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Medalis LR garbės 
gen. konsului

Australijos Federacijos šimtmečio 
(2001) proga, NSW parlamentas įteikė 
medalį LR Garbės generaliniam konsului 
Viktorui ŠUteriuL

Šis prisiminimo ženklas išreiškia 
padėką už Viktoro Šateno, kaip Lietuvos 
Respublikos atstovo, įnašą švenčiant 
Australijos Federacijos sukakties metus 
(Centenary of Federation Year).

Medalis yra asmeninio pobūdžio, su 
išgraviruota pavarde.

IMPinE

Lietuvos Įvykių apžvalga

KGB archyvų likimas
Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių 

Sąjungos savaitraštis “Tremtinys” spalio 18 
d. laidoje rašo apie ketinimus iškeldinti 
KGB archyvus. Spalio 16 d. j dvi Seimo 
komisijas pagalbos kreipėsi Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro (LGGRTC) generalinė direktorė 
Dalia Kuodytė. Centro vadovė sunerimusi 
dėl Teisingumo ministerijos ketinimo per
kelti KGB archyvą iš Gedimino pr. nr. 40 
(buvęs KGB pastatas) į O. Milašiaus gatvėje 
esančias patalpas. Pasak D.Kuodytės, Tei
singumo ministerija jau rengia tokį Vyriau
sybės nutarimo projektą. Jame numatyta, 
kad buvęs KGB pastatas, kuriuo dabar 
dalijasi LGGRTC ir Teisingumo ministe
rija, atitektų teismų dispozicijai.

Savo rašte D.Kuodytė teigia, kad 
LGGRTC apie šiuos Teisingumo minis
terijos ketinimus informuotas nebuvo. Ji 
primena, kad Gedimino pr. nr. 40 yra 
įrengtos Ypatingojo archyvo saugyklos ir 
dirba pusė LGGRTC darbuotojų.
“Prašytume pasidomėti minėtu klausimu, kol 
nepriimtas neracionalus ir netikslingas 
sprendimas’’, - rašo D.Kuodytė. D.Kuodytė 
pagalbos kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių 
ir pasipriešinimo okupaciniams režimams 
dalyvių ir į Nuo okupacijos nukentėjusių 
asmenų teisių ir reikalų komisijas.

Politinės realijos ir aktualijos
“Lietuvos rytas” lapkričio 30 d. laidoje, 

skyriuje “Laiko ženklai”, kuris yra tartum 
laikraščio vedamasis, svarsto Lietuvos 
geopolitinę padėtį dabartinėje, greitai besi
keičiančioje pasaulio politikos aplinkoje. 
“Vis labiau aiškėja:jei rugsėjo 11-osios teroro 
aktai New York’e ir Washington ’e nebūtų taip 
smarkiai pakeitę pasaulio, pastarojo meto 
įvykiai tarptautinėje arenoje jau būtų privertę 
Lietuvoje skambinti pavojaus varpais”, - rašo 
laikraštis.

“Praėjusios savaitės pabaigoje Maskvoje 
NATO generalinis sekretorius G.Robertson 
paskelbė beprecedentį pasiūlymą - Rusija 
ne tik galėtų prie bendro stalo su 19 dabar
tinių Šiaurės Atlanto aljanso narių priiminėti 
sprendimus, bet ir kai kuriais klausimais 
turėti veto teisę. (...)

Tiesa, pati Maskva, nedelsdama atsiliepu
si į šią iniciatyvą, garsiaiprakalbo apie būtiny
bę bendradarbiavimo su Siaurės Atlanto al
jansu mechanizmą pakeisti taip, kad jai būtų

suteikta balso teisė priimant svarbiausius 
politinius organizacijos sprendimus. (...)

Rusijos prezidentas. New York’e atsaki
nėdamas į klausimus Nacionalinio visuo
meninio radijo laidoje, pirmą kartą istorijoje 
viešai pareiškė, kad jis neprieštarauja Bal
tijos šalių narystei NATO.

"Ne, neprieštarauju. Tiesiog tai bepras
miška (mechaniška plėtra). Aš negabu nu
rodinėti žmertėm# ką jie turi daryti”, - tokį 
V Putino atsakymą išgirdo ne tik klausimą 
Rusijos vadovui pateikęs Amerikos lietuvis 
R.Mikšys, bet ir visas pasauks. (...)

Kremliaus veiksmai po rugsėjo 11-osios 
teroro aktų rodo, kad V Putinas, ko gero, 
suprato tai, ką Maskvai jau senokai karto
jo ir Vakarų, ir Lietuvos politikai bei diplo
matai - grėsmę Rusijos saugumui kelia tik
rai ne Vakarai ir ne NATO plėtra

Kita vertus, VPutinas jau anksčiau buvo 
įsisąmoninęs, kad kebas stiprios Rusijos link 
veda per glaudų bendradarbiavimą su Va
karais. Tik šis kelias gali padėti Rusijai 
pamažu atgauti ekonominę galią, be kurios, 
netgi žvangindama branduoliniais ginklais, 
ši valstybė tebėra milžinas molinėmis 
kojomis. (...)

Jau vien tai. kad Rusija atsisako priešta
ravimų dėl Baltijos šalių narystės NATO, 
reiškia, jog Lietuvos kelias į Aljansą taps 
mažiau duobėtas. ”

Nors laikraštis gana entuziastiškai at
siliepia apie “naująją Rusijos politiką”, ra
šančiajam šias eilutes prisimena lietuviška 
patarlė - “nemesk kelio dėl takelio.” Su 
kaimynais, ypač apsiginklavusiais atomi
niais ginklais, reikia bandyti gyventi ge
ruoju, bet Lietuvos saugumo ir sėkmingo 
ekonominio vystymosi kelias veda tik per 
Vakarus.

Krašto apsauga
Važinėdamas po Lietuvos karinius da

linius, kur dislokuota švedų perduota kari
nė technika ar ginkluotė, j Klaipėdą kartu 
su Lietuvos kariuomenės vadu generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu buvo užsukęs Šve
dijos Karalystės kariuomenės vyriausiasis 
vadas John Ivar Hederstedt. Jie lankėsi 
Lietuvos karinėse jūrų pajėgose ir pėsti
ninkų brigadoje “Žemaitija”.

Kaune lankėsi svečiai iš Tbrkijos: Na
cionalinės gynybos komisijos pirmininkas 
Hasan Gulay ir Nacionalinės Asamblėjos 
nariai “Lietuva, stodama į NATO, sulauks

J. Basanavičiaus 150 gimimo metinės
Lapkričio 22 d. Vilniuje prasidėjo svar

biausi lietuvių tautos patriarcho, Vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto signata
ro, daktaro Jono Basanavičiaus 150-ųjų 
gimimo metinių minėjimo renginiai.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje atidaryta šiai sukakčiai 
skirta spaudinių paroda, Lietuvos nepri
klausomybės signatarų namuose - ekspo
zicija “Dr. Jonas Basanavičius - valstybi
ninkas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės 
Akto signataras”. Vakare Šv.Mikalojaus 
bažnyčioje aukotos iškilmingos šv. Mišios.

Lapkričio 23-iąją, J. Basanavičiaus gi
mimo dieną, vilniečiai lankė dr. J. Basana
vičiaus kapą Rasų kapinėse.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje bu
vo apdovanotas šių metų valstybinės J.Ba- 
sanavičiaus premijos laureatas - tautosa
kininkas akademikas Leonardas Sauka. 
Premiją ir medali už reikšmingą mokslinę 
ir visuomeninę veiklą etninės kultūros sri
tyje laureatui įteikė kultūros ministre Ro
ma Dovydėnienė. Kaip sakė akademikas 
L.Sauka, jam įteikta premija didžia dalimi 
yra pagarba ir dėmesys J. Basanavičiaus 
darbams bei jo įsteigtam Lietuvių mokslo 
draugijos tautosakos archyvui, dabar išau
gusiam iki daugiau kaip pusės milijono 
tautosakos vienetų. ■*

Lietuvių literatūros ir tautosakos insti
tute L.Saukos rūpesčiu baigiama rengti 
dvylikos tomų J. Basanavičiaus darbų bib
lioteka. “Malonu, kad šiais J. Basanavičiaus 
metais yra galimybė pamąstyti apie visas tas 
svarbiąsias sritis, kuriomis jis domėjosi ir 
kurių tyrinėjimus mes stengiamės toliau tęs
ti”, - sakė mokslininkas. Profesorius LSau- 
ka taip yra sudaręs J.Basanavičiaus 
rinktines “Ožkabalių dainos”.

