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58-oji Lietuvių Sporto Šventė Sydnėjuje

Praėjusių metų gruodžio 26-31 dienomis Sydnėjuje kartu su XXV Australijos Lietuvių 
Dienomis vyko ir 58-oji Sporto Šventė. Apie jų plačiau rašo Antanas Laukaitis “M.P.” nr. 
1 - 2,3 ir 4, psl. 6. Nuotraukoje - lietuvių sporto klubo “Kovas” ateitis - jaunučiai.

Bakarna Lietuvos įvgkisjj apžvalga
Suformuota 
Saulėlydžio 

komisija 
Darbą oficia

liai pradeda iš 
naujo suformuo
ta Valstybės val
dymo tobulini
mo (Saulėly
džio) komisija.

Vyriausybė trečiadienį, sausio 28 d., pa
tvirtino jos sudėtį ir užduotis.

Saulėlydžio komisijos pirmininku pa
skirtas Ministro Pirmininko patarėjas Va
lentinas Milaknis, pavaduotoju - laikina
sis Vyriausybės kancleris Deividas Matu
lionis. Į komisiją įtraukti Seimo nariai. 
Prezidentūros, Finansų ir Vidaus reikalų 
ministerijų bei Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto atstovai. Iš viso komisijoje dirbs 
11 narių, be to, komisija j talką kviesis ir 
ekspertus.

Saulėlydžio komisija turi pateikti siū
lymus dėl Vyriausybės kanceliarijos per
tvarkos, Vyriausybės įstaigų funkcijų ir 
tolesnės veiklos bei vietos valstybės val
dymo sistemoje, taip pat vykdomų prog
ramų skaičiaus sumažinimo ir jų rengimo 
principų sudarant 2010-2012 m. biudže
tą, valstybės turtinių ir neturtinių teisių 
geresnio atstovavimo bendrovėse ir kitais 
klausimais. Komisija taip pat teiks siū
lymus dėl strateginio planavimo, teritori
nio valdymo pertvarkos bei vielos savi
valdos modelio tobulinimo, biurokratinės 
naštos piliečiams ir verslui mažinimo.
Lietuvoje lankėsi eurokomisarė 

Dalia Grybauskaitė
Sausio 28 ir 29 dienomis Lietuvoje 

lankėsi už finansinį programavimą ir 
biudžetą atsakinga Europos Komisijos 

narė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvos deleguota Europos Komisi

jos pareigūnė susitiko su Ministru Pirmi
ninku Andriumi Kubiliumi, finansų mi
nistru Algirdu Šcmeta, Vyriausybės nariais.

Susitikimų metu aptarta ekonominė 
situacija Europos Sąjungoje (ES) ir Lie
tuvoje, ekonomikos vystymosi tendenci
jos ir prognozės, ES ekonomikos atkūri
mo plano taikymo galimybės bei numa
tomas poveikis. Taip pat aptarta ES biu
džeto reformos eiga.

Ketvirtadienį, sausio 29 d., Dalia Gry
bauskaitė skaitė pranešimą “ES biudžetas 
- permainoms Europoje” Valstybės kon
trolės 90-mečiui skirtoje tarptautinėje kon
ferencijoje “Valstybinis auditas-pagalba 
valstybei išmintingai valdyti turtą”.
D. Grybauskaitė: Vyriausybė pri
valo demonopolizuoti energetiką

Lietuvos Vyriausybė privalo demono
polizuoti energetiką ir pažaboti oligarchų 
apetitus, mano Europos Sąjungos komi
sarė Dalia Grybauskaitė. Jei taip nebus 
padaryta, lietuviai už elektrą vis vien mo
kės brangiau nei kitos ES šalys, nepaisant 
to, ar Ignalinos atominė elektrinė veiks, 
ar ne. Tik tai žmonių neišgelbės.

“Ignalina ir šiandien labai pigiai ga
mina elektros energiją, o visi lietuviai mo
ka labai brangiai vien dėl to, kad Lietuva 
yra monopolizuota. Mes neturime laisvos 
energetikos rinkos. Čia net ne Ignalinos 
klausimas, o visos Lietuvos ekonomikos 
ir energetikos demonopolizavimo”. - teigė 
ES komisarė po susitikimo su Premjeru ir 
ministrais trečiadienį, sausio 28 d.

Ministrų kabineto vadovas Andrius 
Kubilius patikino, kad bendros Baltijos 
elektros rinkos kūrimas bus spartinamas.

Nukelta į 2 psl.

V Adamkus dalyvauja Davos’e
Prezidentas V. Adamkus dalyvauja 

Pasaulio ekonomikos forume Davos’e 
(Šveicarija). Forumo tema šiemet-“For
muojant pasaulį po krizės”.

Apie pasaulį po ekonomikos krizės 
diskutuos apie 40 valstybių vadovų - 
daugiau nei praėjusiais metais. Laukiama 
kompanijų, nevyriausybinių organizacijų, 
akademikų ir kitų organizacijų atstovų iš 
viso pasaulio. Organizatorių teigimu, 
planuoja dalyvauti daugiau kaip 2500 
atstovi) iš 96 pasaulio šalių. Vyks apie 300 
plenarinių posėdžių, seminarų ir apskri

ES parama - naudinga
(EI TA). Kas antras Lietuvos gyvento

jas pajuto Europos Sąjungos fondų para
mą asmeniškai ir ją vertina kaip ilgalai
kę investiciją į Lietuvos ateitį. Daugiau 
kaip du trečdaliai gyventojų mano, kad ir 
ateityje Lietuvos žmonės pajus 2007-2013 
m. ES struktūrinių fondų naudą. (Kaip 
anksčiau pranešta. Lietuvos biudžetą su
daro 20 milijardų litų valstybės pajamų, prie 
kurių prisideda net 5.5 mlrd. ES parama.)

Tyrimų kompanijos “TNS Gallup” 
duomenimis, daugumos - 86%- apklau
sos dalyvių nuomone. ES skiriamos lėšos 
padeda didinti Lietuvos ūkio moderniza
ciją ir konkurencingumą. Daugiau nei du 
trečdaliai - 70% - respondentų teigė, jog 
parama padeda mažinti Lietuvos regionų 
ekonominius ir socialinius skirtumus, o 
73% apklaustųjų mano, kad ES struktū

“Villa Lituania” byla tęsiasi
Italija yra numačiusi naują pastatą, ku

ris būtų perduotas Lietuvai kompensuoti 
dėl karo prarastą “Villa Lituania” am
basadą. Tačiau įsisenėjusios problemos 
sprendimą šiuo metu apsunkina ekono
minė ir finansų krizė, sakė į Lietuvą atvy
kęs Italijos diplomatas. Savo ruožtu 
Lietuvos užsienio reikalų ministras am
basados Romoje klausimo sprendimą 
vadina Italijos garbės reikalu.

Italijos užsienio reikalų viceministras 
Alfredo Mantica naujienų agentūrai EI TA 
pripažino, kad problema egzistuoja, ir jos 
nepavyksta išspręsti jau ilgą laiką. Italijos 
vyriausybė Lietuvai buvo pasiūliusi nemo
kamai nuomotis vieną pastatą, bet Lie
tuvos jis netenkino, nes negalėjo būti 
pritaikytas ambasados reikmėms.

“Po pirmojo pasiūlymo prasidėjo an
tras etapas ieškant pastato, kurį būtų ga
lima pasiūlyti Lietuvai. Jau nustatyta, koks 
tai pastatas, jis pasirinktas. Bet dabar iš
kyla ekonominė finansinė problema, su
sijusi su bendra krize. Tikimės, kad spren-

Anglijoje auga lietuviška prekyba
Londone įsikūnisi „Lituanica UKLtd“ 

gruodžio mėnesį Rytų Londone atidarė 
2500 kv.m. prekybos centrą ir šiais metais 
planuoja atidaryti dar kelias panašaus 
dydžio parduotuves, rašo „Verslo žinios”. 
Didmenine ir mažmenine prekyba užsi
imančios įmonės asortimente-6000 mais
to prekių, iš kurių apie 70% pagaminta Lie
tuvoje. Vien mėsos produktų apie 400. 

tųjų stalų, taip pat dvišalių susitikimų.
I .ietuvos Prezidentas dalyvaus sesijoje, 

skirtoje pasaulio ekonomikos atsigavimui 
ir numato kalbėti apie ryšį tarp Europos 
Sąjungos (ES) vidaus integracijos ir jos 
efektyvaus dalyvavimo pasaulio reikaluo
se. Jis ketina susitikti su kai kurių valsty
bių vadovais ir aptarti dvišalio bei regio
ninio bendradarbiavimo klausimus. Su 
tarptautinių kompanijų atstovais Prezi
dentas numato kalbėtis apie Lietuvos 
investicinę aplinką bei investavimo Lie
tuvoje galimybes. LGITIC 

rinės lėšos padeda stiprinti Lietuvos gy
ventojų žinias ir gebėjimus.

Apklausos rezultatai rodo, jog beveik 
nebeliko nežinančių ar negirdėjusių apie 
ES paramą. Didžioji dauguma (86%) 
Lietuvos gyventojų žino ar bent yra girdėję 
apie Lietuvai skiriamas ES struktūrinių 
fondų lėšas. Apie naująjį 2007-2013 m. ES 
paramos laikotarpįžino 44% apklaustųjų. 
Daugumos (76 %) respondentų nuomone, 
Lietuvai skiriama ES struktūrinė parama 
yra ilgalaikė investicija į ateitį.

“Pastaraisiais mėnesiais, lėtėjant 
ekonomikos augimui, struktūrinių fondų 
lėšos, be abejonės, krizę sušvelnina. Šiuo 
metu, kai valstybė turi lėšų tik būtiniau
sioms poreikiams, ES fondai Lietuvai 
tampa ypač svarbūs”. - sakė bankininkas 
Gitanas Nausėda. □

Iluvusi Lietuvos ambasada Romoje.

dimą bus galima rasti”, - sakė diplomatas. 
Užsienio reikalų ministras Vygaudas Usac
kas, komentuodamas “Villa Lituania” 
problemą, teigia, kad “kamuolys dabaryra 
Italijos rankose”.

Ambasados Romoje pastatas nuo 1937- 
ųjų priklausė Lietuvai, bet Sovietų Są
jungai okupavus Lietuvą, pastate “Villa 
Lituania” įsikūrė ir iki šiol šeimininkauja 
nišų diplomatai. □

Praėjusiais finansiniais metais įmonė iš 
Lietuvos importavo prekių už 80 mln. Lt ir 
numato, kad šiais metais pardavimai augs 
bent 15-20%. Tuo pačiu didės ir iš Lietuvos 
įvežamų į Angliją prekių kiekiai. Bendrovė 
turi 8 savo parduotuves, o kaip didmeni
ninkė prekes tiekia dar porai šimtų vietinių 
verslininkų parduotuvių. Maisto produk- 
tusvežaapie 160 Lietuvos gamintojų. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Kongo ir Ru
andos vyriausy
bių susitarimu, 
sausio 20 d. į 
Kongo teritoriją 
įžygiavo stiprios 
Ruandos karinės 
pajėgos, gavę lei
dimą likviduoti 
Ruandos hutų 
sukilėlių židinius 

rytinėje Kongo dalyje. Atsilyginant už 
leidimą, Ruandos kariuomenė padėjo 
Kongo kariams užgniaužti tutsi Laurent 
Nkunda vadovaujamą sukilimą prieš Kon
go vyriausybe. Šis sukilimas buvo likvi
duotas sausio 22 d.
Tą pačią dieną buvo suimtas Laurent 
Nkunda, atbėgęs į Ruandos teritoriją.
♦ Popiežius Benediktas XVI bando lik
viduoti schizmą, prasidėjusią prancūzų 
arkivyskupui Marcel Lefebvre ir jo pase
kėjams protestuojant prieš Antrojo Vati
kano Bažnyčios suvažiavimo nutarimus. 
Sausio 24 d. popiežius atšaukė eksko- 
munikaciją keturiems 1988 m. arkivys
kupo Lefebvre neteisėtai įšventintiems 
vyskupams. Vienas iš šių vyskupų, Richard 
Williamson, yra žinomas, kaip žydų ho
lokausto neigėjas, tad jo sugrįžimas į ka
talikų Bažnyčią iššaukė žydų protestus. Šis 
vyskupas dabar viešu laišku atsiprašė už 
savo ankstesnes pažiūras.
♦ Sausio 27 d. Rusų Ortodoksų Bažny
čios patriarchu buvo išrinkatas 62 metų 
amžiaus Smolensko ir Kaliningrado 
metropolitas Kirilas.
Metropolitas Kirilas turi apsišvietusio ir 
nepriklausomai galvojančio žmogaus 
reputaciją, atsilaikęs prieš jam darytą 
spaudimą stoti į komunistų partiją, 
priešingai, kaip prieš jį Ortodoksų Baž
nyčią valdęs Aleksiejus II, kuris buvo vi-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Kovo pradžioje Vilniuje numato susitikti 
visų trijų šalių Premjerai ir aptarti jungčių 
ir kitus strateginius projektus bei ener
getikos demonopolizavimo procesus.
I). Grybauskaitė: Lietuva vis dar 
balansuoja ant nemokumo ribos

Lietuva vis dar balansuoja ant nemo
kumo ribos, teigia už. Europos Sąjungos 
biudžetą atsakinga komisarė Dalia 
Grybauskaitė, “Visos stabilizavimo prie
monės, kurios buvo naudojamos sausio 
mėnesį šios Vyriausybės, leido stabilizuo
ti padėtį, leido pasiskolinti tiek viduje, 
tiek išorėje. Bet noriu pasakyti, kad bet 
kokia tolesnė - ar socialinės įtampos es
kalavimas. ar politinė destabilizacija - ga
li pastūmėti šalį į nemokumo padėtį”, - 
perspėjo ES komisarė.

