, šeštadienį, vasario 17 dieną, 3 vai. Vokiečių Klube, 30 Bowden 
St., Glenorchy. įvyks minėjimas. Po minėjimo - suneštinės vaišės.

Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 
kviečiame atvykti. ALB Hobarto Apylinkės Valdvba

Nepriklausomybės Šventė Geelonge
Nepriklausomybės Šventės-Vasario 16-osios-minėjimas įvyks sekmadienį, 

vasario 18 diena, 12 vai, Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avė, Bell 
Post Hill.

Pamaldos- 830 vai. ryto St. Peter and Paul bažnyčioje. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėliavomis.

Minėjimas prasidės 12 vai.
PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys Algirdas Šimkus OAM, ALF pirmininkas.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, “Aidai”, choras “Viltis” ir tautinių šokių 
grupė “Gegutė-Linas”.
Po programos -pietūs (ruošia Apylinkės Valdyba), kaina $10.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

ALB Gcelongo Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Canberroje 
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, vasario 

25 dieną, 1230 vai. p.p. Canberra Club,West Row, Canberra City.
Šia proga žodį tars dr. Vytautas Daniela -svečias iš Sydnėjaus.
Meninę dalį išpildys nauji talentai iš Melbourne - dainininkės Aida 

Gagelytė ir Kazytė su pianistu Rolandu Imbrasu
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbarą Šilinis 
tek: 6288 6283 iki antradienio, vasario 20 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Pranešimas visiems neseniai i 
Australiją atvykusioms lietuviams 

2007 m. vasario 17 dieną (šeštadienį), 10.45 vai. ryto renkamės “Central” 
traukinių stotyje ir vyksime į The Entrance (pirkite “return” bilic tą ikiTuggcrah). 
Ten surengsime pikniką, prisiminsime lietuviškas dainas, galbūt išsimaudysime 
jūroje, stebėsime pelikanų pasirodymą 15 vai., pasitarsime mūsų kuriamos 
organizacijos ateities planų klausimais ir puikiai praleisime laiką!

Maistą galima vežtis arba nusipirkti  vietoje.
Visais klausimais prašau kreiptis į Gretą telefonu: 0401442325 arba e-mail: 

gretasav2@yahoo.com, arba per Skype (id - GrelaFletch).
Iki malonaus susimatymo! Greta

DAI^A VJĮ
LITHUANIAN CLUB

16-20 Meredith Street, Bankstown
TeL: (02) 9708 1414 E-mail: slc@lithuanianclub.org.au

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto,
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs
Vakarienė

Sekmadieniais
(Sekmadieniais po 730 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų teL:

Gan - 0400 401 703

12.00 val. - 230 val. p.p.
530 val. p.p. - 9.00 val. p.p.
12.00 val. — 730 val. p.p.

Al- 0417 674 599

Užgavėnių klynų popietė ir vakaras
Š. m. vasario 20 dieną (antradienį) nuo 12 vai. dienos Klubo kavinė “Eu
ropa” Jus vaišins šešių rūšių lietuviškais Gavėnių blynais.
Blynų kainos nuo $9.50 iki $13. Kviečiame visus gausiai apsilankyti ir 
paragauti tikrų lietuviškų blynų.

Weight: Watchers
kviečia moteris ir vyrus, norinčius numesti svorį, j užsiėmimus, kurie pra
sidėjo trečiadienį, vasario 7 dieną.
Užsiėmimai “Dainavoje” vyks:

trečiadieniais- 6.00vai.p.p. -7.00vai.p.p.
ketvirtadieniais- 12.00 vai. -1.00vai.p.p.

Kaina - $17.95 savaitei.
Pagal pageidavimą, galite atvykti į užsiėmimus vieną ar kelis kartus į mėnesį. 
Suinteresuotus prašome skambinti Margarctte Myers tel.: 9618 2402 
arba teL: 1319 97.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Hobarto Sporto klubui “Perkūnas” - 50
Sporto klubo “Perkūnas” 50 metų gyvavimo sukaktis bus paminėta šešta

dienį, kovo 17 diena, 630 vai. p. p. Glenorchy RSL Klube, kur ta proga pietausime. 
Kaina asmeniui - $30. •

Norinčius dalyvauti, prašome pranešti klubo pirmininkui M. Kožikui tek: 
(03) 6272 5076. Sporto klubas “Perkūnas”

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. -r 4.00 p.m.

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

Jurisdiction:___ Victoria and Tasmania................... ...........................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street TeL: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 aan. - 5.00 pan. e-mail: litconmeIb@bigponcLcDm

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) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklalapis: 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 - S140.00. N.Zelandijoje oro paštu SI 15.00.
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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