Tos pačios dienos vakarą Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje įvyko iškilmingas 
sukakties minėjimas.

Iškilųjį savo krašto sūnų minėjo ir Su
valkijos žmonės. Vilkaviškio rajono Bart
ninkų J.Basanavičiaus vidurinėje mokyk
loje lapkričio 23 d. įvyko Lietuvos J.Basa- 
navičiaus vidurinių mokyklų moksleivių 
konferencija. Marijampolės kraštotyros 
muziejuje buvo atidaryta paroda “J.Basa- 
navičius - Sūduvos krašto sūnus”.

Lapkričio 24 dieną prie Marijampolės 

visokeriopos Turkijos paramos”, - pareiškė 
H.Gulay per susitikimą Krašto apsaugos 
ministerijoje.

Kelias į Europos Sąjungą
Latvijos ministras pirmininkas Andris 

Berzinis pasiūlė, kad visos trys Baltijos 
šalys vienu metu surengų referendumus 
dėl stojimo į Europos Sąjungą. Jo siūlymu, 
tokie referendumai galėtų įvykti 2003 m 
rugpjūčio 23 dieną, kai Baltijos šalys mini 
Molotovo-Ribentropo pakto metines. 
“Neįmanoma rasti geresnės dienos nei ši 
data”, - sakė Latvijos premjeras. Jis parė
mė Lietuvos socialdemokratų iniciatyvą 
surengti referendumus dėl stojimo į ES 
vienu metu visose Baltijos šalyse.

Konservatorės smūgis 
socialdemokratui

“Lietuvos rytas” š.m. lapkričio 30 d. 
rašo, kad konservatorė Rasa Juknevičienė

Rygiškių Jono gimnazijos buvo atidengta 
J. Basanavičiaus atminimo lenta. Pagerbi
mo renginiai taip pat vyko J. Basanavičiaus 
tėviškėje Ožkabaliuose ir Vilkaviškio kul
tūros rūmuose.

l apkričio 21 d. Vasario 16-osios Gim
nazijoje Hūttenfelde (Vokietija) iškilmingai 
minint Jono Basanavičiaus 150-ąsias gimi
mo metines pristatytas unikalus J.Basa- 

'navičiaus veikalas “Medega d-ro Jurgio 
Sauenvein biografijai”, kurį pirmą kartą 
išleido Lietuvos Seimo leidykla “Valstybės 
žinios”. Pasak knygos rengėjo profesoriaus 
Domo Kauno, lietuvių tautinio atgimimo 
veikėjo ir giesmės “Lietuviais esame mes 
gimę” autoriaus J.Sauerwein’o biografija 
yra bene ilgiausiai J.Basanavičiaus bran
dintų minčių ir pastangų rezultatas. Rašant 
biografiją, didelę įtaką turėjo paties veikalo 
autoriaus ir jo herojaus asmeniniai santy
kiai bei darbui panaudoti tyrimo šaltiniai. 
Iki šiol niekada nepublikuotas knygos rank
raštis mokslininkų vertinamas dėl medžia
gos aktualumo bei autoriaus įžvalgumo.

Minėjimo Vasario 16-osios Gimnazijoje 
proga atidaryta ir J. Basanavičiui skirta 
ekspozicija, kurią parengė Nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, “Valstybės 
žinių” leidykla ir Seimo spaudos tarnyba. 
Šią kilnojamą parodą vėliau numatoma 
parodyti ir kitose šalyse bei pristatyti įvai
riose Lietuvos vietose. ELTA 

apkaltino Seimo vicepirmininką socialde
mokratą Vytenį Andriukaitį kenkimu 
valstybės interesams ir paragino jį atsista
tydinti iš savo posto.

Seimo narės nuomone, socialdemok
ratas pakenkė valstybės interesams liudy
damas Londono arbitražo teisme prieš 
bendrovę “Mažeikių nafta”.

“Mano žiniomis, VAndriukaitis at
stovavo “Fluor Daniel” ir liudijo prieš “Ma
žeikių naftą”, kurioje valstybė turi apie 
60% akcijų, taigi liudija ir prieš valstybę”, - 
teigė RJuknevičienė.

Konservatore neatskleidė savo infor
macijos šaltinių, tačiau pareiškė: “Aš 
manau, kad VAndriukaitis turi atsistatydinti 
arba turėtų būti pradėta jo apkaltos 
procedūra”.

“Mažeikių nafta” tarptautiniame arbitraže

Nukelia į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Lapkričio 26 d. į Izraelį atvyko JAV 
pasiuntinys Anthony Zinni, buvęs JAV 
jūros pėstininkų generolas. Jo uždavinys - 
įtikinti Izraelio vyriausybę ir palestiniečius 
susėsti prie derybų stalo, užbaigiant nuo
latinį abipusį kraujo praliejimą. Deja, 
Izraelio min. pirmininkas Ariel Šaron 
neatsisako savo reikalavimo, kad krašte 
viešpatautų visiškas ramumas bent per 
septynias dienas prieš derybų pradžią. 
Teroristinės palestiniečių organizacijos 
Hamas ir Islamic Jihad pasistengia, kad 
kas kelintą dieną žūtų žydų.
♦ Gruodžio 1 d. Jeruzalėje susisprogdino 
du palestiniečiai, užmušdami 10 žydų, gi 
sekančią dieną Haifoje autobuse susi
sprogdinęs palestinietis užmušė 16 žydų. Tą 
savaitgalį žuvo 27 žydai, virš 200 sužeistų. 
Nors palestiniečių vyriausybė užpuolimus 
pasmerkė ir pradėjo įtariamų teroristų 
areštus, bet Izraelis reikalauja griežtesnių 
žygių. Izraelio malūnsparniai gruodžio 3 
d. puolė palestiniečių taikinius Gazoje ir 
Betliejuje.
♦ Lapkričio 2 d. Bonn mieste Vokietijoje 
prasidėjo Afganistano politinių grupuočių 
konferencija tikslu nustatyti, kaip Afganis
tanas bus valdomas, nugalėjus Taliban. 
Nors pasitarimai vyksta gana draugiškoje 
nuotaikoje, dažnai nuomonės griežtai iš
siskiria. Be Šiaurės Sąjungos delegacijos, 
konferencijoje dalyvauja trys skirtingos 
paštun genties dominuojamos grupės.
♦ Taliban kariai vis dar gina Kandahar 
miestą ir plačias apylinkes. Jie net išstūmė 
Šiaurės Sąjungos kariuomenę iš kai kurių 
vietovių į rytus nuo Kandahar. Taliban vy
riausias lyderis mullah Mohammad Omar 
sakosi ginsiąs sritį iki mirties. “The 
Guardian” žiniomis, jis pažadėjo JAV $ 

50 000 dovaną kiekvienam afganui, kuris 
nušaus vakarietį žurnalistą. Apie 3000 
Taliban karių dar kovoja Afganistano 
šiaurėje, kalnuose į vakarus nuo Kunduz.
♦ Lapkričio 1 d. į Šiaurės Sąjungos ne
laisvę pateko Ahmed Omar Abdel-Rah
man, Osama bin Laden patarėjas. Jo aklas 
tėvas, aukštas musulmonų dvasiškis, už 
teroro veiksmus JAV teismo nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos.
♦ Indonezijos policija lapkričio 28 d. 
Džakartoje suėmė buvusio diktatoriaus 
Soeharto sūnų milijonierių Hutomo Man
dala Putra (Tommy), kuris slapstėsi paieš
komas visus metus. Jis kaltinamas liepos 
mėnesį suplanavęs teisėjo nužudymą už tai, 
kad šis jį buvo pasmerkęs 18 mėn. kalėti 
už milijonines korupcijos schemas.
♦ Nepalo vyriausybė kovoja prieš komu
nistus sukilėlius. Lapkričio 30 d. sukilėliai 
užpuolė ir apiplėšė Dang miestą, nukau
dami karių ir padegdami daug pastatų. 
Savaitės bėgyje sukilėliai irgi turėjo sunkių 
nuostolių.
♦ Gruodžio 1 d. Rusijos Vyriausybė paže
mino pareigose Šiaurės laivyno viršininką 
admirolą Viačeslav Popov ir du kitus aukš
tus laivyno karininkus. Atleisti aštuoni kiti 
admirolai. Atrodo, kad tai pavėluota 
bausmė už povandeninio laivo “Kursk” 
katastrofą.
♦ Gruodžio 2 d. Šveicarijos Vyriausybė 
referendumu atsiklausė gyventojų, ar pa
naikinti krašto karines pajėgas, ką siūlo 
viena politinė grupė. Pagal gyventojų 
skaičių, Šveicarija turi didžiausią kariuo
menę Europoje. Apie 80% gyventojų 
pasisakė už kariuomenės pasilaikymą. 
Šveicarų nuomone, jų stipri kariuomenė 
yra jų deklaruoto neutraliteto laidas.

