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Kai kuriems sydnėjiškiams - Žemaitijos pasai
Mieli Tautiečiai,

Džiugiai sveikiname visus Jus su Vasario še
šioliktąja - Lietuvos Nepriklausomybės Diena. 
Ji mums buvo ir tebėra viena iš svarbiausių 
švenčių Lietuvos istorijoje. Linkime Jums vie
nybės ir energijos nuolat gaivinant lietuviškas 
tradicijas, istorijų ir gyvai palaikant tautiškumo

dvasių Australijos Lietuvių Bendruomenėje.
ALB Krašto Valdyba

Vasario Šešioliktoji sostinėje

Šių metų vasario 5 dienų Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” lankėsi gamtosaugi
nės - mokslinės ekspedicijos dalyviai. Tarp jų buvo ir Žemaičių kultūros tarybos narys 
Steponas Kubcckas, kuris keliems vietiniams žemaičiams įteikė Žemaitijos pasus. 
Nuotraukoje iš kairės: Steponas Kubcckas, Birutė Aleknaitė, Greta Savickaitė - 
Fletcher ir Ramutis Zakarevičius, laikantis tik kų gautų Žemaitijos pasų.
Plačiau apie susitikimų “Dainavoje” skaitykite “M.P.” psl.3.

'SS1ST Lietuvos įvykių apžvalga

Kurie 
politikai 

populiariausi ?
Politikų po

puliarumo len
telėje pirmauja 
Prezidentas. Val
du Adamkumi pa
sitiki 24.5% res
pondentų. An

troje vietoje - Europos komisarė Dalia 
Grybauskaitė su 11.3%. Tokie yra visuo
menės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus“ sausio 10-13 d. atliktos ap
klausos, kurių skelbia dienraštis „Lietuvos 
rytas“ rezultatai. Trečia - socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiū- 
tė, gavusi 8.9% balsų.

Liberaklcmokratų lyderis Rolandas 
Paksas su 7% atsidūrė ketvirtoje vietoje, o 
j penktų pakilo Naujosios siutingos vado
vas Artūras Paulauskas (4.3%). Šeštas - 
konservatorių lyderis Andrius Kubilius 
(4.2%), septintas - Vyriausybės vadovas 
Gediminas Kirkilas su 4%. Nuo jo tik 
šiek tiek atsiliko Darbo partijos pirmi
ninkas Viktor L Jspaskich su 3.9% respon
dentų balsų.

A. Patackas nedalyvaus 
ceremonijoje

Kovo 11-osios Akto signataras ir Lais
vės kovų dalyvis Algirdas Patackas atsisakė

dalyvauti Vasario 16-ųjų rengiamojoje 
valstybinių apdovanojimų įteikimo cere
monijoje. “Gavau žinių iš Prezidentūros, 
kad š. m. Vasario 16-ųjų būsiu apdovano
jamas Vyčio Kryžiaus ordinu. Tačiau yra 
giliai neteisinga, kai tuo pačiu ordinu ap
dovanojamas kalinys ir jį tardęs KGB tar
dytojas”, - pareiškė signataras.

.lis pridūrė, kad neturi nieko prieš anų 
asmenį - “galbūt dabar jis labai geras 
darbuotojas. Bet man šis klausimas yra 
egzistencinis. Šioje akistatoje tik vienas 
yra teisus. Jei teisus jis - buvęs mano tar
dytojas. - tada neteisus aš ir visas mano 
gyvenimas. Būti viename surašė, stovėti 
greta apdovanojimų ceremonijoje - vadi
nasi pripažinti šį savo neteisumų. Ir ne tik 
savo, bet bendražygių, laisvės kovų daly
vių, taip pat tūkstančių Lietuvos vyrų, at
sigulusių pamiškėse. Tai reikštų išduoti jų 
atminimų ir įvardinti jų aukų kaip be
prasmę. Todėl atsisakau dalyvauti apdova
nojimo ceremonijoje, kol nebus surasta 
garbinga išeitis iš padėties, kol nebus 
atstatyta tiesa ir teisingumas”, - jis pareiš
kė viešai išplatintame pareiškime, kur 
buvusio KGB tardytojo pavardė nėra 
minima.

K. Fakso byla neturės pirmumo
Nušalintojo Prezidento, partijos “Tvar

ka ir teisingumas” (anksčiau Liberalai 
demokratai) lyderio Rolando Pakso byla

Nukelta į 2 psl.

Šeštadienį, vasario 16 dienų, Lietuvoje 
šventiškai paminėtos 90-osios Valstybės 
atkūrimo metinės. Vilniuje vyko iškilmin
gi šventiniai renginiai, kuriuose dalyva
vo ir Latvijos. Estijos bei Lenkijos prezi
dentai. Nusipelniusiems asmenims įteikęs 
valstybės apdovanojimus. Prezidentas 
Valdas Adamkus paragino tautų pakilti iš 
nevilties ir abejingumo liūno.

90-ųjų metinių proga į Vilnių atvyko 
Latvijos Prezidentas Valdis Zatlers ir 
Estijos Prezidentas Toomas Hendrik Ilves. 
Kartu su Prezidentu Valdu Adamkumi 
svečiai dalyvavo trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonijoje Simono 
Daukanto aikštėje. Vėliau visi trys Prezi
dentai ir prie jų prisijungęs Lenkijos Prezi
dentas Lech Kaczynski dalyvavo Vilniaus 
Arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. 
Mišiose.

Iškilmingoje Lietuvos kariuomenės 
rikiuotėje sostinės Katedros aikštėje 
valstybių vadovai išreiškė vienybę ir ben
drus tikslus, siekiant gerovės savo šalims 
ir visai Europai. Latvijos prezidentas V. 
Zatlers savo kalbų perskaitė lietuviškai: 
“Ši Lietuvos šventė mums Latvijoje ypatin
gai artima ir suprantama, nes esame vie
nintelės išlikusios baltų tautos”. Savo kalbų 
jis baigė raginimu: “Pirmyn, broliukai!”. 
Katedros aikštėje tylos minute buvo pa
gerbti visi žuvę už Lietuvos nepriklauso
mybę, perduotos gėlės nuo keturių šalių 
prezidentų, kurios padėtos ant laisvės 
gynėjų kapų Antakalnio kapinėse.

Po iškilmingos karinių dalinių rikiuotės 
surengtas paradas Gedimino prospektu.

Vakare prezidentas V. Adamkus ir į Vilnių 
atvykę svečiai dalyvavo iškilmingame 
Vasario 16-osios minėjime Nacionalinia
me operos ir baleto teatre, o vėliau V. 
Adamkaus vardu Prezidentūros rūmų 
Baltojoje salėje buvo surengta vakarienė 
aukštiesiems svečiams.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos 
proga Prezidentas V Adamkus apdovano
jo I .ietuvai nusipelniusius mūsų šalies ir 
užsienio valstybių piliečius. Jis taip pat 
padėkojo apdovanojamiems žūvančiųjų 
gelbėtojams, kurie, gelbėdami žmonių 
gyvybes, parodė ypatingų taurumų.

Savo žodyje Prezidentas V. Adamkus 
pažymėjo, kad valstybės atkūrimo kelias 
nebuvo lengvas, daugkam kėlė abejones ir 
baimę. „Tačiau visas abejones paneigė pati 
tauta, ryžtingai savo krauju apgynusi ky
lančia valstybę. Istorinė atmintis ir bran
gintos valstybingumo tradicijos žadino ko
vai prieš okupantus, prieš smurtų ir prie
vartų,-pabrėžė jis.

♦ ♦ *
Prie Baltojo tilto buvo j dangų paleista 

90 įspūdingo dydžio liepsnojančių dangaus 
žibintų. Kiekvieniems atkurtos Lietuvos 
valstybės metams buvo skirta po vienų 
milžiniškų širdies formos žibinių. Pakelti į 
dangiĮ pusantro metro pločio ir tokio paties 
aukščio žibintus buvo patikėta kelių šimtų 
žmonių komandai

Reginį stebėjo gausiai susirinkę 
vilniečiai ir sostinės svečiai. Žmonės į 
renginį atvyko pasidabinę trispalvėmis 
juostelėmis, tokiu būdu parodydami 
artumų, ištikimybę ir meilę savo valstybei.

Prezidentas pasirašė audras sukėlusį projektą
Prezidentas Valdas Adamkus vasario 12 

d. pasirašė daug ir aštrių ginčų sukėlu
sias Atominės elektrinės įstatymo patai
sas, kurios atveria kelių vadinamo “na
cionalinio investuotojo” LEO LT sukū
rimui. Nepasitenkinimų sukėlė tai. kad 
naujų atominę jėgainę statysiančioje 
bendrovėje daugiau kaip trečdalis akcijų 
priklausys privačiai bendrovei “NDX 
energija”. Seimo nutarimo kritikai aiški
na, kad šitaip Lietuvoje, kaip anksčiau 
Rusijoje, kuriasi “oligarchai”, kurie turės 
daug įtakos Lietuvos energetikai, o tuo 
pačiu ir ypatingos įtakos visam krašto 
valdymui.

Seimas LEO IT projektų po audringų 
diskusijų patvirtino paskutinę rudens se
sijos dienų-vasario 1-ųjų. Iškart po todi- 
džiulis spaudimas teko Prezidentui V. 
Adamkui, kad jis Seimo nutarimų vetuo

tų. Prie Prezidentūros buvo rengiami pi
ketai. Prezidentui adresuotus laiškus vie
šai platino įvairios politinės partijos ir or
ganizacijos. buvo renkami parašai. LEO LT 
priešininkai labiausiai nuogųstavo, kad 
nacionalinis investuotojas nėra kategoriš
kai įpareigojamas pastatyti Ignalinos ato
minę elektrinę ir nutiesti elektros jungtis j 
Svcdijų ir Lenkijų. Opozicija taip pat įta
ria, kad priimtas įstatymas prieštarauja 
Konstitucijai.

Prezidentas teigia įstatymų pasirašęs 
nenorėdamas sukliudyti svarbiems ener
getikos projektams. Jis taip pat įpareigo
jo Vyriausybę peržiūrėti esamas sutartis, 
kuriomis būtų sustiprintas valstybės in
teresų atstovavimas ir priežiūros mecha
nizmai.

(Platesnis komentaras - skiltyje 
ŽVILGSNIS,psl. 2)

1



pffiS? Trumpai iš visur
♦ Vasario 10 d. 
Seule sudegė pats 
garsiausias Pietų 
Korėjos pastatas - 
600 metų senumo 
Nandacmun (Di
dieji Pietų Vartai). 
Ugniagesiams ne
pasisekė išgelbėti 
šį meno kūrinį, 
kurį padegė 69

metų vyriškis, supykęs dėl jam neišmokė
tos kompensacijos.
♦ Vasario 11 d. nepasisekė sukilėlių ban
dymas pagrobti Rytų Timoro prezidentą ir 
ministrą pirmininką. Jėga užėmęs prezi
dento namus sukilėlių vadas Alfredo Rei
nado buvo atvykstančios sargybos pamai
nos atpažintas ir nukautas. Išgirdęs susišau
dymą, į namus skubėjęs prezidentas Jose 
Ramos - Horta buvo sukilėlių sužeistas 
keliais šūviais. Po pusantros valandos kitas 
sukilėlių būtys užpuolė min. pirmininko 
Ksanana Gusmao motorkadą. Po 15 minu
čių susišaudymo sukilėliai pasitraukė į 
kalnus. Sunkiai sužeistas prezidentas, at
skraidintas į Australiją, yra gydomas Royal 
Darwin Hospital. Australija tuoj nusiuntė 
270 karių ir 70 policininkų į Rytų Timorą 
tvarkai palaikyti. Ten iš seniau jau tvarką 
palaiko 750 Australijos karių, 180 N. Ze
landijos karių bei 1600 Jungtinių Tautų 
policininkų. Sukilėlių vadas Alfredo Rei
nado buvo pabėgęs iš kalėjimo Dili mieste
2006 metais ir slapstėsi kalnuose. Rytų 
Timoro vyriausybė sustabdė jo paieškas
2007 m. balandžio mėnesį ir bandė jį įtikinti 
padėti ginklus, žadėdami amnestiją.
♦ Vasario 12 d. Sirijos sostinėje Damaske 
žuvo Imad Mughinyah, Hezbollah organi
zacijos “specialių operacijų” grupės vir
šininkas, virš 20 metų planavęs ir vykdęs 
įvairias teroristines operacijas Libane, Ar

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Europos žmogaus teisių teisme nebus 
sprendžiama pirmumo tvarka.