Sausio 28 d. po susitikimo su Premjeru 
Andriumi Kubiliumi ir ministrais ji pa
tikino. kad Lietuvai kreiptis į tarptautines 
organizacijas, iš jų ir Tarptautinį valiutos 
fondą (TVF), dėl paskolos kol kas nerei
kia. Anot jos, kreiptis j TVF būtina tik tuo 
atveju, kai šalis yra nemokumo, kitaip 
tariant, bankroto stadijoje, o I.ietuva kol 
kas pati susitvarko. Tačiau ekonomikos 
prognozės visoje Europoje yra sudėtin
gos, tad Lietuva, komisarės nuomone, tu
rėtų “stebėti situaciją kiekvieną dieną”, 
jei reikės, įsteigti Krizės prevencijos komi
tetą. “Turi būti pastovus monitoringas, jei 
to reikėtų”, - patarė D. Grybauskaitė.

Kitas žingsnis - pavasarį peržiūrėti biu
džetą. neliečiant piliečių, o dar kartą per
žiūrint valdžios išlaidas, taip pat mokes
tinius įstatymus ir investicinę programą.
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siškoje Kremliaus įtakoje.
♦ Sausio 25 d. Šri Lankos kariniai da
liniai užėmė Mullaittivu miestą. Tai 
paskutinis didesnis miestas, buvęs Tami- 
lų Tigrų valdytoje teritorijoje. Tamilai 
sukilėliai dar gina apie 250 kv. km. plotą 
Šri Lankos šiaurėje, bet yra visiškai ap
supti vyriausybės pajėgų. Tarptautinės 
humanitarinės organizacijos skundžiasi, 
kad kovose žūva arba sunkiai sužeidžia
mi ypač daug civilių, o šioms organi
zacijoms neleidžiama nukentėjusiems 
padėti, neįsileidžiant jų į karo veiksmų 
sritį. Sausio 27 d. į Šri Lankos sostinę 
Colombo atskrido Indijos užsienio rei
kalų ministras Pranab Mukherjee aptarti 
su Šri Lankos vyriausybe galimybės, kaip 
gelbėti civilius tamilus.
♦ Sausio 27 d. Port Moresby, PNG 
sostinėje, posėdžiavęs Pacifiko Lyderių 
Forumas nutarė, kad pašalins iš savo tar
po Fidži valstybę, jei jos lyderis Frank 
Bainimarama iki gegužės 1 d. nepaskelbs 
Fidži rinkimų datos, kurie turėtų būti 
pravesti šiais metais.
♦ Sausio 31 dieną tūkstančiai žmonių 
žygiavo protesto demonstracijose Mask
voje. Vladivostoke ir kituose Rusijos 
miestuose, reikalaudami Vladimir Putin 
atsistatydinimo iš min. pirmininko pa
reigų. Jis kaltinamas nemokėjęs kovoti 
prieš ekonomine krizę. Per 2 mėnesius 
apie vienas milijonas žmonių Rusijoje 
neteko darbo.
♦ Sausio 31 dieną JAV respublikonų 
partija savo naujuoju pirmininku išrinko 
Michael Steele, buvusį Maryland valsti
jos viccgubernatorių. Tai pirmas juodasis 
šiose pareigose.
Žiniasklaida šią žinią gretina su denok- 
ratų partijos Barack Obama - pirmuoju 
juoduoju JAV prezidento pareigose.

□

“Šiandien Lietuva neturi pasirinkimo. 
Yra tik du keliai- arba pasistengti kartu 
išgyventi sunkų laikotarpį su galbūt 
mažesnėm pajamom, arba iš viso jų 
negauti”. - sakė viešnia.

ES komisarė prognozavo, kad šalies 
ekonomikos nuosmukis toliau gilės, nes 
dabartinė krizė - tik pradinis krizės ka
muolėlis. Praėjusių metų ketvirtąjį ket
virtį Lietuvos bendrasis vidaus produktas 
(BVP) smuko 1.5%. o per 21X19 metus BVP 
gali smukti iki 5%. Tačiau ji priminė, kad 
tai - gntodžio mėnesio prognozė.
I). Grybauskaitė: A. Kubiliaus Vy
riausybė ėmėsi tinkamų priemonių

Lietuvoje viešinti eurokomisarė Dalia 
Grybauskaitė sako, kad Andriaus Kubi
liaus vadovaujama Vyriausybė ėmėsi tin
kamų priemonių finansų sistemai stabi
lizuoti, bet neišvengė techninių klaidų ir 
per mažai bendravo su visuomene, aiškin
dama savo sprendimus.

D. Grybauskaitė žurnalistams sakė, 
kad rems A. Kubiliaus Vyriausybę, kol ji 
eis teisinga linkme. “Bendros tendencijos 
yra geros ir teisingos. Deja, manau, kad 
netyčia dėl didžiulio krūvio ir įtampos 
padaryta techninių klaidų. Buvo koordi
nacijos stoka tarp kai kurių ministerijų”. - 
žurnalistams sakė D. Grybauskaitė. Anot 
jos, techninės klaidos ypač matomos 
mokesčių srityje, kiek tai susiję su smul
kaus verslo ir individualia veikla besiver
čiančių žmonių apmokestinimu. Anot jos. 
buvusios Vyriausybės problemas ignora
vo, o dabartinis Ministrų kabinetas jas 
supranta bei sprendžia.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Dėkodamas už jo svarinu pagalbų, ALI) Ruošos 
Komitetas viešai skelbia padėkos laiškų, pasiųstų 
parlamentarui, Bankstown’o atstovui Mr. Tony 
Slewart MP (žiūr. nuotr dešinėje).

Mr Tony Stewart M.P.
Member for Bankstown
Suite 1,3"* Floor
402-410 Chapel Road
BANKSTOWN NSW 2200

Dear Mr Stewart.
My Committee wishes to express its thanks for

the assistance that you most willingly gave to our committee in supporting and 
advising us in preparation for our recent Lithuanian Cultural Festival.

We are glad and proud Io report that that the Festival was vety successful and, 
in spite of the worldwide financial worries, we finished above budget both in 
numbers attending, and also financially.

Tony, the members of our community are well aware that you played a key part 
in getting support for us on this and other occasions and look forward to good 
relations in the future.

Yours Truly Laurie Cox, Sccretary/Treasurer.

Lietuva naujoves taiko per lėtai
(ELTA). Pagal naujovių taikymą Eu

ropos Sąjungoje Lietuva yra besivejančių 
grupėje, tačiau, priešingai nei kitų grupės 
šalių, jos pažanga gerokai lėtesnė nei ES 
vidurkis. Veržliausia naujovių ES kūrėja - 
Švedija.

Pagal dabar paskelbtą Europos naujo
vių suvestinę, stipriosios Lietuvos pusės 
yra žmogiškųjų išteklių, finansų ir rėmi
mo, verslumo dimensijos, o santykinės 
silpnosios pusės yra įmonių investicijų, 
papildomų rezultatų ir naujovių kūrėjų 
dimensijos.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvo

“Ambersail” pakeliui į Argentiną
Sausio 17-ąją, 16val. Naujosios Zelan

dijos laiku. aplink pasaulį plaukianti jach
ta „Ambersail“ LTU 1000 paliko Naujo
sios Zelandijos Auckland’o uostų ir pra
dėjo penktąjį „Tūkstantmečio odisėjos“ 
etapą Auckland - Argentina. Planuojama, 
kad piečiausią pasaulio miestą “Amber
sail“ turėtų pasiekti vasario mėnesio vidu
ryje ir iš viso nuplaukti apie 5,000jūrmylių.

Prieš penktojo Odisėjos etapo startą 
Auckland’o miesto „Viaduct Basin“ uoste 
Lietuvos buriuotojai beveik 5 dienas dar
bavosi laive, atlikdami iš anksto planuo
tus kapitalinio jachtos remonto darbus. 
Nuimtas jachtos stiebas, patikrinti visi 
vantai, mazgai ir laidai, atlikta aparatūros 
ir kabelių profilaktika, taip pat pakeistas 
jachtos sraigtas, kurį „Ambersail“ prarado 
pakeliui į Auckland’ą.

Anot „Tūkstantmečio odisėjos“ penk
tojo etapo kapitono Simono Steponavi
čiaus, buriuotojų Meka vadinamame 
Auckland’e jachtos remontas atliktas itin 
profesionaliai. Remontui pasitelkti aukš
čiausio lygio profesionalai, aptarnaujan
tys tokios klasės laivus kaip Volvo 60. 
Kelionę aplink pasaulį „Ambersail“ tęsia 
geresnės formos nei tada, kai startavo 
Klaipėdoje (2008 m. spalio 5 d.).

Plaukdami nuo Naujosios Zelandijos 
iki Pietų Amerikos žemyno V-ojo etapo 
„Ambersail“ įgula Ramiajame vandenyne 
turėtų sugaišti maždaug 26 paras. Etape 
plaukia 12 patyrusių I Jctuvos buriuotojų, 
tarp jų ir jauniausias „Tūkstantmečio 
odisėjos“ narys, 21 -erių metų buriuotojas 
Rokas Milevičius.

Pasak kapitono, šio etapo metu „Amber
sail“ teks pasisvečiuoti ne tik „riaumo
jančiose keturiasdešimtosiose“, bet ir 
„kaukiančiose penkiasdešimtosiose“ 
platumose. „Kelionės maršrutas turėtų 
leistis iki penkiasdešimtosios pietų ly
giagretės. Tai įpareigojančios platumos, cik
lonų takas. Vidutine oro temperatūra šiuo 

je teigimu, pagal pasiektą pažangą Lietuva 
pakliuvo į besivejančių šalių grupę kartu 
su Malta, Vengrija, Slovakija, Lenkija. 
Kroatija, Rumunija, Latvija, Bulgarija ir 
Turkija. Šių šalių rezultatai gerokai atsilie
ka nuo ES vidurkio, tačiau jos, išskyrus 
Lietuvą ir Kroatiją, artinasi prie ES vi
durkio.

Europos naujovių kūrimo ir diegimo 
suvestinėje nurodoma, kad ES gerokai 
sumažino atotrūkį nuo JAV ir Japonijos. 
Ypatingą pažangą daro kelios naujosios 
ES valstybės narės - Kipras, Rumunija, 
Bulgarija. □

Jachta “Ambersail” palieka Auckland’o 
krantus.

metų laiku + 10C,vandcns-pora laipsnių 
mažiau. Šalta, niūru, kelionės metu galima 
sulikti ledkalnių“, - teigė penktojo etapo 
kapitonas S. Steponavičius.