ŽMLOJ1MT
Pasisako Bendruomenės nariai

Dar apie Valdovų Rūmus
Praėjusiame “Mūsų Pastogės” nume

ryje buvo išspausdinti keli straipsneliai, 
kurie, ir atskirai skaitant, buvo gan įdomūs. 
Tačiau sudedant juose tilpusias žinias, jie 
atskleidžia gan keistą Lietuvoje ir užsienyje 
kilusių ginčų dėl Valdovų Rūmų aspektą.

Štai Vytautas Doniela, rašydamas 
“Lietuvos įvykių apžvalgą”, mūsų dėmesį 
atkreipia į labai skurdžią Lietuvos aukš
tųjų mokyklų finansinę padėtį. Joms 
Vyriausybės suteikta parama vos paden
gia dėstytojų algas, studentų stipendijas ir 
tiktai dalį socialinio draudimo mokesčių. 
Patalpų šildymui žiemos metu nepaskirta 
nė lito! Iš asmeninės patirties žinau, kad 
1993 metais Kauno Technologijos univer
siteto chemijos laboratorijose, spalio mė
nesį, studentai dirbo apsivilkę ne labora
torijos baltais chalatais, bet paltais su 
šalikais, dėvėdami pirštines, nes patal
pose temperatūra siekė vos 5 laipsnius 
šilumos.

Dr. Genovaitės Kazokienės straipsnyje 
skaitome, kad, kaip ir anksčiau, nepriklau
somybės pradžioje, mokytojai laukia 
atlyginimo net po kelis mėnesius. Pagal 
Lietuvos spaudos pranešimus, panašus 
likimas laukia ir policijos pareigūnų. Pen
sininkai gauna juokingai mažas pensijas 
ir, jeigu neturi darželių ar ūkininkavimo 
patirties, gyvena “ant duonos ir vandens”.

Lietuvos valdžios biurokratai ir Seimo 
nariai sulaukia ne vien (Lietuvos normo
mis) stambių algų, bet ir įvairių algos 
priedų, kurie jų atlyginimus gali padvigu
binti. Žymieji piliečiai sau suteikia žemės 
sklypus prestižiniuose sostinės kvartaluo

se. Valdininkai ar Seimo nariai neatsisa
ko stambesnių užsienio gastrolių, nes tai 
daroma Valstybės iždo sąskaita. Valstybės 
biudžetas, visai suprantamai, sėdi deficite 
- galas su galu suduriamas paskolomis iš 
tarptautinių įstaigų, kaip Pasaulio bankas, 
Tarptautinis valiutos fondas ir panašiai

Lietuva yra aiškiai neturtingas kraštas, 
kurio visų politinių spalvų vyriausybės dar 
neišmoko atsakingai elgtis. Dar vienas 
neatsakingumo pažymys yra Vyriausybės 
užsimojimas atstatyti taip vadinamus 
Valdovų rūmus, bent dalinai iš neturimų 
valstybės lėšų! Vienas iš pateikiamų 
argumentų yra Rūmų ryšys su Lietuvos 
“didybe”, lyg tai atstačius pastatus - taptų 
atstatyta ir praeitis.

Numatyta Rūmų atstatymo kaina yra 
virš 120 milijonų litų. Ta suma gali būti 
lengvai pasiekiama keletui metų uždarius 
Lietuvos aukštąsias mokyklas arba jas 
dešimtį metų nešildant. (Ar atsiras lėšų 
šildyti atstatytus Valdovų rūmus?).

Tame pačiame MP numeryje Antanas 
Laukaitis cituoja konservatoriaus A Stasiš- 
kio nuomonę apie atstatymo priešininkus. 
Jis sako, kad "... Gerai, kad sovietiniai oku
pantai atstatė Trakų pilį, o taip tai Lietuvos 
inteligentai tebevaikščiotų apie griuvėsius ir 
lyg iškastruoti ožiai mekentų dar šimtą me
tų”. Sovietiškumas pasireiškia ir dabar
tinėje Lietuvoje. Anais “geraisiais laikais” 
buvo priimta, ypač neturint logiško argu
mento, iškohoti ar kaip nors kitau) paže
minti savo minties oponentą. Tokio elgesio 
pavyzdį matome ir AStasiškio komentare.

Žinau, kad JAV ir Australijoje yra gru
pės entuziastų, kurios agituoja už Valdovų 
rūmų atstatymą. Tegul stato! Svarbu tik, 
kad svajonių, kurios nieko bendra neturi 
su Lietuvos gyventojų gerove, įgyvendini
mui nebūtų naudojamos nuskurdusio 
krašto lėšos. Danius Kairaitis

Lietuvos Įvyksų apžvalga
Atkelta iš 1 psL

siekia iš “Fluor Daniel Intercontinental” 
prisiteisti 600 mln. litų, o Būtingės naftos 
terminalo projektuotoja bendrovė “Fluor 
Daniel” iš “Mažeikių naftos” - 82.5 mta. litų.

Jeigu arbitraže būtų patenkintas “Fluor 
Daniel” 82.5 mln. litų ieškinys, šiuos 
pinigus turėtų mokėti “Mažeikių nafta”, 
kurios dauguma akcijų priklauso Lietuvos 
Vyriausybei, kitaip tariant - Lietuvos 
mokesčių mokėtojai.

Į Baltijos jūrą išsiliejo
40 tonų naftos

Būtingės terminalą eksploatuojanti 
“Mažeikių nafta” patvirtino aplinkos mi
nistro žodžius, kad per incidentą terminale 
į Baltijos jūrą galėjo išsilieti maždaug 40 
tonų naftos.

Po lapkričio 27 d. įvykusio susitikimo 
su Prezidentu Valdu Adamkumi, aplinkos 
ministras Arūnas Kundrotas sakė, kad per 
avariją Būtingės naftos terminale galėjo 
išsilieti mažiausiai 40 tonų, o žala gamtai 
gali siekti iki 3 mln. litų. Likviduojant ava
rijos pasekmes, jūroje buvo surinkta dau
giau kaip 10 tonų naftos.

Avarija Būtingės naftos terminale įvyko 
praėjusį lapkričio 21 dieną. Manoma, tai - 
didžiausia pastarojo meto avarija.

Pirmadienį, lapkričio 24 d. narai, dir
bantys Būtingės terminalą aptarnaujančia
me laive “Smit Sulawesi”, nuo plūduro 
atjungė pirmąją povandeninę žarną. Preli
minariais duomenimis, dėl įtrūkimų šioje 
žarnoje ir įvyko naftos išsiliejimas.

Aplinkos ministro A Kundroto teigimu, 
kitais metais poilsiautojai galės ilsėtis 
Palangos pajūryje, nes jūra naftos likučių 
neišmeta į krantą. Naftos teršalų nepateko 
ir į Latvijos teritorinius vandenis, nes, mi
nistro teigimu, vėjas teršalus nuo terminalo 
nešė į Lietuvos vandenis.
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Būtingės terminalas yra šiauriniame 
Lietuvos teritorinių vandenų pakraštyje, 
vos už kelių kilometrų nuo jūros sienos su 
Latvija. Nuo 1999 metų, kuomet buvo 
pradėta terminalo eksploatacija, praėjusį 
penktadienį įvykęs incidentas yra trečiasis.