R. Paksas apkaltos tvarka iš Preziden
to pareigi) buvo pašalintas 2004 m. balandį. 
Pagrindas tam buvo Konstitucinio Teismo 
išvada, kurioje konstatuota, kad jis šiurkš
čiai pažeidė Konstituciją. Vėliau R.Paksas 
Europos žmogaus teisių teismo prašė pri
pažinti, kad buvo pažeista jo teisė į laisvus 
rinkimus. Po 2004 m. Konstitucinio Teis
mo išaiškinimo, kad apkaltos būdu iš posto 
pašalintas R. Paksas iki gyvos galvos negalės 
eiti jokių valstybinių pareigų, reikalaujan
čių duoti priesaiką, buvo pakeisti atitin
kami teisės aktai. Tai, pasak jo, galėjo pa
žeisti Europos žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių apsaugos konvenciją.

Lietuvos dienos Ukrainoje vyks 
visus metus

Kaip praneša DELFI, 2008-ieji metai 
yra paskelbti ypatingais dviejų šalių, Uk
rainos ir Lietuvos, draugystės metais. Pro
jektą rengia Lietuvos ambasada Ukraino
je, Užsienio reikalų ministerija ir Kultūros 
ministerija. „Lietuvos dienos Ukrainoje 
2008" prasidėjo vasario 14 d.

Lietuvos dienos Ukrainoje truks visus 
metus ir vyks Kijeve, Lvove, Kryme, Char
kove, Odesoje. Kiekvienas ukrainietis galės 
aplankyti gausybę lietuviško meno paro
dų, šiuolaikinės lietuvių literatūros prista
tymų, koncertų, kino ir garsių, įvertintų pa
sauliniais apdovanojimais teatro projektų. 
Mokslininkai ir teoretikai bus kviečiami į 
diskusijas bei konferencijas.

Taip pat tikimasi, kad daug dėmesio 
sulauks ir į Ukrainą importuojamų lietu-
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gentinoje ir kitur. Jįužmušė jo automobi
lyje paslėpta bomba... Sirija dėl šio atentato 
kaltina Izraelio žvalgybą.
♦ Vasario 13 d. Australijos min. pirminin
kas Kevin Rudd parlamente iškilmingai 
atsiprašė Australijos aborigenų už “pa
vogtas kartas” - kadaise Australijos val
džios įstaigų praktikuotą priverstinį vaikų 
atėmimą iš aborigenų ar iš mišrių šeimų, 
atiduodant juos užauginti baltiesiems, būk 
tai tų vaikij labui.
♦ Ukraina yra padavusi prašymą įstoti 
nare į NATO. Šis prašymas bus svarstomas 
per NATO vadovų konferenciją Rumuni
joje balandžio mėnesį. Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin įspėjo Ukrainą, Kad Rusija 
imsis atitinkamų priešiškų veiksmų, o gal 
net nukreips savo balistines branduolines 
raketas į taikinius Ukrainoje.
♦ JAV žvalgomasis satelitas USA 193 
krypsta iš savo orbitos ir gali nukristi, pa
skleisdamas nuodingų medžiagų žemėje. 
Nutarta jį pašauti, kad jis nekenksmingai 
subyrėtų ir sudegtų, pasiekęs atmosferą. 
Trys JAV karo laivai seka satelito skrydį ir 
ruošiasi jį pašauti po vasario 20 d. Satelitas 
apskrieja pasaulį 16 kartų per parą. Jis skris 
virš Sydnėjaus vasario 21 d.
♦ Vasario 17 d. albanų apgyventa buvusi 
Serbijos provincija Kosovo paskelbė savo 
nepriklausomybę. Albanai džiūgauja vals
tybės sostinėje Pristinoje. Serbų mažuma 
Kosovo šiaurėje suruošė prišiškas demons
tracijas Mitrovica mieste. Serbija ir Rusija 
paskelbė, kad Kosovo nepriklausomybės 
paskelbimas yra neteisėtas ir kad jos nie
kada nepripažins Šios valstybės nepriklau
somybės.
♦ Vasario 17 d. savižudys Taliban narys 
susisprogdino su automobiliu 500 žmonių 
minioje netoli Kandahar miesto Afganis
tane. Žmonės stebėjo šunų kovas - afganų 
mėgiama sporto rūšis. Žuvo virš 80 žmonių.

viškų produktų pristatymo programa - joje 
bus daug galimybių susipažinti su ge
riausiais Lietuvos maisto pramonės tra
dicijas pristatančiais gaminiais.

Palengvės kelionės iš 
Baltarusijos į Lietuvą

Lietuvai įsijungus į Šengeno erdvę, at
važiuoti į Lietuvą iš Baltarusijos tapo itin 
sudėtinga. Kaip praneša ELTA, yra planuo
jamas dvišalis susitarimas, kuris paleng
vintų keliones pasienio zonų gyventojams.

Pagal preliminarius susitarimus, pasie
nio zonos iki 50 kilometrų gyventojai ga
lės gauti penkerius metus galiojantį serti
fikatą, su kuriuo galima atvykti į Lietuvos 
pasienio zoną. Sieną bus galima kirsti 
vienuolikoje punktų. Lietuvai įsiliejus į 
Šengeno erdvę, vizos kaina į Lietuvą bal
tarusiams išaugo iki 60 eurų. Tokį mokes
čio dydį nustatė Europos Sąjunga.

Sigitas Gaidjurgis teisme
Klaipėdos nusikalstamo pasaulio ly

deriu daug metų tituluotas Sigitas Gaid
jurgis po ilgos pertraukos stojo prieš Klai
pėdos teisėjus.  Jį saugojo keliolika polici
jos pareigūnų. Vilniuje iki gyvos galvos 
nuteistas ir nuosprendžio įsiteisėjimo lau
kiantis 49 metų S.Gaidjurgis ir dar šeši as
menys Klaipėdoje teisiami už kelis 2000 
m. įvykdytus nusikaltimus, tarp jų - ir 
sprogdinimus. S. Gaidjurgis Klaipėdoje bu
vo teisiamas dar sovietmečiu -1982 me
tais. 2006-ųjų sausį S. Gaidjurgį Vilniaus 
apygardos teismas pripažino kaltu dėl 16 
tyčinių nužudymų bei keliolikos sprogdi
nimų. Jis nuteistas laisvės atėmimu iki 
gyvos galvos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITIC ir “Bernardinai”.

Pastaruoju metu Lietuvos politikoje, 
spaudoje ir visuomenėje nerimsta aštrūs 
ginčai dėl Seime priimto įstatymo, kuriuo- 
mi sukuriama nauja padėtis energetikos 
ūkyje. Sutrumpintai spausdiname komen
tarą, kurio autorius - Seimo narys, Tėvynės 
sąjungos veikėjas, teisininkas Kęstutis 
CHinskas, neseniai nurungęs Viktor 
Uspaskich’ąpapildomuose Senio nario rin
kimuose Alytaus apygardoje. Red.

Lietuva - link 
oligarchijos?

Atominės elektrinės įstatymo ir jo pa
taisų, neseniai priimtų Seime, tikroji pa
skirtis yra apeinant privatizavimą, atiduo
ti į privačios bendrovės savininkų rankas 
žymią Lietuvos nacionalinės elektros 
energetikos ūkio dalį. Šie savininkai ir taip 
jau valdė dalį elektros skirstymo tinklų. 
Lietuvos Konstitucija nustato sąžiningą 
konkurenciją, o tai reiškia, kad dėl ener
getikos ūkio dalies perleidimo turėjo būti 
sąžiningas konkursas. Be to, ES teisė drau
džia privačioms bendrovėms, valdančioms 
dalį elektros energetikos sistemų, perleis
ti dar kitą jos dalį, nesvarbu kokiu būdu.

Kadangi perleisto turto vertė skaičiuo
jama milijardais, Atominės elektrinės įs
tatymu valdžia neteisėtai sukūrė monopo
listus milijardierius. Pietų Amerikos vals
tybių pavyzdys rodo, kad, monopolizavus 
svarbias šalies ekonomikos sritis, didesnė 
dalis visuomenės skursta, normalus vers
las sunkiai vystosi, o valdžia pasidaro pri
klausoma nuo išskirtines sąlygas turinčio 
stambaus kapitalo.

Tokią priklausomybę pademonstravo 
Lietuvos Vyriausybė ir Seimas, pritardami 
derybų rezultatams su VST akcijų savinin
kais (UAB NDX Energija)... Vyriausybės 
pareigūnai... susitarė atiduoti už valstybei 
nereikalingą VST akcijų dalį... beveik 40% 
visos Lietuvos elektros energetikos - elek

Parama tarptautiniams festivaliams
Kultūros ministerija paskirstė lėšas 

šįmet Lietuvoje rengiamų tarptautinių 
meno renginių projektams. Festivaliams iš 
dalies finansuoti šįmet paskirstyta per 2 
min. litų biudžetinių lėšų.

Tarptautiniam folkloro festivaliui “Bal- 
tica 2008” surengti Lietuvos liaudies kul
tūros centrui skirta 250,000 Lt, Vilniaus 
tarptautinį teatrų festivaliui “Sirenos” 
skirta 270,000 Lt. Tryliktą kartą vyksian
čiam Pažaislio muzikos festivaliui skirta 
225,000 Lt. Po 210,000 Lt gaus šiuolaiki
nės muzikos festivalis “Gaida” ir šiuolai
kinio šokio festivalis “Naujasis Baltijos 
šokis”. Visą vasarą vykstančiam “Kristupo 
vasaros festivaliui” skirta 200,000 Lt.

Vilniuje vyksiantis tarptautinis kino 
festivalis “Kino pavasaris” sulauks 170,000 
Lt, o per Lietuvą keliausiantis tarptautinis 
mažųjų kino formų festivalis “Tinklai” - 
115,000 Lt. Dar keli kiti poezijos, džiazo 
muzikos, šokio, teatro, fotografijos meno 
festivaliai gaus nuo 65,000 iki 110,000 Lt 
dalinį valstybės finansavimą.

Kaip atskirą paramą Lietuvos meno

Sveikatos apsauga dar prasta
(ELrA). Lietuvos sveikatos apsaugos 

sistema yra blogesnė nei daugumoje Euro
pos šalių. Tarptautiniai ekspertai, įvertinę 
29 Europos valstybes, Lietuvai skyrė 26-tą 
vietą. Blogiau už Lietuvą įvertintos tik 
Latvija, Bulgarija ir Lenkija. Pernai paskelb
tame vertinime Lietuva buvo paskutinė.

