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“Šiaurės šokiai” - “Dances of the North”

Lapkričio 4 dieną Sydnėjaus Latvių Namuose įvyko Skandinavijos ir Baltuos šalių 
šokių, muzikos ir dainų popietė, kurioje dalyvavo ir lietuvių tautinių šokių grupė “Sūku
rys”. Platesnį Algio Bučinsko reportažą (“Dances of the North”) skaitykite MP 3 psi.

Nuotraukoje - “Sūkurys”. Pirmoje eilėje iš kairės: Aušra Radzevičiūtė, Kristina 
Rupšienė, Marina Cox-Taylor, Irena Kalėdienė, Gailė Strolytė. Antroje eilėje: Gintaras 
Radzivanas, Arvydas Rupšys, Antanas Pasakantis, Juhani Pullinen.

Valdovų rūmai: žodis istorikams

Kairaitis LiBtuvos įvykių apžvalga
Lietuva pirmininkaus Europos 

Taryboje
Nuo lapkričio 8 dienos Lietuva šešių 

mėnesių laikotarpiui iš Lichtenšteino pe
rima Europos Tarybos pirmininkavimo 
pareigas. Šias pareigas eis Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Antanas Valionis.

AValionis, Europos Tarybos ministrų 
komitetui pristatydamas Lietuvos pirmi
ninkavimo prioritetus, pažymėjo, kad tero
rizmo veiksmai pakeitė tarptautinės ben
druomenės dienotvarkę. Jo manymu, 
“šiandien Europos Taryba turėtų visų pirma 
intensyvinti teisinės kovos prieš terorizmą 
priemones. Būtina bendradarbiauti ir ko
ordinuoti veiklą su kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis kaip: Jungtinės Tautos, 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija bei Europos Sąjunga’’. Jo 
nuomone, ypač svarbu skatinti dialogą tarp 
tautų bei religijų ir užtikrinti, kad priemo
nės, vartojamos kovoje su terorizmu, nepa
žeistų demokratijos principų ir pagrindinių 
žmogaus teisių.

Ministras tvirtino, kad savo pirminin
kavimo metu Lietuva aktyviai veiks už Eu
ropos Tarybos plėtrą ir naujų narių priėmi
mą, ir kad Lietuva sieks užtikrinti Europos 
Žmogaus Teisių Teismo efektyvumą.

Baigiant Lietuvos pimininkavimą, ge
gužės mėnesį Vilniuje bus surengta 110-ta 
Europos Tarybos Ministrų Komiteto sesija, 
į kurią atvyks 43 valstybių užsienio reikalų 
ministrai ar jų pavaduotojai ir Europos 

Tarybos ambasadoriai. Pagrindinė sesijos 
diskusijų tema bus “Regioninis bendradar
biavimas ir jo įtaka stabilumui ir demo
kratinėms reformoms Europoje”.

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
posėdyje dalyvavęs Rusijos užsienio reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas A Avdejev 
susirūpino, kad Lietuva nenaudotų šios 
svarbios ir įtakingos pozicijos spręsti Lie
tuvai svarbius klausimus ar siekti Lietuvai 
svarbių politinių tikslų. Jis perspėjo Lietuvą 
nesidangstyti Europos Tarybos autoritetu, 
pavyzdžiui, sprendžiant stojimo į NATO 
problemą. Jo manymu, Lietuva sieja artė
jančią ET Ministrų Komiteto sesiją "su tais 
įvykiais NATO bloke, kurie, lietuvių 
manymu, turi baigtis šalies priėmimu į 
NATO”. Šiam procesui Rusija priešinasi ir 
savo nepasitenkinimą A Avdejev yra išreiš
kęs Europos Tarybos gen. sekretoriui.

Reitingai keičiasi
Viešosios nuomonės tyrimo kompanija 

“Baltijos tyrimai” paskelbė gan sparčiai 
pasikeitusius Lietuvos žymiųjų politikų 
populiarumo reitingus.

Rugsėjo mėnesį 4% sumažėjęs Premje
ro Algirdo Brazausko populiarumas per 
spalio mėnesį nukrito dar 11 % ir dabar vos 
1% lenkia trečioje vietoje esantį Seimo narį 
Kazį Bobelį.

Pirmą vietą perima 6% praradęs Pre
zidentas Valdas Adamkus - jo populia
rumas siekia 65%, ABrazauską palankiai 
vertina 58%, K.Bobelį 57%. Ketvirtoje

ELTA Prezidentas Valdas Adamkus 
trečiadienį, lapkričio 7 d., priėmė Lietuvos 
istorijos instituto direktorių hab. dr. Alvydą 
Nikžentaitį ir Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto dekaną doc. Alfredą Bumb- 
lauską. Jų buvo paprašyta atlikti papil
domus tyrimus, reikalingus Vilniaus žemu
tinės pilies Valdovų rūmams atkurti. Šio 
paminklo archeologinius - architektūrinius 
tyrimus yra atlikusi specialiai sudaryta 
Žemutinės pilies tyrimo grupė. Papildomi 
tyrimai, kurių paprašyta imtis Lietuvos 
istorijos instituto bei Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto, daugiausia susiję su 
naujų dokumentų paieška. Prezidentas taip 
pat prašė atlikti viso projekto mokslinę 
ekspertizę, pasitelkiant tarptautinius 
ekspertus.

Tą padą dieną po pietų, kaip sakė Eltai 
dr. ANikžentaitis, jau surengtas pirmasis 
posėdis šiuo klausimu. Artimiausiu metu 
ketinama parengti tyrimų programą, su
daryti mokslininkų grupę, kuriems bus 
pavestas šis darbas. Taip pat bus sufor
muluoti ir pateikti Prezidentui istorikų 
samprotavimai Vilniaus žemutinės pilies 
klausimu. Tai, tikriausiai, bus daroma kartu 
su Istorijos fakultetu. Kalbėdamas apie pa
pildomas medžiagos paieškas, ANikžen
taitis sakė, kad didžiausios viltys siejamos 
su archyvais, kurie anksčiau lietuvių 
istorikams nebuvo prieinami. Per artimiau

Pranciškus Smuglevičius. Valdovų rūmai iš pietryčių pusės. 1785. Sepija.

vietoje Seimo ekonomikos komiteto pir
mininkas Viktoras Uspaskich spalio mėnesį 
aplenkė Seimo Valstiečių ir Nau-josios 
demokratijos frakcijos seniūnę Kazimierą 
Prunskienę ir susilaukė 56% reitingo. 
KPrunskienės populiarumas nepasikeitęs 
- 49%. Antrame penketuke: Rolandas 
Paksas 46%, Artūras Paulauskas 44%, 
Česlovas Juršėnas 39%, tik ką išrinktas 
Liberalų partijos pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas 38% ir Centro sąjungos lyderis 
Kęstutis Glaveckas 36%.

Didžiausią pasitikėjimą spalio mėnesį 
gyventojai išreiškė Lietuvos žiniasklaida - 
ja pasitiki net 75% apklausos dalyvių. 
Antroje vietoje - Bažnyčia su 64%. Pasiti
kėjimas Lietuvos Seimu per mėnesį nusmu
ko 2%. Seimą palankiai vertino tik 20% 
apklausos dalyvių. Nepalankiai Seimą 
vertina net 74% gyventojų. 

sią mėnesį institutas yra numatęs atlikti 
būtinas vidinių derinimų procedūras, susi
tarti su Rusijos archyvais dėl kolegiškos pa
galbos. Nors pastaruoju metu vėl atgijusios 
diskusijos dėl Valdovų rūmų atkūrimo su
skaldė visuomenę į karingai nusiteikusias 
dvi stovyklas, autoritetingiausių specialistų 
balso pasigesta tik dabar.

Antradienį, lapkričio 6 d., UNESCO 
Lietuvos nacionalinės komisijos iniciatyva 
buvo surengtas Tarptautinės paminklų ir 
istorinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lie
tuvos nacionalinio komiteto atviras posė
dis, skirtas specialiai Vilniaus žemutinės 
pilies klausimams. Kadangi diskusijoje dėl 
Valdovų rūmų atkūrimo tikslingumo dažnai 
remiamasi UNESCO autoritetu, Lietuvos 
nacionalinė UNESCO komisija ir paprašė 
ICOMOS Lietuvos nacionalinį komitetą 
argumentuotai išdėstyti savo poziciją šiuo 
klausimu. ICOMOS yra patariamoji 
UNESCO institucija - oficialus ekspertas 
visais kultūros paveldo klausimais.

ICOMOS Uetuvos nacionalinio komi
teto posėdyje prieita prie išvados, kad at
kurti Valdovų rūmai galėtų būti harmo
ningas XXI amžiaus paminklosaugos ir 
architektūros kūrinys, naujų laikų kultūros 
paminklas. Jokia traktuotė tarptautinėms 
konvencijoms neprieštarauja. Valdovų rū
mus siūlyta atkurti etapais, numatyti jiems 
daugiafunkcinę paskirtį.

Pasikeitimai Liberalų partijoje
Liberalų partijai išrinkus Eugenijų 

Gentvilą nauju partijos pirmininku, buvęs 
pirmininkas Rolandas Paksas apsiėmė eiti 
pirmininko pavaduotojo pareigas, bet atsi
statydino iš Seimo Liberalų frakcijos se
niūno ir opozicijos lyderio pareigų. R.Pak- 
sas neketina pasitraukti nei iš partijos, nei 
iš aktyvios politikos ir yra pasiryžęs dirbti 
partijos labui bet kokiame kitame partijos 
pirmininko pavaduotojo statusui atitinkan
čiame poste. R. Paksas iš minėtų pareigų 
pasitraukė vienybės vardan, kad į šias po
zicijas galėtų būti išrinktas naujojo lyderio 
šalininkas. Vienintelis kandidatas į frak
cijos vadovybę yra Gintaras Steponavičius. 
Privatizuojamos Lietuvos avialinijos

Ryšium Stt Lietuvos Avialinijų (LAI.) 
privatizavimu, Vyriausybė yra sukūrusi
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Greičiausių pasaulyje keleivinių lėk
tuvų karjera buvo dramatiškai nutrūkusi su 
Concorde avarija Paryžiaus oro uoste 
pernai liepos mėnesį, žuvus 113 žmonių. 
Inžinieriai yra tikri, kad jie numatė ir 
pašalino visus galimus pavojus naujos 
konstrukcijos Concorde lėktuvuose. 
Lapkričio 7 d. iš Paryžiaus ir Londono oro 
uostų skrydžiui į New York’ą pakilo du 
Concorde tipo keleiviniai lėktuvai. Anapus 
Atlanto jie iškilmingai pasitikti
♦ Pakistano prezidentas generolas 
Pervez Musharraf, raginęs JAV bombar
duoti taikinius Afganistane per musul
monams šventą Ramadan mėnesį, pakeitė 
savo nuomonę. Lapkričio S d. jis kreipėsi į 
JAV, kad būtų atsižvelgta į galimą blogą 
įspūdį musulmonų kraštuose, jei oro 
puolimai nebus sustabdyti, prasidėjus 
Ramadan mėnesiui.
♦ Lapkričio 8 d. Pakistanas liepė Taliban 
vyriausybei uždaryti savo konsulatą Ka
rachi mieste, o taip pat sustabdyti nuolatinę 
prieš JAV nukreiptą propagandą per savo 
diplomatinę atstovybę Pakistane. Šiuo 
metu Pakistane dar laikinai veikia trys 
Taliban konsulatai: Islamabad, Peshawar ir 
Quetta miestuose.
♦ Afganistane tebesislapstantis Osama 
bin Laden įkalbėjo video juostą, kurioje 
pirmą kartą pasigiria, kad jo vadovaujama 
al-Qaeda pogrindinė organizacija įvykdė 
rugsėjo 11 d. New York ir Washington 
teroristinius puolimus. Tūkstančiai žuvusių 
žmonių buvę ne civiliai, o JAV ekonominės 
galios rėmėjai ir tuo būdu teisėti jo or
ganizacijos taikiniai.
♦ Qatar emirate prie Persų įlankos 
susirinkę Pasaulio Prekybos Organizacijos 
atstovai lapkričio 10 d. nutarė priimti Ki

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

patarėjų grupę, susidedančią iš Vokietijos 
“Inde co n Consulting”, JAV aviacinės inži
nerijos biuro “Korac”, Suomijos teisinių 
paslaugų įmonės “Sorainen” ir audito 
bendrovės “Price Waterhouse Coopers”. 
Konsultantų paslaugos Lietuvai kainuos 
apie 600 000 litų.