Šio etapo metu „Ambersail“ stos 
Chatham salose, kurių padėtis Pietų 
pusrutulyje analogiška Lietuvos padėčiai 
Šiaurės pusrutulyje. Vaizdžiai būtų galima 
pasakyti, kad jeigu gaublį toje vietoje, kur 
yra Lietuva, kiaurai persmeigtume ilgu 
virbalu, jo galas išlystų Chatham salose.

Artėdama link Pietų Amerikos že
myno jachta „Ambersail“ kirs datos kei
timosi liniją- 180-ąjį dienovidinį. Laikro
dį teks pasukti I valandą pirmyn ir vieną 
dieną atgal.

Pietų Amerikos žemyne „Tūkstant
mečio odisėja“ aplankys Argentinos. 
Urugvajaus ir Brazilijos lietuvių ben
druomenes. □
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Bendruomenės baruose

XXV ALD SYDNEY 2008

ALB Krašto 
Tarybos 

Suvažiavimas
Vytautas Donicla

Kas antri metai šaukiamas ALB Krašto 
Tarybos (KT) Suvažiavimas vyko, kaip 
įprasta, Australijos Lietuvių Dienų lai
kotarpyje. Trisdešimt pirmam KT Suva
žiavimui, Sydnėjaus Lietuvių Klubo pa
talpose. buvo skirti trys pusdieniai 2008 
m. gruodžio 29-31 dienomis, vis pradedant 
apie 9 vai. ryto ir baigiant pietums, apie 1 
vai. Kadangi praeitų metų bėgyje Krašto 
Valdyba nutarė sumažinti KT atstovi) skai
čių, šį kartą posėdžiai vyko kaip tarsi 
apvalaus stalo pasitarimai.

Suvažiavimą atidarė KV pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė, svečius pasveikino 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Albina Liutackienė. Gan sklandžiai buvo 
sudarytas prezidiumas (Kazys Zdanius, 
Vytenis Šliogeris, Algis Šimkus), nutarimų 
komisija (Vytautas Donicla, Janina Va- 
bolienė), mandatų komisija (Ramūnas 
Dunda, Jonas Mockūnas). Pakviesta sek
retorė (Janina Ratkevičienė), adminis- 
traciškai padėjo Margarita Bimbienė.

Pirmoji diena
Perskaičius sveikinimus ir invokaciją, 

pirmąjį posėdį pravedė prezidiumo pir
mininkas Kazys Zdanius. Su mažomis pa
taisomis buvo priimtas praėjusio Suva
žiavimo (Geelong, 2006) protokolas. Kaip 
tik šiuo atveju buvo susiduria su faktu, 
kad šis dokumentas, kaip ir gausi kita 
medžiaga, atstovams buvo pateikta tik 
paties Suvažiavimo pradžioje, todėl rei
kėjo šiokios tokios pertraukos susipa
žinimui su skaitytinais dalykais. (Vėliau 
šiuo reikalu buvo priimta rezoliucija, įpa
reigojanti, kad ateityje reikalingoji do
kumentacija būtų išsiuntinėta bent 10 
dienų prieš Suvažiavimą.)

Kaip visada, svarbus punktas yra Kraš
to Valdybos veiklos ataskaita. Pateikusi 
atspausdintą dokumentaciją, pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė žodžiu paaiškino, ko
kie darbai buvo atlikti pagal praeito KT 
Suvažiavimo nutarimus, kiek buvo at
vežta bei išdalinta lituanistinės medžia
gos ir kiek nuveikta skleidžiant aktualią 
informaciją. Pirmininkė pabrėžė, kad da
bar, sustiprėjus ryšiams su Lietuvos insti
tucijoms. žymiai pagausėjo komunikaci
jos srautas, ypač e-paštu, nes iš Lietuvos 
atkeliauja gan daug biurokratinio pobū
džio anketų, klausimų apie čionykštę 
veiklą bei pranešimų apie tenykštes ga
limybes. Visokiais atžvilgiais plati infor
macija apie ALB buvo pateikta pildant iš 
TMIDcpartamento atėjusią anketą (pil
nas jos pavadinimas: “Informacijos apie 
užsienio lietuvių organizacijų kaupimo 
Standartizuota forma”). Bendrai, komuni
kacija tampa itin svarbiu veiksniu, kai rei
kalas kartais sukasi apie finansinės para
mos galimybes. Be to, dabar Lietuvoje yra 
stipriai pagyvėjusi švietimo išeivijoje te
ma, o kartu ir artėjančio Tūkstantmečio 
minėjimų vizija. Taigi, Krašto Valdyba vos 
spėjo suktis.

Pagal KV iždininko Andriaus Vaitie
kūno apyskaitą, kurią patvirtino ALB 
Krašto Kontrolės Komisija. Krašto Val
dybos finansinė apyvarta nebuvo nuosto
linga. Priešingai, perėmusi $7,500 (visi šie 
skaičiai suapvalinti.), naujajai Krašto Val
dybai ji perduoda $10,000. Pagrindinės pa
jamos buvo: Apylinkėse surinkto solida
rumo mokesčio dalis - $2,000 ir ALFon
do įprastinė parama - $6,000. Prisidėjo ir 
dalis pelno iš ALDienų Geclonge -$600. 
Didžiausios išlaidos buvo kelionėms į 
suvažiavimus Lietuvoje (5 asmenys, 

$11,000), tačiau tam tikslui 
buvo gauta parama iš 
TMIDcpartamento - $5,100 
ir ALFondo - $3,000. Lietu
viškoms mokykloms buvo 
išleista $2,100, bet tam gauta 
paramos ir iš TMIDeparta- 
mento - $1,400. Administra- 
cinėms ir pašto išlaidoms 
buvo išleista $2,500, kitos 
išlaidos smulkesnės, po 
vieną kitą šimtą dolerių ar 
mažiau.

Kitų didžiųjų organizaci
jų pranešimai daugumoje ir
gi buvo pateikti raštu. Su apgailestavimu 
buvo sutiktas Australijos Lietuvių Archyvo 
vadovo Viktoro Baltučio atsistatydinimas, 
todėl naujoji ALB Krašto Valdyba buvo 
įpareigota bandyti rasti naują asmenį, kad 
Archyvas ir toliau liktų Australijoje.

Krašto Valdybos įtrauktame punkte 
apie spaudą, Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos pirmininkė Birutė Ky- 
mantienė paaiškino, kodėl ir kaip yra siū
loma “Tėviškės Aidų” dalį prijungti prie 
“Mūsų Pastogės”, bet atkreipė dėmesį, kad 
dabartinė “TA.” finansinė padėtis esanti 
jau žymiai geresnė. “M.P.” leidėjų (kurie 
yra savistovi inkorporuota Company) 
poziciją išdėstė Vytautas Donicla. Atrodo, 
“prijungimo” klausimas atkrenta, o vėliau 
dar buvo pritarta pažiūrai, kad “T.A.” nė
ra KT kompetencijos ribose.

Antroji diena
Antros dienos posėdis, kuriam pirmi

ninkavo Vytenis Šliogeris, prasidėjo vie
tovės nustatymu sekančioms Australijoj 
Lietuvių Dienoms. Pagal eilę, ši garbė tek
tų Adelaidei, tačiau po ilgokų pasitarimų 
Adelaidės atstovai atsisakė, nes šiuo me
tu nesą pakankamai jėgų. Sekančias ALDie- 
nas sutiko surengti Melbournas, kartu 
skatinant bei tikintis, kad Adelaidė sa
vąją rotacijos eilę vėl galės užimti po 4 me
tų. ALFAS pirmininkas Jeronimas Bclkus 
patvirtino, kad Sporto Šventės ir toliau 
bus rengiamos kasmet. Yra buvę pasiūly
mų jas rengti tik kas antri metai, tačiau 
liūdna latvių patirtis rodo, kad toks Spor
to Švenčių išretinimas gali privesti prie jų 
visiško sunykimo.

Metiniai ALB Apylinkių pranešimai 
buvo pateikti raštu, ir diskusijų nekilo.

Atėjus rinkimų metui, Angonita Wallis 
pristatė ir apibūdino siūlomųjų į KV sąra
šą. Vienbalsiai, kaip pareigoms puikiai 
tinkanti, iš Sydnėjaus buvo išrinkta nauja 
ALB Krašto Valdyba 2009-2010 metų 
kadencijai. Ją sudaro:

Angonita (Grincevičiūtė) Wallis 
Elė Kains
Aida Abromienė
Gintaras Janulcvičius
Teodoras Rotcas.
Patogumo dėliai ir sekant preceden

tais, ALB Krašto Kontrolės Komisija bus 
tos pačios sudėties kaip Sydnėjaus Apy
linkės Kontrolės Komisija. Tai: Vytautas. 
Patašius, Anskis Reisgys, Vytenis Šlioge
ris. ALB Garbės Teismas taip pat paliktas 
ankstesnės sudėties: Janina Vabolienė, 
Petras Bielskis, Vytautas Patupas.

Į Pasaulio Lietuvių Seimą 2009 metais 
ALB turi teisę siųsti 4 renkamus atstovus. 
Susidarius 11 kandidatų eilei, teko praves
ti slaptus rinkimus. Balsų gavo: Vytautas 
Doniela 17, Lilija Kozlovskienė 13, Rasa 
Mauragicnė 12, Renata Bubcnienė 10, Si
gita Gailiūnaitė 10, Ramutis Zakarevičius 
9, Janina Ratkevičienė 7, Dennis Gaylard 
6, Regina Veress 6, Ramūnas Dunda 5,

Sydnėjaus Lietuvių Klube posėdžiauja AI,B Krašto Tarybos nariai.

Margarita Bim- 
bienė 1.

Kaip anksčiau 
pranešta, ALB vė
liavos konkursą 
laimėjo Mindau
gas Simankevi- 
čius. Jam šia pro
ga KV pirmininkė 
įteikė vadinamąją 
paskatinimo pre
miją. Išsamiai apie 
siūlomą 1000- 

mečio renginių 
programą paaiš
kino Lilija Koz- 
lovskicnė. Be to, 
buvo išdalinta ati
tinkama inl'ormaci- 
ja, kuri pasieks ir Apylinkes bei spaudą. 
Minėjimams iš Lietuvos atvyksta aktorius 
Tomas Vaisieta, o pakviestas yra ir roko 
daininkas Andrius Mamontovas.

Specialus darbotvarkės punktas buvo 
skirtas švietimui-savaitgalio mokykloms 
bei lietuvių kalbos atstatymo klausimui 
brandos egzaminų lygyje. Apie tai aiškino 
Aida Tučiūtė, LR Garbės gcn. konsulas 
Andrius Žilinskas, o atgabentą metodinę 
medžiagą rodė Birutė Prašmutaitė. Vėliau 
buvo priimtas nutarimas atgaivinti ka
daise veikusią ALB Švietimo Tarybą.

Trečioji diena
Trečios dienos posėdžiui pirmininkavo 

Algis Šimkus. Pirmuoju punktu atstovai 
turėjo progos vaizdžiai susipažinti su 
projektu, kuriuo užsiima Queenslande gy
venanti Eva Wicks. Kilusi iš lietuvių, atvy
kusių karo metu (anksčiau nei “dipukai” 
1947 -1950 metais), Eva renka rašytinę bei 
vaizdinę medžiagą apie lietuvius Queens
lande, ją sistematizuoja ir savo darbą tiki
si užbaigti 1000-mečiui. Pažymėtina, kad 
šis projektas patraukė ne tik, taip sakant, 
tik istorinį suinteresuotų Australijos insti
tucijų dėmesį, bet ir jų stambią finansinę 
paramą, kurijai! apytikriai dvigubina AL 
Fondo skirtą paramą.