Tarptautinių ekspertų vertinimu, svei
katos apsaugos srityje Lietuvoje nėra di
delių problemų su teisine baze - įstaty
mai, anot tyrimo išvadų, Lietuvoje pakanka

tros perdavimo ir paskirstymo sistemų. Tai 
buvo padaryta sukuriant bendrovę LEO LT, 
kuri valdys visas elektros perdavimo ir 
paskirstymo sistemas ir per kurią bus val
domos valstybinės elektros energetikos 
bendrovės “Lietuvos energija” ir Rytų 
skirstomieji tinklai. Įsigaliojus šiam “dova
nojimo” aktui beveik 40% pajamų iš nacio
nalinio elektros energetikos ūkio pradės 
tekėti į NDX Energija savininkių rankas.

Šis neteisėtas nacionalinio turto per
leidimas, siekiant suklaidinti žmones, pa
vadintas “nacionalinio investuotojo” sukū
rimu. Bet pagal įstatymą ir derybinius do
kumentus LEO LT neturi nė cento inves
tuoti į AE statybą ar kur nors kitur. Ben
drovė, atvirkščiai, rinks pajamas už naudo
jimąsi elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo tinklais. Tai, ką valstybė pra
randa - beveik 40% tų pajamų, atiduotų į 
privačias rankas, turės kompensuoti Lie
tuvos mokesčių mokėtojai, brangiau mo
kėdami už elektrą. Jei dovanotoji naciona
linės elektros energetikos sistemos dalis 
būtų privatizuota skaidriame konkurse, 
Lietuva būtų gavusi apie 7 mlrd. litų lėšų 
savo energetinėms problemoms spręsti. 
Dabar reikės tų lėšų skolintis arba kam 
nors už finansavimą perleisti būsimą AE.

Valdžios atstovai, dovanodami tokį 
brangų valstybės turtą, tikisi, kad apdo
vanotieji neliks skolingi. Pažymėtina, kad 
šiai operacijai pritarė ir už neteisėtas pi
nigines operacijas prokurorų įtariamas 
V.Uspaskich. Turint omenyje, kad jam 
svarbi šios baudžiamos bylos baigtis, ga
lima nujausti kokios dovanos už savo ir jo 
įtakojamų partijos narių palaikymą V. 
Uspaskich laukia iš valdžios ir “apdo- 
vanotojų”. Tikriausiai, jis greitai bus laisvas 
nuo įtarimų ir toks pat “švarus” kaip ir 
milijardus kainuojančios nacionalinės 
elektros sistemos dalies perleidimas. Tuo
met turėsime užbaigtą formuoti Lietuvos 
oligarchinę viršūnę.

Vadinasi, nacionalinės elektros energe
tikos žymios dalies “dovanojimo” aktu ne
skaidrus valdymas įgauna visuomenei pa
vojingą galią. (www.bernardinai.lt) 

kūrėjų organizacijų kūrybinėms progra
moms iš dalies finansuoti Kultūros minis
terija paskirstė valstybės biudžeto lėšas - 
1,300,000 litų.

Solidžiausi pinigai - po 215,000 Lt - 
šįmet skirti Lietuvos dailininkų sąjungos 
programai “Profesionaliosios dailės pri
statymas, Lietuvos dailininkų sąjungos na
rių kūrybos sklaida Lietuvoje ir pasaulyje”, 
Lietuvos kompozitorių sąjungos programai 
“Nacionalinės profesionaliosios muzikinės 
kūrybos inicijavimas, propagavimas ir 
sklaida Lietuvoje ir užsienyje” bei Lietuvos 
rašytojų sąjungos programai “Skaitymo 
metai-su rašytojais ir knygomis”.

128,000 Lt skirta Lietuvos fotomeni
ninkų sąjungos programai “Profesiona
liosios fotografijos sklaida Lietuvoje ir 
užsienyje”, 87,000 Lt - Lietuvos kinema
tografininkų sąjungos programai “Lietu
viškų filmų ir profesionalių kino kūrėjų 
projektų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje”.

Kitoms Lietuvos meno kūrėjų organi
zacijoms paskirstytos mažesnės sumos - 
nuo 70,000 Lt iki 20,000 Lt. □ 

mai gerai gina pacientų teises. Kita vertus, 
ekspertai pastebi, kad priimant sprendimus 
per retai tariamasi su medicinos organi
zacijomis, lietuviams sunku laiku gauti 
priėmimą pas reikiamą specialistą, ypač 
daug žmonių miršta nuo širdies ligų, gy
ventojams sudėtinga gauti naujus efekty
vius medikamentus nuo vėžio. Šiais metais 
geriausiai įvertinta Austrijos sveikatos ap
saugos sistema, nedaug atsilieka Olandija, 
Prancūzija, Šveicarija ir Vokietija. □
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Bendruomenės baruose
“Dainavoje” - svečiai iš Lietuvos

Antradienį, vasario 5 dienos vakare 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” su
sirinkę vietiniai tautiečiai laukė iš Lietu
vos atvykstančių svečių - gamtosauginės - 
mokslinės ekspedicijos “Olego Truchano 
keliais Australi joje irTasmanįjoje” dalyvių. 
Svečiai truputį vėlavo, bet niekas nenuo
bodžiavo. Tą antradieni buvo ir Užga
vėnės, tai belaukdami svečių susirinkusie
ji mėgavosi įvairiais blynais ir linksmai 
klegėjo.

Kaip buvo skelbta “Mūsų Pastogėje”, 
ekspedicijų sudarė 26 mokslininkai ir ke
liautojai, tačiau j Lietuvių Klubų iš jų at
vyko tik keturi. Turbūt likusieji buvo ke
liautojai... Visi susirinkome didžiojoje 
Klubo salėje. (Ekspedicijos ryšininke Syd- 
nėjuje buvo AI .B Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Greta Savickaitė- 
Flctcher.) Svečiai prisistatė ir truputį 
papasakojo apie save.

Ekspedicijos vadovė Teodora Dilkicnė 
yra turizmo agentūros “Titano vartai” Vil
niuje direktorė, iš profesijos mokytoja. Ji 
paaiškino, kad ekspedicija skiriama Ole
go Truchano 85-ųjų gimimo metų sukak
čiai. Smulkiai apibūdino visų ekspedici
jos programų, kuri iš tiesų yra įspūdinga.

Pradėjusi kelionę Sydnėjuje, ekspedici
ja Ramiojo Vandenyno pakrante važiuos j 
Canberrų. Darys 6 valandų žygį pėsčiomis 
Į Kosciuškos kalno viršūnę. Po to vyks į 
Melbourną, pakeliui apžiūrės “Dvylika 
Apaštalų”, aplankys Rippon Lea dvarų. Vėl 
grįš j Melbournų, iš kur skris į I lobartą. Iš 
ten turės išvykų autobusu ir pėsčiomis 
Olego Truchano keliais. Parskridę atgal į 
Melbournų darys išvykų į Phillip salų. Po 
to skris į Alice Springs, keliaus prie Uluru 
kalno ir j Karalių Slėnį (Valley of Kings). 
Iš ten skris į Cairns. Plaukios laivu palei 
Didįjį Koralinį Rifų (Great Coral Reel), 
važiuos traukiniu į džiungles ikiKuranda 
miestelio. Seks skrydis j Auckland Nau
jojoje Zelandijoje, kur keliaus po šiaurinę 
salų. Aplankys Waitomo stalaktitų urvus, 
aplankys maorių kultūros centrų Roto
rua, nakvos prie Lake Thupo, aplankys Ton- 

Apžiūrimos svečių atvežtos lauktuvės. Iš kairės: Steponas Kubeckas, Jadvyga liurokienė, 
Juozas Gudaitis ir Nįjolė Vaieiurgytė.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.

gariro nacionalinį parkų su veikiančiais 
ugnikalniais. Nukeliaus iki Naujosios Ze
landijos sostinės Wellington, paplaukios po 
Cook sąsiaurį. Iš ten skris atgal j Sydnėjų. 
apžiūrės Mėlynuosius Kalnus ir atsisvei
kins su Sydnėjum valgydami paskutinę 
vakarienę laive ir plaukiodami po Sydney 
Harbour.

Anlrasis prisistatė Jonas Nckrašius iš 
Šiaulių. Iš profesijos jis yra advokatas. Šių 
metų rugsėjo 22 diena išeis jo monografija 
apie Olegų Truchanų. Kaip jis pasakojo, 
iki l Jetuvos nepriklausomybės atstatymo 
nieko nežinojęs apie Olegų Iruchanų, ku
rio idėjos yra aktualios ir Lietuvoje - juk 
žmogus turi saugoti ir puoselėti gamtų 
ateinančioms kartoms. Todėl vienas iš 
ekspedicijos tikslų yra susipažinti su Aus
tralijos gamta ir savo akim pamatyti, kaip 
ja rūpinasi pati Australija.

Po Jono Nekrošiaus pasisakė Steponas 
Kubeckas iš Panevėžio - bajoras, žemaitis, 
savo giminės šaknis suradęs beveik nuo 
Vytauto laikų. Kartu jis yra ir Žemaičių 
kultūros tarybos narys. Nestingųs humoro, 
net žemaitiškai eilėraštį visiems padek
lamavo. Plojimų netrūko. O vietiniai že
maičiai galėjo ir Žemaitijos pasus įsigyti - 
tereikėjo užpildyti formų, sumokėti gal 50 
dolerių, ir čia pat pasai buvo užanspau- 
duoli ir “iškilmingai” įteikti. Kiek teko 
matyti, tokius pasus gavo dr. Ramutis 
Zakarevičius, dr. Vytautas Doniela, Ado
mas Bartkus.

Paskutinysis prisistatė Boleslovas 
Vcngrys iš Šiaulių. Jis sakė, kad visų 
gyvenimų paskyręs kelionėms. Kad per 
metus 11 mėnesių sunkiai dirbus, kad 
dvyliktąjį galėtų keliauti. Ir kur tik jis 
nebuvęs. Nuo pat pirmos savo kelionės jis 
pajuto aistrų keliauti ir ... nieko negali 
padaryti.

Kol svečiai kalbėjo, už jų ant sienos 
buvo rodomas filmukas apie Kuršių Ne
rijų. Pabaigoje dar pasiklausėme Veroni
kos Povilionienės liaudiškų dainų. Dau
gelis prisiminė jos viešnagę Australijoje. Ir 
filmukų, ir CD su Veronikos dainomis

Svečiai iš Lietuvos Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava”. Iš kairės: Teodora Dilkicnė, Jo
nas Nckrašius, Steponas Kubeckas ir Boleslovas Vcngrys.

svečiai padovanojo Klubo bibliotekai. 
Reikia pridurti, kad svečiai atvežė įvairių 
knygelių, brošiūrėlių ir suvenyrų, kurie irgi 
buvo perduoti bibliotekos vedėjai Jadvy
gai Burokicnci. Susidomėję gali apsilan
kyti bibliotekoje ir viską apžiūrėti. Nega
lima pamiršti, kad svečiai iš Lietuvos atsi
gabeno ir tokio paslaptingo stipraus lie
tuviško “gėrimėlio” (50 laipsnių) su ku
riuo pavaišino susirinkusius tautiečius. 
Linksmumo netrūko.
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2008 metų lietuviškų renginių Adelaidėje 
KALENDORIUS

Sausis - January
1 d. (antradienis) Nauji Metai

13 d.(sekmadienis) Kritusioms prie TV bokšto atgaunant Lietuvos
nepriklausomybę 1991 m.