LAL yra privatizuojama ypač nepalan
kiu laiku, nes beveik viso pasaulio aviacijos 
bendrovės po rugsėjo 11-tos teroristinių 
įvykių patiria didžiulius nuostolius - štai 
veiklą nutraukė Belgijos “Sabena” avia
linija. Panašus likimas gresia ir Šveicarijos 
“Swissair”, kuri yra Lenkijos oro linijų LOT 
strateginė investuotoja. Pagal Valstybės 
turto fondo privatizavimo direktorių Anta
ną Malikėną, realiausia numatyta preten
dentė LAL valdymui yra Skandinavijos 
SAS, bet, atsižvelgiant į esančias sąlygas, 
sunku spėti, kas dalyvaus privatizavime, 
nors besidominčių kompanijų buvo nemažai

Vyriausybė numato parduoti 49% 
nuostolingai dirbančios LAL akcijų už
sienio investuotojui. LAL turi apie 100 
milijonų litų vertės finansinių įsiparei
gojimų. Per paskutinį pusmetį bendrovė 
patyrė virš 8 milijonų litų nuostolio.
Ignalinos jėgainė uždaroma 2009?

Premjeras Algirdas Brazauskas lap
kričio 9-tą pareiškė, kad Lietuva yra 
nepatenkinta Europos Sąjungos nustatyta 
2009 metų Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymo data. Premjeras priminė, kad 
Lietuva šiuo klausimu dar nėra gavusi 
Europos Komisijos oficialios nuomonės.

Ingalinos elektrinės generalinis direk
torius Viktoras Ševaldinas, remdamas 
Premjerą teigė, kad 2009 lųetųterminas yra 
nepriimtinas, nes dar nebų&sųspėta atlikti 
pirmojo bloko uždarymo darbų. (Pirmasis
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niją į savo organizaciją, o lapkričio 11 d. 
pakvietė Taivaną irgi įstoti nare. Prieš 
gaudamos pakvietimą, abi valstybės turė
jo duoti atitinkamus pažadus ir pakeisti 
savo vidaus įstatymus, prieštaraujančius 
Pasaulio Prekybos Organizacijos įstatams. 
Lapkričio 7 d. Taivanas atšaukė įstaymą, 
draudusį tiesioginius ryšius su Kinija.
♦ JAV oro pajėgų remiama, Afganistano 
Šiaurinė Sąjunga pasiekė svarbių laimėji
mų prieš Taliban karines pajėgas. Lapkri
čio 10 d. Šiaurinė Sąjunga užėmė svarbų 
Mazar-e-Sharif miestą. Sekančią dieną 
užimti Maimana ir Pui-i-Khumri miestai, 
Taliban pajėgos atstumtos nuo svarbių 
punktų Uzbekistano ir Tadžikistano 
pasienyje. Lapkričio 12 d. Šiaurinė Sąjunga 
paskelbė užėmusi Herat miestą ir pradė
jusi Kabulo puolimą.
♦ Lapkričio 10 dieną John Howard 
vadovaujama koalicija įtikinančia persvara 
laimėjo rinkimus Australijoje. Šiuo metu 
ji tikisi turėti 80 vietų parlamento Ats
tovų Rūmuose (iš 150), darbiečiai turės 
67 vietas.
♦ Rinkimų sąrašuose matėsi ir lietuviš
ka pavardė: Vytautas Valasinavičius, at
stovavęs liberalų partijai Lingiari rinki
minėje apygardoje Šiaurės Teritorijoje. 
Toje apygardoje rinkimus laimėjo dar- 
biečių kandidatas.
♦ Lapkričio 11 d. rastas nužudytas Irian 
Jaya (Vakarinės Naujosios Gvinėjos) ne
priklausomybės šalininkų lyderis Theys 
Eluay. Jis buvo nežinomų asmenų pa
grobtas ir nukankintas lapkričio 10 d., 
grįžtant iš Indonezijos kariuomenės 
suruoštos tautos didvyrių pagerbimo 
šventės. Theys Eluay ilgus metus atstovavo 
Irian Jaya Indonezijos parlamente.

blokas bus uždarytas 2005 metais). V.Še- 
valdinas aiškina, kad vartotas pirmojo 
reaktoriaus kuras prieš jo palaidojimą turi 
būti septynerius metus “vėsinamas” spe
cialiuose apie 10 metrų gilumo ypač gryno 
vandens baseinuose (angliškai “cooling 
ponds”). Tad 2009 metais šie prūdai dar 
bus užimti pirmojo reaktoriaus kuro vėsi
nimu. Seimo komisijos Ignalinos proble
moms spręsti pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė siūlo, kad nuosekliau būtų 
antrąjį bloką uždaryti ne anksčiau kaip 
2012 metais.

Ignalinos pirmojo bloko uždarymo 
išlaidoms padengti tarptautiniai autoritetai 
yra skyrę daugiau kaip 200 milijonų eurų.

“Lietuvos energija” dirba 
pelningai

Reorganizuota įmonė “Lietuvos ener
gija” per pirmus 9 šių metų mėnesius 
uždirbo 73 milijonus litų ikimokestinio 
pelno - tai 21% daugiau negu pernai per 
tą patį laikotarpį. Bendrovės valdybos 
pirmininkas Jurgis Vilemas metinio pelno 
numato apie 100 milijonų litų.

Gerus bendrovės veiklos rezultatus 
nulėmė atnaujintas elektros eksportas į 
Baltarusiją ir 3.8% padidėjęs elektros 
vartojimas Lietuvoje. Be eksporto į Rusiją 
ir Baltarusiją, “Lietuvos energijos” pelnas 
galėjo būti nulinis. Pagal bendrovės pirmi
ninką, sekančių metų pelnas priklausys nuo 
Valstybės nustatytos elektros kainos. Įmo
nės žiniomis, Lietuvos gyventojams elek
tros tarifai gali padidėti net 6% už kilovat
valandę.

Vidutinis pastarųjų 9 mėn. elektros 
energijos tarifas vietos gyventojams buvo 
18.7 cento už kilovatvalandę (pernai 18.6 
cento), o eksporto tarifas 5.6 cento (pernai 
6.5). Sumažintas eksporto tarifas pajamas 

-sumažino net 13 milijonų litų.

ŽVILMMJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Kas svarbu išeiviams?
Perskaičiusi “Mūsų Pastogėje” žinutes 

apie pastangas Sydnėjuje supažindinti at
vykstančius tautiečius iš Lietuvos su paslau
gomis, kurias gali teikti seniau įsikūrusi 
bendruomenė, labai nudžiugau. Pagaliau - 
ledai pralaužtų pirmieji žingsniai padaryti 
Dabar lieka pats sunkiausias darbas - nenu
leisti rankų ir toliau purenti dirvą tolimesnėje 
sklandaus bendradarbiavimo eigoje. O šitoje 
palankioje dirvoje išaugs toji karta, kuri galės 
tęsti lietuvybės darbą Australijoje jau įkur
tuose Lietuvių Namuose, klubuose, sąjungo
se, lituanistinėse mokyklose, skautų ir kituose 
sambūriuose. Taip pat finansiškai padėti 
likusiems šeimos nariams, giminėms ir 
mokslo, labdaros ir kultūros įstaigoms tėvy
nėje. Svarbu ir tau kad toji karta galės pa
veikiai tęsti mūsų tikslus Australijoje ir padėti 
Lietuvai rikiuotis į lygiaverčių tautų gretas 
pasaulyje. Labai svarbūs tikslai

Tautiečiams, atvykusiems Australijon 
1948-49 metais ir dar kiek vėliau, labiausiai 
rūpėjo “atsistoti ant kojų”, tai yra įsidarbinti 
(atlikus privalomą 2-jų metų įsipareigojimą, 
kurio iš mūsų pareikalavo Australijos vyriau
sybė), susirasti būstą ir pagal galimybes įsigyti 
naują amatą ar profesinę specialybę, nes 
pasitaikė nemažai atvejų, kad turimi diplomai 
iš Lietuvos ir net E Vokietijos nebuvo pripa
žinti ar tik dalinai užskaityti į busimąjį moks
lo laipsnį Australijos universitetuose. Many
čiau, kad panašūs rūpesčiai, gal tik su viena 
kita išlyga, slegia ir dabar atvykstančius 
tautiečius. Kaip mums buvo nelengva, taip ir 
jiems nelengva, kai supanti aplinka, svetima 
kalba ir gyvenimo sąlygos yra taip smarkiai 
pakitusios. Tai svarbūs dalykai išeivių 
gyvenime.

Anksčiau ir vėliau atvykusiems bei įsikū- 
rusiems šiame žemyne rūpėjo ir rūpės pagalba 
Lietuvai Vieni tautiečiai tai vadina skolos 
atidavimu už gražią jaunystę, kiti nenori 
užmiršti savo šaknų, nes jos maitina asmenybę 
tvirtumu ir tyžtu, o dar kiti, laimingai išvengę 
50 metų trukusios sovietų okupacijos ir dar 
baisesnės Sibiro tremties, jaučia pareigą darbu 
ir materialine pagalba prisidėti prie Lietuvos 
atstatymo. Atstatymas suponuoja kriterijų: 
atstatyti į tą Lietuvos būvį, kurį vyresnioji 
išeivių karta pažinojo Lietuvoje? Gal vis 
dėlto, tai nebūtų visai tikslu. Jau peržengėme 
XXI amžiaus slenkstį. Kiti reikalavimai kitos 
galimybės, kiti tikslai ir, drįsčiau net tvirtintų 
kita mąstysena vyrauja pasaulyje. Manyčiau, 
kad vienintelis nepasikeitęs dėsnis yra išsi
mokslinimo reikmė, kurios horizontai yra ne
paprastai prapla tėję. Išsimokslinimo kriterijus

Brangs cigaretės ?
Lietuvoje gresia cigarečių kainų šuolis, 

nes Europos finansų ministrų (ECOFIN) 
susitikime buvo nutarta siūlyti Europos 
parlamento ratifikacijai padidinti minimalų 
cigarečių akcizą iki 64 euro (232 litų) už 
tūkstantį cigarečių. Lietuvos dabartinis 
akcizas yra 31 euro dydžio. Europos Ko
misija ragina šį minimalų akcizo dydį 
pasiekti 2007 metais. Lietuvos Europos 
komiteto vadovas Petras Auštrevičius 
viliasi, kad minimalus akcizo įgyvendinimo 
periodas gali būti pratęstas iki 2009 metų.

Cigaretes importuojančios įmonės 
“Japan Tobacco International” vadybi
ninkas Gintautas Dirgėla bauginasi kad 
greitai didinamas akcizas net keletą kartų 
padidins cigarečių kontrabandą į Lietuvą. 
Lietuvoje ši kontrabanda yra minimali 
(apie 10% rinkos) lyginant su Didžiąja 
Britanija, kur kontrabanda sudaro apie 
30% cigarečių rinkos. Šiuo metu beveik visa 
cigarečių kontrabanda per Lietuvą keliauja 
į kitas šalis. P. Auštrevičius siūlo, kad 
stambiai padidinta cigarečių kaina lemtų 
didesnę infliaciją.

lemia tautinio gerbūvio ir kultūros pakopas. 
O kaip mes galimpadėti jų siekti? Pradėkime 
nuo pačio svarbiausio mūsų tautos kertinio 
akmens-nuo mūsų kaimo. Padėkime kaime 
augančiam jaunimui išsimokslinti Jam tikrai 
nėra per geriausios sąlygos šioje srityje. Norė
dama suteikti paveikią pagalbą Lietuvos 
kaimu, LR Prezidento žmona p. Alma Adam
kienė įsteigė labdaros ir paramos fondą. 
Leiskite pacituoti fondo tikslus: ’’...Fondas 
buvo įkurtas tam, kad bent dalis Lietuvos kai
mo vaikų ir jaunuomenės neprarastų vilties ir 
tikėtų jog galės siekti mokslo. ’’Esminė Fondo 
veiklos nuostata - remti. Lietuvos krūmo vaikus 
ir vaikus, gyvenančius vaikų globos namuose. 
Tam tikslui kaimo mokyklose steigti popa- 
mokinio ugdymo klases, kuriose vaikainorma- 
liomis sąlygomis galėtų ruošti pamokas, 
turiningai leisti laisvalaikį - skirti jį savišvietai 
bei meniniam ugdymui. Tokio vaiko užimtumo 
ir lavinimo organizavimas yru bene realiausia 
galimybė leisti mažajam žmogui veikti aplin
koje, skatinančioje jo intelekto formavimąsi ir 
dvasinį bei fizinį tobulėjimą” “Preliminariai 
rėmėjų paaukotas lėšas Fondas paskirstė taip 
(2001 metais, aut): Kaimo vaikų rėmimui ir 
švietimui-80%, labdaringoms akcijoms-20%”

Reikėtų dar pažymėtų kad prieš dvejus 
metus pairtas Fondas "... nuolat rėmė ir globėjo 
keturiolika kaimo vidurinių ir pagrindinių 
mokyklų dvi pradines mokyklas, šešiolika vai
kų globos namų Fondo remiamos mokyklos 
gavo daug knygų 2000 m. padedant “Procter 
&Gamble”firmai vyko akėja: “Padekimevaikų 
norams tapti tikrove”, kurios metu paremti 
aštuoni vaikų namai ir internatai. Metų 
pabaigoje suorganizuoti piešinių konkursai: 
Kalėdinio atviruko ir2001 metų kalendorius... 
Įtradicinę šv. ŽOdėdų šventę Prezidentūroje buvo 
pakviesta vaikų iš aštuonių vaikų globos namų 
iš įvairių Lietuvos vietovių”

2002 m Fondas ir toliau rems popamo- 
kinio ugdymo klases kaimuose ir mažuose 
miesteliuose, toliau vykdys labdaringą akciją 
vaikų ligoninėms ir su organizacijų bei mece
natų pagalba organizuos kalėdinių davanų 
karavaną Fondo globojamiems vaikams.