Prekyba vergais
Skelbiama oficiali statistika neatspindi 

tikrųjų prekybos moterimis mastų. Pati pre
kybos moterimis problema dažnai nėra lai
koma svarbia. Absoliuti dauguma apklaus
tųjų akcentavo, kad būtina padėti moterims, 
kurios buvo apgaulės būdu ar jėga išga
bentos į užsienį ir verčiamos dirbti prosti
tutėmis. Apklausa, siekiant išsiaiškinti gy
ventojų požiūrį bei žinias apie prekybą mote
rimis, buvo atlikta šių metų rugsėjo-spalio 
mėnesiais. Tyrime dalyvavo maždaug po tūks
tantį Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių. 
BBC žiniomis, ŽIV (AIDS) daugiausia 
išplitusi liga Afrikoje, bet ši liga šiuo metu 
greičiausiai plinta tuose kraštuose, kurie 
buvo Sovietų Sąjungoje ir jos priežiūroje 
Ąžuoliniams rąstams 6 000 metų

Biržų miškų urėdijoje rasti 6 000 metų 
senumo ąžuolų rąstai. Prieš dvejus metus 
bekasant naują tvenkinį šalia senojo, 2-3 
metrų gylyje buvo iškasti ąžuoliniai rąstai. 
Darbininkai pastebėjo, kad medžiai yra 
beveik juodos spalvos ir beveik vienodo 
ilgio. Tbomet buvo manyta, kad ąžuolams 
gali būti 4-500 metų. Urėdo pavaduotojo 
kabinete laikoma atpjauta rąsto rinkė po 
kiek laiko pradėjo šviesėti Beje, ir pjauti 
nebuvo lengva - medis buvo kietas it 
geležis. Panašių rąstų miškininkai buvo 
radę ir prieš 15 metų, tačiau tuomet į juos 
niekas dėmesio nekreipė. Prieš dvejus me
tus iškastus rąstus ištyrė Kauno specialistai 
Manoma, kad jie augo prieš 6000 metų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Elta ir Liet, grįžimo inf. centro biuleteniais.

-Užkįrs kelią algų nemokėjimui?
ELTA Seimo narys Gediminas Vagno

rius yra susirūpinęs masiniais atlyginimų 
nemokėjimo atvejais. Jo nuomone, ben
drovei bankroto byla turėtų grėsti ne tik 
balansinio nemokumo atveju, bet ir tuo 
atveju, jei ji daugiau kaip tris mėnesius 
neišmoka darbuotojui uždirbto atlygini
mo, taip pat, kai teismo antstoliai nustato, 
jog įmonė neturi turto ir pajamų, iš kurių 
gali būti išieškomos skolos. Tokį Įmonių 
bankroto įstatymo pataisų projektą jis 
įregistravo Seimo posėdžio sekretoriate. 
Spaudos konferencijoje G. Vagnorius sa
kė, kad tai sustiprintų įmonėse finansinę 
drausmę, neleistų piktybiškai vilkinti atly
ginimų išmokėjimą, padėtų išvengti už
delstų bankrotų, taip pat palengvintų 
nesėkmingai ar neatsakingai dirbančių 
savininkų pakeitimą.

G. Vagnorius taip pat paragino savival
dybes ir Vyriausybę besąlygiškai užtikrinti 
darbo apmokėjimo įstatymo laikymąsi biu
džetinėse įstaigose. Pasak jo, chroniškas

Praplėtė JAV konsulinį skyrių
Užbaigtas naujas JAV ambasados Kon

sulinis skyrius, prisišliejęs prie ambasados 
pastato Vilniaus Akmenų gatvėje.

Plėsti konsulato patalpas privertė 
smarkiai padidėjęs Lietuvos gyventojų 
prašymų JAV vizoms gauti skaičius: per 
pastaruosius dvejus metus jis patrigubėjo. 
Konsulinio skyriaus darbuotojų skaičius 
buvo padidintas nuo keturių iki dešimties.

Nuo 2000 metų rugpjūčio iki šių metų 
rugpjūčio mėnesio 34 232 piliečiai kreipėsi 
į JAV ambasadą prašydami neemigracinės 
vizos, 20 253 vizos buvo išduotos. Tarp jų - 
vizos studentams, vykstantiems į JAV pagal 
programą “Dirbk ir keliauk”.

Kasdien pokalbiui dėl vizos JAV kon
sulato pareigūnai priima vidutiniškai po 
141 žmogų. Šiuo metu pokalbio tenka 

atlyginimų nemokėjimas kai kurių rajonų 
mokytojams stumia juos į savotišką bau
džiauninkų padėtį, o dėl to pirmiausia ken
čia mokiniai. “Tokiu antivalstybiniu pavyz
džiu šalies ir savivaldybių valdžios institu
cijos skatina privačias bendroves pažeidinėti 
Konstituciją ir tyčiotis iš sąžiningai dirban
čių bet sunkiai gyvenančių šimtų tūkstan
čių Lietuvos piliečių”, - sakė G. Vagnorius.

Jis pabrėžė, kad pastaraisiais metais 
pavojingai daugėja įmonių, kuriose po pu
sę metų ir ilgiau neišmokami darbuotojų 
uždirbti atlyginimai.

Pasak jo, daugėja ir sąmoningo pikt
naudžiavimo faktų, o kai kurių bendrovių 
administracijos ir piktybiškai vengia mo
kėti darbo užmokestį, nors iš savo veiklos 
gauna pakankamai pajamų. Tūkstančiai 
dirbančių šeimų lieka be jokio pragyveni
mo šaltinio. Parlamentaras pridūrė, kad 
dėl to didėja žmonių įsiskolinimai už ko
munalines paslaugas, taip pat nusikalsta
mumas. □ 

laukti apie dvi tris savaites.
Iki šiol konsulatas dirbo tame pačiame 

pastate, kaip ir ambasada. Gausėjant lan
kytojų srautui, vietos ėmė trūkti

JAV ambasados atstovų teigimu, 
naujojo priestato kaina yra apie 1 mln. JAV 
dolerių (apie 4 mln. litų), tačiau nauda 
klientams ir darbuotojams būsianti kur kas 
didesnė. Papildomos 240 kv. metrų pa
talpos patogesnės paraiškų pildymui ir 
pokalbiams. Įrengta daugiau kaip dvigu
bai didesnė laukimo salė, du sanitariniai 
mazgai. Visur veikia oro kondicionavimo, 
šildymo ir vėdinimo sistema.

Pagrindiniu naujojo JAV ambasados 
Konsulinio skyriaus pastato rangovu po 
konkurso buvo pasirinkta Latvijos statybos 
kompanija “RE+RE”. (ELTA)
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E Viktoras Martišius: žodis Kariuomenės Šventei
(skaitytos paskaitos dalis)

Kariuomenės Šventės
Lapkričio 25 d. popietę gražus būrys 

Canberros lietuvių susirinko į Lietuvių 
Būstinę Hackett priemiestyje.

Canberros “Ramovės” skyriaus pirmi
ninkas p. Liudas Budzinauskas, pradė
damas 83-jų metų Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo minėjimą, tarė jautrų įžanginį 
žodį. Jis priminė Lietuvos priespaudas ir 
okupacijas. Tačiau per 22-jus Nepriklau
somybės metus užaugo kelios kartos, 
kurioms buvo įskiepyta Tėvynės meilė. Jis 
priminė ir Lietuvos Nepriklausomybės 
kovas, kuriose žuvo lietuviai kariai, šauliai, 
partizanai, savanoriai. Tautos genocidas 
buvo vykdomas komunistų ir narių; per
sekiojimas lietė visus gyventojus. Iš visų 
sluoksnių buvo politinių kalinių, tremtinių, 
pabėgėlių ir išdrąskytų šeimų.

Canberroje šiais metais mirė ramo- 
vėnas Zigmas Sipavičius. Atsistojome prisi
mindami visus žuvusius bei mirusius tau
tiečius ir laisvės kovotojus. Per tylos minutę 
akys buvo nukreiptos į nedidelį Nežinomo 
Kareivio kapo modelį, kurį sukūrė darbštus 
ir gabus ramovėnas p. Feliksas įtarumas.

Pramoginių šokių popietė Melbourne
Žmonėse sakoma: 

“Geriau kartą pama
tyti, negu penkis kartus 
išgirsti”. Todėl, išgirdu
si apie lapkričio 11 d. 
Melboumo Lietuvių Na
muose numatomą pra
moginių šokių poros - 
Lisos Mačiulaitytės- 
Foster ir James Barman 
- pasirodymą, panorau 
juos būtinai pamatyti 
Ką esame apie šią porą 
girdėję? . . ;

Lisą visi žinome 
kaip ilgametę tautinių 
šokių ansamblio “Gin
taras” šokėją, visada 
žavėjusią savo grakščiu 
ir lyrišku šokiu. Jau nuo 
6 metų Lisa mokėsi ba
leto meno. 1995 m pra
dėjo šokti pramoginius 
šokius, kartu likdama ir 
viena pagrindinių “Gin
taro” šokėjų.