26 d. (šeštadienis) Australia Day
Vasaris - February

14 d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
17 d. (sekmadienis) Lietuvos Nepriklausomybės Šventė (ALB)

(Lietuvių Namai)
Kovas - March

13 d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
16 d. (sekmadienis) Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Diena

(ALB) (Lietuvių Namai)
23 d. (sekmadienis) Velykos
24d. (pirmadienis) Velykos

Balandis - April
10 d. (ketvirtadienis) Pensininkų Klubo metinis susirinkimas

(Lietuvių Namai)
13 d. (sekmadienis) LN Biblioteka ir PALMD-ja filmų popietė

(Lietuvių Namai)
25 d. (penktadienis) Anzac Day

Gegužė - May
8 d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys

(Lietuvių Namai)
• 11 d. (sekmadienis) Motinos diena (PALMD) (Lietuvių Namai)

25 d. (sekmadienis) ALB metinis susirinkimas (Lietuvių Namai)
Birželis - June

7d. (šeštadienis) Išvežtųjų minėjimas
8 d. (sekmadienis) Išvežtųjų minėjimas

12d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
Liepa - July

10 d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
12d. (sekmadienis) Lietuvos Valstybės Šventė (ALB) (Liet. Namai)

Rugpjūtis - August
10d. (sekmadienis) Caritas metinis susirinkimas (Katalikų Centr.)
14 d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
15 d. (penktadienis) Kai. Moterų Draugija - Žolinė (Kat. Centr.)
24 d. (sekmadienis) PAI .MDraugijos metinis susirinkimas (Liet. N.)
30 d. (šeštadienis) Metinis Sąjungos susirinkimas (Liet. Namai)

Rugsėjis - September
7 d. (sekmadienis) Tėvo Diena (Lietuvių Namai)

11 d. (ketvirtadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
Spalis - October

5 d. (sekmadienis) ALB-dėl Krašto Tarybos (Lietuvių Namai)
9 d. (sekmadienis) Bingo - Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
9 d. (sekmadienis) Adelaidės Liet. Kat. Mot. D-jossusirinkimas

(Kai. Centr.)
Lapkritis - November

3 d. (ketvirtadienis) Bingo- Pensininkų Klubo renginys (Liet. Namai)
23 d. (sekmadienis) Kristaus Valdovo Šventė (Kat. Centr.)

Gruodis - December
11d. (ketvirtadienis) Kalėdų Eglutė - Pensininkų Klubo renginys

(Lietuvių Namai)

Bendravimas su svečiais tęsėsi užduo
dant įvairius klausimus ir dalinantis pri
siminimais. Štai sydnėjiškis Vincas Binkis 
asmeniškai pažinojo Olegų 'Iruchanų ir 
šiek tiek papasakojo apie tai. Vakaras lėk
te pralėkė. Svečiai buvo išvargę po kelio
nės, jų dar laukė vakarienė Klubo restorane.

Tikimės, kad jų kelionė Australijoje (ir 
Naujojoje Zelandijoje) bus įdomi ir 
prasminga.

Dalia Doniela
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Į Vasario Šešioliktoji - 90 metų
Vasario 16-oji - visame pasaulyje

Lietuvos diplomatinės atstovybės ir 
lietuvių bendruomenės visame pasaulyje 
plačiai minėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo 
90-ąsias metines - buvo rengiami koncer
tai, parodos, paskaitos, minėjimai.

Australija
Skaitykite pranešimus ir reportažus 

“Mūsų Pastogėje”
Vengrija

Lietuvos ambasada Budapešte vasario 
14 dieną surengė pianistų Roko ir Sonatos 
Zubovų ir dainininkės Gintarės Skėrytės 
koncertą Istvan Karolyi konferencijų 
centro rūmuose. Taip pat Valstybės atkū
rimo 90-mečio minėjimo metu Vengrijos 
žurnalistui Istvanui Kuzmanyi už nuopel
nus garsinant Lietuvos vardą buvo įteiktas 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
garbės ženklas „Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“.

Jungtinė Karalystė
Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalys

tėje Vasario 16-ąją pažymėjo ypatingu 
būdu. Vasario 13-15 dienomis su oficialiu 
vizitu Londone lankėsi LR Prezidentas 
Valdas Adamkus. Vasario 13-ją vyko iš
kilminga vakarienė, kurios metu Prezi
dentas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju 
kryžiumi už indėlį į Lietuvos ir Jungtinės 
Karalystės tarpvalstybinių santykių puo
selėjimą ir rėmimą apdovanojo buvusią 
Jungtinės Karalystės Ministrę Pirmininkę 
Margaret Thatcher.

Nepriklausomybės 90-mėtį ambasada 
pažymėjo ir vasario 16dienąsu Jungtinės 
Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos ir kitų 
lietuviškų organizacijų atstovais.

Airija
Vasario 14 d. Valstybės atkūrimo proga 

Lietuvos ambasadoje Dubline buvo atida
ryta Palangos fotografų klubo fotografijų 
paroda „Žmogus“.

Vasario 16 d. ambasadoje vyko istorijos 
pamoka apie Nepriklausomybę šeštadie
ninių lituanistinių mokyklėlių vyresniųjų 
klasių moksleiviams. Pamoką vedė Vil
niaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direktorius Rai

Vasario 16-oji - prieš 20 metų
Arūnas Ivaškevičius

Vasario 16-osios minėjimui 1988 m. ak
tyviai rengtasi abiejose barikadų pusėse: 
sovietų valdžia nerimavo, kad vėl pasikar
tos kas nors panašaus į 1987 m. rugpjūčio 
23-iosios mitingą prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo, kai Lietuvos Laisvės Lygos 
sukviesti žmonės pirmą kartą viešai pa
smerkė Molotovo-Ribbentropo paktą, o di
sidentai nė neslėpė, kad planuoja tai daryti

Dar sausio pabaigoje Lietuvos komu
nistų partijos Centro Komitetas įsteigė 
specialią antrojo partijos sekretoriaus Ni
kolajaus Mitkino vadovaujamą operatyvi
nę komisiją, kuri turėjo sutelkti partinių ir 
KGB struktūrų bei „darbo kolektyvų“ pa
jėgas kovai „prieš buržuazinį nacionaliz
mą bei klerikalinį ekstremizmą”.

Įspėjimui buvo kviečiami vyskupai ir 
Vilniaus bažnyčių klebonai, aukštųjų 
mokyklų rektoriai ir profesinių mokyklų 
vadovai, įmonių direktoriai. Jie buvo įti
kinėjami panaudoti visą įtaką, kad jiems 
pavaldūs ar jų autoritetui paklūstantys as
menys nedalyvautų jokiuose nesankcionuo
tuose Vasario 16-osios renginiuose.

Buvo užkurta galinga propagandos ma
šina: spaudoje pasirodė dešimtys publi
kacijų, kuriose buvo menkinama Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto reikšmė ir įrodi
nėjama, kad Lietuvos valstybingumas sie
tinas tik su 1918-1919 m. „socialistine re
voliucija“. Tas pačias „tiesas“ skelbė politi
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mundas Lopata.
Vasario 17 d. St. Andrew katedroje buvo 

aukojamos šv. Mišios, po to mieste vyko 
Airijos lietuvių folklorinio ansamblio ir 
grupės „Mango“ šventiniai koncertai.

Vasario 18 d. ambasada kartu su Vil
niaus miesto savivaldybe Dublino pilyje 
surengė iškilmingą pianistų Rūtos ir Zbig
nevo Ibelhauptų koncertą ir priėmimą.

Vasario 19 d. Dublino miesto centre ati
dengta angelo skulptūra, kurią dovanojo 
„Vilnius-Europos kultūros sostinė“.

Danija
Kopenhagoje vasario 18 d. „Black 

Diamond“ scenoje koncertuos Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kvartetas ir daini
ninkė Asta Krikščiūnaitė.

Danijos lietuvių bendrija kartu su Lie
tuvos ambasada Danijoje vasario 16 d. 
pakvietė visus tautiečius į popietę „Mes - 
nedaloma gentis, tauta, valstybė”. Šventė 
prasidėjo varpų muzikos koncertu Fre- 
deriksbergo rotušės karilione. Lietuvių 
kompozitorių varpų muzikos kūrinius 
atliko kompozitorius Giedrius Kuprevi
čius, o po pietų Lyngby kultūros rūmų 
Christiano Wintherio salėje visų laukė 
literatūrinė ir muzikinė programa.

Norvegija
Lietuvos ambasados Osle iniciatyva va

sario 15 d. buvo surengtas iškilmingas mi
nėjimas, kurio metu Norvegijos Sandc- 
fjordo mergaičių choras atliko Lietuvos 
himną ir lietuvių autorių kūrinius, grojo 
pianistas, Oslo muzikos akademijos stu
dentas ELapėnas.

Pietų Norvegijos Haldeno krašto lietu
viai vasario 9 d. surengė šventinę vakaronę, 
kurios metu atšventė ir pažymėjo Užgavė
nes ir Vasario 16-ąją.

Švedija
Stockholme rengiamas priėmimas ir 

džiazo atlikėjos Nedos Malūnavičiūtės ir 
grupės „Blues Makers“ koncertas.

Suomija
Vasario 15 d. Helsinkio Uola bažny

čioje vyko klasikinės muzikos koncertas. 
Vasario 18 d. Flelsinkio riterių rūmuose bus 

niai agitatoriai, lankydamiesi įvairiose įmo
nėse ir mokyklose. O priešingos žinios į Lie
tuvą sklido Laisvosios Europos, Vatikano 
ir Amerikos balso radijo stočių bangomis.

Propagandinio darbo viršūne tapo va
sario 15 d. valdžios surengtas mitingas 
Gedimino (dabar Katedros) aikštėje, ku
riame, valdžios sumanymu, Tarybų Lietu
vos „darbo žmonės“ išreiškė pasipiktinimą 
JAV prezidento Ronald Rcagan’o „kiši
musi į lietuvių liaudies reikalus“. Mat vasa
rio 11 d. Ronald Reagan paskelbė pareiš
kimą apie Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą 1918 metais ir pakartojo, kad 
JAV niekada nepripažins Lietuvos oku
pacijos ir aneksijos.

Aktyvi buka propagandinė kampanija 
davė visiškai priešingą rezultatą - apie 
vasario 16-ąją ir jos reikšmę sužinojo net 
tie, kurie gimė po karo ir nieko apie ją 
nebuvo girdėję iš artimųjų. „Propagandi
niai teiginiai, neva Nepriklausomybės Ak
tas yra nereikšmingas, klaidingas, neturi 
nieko bendra su Lietuvos valstybingumu, 
kaip tik paskatino žmones juo domėtis. 
Propaganda išpopuliarino Aktą - juk išti
sas dvi savaites prieš tai spaudoje apie tai 
buvo rašoma. Mes net nesitikėjome, kad 
su sovietų propagandinės mašinos pagal
ba pasieksime tokio didelio atgarsio tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje“, - pasakoja bu
vęs disidentas Vytautas Bogušis.

Prieš 20 melų - prisimena disidentas 
Vytautas Bogušis

Vienas nesankcionuoto Vasario 16- 

surengtas priėmimas.
Čekija

Lietuvos ambasada Prahoje vasario 14 
d. surengė iškilmingą priėmimą. Jo metu 
koncertavo Aušros Stasiūnaitės vadovau
jamas vokalinis ansamblis „Inmezzo“. 15 
d. ansamblis koncertavo Brno mieste.

Belgija
Lietuvos ambasada Briuselyje kartu su 

Lietuvos atstovybe NATO vasario 18 d. 
organizuoja pianisto Petro Geniušo kon
certą.

Vasario 19 d. ambasada kartu su Eu
ropos Parlamento nariu Eugenijum Gent
vilu organizuoja susitikimą ir diskusiją su 
Vytauto Didž. universiteto filosofu prof. 
Leonidu Donskiu. Jis skaitys paskaitą tema 
- „Tapatybė XXI amžiuje“. Renginyje taip 
pat dalyvaus maestro Petras Geniušas, kuris 
vakaro metu atliks muzikinius kūrinius.