Užbaigdama šį trumpą žvilgsnį negaliu 
nepaminėti Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjungos, kuri šiais metais paskyrė 
AUD $4,000 - AAdamkienės labdaros ir 
paramos fondui Būtų malonu paskaityti MP 
skiltyse ir kitų organizacijų bei pavienių as
menų finansinės paramos žinutes, skirtas 
Lietuvos kaimų mokykloms. Švietimo rėmi
mas Lietuvoje turėtų būti vienas iš svarbiausių 
prioritetų Lietuvos išeiviams, plačiai paskli- 
dusiems pasaulyje.

Isolda Poželaitė-Davis AM
Almos Adamkienės labdaros ir paramas 

fondas, Simono Daukanto a. 3., LT-2008 
Vilnius. Sąskaita: “Vilniaus bankas”; Nauja
miesčio a., tyk 260101730, Į .k. 9203759.

Nauji pasai - dėl užsienio
ELTA. Nuo 2003 metų sausio 1 d. 

turėtų įsigalioti ketvirtadienį, spalio 8 d., 
Seimo priimtas Paso įstatymas. Įgyvendi
nus jį, pasas taps ne asmens, o kelionės do
kumentu, skirtu vykti į užsienio valstybes. 
Pasą turėti nebus privaloma, jis bus iš
duodamas piliečio pageidavimu.

Pagrindinis Lietuvos Respublikos pilie
čio asmens dokumentas, patvirtinantis jo 
asmens tapatybę ir pilietybę, skirtas nau
doti Lietuvos Respublikoje, bus asmens 
tapatybės kortelė. Naujame pase bus įra
šytas asmens vardas, pavardė, lytis, gimimo 
data ir vieta, asmens kodas, pilietybė. Jame 
taip pat bus piliečio nuotrauka ir parašas. 
Keliems Seimo nariams pareikalavus, kad 
pase būtų įrašyta ir piliečio tautybė, Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto vicepirmi
ninkas Raimondas Šukys sakė, kad tokie 
duomenys, kaip tautybė, neturi teisinės 
reikšmės keliaujant į užsienį. Už Paso įsta
tymą balsavo 45 Seimo nariaų prieš buvo 
7, susilaikė 6 parlamentarai
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Eita ir Liet, grįžimo inf. centro biuleteniais.
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“Mūsų Pastogės” leidėjų 
pranešimas

Pranešame ir patiksliname pranešimų ir skelbimų sąlygas.
Bendrai, didesnių skelbimų kaina yra $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm 

per dvi skiltis.
Lietuviškoms organizacijoms yra teikiamos lengvatos. Jų pranešimai, 

jei jie yra tik informacinio pobūdžio, yra dedami kaip korespondencinės 
žinutės laikraščio skaitytojams. Jie nėra apmokami.

Lietuviškų organizacijų skelbimai apie renginius, kuriuose už įėjimą 
yra imamas mokestis, yra apmokami pagal užimto ploto dydį, su 15% 
nuolaida. Apmokami skelbimai yra talpinami rėmeliuose. Skelbėjai yra 
prašomi nurodyti redakcijai, koks turi būti skelbimo dydis ir kiek kartų 
jis turi būti spausdinamas. Reikalui esant, pravartu nurodyti ir kitus 
pageidavimus. Už kiekvieną tolimesnį skelbimo kartoj imą yra duodama 
50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai kainuoja $20. Užuojautos ir maži vienkartiniai 
apmokami skelbimai kainuoja $25.

“Mūsų Pastogės” sudėstymas yra baigiamas trečiadieniais, todėl 
pranešimus bei skelbimus redakcija turi gauti ne vėliau atitinkamo 
antradienio.. Tik ypatingais atvejais ir jei pranešimas ar skelbimas yra 
trumpas, jį dar įmanoma įterpti atitinkamo trečiadienio rytą.

Mieliems skaitytojams retkarčiais skundžiantis dėl suvėluoto “Mūsų 
Pastogės” pristatymo, dar kartą paaiškiname redakcijos ir ekspedicijos 
eigą. “Mūsų Pastogę” sudėsčius trečiadienį, laikraštis yra spausdinamas 
ketvirtadienį, adresuojamas ketvirtadienį po pietų bei vakare ir pašto 
skirstymo skyriui perduodamas penktadienį. Tokios tvarkos jau 
laikomasi daug metų, todėl suvėluotas laikraščio pristatymas adresatui 
nepriklauso nuo mūsų valios. Girdint nusiskundimų, jau ne kartą 
kreipėmės į Australia Post administraciją, tačiau suvėlavimų yra buvę 
ir pastaruoju metu. Patariame šiuo reikalu kreiptis į savo pašto skyrių, 
nes “Mūsų Pastogė” yra išsiuntinėjama tvarkingai ir laiku.

“Mūsų Pastogės” leidėjai

“Šiaurės šokiai” - “Dances of the North”

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė Gold Coast

Rugsėjo 26 (L, trečiadienj, Gold Coast Lietuvos Baleto Bičiuliai surengė video popietę, 
kurios metu buvo rodomi baletai “Kontrastai” ir “Šventasis Pavasaris”. Popietės metu 
Lietuvos baletui ir mokyklai surinkta virš $200. Nuotraukoje iš kairės, apatinėje eilėje: 
Lilian Walmsley, Mavis Krasauskienė; vidurinėje eilėje: Jennifer Rakauskienė, Vera 
Juozapavičienė (Gold Coast moterų ratelio vadovė), Dana Bartkevičienė, Carla Kent; 
viršutinėje eilėje: Juozas Songaila (Gold Coast seniūnas), dr. Ramutis Zakarevičius (ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas), Ramona Ratas-Zakarevičienė (LBB 
vykdančioji direktore), Joan Songailienė (Gold Coast Seniūnijos sekretorė), Lil Janovs.

Perth’o Lietuvių Namuose du įvykiai

Sekmadienį, lapkričio 4 dieną, Sydnė- 
jaus Latvių Namuose vyko Skandinavijos 
ir Baltijos šalių jungtinis koncertas. 
Programa prasidėjo suomių vestuviniu 
maršu, kurį atliko iš Newcastle atvykęs 
folklorinės muzikos instrumentinis an
samblis Salmiakki Pelimannit. Jie per visą 
popietę ne tik lydėjo šokių programą, bet 
ir įdomiai dalyvavo patys, papildydami ją 
vienos ar kitos tautos liaudies kūriniu

Malonu buvo stebėti jungtinės grupės 
- Švedijos, Estijos ir Latvijos - atliekamus 
šokius. Sukosi poros, keitėsi šokėjai poro
mis, štai Radzivanas su grakščia latvaite, o 
suomis su este... Šokėjų nuotaika, tautinių 
rūbų margumas, smagi muzika užvaldė ir 
žiūrovus. Tikrai jautėsi šiltos ir nuoširdžios 
draugystės popietė.

Norvegiją atstovavo tik viena solistė 
Marit Sehl, kuri labai profesionaliai atlik
dama liaudies etnografines dainas greitai 
nusipelnė žiūrovų simpatijas.

Mūsų “Sūkurys”, bandąs atsistoti vėl 
ant kojų, tesušoko tik vieną šokį “Suba
tėlę”. Bet Gintaras Radzivanas beveik 
nepraleido nė vieno šokio. Matėme jį 
grakščiai šokantį su įvairiomis grupėmis.

Suomių grupe “Kaleva”, nors jau ge
rokai “subrendęs” vienetas, be pertraukos

Lietuvių Namų varžytinės Geelonge
Jau praslinko daugiau kaip ketveri 

metai, kai Geelonge sudegė Lietuvių Na
mai Tbo reikalu spaudoje skaitėme daug 
įvairių straipsnių bei pasisakymų.

Atėjo ir Lietuvių Namų laidotuvių die
na - varžytinės, kurios įvyko spalio 27 
dieną, šeštadienį, 11 vai ryto, sporto aikš
telėje prie gretimai esančio sklypo. Atrodė, 
pats dangus užsirūstino, nes varžytines 
reikėjo pravesti po skėčių pastoge - lyg tai 
Lietuvių Namus stačiusių lietuvių ašaros 
byrėjo. Agentas, perskaitęs taisykles, ati
darė varžytines. Pirmiausia buvo varžomasi 

atliko net 5 šokius.
Latvių jauniausių ir gražiausių šokėjų 

grupė “Jautrais Paris” sušoko pora šokių.
Pirmą dalį užbaigė estai ir švedai, kartu 

sušokę po vieną švedų, suomių ir estų šokius.
Antroje dalyje latviai atliko 3 šokius, 

švedai irgi tris, o estai sušoko vieną švedišką 
ir tris savus šokius. Vėl klausėmės mielos 
solistės, kuri dainavo norvegų liaudies 
dainas, suomių instrumentalistai atliko 
kelias Baltijos šalių liaudies melodijas, tik 
gaila - nieko lietuviško. Pabaigai visos tau
tos kartu smagiai sušoko lietuvišką “Auš
relę”, norvegišką ir suomišką šokius.

Įdomiai keitėsi pranešėjai Kiekvienas 
pranešėjas pristatė kitos tautos grupę, api
būdindamas jos nueitos veiklos kelią. Ne
pastebimai prabėgo tris valandas trukusi 
popietė. Visi šokėjai - ilgi ir trumpi, ploni ir 
stori, jauni ir pagyvenę - programą atliko la
bai nuoširdžiai Matėsi, kad žmonės šoka 
džiaugdamiesi, su meile, ir kad tikrai mėgsta 
šokį. Malonu buvo ir mums žiūrovams. Išė
jome pagyvėję, pailsėję, praskaidrėję ir 
pajaunėję. Pilna salė žiūrovų užpildė visas 
kėdes. Kai kurie net atsirėmę j sieną stovėjo. 
Jų tarpe ieškojau lietuvių, tačiau teradau vos 
tik penkis. Gaila, kad susidomėjusių tebuvo 
tik tiek Kodėl? A.Bu-kas

dėl salės, kuri stovėjo ant atskiro sklypo. 
Varžovai už ją pasiūlė $40 000, įsivaržė iki 
$62 000. Dėl gretimai esančio sklypo - 
sporto aikštės - varžovai varžėsi stipriau. 
Jį pardavė už $67 500. Sklypą nupirko tas 
pats salės pirkėjas, už viską sumokėda
mas $129 500. Žinoma, iš tos sumos dar 
reikės sumokėti varžytinių ir teisinių rei
kalų išlaidas. Į varžytines susirinko ir gražus 
būrelis lietuvių, paskutinį kartą pastovėti 
ant nuosavos žemės, prieš galutinai apsi
gyvenant nuomininko pastogėje.

Juozas Galius

Spalio 14d. Perth’o Bendruomenės Val
dyba Lietuvių Namuose suruošė derliaus 
nuėmimo pobūvį, o Vakarų Australijos 
Liet. Sąjungos Valdyba tą dieną sušaukė 
narių bendrą metinį susirinkimą.

liroj po 12 vai į Lietuvių Namus pra
dėjo rinktis tautiečiai pavalgyti, pasimatyti 
pasikalbėti ir drauge praleisti sekmadienio 
popietę. Atvyko 50 asmenų, tad buvo links
ma ir smagu. Po skanių pietų prasidėjo 
oficialioji dalis.

Bendruomenės Valdybos pirmininkas 
A Čižeika pasveikino susirinkusius ir pasi
džiaugė, kad tiek daug susirinko. Padėkojo 
salės ir Namų tvarkytojams bei šeiminin
kėms už skanių pietų paruošimą. Pranešė 
pobūvio programą pastebėdamas, kad čia 
taip pat įvyks Sąjungos narių metinis susi
rinkimas, po kurio bus loterija ir kavutė.

Toliau tęsė sakydamas, kad susirinkome 
paminėti derliaus šventę, kurią rudenį (pas 
mus pavasaris) švenčia kai kurie kraštai. 
Skaitęs, kad Vilniuje, Vingio parke šiemet 
ta proga buvo išgerta daug alaus, nes lie
tuviškas alus yra geros kokybės. Kaune, 
prie Vytauto Didžiojo paminklo ir visame 
Kauno centre buvo suruošta derliaus nuė
mimo šventė. Joje dalyvavo 14 rajonų ūki
ninkai, amatininkai, saviveiklininkai. Buvo 
galima ne tik apsipirkti, bet ir pašokti, pa
dainuoti ir, žinoma, išgerti alaus bei užkąsti.

Iš savo prisiminimų sakė, kad jo laikais 
Lietuvoje ūkininkai nuimdavo derlių talkos 
būdu, pasidarydavo savo alaus ir pasivai
šindavo. Vaikai po bulviakasio susikurdavo 
iš virkščių laužą ir kepdavo bulves, kurios 
jiems būdavo labai skanios. Po to jis pa
kvietė Valę Repševičienę papasakoti savo 
įspūdžius iš apsilankymo Lietuvoje.