Likęs posėdžio laikas buvo skirtas Su
važiavimo nutarimų diskusijoms, į kurias 
aktyviai ir realistiškai įsijungė naujosios KV 
vadovė Angonita Wallis. Pilnas nutarimų 
tekstas jau išspausdintas “Mūsų Pasto
gės” šių metų nr. 1-2, tačiau keli siūlymai 
— kuriems reikia daugiau laiko bei ap
mąstymo — buvo bendrais bruožais palik
ti naujajai Krašto Valdybai. Tarp jų ir šie:

Vytautas Donicla siūlė (bet siūlymą 
atsiėmė), kad kelionės į Lietuvą konfe
rencijų, seminarų ir pan. tikslais nebūtų 
apmokamos iš Bendruomenės lėšų. Juk 
jau girdisi, kad vienas kitas “kandidatuotų 
į valdybas ar panašius darbus, nes gal bus 
sumokėta kelionė į Lietuvą”. Taigi, apmo
kamos kelionės sukelia pagundą, nors.

Iš kairės: Teodoras lioteas, Vytautas Patašius, ALB Krašto Tarybos 
Prezidiumo nariai: Kazys Zdanius, Vytenis Šliogeris ir Algis Šimkus.

žinoma, negalima atmesti ir rimtų atvejų, 
kai atstovą tikrai verta finansiškai paremti.

Kazys Zdanius siūlė, kad, kadangi kai 
kurie KT atstovai yra taip pat sporto ar 
kitų renginių dalyviai, KT suvažiavimai 
turėtų būtiperkelti į kitą datą ar vietovę. 
Tokiu būdu, KT atstovai galėtų pilnai 
atsidėti Suvažiavimo darbams.

Rasa Mauragienė siūlė, kad naujoji 
Krašto Valdyba paruoštų ALB Statuto 
pakeitimo projektą. Šią mintį Suvažia
vimas priėmė nutarimo statusu, bet atei
ties svarstymams liko Rasos tokie speci
finiai punktai, kaip (1) panaikinti paragra
fą, nustatantį KV būstinės vietovę; (2) 
Krašto Valdybą gali sudaryti nariai, gy
venantys bet kur Australijoje, (3) Krašto 
Valdybą sudaro nors trijų Apylinkių na
riai; (4) KV posėdžiai normaliai vyksta 
neakivaizdiniu būdu; (5) finansinei padė
čiai leidžiant, nariai bent kartą į metus 
susirenka posėdžiui apmokant jų kelionės 
išlaidas.

(Kazio Zdaniaus ir Rasos Mauragienės 
siūlymų svarstymai liko nebaigti. Žiūrint 
atgal, būtų buvę naudinga pravesti taip 
vadinamą “straw vote”, t.y., pravesti neįpa
reigojantį balsavimą, kurio tikslas - pa
prasčiausiai apžvelgti nuomonių pasiskirs
tymą, nes juk tai padeda prie svarbaus 
klausimo grįžtant vėliau.)

Pabaigoje, Prezidiumo pirmininkas iš
reiškė padėką buvusiai ALB Krašto Val
dybai, palinkėjo sėkmės bei ištvermės 
naujajai, padėkojo už dalyvavimą KT na
riams. Suvažiavimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Bendrai, Suvažiavimas praėjo darbin
gai, be karštų ginčų. Netiesiogiai, bet at
rodo teigiamai, prisidėjo tai, kad spal
vingai darnios buvo ir pačios Australijos 
Lietuvių Dienos. Šia prasme, didžiulė pa
dėka tenka ir ALDienų Ruošos Komitetui.

□
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Lietuva iš arti____________________
IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

Liudininkai prisimena Sausio 13-osios aplinką

Buvusios Vyriausybės palikimas - 
stulbinanti skola

Ginklus gaminosi patys
Neseniai vėl nepriklausoma tapusios 

Lietuvos žmonės nuo sovietų okupacinės 
kariuomenės ir KGB mėginimo nuversti 
teisėtą valdžią gynėsi kaip įmanydami. 
Paprasti gyventojai prie Seimo ir Spaudos 
rūmų, Lietuvos radijo ir televizijos pastato, 
TV bokšto, ministerijų, rinkosi su monti- 
ruotėmis, benzino kanistrais. Sustiprinti 
Seimo apsaugą buvo nuspręstajau 1990 m. 
gruodi, gavus informacijos apie galimus 
Vilniuje dislokuotų kariškių veiksmus. Par
lamente buvo sukurtas gynybos štabas. Kai 
kurie deputatai esą net gavo naujus pasus 
ir valstybinius numerius automobiliams.

„Po sausio 7-8 d. pasistumdymų ir ban
dymo įsiveržti matėme, kad kažko tokio 
galime tikėtis, todėl ekspromtu pradėjome 
veikti. Kaip kas suprato, taip tas ir darė. 
Ėmėmės visokių gynybos priemonių“, - ko
ne dviejų dešimtmečių senumo įvykius 
prisiminė signataras Zigmas Vaišvila, 1991 
m. rugsėjį paskirtas Valstybės saugumo 
departamento vadovu.

Anuomet jis, AT (Aukščiausios Tary
bos) Krašto apsaugos irvidaus reikalų ko
misijos primininkas, laikinosios gynybos 
vadovybės narys, 1991 m. sausio 13 d. pa
ryčiais tapęs ir vicepremjeru, turėjo koor
dinuoti kelių gynybos štabų veiklą - AT 
Apsaugos skyriaus, milicijos. Jono Gečo 
vadovaujamų savanorių. Atskiri padaliniai 
buvo įsikūrę ir dabartinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje, savivaldybėje.

„Ruošėmės tiek, kiek mokėjome“, - 
kalbėdamas su DEI,FI pritarė tuometinis 
Seimo Apsaugos skyriaus vadovas Artūras 
Skučas, pridėdamas, kad sovietų karių 
veiksmai buvo ir laukti, ir netikėti tuo pa
čiu metu.

Patarimais pagelbė jo Vietname tarnavęs 
JAV pilietis, vardu Andrius. Gavus infor
macijos, kad sraigtasparniais atskraidinti 
kareiviai gali šturmuoti iš viršaus, jo siū
lymu buvo užminuotas ir vielomis apdė- 
liotas Seimo pastato stogas. Taip ba ndyta 
apsaugoti ryšio ir televizijos antenas. Be to. 
ant stogo buvo atnešta armatūros ir pasi
ruošta prie jos prijungti elektros srovę. 
Kad laidumas būtų geresnis, kelinta stogą 
užlieti vandeniu iš priešgaisrinių žarnų.

Pirmųjų rūmų, kur buvo posėdžių sa
lė, ketvirtas aukštas buvo užverstas bal
dais, kad kariams tektų šliaužti pro kliū
tis, įvairiose vietose išdėlioti sprogmenys. 
Dariaus ir Girėno skraidymo klubo pi
lotai aprūpino radijo stotimis.

Pasak Z. Vaišvilos, „su ginkluote buvo 
liūdnas reikalas, net AT-AS apsaugai po 
vieną kitą pistoletuką teko išmušinėti“. 
Todėl gynėjai kaupė ir savadarbius ginklus. 
„Nuo Molotovo kokteilio kiliminė danga 
buvo tiesiog permirkusi. Nežinia, kas būtų 
atsitikę, jei kuris nors būtų numetęs deg
tuką. Dėl nežinios tvyrojo didžiulė įtampa, 
žmonės gyveno laukdami. Ne vienam 
susisuko galva“, - DELFI pasakojo buvęs 
saugumo šefas.

Užminuotas buvo ir pirmas pastato 
aukštas, kad prasidėjus šturmui būtų ga
lima iš karto susprogdinti laiptus bei ne
leisti kariškiams eiti toliau. Langus gynėjai 
uždengė smėlio pripildytais maišais ir me
talinėmis plokštėmis, vėliau atvežta sta
tybinių medžiagų. Privažiavimai prie AT 
buvo užtverti autobusais, aplink pastatą 
kilo barikados iš statybinių blokų.

Tuomečio krašto apsaugos ministro, 
signataro Audriaus Butkevičiaus siūlymu 
AT rūsyje buvo atidengtas tunelis, vedęs 
Gedimino prospekto link.
Kaip numušti sovietų sraigtasparnius?

Kaip anksčiau yra pasakojęs A. Skučas, 
parlamento pirmininką Vytautą
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Landsbergį viešumoje turėjo pakeisti 
antrininkas. Taip faktinis valstybės vado
vas, prasidėjus pastato šturmui, nepaste
bimai būtų galėjęs pasitraukti į saugią vietą. 
Dublerio toli ieškoti nereikėjo—jis atsira
do tarp apsaugos pareigūnų. Pasak A. Sku
čo, atitinkama apranga ir manieros priete
moje galėjo apgauti ne vieną, o apsaugi
ninkas esą ir vizualiai priminė V Landsbergį. 
Tiesa, antrininkui naujų pareigų imtis ne
teko - pats AT pirmininkas šį sumanymą 
vertino skeptiškai ir tvirtino iš parlamen
to pastato nesitrauksiąs iki galo.

Valstybės vadovus buvo ruošiamasi iš
skraidinti specialiai paruoštais lėktuvais. 
Tam vadovavo tuometinis Dariaus ir Gi
rėno skraidymo klubo direktorius Rolan
das Paksas. Jis DELFI pasakojo dar gero
kai prieš tragiškus Sausio 13-osios įvykius 
gavęs nurodymą - pasiruošti išskraidinti 
šalies vadovybę į saugią vietą.

„Buvo pa rinkti penki lakūnai, du eki
pažai, pagrindinis ir atsarginis, - prisiminė 
R. Paksas. - Pagrindinis su lėktuvu „An-2“ 
laukė Kyviškėse, jei pavyktų tuos 20km ar 
panašiai iki jų nuvažiuoti. Vienas lakūnas 
buvo pasiruošęs nusileisti kitoje Neries pu
sėje ir paimti vadovus, tik mažiau asmenų. 
„An-2“ galėjo skristi su 10-12 žmonių.“ 
Anot jo, lakūnai ilgokai gyveno bet kurią 
minutę laukdami signalo gelbėti vadovybę 
- „ne savaitę ir ne dvi“. „Buvome ir sche
mas pasiruošę kaip apeiti sovietines radio
lokacines stotis, kad pasiektume bent 
Varšuvą“, - pasakojo R. Paksas.

Jis neslėpė, kad tuomet viduje kirbėjo 
baimė: „Kas, gyvenimui susiklosčius kitaip, 
atsitiks su šeima, vaikais, giminėmis? Jau 
nekalbant apie skrydžio „malonumą“ - ga
limą persekiojimą, prastesnes skridimo 
sąlygas. Bet tas laikotarpis buvo ypatin
gas, niekas negalvojo, ką ir kaip reikia 
daryti. Buvo prieita iki svarstymų, kad 
parlamentas laukė puolimo iš oro. Norėta 
sraigtasparnius taranuoti sportiniais 
lėktuvais. Ačiū Dievui, tos minties atsisakė. 
Kiek būtų buvę aukų ant žemės, niekas 
nesuko galvos.“

Kas dar padėjo ?
1991 m. pradžioje Al’ Apsaugos skyriuje 

dirbo kiek daugiau nei 100 žmonių, jiems 
padėjo savanoriai iš Vilniaus ir Kauno.

Prieš keletą metų A. Skučas abejojo, ar 
per šturmą jiems būtų pasisekę apginti 
parlamentą. „Vargu ar būtume galėję prie
šintis ilgiau nei valandą. Stokojome net 
ginklų. Prie šautuvų rikiavosi eilės. Taktika 
buvo tokia: jei tave nušaus, aš perimsiu 
šautuvą. Kam to reikėjo? Kad nebūtų kaip 
1940-aisiais, kad būtų parodytas tam tik
ras pasipriešinimas“, - dėstė pašnekovas. 
Dabar jis šykščiai dalijasi prisiminimais, 
teisindamasis, kad jau pabodo kalbėti tą 
patį. A. Skučo žodžiais, didesnė tragedija 
neįvyko todėl, kad AT apsaugininkai su
naikino aparatūrą TV bokšte, todėl sovietų 
kariai negalėjo pergalingai visiems eteryje 
pranešti „Mes atėjome“. Be to. daugiau au
kų padėjo išvengti gamta - Vilniuje tvy
rojo rūkas, buvo palyginti šilta ir drėgna. 
Tik po tragiškos nakties iš sausio 12-osios 
į 13-ąją nusistovėjo žiemiškai šalti orai. 
Anot Z. Vaišvilos, sovietai planavo panau
doti dujas, o drėgnu oru jos būtų suveiku
sios itin efektyvai - galėjo žūti daugybė 
žmonių, o Maskvai esą to nesinorėjo. Todėl 
dujos buvo pamirštos.