Nyderlandai
Lietuvos ambasada Hagoje vasario 15 

d. surengė vokalisto Edgaro Montvido 
koncertą ir šventinį priėmimą.

Šveicarija
Vasario 6-28 dienomis Lietuvos nuola

tinė atstovybė prie Jungtinių Tautų Žene
voje kartu su Kazimiero Žoromskio fondu 
rengia K.Žcromskio ir keramikės Evos Ta- 
maš darbų parodą. Vasario 14 d. parodos 
atidaryme koncertavo prof. Vytautas 
Landsbergis.

Lietuvos ambasada Berne kartu su LR 
garbės konsulatu Lugano mieste vasario 
12 d. surengė priėmimą lietuvių 
bendruomenei. Priėmimo metu koncer
tavo lietuvių folkloro grupė „Vydraga“, 
vadovaujama Algirdo Klovos.

Vasario 16 d. taip pat buvo pagerbtas 
Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis 
Šaulys. Signataras yra palaidotas Lugano, 
Castagnola kapinėse.

Portugalija
Lietuvos ambasada Portugalijoje vasario 

11 d. Lisabonos centre esančiuose Foz 
rūmuose surengė džiazo atlikėjų Petro Vyš
niausko (saksofonas) ir Egidijaus Buožio 
(fortepijonas) koncertą. Vasario 15 d. buvo 
surengtas iškilmingas priėmimas.

Vokietija
Lietuvos valstybės atkūrimo 90-mečio 

proga Vokietijoje 2008 m. organizuojami 
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių kultūros me- 

osios minėjimo organizatorių Vytautas 
Bogušis, deja, buvo priverstas tą dieną pra
leisti KGB tardytojo kabinete. Gretimuo
se kabinetuose tuo pat metu buvo prievar
ta laikomi kiti Lietuvos Laisvės Lygos 
aktyvistai: Antanas Terleckas, Nijolė Sa- 
dūnaitė, Andrius 'Bičkus, tačiau Vilniaus 
gatvėse dėl to ramiau nepasidarė.

„Pirmą šaukimą atvykti į KGB gavau 
sausio 26 d. Po poros dienų - dar vieną. 
A.Terleckas ir kiti taip pat gavo tokius 
šaukimus, tačiau niekas niekur nėjo. Vasa
rio pradžioje pas mane patį atėjo vienas 
veikėjas iš CK ir pareiškė: rugpjūčio 23- 
iąją suorganizavote, o vasario 16-osios mes 
jums neleisime. Tada su A.Terlecku pasi
kalbėjome, kad tikriausiai prieš mus bus 
imtasi represijų“, - pasakojo VBogušis.

Likus maždaugsavaiteiikiVasario 16- 
osios disidentinio judėjimo aktyvistai buvo 
uždaryti į namų areštą, o telefonai jų na
muose išjungti. Savaitgalį jiems neleista 
nė kojos iš namų iškelti, o darbo dienomis 
tiek į darbą, tiek namo lydėjo nė peržings- 
nj nesitraukianti milicininkų ir saugumie
čių uodega. „Nė žingsnio negalėjome žengti 
be KGB ir milicijos. Ir anksčiau mus 
sekdavo, tačiau pirmą kartą taip atvirai ir 
demonstratyviai, tarsi norėdami įbauginti. 
Vieną dieną, kai ėjome su ATerlecku gatve, 
net žiguliukas gąsdindamas buvo užšokęs 
ant šaligatvio. Jie aiškiai bandė spausti mus, 
kad pabūgtame ir nedalyvautume jokiuose 
renginiuose“, - prisiminė jis.

Į KGB rūmus tuometiniame Lenino 
(dabar Gedimino) prospekte VBogušis 
buvo išvežtas vasario 16-osios rytą iš 

tai. Lietuvai pristatyti Vokietijoje supla
nuota daugiau kaip 60 įvairių renginių. 
Kultūros metus globoti apsiėmė Vokietijos 
ir Baltijos valstybių Prezidentai.

Vasario 15 d. Martyno Liuterio bažny
čioje Kassel mieste vyko styginių kvarteto 
„Choruos“ koncertas, o vasario 23 d. M. 
Liuterio bažnyčioje Guetersloh mieste bus 
surengtas choro, Jauna muzika” koncertas.

Austrija
Austrijoje - Vienos Kristaus Karaliaus 

bažnyčios parapijoje, vasario 16 d. ir Žemu
tinės Austrijos rūmuose Vienoje vasario 19 
d. koncertuos solistė Skaidra Jančaitė ir 
styginių kvartetas „Chordos“.

Italija
Romoje vasario 14 d. šventinio priėmi

mo metu koncertavo „Sostinės Vario kvin
tetas“. Vasario 15 d. Lietuvos diplomatai ir 
Lietuvių bendruomenės atstovai Romos 
Campo Verano kapinėse pagerbė Nepri
klausomybės Akto signataro Kazimiero 
Šaulio atminimą. Vasario 16 d. Santa Lucia 
della Tinta bažnyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už Tėvynę.

Makedonija
Lietuvos ambasada Vengrijoje vasario 

11d. sostinėje Skopje, Makedonijos nacio
nalinėje filharmonijoje surengė pianistų R. 
ir S. Zubovų ir operos solistės G.Skerytės 
koncertą.

Azerbaidžanas
Vasario 18-22 dienomis Baku vyksta 

„Lietuvos kultūros savaitė Azerbaidžane“. 
Jos metu koncertuoja tautiška kapelija 
„Sutaras”, yra rengiamos lietuviškų šokių 
pamokos, veikia dailininkių iš Lietuvos 
Dovilės Tbmkutės ir Adite Efendi darbų 
paroda.

Izraelis
Vasario 28 d. Tel Avive, Einav kultūros 

centre vyks solisčių Juditos Leitaitės 
(mezzosopranas), Lioros Grodnikaitės 
(mezzosopranas) ir pianisto Andriaus 
Vasiliausko koncertas. Bus atliktos žydų 
liaudies dainos, šiuolaikinių lietuvių kom
pozitorių kūriniai, arijos iš operų.

Pietų Afrika
Pietų Afrikoje sausio 31 d. vyko pirma

sis Vasario 16-osios minėjimas tolimojoje 
Afrikoje. Lietuvos ambasada Izraelyje su
rengė iškilmingą priėmimą P. Afrikos sos
tinėje Pretorijoje. (www.lictuviams.com)

Jaunimo teatro, kur tuo metu dirbo. Prieš 
tai jis dar spėjo pasiginčyti su paskaitos 
skaityti atėjusiu propagandininku, kuris 
piktai pliekė „buržuazinius nacionalistus 
kurstančią Ameriką“. KGB tardytojo kabi
nete VBogušis buvo laikomas nuo 10 vai. 
ryto iki beveik vidurnakčio. „Kaiįkabinetą 
įėjo ypatingai svarbių bylų prokuroras 
Jurgis Bakučionis, jo iš karto paklausiau, 
ar šiandien pareisiu namo. J.Bakučionis 
patikino, kad šįkart dar pareisiu. Bet nerei
kėjo net eiti - prieš vidurnaktį jie mane 
patys namo į Senamiestį parvežė, nenorėjo 
paleisti pėsčio, kadangi mieste dar nevi
siškai ramu buvo“, - kalbėjo VBogušis.

„Vos grįžau namo, po kokių dešimties 
minučių į duris pasibeldė A.Terleckas. Jį 
irgi kagėbistai norėjo vežti namo, tai jis 
pasiprašė, kad pas mane atgabentų. Dar 
pajuokavau, kad be reikalo juos paleido, 
kaipgi po to naktįparsiras namo j Nemen
činės plentą, o Antanas irgi tik nusijuokė, 
kad kiti parveš. Pasidalijome įspūdžiais su 
žmona, parėjusia iš pamaldų Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje, irvidurnaktį šventės pro
ga pakėlėme po taurelę“, - su šypsena 
prisiminė dviejų dešimtmečių senumo 
įvykius V.Bogušis.

Jau kitą dieną juodu su ATerlecku nu
skubėjo į Rasų kapines padėti gėlių ant 
Jono Basanavičiaus ir nepriklausomybės 
kovose žuvusių lietuvių karių kapų. KGB 
paakintas Jaunimo teatro kadrų skyrius 
dar bandė už šį veiksmą „prikirpti“ V. 
Bogušį, tačiau nieko nepešė: šis kapinėse 
lankėsi per pietų pertrauką - laisvu laiku.

(“Vilniaus diena”)
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jį£ XXV Australijos Lietuvių Dienos ir Sporto Šventė
Sydney2008 gruodis

XXV ALD SYDNEY 2008 ALD Ruošos Komiteto narė Elė Kains apžiūrėjo svečių apsigyvenimo (Australijos Lietuvių Dienų metu) Sydnėjuje galimybes ir
rekomenduoja lentelėje pateiktus viešbučius:

Hotel Location Rooms 
Secured

Rooms
Available

Bookings to 
he paid by

Contact Details Payment Details: Per Night Rate People
Per 
Room

Facilities
Available

Travelodge Hotel, Bankstown
(3 star hotel)
for more details go to:
http ://www.travelodge.com. au/lo 
c ations/featur  e s. asp/?hid=766

8 Greenfield Pde
(2 minutes walk to the 
Lithuanian Club, lo c ate d 
in the B anksto wn Sport's 
Club)

40 108 26/09/2008 
(for secured 
rooms) 
(direct 
through 
Bankstown 
Travelodge

Ph: (02)9793-0000,
Fax: (02)9793-2439 
email:
tbnk@tr avelo dge. c om. au

EFTPOS, Cr.Card, 
No Cash
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural
Festival

$105,00 p/nper 
room, 
excluding New 
Years Eve 
$180.00

3 Free Parking, 
24hr reception, 
Restaurant^ Bar, 
Kitchnett with 
Microwave, 
Access to 
Sport's Club

Rydges (4 star hotel)
formore details go to:
http ://www.ry dge s. c om/b anksto
Wil

Cnr Hume Highway & 
Strickland Street 
Bass Hill (5 km distance 
from the Lithuanian Club)

TBA 120 the end of 
November 
(direct 
through the 
Bass Hill 
Rydges 
Hotel Only)

Ph: (02)8707-2800;
Fax: (02)9754-1278 
email:
res ervations_b anksto wn 
©rydges. com.au

Cash with bond, 
EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$119.00 p/nper 
room (incl. 
New Year’s 
Eve)

3-4 Free Parking, 
Pool, Terrace 
BBQ, 
Restaurant, Tea 
and Coffee 
Making 
Facilities, 24hr 
room service 
and reception

BreakFree Banks tmm
International (4 star hotel) 
formore details go to: 
http://www.breakfiree.com.au

477 Chapel Rd, B anksto wn 
(5 minutes walk to the 
Lithuanian Club)

TBA 59 and
30 Appts

TBA Ph: (02)9790-4700;
Fax: (02)9707-3359
e-mail:
bankstown.res@breakfree
resorts.com.au

EFTPOS, Cr.Card.
Quote: Australian
Lithuanian Cultural
Festival

$155.00 p/nper 
executive room, 
$175.00 p/nper 
delux room, 
$225.00 two 
bedroom appt, 
(up to 6 ppi) 
(prices still 
negotiating

3(delux)
4 (exec)
<5 (appt)

Pool, Tea and 
Coffee Making 
Facilities, Self 
Contained 
Appartments

Laundy Hotels - Tivin Willows
Hotel
formore details go to:
http ://www.laundy. c om. au/twinw
illows

.. U. d- .