Jai padėkojęs už įdomius prisiminimus 
iš Lietuvos, pirmininkas pirmiausia pasvei
kino gimtadienio proga čia esančius ben
druomenės veikėjus ir paprašė visų sudai
nuoti sukaktuvininkams “Ilgiausių metų”. 
Toliau sekė pranešimai apie gautą kores
pondenciją: dėl dvigubos pilietybės, dėl 
apsilankymo vizų ir Rhein Donau klubo 
kvietimą atsilankyti pas juos į “Oktoberfest”.

Pasibaigus pranešimams, susirinkimas 
buvo perduotas Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkui E.Stankevičiui. Šis pakvietė Sąjun
gos sekretorių prie paruošto stalo ir pra
nešė, kad metinis Sąjungos narių susi
rinkimas bus vykdomas pagal paruoštą 
darbotvarkę. Užklausė, ar esą norinčių 
šiam susirinkimui pirmininkauti ir sekreto
riauti. Norinčių neatsiradus, jis sutiko 
pirmininkauti o A Čižeika - sekretoriauti. 
Šie buvo 2 pirmieji darbotvarkės punktai.

Eita prie trečiojo. Praėjusių metų Są
jungos narių susirinkimo protokolą per
skaitė AČižeika. Pataisų neatsiradus, jis 
buvo priimtas ir pasirašytas.

Pirmininkas E.Stankevičiaus pranešė, 
kad metai praslinko be ypatingų įvykių. 
Salė ir sklypas prižiūrimi ir, esant reikalui 
kas reikia sutaisoma. Sąjunga stengiasi 
padengti išlaidas iš pajamų, todėl prašė 
susimokėti nario mokestį, kuris yra svarbus 
įnašas Sąjungai. Už finansinę paramą 
padėkojo Bendruomenės Valdybai ir 
B.Radzivanienės šokių mokyklai Kadan
gi šios Valdybos kadencija baigėsi nariai 
turės galimybę išsirinkti naują Lietuvių Są
jungos Valdybą. Baigė padėkodamas Val
dybos nariams, būreliui talkininkų ir ki
tiems, paaukojusiems laiką ir darbą Lie
tuvių Namų priežiūrai.

• Penktas darbotvarkės klausimas buvo 
V-bos iždininko VFranco pranešimas. 
Pagal praėjusių metų apyskaitą, pajamas 
sudarė: salės nuoma (iš bendruomenės ir 
šokių mokyklos) - $2 887, surinkta nario 
mokesčio - $270, kitos - $168.35. Viso - 
$332 5.35. Išlaidos: mokesčiai ir draudi
mas - $1836.68, elektra - $305.85, salės 
išlaikymas - $302.59, kitos - $398.65. Viso 
-$2843.77. Ūko-$481.58.

Šeštas. Kontrolės komisijos pranešimą 
atliko AKateiva. Jis pranešė, kad knygos 
vedamos tvarkingai. Išlaidų ir pajamų kvitų 
įrašai atitinka pakvitavimus ir pinigų sumos 
bankuose patvirtintos bankų pareiškimais. 
Vis dėlto jis padarė keletą pastabų dėl ge
resnio dokumentų laikymo.

Septintas. Valdybos rinkimai. Susirin
kimo pirmininkas dar kartą pasakė, kad 
šios Valdybos kadencija pasibaigusi ir prašė 
siūlyti kandidatus į naują Valdybą Sekė tyla 
ir nė vienas nepasisiūlė. Pb kiek laiko buvo 
pasiūlyta, kad buvusioji Valdyba sutiktų 
būti renkama sekančiai kadencijai. 
Kiekvienas jos narys buvo paklaustas, davė 
savo sutikimą ir rankų plojimu buvo pa
tvirtintas naujai kadencijai. Todėl naują 
Valdybą vėl sudarė: E.Stankevičius, 
AČižeika, V Francas ir M.Stankevičienė.

Kontrolės Komisijos rinkimas buvo 
panašus į Valdybos rinkimus. Naujų narių 
kontrolės komisijai sudaryti neradus, buvu
sieji nariai AKateiva ir AKaminickas suti
ko pasilikti ir sekančiai kadencijai

Sekė gausi1 loterija. Dar gerta kavutė, 
vaišihtasi pyrag£$, O po to žmonės pradėjo 
skirstytis, ■'dtebr

Sutrumpinta iš 
Vak. Austr. Liet.”Žinutės”
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Lietuva iš arti
Grūto parkas
Dar būdama Australijoje girdėjau prie

šingų nuomonių apie Grūto parką: vieni 
manė jį esant reikalingu, kiti - žalingu. 
Pasipiktinimas juo ypač padidėjo po to, kai 
amerikiečių bei australų spauda ėmė rašyti 
apie šį stebėtiną reiškinį: nuo Sovietinės 
okupacijos išsivadavusioje valstybėje įsteig
tas to režimo diktatorių skulptūrų parkas. 
Norėjau pati pamatyti šį parką ir susidaryti 
nepriklausomą nuomonę.

Oras pasitaikė nuostabiai gražus ir ke
lionė per jaukius Dzūkijos kaimus buvo lyg 
ir grįžimas į prieškarinės Nepriklausomos 
Lietuvos laikus: per vidurį kaimo - gatvė, 
iš abiejų pusių sustatytos gryčios, su lan
ginėm ir aptvertais gėlių darželiais. Važiuo
jant bendrakeleiviai pasakojo, kad dar ne
seniai parko vietoje buvo pelkės ir tik p. Mali
nauskui tą klampynę įsigijus, visas plotas 
tapo prieinamu. Ir iš tiesų, jau įrengtas 
privažiavimas: didelė išcementuota mašinų 
stovėjimo aikštelė, modemiški tualetai, o 
platūs išasfaltuoti keliai veda į patį parką.

Pirmiausia atvykusius pasitinka vago
nas, pastatytas ant bėgių, tarytum pasiruo
šęs kelionei.. Tai vagonas, kokiais sovietai 
trėmė mūsų žmones į Sibirą. Vienoje pusė
je prikaltas (po stiklu) aprašymas. Jame 
(nufotografavau) atspausdintas tekstas, 
kuris paaiškina, kas buvo atsakingas už 
trėmimus (išvardintos pavardės), kada jie 
buvo vykdomi ir kokiais būdais.

Po šios įžangos mus pasitiko gigantiški 
“darbo didvyrių”, komunistų kovotojų, ko
munistų vadų milžiniškos skulptūros. Prie 
kiekvienos iš jų (prie pat tako) stovėjo įce- 
mentuotos ir įstiklintos tų “didvyrių” ap
žvalgos su jų gyvenimo aprašymu, eitom 
pareigom ir jų “pasiekimais” okupaciniuo
se darbuose.

Kiek paėjus, prisiartinome prie didelio 
pastato, kuriame įrengtas tikras muziejus, 

su sovietinio laikotarpio dokumentacija. 
Didžiulėje salėje visos sienos ir išilgai susta
tyti stalai apkabinėti ir apkrauti įvairiau
siais įsakymais, slaptais nurodymais (dažniau
siai rusų kalba), to meto laikraščių kopijo
mis, daugelio ištremtųjų, suimtųjų istorijo
mis. Sunku viską prisiminti, bet čia galima 
būtų praleisti ištisą dieną beskaitant tuos 
dokumentus.

Grįžus į parką, vėl matėm skulptūras, 
dažnai vis pasikartojančių savininkų. Dau
giau matėsi Lenino negu Stalino skulptūrų. 
Neužmiršti buvo ir lietuviai komunistai: V. 
Kapsukas, ASniečkus. A. Venclova, K. Po
žėla ir kt. Iš moterų “didvyrių” prisimenu 
tik Salomėją Nerį ir Marytę Melnikaitę.

Einant per Grūto parką, iš dešinės 
vingiavo mažas upeliukas, už kurio pama
tėm “stebėjimo bokštus” su prožektoriais, 
aptvertus spygliuota tvora ir elektrifikuo
tom vielom. Toliau matėsi tremtinių barakų 
stogai. Tokių “stebėjimo bokštų” yra keli 
ir nors Grūto upelis nedidelis, bet vargu ar 
daug kas jį galėtų peršokti be įsibėgėjimo. 
Be abejo, tikrovėje vandens perkasai buvo 
žymiai platesni, o prieš šokant (ar plau
kiant) reikėtų pralįsti elektrifikuotas tvo
ras, išlikti elektros nenutrenktam ir žvalgy
bininkų bei jų šunų nepastebėtam...

Mano vilniečiai draugai pažindavo tai 
vieną, tai kitą skulptūrą, stovėjusią Vilniaus 
aikštėse ar gatvėse. Sakė, kad tada jų 
beveik nepastebėję, nes viena - jos buvo 
ant aukštų papėdžių, o antra - dideliame 
gatvių eisme niekas ir laiko neturėjęs pakel
ti akis į viršų. Tačiau dabar, nuleistus ant 
žemės, geriau įsižiūrėjo.

Visos skulptūros-didelės ir mažos, o taip 
pat ir gigantiški bareljefai - yra skoningai 
išdėstyti. Prie kiekvieno, be jokių išimčių, 
surašyti istoriniai duomenys, neužmirštant 
paminėti egzekucijų, persekiojimų, grąsi- 
nimų, demagogijos ir kitų “gerų darbelių”. 
Parkas yra gausiai lankomas ekskursijų bei

Žurnalistas Juozas Žitkauskas prie Grūto parko pradžioje stovinčio vagono į Sibirą.

privačių grupių. Sunku ir patikėti, kad tik 
prieš kelerius metus čia buvo klaupus pelky
nas. Dabar gi - gražiai išplanuotas parkas, 
su nutiestais keliais ir tilteliais, įsteigtas mu
ziejus, įrengti restoranai ir vaikų aikštelės 
su visom linksmybėm: sūpynėm, šliauž- 
tuvais (slippery dip) ir kitomis pramogomis.

Kitą dieną, palyginimui, nusprendžiau 
dar kartą nueiti į “Genocido aukų muziejų” 
Vilniuje, Aukų gatvėje. Muziejus įrengtas 
buvusiose NKVD patalpose, kur buvo nu
kankinti šimtai disidentų bei kitų įtariamų, 
įskųstų žmonių. Visa dokumentacija telpa 
mažam kambarėlyje. Tai daugiausia foto 
kopijos, prisegtos prie sienos, kartais ir 
origjnali nuotrauka. Apatiniame aukšte, 
požemyje - kameros, tikrosios egzekucijos 
vietos su šaudymo skylėm sienose, su 
skandinimo įtaisais, su dvigubom užcemen
tuotom grindim, kur iki dabar yra užsilikę 
nukankintųjų kaulai (neturi lėšų jų palai
dojimui). Sunku lyginti abu muziejus, nors 
abu byloja apie tuos pačius įvykius. Vienas 
atvirame lauke, gražioj aplinkoj, kitas - 
požemyje, gūdžioj prieblandoj, kur kalba 
ne vizualiniai popieriniai dokumentai, ne 
skulptūros ir bareljefai bet storos krauju 

aptaškytos sienos. Manyčiau, kad jie abu 
yra vienodai reikalingi, nes sklaido tos 
pačios istorijos tuos pačius puslapius, tik 
kitais būdais, kitomis formomis.

Man atrodo, kad visas triukšmas dėl 
Grūto parko yra nerimtas. Kaip man pasa
kojo žmonės iš kaires ir dešinės, pagrinde 
tai buvo konkurencijos atvejis, nes vienam 
pradėjus ir kitiems paaiškėjo geros finansi
nės perspektyvos ateityje. Tačiau laimėjo 
energingesnis, vikresnis, sugebėjęs aplėkti 
įvairiausias vietoves, supirkti reikiamas 
skulptūras ir visai vienas, be jokios valstybi
nės pagalbos įkurti ir parką, ir muziejų, ir 
restoraną. Rodė man ir šalia parko esančius 
grybų bei uogų apdirbimo fabrikėlius, taip 
pat esančius p. Malinausko nuosavybėje. 
Vietiniams žmonėms visa tai yra tikra do
vana, nes siaučiant didžiausiai bedarbystei 
gyventojai yra įdarbinami. Juk reikia darbo 
rankų parko ir muziejaus priežiūrai nekal
bant apie grybų ir uogų fabrikus. Be abejo, 
negalima užmiršti ir turizmo, ir istorijos pa
mokų kita, be ašarų, lengvesne forma, tin
kamesne užsienio lankytojams.

Nuvažiuokite, patys įsitikinsite.
Genovaitė Kazokienė

Automobilių vagys - rekordininkai
Praėjusiais metais buvo užfiksuotas re

kordinis pavogtų automobilių skaičius per 
visą Lietuvos istoriją -5185. Tačiau atrodo, 
kad šiemet vagys užsimojo sumušti šį re
kordą. Jei automobilių vagysčių staiga dėl 
kokių nors priežasčių neims mažėti, per 
2001 m. greičiausiai bus pavogta arti 5500 
automobilių. Vien per devynis šių metų mė
nesius buvo pavogti 4105 automobiliai, o 
tai yra gerokai daugiau nei per visus 1999 
m Rugsėjį užfiksuotas dar vienas absoliu
tus rekordas - per parą visoje Lietuvoje 
pavogti net 35 automobiliai.