A. Skučas spėjo, kad nuo didesnės ag
resijos karius galėjo sustabdyti tai, jog per 
JAV prezidentą George Bush pavyko 
susisiekti su SSRS vadovu Michail Gorba- 
čiov’u. Priešingu atveju aukos galėjo būti 
skaičiuojamos šimtais, jei ne tūkstančiais: 
„Suskaičiuokite, kiek buvo žmonių. Vien 
parlamente buvo keli tūkstančiai, o aplinkui

Ričardas Čekutis, Vilnius

Gedimino Kirkilo Vyriausybė ne tik 
iššlavė paskutinius valstybės finansų 
aruodus, bet ir paliko krūvas neapmokė
tų sąskaitų.

Keli skirtingų ministerijų darbuoto
jai, specialistai bei žemesnio rango vir
šininkai pasakojo iš esmės vieną irtą pat j
- Gedimino Kirkilo Vyriausybė visaip 
kaip įmanydama naikino finansines at
sargas, skolinosi bei pirko net ir nerei
kalingus daiktus, kad tik po savęs paliktų 
kuo didesnes biudžeto skyles. Pakalbinti 
dabartinės valdžios atstovai teigia, kad 
tik detalus vidinis auditas gali nustatyti 
buvusios Vyriausybės išlaidavimo mastus, 
tačiau jau dabar žinomi skaičiai verčia 
pašiurpti - tokių skylių I„ietuvos istorijoje 
dar nėra buvę. Naivu būtų galvoti, kad bu
vę ministrai šitaip stengėsi, tarpusavyje 
nederindami veiksmų. Tačiau paklausyki
me, ką atrado naujoji valdžia.

Finansų ministras nustebo
Finansų ministras Algirdas Šcmeta 

teigė: „Mes radome tragišką situaciją. 
Šiandien mums buvusi Vyriausybė paliko 
įsiskolinimų. įsipareigojimų už I mlrd. 26 
mln. 999 tūkst. litų. Tiek šiandien yra 
neapmokėtų sąskaitų. Yra ir daugiau nei 
milijardas litų negrąžinto pridėtinės ver
tės mokesčio. Tokia yra padėtis. Ne mes 
ją sukūrėme. Nesinori nieko kaltinti, tie- 
siogvisiems kartu - ir pozicijai, ir opozici
jai - reikia ieškoti būdų, kaip iš tos padė
ties išeiti, nes ji yra tikrai grėsminga. Kiti 
ministerijų vadovai irgi gali pasakyti apie 
savo padėtį, tačiau pagal mūsų progno
zes, kadangi gruodžio mėnesio pajamų 
planas yra gana įtemptas, nežinau, dėl 
kokios priežasties tokios didelės pajamos 
yra numatytos gruodžio mėnesį. Mes ma
nome, kad iki metų pabaigos liks tam 
tikri įsiskolinimai biudžetinėms įstaigoms. 
Norime šiek tiek pakeisti tų įsiskolinimų 
padengimo tvarką, nes, mūsų manymu, 
svarbu ne vien lik darbo užmokestis (lai 
dabar numatyta kaip pirmasis priorite
tas), tačiau ir tai, kad dalis pajamų, kurios 
yra gaunamos, būtų skiriamos ir atsiskai
tymams su verslu. Jeigu neatsiskailysime 
su verslu, tai. be abejo, pjausime šaką, ant 
kurios sėdime, nes verslas negali sumokėti 
mokesčių. Tokia yra padėtis.“

Socialinės apsaugos ministras 
užsakė auditą

Socialinės apsaugos ministras Rimantas 
J. Dagys teigė: „Galiu pasakyti, kad jau 
kelios dienos vėluoja išmokos socialinės 
rūpybos sektoriuje ir pašalpų mokėjimas, 
nes pinigų nėra. Savivaldybės, aišku, visą 
kaltę verčia ministerijai. Jeigu artimiau
siu metu nebus rastos papildomos lėšos, 
kurios yra tikrai nemažos, tai sukels tam

- kur kas daugiau. Kai tankai važiuoja, 
traiško visus. Kariai tam buvo pasirengę“, - 
kalbėjo pašnekovas.

Pasak Z. Vaišvilos, mažai kas tikėjosi, 
kad tankais bus važiuojama ant beginklių 
žmonių. Jo manymu, agresiją sustabdė 
politinė valia, žmonių vienybė (sovietai 
pabūgo didžiulių aukų) ir viešumas-apie 
tragiškus įvykius informavo transliaciją iš 
Sitkūnų netrukus atnaujinusi Lietuvos 
televizija ir užsienio žurnalist ai.

Užsienio reikalų ministras - j Varšuvą
Specialių priemonių buvo imtasi ir 

saugant tuometį užsienio reikalų ministrą 
Algirdą Saudargą. Augant įtampai. Vy
riausybė sausio 11 d. nurodė jam išvykti į 
užsienį. Iš karto išvykęs diplomatijos 
vadovas per Brestą pasiekė Varšuvą.

Prieš keletą metų iškilmingame Seimo 
posėdyje A. Saudargas pasakojo, jog pasau
lis tuomet laukė karo, tačiau ne Lietuvoje, 

tikrą socialinę įtampą. Lygiai taip pat dar
bo biržos sistema šį mėnesį jau išeikvojo 
visų metų limitą iryra finansuojama avan
su iš „Sodros“ biudžeto, per kitas eilutes. 
Toks pat palikimas entuziazmo nekelia.“

Ministras teigia, kad jau užsakytas vi
dinis ministerijos auditas, kuris atsakys ir į 
klausimą, kiek ministerijoje iššvaistyta pi
nigų viešiesiems pirkimams. Kol kas ko
mentuoti šiuos skaičius, pasak ministro, 
dar būtų ankstoka, tačiau kai kurie ben
dresni skaičiai aiškūs jau dabar: „Atėjęs į 
ministeriją radau, kad šiuo metu visoms 
pašalpoms išmokėti trūksta 180 milijonų 
litų. Tačiau tai dar būtų pusė bėdos. Blo
giausia, kad radau visiškai suvalgytą “Sod
ros” biudžetą, kuris buvo 1 mlrd. 300 mili
jonų litų, o bendras viso socialinio biudže
to deficitas siekia net 2 milijardus litų. Tai 
yra ketvirtis viso socialinio biudžeto.”

Paliktos skolos bado akis
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk

nevičienė kalbėjo: „Po pirmosios darbo 
dienos, nepaisant gražaus renginio, kuris 
tikrai buvo smagus, laukė gerokai liūdnes
nė žinia. Ir net liūdnesnė, negu įsivaiz
davau. Gavau palikimą - 150 mln. ir 495 
tūkst. litų skolos. Neapmokėtų sąskaitų - 
daugiau kaip 150 mln. Tai yra, personalas 
negauna pinigų, įsiskolinta tiekėjams, ky
la sunkumų su „Sodros“ įmokomis ir pa
našūs dalykai.“

Sveikatos apsaugos ministras Algis 
Čaplikas teigė: „Tikrai nieko nekaltinu, bet 
neapmokėtų sąskaitų ministerijoje bei jai 
pavaldžiose institucijose yra apie 43 mln. 
litų. Kaip veikia Ligonių kasos arba Pri
valomos sveikatos draudimo fondas? 
Šiandien vėluojame apmokėti įstatymo 
nustatyta tvarka, mokėjimus atidedame 
mėnesiui. Priešingu atveju mes šiandien 
būtume nepajėgūs apmokėti visų ligoni
nių sąskaitų. Skolos yra tikrai nemažos.“

Seimo naiys Jurgis Razma reziumuoja: 
„Reikia manyti, tai buvo sąmoninga po
litika - nepalikti jokių rezervų naujajai 
Vyriausybei. Galima būtų įžvelgti analogi
ją su Gedimino Vagnoriaus Vyriausybės 
laikais, tačiau šiuo atveju mastai yra kur 
kas didesni ir padėtis kur kas liūdnesnė.“

Darvienas faktas, nutikęs perpirmąją 
naujosios Vyriausybės valandą Seime, iš
kalbingiau nei kas kitas atskleidžia seno
sios Vyriausybės užmačias. Būtent kai 
buvusi socialinių reikalų ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė naujojo finansų ministro 
ciniškai paklausė, kodėl šis esą neišmoka 
numatytų pašalpų socialiai remtinoms 
grupėms. A.Šemeta paklausė: o kodėl gi 
šito nepadarėte Jūs? Buvusi ministrė 
tuomet tiesiog kažkur skubiai dingo iš sa
vo vietos... Palikusi po savęs riestainio sky
lę su minuso ženklu.

“Atgimimas”, Nr. 46 (2008)

o Persijos įlankoje: „Baltijos valstybių liki
mas pasaulyje buvo Sovietų Sąjungos vidaus 
problema, nacionalinis klausimas. Tai buvo 
grėsmė M. Gorbačiov’o „perestroikai“. M. 
Gorbačiov dar prieš metus Maltoje buvo 
pažadėjęs „vengti represijų prieš Baltijos 
valstybes, jei tai išvis bus įmanoma“, o 
George Bush savo ruožtu pažadėjo „nekelti 
didelių problemų ir būti santūrus dėl Balti
jos valstybių pripažinimo“.

Pasak A. Saudargo, netaikus jis galėjo 
įsitikinti savo išvykimo prasmingumu -esą 
taip jis galėjo skelbti tiesą: „Aukštam ES 
pareigūnui teko aiškinti, kad Aleksandro 
Nevzorovo platinama Sovietų Sąjungos 
propaganda yra melas. Didelės valstybės 
užsienio reikalų ministras tiesmukai 
klausė: „Ar jūs tikrai norite visiškos 
nepriklausomybės?“

(Eglė Digrytė, www.DELFI.lt)
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Bendruomenės baruose
XXV Australijos Lietuvių Dienos 
Meno ir Tautodailės Paroda

XXV ALD SYDNEY 2008

Leeka Gruzdcff
Sveikiname Kęstutį Ankų, laimėjusį 

pirmą premiją konkurse lietuviška tema 
su tapybos darbu “Saulėlydis”. Jo Lietu
vos vakaro pilnas virpančių spinduliuo
jančių spalvų peizažas sužavėjo mūsų 
teisėjus: Genovaitę Kazokicnę, Josonia 
Pakaitis ir Jolantą Janavičienę. Antra vieta

Vaikų piešiniai. Tigani, antra ir trečia - Re
my Davis.

Angonita Wa
llis ir jos por
celiano lėlės, lyg 
“naujagimių bei 
paauglių” ko
lekcija, su jos pa
čios siūtais puoš
niais rūbeliais su
kėlė didelį susido
mėjimą.