James pramoginius šokius pradėjo šokti 
dar mokykloje. Yra šokęs ir airiškus šokius. 
Abu susipažino besimokydami Melbourne 
Universitete ir greitai tapo perspektyvia 
pramoginių šokių pora, pastoviai daly
vaujančia įvairiuose Australijos šokių kon
kursuose. Muziką šokiams Lisa ir James 
pasirenka patys, o šokių choreografiją ku
ria Lisa. Modernių šokių stiliaus konkur
suose pora šoka B lygyje, o “New Vogue” 
stiliaus - jau A, nors prieš 4 metus savo
karjerą pradėjo nuo žemiausio E lygio. Tai 
rodo, kaip rimtai ir įtemptai Lisa ir James 
dirba, todėl ir jų pastangos dažnai apvaini
kuojamos užimamomis pirmomis ir antro
mis vietomis. Spalio mėnesį jie tapo Vikto
rijos pramoginių šokių B lygio modernaus 
stiliaus čempionato nugalėtojais. Sekantį 
mėnesį Melbourne įvyksiančiame Austra
lijos sportinių šokių čempionate Lisa ir 
James tikisi patekti į finalą ir užimti aukštą 
vietą “New Vogue” stiliuje.

Dabar turbūt įdomu sužimoti, ką pama
tėme minėtoje pramoginių šokių popie
tėje? Aprašysiu tik savo, eilinio žiūrovo, 
įspūdžius, nes nesijaučiu galinti matytus 
šokius profesionaliai vertinti. O tie įspū
džiai kuo geriausi! Jubiliejinė salė pilna 
žiūrovų, daug nematytų veidų. Prie mik
rofono - tautinių šokių ansamblio “Gin
taras” vadovė Dalia Antanaitienė. Ji ir šios 
popietės vedančioji pristačiusi žiūrovams

minėjimas Canberroje
Ačiū jam

Minėjimui pritaikytą paskaitą skaitė 
Canberros Liet Bendruomenės Sąjungos 
pirmininkas p. Viktoras Martišius (paskai
tos dalis spausdinama šalia dešinėje. Red.).

Vėliau buvo rodoma įdomi vaizda
juostė, kurią atsiuntė PLB atstovas Vilniuje 
p. Gabrielius Žemkalnis. Joje matėme da
bartinės Lietuvos kariuomenės kūrimąsi, 
pradedant Parlamento ir televizijos bokšto 
gynymu. Stebėjomės Lietuvos karių ištver
me žygiuojant su dideliu apkrovimu. Ka
riai vykdo ne tik kariškas pratybas, bet ir 
ugdo geras Lietuvos gynėjo ir žmogaus sa
vybes. Tiesiog nuostabu-pradėta iš nieko, 
o sukurta tiek daug. Matėme lietuvius 
dalyvaujant NATO gretose Bosnijoje, taip 
pat aviacijos ir laivyno užuomazgas. Džiau
gėmės gerais užsieniečių atsiliepimais 
apie Lietuvos kariuomenę.

Minėjimą užbaigėme Thutos Himnu. Fb 
to dar ilgai šnekučiavomės, vaišindamiesi 
skaniai p. Sofijos Budzinauskienės ir jos 
talkininkės p. Marijos Vilkaitienės paruoš
ta užkanda. Vida Kabailienė

Lisa Mačiubitytė-Foster ir James Bannan

Lisą ir James, pateikusi daug įdomių žinių 
apie juos ir atliekamus šokius.

Salėje pasirodę šokėjai sutinkami entu
ziastingais žiūrovų aplodismentais. Kad 
nesikartočiau, iš anksto pasakysiu, kad 
kiekvienas Lisos ir James šokis buvo lydi
mas ilgų plojimų (atrodo, visi širdyje esame 
šokėjai). Programa pradedama dviem 
modernaus pramoginio stiliaus šokiais - 
lėtu valsu ir klasikiniu Vienos valsu. Juos 
seka trys “New Vogue” stiliaus šokiai

Melbourne “Dainos Sambūrio” metinis koncertas “Gegužinė
Pradžioje “Dainos Sambūrio” pirm. 

Danutė Lyrtikienė pasveikino svečius, klau
sytojus, liet dainos mylėtojus ir pranešė, 
kad šiandien su įvairiom dainomkeliausim 
į Lietuvą ir kad trys jaunos choristės Graži
na, Raminta ir Stefutė išpildys dainą “Tėvy
ne mūsų”. Kaip žinom, Lietuva - tai Dievo 
dovana. Vyrai aplankys Lietuvos kaimą. Su 
tango garsais prisiminsim jaunystę, o su 
dainele nukeliausim prie jūros. Pynė dainų 
apvainikavo pirmą koncerto dalį. Koncerto 
dirigentė-Birutė Prašmutaitė, akompana- 
vo Zita Prašmutaitė. Prieš pertrauką pir
mininkė pranešė, kad jau įpusėjom 52-ą 
metinį koncertą. Kaip visi žino, 2001 metai 
pavadinti savanorių veikėjų metais. Liepos 
25 d. Viktorijos Gubernatoriaus Rūmuose 
įvyko iškilmės, kuriose sužinojom, kad Melb.

Atstačius Lietuvos nepriklausomybę 
1990 m. kovo 11 d., kariuomenė buvo 
pradėta kurti iš nieko. Nebuvo uniformų, 
statutų ar ginklų. Tad tartum stebuklas, kad 
dabar kariai, taip gerai pasiruošę, pasiekė 
NATO valstybių standartą ir dalyvauja 
tarptautinėse misijose. Naujoji kariuomenė 
yra mažesnė negu prieš karą. Dabar Lietu
voje tarnauja maždaug? 400 sausumos karių, 
10 700 apsaugos savanorių, 850 lakūnų ir570 
jūrininkų. Maždaug pusė karininkų yra baigę 
karinius mokslus Vakaruose.

Lietuvos Vyriausybei pasisekė surasti 
gabų JAV kariuomenės pulkininką Joną 
Kronkaitį ir paskirti jį Lietuvos Respub
likos kariuomenės vadu, pakeliant jį į 
generolo laipsnį. Kuriant kariuomenę rei
kėjo pirkti ginklus dar iš Lietuvos lėšų, bet 
padėtis drastiškai keitėsi Per paskutinius 
trejus metus dauguma ginklų ir įrangos 
buvo gauta veltui iš NATO valstybių. Pa
sirodo, pasaulyje yra ginklų perteklius.

Lietuvos kariuomenės pažanga ne visi 
patenkinti. Netrūksta kritikų, ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje, ypač Amerikoje. 
Yra galvojančių, kad reikia siekti neutra
liteto. Kiti mano, kad išlaikyti kariuomenę 
yra per brangu. Taip pat pasitaiko galvo
jančių, kad į NATO Lietuva vis tiek nepa
teks, tad kodėl leisti pinigus, geriau pa
dėti mokykloms ar panašiai.

Kalbant apie išlaidas, 1999 metais visa 
krašto apsaugos sistema vidutiniškai kai
navo kiekvienam lietuviui 116 Htų. įdomu, 
kad tais pačiais metais, kiekvienas tau
tietis vidutiniškai išleido maždaug 700 
litų alkoholiniams gėrimams. Taigi, kas 
svarbiau, kokie prioritetai...

“CarouseF, “Barclay Blues” ir “Excelsior 
Scottish”, atliekami lėto fokstroto ritmu. 
Žavimės (ypač mes, moterys) ne tik šokėjų 
atliekamais šokiais, bet ir skoninga, ele
gantiška, ypač Lisos, apranga, kuri buvo 
keičiama net tris kartus. Dalia, lyg skaity
dama mūsų mintis, papasakojo iš kokios 
medžiagos pasiūta Lisos suknelė, kuo ji pa
puošta, kas ją siuvo. Pirmoji popietės dalis 
baigiama trimis taip pat “New Vogue” sti
liaus šokiais - “Tango Terrific”, “La Bom
ba” ir “Gypsy Tap”, atliekamais tango ritmu. 
Abejingų tango šokiams mūsų tarpe nebuvo.

Pertraukėlės metu visi patraukėme į 
Baro salę nedidelėms vaišėms. 20 min. 
netruko prabėgti Programą ir vėl pradeda 
Dalia Antanaitienė: “Šią pasirodymo dalį 
Lisa ir James pradės “Argentinietišku tango”, 
po jo seks klasikinis “Tango”. Žiūrovai su
žavėti abiem tango šokiais, atrodo, jų nei 
kiek negąsdina vieta ir aplinkybės.