Spėjama, kad automobilių vagių suakty
vėjimas gali būti susijęs su būsima griežta 
Rusijos muitų politika - nuo kitų metų pla
nuojama didelėmis sumomis apmokestinti 
į Rusiją įvežamus užsienietiškus automo
bilius, todėl jų paklausa greičiausiai kris. 
Matyt dabar vagys bando kiek įmanoma 
daugiau pasipelnyti kol sąlygos dar palankias.

Įvairiais apskaičiavimais, organizuotų 
automobilių vagių grupuočių metinė apy
varta Lietuvoje siekia 30-40 mln. litų. Dalis 
šių pinigų skiriama naujokų vagių apmo
kymui, įrankių, sudėtingos įrangos, reika
lingus neutralizuoti automobilių apsaugos 
sistemoms, pirkti Nemažai šių pinigų išlei
džiama garsių ir profesionalių Lietuvos 
advokatų paslaugoms apmokėti. Neabejoja
ma, kad kažkiek iš šios sumos nutrupa ir 
korumpuotiems policijos ar kitų teisėsau
gos institucijų pareigūnams.

Profesionaliausiose vagių grupuotėse 
dirba kelios dešimtys asmenų, griežtai pasi
skirsčiusių savo pareigomis.Vieni renka 
informaciją apie automobilio,' kurį ketina
ma pavogti, savininką, jo įpročius, kiti 
įsilaužia į automobilį ir jį nuvairuoja į sau
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gią vietą, dar kiti automobilį saugo, perda
žo, perkala kėbulo numerius, suklastoja 
dokumentus. Nusikaltėlių gretos kasmet 
pasipildo naujais veidais. Vis dažniau auto- 
mobolių vagių bendrininkais tampa nepilna
mečiai. Ne vienas jų vykdo nusikaltimus ne 
savo valia, o spiriamas susiklosčiusių aplin
kybių. Vagysčių organizatoriai pasirenka 
maždaug 14-16 metų paauglius iš asocialių 
šeimų ar šeimų, kuriuose vaiką augina vie
na motina. Nusikaltėlis vaiką paperka dos
numu - duoda jam pinigų, kartu sakydamas, 
kad grąžinti nereikės, arba kad vaikas galės 
atiduoti skolą kada nors ateityje. PO savai
tės kitos “geradarys” staiga pareikalauja 
atiduoti skolą. Jei vaikas pinigų neturi, jam 
liepiama pavogti nurodytą automobilį.

Kas trečias ketvirtas automobilis pava
giamas Kaune, tačiau šios rūšies nusikal
timų išaiškinamumas mieste pats mažiau
sias - tik apie 4-5%. Per metus automobilių 
vagysčių Kaune padaugėjo 38% (Lietuvoje 
tik 13.3%). Naujų prabangių automobilių 
savininkai net vengia važiuoti į Kauną, nes 
čia yra didesnis pavojus nei kituose mies
tuose, jog automobilis bus pavogtas arba 
atimtas jėga. Kauno kriminalinės policijos 
nuomone, didelę įtaką situacijai mieste 
turėjo tai, jog į Kauną grįžo bene daugiau
siai amnestuotųjų. Iš jų apie 50 profesio
nalių automobilių vagių.

Policijos duomenimis, Kaune atsiranda 
kas antras pavogtas automobilis. Policija 
aptinka tik nedidelę dalį pavogtų transporto 
priemonių, tariau mieste klesti išpirkų verslas. 
Neoficialiais apskaičiavimais, kas trečias 
pavogtas automobilis atgaunamas vagims 
sumokėjus dalį jo vertės. Tik maždaug5-10% 
automobilių išgabenami į užsienį. Nors 
Kaunas pirmauja Lietuvoje pagal naujų

Daugiakalbis leidinys apie Lietuvą
pomis anotacijomis”, - teigė leidyklos vadovė.ELTA. Neseniai Vilniuje įkurta leidykla 

“Nacionalinė knyga” Vilniaus rotušėje pri
statė pirmąjį savo leidinį: Lietuvą pasauly
je reprezentuosiančią knygą “Su meile - 
Lietuva”. Kaip sakė leidyklos direktorė, 
pagrindinis puikiai išleistos knygos tikslas 
- kurti Lietuvos, kaip patrauklios šalies, 
įvaizdį. ‘‘Šiuo leidiniu sieksime sulaužyti 
įsisenėjusius stereotipus ir pristatyti Lietuvą 
pasauliui kaip modernią, sparčiai besivys
tančią ir vakarietišką valstybę ”, - sakė lei
dyklos vadovė.

Anot leidėjų, ligi šiol apskritai nebuvo 
tokios knygos, kuri tinkamai reprezentuotų 
šių laikų Lietuvą. “Visi buvę leidiniai apie 
šalį apsiribojo nuotraukų albumais su trum- 

automobilių vagystes, tačiau pagrindinis 
Kauno vagių grobis - maždaug dešimties me
tų vokiški automobiliai Maždaug keturios iš 
dešimties tokių mašinų būna išardomos ir 
parduodamos dalimis automobilių sąvarty
nuose. Policijos operatyviniais duomenimis, 
Kaune automobilių vagystėmis verčiasi apie 
400-600 žmonių. Dalis jų ne kartą buvo su
laikyti ar nuteisti, tačiau dėl švelnių įstatymų 
greitai vėl atsidurdavo laisvėje.

Lietuvos kriminalinės policijos pareigū
nai jau ne pirmi metai aktyviai bendradar
biauja su kolegomis iš Vokietijos. Kauno orga
nizuotos automobilių vagių grupuotės se
niai tapo Vokietijos policijos galvos skaus
mu. Pasak policijos vadovo E.Ušinsko, yra 
žinomos keturios stambios Vokietijoje vei
kiančios nusikaltėlių gaujos iš Kauno. Jos Vo
kietijoje išvysčiusios plataus masto veiklą 
ir savo rankose laiko visą vagystės procesą 
nuo automobilių užsakovo ieškojimo ir do
kumentų klastojimo iki mašinų pergabeni
mo į bet kurią Europos šalį. Neseniai vokie-

Knyga “Su meile - Lietuva” aprėpia ne 
tik šalies gamtą, miestus, istoriją, architek
tūrą, bet ir politinius bei kultūrinius įvykius, 
mokslo pasiekimus, įvairius renginius ir 
pramogas. Knyga išleista 16 000 egzemp
liorių tiražu šešiomis kalbomis: lietuvių, 
anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir lenkų. Kny
goje stengtasi atspindėti ne tik politinius 
ar ekonominius reiškinius, bet ir pačius 
populiariausius pramoginius renginius, ku
rie galėtų pritraukti svečių iš užsienio. Į 
Lietuvą pristatantį leidinį taip pat įtraukta 
turistinė informacija, muziejų, parkų bei 
kitų lankytinų vietų aprašymai su nuo
traukomis.

čiams su Lietuvos policijos pagalba pavyko 
prisikasti prie vienos lietuvių gaujos, kurioje 
veikia apie 40 žmonių. Gaują pavyko išaiš
kinti po to, kai vienas jos narių sutiko bendra
darbiauti su teisėsauga. Ne per seniausiai 
viename Vokietijos garaže, kur buvo perka- 
linėjami automobilių kėbulų numeriai, bu
vo sulaikyti dar keturi kauniečiai.

Policijos pareigūnai perspėja, kad nega
lima padėties šiame mieste vertinti atsietai 
nuo situacijos visoje Lietuvoje. Kaunas gal 
yra tik ryškiausias procesų, vykstančių vi
soje Lietuvoje, pavyzdys. Pasak krimina
linės policijos biuro, automobilių vagysčių 
skaičiaus augimas arba mažėjimas priklau
so ne tik nuo geresnio ar blogesnio policijos 
darbo, bet ir nuo daugybės ekonominių, so
cialinių, netgi politinių veiksnių. Irvisų pir
ma bene didžiausią įtaką šios nusikaltimų 
rūšies suklestėjimui paskutiniaisiais metais 
padarė įstatymo pataisos, sušvelninančios 
atsakomybę už automobilių vagystes.

Arūnas Ivaškevičius,“Kauno diena”

4



IŠ REDAKCIJOS PAŠTO Labdara - abipusis gėris
Gerb. Redakcija,

Retkarčiais mieli lietuviai, kurių glo
boje teko laimė 1997-1998 m. praleisti 11 
mėnesių nuostabioje Australijoje, atsiunčia 
įdomią “Mūsų Pastogę”. Perskaitau viską 
nuo pradžios iki galo.

Dažnai kyla mintis, kaip galėčiau prisi
dėti, kad laikraštis niekad neužgestų, bet 
būtų laukiamas kiekvieno lietuvio namuose.

Iš tikrųjų Lietuvoje visko yra. Aš galė
čiau ir man būtų labai malonu neatlygin
tinai bendradarbiauti Jūsų laikraštyje, 
suteikiant informaciją apie Įvykius Lietu
voje, atsiunčiant fotonuotraukų ir kL

Atsiliepdama į p. J.Rinkaus pastebėji
mą apie šventes Lietuvoje drįstu išsiųsti jų 
sąrašus. Pagarbiai

Bernadeta Kučiauskaitė, teisininkė, 
(iki pareikalavimo, LT - 3036 Kaunas, 
Lithuania)

Kadangi be J.Rinkaus ir daugiau MP 
skaitytojų domėjosi, kokios dienos Lietuvo
je dabar laikomos Švenčių dienomis ir ko
kios yra atmintinos dienos, spausdiname jų 
sąrašus. Red.

Švenčių dienos:
1. sausio 1 d. - Naujųjų Metų diena;
2. vasario 16 d. - Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena;
3. Kovo 11 d. - Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo diena;
4. sekmadienį ir pirmadienį - krikščionių 

Velykos (pagal vakarietiškąją tradiciją);
5. gegužės 1 d. -Tarptautinė darbo diena;
6. pirmąjį gegužės sekmadienį - Motinos 

diena;
7. liepos 6 d. - Valstybės (Lietuvos kara

liaus Mindaugo karūnavimo) diena;
8. rugpjūčio 15 d. - Žolinė (Švč. Mergelės 

Marijos ėmimo į dangų diena);
9. lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų diena;
10. gruodžio 25 d. ir 26 d. - Kalėdos;

Atmintinos dienos:
1. sausio 1 d. - Lietuvos vėliavos diena;
2. sausio 13 d. - Laisvės gynėjų diena;
3. kovo 4 d. - Lietuvos globėjo šv. Kazi

miero diena;
4. kovo 20 d. - Žemės diena;
5. gegužės 7 d.-Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos diena;
6. gegužės trečiasis sekmadienis-Partiza

nų pagerbimo, kariuomenės ir visuome
nės vienybės diena;

7. birželio 1 d. -Tarptautinė vaikų gynimo 
diena;,

8. birželio pirmasis sekmadienis - Tėvo 
diena;

9. birželio 14 d. - Gedulo ir vilties diena;

10. birželio 15 d. - Okupacijos ir genocido 
diena;

11. birželio 23 d. - Birželio sukilimo diena;
12. birželio 24 d. - Rasos (Joninių) diena;
13. liepos 15 d. - Žalgirio mūšio diena;
14. liepos paskutinysis sekmadienis - Jūros 

diena;
15. rugpjūčio 23 d. - Juodojo kaspino diena;
16. rugsėjo 1 d. - Laisvės diena;
17. rugsėjo 8 d. - Šilinė (Švč. Mergelės Ma

rijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo 
karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės apgynimą diena;

18. rugsėjo 22 d. - Baltų vienybės diena;
19. rugsėjo 23 d. - Lietuvos žydų genocido 

diena;
20. spalio 5 d. - Tarptautinė mokytojų diena;
21. spalio 25 d. - Konstitucijos diena;
22. spalio antrasis šeštadienis - Derliaus 

diena;
23. lapkričio 2 d. - Mirusiųjų atminimo 

(Vėlinių) diena;
24. lapkričio 23 d. - Lietuvos karių diena;
25. lapkričio 30 d. - Mažosios Lietuvos pri

sijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto 
diena;

26. gruodžio 10 d. - Tarptautinė žmogaus 
teisių diena;

Atviras laiškas
p. A. Karazijienei

Perskaičius p. A.Karazijienės rašinį 
(AfP Nr.42), man kilo įvairios mintys. Ir 
nesutinku, kad tie, kurie nepritaria Val
dovų rūmų atstatymui, nueis iki tokio taš
ko, kad paneigs tautinių šokių bei chorų 
reikšmę - irgi nenorėdami jų paremti.