Tautodailės 
sekcija buvo pilna 
mūsų darbščių 
ponių nuostabių

John Abromas ir jo “Medžio Mergaitė”. darbų. Tautinės

Prisiminus Sąjūdžio laikotarpį
Lidija Šimkutė - Pocienė

Rsinys iš “M.K” nr.3.
Šio Atgimimo viršūnė buvo dviejų 

dienų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
steigiamasis suvažiavimas spalio 22-23 
d. ir tautinės vėliavos pakėlimas. Numa
tytas suvažiavimo delegatų skaičius buvo 
1,127, svečių - 500, stebėtojų - 4,500. Per 
televiziją Suvažiavimą stebėjo visa Lietuva. 
Kadangi Sąjūdis veikė su valdžios žinia, jos 
atstovai (dalis buvo Komunistų partijos 
nariai) turėjo balsavimo teisę, o Laisvės 
Lygos atstovas Antanas Terleckas ir kiti 
dalyvavo kaip stebėtojai. Daug kalbėtojų 
turėjo progos atvirai pasisakyti ir pareikšti 
savo nuomonę. Įsiminė kompozitoriaus 
Osvaldo Balakausko kalba. Kalbos, lie
čiančios tautos reikalus buvo priimtos su 
didelėm ovacijom

Tarp įžymių žmonių didelė garbė 
tarti žodį buvo suteikta ir man. Kalbėjau 
taip:”B»c/ama čia. jaučiuosi kaip medžio 
šaka, nublokštai tolimą Australijos konti
nentą, bet visa savo dvasia priklausanti 
Lietuvos žemei. Kadangi likimas ar Dievas 
leido man šį lemtingą žodžiais nenusakomą 
laikotarpį būti tarp jūsų, jaučiuosi kaip iš 
gilios praeities atsiųstas pasiuntinys. įgalio
ta kreiptis į jus mūsų protėvių dvasia, kuri 
yra taip giliai įsišaknijusi mumyse šiapus ir 
anapus, pažadinti tų bendrą tautinės sąži-

atiteko Julijai Simankevičienei, už jos 
triptiką - metalo skulptūras “Saulė” 
“Kryžius” ir “Žvaigždė”

Pirmą premiją atvira tema laimėjo Jo
nas Abromas (jr.) už siurrealistinio stiliaus 
tapybą “Medžio Mergaitė”. Išsišakojusio 
Australijos “butelio” medžio kamiene 
mergaitės veidas primena Salvador Dali 
kūrybą. Antra premija atiteko Vladui 
Meškėnui už “Isoldes Poželaitės” portretą.

Jaunių sekcijoje (tarp 16 ir 
21 metų) pirma premija 
atiteko Isabella Marcos. Jos 
dekoratyvinis koliažas pa
traukė teisėjų dėmesį. Tai 
kruopštus, daug laiko atiman
tis darbas. Neatsilikdamas nuo 
sesers. Max Marcos džiaugė
si laimėjęs antrąją premiją su 
keramikos puikiomis spal
vomis dekoruotu pusdube
niu, kurį vėliau pardavė.

Vaikų sekciją puošė spal
vingos vaizduotės piešiniai. 
Iki 10 metų amžiaus grupėje 
pirma premija atiteko Lee 
Davis, antra-Daniel Taylor 
ir trečia - Robertui Tigani. 
Tarp 11 ir 15 metų amžiaus 
pirma premija teko Mirandai 

nės variklį į mūsų tautai skirtą ateitį. Tai 
tauta, kuri nelemtai daug iškentėjusi, nors, 
anot prancūzų filosofės Simone Weil, „kan
čioje slypi ir grožis, nes per jį mes įgyjame 
taurumo, kilnumo ir ištvermės“, ko akivaiz
džiai netrūksta Lietuvos žmonėms.

Mariu kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
žodžiams, kad „ išeivis -ne tas kuris gyve
na toli nuo tėvynės, bet tas kuris gyvenda
mas ten yra nutolęs, išėjęs iš savo tautos." 
Kiekvienas žmogus turi teisę į laisvę, savo 
tapatybę ir nepriklausomumą, tuo labiau 
kiekviena tauta. Tad ne žodžiais kurių jūs 
gal pernelyg daug esate išklausę pastaruo
ju laiku, nors suvokiu jų prasmingumą ir 
gyvastingumą, bet širdimi, viltimi, pasidi
džiavimu ir poetine kalba kreipiuosi į jus 
kaip išeivių atstovė poeto Berdardo Braz
džionio eilėmis „Šaukiu aš tautą ”,

Bendras Meno ir Tautodailės Parodos vaizdas.

Angonita Wallis ir jos pasakiškas lėlių pasaulis.

juostos, dekoratyviniai audiniai, mezginiai, 
skiautiniai užtiesalai, tautiniais rūbais 
aprengtos lėlės, sidabro papuošalai ir kiti 
rankdarbiai puošė Bankstown'lbwn Hali 
I x>bby. Ačiū Margaritai Kavaliauskienei ir 
jos padėjėjoms.

Pasigedome mūsų darbščios lietuviškos 
tautodailės puoselėtojos Martinos Reis-

Daugvilties buvo dėta į naujai išrinktą 
CK sekretorių Algirdą Brazauską po 
žmonių išreikalauto Songailos pasitrau
kimo. Deja, su laiku iškilo ir jo nesąžinin
gas posto panaudojimas privačiam šei
mos pelnui.

Dvasininkijai buvo rezervuotos 36 vie
tos Suvažiavime ir 6 vietos Sąjūdžio Sei
me. Tai didelis dalykas, nes iki šiol dva
sininkija buvo atstumta nuo visuomeninės 
veiklos. Žmonių gerbiamas ir mylimas 
Katedros Monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas, jautriai paliesdamas žmonių 
širdis, kalbėjo apie kunigų ligšiolinę pa
dėtį, apie atskyrimą nuo gyvenimo aktuali
jų ir inteligentijos. Monsinjoras irgi buvo 
ištremtas, daug metų kalėjo. Jo paprastumas 
ir šilumą spinduliuojanti asmenybė ne
išvengiamai palietė visokiausio rango 
žmones. 2005 m. jis mirė-didžiulė minia 
žmonių ir gausybė baltų gėlių palydėjo jį 
paskutinėn kelionėn.( Esu dėkinga, kad 
man su juo teko beveik visose viešnagėse 
bendrauti, būti svečias jo bute ir važiuoti 
kartu į Dotnuvos atmintiną kelionę.)

Sąjūdžio atidarymo įžanga vyko Spor- 
to Rūmų aikštėje. 
Plevėsavo begali
nis skaičius - miš
kas vėliavų, plevė
savo virš Gedimi
no pilies neseniai 
iškelta trispalvė. 
Nenusakoma žmo
nių euforija. Stebė
jausi Sąjūdžio da
lyvių ištverme: jie 
važinėjo po Lietu
vos apylinkes, da-

gienės, kuri po sunkios operacijos sveiks
ta namuose. Mes linkime jai sveikatos ir 
tikimės neužilgio vėl matyti mūsų gretose.

Meno Parodos Rengimo komitetas - 
Jolanta Janavičienė, Ona Maksvytienė ir 
Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdcff sveikina 
visus laimėtojus ir dėkoja visiems daly
vavusiems šioje parodoje. □ 

lyvavo televizijos forumuose, mitinguose ir 
nenuilstomai informavo tautiečius apie 
savo tikslus, apie liūdną ekonominę bei 
ekologinę padėtį ir atsakinėjo į begalybę 
klausimų. Sąjūdžio atstovai atrodė pajėgūs 
vadovauti ir iš žmonių susilaukė didelės 
paramos. Televizijos forumuose jų inteli
gencija buvo akivaizdi, palyginus su poli
tiniais atstovais, bukai atsakinėjančiais į 
žmonių klausimus.

Į Suvažiavimą buvo atvykę korespon
dentų iš viso pasaulio, iš žymių savaitraš
čių ir žurnalų. Iš Vakarų buvo daugiau negu 
100 žurnalistų, iš socialistinių kraštų apie 
50. Pasitaikydavo, kad atsakymai foru
muose ne visada tinkamai nušvietė padėtį. 
Teko išgirsti vienos žurnalistės klausimą, 
kaip Sąjūdžio atstovai žino, kad jie atsto
vauja Lietuvos žmonių siekiams. „Gimtojo 
krašto” redaktorius, kuris tuo metu buvo 
pasižymėjęs aukštu laikraščio lygiu ir 
atvirumu, atsistojęs pasisakė, kad jis esąs 
už marksizmą ir leninizmą. Klausimas liko 
neatsakytas. Man kilo kitas klausimas: 
kažin, ar tą pat į galvoja didesnė visuomenės 
dalis? Paklausus, kas yra galutinai atsa
kingas už siūlomus projektus, sulaukiau
tylos. Juk visi tuo metu gerai žinojo, kad 
dar viskas priklauso nuo Maskvos.

Žmonių eisena vakare Neries pakrante 
su žvakėmis, su degančiais fakelais ir 
trispalvėmis, su savo kraštų ir organizacijų 
vėliavomis atrodė kaip nesibaigianti upė. 
Pasklido liaudies dainos, sužvilgo žmonių 
akyse džiaugsmo ir susijaudinimo ašaros. 
Pagaliau išsiskirstydami po juodu dangu
mi žmonės rituališkai išstatė tirpstančias 
žvakutes ant Neries tilto kaip kokią švie
čiančią juostą nakties tamsoje.

Tęsinys kitame MP nr.Sąjudžio mitingas Vilniuje.
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

58-oji Lietuvių Sporto 
Šventė Sydnėjuje

Tęsinys iš MP nr. 3.
Net ir į atstovų susirinkimų “Varpas” 

neatsiuntė savo atstovo, nors Šventėje 
dalyvavo buvę ar nebuvę du pirmininkai. 
Tikrai tai yra nepateisinama ir didelė gė
da Melboųrnui, Tikėkimės, kad jie paga
liau atsibus, susipras ir pradės vėl aktyviai 
veikti, nes sportinės lietuviškos medžia
gos ten yra daug.

Klubų atstovai praėjusių metų AI,FAS 
garbės nariu išrinko žymų Geelongo 
sportininką ir “Vyties” klubo pirmininką 
Alex’ą Wiasak.

Sekanti Sporto Šventė 2009 metais įvyks 
Geelonge, o jos rengėjai yra lietuvių spor

Australijos lietuvių merginų krepšinio rinktinė.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Bodil
Tą pirmą kar

tą nepriklauso
moje Lietuvoje 

laukiau viešnios iš Danijos. Su Danijos
skaute Bodil Nielsen susipažinau 1938 m. 
Pažaislyje vykusioje Tautinėje stovykloje 
ir iš karto susidraugavome.

Abidvi buvome tais pačiais metais gi
musios ir tais pačiais metais baigusios 
gimnaziją. Toliau mūsų gyvenimo takai 
skyrėsi, bet draugystė nenutrūko, ir mes 
susirašinėjome visą laiką, išskyrus keletą 
metų karo metu, kai Lietuva buvo sovie
tų, paskui vokiečių okupuota. Atsidūrus 
Vokietijoje dar gerai atsiminiau jos adresą 
ir po karo jai parašiau.

1991 m. kalėdiniam laiške į Australiją 
Bodil parašė, kad buvo beprisijungianti 
prie ekskursijos į Lietuvą, bet sužinojusi, 
kad ekskursija vyks tiktai į Vilnių, atsi
sakė, nes jai svarbiausia buvo vėl pamatyti 
Pažaislį.

Iš karto parašiau Bodil, kad 1992 me
tais mes abu su Gediminu būsime Lietu
voje ir pakviečiau ją atvažiuoti bent ke
liom savaitėm. Mes turėjom apsistoti pas
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to klubas “Vytis”.
Atstovi) susirinkimas vyko labai gra

žioje ir draugiškoje nuotaikoje. Jį uždarė 
ALFAS pirmininkas Jeronimas Belkus, 
visus pakviesdamas gausiai dalyvauti 
Geelonge.

NaųjasALFAS Garbės narys 
Alex Wiasak

Alex’as su Geelongo “Vyties” klubu 
pradėjo bendrauti nuo 1972 metų ir jau 
1973 m. “Vyties” klubui atstovavo Ho- 
barte vykusioje mūsų Sporto Šventėje. Jau 
35 metai, kai jis aktyviai dalyvauja Geelon
go “Vyties” ir Australijos lietuvių sporti
niame gyvenime. Atstovaudamas sporto 
klubui “Vytis”, jis ne kartą buvo išrinktas 
ir į Australijos lietuvių krepšinio rinktinę. 
1980 metais buvo apdovanotas “Šal
kausko” vardo medaliu, 1987 m. išrinktas 
geriausiu ir naudingiausiu mūsų krep
šininku. 1983 m. jis su Australijos lietuvių 
krepšinio rinktine dalyvavo Pasaulinėje 
Lietuvių Sporto Šventėje Amerikoje, taip 
pat ten dalyvaudamas ir lengvosios atie-

Rimutę, o pati Rimutė visą vasarą ketino 
praleisti archeologiniuose kasinėjimuo
se Šventojoj - jos kambarys buvo paskir
tas Bodil.