739 Hume Hwy, Bass Hilį 
(5 km distance from the 
Lithuanian Club)

10 10 Unbelievable 
Deal 
available to 
the group 
that secures 
all 10 rooms 
booked and 
paid for 
ASAP

Ph: (02) 9724-0637;
Fax: (02) 9728-1987;
e-mail:
ge orgejp oulo s@laundy. c 
om.au

EFTPOS, Cr.Card.
Quote: Australian
Lithuanian Cultural
Festival

$60 p/nper 
room (only if all 
10 rooms are 
secured from 
26/12/08 to 
02/01/09

3 Tea and Coffee 
Making 
Facilities, 
Outdoor BBQ, 
Pool, Pub 
Facilities, Next 
door to Bass Hill
Plaza Shopping 
Centre

Iš Redakcijos pašto
Dar apie svečius iš Lietuvos

Neseniai sydnėjiškiai Ramona ir Ra
mutis Zakarevičiai sulaukė giminių iš 
Lietuvos. Juos aplankė Ramučio giminės 
-Svetlana ir Giedrius Kmieliauskai, kurie 
Australijoje praleido 13 dienų.

Dvi dienas Svetlana ir Giedrius sve
čiavosi vaišinguose Zakarevičių namuose 
The Entrance, dvi dienas praleido Can- 
berroje, keturioms dienoms nuskrido j 
Northern Territory, kur apžiūrėjo Alice 
Springs. Red Centre, Ayers Rock. Jen juos 
pasitiko neįprastas karštis - net 41 laips

Šių metų sausio 20 dieną svečiai apsilankė Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” ir papie
tavo Klubo restorane “Matt’s on Meredith”.
Nuotraukoje iš kairės: dr. Ramutis Zakarevičius, Ramona Ratas - Zakarevičienė, Svetlana 
Kmieliauskienė ir Giedrius Kmieliauskas.

nis šilumos. Bet kaip jie sako, jiems labai 
patiko sausas, eukaliptų lapų kvapu 
persisunkęs oras. Grįžę atgal į Sydnėjų 
Svetlana ir Giedrius 7 dienas praleido 
Manly pajūry.

Kelione jie labai patenkinti ir sugrįžę 
Lietuvon siūlo visiems keliauti į Australi
ją ir būtinai pamatyti Sydnėjų bei Austra
lijos Red Centre, kur tokia nuostabi gam
ta. Keliaudami jie sutiko daug įdomių tu
ristų iš Europos, Amerikos ir Kanados. 
Tik lietuvių turistų neteko sutikti. R.R.

Padėka
Praėjusių metų gruodžio 1 d. suruoštas po Antrojo pasaulinio karo lietuvių 

atvykimo Australijon 60 metų sukakties minėjimas - banketas Adelaidėje praėjo 
gražiai, dalyvaujant virš šimto Adelaidės lictuviij ir svečių.

Dėkojame Melbourne dainininkėms: “Tembras”- Birutei Kymantienci ir Ritai 
Mačiulaitieneiuž puikią muzikinę programą, Australijos lietuvių savaitraščiams: 
“Mūsų Pastogei” ir “Tėviškės Aidams”, Adelaidės Lietuvių Biuleteniui, SBS radijo 
lietuviškų laidų vedėjai Melbourne Aidai Gogelytei ir Adelaidės EBI radijo 
lietuviškų laidų vedėjui Augiui Zamoiskiui, Vincui Vieraičiui, kuris intensyviai 
platino pakvietimus, vedė visą parengimo apyskaitą ir parūpino minėjimui - banketui 
muziką. Romui Urmonui, tvarkiusiam visus parengimo salės reikalus, Lietuvių 
Namų šeimininkei Reginai Vertcss, paruošusiai šaltus ir šiltus minėjimo - banketo 
užkandžius ir visiems dalyviams, apsilankiusiems renginyje.

Jūsų visų pastangų ir darbo dėka, 60 metų po Antrojo pasaulinio karo lietuvių 
Australijon atvykimo minėjimas - banketas Adelaidėje buvo sėkmingas ir visiems 
dalyvavusiems maloniai prisimintinas.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais.
Donatas Dunda

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdybos Ine. pirmininkas
Viktoras Baltutis

Lietuvių Caritas Ine. Tarybos pirmininkas

Sveikina iš Rio
Ilgametis “Mūsų Pastogės” skaitytojas 

ir rėmėjas, melbourniškis Rcno Čėsna vėl 
kelionėse po pasaulį.

Šį kartą jis rašo iš Pietų Amerikos, ku
rią lanko trečią kartą. Kaip turbūt numa
tyta, ten jis pataikė į Rio festivalį, kur jis 
po ilgų skrydžių galėjo ne tiek pailsėti, 
kiek atsigaivinti spalvų, muzikos ir jude
sių margumyne.

Reno neužmiršta ir tenykščių lietuvių. 
Būdamas San Paulo didmiestyje aplankė 
lietuvių šv. Juozapo parapiją, pasišnekėjo 
su naujesniais migrantais iš Europos, o 
dabar vėl pakėlė sparnus link Čikagos, 
kur žada aplankyti savo gimines. Reno, 

žinoma, siunčia linkėjimus “Mūsų Pasto
gės” darbuotojams ir, permūsų savaitraš
tį -visiems pažįstamiems.

Red.

Dear Editor,
1 enjoy reading “Mūsų Pastogė” as it a 

good way for me to keep up my Lithuanian 
reading skills.

I have to add that my grandchildren 
enjoy their Lithuanian lessons which I 
found out through your publications.

Danutė Davalgaitė 
(Rafferty)

Musų Pastogė Nr. 7, 2008.02.20, psi. 5
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Sportas
Bilietai i Beidžingo žaidynes - “aukso vertės”!

Dėl Beidžingo olimpinių žaidynių or
ganizatorių nenoro dalytis olimpinių 
varžybij bilietais su Vakarų valstybėmis 
kelionė į Beidžingą daliai sporto gerbėjų 
gali prilygti skrydžiui į Mėnulį, o patys 
bilietai į pagrindinius renginius pamažu 
virsta aukso vertės valiuta. Lietuva vis dar 
laukia kinų malonės, kad svarbiausias 
krepšinio rungtynes galėtų pamatyti dau
giau negu du lietuviai.

Apmaudi Lietuvos sporto gerbėjams 
situacija susiklostė po to. kai praėjusiais 
metais olimpinių žaidynių organizatoriai 
kinai paskirstė bilietų kvotas konkrečiai 
kiekvienai šaliai. Sužinoję apie organizato
rių sprendimą, Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto atstovai žagtelėjo - populia
riausio Lietuvoje olimpinio krepšinio 
turnyro finalo ir pusfinalių bilietų Lietu
vai skirta vos du. Būtų galima piktintis, 
kad kinai tiesiog nesugebėjo savo šalies 
krepšinio rinktinės trenerio Jono Kazlaus
ko išklausinėti, ką lietuviams reiškia krep
šinis. Tačiau gautomis kvotomis nusivylė 
ne tik lietuviai ar kaimyninės Baltijos 
valstybės, bet ir gerokai didesnės bei įta
kingesnės šalys. Pvz., plaukimo tradicijo
mis garsėjančios Australija ir Prancūzija 
gavo tik po šešis bilietus į finalines plau
kimo varžybas.

Problema kilo dėl Kinijos funkcionierių 
noro palepinti vietinę šimtamilijoninę 
publiką. Arba nenoro įsileisti pernelyg 
daugužsienio sporto turistų (žmogaus tei

Lietuvoje—sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Prie Lenkijos 
- Lietuvos

sienos
Tikrinimai vyko, kaip Vytautas sakė, 

kiekvienas tikrino savo dalyką: pasus, 
bilietus, bagažą. Tik muitininkė išvarė 
mano bendrakeleivius iš kupė: “Jums nėra 
reikalo matyti, ką ta moteris vežasi”. Bet 
pati, matyt, norėjo pamatyti, nes išvertė 
viską kaip reikiant. O gal galvojo, kad aš 
jai ką nors duosiu ir nenorėjo turėti liu
dininkų. Bet aš nesusipratau.

Antrą kartą važiuodama per Lenkiją po 
13 metų tmputį jaudinausi, nes žinojau, kad 
turiu ir ne visai legalių dalykų. Tėtei ve
žiau jam rašytus prof. Špinalskio laiškus, 
Vytauto dukrai Birutei turėjau Lietuvos is
torijos dėlionę (jig-saw puzzle) su labai daug 
istorijos duomenų paraštėse, vežiau ir 
išeivijoje išleistų lietuviškų knygų ir visokių 
sėklų mūsų giminės daržininkei Julytei.

Varšuvoje buvau apsistojusi labai ma
lonioje Kraužlių šeimoje. Vakare atėjo jų 
draugas Vaina ir akademikas Gintas Gri
gas iš Vilniaus, atvykęs su komandiruote. 
Jie man patarė Špinalskio laiškų nevežti, 
nes muitinėje gali atimti. Bet su koman
diruote važiuojančio žmogaus netikrins, tai 
Grigui tuos laiškus ir atidaviau. Kraužliai 
man davė kelis egzempliorius lietuvių stu
dentų leidžiamų žurnaliukų nuvežti į 
Lietuvą.

Kelionė buvo varginanti, nes Kuznicoj 
stovėjom virš dviejų valandų, o Gardine 
dar valandą, ir negalėjau užmigti. Kai pa
galiau užmigau, tuoj pasigirdo “Keltis! 
Muitinė!” Tokios muitininkės man dar 
neteko matyti - kaip uraganas. Tiesiog įki
šo rankas į lagaminą ir išvertė kaip su ša
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sių pažeidimais nuolat garsėjančią šalį. 
Beidžingo žaidynių organizacinis komite
tas kitoms valstybėms skyrė maždaug 
ketvirtadalį visų bilietų į olimpinės prog
ramos varžybas, tuo tarpu Kinijos žiū
rovams buvo rezervuotas tris kartus di
desnis bilietų skaičius.

Esant nedidelei olimpinių bilietų pa
siūlai, LTOK pirmiausia suka galvą, kaip 
įvykdyti įsipareigojimus rėmėjams ir j 
olimpines žaidynes išvežti juos bei sporto 
specialistus. „Skambina net bankininkai, 
kurie siūlo sumokėti ir didesnes sumas, bet 
mes tikrai negalime niekuo padėti. Taip dar 
nėra buvę. Anksčiau nerimaudavome dėl 
olimpinių objektų statybų, ar jos bus už
baigtos laiku. Beidžingo atveju apie tai 
niekas nekalba - viskas ten sutvarkyta pa
gal aukščiausio lygio reikalavimus. Bet 
pagrindinė problema - bilietai“, - skėste
lėjo rankomis A. Poviliūnas.

Nepaisant to, kad bilietų į svarbiausias 
krepšinio varžybas šiuo metu nėra, kai 
kurie Lietuvos vyrų rinktinės sirgaliai jau 
užsisakė skrydžio į Kinijos sostinę bilietus 
ir žada bet kokiu atveju rugpjūtįšturmuo- 
ti Beidžingą. Žymiausias rinktinės ais
truolis Tomas Balaišis-Sėkla teigia nebi
jantis likti be krepšinio bilietų. „Kol kas 
dėl jų (bilietų - red. past.) niekas neaišku. 
Bet jeigu bijosi, tai ir nieko padaryti ne
galėsi. Jeigu negautume bilietų Lietuvoje, 
tada vietoje žiūrėtume, ką daryti“, - aišk no 
Sėkla. Su juo lėktuvo bilietus jau užsisakė 

kėm. Surado beveik visas sėklas (gerai, kad 
buvau deklaravus) ir pasiėmė visus žurna
lus bei knygas, o paskui atėjo dar kita 
moteriškė ir surašė protokolą, kad sėklos 
teisėtai konfiskuotos, ir aš turėjau pasi
rašyti. Atsinešė ir tuos lietuvių studentų 
laikraščius ir kitus popierius - kas čia yra, 
kodėl juos vežu. (Gerai, kad neturėjau 
Špinalskio laiškų). Krūvos viršuj buvo 
straipsniai apie Čiurlionį, tai kol papasa
kojau brolio biografiją ir kad jam būtinai 
ta medžiaga reikalinga, joms nusibodo 
klausyti ir viską atidavė, įskaitant ir Ais
čio atsiminimų knygą. Ylos “Čiurlionio” 
neužkliudė, o taip pat ir Lietuvos istorijos 
dėlionės, kurią Birutė paskui su entu
ziazmu dėliojo.