Dėl Valdovų rūmų aiškiai pasisakau: 
tegu stato tie, kurie nori ir turi pinigų. 
Tai duotų darbo ir bedarbiams. Bet ne
prašyti ir neprievartauti valstybinio Lie
tuvos iždo, kuris jau dabar nepajėgia 
išsiversti. Esu tikra, kad ir visi kiti 
vienminčiai labai dėkingi būtų tiems, 
kurie tą kilnų darbą atliktų ir net tuos 
didžiulius rūmus išlaikytų atstatę.

Bet jeigu tie rūmai dar daugiau skriaus 
Lietuvos gyventojus, nemokant jiems 
algų, nemokant ūkininkams už įvairias 
ūkines gėrybes ir jie negalės net sėklų 
nusipirkti... kas bus Lietuvoje?

Mano nuomone, ir didikai ilgai nega
lės išsilaikyti be vargšo darbininko. Ką 
reikš tas grožis? Ta kultūra - be žmogaus, 
kuris ja gėrėtųsi? Ką reikš ta kultūra 
vaikui, kuris neturi batų eiti į mokyklą? 
Arba tokio vaiko tėvams?

Su Valdovų rūmais palyginote Prezi
dentūros atstatymą. Mano nuomone, Pre
zidentūra yra valstybės ir valdytojų rūmai 
- namai, kuriuose priimami svečiai ir

Padedant nuskriaustam ar stokojančiam, 
visuomenėje randasi daugiau atjautimo, 
solidarumo, žmogiškumo. VL.

Lietuvoje neseniai didžiuliu labdaros 
koncertu buvo atšvęstas Vytauto Lands
bergio Fondo dešimtmetis. Fondas 
susikūrė 1991 m. norvegų tautos dėka, kai 
visopa-saulio lietuviai tikėjosi, kad Lietuva 
bus pagerbta Nobelio Taikos Premijos 
įteikimu Vyt. Landsbergiui. Deja, premiją 
gavo M. Gorbačiovas. Nusivylę buvo ne tik 
lietuviai. Norvegų tauta, parodydama 
solidarumą mūsų taikiai kovai, surinko 
pinigus ir įteikė Norvegų Tautos Taikos 
Premiją - 3 milijonus kronų (maždaug 1 ..35 
mln. litų) - Vytautui Landsbergiui.

Šie pinigai liko Norvegijos banke kaip 
nejudinamas kapitalas, o palūkanos buvo 
skirtos Fondo apyvartai Lietuvoje. Trys 
ketvirtadaliai Fondo lėšų skiriama likimo 
nuskriaustiems vaikams, o vienas ketvir
tadalis -jauniems menininkams remti.

Praėjus dešimtmečiui, išleista ataskai
tinė knygelė su veiklos duomenimis. 
Neskaitant smulkių asmeniškų pašalpų 
rūbais, pinigais ir vaistais, kaip pavyzdį 
paminėsiu kai kuriuos stambesnius šal
pos atvejus.

Kaimiško rajono Skuodo ligoninės vaikų 
akių ligų kabinetui 1999 m. nupirkta moder
niausia oftalmologinė įranga už 39 000 litų. 
(Tame rajone 1994 m. akių ligomis sirgo 392 
vaikai, o 1998 m. - jau 684! Vežioti vaikus į 
Kauną ar Klaipėdą kaimo žmonėms buvo per 
sunku). Kauno universitetinei vaikų ligoninei 
Fondas skyrė 230 000 litų klausos sutrikimų 
centro įrangai. Fondas finansavo ir centro 
darbuotojų kursus Vokietijoje.

Šiaulių ligoninė už Fondo skirtus 33 000 
litų įsigijo specialius baldus ir įrankius 
sutrikusio vystymosi vaikams lavinti. 
Susikrovę tas priemones gydytojai bent du 

sprendžiami Lietuvos reikalai. Juos lyginu 
kaip su gyvenamais namais, kuriuose 
gyvenam ir juos nuolat remontuojam ar 
keičiam. Tačiau to jausmo ir reikalo 
nejaučiu Valdovų rūmams - bent šiuo 
metu. Ir vis peršasi dar nemalonesnė 
mintis, kad statyba gali greitai būti 
sugriauta. Juk visame pasaulyje vyksta 
neramumai. Jau nelabai tikri esame, ar 
galėsime laisvai skraidyti į Lietuvą?

Gaila, kad lyginate šokius ir dainas su 
rūmais. Kad ir gražūs būtų tie rūmai, bet 
tai nejudantis pastatas, kuriame tik viduje 
galima džiaugtis ar liūdėti. Gi tautiniai 
šokiai - tai gyvas jausmas, tai draugystė, 
palietimas vienas kito, žvilgsnis į akis, 
veido išraiška, gyvas jausmas ir net viens 
kitam... Tautinių šokių grupės ir šiandien 
šoka ne tik lietuviams, bet ir australams, 

kartus per mėnesį važiuoja į kaimus, kur 
lavina vaikus ij^parodo motinoms, kaip 
reikia dirbti su vaiku namuose.

Vilniuje - įranga ortopedinėms opera
cijoms už 80 000 litų, elektriniai vežimėliai 
už 15 000 Ii tų; kūdikių klausos diagnos
tikai - 20 000, naujagimių regos gydymui - 
55 000 litų. (Per metus pagydyti 3 140 
kūdikiai). Vaikams su širdies ligomis - 
137000 litų.

Nuo įsikūrimo pradžios gydymo įstai
goms paaukota virš 351 000 JAV dolerių.

Jaunųjų menininkų šelpimui -100 000 
JAV dolerių. Išplėtus veiklą - kompiute
riai provincijos mokykloms už 240 000 litų.

Savaime aišku, kad vien iš palūkanų 
tokios veiklos nebūtų galima išvystyti. 
Fondo sekretorė O. Miliauskaitė pasakoja:

’’Pagrindiniai mūsų rėmėjai yra Ame
rikos, Kanados ir Australijos lietuviai. 
Lietuvos verslininkai mažai padeda. Au
koja kai kurie privatūs asmenys, jų taute ir 
pats V Landsbergis (230 OOOLt.) ir Gražina 
Landsbergienė (19 000 Lt.). Amerikoje 
privačių aukotojų yra gana daug. Adelai
dėje mirusi B.Žilinskienė Fondui skyrė virš 
$15 000palikimą. Aukojo ir kitos valstybės 
arba jose veikiančios organizacijos (Pran
cūzijos, Vokietijos).

“Lietuvos Žinios", kurios ne dažnai at
randa gerą žodį veiklai, susijusiai su V. 
Landsbergio vardu, vis dėlto pažymi, kad 
A.Brazausko ir R.Pakso fondai, staigiai 
sublizgėję, labai greitai užgeso, bet “kili-mas 
ir kritimas karjeros laiptais niekaip nepaveikė 
tik konsevatorių lyderio V Landsbergio 
labdaros fondo veiklos. Jis iki šiol gyvuoja 
gana sėkmingai. ”

V.Landsbergio Fondo sąskaita yra 
Vilniaus Banko Vilniaus filiale:

Banko kodas 260101777;
valiutinės sąskaitos Nr. 57089505 .

A. Karazijienė

net parlamentarams. Kiek jaunimo pami
lo Lietuvą aplankę ją!

Chorai dainuoja be rūmų ir be namų, 
džiugina tautiečius ir svetimtaučius savo 
dainomis. Keliauja su savo dainomis ne 
tik lankydami Australiją, bet ir užsienį. 
Dainuoja įvairiausiuose minėjimuose, 
dainuoja linksmas ir lūdnas dainas, gieda 
bažnyčiose, palydi jau atsiskyrusius iš 
mūsų eilių. Ir aš labai džiaugiuosi esanti 
maža tų chorų dulkelė. Tautiniai šokiai ir 
chorai davė mums progos supažindinti - 
pristatyti Lietuvą morvveliškiams, iš-kelti 
Lietuvos vėliavą Morwelio paradų 
aikštėje. Tūriu pasigirti, kad tą vėliavą aš 
pati pasiuvau. Ir lietuvių veikloje daly
vauju visą laiką - kartais net sunkiai įga
lėdama. Su pagarba,

Monika Sodaitienė

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Į namus tik parvažiavęs, 
Nuosavoj vonioj Dulkelė, 
Stropiai maudo kūną savo, 
Linksmai skamba jo dainelės. 
Širdį glosto nujautimas: 
Juk čia pat susitikimas!

Atlasęs gėlių bukietą, 
(Lyg liežuvį būt prarijęs) 
Na ir stovi prieš Loretą, 
Parsiradęs Dulkė Pijus. 
Lyg be žado jis negali, 
Nors ką pasakyt našlelei!

“Kaltas esu, ką daryti? 
Kaip man jos atsiprašyti? 
Šitaip man per ausį “pylė”.” 
(Kalba su savim Pijušas) 
“Ji tikriausiai mane myli 
Ir iš meilės šitaip mušas.” 

Ir drąsa parodė kelią, 
Susigraužusiam Dulkelei: 
Metęs ant grindų pakietą, 
“Kas bus - ta s-bus”, pagalvojęs, 
Čiupo į glėbį'Loretą 
Ir “atleisk prašau” kartojo...

Stasio Montvidoeūės ir piešiniai
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Svečias iš Lenkijos
Jau treti metai, kai Sydnėjuje gyvena 

dar prieš olimpiadą atvykęs Vaidas Sa
kalauskas. Dirbdamas prie olimpinių sta
tybų ir pradžioje gyvendamas buvusiame 
olimpiniam name, jis aktyviai įsijungė į 
mūsų lietuvišką gyvenimą, dalyvaudamas 
sportiniame “Kovo” gyvenime, o dabar net 
tautinius šokius šoka. Anksčiau, būdamas 
olimpinio namo seniūnu, jis man labai 
daug padėjo.

Prieš porą savaičių Vaidas iš Lenkijos 
išsikvietė savo jaunesnį brolį Tadą paatosto
gauti Australijoje. Tadas Sakalauskas jau 
aštuoneri metai gyvena ir dirba Lenkijos 
sostinėje Varšuvoje. Niekada anksčiau jis 
net negalvojo gyventi Lenkijoje. Tačiau 
prieš aštuonerius metus į Vilnių iš Varšuvos 
atvažiavo prestižinės moterų kirpyklos 
vadovas, kuris rinko jaunus kirpėjus va
žiuoti į Lenkiją pasimokyti ir pasižiūrėti 
kaip dirbama. Jo firma Vilniuje norėjo 
atidaryti tokią pat ištaigingą kirpyklą, kokią 
jis turėjo Varšuvoj. Į tų išrinktųjų skaičių 
pateko ir Tadas. Varšuvoje jis mokėsi ir 
dirbo labai geroje moterų kirpykloje. 
Vėliau buvo nuvažiavęs stažuotis į Paryžių 
Grįžęs gavo darbą vienoje iš geriausių 
Varšuvos moterų kirpyklų Tadas darbu yra 
patenkintas, turi daug klienčių ir gyvenimas 
Varšuvoje yra normalus. Kai tik yrą lais
vesnis ir turi galimybę, važiuoja į Lietuvą 
pas savo artimuosius, nes 470 kilometrų 
kelionė trunka apie 5 vai. Uždarbis yra 
geras ir jeigu jis dirbtų tokioje prestižinėje 
kirpykloje Lietuvoje, jo uždarbis būtų 
mažesnis. Varšuvoje gyvena apie 2 milijonus 
gyventojų tad ir turtingų žmonių ten yra 
daugiau negu Vilniuje. Apskritai Lenkijoje 
uždarbiai yra didesni ir bedarbių mažiau 
bet viskas priklauso nuo žmogaus suge
bėjimų o pragyvenimas yra maždaug toks 
pats kaip Lietuvoje.

Varšuvoje, kaip ir visur kitur, yra

kur - kaip?
pavojingų kvartalų, kur vakarais vaikščioti 
yra nepatartina. O šiaip Varšuvoje gal net 
pavojingiau negu Vilniuje. Varšuvoj yra 
daugiau jaunų banditų ir daugiau tų skus
tagalvių, kurie diskotekoje gali gana greitai 
tave patvarkyti, ko Vilniuje kaip ir nėra. 
Lietuvių ten daug nesusitinka, nes dirba 
ilgas valandas. Tiri kelis lietuvius draugus, 
su kuriais ir bendrauja.

Australijoje jam labai patinka. Geras 
oras, ypač graži gamta, o pats gyvenimas 
yra daugiau pritaikytas žmogui, todėl jis yra 
daug lengvesnis negu kitur. Nors čia, 
Sydnėjuje, gyvena jo brolis, o geri moterų 
kirpėjai uždirba didelius pinigus, bet visą 
laiką gyventi čia nenorėtų. Australija yra 
labai toli, ypač nuo Lietuvos, į kurią Tadas 
važiuoja labai dažnai ir prie savo gimtinės 
yra labai prisirišęs. Iš Australijos to padaryti 
jis negalėtų Pinigų Varšuvoje jam užtenka. 
Ir gyvenimu bei darbu ten yra patenkintas. 
Kol kas jis yra nevedęs, bet turi gerą draugę 
ir vieną dieną gal jie sukurs šeimą.