Skrendant j Lietuvą Kopenhagos aero
drome buvau nusipirkus danišką vėlia
vą, kad atskridus į Vilnių Bodil mane iš 
karto pamatytų. Bet ir be vėliavos viena 
kitą suradome. Mano planas buvo per tas 
tris savaites kuo daugiau jai parodyti 
Lietuvos, ir vėliau man Bodil pasakė, kad 
tokių intensyvių atostogų ji gyvenime dar 
nebuvo turėjusi.

Pačiai Bodil svarbiausia lankymo vie
ta buvo Pažaislio stovyklavietė ir vie
nuolynas, tai sekančią dieną ir išvažiavom 
į Kauną.

Kaune Gediminas gyveno pas seserį, o 
mes abidvi .Ąžuolyne pas mano pussese
res. Su Bodil pasivaikščiojom ąžuolyne, 
bent kelis kartus nuvežiau ją į Kačerginę 
pas tėtę. Kačerginėje ji Vytautui padova
nojo įdomią karikatūrą iš Danijos spau
dos apie Landsbergį ir Gorbačiovą. Su pus
seserių jaunimu nuvažiavom į Pažaislį. 
Stovyklavietės, žinoma, atpažinti neįma
noma, bet maždaug atkūrėm vietą, kur ji 
buvo. Su Bodil susipažino beveik visa 
mūsų giminė, nes Kaune būdami sulaukėm 
šv. Onos. Iš ryto visas mūsų būrys susiti
kome Petrašiūnų kapuose prie mamos 
kapo, o po pietų visi nuvažiavom į Kačer
ginę atšvęsti jau tradicija pasidariusių 
mamos vardinių.

ALFAS pirmininkas Jeronimas Belkus (kai
rėje) ir naujas ALFAS Garbės narys Alex 
Wiasak.

tikos varžybose.
Be aktyvaus dalyvavimo Geelongo ir 

Australijos lietuvių sportiniame gyveni
me, Alex’as nuo 1991 metų įsijungė į spor
to klubo “Vytis” Valdybą ir jau 15 metų 
vadovauja šiam klubui, rodydamas kitiems 
mūsų sporto klubams gražią ir pavyzdingą 
veiklą. Be savo asmeninės kaip krepšininko 
ir klubo komiteto veiklos, jis eilę metų buvo 
jaunių treneris ir padeda vyresniųjų 
komandos parengimui.

Šalia aktyvaus darbo sporte, kartu su 
žmona Simoneta, buvusia mūsų krepši
ninke, jie išaugino puikią šeimą: sūnus 
Steven geras krepšininkas, išrinktas ir j 
Australijos lietuvių rinktinę, taip pat 
žinomas ir Australijos atletikos sporte. 
Dukra Rebecca - mūsų merginų rinktinės 
dalyvė, baigusi sostinės sporto institutą, 
gera atletė, o gyvendama Geelonge daly
vavo tautinių šokių grupėje. Visa šeima yra 
didelė lietuviškų tradicijų ir lietuviškos 
veiklos saugotoja.

Būdamas geras šeimos draugas, nuošir
džiai sveikinu Alex’ą gavus ALFAS Gar
bės ženklą, linkiu jam ir jo sportinei šei
mai daug sėkmės sportiniame bei asme
niniame gyvenime.

Perkeltas dienas mes Bodil aprodėm 
nemažai Kauno. Naujame Kauno rajone 
prie Žaliakalnio buvo mažiukas “kryžių 
kalnelis”, kuriame buvo ir padėkos kry
žius, pastatytas Danijos garbei, atsidėko
jant už jos paramą. Reikia pasakyti, kad 
danai, nors to neparodo, yra fanatiški 
patriotai, ir Bodil labai džiaugėsi, kad Lie
tuvoje buvo daug Danijos pėdsakų.

Po šešių dienų Kaune išsiruošėm į 
Palangą. Palangoje Gedimino dukterėčia 
Dovilė mums surado dviejų kambarių 
butuką vienoje viloje, tai važiavome ra
mūs, kad turėsime kur prisiglausti. Iki 
Šventosios keliavome visą dieną, susto
dami Raseiniuose prie Žemaičio pamink
lo, paskui Šiluvoj. Tytuvėnuose kun. Mi
kutavičiaus jau nebebuvo, bet vienuolyną 
ir bažnyčią buvo verta pamatyti, tuo la
biau, kad Bodil buvo studijavusi archi
tektūrą. Tarp Šiluvos ir Tytuvėnų yra vie
na iš tų įdomiųjų Lietuvos sodybų, kur 
žmogus, grynai savo kūrybinių polinkių 
vedamas, yra išpuošęs savo namus ir 
pridaręs įvairių skulptūrų. Už Šiaulių už
sukom j Kryžių Kalną ir sustojom pava
karieniauti Kretingoje. Ten ir aš pirmą 
kartą pamačiau pagarsėjusį “Žiemos so
dą”. Pro Mončiškių kaimą nuvažiavome 
tiesiai į Šventosios kasinėjimus. Kasinė to
jai tenai gyvena vagonuose, o Rimutė turi 
atskirą visą vagoną savo žinioje. Vagone 
buvo keli “kambariai” su visai patogiom 
lovom, tik kad visas vagonas labai klibėjo 
ir lingavo.

Ten nakvojom dvi naktis. Nuėjom į 
pačią kasinėjimų vietą ir žiūrėjom kaip

Lietuvos olimpinis prezidentas 
-j Australiją

1988 m. gruodžio 26-31 dienomis Ade
laidėje įvyko III Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės. Šiose žaidynėse pirmą kartą da
lyvavo ir Lietuvos jaunieji sportininkai, ku
riems vadovavo dabartinis Lietuvos Olim
pinio Komiteto prezidentas Artūras Po
viliūnas. Šiose žaidynėse kartu dalyvavo 
ir Amerikos bei Kanados lietuviai spor
tininkai. Tuomet Atidarymo Šventėje Lie
tuvos vėliavą įnešė Lietuvos krepšininkai, 
lydimi savo labai gražiai atrodančios gru
pės. Gausiai susirinkę žiūrovai sportinin
kus pasitiko atsistojimu ir gausingais 
plojimais bei “valio” sveikinimais. Savo 
kalboje vadovas Artūras Poviliūnas labai 
gražiais ir šiltais žodžiais papasakojo apie 
kelionės tikslą, buvusius sunkumus ir 
atgimstančią lietuviškąją ir sportinę dvasią 
Lietuvoje. Jo įspūdinga ir jautri kalba iš
spaudė ne vienam klausytojui džiaugsmo 
ašarą. Tai buvo pradžia, o dabar gražūs ir 
artimi ryšiai tarp Australijos ir Lietuvos 
sportininkų bei jų vadovų tęsiasi ir toliau.

Švenčiant šių žaidynių jubiliejų ir 
pirmųjų ryšių užmezgimą tarp Lietuvos ir 
Australijos bei pasaulio lietuvių sportinin
kų, Lietuvos Olimpinio komiteto prez. 
Artūras Poviliūnas kartu su komiteto gen. 
sekretoriumi Vytautu Zuberniu atvyksta į 
Australiją. Vasario pabaigoje jie savo ke
lionę pradės Adelaidėje, kur vyko pirmoji 
Šventė. Čia dar tebegyvena ir tuometinis 
ALFAS pirmininkas ir buvusios Šventės 
vadovas Jurgis Jonavičius bei buvęs vienas 
iš rengėjų Romas Pocius. Adelaidėje kar
tu su sporto klubu “Vytis” ir sportininkais 
bus prisimintos tos prieš 20 metų vyku
sios jubiliejinės dienos.

Kovo 1 d. ryte jie atvyksta j Sydnėjų ir 
tos dienos popietėje numatoma surengti 
bendrą susitikimą - vaišes. Jie bus oficialūs 
ALFAS ir sporto klubo “Kovas” svečiai. 
Visais kitais reikalais jais rūpinsis ir glo
bos buvęs LR Garbės gen. konsulas Vik
toras Šliteris. Kiek teko girdėti, svečiai šio 
Pasaulio Lietuvių Žaidynių jubiliejaus 
proga numato apdovanoti atskirų klubų 
sporto darbuotojus. Daugiau informacijos 
pateiksime vėliau. □ 

dirba jaunimas - moksleiviai ir studentai, 
o Rimutė stovi ant paaukštinimo ir viską 
stebi ir registruoja kas kokiame kasinė
jimo kvadrate surasta. Tenai pietavom iš 
bendro katilo - visai stovykliškai, bet 
gardžiai ir sočiai.

Kai nuvažiavom j Palangą ten mūsų 
laukė patogus butelis ir maloni staigme
na - nusipirkau benzino su pilnu patar
navimu. Nereikėjo pačiai pilti, nereikėjo 
iš anksto pasakyti kiek benzino noriu, 
užmokėti ir rūpintis, ar ne per daug užsa
kiau, nes kas viršaus, tai ir pildavosi ant 
žemės.

Vieną dieną praleidom Klaipėdoje. Iš 
pat ryto nuvažiavom iki prieplaukos ir 
keltu nusikėlėm į Jūrų muziejų. Paskui 
apėjom Klaipėdos senamiestį ir miesto 
centrą. Prie vienos statybos radome ap
sauginę tvorą su vaikų piešiniais. Pas 
klaipėdiečius neseniai buvo į svečius at
važiavę vaikai iš Danijos, ir ant tos tvoros 
buvo svečių ir šeimininkų piešiniai. Būti
nai nufotografavom Bodil prie daniškų - 
lietuviškų piešinių.

Važinėdami po Lietuvą visai neke
tinome “rodyti” Lietuvos miškų, bet kaip 
tik jų gausybė stebino ir žavėjo Bodil, nes 
Danijoj miškų beveik nėra.

Dar kartą pernakvoję Palangoje, iš
važiavome į Vilnių. Šį kartą sustojome tik 
Viduklėje papietauti (iš anų kelionių 
žinojau, kad ten labai gardūs koldūnai), nes 
vakare turėjome eiti į Danijos karalienės 
pietus. Viduklėje už trijų žmonių pietus 
užmokėjau 57 rublius - t.y. 35 centus!

Tęsinys kitame MP nr.
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Lithuanian community
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. HOI 522 087
Statement ot Financial Performance for the Period Ended June 30,21)08

2008 2007
REVENUE s $
Subscription “Our Hawn* 35 383 38 997
Advertising Revenue - 3 226 3013
Interest Received JJS2 5 848

$ 45 646 $ 47 858
EXPENSES
Editors Remuneration 17 150 17 500
Typesetting 4 185 4 220
Administration & Despatch 7 489 8 132
Postage 15 241 14 957
Printing materials 133 212
Printing Costs 22 894 22 152
Office & Related Expenses 1490 1489
Telephone 409 534
Internet 805 972
Insurance - Workers’ Compensation 600 540
Repairs & maintenance — 55
GST (1059) (581)
Depreciation 755 850

70 0S2 71 032

EXPENDITURE in excess of revenue 24 436 -SJ74
S 45 646 S 47 858

accumulated funds
Balana at beginning of Period 131 515 125 495
Plus: Donations, Bequests,

Fund Raising Activities 21 832 29 194
Plus: New member fees 25

153 372 154 689

Less: Trading Deficiency 24 436 23 174
BALANCE AT END OF PERIOD $ 128 936 $ 131 515

LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly ’‘Our Haven”

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as tit June 30,2008
2008 2007

ACCUMULATED FUNDS $ $
Members’ Entrance Fees 5 100 5.075
General Funds 123 836 126 440

128 936 131 515
REPRESENTED BY:
NON - CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 4 613 4 515

Less: Accumulated Depreciation 4 184 -.3.423
.429 1 087

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 1069 249(1
St. George Bank 60 925 57 550
Commonwealth Bank 5 041 8 270
Lithuanian Co-op Credit Society •‘Talka” 63 541 70 357

130 576 JMA.67
TRADE RECEIVABLES
Subscriptions <‘Oui Haven” 15 240 8 942
Advertising Charges 1 520 1 400

16 760 10 342

TOTAL CURRENT ASSETS 147 336 149 009
TOTAL ASSETS 147 865 150 196

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors 6 138 5 060

Subscriptions Paid In Advance 12 791 13 621
18 929 18 681

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES $128 936 £131 515

Padėka
Mirus mylimam vyrui ir tėvui a.a. Don Atkinson, nuoširdžiai

dėkojame visiems, užjautusiems (raštu, žodžiu ar perspaudą) ir padėjusioms tuo
liūdnu bei sunkiu metu.