Sekantis šokis - lėtas fokstrotas. Dalia 
tęsia: “Sis šokis priklauso modernių pramo
ginių šokių klasikai, tačiau yra ir sudėtin
giausias, norint jį tobulai atlikti Šokiui reikia 
daug muzikinės interpretacijos, nuolatinio ir 
pastovaus abiejų šokėjų jausmų ir judesių 
sutapimo”. Sprendžiant iš Žiūrovų reakcijos,

“Dainos Sambūris” apdovanotas specialia 
Premjero Komendacijos Premija. Šis apdo
vanojimas pažymi “Dainos Sambūrio” 50 
metų kultūrinę veiklą. Apdovanojimą iš 
Viktorijos premjero Steve Bracks priėmė 
mūsų dirigentė Birutė Prašmutaitė. Tai di
delė garbė “Dainos Sambūriui”!

Antra koncerto dalis - “Gegužinė”. Sce
narijų pritaikė mūsų nepakeičiama Aliutė 
Karazijienė. Taigi visi į “Gegužinę” - cho
ristai į sceną suėjo pasipuošę sportiškai su 
trumpom kelnėm, skrybėlėm (juk austra
liška saulė karšta), atsinešė krepšius su 
užkandžiais, “esky’s” su gėrimais ir pradėjo 
vaidinti bei dainuoti įvairias lengvas dainas, 
kaip “LB jūrių marių”, ‘Tylus buvo vakarėlis”.
Akordeonistas Vytas Taukus davė toną ir 
pakvietė žiūrovus prisijungti, sakydamas,.

Taip pat gaila, kad yra nusistatymo prieš 
Lietuvos kariuomenę Lietuvos visuomenė
je ir užsienyje. Krašto apsaugos ministeri
jos tyrimai, pravesti š.m gegužės mėnesį, 
parodė, kad dabar kariuomenę teigiamai 
vertina jau daugiau negu pusė Lietuvos gy
ventojų, nors dar 25% ja nepasitiki. Atro
do, kad neigiamas požiūris į kariuomenę 
išsivystė dar sovietų okupacijos metu ir kilo 
iš antagonizmo rusų kariuomenei Visgi ši sta
tistika rodo, kad pasitikėjimas sava kariuo
mene auga, nes prieš porą metų nepasiti
kėjimo lygis buvo pasiekęs net 45%.

Suprantama, kad nuotaika Lietuvos ka
riuomenėje, atsižvelgiant į minėtą negatyvų 
nusistatymą, galėtų būti geresnė. Todėl Can
berros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
Valdyba nutarė paremti Canberros “Ramo
vės” Valdybos pasiūlymą paskirti premijas 
kariūnams. Geriausiai baigęs Karo akade
miją kariūnas gaus AU$2 000 premiją. Toks 
nutarimas buvo priimtas per S-gos narių 
metinį susirinkimą, įvykusį š.m. spalio 7 d. 
Tikimės, kad tai padės įrodyti, kad verta 
didžiuotis ir pasitikėti Lietuvos kariuomene.

Mano manymu, yra būtina Lietuvai 
pasidaryti Europos Sąjungos ir NATO 
nare. Tiktai įsijungus į šias tarptautines 
organizacijas Lietuva atsistos ant kojų 
ekonomiškai ir užsitikrins nepriklauso
mybę. Moderni Lietuvos kariuomenė yra 
viena iš būtiniausių sąlygų dėl įsijun
gimo į šias institucijas.

Mes didžiuojamės kovomis už Lietuvos 
laisvę, bet turime suprasti, kad ir dabartinė 
Lietuvos kariuomenė yra svarbi bei reika
linga visapusiškos paramos. Linkiu šia pro
ga viso geriausio visiems Lietuvos kariams.

šis šokis buvo atliktas beveik tobulai Vėl 
grįžtama prie “New Vogue” stiliaus šokių. 
Gėrimės trimis Lisos ir James šokamais vai 

. sais į “Lucille Waltz”,- “Swing Waltz” ir 
“Twilight Wiltz”. Lisa, atrodo sutverta valsui
- lengva, grakšti emocinga. Popietės pabai
gai šokėjai pasirinko kvikstepą (Quickstep), 
patį greičiausią ir įdomiausią iš visų penkių 
modernių pramoginių šokių. Šokių konkur
suose šis šokis visuomet šokamas paskutinis
- pradedama moderniu valsu, po to seka 
tango, lėtas fokstrotas, Vienos valsas ir pa
baigoje - kvikstepas. Šis šokis palydimas 
ilgomis žiūrovų ovacijomis, privertusiomis 
šokėjus dar ne kartą sugrįžti Dalia Anta
naitienė dėkoja žiūrovams, savo apsilankymu 
paremusiems “Gintaro” koncertinę kelionę į 
Lietuvą, nes šios popietės pelnas skiriamas 
būtent šiam tikslui. Pats didžiausias jos ačiū 
-šios popietės programos atlikėjams Ūsai 
Mačiulaitytei-Foster ir James Bannan

Dar kartą įsitikinau, kad visada verta 
pasikliauti liaudies išmintimi Tikrai džiau
giuosi, kad nepasitenkinau tik nuogirdomis 
apie šią šokėjų porą, bet atėjau pasižiūrėti 
ir jų meno. Tikrai puiki pora, puikūs šokiai, 
puiki popietė!

Lilija Kozlovskienė

kad “Subatos vakarėlį” visi moka. Vyrai 
išpildė “Lėk žirgeli vėju”. Dainuojant “Li
nelį raunu ne viena”, choristai pastebėjo, 
kad trūksta poros dainininkų - mat našlelė 
prisiviliojo vedusį vyrą ir abu už krūmo pa
sislėpė. Žmona juos abu sugavo ir, už ausies 
savo vyrą paėmus, išbarė. Begėdžiai - tai 
jiems nepatiko “Gegužinės” kompanija. 
Sekė dainos “Staklelės” ir “Tulpelės”, “Suk
tinis”. Choristai dar sudainavo “Augo girioj 
ąžuolėlis” ir “Gegužinę”, o daina tokia sma
gi, nors imk ir šok, ir dainuok su choristais.

Atėjo laikas ir užkąsti. Visus su daina 
pakvietė į Jubiliejinę salę pratęsimui 
Girdėta, kad linksma, smagi “Gegužinė” 
visiems labai patiko.

Koncerto dalyvė
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Lietuva iš arti_______________
G.Kiesus - paslaptys atsiskleidžia

Važiavo pasitikti sūnaus
Praėjusių 2000 m. liepos 6-osios rytą, 

“Mažeikių naftos” generalinis direktorius 
Gediminas Kiesus automobiliu “Mercedes- 
Benz ML 320”, kurį vairavo jo asmeninis 
vairuotojas Alfonsas Galutinas, iš Mažeikių 
išvažiavo į Vilnių pasitikti lėktuvu grįžtan
čio Londone besimokančio sūnaus Valdo.

Po pusiaudienio mažeikiškiai jau buvo 
sostinėje. Tarp 20 vai ir 20 vaL 20 min. G. 
Kiesus susitiko su sūnumi Valdu ir netrukus 
išvažiavo iš oro uosto. Tbo metu jis dar pa
skambino Mažeikiuose likusiai žmonai 
Alvyrai ir pasakė rengiąsis važiuoti namo. 
Prieš 22 vaL kai kurie liudytojai G.Kiesų 
atpažino sostinės parduotuvėje “Maxima” 
Mindaugo gatvėje, kur jis pirko maisto pro
duktų. Toliau G.Kiesaus ir jo bendrake
leivių pėdsakai dingo. Jų mobiliojo ryšio 
telefonai buvo išjungti.

Vėliau G.Kiesaus visureigis “Mercedes- 
Benz ML 320” buvo surastas prie vieno Vil
niaus Laisvės prospekto namo, automobilių 
aikštelėje. Liudytojų teigimu, po vidurnakčio 
automobiliu atvažiavo kažkoks jaunuolis,

Ko bijo lietuviai ?
Netikėti dangoraižių susprogdinimai New Yorke, juodligės (anthrax) pasirodymas, kitų 

biologinių ar cheminių katastrofų galimybė - visa tai amerikiečių sąmonėje pagimdė anks
čiau palyginti retokai sutinkamą dvasios stovį, baimę. Bet nerimo ar nepasitenkinimo sava 
padėtimi - taigi, baimės - esama ir Lietuvoje. Bet kas gi baimina lietuvius? Šiuo klausimu 
susidomėjo “Veido” bendradarbiai. Red.