Tad laikykis, Tadai, laimingos kelionės 
į namus ir nepamiršk savo naujų draugų ir 
artimųjų Australijoj.

Lietuviai moko australus
Praėjusią savaitę Lietuvoje krepšinio 

žinias gilino 14 Australijos krepšinio spe
cialistų. Tai vaikų ir jaunių komandų tre
neriai, kuriems vadovavo Australijos 
Krepšinio Federacijos atstovas P. Hunt Ši 
grupė Vilniuje ir Kaune stebėjo treniruotes 
Š. Marčiulionio ir ASabonio vaikų krepši
nio mokyklose, stebėjo Lietuvos vyrų ir 
merginų varžybas. Ši grupė pati pasiprašė 
Lietuvos krepšinio vadovybės, kad jiems 
būtų leista atvažiuoti į Lietuvą pagilinti 
žinias jaunių krepšinio treniravime. Prieš 
tai jie buvo Amerikoje ir ten stebėjo Ame
rikos koledžų ir universitetų paruošimus, 
jaunių treniravimą.

Apdovanoti “Kovo” jauniai
Lapkričio 3 d. Sydnėjaus Lietuvių Klu

be sporto klubo “Kovas” valdyba apdova
nojo geriausius praėjusio sezono jaunius 
krepšininkus. Klubo pirmininkė Jacintą 
Ankutė ir krepšinio vadovas M.Wallis

t

Jaunosios kovietės laukia savo eilės...

pasveikino visus geriausius savo jaunius ir 
įteikė jiems dovanas.

Jaunučių iki 10 metų amžiaus 
komandos, kurias treniruoja R.Kasperai- 
tytė pagrindiniai žaidėjai yra: L.Šepokas, 
J.Šepokas, A.Lennox, N.Lee, D.Gakas. 
Didžiausią pažangą yra padaręs L.Labutis. 
Daugiausiai kamuolių į krepšį primėtė 
A-Belkus, geriausia sviedinių nuėmėja 
G.Gakas ir geriausias gynėjas R.Gibietis.

“Kovo” iki 14 metų amžiaus jauniai yra 
treniruojami M.Šepoko. Komandą sudaro: 
M.Belkus, N.Šliogeris, A.Karp, Y.Gakas, 
J.Lee, D.Popenhagen, LKarp ir M.Kalė- 
da. Didžiausią pažangą yra padariusi 
M.Belkus. Naudingiausias komandos 
žaidėjas išrinktas savo grupėj į NSW 
katalikų mokyklos rinktinę, važiuoti į Q- 
dą yra D.Šepokas.

Ar žinote, kad?
□ Už 12 mėnesių Sydnėjuje įvyks pa

saulio homoseksualistų sporto varžybos, 
taip vadinamos “Gay Games”. Šių varžybų 
rengimą Sydnėjus laimėjo iš kitų Amerikos, 
Danijos ir Vokietijos miestų, pasiūlydamas 
geriausias sportui sąlygas ir gaudamas visus 
buvusius olimpinius sporto įrengimus. Iki 

šiol jau yra užsiregistravę 7000 dalyvių iš 
įvairių valstybių. Nežinia, ar kas atstovaus 
Lietuvai?

□ Dešimtadalis Australijos vaikų mo
kyklose būna trumpiau, negu prie televizi
jos. Mokslininkų tyrinėjimu, prie TV jie 
praleidžia 630 valandų, tai daugiau nei 
pusė pamokų laiko. Tai ir yra daugelio vai
kų nutukimo priežastis. Tai reiškia, kad 
vaikai per mažai išeikvoja energijos, mažai 
sportuoja ar dalyvauja sportiniuose žaidi
muose.

□ Brangiausias pasauly futbolininkas 
(soccer) yra prancūzas Z.Zidan, kurį nese
niai Madrido “Real” nupirko iš Tiirino “Ju
ventus” už 65 milijonus Amerikos dolerių. 
Jis buvo pripažintas geriausiu praėjusio 
sezono Italijos čempionato žaidėju.

□ Futbolas svarbiau už blondines ir 
modernią muziką. Kai į Omano dykumą 
atvyko koncertuoti gražuolė blondinė Geri 
Halhwell, jos koncertas buvo kariuomenės 
vadovybės atidėtas kelioms valandoms, nes 
tuo metu buvo žaidžiamas futbolas tarp 
Anglijos ir Graikijos, ir visi norėjo tuo 
metu stebėti futbolą.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-45

Jis jau vos neverkė, kai išgirdau panelės 
Gėlytės balsą, griaudžiant man: “Ale, tu ir 
vėl mušiesi Šiandien pasiliksi valandą po 
pamokų. Aš tave dar išmokysiu, kaip elgtis 
padoriai” “Bet, panele mokytoja. Čia ne 
vien mano kaltė,” - gyniausi aš. “TU tik dar 
ištark man vieną žodį ir sėdėsi dvi valandas 
po pamokų.”

Dauguma draugų gyveno šalimais, nes 
visi namai toje gatvėje buvo paskirti lie
tuvių pabėgėliams. Kiekvieną kartą, kai 
išeidavau laukan į gatvę, susitikdavau kokį 
nors pažįstamą, nes dabar gyvenau apsupta 
savo amžiaus vaikų. Tai buvo laimingiau
sios mano gyvenimo dienos.

Pasibaigus mokyklai, mes draugės 
susitikdavom po sena obelim, kur kalbė
davomės, žaisdavom ir juokaudavom. Jeigu 
ateidavo berniukai mus erzinti, kartais mes 
juos nuvydavom, bet dažniausiai leisdavom 
prisijungti prie mūsų. Vakare senoji obelis 
buvo pamėgta jaunų žmonių. Visuomet 
suolas buvo užimtas mėnesienoje besigla- 
monėjančių porelių. Man labai parūpo, ką 
jie ten tiek ilgai kalba ir daro. Vieną naktį 
tėvams nuėjus miegoti, išslinkau į lauką. 
Dabar aš tikrai viską sužinosiu, kas ten 
darosi, pagalvojus nusišypsojau. Bet vietoj 
to pajutau stiprius tėvoupirŠtus, tempiant 
mane už ausies. “Ka4 tau leido į juos 
žiūrėti? Nedrįsk tu mari mokytis tų ne
gražių dalykų. Marš į savo lovą.” “Kokius 
blogus dalykus? Aš dar nieko blogo
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nepamačiau ir neišgirdau...” Dar nebaigus 
visko išsakyti, mano užpakalis buvo taip 
gerai ištiesintas, kad po to visą savaitę 
negalėjau atsisėsti

Praėjo keli mėnesiai nuo mūsų apsigy
venimo šiame lageryje. Buvo jau vėlus 
ruduo. Kiekviena šeima turėjo mažiausiai 
po kambarį kur gyventi Viengungiai buvo 
paskirti po kelis į kambarį. Sugrūstai 
gyvenant, kildavo daug barnių ir peštynių, 
nes visiems reikėjo prisitaikyti viens prie 
kito, nežiūrint būdo, profesijos ir išsila
vinimo. Stovykloje susikūrė įvairiausios 
organizacijos. Lietuvis chorvedys įsteigė 
chorą, priimdamas tik žmones su geriau
siais balsais. Kiekvieną kartą mes didžia- 
vomės savo choru, kai tik išgirsdavom juos 
dainuojant lietuviškas dainas.

Studentai ir kiti jauni žmonės sudarė 
tautinių šokių grupę. Jie ne tik mus links
mino savo šokiais, bet buvo kviečiami pasi
rodyti ir sąjungininkų kariuomenei. Garsi 
Lietuvos balerina įkūrė baleto mokyklą. 
Kai kurios mano klasės draugės ir draugai 
pradėjo ją lankyti. Aš jiems pavydėjau, 
nesuprasdama, kodėl ir aš negalėjau ten 
dalyvauti. Bet gėdinausi paklausti, bijo
dama būti išjuokta, lyg būčiau turėjus dvi 
dramblio kojas. Susikūrė daug lietuviškų 
komitetų, kurių nariai gavo įvairiausius 
titulus. Tarp jų buvo ministras, ministro 
brolis, daugybė direktorių, aukštų valdi
ninkų iš įvairių ministerijų, advokatų, 
teisėjų ir karininkų. Jie visi dabar buvo 
.pabėgėliai, tokie pat kaip ir mes, nebe- 

užimantys tų svarbių vietų. Buvome išdidūs, 
kad šioje lietuvių bendruomenėje tarp 
mūsų gyveno operos solistai teatro artistai 
ir kiti menininkai.

Ilgą laiką man maišėsi visi tie negirdėti 
garbingi titulai, nes tokių aukštų ponų aš 
niekada nebuvau prieš tai sutikus. Einant 
į sandėlį pasiimti maisto davinius, mama 
mane mokindavo. “Ale, būk gera mergaitė. 
Visada nusilenk žemai kai susitiksi mi
nistro žmoną ir nepamiršk gražiai nusišyp
soti karininkų ponioms. Ir būk gerutė, pa
rodyk pagarbą tiems svarbiems žmonėms, 
kad nereikėtų man gėdytis už tave.” Tokie 
mamos pamokslai mane tik pykino, nes aš 
visada buvau pasirengus atstatyti ragus 
prieš tuos, kuriems turėjau nusižeminti

Dažnai pagalvodavau apie Stasę ir 
Joną, kurie mane mėgo ir vertino kaip mer
gaitę, o ne dėl to, kad mano tėvai buvo jų 
darbdaviai Kartais negalėdama nutylėti 
ginčydavaus ir su mama. “Kodėl aš turiu 
jiems lankstytis? Jie yra tokie pat pabėgėliai 
kaip ir mes. Kodėl aš turiu jiems užpakalius 
laižyti?” “Ale, nekalbėk taip. Tii tik man 
gėdą darai. Dievuli, kokią nemandagią 
dukterį aš užsiauginau,” - pielavodavo 
mama, kol aš jai nusileisdavau.

Tėvo pažiūros buvo kitokios ir aš dažnai 
jį girdėjau nesutinkant su mamos nuomo
ne. “Ką jie galvoja, kas jie yra tokie? Man 
užteko jiems lankstytis Lietuvos laikais. 
Negi tu jau pamiršai, motina, kaip mes 
ūkininkai turėdavom valandom laukti, kol 
prieidavom prie kokio nors miesto valdi
ninkėlio, kuris galutinai suteikdavo malonę 
mus priimdamas. Neminėk man tos niekam 
netikusios bandos...” “Nustok ginčytis, tė

vai, ir paklausyk manęs. Tavo pažiūros 
nepadės mūsų šeimos gerbūviui,”- gyve
nimiška mama bandydavo jį nuraminti. 
“Daryk ką tu nori, bet palik mane ramy
bėje. Aš nematau reikalo vaidinti tą, kuom 
aš nesu. Dirbu nuoširdžiai, veždamas mal
kas lageriui ir man to užtenka. Nustok 
pliurpus man apie tuos kilnius ponus.” “Gal 
tavo teisybė, mano mielas, bet mudu abudu 
puikiai žinom, kad šitie ponuliai ir dabar 
tebesėdi įvairiausiuose komitetuose. Net 
ir mūsų maisto normos nuo jų priklauso.”

Vaikai mokykloje priėmė mane tokią, 
kokia aš buvau. Jiems nebuvo svarbu, kad 
mano tėvas buvo kaimietis, ūkininkas. Aš 
irgi niekada jų neklausinėjau, kokias pro
fesijas ir kokius titulus jų tėvai turėjo. Mes 
visi lankėm tą pačią mokyklą, kartu spor- 
tavom ir skautavom. Mano silpnybė buvo 
mokyklos pamokų namų darbai. Niekada 
negalėjau prisiversti daryti daugiau negu 
būtinai reikėjo, bet dažnai mano pastangų 
neužteko. Ir taip išmokau nusirašinėti nuo 
savo draugų. Bet kai ateidavo metų galo 
egzaminai, aš visada puldavau į paniką, nes 
negalėjau sugalvoti kaip dar apgauti mo
kytoją. “O, Romai kaip aš išlaikysiu tuos 
egzaminus?” - verkdama guosdavaus jam. 
“Zioplele, aš nežinau, kas su tavim yra? 
Kodėl tu nesimokai laike metų? Tada 
neturėsi jokios bėdos juos išlaikyti” - jis 
niekada nerodė man užuojautos.

Ir taip visada ruošiantis egzaminams, 
paskutinę minutę man reikėdavo prisėsti 
prie knygų ir prakaituoti ne vieną dieną ir 
naktg

(Bus daugiau)
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C.N. 001 522 087
Statement of Financial Performance for the Period Ended June 30, 2001

2001 2000
REVENUE
Subscriptions „Our Haven“ 39 830 36 684
Advertising Revenue 5 697 7 096
Interest Received

EXPENSES

578
46105

436
44 216

Editors Remuneration 15 300 14 700
Typesetting 7 730 7 960
Administration & Despatch 7 527 7128
Postage 16 742 17 069
Printing Materials 432 169
Printing Costs 23 673 20529
Office & Related Expenses 1645 1062
Telephone 1239 833
Internet 412 -
Insurance - Workers* Compensation 910 994
Repairs & Maintenance 148 130
GST 721 -
Depreciation 1916

78 395
268

70842EXPENDITURE IN EXCESS OF REVENUE 32 290 26626
46105 44 216

’’r.'