Maria ir Gary Atkinson

Padėka
Širdingai dėkojame nuolatinei Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” rėmėjai Onai

Grosienci. Kalėdų proga paaukojusiai chorui $100.
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina"

In memoriam
A ?A Martynas Pocius

1920.07.31 - 2009.01.12
Po sunkios ir ilgesnės ligos 2009 sau

sio 12 amžinai akis užmerkė Martynas 
Pocius, gimęs 1920 liepos 31 Klaipėdos 
krašte, netoli Šilutės.

Klaipėdos kraštas tuomet pergyveno 
vokietinimo bangą. Martyno tėvai, abu 
lietuvininkai, stengėsi atsispirti šiai jtakai 
ir savo vaikus išauginti lietuviais. Marty
nas mokyklą lankė Šilutėje. Baigęs gim
naziją inžinerijos studijas pradėjo Kauno 
Universitete, jas tęsė Vokietijoje ir baigė 
atvykęs Australijon, Adelaidėje. Dargyven- 
damas Kaune,1943 metais vedė Ievą, kar
tu išgyveno 65 metus. Šeimoje gimė duk
tė Elizabeta ir sūnus Eugenijus.

Australijon šeima atvyko 1950 metais, 
įsikūrė Adelaidėje. Buvo labai kruopštus 
ir darbštus. įsigijo nuosavus namus ir nuola
tinai apsigyveno Adelaidėje. Dirbo SA 
Housing Trust inžinieriumi, už darbštumą 
ir gabumus buvo paskirtas vyriausio in
žinieriaus pareigoms. Sulaukęs 65 metų 
amžiaus išėjo j pensiją.

Martynas stengėsi būti naudingas ne 
lik savo šeimai, kurią labai mylėjo, bet ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenei. Jis 
savo vaikus mokė lietuvių kalbos, daly
vavo Adelaidės Apylinkės lietuvių gyve
nime. Išrenkamas į ALB Adelaidės Apy-

elgesyje bei pažiūrose. Gal šiek tiek pe
dantiškas, bet priimdavo ir kito nuomo
nę, mėgo draugystes ir diskusijas. Dažnai 
užsimindavo apie gyvenimą Klaipėdos 
krašte, ypač bandymą jį padaryti vokiečiu. 
Nuo pat vaikystės tėvų įskiepytas lietu
viškumas neišblėso iki paskutinės gyve
nimo valandos.

Mirė 2009 sausio 12-tą Wynwood prieg-
linkės Valdybą, 1962 ir 1964 metais - jos 
pirmininkas. 1966 m. beveik vien tik lie
tuvių iniciatyva įsteigto Pavergtų Tautų 
Komiteto narys, sporto klubo “Vytis” 
šachmatų sekcijos vadovas. Žmona Ieva 
menininkė - skulptorė, žymi savo skulp
tūros darbais, meno žmonių įvertinta, 
laimėjusi keletą prizų, suruošusi savo 
darbo parodas Adelaidėje. Jos darbai 
žinomi ne tik Pietų Australijoje. Ji mielai 
pritarė ir talkininkavo Martynui jo lietu
viškoje veikloje. Abu buvo išrenkami ALB 
Krašto Tarybos nariais ir dalyvavo ALB 
Krašto Tarybos narių suvažiavimuose. 
Martynas išrenkamas į įvairias komisijas, 
1971 - 72 metų kadencijos Adelaidėje AI .B 
Krašto Valdybos narys. Martynas ir Ieva, 
kol sveikata ir jėgos leido, aktyviai reiškėsi 
AI ,B Adelaidės Apylinkės veikloje. Vargu 
ar buvo bent vienas Adelaidės lie-tuvių 
bendruomenės susirinkimas, minė-jimas ar 
kitas renginys, kuriame jie abu 
nedalyvautų?

Nuoširdus, draugiškas ir tiesus savo

landoje. Palaidotas sausio 6 iš Enficldo 
Memorial Park Acacia koplyčios, kurioje 
buvo prisimintas jo gyvenimo kelias: duk
tė Elizabeta paskaitė apie Tėvelio auk
lėjimą ir drausmę bei griežtą priežiūrą, kuri 
išliko atmintyje iki šios dienos. Duktės 
vyras (žentas) prisiminė pirmąjį susitiki
mą su uošviu ir šachmatų partiją, o pro
anūkė papasakojo apie prosenelio meilę ir 
globą. ALB Adelaidės Apylinkės lietuvių 
vardu atsisveikino Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Elena Varnienė. Koplyčios 
ekrane prabėgo ryškesni Martyno gyve
nimo vaizdai. Po ceremonijų koplyčioje 
Martyno palaikai palydėti amžinam 
poilsiui į Cheltenham kapines, kur ilsisi jo 
tėvai.

Mielas Martynai, Tavo nuoširdumas, 
tiesumas ir pasišventimas bei veikla 
Adelaidės lietuvių apylinkėje liks visiems 
gražiu atsiminimu, nes Tu mylėjai gyve
nimą ir savo kilmę, kuriai likai ištikimas 
iki paskutinės valandos! Ilsėkis ramybėje!

Viktoras Baltutis

Žmogus - tik trumpalaikis svečias Žemėj... 
Ir turi jis sugrįžt namo į amžinybę... 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...

A'frA Juozui Korsakui
po sunkios ligos atgulus amžinam poilsiui, jo mylinčią ir pasišventusią žmoną 

Svetlaną bei artimuosius giliai užjaučiame šią sunkią valandą... Deja, negalime 
užpildyti Jūsų netekties, bet nuoširdžiai dalijamės Jūsų skausmu...

Su Jumis liūdi Greta, Bcn, Andriukas Fletcher
Teodoras ir Marguerita Rotcai

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams Įvyks sekmadienį, vasario 15 dieną, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba

Reta proga
Iš Tasmanijos gauta paskutinė 2008 m. “Lithuanian Papers” laida. Jie leidžiami 

vadovaujant dr. Algimantui Taškūnui OAM. Lithuanian Studies Society at the University 
of Tasmania. “Lithuanian Papers” galite gauti pas mane (kaina $7) arba užsisakyti trejiems 
metams (kaina $10). Laukiu jūsų skambučių tek: (02) 9727 3131 arba e-mail: 
kraniilius@optusncl.com.au Antanas Kramilius

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą!
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne įvyks sekmadienį, vasario 

15 dieną, 230 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų salėje su menine 
programa.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybė Šventė Hobarte
Nepriklausomybės Šventę Hobarte paminėsime šeštadienį, vasario 14 dieną, 

3 vai. po pietų, Vokiečių Klube, 30 Bowden St., Glenorchy. Po minėjimo bus 
suneštinės vaišės. Taip pat bus renkamas pakeltas nario mokestis.

Vėliavos pakėlimas įvyks pirmadienį, vasario 16 dieną, 11 vai., prie Drau
gystės Sienos, 188 Collins Street, Hobart.

Raginame visus tautiečius gausiai dalyvauti abiejuose renginiuose.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Vasario 16-oji Sydnėjuje
Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje bus minima sekmadienį, vasario 15 

dieną, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube.
PROGRAMOJE: paskaita, choras “Daina” irkt.
Bus renkamas solidarumo mokestis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti kiekvieną dieną.

Klubo restoranas 4 The Little Onion” dirba:

antradieniais — penktadieniais:
pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p..

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: ALVYDAI, tel.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted airfares to Vilnius and to other European Cities are starting 

from $1,300.00 + taxes. Be early, there will be a high demand for 
these low cost airfares.

To secure your flights in time please contact us soon. 
Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel 

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travcl.com.au

Website: www.cstours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Visus, visus, visus kviečiame į

Vasario 16 d. kelionę - pikniką.
Kurvažiuosimc? Vyksite ir pamatysite! Tai nedidelė paslaptis. 

Ši išvyka yra skirta Nepriklausomybės Dienai paminėti.
Išvyksime pirmadienį, vasario 16 dieną, 10 vai. ryte nuo Sydnėjaus Lietuvių
Klubo. Kelionės kaina - $30. Pageidautina aprangoje turėti lietuvišką akcentą.

Mūsų šūkis “ Vienas vardas - Lietuva”.
(Pasiimkite maudymosi kostiumus, bus galimybė pasimaudyti) 

Norintieji vykti į šią kelionę praneškite Elei Kains tek: 97910186.

Come one, come all! Come along and celebrate
Lithuanian Independence Day - Vasario 16

“Magical Mystery” bus trip Monday February 16. Leaving the Lithuanian Club 
“Dainava” at 10 a.m. Cost $30. Wear anything Lithuanian.

All are welcome. Ph: .9791 0186 Elc Kains.

TERM DEPOSITS:
3 mth. 4.6%

maturity In such /w /\ GO/case only 05% h bUflttlw

payable on the 40 A CO/
withdrawn sum. Uli. II. /O

LOANS:
Mortgage secured 
for home purchase, 
renovations or investments

6.69% p.a.

WE CHARGE NO FEES

Melbourne 03 9328 3466 
Adelaide 08 8362 7377 
Sydney 02 9782 0082 

Fax 03 9328 4957
Entail: talka@access.net.au

Pranešimas Geelong’o ir 
Apylinkės lietuviams
Nepriklausomybės Šventės - 

Vasario 16-osios minėjimas yra 
ruošiamas sekmadienį, vasario 22 
dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose, 
Pcttitt Park, Beauford Avenue, Bell 
Post Hill.
PROGRAMOJE:

Nepriklausomybės Akto skaitymas, 
vėliavų įnešimas, himnas.

Sveikinimai: Apylinkės Valdybos 
pirmininko Stasio Šuto, Lietuvos 
Garbės generalinio konsulo Andriaus 
Žilinsko.

Meninėje dalyje: pasirodys svečiai 
- viešnios iš Melbourno - “Danos 
Sesės” ir choras “Viltis”, tautinių šo
kių grupė “Gegutė - Linas”.

Pietūs-$10.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

dalyvauti.
Gcclong’o Apylinkės Valdyba

Melbourno pensininkų dėmesiui
Pirmasis šiais 2009 metais Melbourno pensininkų susirinkimas - pietūs įvyks 

antradienį, vasario 10 dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose. Tuomet bus galima užsira
šyti į kovo 10 dieną planuojamą ekskursiją autobusu. Išvykoje-restorane-įvyks ir 
mūsų mėnesiniai pietūs. Užsirašydami visi įmoka po $10. Išvyksime 9 vai. ryto nuo 
Lietuvių Namų. Pensininkų Valdyba

Jau galite įsigyti
Australijos XXV Liet. Dainų Šventės DVD

DVD profesionaliai padarė mums gerai pažįstamo Algio Pluko anūkas 
Richard Monk. DVD susideda iš dviejų dalių.

Šis DVD - labai gražus prisiminimas kiekvienam Dainų Šventės choristui, 
taip pat tai gera dovana giminėms ir draugams. Kaina $25.

Skambinkit Richard Monk mob. tel.: 0414 747 292 arba Jadvygai Burokicnei 
tel.: (02 )9522 8275. Galite įsigyti ir Lietuvių Klube darbo dienomis.

AL Dienų leidinukų atspausdinta papildomai
XXV AL Dienų Sydnėjuje Ruošos Komitetas papildomai užsakė 30 AL Dienų 

leidinukų. Norintieji gali nusipirkti “Mūsų Pastogės” Redakcijoje. Kaina $5.

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Perth’o į Sydnėjų atvyksta kun. dr. Alfonsas Savickas. Rekolekcijos prasidės 

šeštadienį, vasario 28 dieną St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcomhe.
Uždarymas su pamaldomis įvyks sekmadienį, kovo 1 dieną.
Po pamaldų numatyti pietūs su svečiu. Dėl platesnės informacijos skambinkite

Danutei Ankicnei tel.: 98712524. Parapijos Taryba

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 Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wMW.users.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 (jskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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