“Kas jus labiausiai šiandieną jaudina”,
- klausiu savo senos pažįstamos lietuvių 
kalbos mokytojos. Ir ji net nesusimąsčiusi 
paberia: “Neapmokėtos sąskaitos... Už van
denį, elektrą, telefoną... Neapšiltinti langai. 
Gyventi vis sunkiau. Aš jau turbūt sergu 
depresija. 6al žinai, kurioje vaistinėje yra 
prozako?” - “O gal karas? - pertraukiu ją.
- “Koks karas”? - nustemba bičiulė. Ne
drąsiai užsimenu, kad JAV kasdien bombar
duoja Kabulą, o Izraelis apšaudo Vakarų 
Krantą. Akivaizdi biologinio karo grėsmė... 
Mokytoja atlaidžiai nusišypso ir skuba atsi
sveikinti: “Kad man tavo problemas... Visko 
jūs, žurnalistai, prisigalvojate, viską išpū
rate. Na, sakyk man, kuo čia dėti lietuviai?”

Ir namie nepavyko pasikalbėti apie ka
rą. “Neįdomu tas tavo karas”, - sako man 
paauglė dukra. “Buvo įdomu tik tada, kai 
griuvo dangoraižiai, o dabar jau atsibodo. 
Juk pas mus nieko nevyksta, o mano drau
gai apie tai seniai nebekalba”.

Psichologė Aušra Griškonytė, dirbanti 
Vilniaus psichiatrijos klinikoje, kiekvieną 
dieną klausosi daugybės vilniečių, apimtų 
dvasinio nerimo, skundų ir išsipasakojimų. 
Jos paklausėme: “Dėl ko labiausiai nerimau
ja žmonės, apsilankantys pas jus pastaruoju 
metu, ko labiausiai bijo lietuviai?” Pasak 
A. Griškonytės, ji ir jos kolegė labai apsi
džiaugia, jeigu ateina bent vienas vilnietis, 
kurį domina būtent tai, kas dabar vyksta 
pasaulyje, - teroro aktai, karas Afganistane 
ar juodligės plitimas. “Tokie žmonės yra 
retenybė”, - pasiskundė psichologė. “Jų 
labai mažai Aš dažnai girdžiu apie dabar 
vykstančius įvykius pasaulyje savo pacien
tus taip atsiliepiant: “Jeigu tai manęs ne
liečia asmeniškai kodėl turiu sukti galvą? 
Kas kita būtų, jeigu kokią bombelę tėkšte
lėtų į Vilnių. Tik tada tai taptų svarbiu 
įvykiu - pasaulinės svarbos”.

Taigi, lietuviams pasaulio centras, kaip 
jau ir Europos centras, yra Lietuva. Dar 
lietuviams, pasak psichologės, yra būdinga 
įsivaizduoti, kad jie nežmoniškai daug 
kentėjusi tauta. Bet juk ir kitos tautos labai 
daug iškentėjusios. Nė kiek ne mažiau. 
Psichologė mano, kad tokį lietuvio cha
rakterį galėjo suformuoti specifiška ar, 
tiksliau, gerokai masochistiška kultūra.
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ramiai išlipo, užrakino automobilį ir nuėjo.
Tik praėjus daugiau nei parai nuo din

gimo, G.Kiesaus žmona Atvyra ir jo vairuo
tojo žmona Judita kreipėsi į policiją. Infor
macija apie pradingusius tris mažeikiškius 
buvo perduota visiems šalies policijos sky
riams. Dingimo aplinkybes ėmė tirti organi
zuotų nusikaltimų tyrimo tarnybų pareigūnai, 
Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai, 
Interpolas, Ekskomisarų biuras, kitos tarny
bos ir net ekstrasensai Pagalbos tiriant pa
grobimą buvo paprašyta Latvijos, Anglijos 
teisėsaugos darbuotojų, nes Kiesų pinigų buvo 
išimta ar bandyta išimti Rygoje ir Londone.

Mažeikiškių bei nusikaltimo įkalčių bu
vo ieškota šukuojant miškus šalia kelio 
Vilnius-Panevėžys. Dingusiųjų ieškojo ir 
keliuose vandens telkiniuose Ukmergės 
rajone. Jokių įkalčių nebuvo surasta ir per 
kratas įtariamų “tulpinių” gaujos nuošalio
se sodybose netoli Panevėžio. Tiriant Kiesų 
bylą, buvo daromos kratos įvairiuose Lietu
vos miestuose.

Kūnus rado
Tik beveik po pusantrų metų kūnai bu-

Lietuvių liaudies dainos - beveik vien apie 
nelaimėlius. Tautos didvyriai - tie, kurie 
susidegino Pilėnų pilyje, o ne tie, kurie lai
mėjo pergalę, įveikė priešą... Lietuvis yra 
amžinas rūpintojėlis. Tačiau būtų gerai, kad 
tą rūpintojėlį domintų ir kito,ne vien jo 
paties skausmas.

“Veido” užsakymu šių metųspalio 26- 
30 dienomis viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų studija “Spinter” atliko tyrimą, ku
rio metu gyventojų laivo klausiama, ko jie 
labiausiai bijo. Apklausta 500 vyresnių nei 
šešiolikos metų Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių ir Panevėžio gyventojų.
Ko lietuviai labiausiai bijo? (proc.)

Ligų 17.5
Karų 8.6
Smurto (nusikaltimų) 7.9
Artimųjų mirties 6.9
Netekti darbo (bedarbystės) 5.7
Skolų 5.2
Pelių, vorų, varlių ir kitų gyvūnų 4.7
Senatvės 3.7
Vaiduoklių ir kitų mistinių būtybių 3.5
Mirties 2.9
Kelių policijos 2.7
Vienatvės 2.5
Fanatizmo, fanatiškų žmonių 2.4
Mokesčių 2.1
Nieko nebijo 2.2
Kitos baimės 12.7
Nežino 6.8
Atsakymas “Kitos baimės” sieja pavie

nius atsakymų variantus, pvz., bijo tamsos, 
aukščio, skristi lėktuvu, narkomanų, kvai
lių, viršininko, netekti tikslo gyvenime, mi
rusiųjų, velnio ir pan. Stebina apklausos 
duomenys, rodantys, kad beveik dvigubai 
daugiau lietuvių bijo pelių ir varlių negu 
mirties. Mirties baimė tik - tik dešimtoje 
vietoje tarp visokių kitokių!!!

Galima kalbėti ir apie kitokią baimės 
dimensiją. Tai klausimas: Ar jūs jaučiatės 
saugus savo šalyje? Gana aišku, kad lietu
viui šiuo atžvilgiu yra neramiau, negu tar
kim Vakarų europiečiui ar ankstyvesnio 
laikotarpio amerikiečiui. Todėl palyginti 
verta lietuvių vietą tik buvusiame socialis
tiniame bloke. Štai tyrimų atsakymas: 
Čekijoje saugūs 61%, nesaugūs 35%. 
Vengrijoje saugūs 46%, nesaugūs 52%. 
.Lietuvoje saugūs tik 34%, nesaugūs 59%.

Iš kairės: Gediminas Kiesus, Valdas Kiesus ir Aifons-as Galininas.

vo rasti ir atkasti š.m. lapkričio 25 d., apie 
20 km nuo Panevėžio, netoli kelio Panevė- 
žys-Krekenava-Kėdainiai, tik įvažiavus į 
buvusią Ėriškių kolūkio teritoriją. Kūnai 
buvo be galvų. Toje teritorijoje yra buvusi 
kolūkio pirtis, dabar žinoma kaip Panevė
žio “tulpinių” gaujos dvaras. Stiprėjo įtari
mas, kad aukas pagrobė ir nužudė žiauru
mu garsėjantys Panevėžio “tulpiniai”.

Beveik tuo pat metu teisėsaugos parei
gūnai suėmė tris “tulpinių” gaujos narius: 
35 metų Virginijų Baltušį, 33 metų Sigitą 
Raišelį ir 40 metų Algimantą Vertelką. 
Pernai po mažeikiškių dingimo A. Vertelką 
jau buvo suimtas, bet po kurio laiko dėl įkal
čių stokos paleistas. Dabar jau jiems vi
siems trims pateikti kaltinimai dėl tyčinio 
nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis. 
Pasak spaudos, sulaikytų “tulpinių” yra ir 
daugiau. Sakoma, kad pareigūnai turi infor
macijos, jog šie asmenys yra prisidėję prie 
dar kelių nusikaltimų įvykdymo.