ACCUMULATED FUNDS
Balance at Beginning of Period 14 707 21 372
Plus: Donations, Bequests,

Fund Raising Activities 40 916 19 911

Plus: New Member Fees ___ 50
55 673

____50
41 333

Less: Trading Deficiency 32 290 26 626
BALANCE AT END OF PERIOD 23 383 14 7.0.7

In memoriam
A+A Elena Baltuskaitzė-Ziginskienė

1911.04.01 - 2001.11.03^ -.mlnA
Elena gimė 1911 m. balandžio 1 dieną 

Liepojos mieste, Latvijoje. Kaune baigė 
“Aušros” gimnaziją. Kauno universite
te susipažino su Jeronimu Ziginsku 
(1906.03.04-1964.11.27), už kurio vėliau 
ištekėjo. Artėjant antrajai rusų okupaci
jai, pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje 
gyveno anglų zonoje, Uchtėje.

1949 metais “Dundalk Bay” laivu at
vyko į Naująją Zelandiją. Elena apsigy
veno Aucklando mieste. Penkerius metus 
ji praleido Hobarte, Tasmanijoje, pas savo 
dukrą Aldoną.

Po trumpos ligos, lapkričio 3 dieną, 
Elena užbaigė savo žemišką kelionę. Liū
desyje liko jos dvi dukros - Aldona ir 
Danutė su šeimomis.

Ilsėkis ramybėje, miela Elena.
Minvydas Palubinskas

Netekus mylimos žmonos ir mamytės, židinietės
a.a. Salomėjos Bungardienės

vyrui Liudui, dukroms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
Geelongo sen. skautų “Židinio” sesės ir broliai

Buvusiai Sydnėjaus pensininkų draugijos “Neringa” pirmininkei
a.a. Sofijai Šaparienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai su šeima ir visiems artimiesiems
Sydnėjaus lietuvių pensininkų draugija “Neringa”

Sofijai Šaparienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Carmen ir giminėms užsienyje 

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

■ ...

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at June 30, 2001
2001 2000

ACCUMULATED FUNDS
Members' Entrance Fees 5 025 4 975
General Funds 18 358 9732

2nsi 14 707
REPRESENTED BY:

NON - CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 15 810 15 810

Less: Depreciation 10087 _8 171
* 5 723 _7 639

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. -...IQO 100 :

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 2620 552

Commonwealth Bank 4 405 1 107
Lithuanian Co-op. Credit Society "Talka" 16 722 9187

23 747 10 846

TRADE RECEIVABLES
Subscriptions "Our Haven" 1 0 463 17 324
Advertising Charges ...3 740 .2034

■ ■ 14 203 39.358

TOTAL CURRENT ASSETS 37 950 30 204
TOTAL ASSETS 43 773 32943

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors 5 180 10 864
Subscriptions Paid In Advance 15 210 12 372

20 390 23 236
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 23 383 14 707

A+A Viktorui Gabui
mirus Kanadoje, brolį - mūsų mielą kanklininką Aleksą Gabą, jo šeimą bei 

artimuosius Kanadoje ir Lietuvoje liūdesio valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir drauge liūdime.

Visas Melbourne Kanklių Ansamblis

A+A Sofijai Šaparienei
pasitraukus Amžinybėn, dukrai Carmen ir jos šeimai reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.
Salomėja Grybienė ir šeima

A+A Salomėjai Bungardienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai - sporto klubo “Vilkas” pirmininkei - 

Teresei ir artimiesiems.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDF., FAIRFIELD, N.S.W. 
Itl. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

a

Knygos išleidimo Vajaus komitetas 
nuoširdžiai dėkoja Adelaidės Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos Valdybai už jų 
įdėtas pastangas ir darbą surenkant 300 
dolerių sumą dėl knygos išleidimo, taip pat 
ir asmenims, prisidėjusiems prie šios aukos.

Aukojo: $300 - Adelaidės Liet. Kata
likių Moterų D-jos Valdyba, $50 (200) - 
Marija Geštautienė, $15 (25) - Aldona 
Vyšniauskienė.

Didelis ir nuoširdus Ačiū visiems 
aukotojams. Norintieji prisidėti prie šios 
knygos išleidimo, aukas galite siųsti, 
užrašant ant čekio “Kengūrų ir koalų

Kengūrų ir koalų pašonėje”
pašonėje” ir siųsti adresu:

Marytė Šidlauskienė j

22 Stradbroke Dve.,
St. Albans 3021, Victoria
Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėjuje 

galite įdėti į banką “Talka”, sąskaitos Nr. 
9307, arba Melbourne asmeniškai galite 
perduoti Vajaus komiteto nariams: VJab- 
lonskienei, SLŠiuškui arba M. ir E.Šid- 
lauskams. . ..df. ?<.

Iš anksto dėkoja jums
h J ūbi Marytė Šidlauskienė

Vajaus komiteto pirmininkė
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Kariuomenės Šventės minėjimas Melbourne
įvyks sekmadienį, lapkričio 25 d. sekančia tvarka:

U vai. šv.Jyftšios Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
Tolimesnė minėjimo tąsa -130 vai. Lietuvių Namuose.

Prašome organizacijas į bažnyčią atvykti su vėliavomis.
LKVS-gos Ramovė, Melbourne skyriaus ValdybaV- —............... J)

Kariuomenės Šventė Canberroje
Kariuomenės Šventės 83-ųjų metų sukakties minėjimas Canberroje įvyks 

sekmadienį, lapkričio 25 <L, 2 vaL po pietų Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland 
Street, Hackett,šia tvarka:

1. Paskaitą skaitys Canberros LB Valdybos pirmininkas p. Viktoras Martišius.
2. Bus rodoma iš Lietuvos gauta vaizdajuostė “Saugoti ir ginti”.
3. Kavutė su užkandžiais.
“Ramovė” Valdyba kviečia tautiečius skaitlingai dalyvauti minėjime, nes ne 

tik prisiminsite ir pagerbsite žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, bet pasiklausysite 
viduriniosios kartos aktyvaus veikėjo p. Viktoro Martišiaus paskaitos, pamatysite 
įdomią vaizdajuostę apie dabartinės Lietuvos kariuomenės kūrimosi problemas, 
jos ateities aspiracijas ir ryžtą saugoti bei ginti tėvynę.

Canberros “Ramovė” Valdyba

Kariuomenės šventė Hobartebus minima sekmadienį, lapkričio
25 dieną. 3 vai. po pietų kun. Egidijus Arnašius Hobarto lietuviams aukos šv. 
Mišias Šv. Jono bažnyčioje, Glenorchy. 4 vaL po pietų, visi kviečiami į Broniaus 
ir Hildos Šikšnių namus, 43 Easton Ave, West Moonah.
Paskaitą skaitys Endrius Jankus.
Maistas suneštinis, kava ir arbata vietoje. Visus kviečiame kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Ramūnas Tarvydas, Bendruomenės pirmininkas

Į stovyklą...
Atrodo ramu ir tylu, bet kaip apgau

linga ta tyla iš tikrųjų yra. Apuostęs visus 
kampus užtikau pėdsakus, vedančius į 
Sydnėjaus lietuvių skautų “Aušros” tunto 
štabą. O ten tai kaip skruzdėlyne - dar
bas virte verda, kunkuliuoja kaip stovyk
linė sriuba. Priglaudęs ausį prie durų, 
išgirdau linksmą naujieną mūsų jaunimui 
- “Aušros” tuntas jau vėl rengia vasaros 
stovyklą.

Pirmomis žiniomis, ji įvyks Camp 
Kariong, netoli Gosfordo - ten, kur buvo

Rajoninė Stovykla šių metų pradžioje. 
Stovykla prasidės 2002 sausio 4 dieną ir 
baigsis šeštadienį, sausio 12 dieną. Smul
kesnės žinios bus pateiktos artimiausiu 
laiku.

Tad, sesės ir broliai, vėdinkite miega
muosius maišus, paruošite dantų šepe
tuką, susitvarkykite uniformas (nors pas 
skautus uniformos paprastai tvarkingos), 
gal kokia siūlė atsileido ar saga vos vos 
laikosi. Ruoškitės, kol dar turite laiko ir 
budėkite, o aš dar pašnipinėsiu ir atsklei
siu jums daugiau paslapčių.

Vienišas Vilkas

Melboumo Lietuvių Klubas
* Dabartinę MLK Valdybą sudaro se
kantys asmenys:

Algis Kairaitis - pirmininkas;
Povilas Kviecmskas - vicepirmininkas/ 
sekretorius;
Arūnas Skimbirauskas - iždininkas;
Zigmas Poškailis - ūkvedys;
Zigmas Augaitis - renginių vadovas; 
kandidatai - Andrius Bimba ir 
Ričardas Steponavičius.
Klubo narių turime 303 asmenis. Ma

lonu, kad tarp jų yra nemažas skaičius ir 
jaunosios kartos atstovų.

Palankiomis sąlygomis Lietuvių Klube 
sutelpa 15 bendruomenės organizacijų. 
Klubo patalpos taip pat nuomojamos ben
drai publikai. Savaitgaliais Klube veikia 
“Baras”, o sekmadieniais labai prieinama 
kaina patiekiami pietūs.

Norintieji padidinti Lietuvių Klubo 
narių skaičių, kviečiami kreiptis į bet kurį 
Valdybos narį.

MLK sekretorius

Padėka

^y

Lapkričio 4 d. Melboumo Lietuvių Klube įvyko popietė, skirta pagerbti 
lietuvius, kurie šoko Australijos Baleto Kompanijoje.

Lietuvos Baleto Bičiuliai dėkoja: Ramonai Ratas ir Juozui Janušaičiui už 
popietės metu tartus žodžius; dr. Ramučiui Zakarevičiui už įvadą pianinu; 
dailininkui Viktorui Simankevičiui už dovanotą loterijai grafikos piešinį; 
Barry Kitchep už loterijai dovanotą knygą; Mykolui Kozlovskiui už video 
technikinį dąrbą; ponioms Mildai Didelienei ir Reginai Pumputienei už 
pyragus; L.Petruševičienei, L.Savickienei už loterijos bilietų platinimą; 
T.Jurgelaitienei už fantus, Jūratei Šimkienei už įėjimo aukų rinkimą; p. 
Algirdui Šimkui už loterijos pravedimą. Už pinigines aukas dėkojame 
H.Statkuvienei, R.Pumputienei, VDideliui. Už visokeriopą darbą - 
J.Žalkauskienei, B.Staugaitienei, V.Bladzevičienei ir M.Kozlovskiui. 
Dėkojame Melboumo Lietuvių Klubui už patalpas ir visiems atėjusiems 
pasigėrėti baleto menu. LBB Melbourne

skfriasjwu ...Pesimistas nuo optimisto?
Pesimistas augina ąžuolą karstui, o optimistas - tribūnai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

Tetf: 9708 1414 Fax: 9796 4962
 www.lithuanianclub.org.au 

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai. 
HAKSMCDZ VALANDA 

Visi gėrimai tik pusė kainos!

DIREKTORIŲ NOMINACIJOS UŽSIDARO
Lapkričio 24 d. 4.00 vai.

Lapkričio 25 d. 3.00 vai.
NEPAPRASTAS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 16 d. 2.00 vai

LANKYSIS KALĖDŲ SENIS
Nariai prašomi raštinėje užregistruoti savo vaikus iki Gruodžio 9 d.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Lapkričio 19 - gruodžio 2 dienomis Melboumo Horticultural Hall, 31-33 | 
Victoria Street, įvyks paroda - Melboumo miesto projektas Australijos Federacijos „ 
100 metų sukakties ir 2001 Tarptautinių Savanorių metų proga

“Vienas Melbournas” §
Visus maloniai prašome aplankyti parodą ir apžiūrėti eksponatus apie visas | 

veikiančias savanorių organizacijas, kurios sudaro Melboumo turtingą ir skirtingą g 
kultūrą. Paroda veikia nuo 11 vai. ryto iki 4 vaL po pietų. į,

Melbourne Apylinkės Valdyba |

Kviečia jus visus kartu atšvęsti

S Y D U S ių Choras ‘Daina’

Išgirsite chorą dainuojant naujas dainas ir Kalėdines giesmės. 
Galėsite ir prisijungti dainuodami mėgiamiausias liaudies dainas.

Sekmadienį, Gruodžio 2d. 1:00 vai p.p.Sydnėjaus Lietuvių Klube, Banks t own e.

Bilietai: $15.00,už kuriuos bus patiekti šalti pietus, pyragai irl$ava.' ; 
Norintieji dalyvauti praneša Sydnėjaus Lietuvių Klubui, Tel (02) 97081414

PRAMEJIMAJ
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų ir šiais metais išeis tik 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 17 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, kad 
kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos.

Redakcija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00.
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