Problemos Maskvoje
Trečioji kelionė buvo nauju keliu - per 

Maskvą. Singapūre susitikau su Jonu Ma- 
šanausku, ir toliau jau skridom kartu 
Aerofloto lėktuvu. Labai mažas ir sugrūs
tas lėktuvas, ir į Maskvą atskridom valan
dą pavėlavę. Muitinėje buvo minios žmo
nių, ir kol priėjom prie muitininko, eilutėje 
išstovėjom 3 valandas. Už stiklinės sienos 
matėme mus laukiančius mano brolį ir 
Jono brolienę, tai ir žiūrėjom vienas į kitą, 
vis laiks nuo laiko pamojuodami.

Gerai, kad turėjau pasiėmus bent kelis 
tuščius maišelius, nes po muitinės patikri
nimo viskas į lagaminus nebesutilpo. Tik 
tų pundelių pasidarė labai daug.

Kai pagaliau susitikom, jau buvo pra
ėjusios 5 valandos nuo mūsų paskutinio 
maitinimo, tai užsukom visi keturi į aero
dromo kavinę ir išgėrėm labai gardžios 
kavos. Paskui išėjom į gatvę ir paėmėm 
taxi važiuoti į krovinių sandėlį. Baigiant 
krauti visus mūsų pundelius, sakau: “(1 kur 
mano rankinukas?” Ir jau žiūriu - mano 
brolužis skrenda atgal į kavinę. Aš jam iš 
paskos. Atbėgam. Mano rankinukas su 
visais turtais (pinigais, travellers cheques) 
sėdi ant kėdės, aplinkui žmonės geria ka
vą... Grįžom į taxi. Nuvažiuojam į bagažo 
sandėlį. Mano bagažas dar neatėjo. Jono 
yra, bet negali rasti. Jonas nuėjo j sandėlį

Beidžingo olimpiados talismanai.

dar maždaug trisdešimt Lietuvos krepšinio 
mėgėjų, o iš viso, pasak T. Balaišio, į olimpi
nes žaidynes turėtų vykti 50žmonių grupė.

Su panašiomis problemomis susiduria 
ir kitų valstybių sporto gerbėjai, o daugia
milijoninėms šalims bilietų klausimas yra 
net gerokai opesnis. El'OK duomenimis, į 
Beidžingą iš Japonijos planuoja atvykti 
40,000 sirgalių, iš Rusijos - 20,000, o iš 
JAV į olimpines žaidynes vykti ruošiasi net 
200,000 žmonių.

Viena iš priežasčių, kodėl olimpiniai 
bilietai yra graibstomi pačioje Kinijoje, 
galima laikyti organizacinio komiteto 
nustatytas pakankamai žemas kainas. Į dalį 
varžybų galima patekti sumokėjus vos 15- 
25 litus. Futbolo ir krepšinio rungtynių bi
lietų kainos svyruoja nuo 45 iki 65 litų 

ieškoti. Mano rankinuke jovalas, tai,sakau, 
susirinksiu, kas reikalinga tolimesnei ke
lionei. Klausiu Jono brolienės, ar reikės 
pasą rodyti. Sako, reikės. Tada paaiškėjo, 
kad paso nėra - nė rankinuke, nė terboj, nė 
pridėtinėj terboj, nė lagamine. Palikom 
Joną su broliene sandėliuose ir maunam 
(vis tuo pačiu taxi) atgal į aerodromą. 
Pasirodo, per visą tą susijaudinimą pasas ir 
deklaracija liko pas muitininkę. Su pasu 
grįžtam į sandėlius. Jonas, suradęs laga
minus, jau perėjęs per muitinę, ir visi va
žiuojam. Jonas į miestą, o mus pakeliui 
išleidžia vietinių skrydžių aerodrome. 
Laukiamajam daugžmonių. Surandu vie
telę atsisėsti-jau turiu 6 “vendzlelius”, nes 
prisidėjo ir Vytauto portfelis ir apsiaustas. 
Vytautas su mano bilietu eina užsiregis
truoti skridimui. Grįžta susirūpinęs: mano 
bilietas tvarkoj, bet vieta “neužbukinta”. Bet 
dar dvi valandos yra - gal ką nors sukom
binuos. Po valandos eina vėl kalbėtis. Grįž
ta ir sako: “Ar nori pirmiau geras naujie
nas, ar blogas?” “Pradėk nuo blogų”.

“Tai va. Aš galvojau perleisti tau savo 
bilietą, o pats krapštytis vėliau. Bet jeigu 
aš grąžinsiu bilietą, jis eis j centrinę kasą, ir 
kas tuo momentu stovės prie kasos, tas ir 
gaus. O iš viso vietų lėktuvuose į Vilnių 
jau trim dienom pirmyn nebėra... O dabar 
geros naujienos - tavo bukinimą vis dėlto 
atrado, ir mes skrendam kaip numatyta. Ir 
be lo mes abudu dabar einam i Inturisto 
laukiamąjį”.

Ten tik keli žmonės, patogūs foteliai, 
žalumynai. Netrukus mus pašaukė, ir au
tobusu tris žmones nuvežė prie lėktuvo. 
Lipam laiptais į lėktuvą, aš capt-capt! O 
kur mano rankinukas?!

Dundu tais laiptais žemyn, gerai, kad 
autobusas dar tik pradeda suktis grįžti į 
aerodromą. Mano rankinukas “sėdi” ant 
kėdės. Sulipom Į lėktuvą, atsisėdom: trys 
keleiviai, maloni lietuvaitė stiuardesė, o 
autobusas nuvažiavo prie aerodromo pa
stato ir grįžo sausakimšai prigrūstas ke
leivių, kuriems gerokai reikėjo pasistum
dyti, kol susitalpino lėktuve.

Maskvos muitinė
Su Mašanausku mutinėje turėjom lauk

(finalinėse varžybose - 255-420 Lt.), leng
vosios atletikos rungtis galima pamatyti už 
25-340 Lt. Brangesni bilietai j populiariau
sius renginius - atidarymo ir uždarymo 
ceremonijas, kurių kaina siekia 2,000 Lt. 
Tačiau milžiniška bilietų paklausa labai 
greitai kelia jų kainas juodojoje rinkoje. 
„Sporto“ duomenimis, vienas 405 dolerius 
kainuojantis bilietas j atidarymo ceremo
niją siūlomas perparduoti už net 120 kartų 
didesnę sumą. Artėjant olimpinėms žai
dynėms nesnaudžia ir kiti kinai, galintys 
solidžiai pasipelnyti. Kinijos valdžia leido 
viešbučiams padidinti savo įkainius pen
kis kartus. Dabar penkių žvaigždučių vieš
butyje kambarys kainuoja nuo 1500 eurų.

Mindaugas Augustis, 
(Sutrumpinta “Sportas”)

ti labai ilgai, nes buvo atskridę daugžmo
nių, grįžtančių iš artimesnio ar tolimesnio 
užsienio, kur galėjo gerai apsipirkti. Jų 
kartoninės dėžės, apraišiotos virvėmis, 
užmegztos devyniais mazgais, buvo atplėš
tos, patikrintos, o paskui-žinokitės! Kai 
atėjo mūsų eilė, ir mūsų kiekvienas niek- 
niekėlis buvo išvyniotas, apžiūrėtas, ap
tartas ir padėtas į šalį. Prie nieko nepriki
bo, bet viską atgal j lagaminą sutalpinti 
buvo neįmanoma. Laimė, kad turėjau 
pasiėmusi tų atsarginių maišų, tai ir Ma- 
šanauskui paskolinau. Dar gerai, kad Vy
tautui leido ateiti prie manęs ir padėti su
sipakuoti.

Po trijų mėnesių išvažiuojant tikrini
mas buvo daug griežtesnis. Mane lydėjo 
Vytautas. Kai bandėm išsiųsti bagažą, už
kliuvo lininiai dalykai. Aš užprotestavau: 
“Aš gi juos pirkau dolerinėj krautuvėj, tai 
tikrai galiu vežtis! ” Gerai, kad turėjau kvi
tus iš dolerinės, tai beveik visi ten pirkti 
frotiniai rankšluosčiai, staltiesės ir už
tiesalai “padengė” dailės krautuvėse pirk
tus audinius. Vis dėlto kai ko nepriėmė, 
liepė vežtis atgal. Nuvažiavom į Šeremet- 
jevo aerodromą ir užsitikrinau skrydį, 
paskui - į Lietuvos Ambasadą ir perpa- 
kavau daiktus. Aerodrome pro muitinę 
praėjau, bet turėjau ką nors bufete nusi
pirkti, kad atsikratyčiau rublių, ir lengviau 
atsikvėpiau. Tačiau su Sovietų Sąjunga taip 
greit atsisveikinti nepavyko. Lėktuvas tu
rėjo išskristi 7 vai. Pasėdėjus jame valandą, 
visiems liepė išlipti ir eiti į laukiamąją sa
lę. Ten jokių kėdžių ar suolų nebuvo, bet 
laiptai vedė į restoraną. Keleiviai iš pra
džių susėdo ant laiptų, paskui užlipo ir su
ėjo į restoraną. Tuoj atėjo padavėjas ir pa
sakė, kad ten sėdėti negalima, arba turim 
ką nors užsisakyti. Užsisakėm kas arba
tos, kas ko kito. Aš, kaip durna, paklausiau: 
“Ar galėsim užmokėti doleriais?” “Ne, mes 
priimam tik rublius”. “Bet mes turėjom 
rublius išleisti!” “Ne, jeigu neturit rublių, 
negalit čia sėdėti”. Turėjom vėl eiti ant tų 
laiptų. Paskui vėl suvarė į lėktuvą ir tenai 
laukėm visą valandą. Išskridom po pusės 
vienuoliktos.

Tęsinys kitame MP nr.

6



Sekmadienį, kovo 9 dieną, 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne, išgirsite

SEKU SEKU PASAKĄ
jauniems, seniems ir prinokusiems.

Nijolė Jankutė aptars lietuviškas pasakas, sakmes ir padavimus.
Pasakas seks: Aida Abronticnė, Margarita Kavaliauskienė, Jonas

Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Viktoras Ratkevičius.
“Atspindys” padainuos senovės liaudies dainas.
Dainuoja: Linda Bieliūnaitė - Wollaston, Virginija Coxsaite, Marina

Coxsaite - Taylor, Kristina Rupšienė, Kristina Virgininkaitė.
Kviečiame ateiti ir pasiklausyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

In memoriam
A t3 A Marytė Paltanavičienė

Sydnėjaus Savaitgalio mokykla 
kviečia vaikus

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė pradeda dirbti šeštadienį, 
vasario 23 dienų, 11 vai. ryto, Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava”.

Maloniai kviečiame tėvelius atidėti visus darbus ir atvežti savo atžalas į Savaitgalio 
mokyklėlę. Jadvyga Dambrauskienė

Padėka
PJD Fondo Valdyba nuoširdžiai dėkoja gerbiamai p. Onutei Leveris už 

dosnią $100 auką Lietuvos jaunimui paremti.
PJD Fondo Valdyba

Rekolekcijos Canberroje
Įvyks penktadienį, kovo 7 dieną, 6 vai. vakaro St. Patrick’s bažnyčioje, City Centre
- kampas Donaldson Street ir Ballumbir Street, Braddon.
Šiemet rekolekcijas praves kun. Algirdas Šimkus iš Mclbourno.
Po rekolekcijų malonai kviečiame Canberros lietuvius pabendrauti su kunigu Algirdu 

Šimkumi prie užkandžių Lietuvių Būstinėje, Hackett.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Pamaldos ir Kaziuko Mugė 
Sydnėjaus lietuviams

Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, kovo 2 dieną, 1130 vai. 
ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Bus prisimintas šv. Kazimieras - Lietuvos 
Globėjas.

Po pamaldų Parapijos salėje vyks tradicinė Kaziuko Mugė. Pamaldose dalyvaus 
Sydnėjaus skautai kurie po to salėje skaniai pavaišins svečius. Parapijiečiai, pageidaujan
tys dalyvauti Mugėje su savo rankdarbiais ar kitokiais eksponatais, registruokitės pas 
Danutę Ankienę tek: 97812524. Parapijos Taryba

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš anksto informuojame parapijiečius, kad rekolekcijas Sydnėjuje praves iš Melburno 

atvykęs kun. Algis Šimkus
Kovo 8 d., šeštadienį - išpažintys - 2 vai. p.p.;

šv. Mišios - 2.45 vai. p.p.
išpažintys prieš šv. Mišias.
šv. Mišios ir pamokslas - 11.30 vai. ryto .
Rekolecijų uždarymas.

Informuokite apie tai savo artimuosius ir pažįstamus.

Kovo 9 d. sekmadienį -

Parapijos Taryba

Lietuvos saleziečiams 70 metų
1927 metų gruodžio mėn. Vytėnuose, vadovaujant kun. Antanui Skelčiui (1884-1960), 

buvo atidarytas Saleziečių Tėvų vienuolynas. Saleziečiai buvo atkreipę specialų dėmesį 
j Lietuvos jaunimą.

Gyvendamas Australijoje pastoviai gaunu “Saleziečių Žinias”. Redaktorius - 
Alessandro Barelli SDB - italas, atvykęs į Lietuvą, išmokęs lietuviškai. Jam yra suteikta 
Lietuvos garbės pilietybė. Lietuvoje yra įsteigta Jėzaus Širdies Draugija. Į šią Draugiją 
gali įsirašyti ar būti įrašyti gyvi ar mirę asmenys, jiems patiems to nežinant. Į šią draugiją 
įstojus, vienkartinis nario mokestis yra 40 litų. Už šiuos narius yra aukojamos Amžinos 
šv. trejos Mišios kas dieną.

Suinteresuoti įstoti į šią draugiją kreipkitės į mane tek: (02) 9727 3131. Yra gauti keli 
numeriai “Saleziečių Žinios” su kalendoriumi. Su malonumu jums padėsiu persiųsti 
pinigus ir reikiamą informaciją. Antanas V. Kramilius

Marytė Paltanavičius (Paltanavičienė), 
nee Marytė Aninkevičiūtė, was born on 
01.12.1928 in Utena.

She married Albertas Šiupis on 30.4.46 
and left to live in New Zealand in 1949 
where they had their only child Janina on 
26.04.1947, who still lives with her husband 
(no children) Mark Avery in New Zealand.

In the 1950’s, in New Zealand Marytė 
and Albertas established a very successful 
catcring/hotcl business, The Hazelwood 
Travel Hotel in Dunedin, that could cater 
for 100 dinner guests. I n 1970, even though 
her English was limited, she won an award 
“Entry of Merit in the Promotional 
Display”. She became well known all over 
New Zealand for her thirtecn-course 
banquets.

Due to Marytė’s spectacular reputation 
she hosted many famous personalities, e.g, 
some of the Lord Mayors and members of 
the Parliament of New Zealand. Among her 
guests were the Hon Bert Walker, the very 
famous Vera Lynn from England and 
actors from the “King and I” who stayed 
for a two-week season in Dunedin, and 
many other actors from other stage 
appearances. Maryte was also host to 
Loretta Swift (known as “Hot Lips 
Hoolahan”) from the TV show MASH. 
As Loretta also loved to cook she spent 
many hours in the kitchen with Marytė 
whilst staying at the guest house. Many 
sporting teams also chose to stay at the 
hotel

Marytė loved to entertain but during her 
time in the business she was also very 
generous to the poor and needy by providing 
special free meals. She was always a very 
giving person..

Marytė’s husband Albert passed away 
in 1978. Later, Marytė met and married a 
gentleman from Sydney, Juozas Paltana
vičius in January 1982, who was very 
involved in the Lithuanian Community, 
especially the Lithuanian Choir. After 
living for many years in Bankstown they 
moved to Ingleburn and then to Blackheath 
in the Blue Mountains due to Juozas’s 
health. Whilst in the “mountains”, Marytė 
was active in the local community and was 
elected president of the Blackheath 
Bowling Club.

After Juozas passed away in August 
1996, Marytė purchased an apartment in 
Meredith Street, Bankstown where she 
lived from April 2003.

My dear mother Juzė was her best 
friend, and Marytė supported my mother 
and father Stasys during their sickness until

their deaths. She embraced all of our 
family and especially my children whom 
she treated as her own granchildren. 
Christmas, Easter and birthdays were 
always a special treat for us due to her 
fantastic cooking, especially her famous 
“fortes” and Christmas cakes laced with 
brandy. She was always great fun.

One of the many highlights in her life 
was meeting President Valdas Adamkus at 
the special luncheon at Taronga Zoo a few 
years ago, and also travelling to Geelong 
for the Lithuanian Cultural Festival in 
December 2006 where she felt privileged 
to be a guest in the home of Stasys and 
Trish Šutas.

Unfortunately, it was discovered in 
November 2007 that Marytė had cancer. 
Not long after she celebrated her 79th 
birthday in hospital, Janina and Mark 
organised a special birthday celebration 
with her Lithuanian friends from Horton 
Street, as well as Elė, Peter, Luke and Lara 
Kains, Gintaras and Alvyda Auglys, Jane 
Sharkis and Bruno and Mrs Augusti- 
navičius. Sadly Marytė passed away in St. 
Joseph’s Auburn Palliative Care Hospital 
on 17.12.2007.

Marytė was always a very kind, generous 
and giving person. She loved life and lived 
life to the fullest. She was a fighter until the 
very end. Her wish was to be cremated and 
for her ashes to be buried in Lietuva, in 
Mariampolė next to her husband Juozas.

Maryte, we miss you and you will “Never 
Walk Alone”.

Special thanks to Father Joseph from 
Georges Hall Parish for conducting the 
service and to Jodie Goodman for singing.

Miela Maryte, iki pasimatymo!
Elė Kains

Prisimindami

At A Marytę Paltanavičienę,
reiškiame nuoširdžią užuojautą Janinai ir Mark Avery bei giminėms Lietuvoje.

Elė, Peter, Lara ir Luke Kains

Aukojame “Mūsų Pastogei” $ 100.

At A Petrui Sungailai
mirus, žmonai Ilonai, dukterims Barborai ir Gabrielei reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.
Gold Coast lietuviai

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Prisimindami

At A Marytę Paltanavičienę,
reiškiame gilią užuojautą Janinai ir Mark Avcry bei giminėms Lietuvoje.

Romas ir Vytas Šatkauskai, 
Valerija ir Saulius Karpuška bei 

Šatkauskų giminės Lietuvoje

Aukojame “Mūsų Pastogei” $ 100.
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Pranešame, kad Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne Įvyks 

sekmadienį, vasario 24 dieną, 1.30 vai. p.p. Mclbourno l ietuvių Klubo Koncertų 
salėje su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Meno ir Tautodailės parodos
ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “DrawingPrize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martiną Relay ieną

tek: (02) 9543 1001 e-mail: martinareisgys@hotmail.cnm
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis j Leeką GruzdefT

tel.: (02) 97968573 e-mail: leekarl@optusnel.com.an 
arba Jolantą Janavičienę

tel.: (02)99392180 e-mail:jurgisandiolanta@tpgi.coin

Melbourno “Gintarėliai” 
kviečia vaikus

Melbourno lietuvių tautinių šokių grupė “Gintarėliai” 
repeticijas pradės šeštadienį, vasario 23 dieną, 11 vai. ryto Melbourno Lietuvių Klube 
(North Melbourne).

Repeticijas praves nauja, jauna, graži ir talentinga mokytoja Aldona Gaylard. 
Kviečiame kuo daugiau vaikučių prisijungti prie “Gintarėlių”. Jei turite klausimų, pra
šom paskambinti Ritai Čižauskaitei Caldwell tel.: (03) 9381 2296.

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

svww.lilhuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame j naują restoraną Klube - MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai-kiekvieną savaitės dieną.
Restoranas dirba kasdien:

pietūs 11.30 vai. ryto - 3.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos vyksta penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. 
vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Buroką mob. tol.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Velykas - sekmadienį, kovo 16 dieną.
Pradžia -12 vai. dienos.
Kviečiame ir suaugusius ir vaikučius!
Vyks kiaušinių dažymas ir ridinėjimo varžybos!

Melbourne -
Arūno Klupšo 

fotografijų paroda
Parodos atidarymas įvyko antradienį, 
vasario 13 dieną, DNA Galerijoje, 110 
Stephenson Street, Richmond (Mel
bourne). Paroda tęsis iki kovo 1 d.

Arūno Klupšo fotografijos net tris 
kartus buvo atspausdintos žurnalo 
“Time” viršelyje.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

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

“Pako Festa” Geelonge - dalyvaus ir lietuviai
Geelongo lietuviai kviečia visus į “Pako 

Festa”, Pakington Street, Geelonge, 
šeštadienį, vasario 23 dieną, II vai. - 
dalyvausime parade.

1.30 vai. p.p. šokėjai - vaikučiai ir 
studentai - šoks Albert Street scenoje.

Dalyvaujam ir tarptautinių rūbų para
de Gordon Gallery 2, Fenwick SI. nuo 10 
vai. ryto iki 4 vaL p.p. savaites bėgyje ir nuo 
12 vai. iki 4 vai. p.p. savaitgaly (vasario 27 
dieną).

Nuotrauka “Geelongo lietuvė” (Ramutė Stepanavičiūtė)

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns 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:.......Victoria and Tasmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Ilonorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Rix: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: Iitconmelb@bigpond.com

Reikalingi Klubo baro tarnautojai.
Skambinti Klubo menedžeriui.Jeronimui (Jerry) Belkui tel.: 97081414.

Skaitytojų dėmesiui:
Informacija apie “Dainavos” Klubo lietuviški) gaminių sekmadienio muges 
-sekančiame leidinyje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Šv. Kazimiero šventė Melbourne
Sekmadienį, kovo 2 dieną, Mclbourno skautai ir skautės dalyvauja uniformuo

ti šv. Mišiose 11 vai. ryto.
12 vai. p.p. Lietuvių Namuose prasidės Kaziuko mugė.
Pardavincsim bulkutes, baronkas bei pyragus. Loterijoje išmėginsi! laimę. 

Kviečiam visus dalyvauti Tunto sueigoje ir su skautais padainuoti.
Mclbourno “Džiugo” TUntas

“MllSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 

vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.
(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)

Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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. 
Lietuvių Klubus “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wMW.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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