Nužudymu apkaltintas S.Raišelis labiau
siai išgarsėjo ne tik kaip vienas “tulpinių” 
gaujos narių, bet ir tuo, jog laimėjo bylą 
Europos Žmogaus Teisių Teisme. Jis buvo 
apskundęs Lietuvą dėl neteisėto 2 savaičių 
prevencinio sulaikymo 1997-ųjų birželį. 
Pagal tuo metu galiojusį įstatymą, teisėsau
gos pareigūnai turėjo teisę suimti žmogų, 
kuris ateityje galėjo padaryti nusikaltimą. 
Strasbūre esantis tarptautinis teismas 1999 
m. pripažino šią bylą priimtina ir pasiūlė 
abiem pusėms susitarti. Prasidėjus dery
boms, Lietuvos Vyriausybė pernai pavasarį 
sutiko S.Raišeliui sumokėti 12 000 litų.

Nužudė žudikus
Lapkričio 26 d. policija netoli Panevėžio 

vandenvalos įrenginių atkasė dar dviejų 
žmonių palaikus. Manoma, jog tai “tulpi
nių” gaujos narių 26 metų Giedriaus Liu
barto bei 27 metų Egidijaus Bučio lavonai 
Atrodo, kad jie buvo mažeikiečių žudikai, 
bet aukų pagrobimo bei nužudymo organi
zatoriai atsikratė jais kaip nereikalingais 
liudininkais. Neatmetama, jog vienas rastų 
nužudytųjų gali būti ir tos pačios gaujos 
narys 33 metų Andrius Andrušaitis. Tačiau 
organizatoriai greičiausiai susidorojo su 
mažą autoritetą turinčiais E.Bučiu bei G. 
Liubartu. Šių trijų panevėžiečių imta ieško
ti jau pernai liepą, tuoj po G.Kiesaus ir jo 
bendrakeleivių dingimo. Ketvirtasis įtariama
sis - 35 metų “tulpinis” Romualdas Čeponis 
- š.m. gegužę buvo patekęs į policijos pasalą, 
tačiau pasipriešino ginklu ir buvo nušautas.

Versijos dėl nerastų galvų
Tėvo ir sūnaus Kiesų bei AGalmino 

galvos iki šiol nesurastos. Spaudos žiniomis, 
pareigūnai numato rajoną, kur jos gali būti 
paslėptos, ir tikslina vietą. Iki šiol nėra 
aišku, kodėl banditai savo aukas užkasė be 
galvų. Tarp visų iškeltų versijų labiausiai 
tikėtinos šios.

Nukirtę ar nupjovę galvas nusikaltėliai 
jas nufotografavo ar nuvežė ir parodė užsa
kovams, kad šie įsitikintų, jog užduotis įvyk
dyta. Taip pat neatmetamas variantas, kad 
vykdydami kitų asmenų užsakymą banditai 
nutarė pasipelnyti ir pasisavinti Kiesų pini
gus. Norėdami paveikti bei įbauginti G. 
Kiesų, nusikaltėliai galėjo nukirsti jo sūnui 
ar vairuotojui galvą. Thi turėjo įtikinti buvu
sį “Mažeikių naftos” vadovą nebesipriešinti 
ir atskleisti, kur laiko pinigus.

Gali būti, jog užkąsdami aukas be galvų 
nusikaltėliai manė, jog lavonus bus sun
kiau atpažinti. Tačiau tai nesukelia didelių 
problemų, nes nužudytųjų tapatybę galima 

nustatyti ir per 
DNA ekspertizę^ 
Nužudė ne dėl

pinigų?
Labiausiai intri
guoja klausimas, 
kodėl G.Kiesus 
buvo pagrobtas ir 
nužudytas. G. 
Kiesaus nužudy
mu galėjo būti su
interesuotas ne 

vienas žmogus. Šį nusikaltimą tiriantys 
pareigūnai žino įtariamų užsakovų ratą. 
Yra manoma, kad G.Kiesus buvo pagrobtas 
ir nužudytas ne dėl pinigų - nusikaltimo 
užsakovai ketino jį pašalinti už tai, jog šis 
buvo sutikęs duoti parodymus “Mažeikių 
naftos” grobstymo byloje. Juk ši įmonė buvo 
pagarsėjusi spaudoje kaip šaltinis, iš kurio 
išplaukdavo šimtai milijonų litų, taip skurdi
nant ir visą Lietuvą. Fb šių parodymų į kalti
namųjų suolą galėjo sėsti nemažai įtakingų 
naftos produktais prekiauančių verslininkų ir 
politikų. Neatmetama galimybė, jog būtent 
jie ir kreipėsi į Panevėžio nusikalstamo pasau
lio autoritetu laikomą AVertelką.

Baudžiamąją bylą dėl grobstymų ben
drovėje “Mažeikių nafta” buvo iškėlę Val
stybės kontrolės pareigūnai. Buvo duome
nų, kad G.Kiesaus vadovaujama įmonė 
“Mažeikių nafta” daugiau kaip šimtui ofšo- 
rinių (angliškai offshore, ty. už Lietuvos 
ribų registruotų) kompanijų nuolat tiekda
vo naftos produktus, nors šios už produkciją 
neatsiskaitydavo. Ofšorinės kompanijos 
G.Kiesaus vadovautai “Mažeikių naftai” 
liko skolingos apie 100 milijonų litų. Šias 
skolas gamykla nurašė į nuostolius ir fak
tiškai net nebandė susigrąžinti.

Šiuo metu grobstymo bylą tiria Mažei
kių rajono apylinkės prokuratūra. Kaip 
liudytojai apklausiami gamyklos darbuotojai 
tvirtino, jog kai kuriais atvejais “Mažeikių 
naftos” vadovai savo partnerius pasirinkda
vo ne savo iniciatyva. Manoma, kad jiems 
pasirinkti vieną ar kitą o Išorinę kompaniją 
nurodydavo įtakingi Seimo nariai ir Ūkio 
ministerijos vadovai

Beveik pasisakė
Pirmą kartą dėl šios bylos G.Kiesus bu

vo apklaustas praėjusių metų žiemą. Bylą 
tiriantiems pareigūnams buvo keista, kodėl 
“Mažeikių nafta” nuolat įsiskolinusioms 
o Išorinėms kompanijoms be jokių garantijų 
didžiuliais kiekiais tiekdavo naftos produk
tus. Jau per šią pirmąją apklausą G.Kiesus 
teigė, kad buvo priverstas taip daryti. Ta
čiau direktorius smulkiau nepaaiškino, kas 
ir kodėl jį vertė pardavinėti naftos produktus 
nemokioms bendrovėms. Tik išeidamas iš 
tardytojo kabineto G.Kiesus užsiminė, kad 
daug kam tiesa būtų labai skaudi Po kiek 
laiko atskira Valstybės kontrolės grupė išvy
ko į Mažeikius toliau tirti šios bylos detalių.

Mažeikiuose dar kartą buvo apklaustas 
G.Kiesus. Jis atvyko po išvakarėse vykusios 
puotos ir atrodė pavargęs. Po kelias valandas 
užtrukusios įtemptos apklausos gamyklos 
direktorius netikėtai pratrūko: “Galbūt 
labai greitai aš jums papasakosiu visą tiesą 
apie šią istoriją”. Šie direktoriaus žodžiai 
Valstybės kontrolės pareigūnams suteikė 
vilčių, kad greitai bus atskleistas nusikalti
mas. Bet po kelių dienų G.Kiesus dingo 
kartu su savo sūnumi ir vairuotoju. Gali būti, 
kad prieš tai apie G.Kiesaus ketinimus 
papasakoti tiesą pareigūnams sužinojo ir 
pagrindiniai grobstymo organizatoriai

Tirdami “Mažeikių naftos” grobstymo 
bylą, pareigūnai neatmetė galimybės, kad 
G.Kiesus galėjo būti iš anksto susitaręs su 
kai kurių ofšorinių kompanijų vadovais ir 
specialiai leidęs jiems grobstyti gamyklos 
turtą. “Atskleisdamas tiesą, G.Kiesus galėjo 
įvardyti ir pagrindinių naftos grobstytąją 
pavardes. Galbūt jie sužinojo apie buvusio 
gamyklos vadovo ketinimus ir nutarė užbėgti 
už akių”, - sakė nenorėjęs savo pavardės 
minėti aukštas policijos pareigūnas.

Pagal “Lr.” ir žiniasldaidą.
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Prieš porą metų 
užvertusi paskutinį 
“Aviete and after” 
knygos puslapį, ne
sijaučiau pasisoti
nusi: lyg ir norėjosi 
antros porcijos, ar 
bent deserto. Ren
giausi pabarti auto
rę, kad ne laiku nu
traukė. Juk gyveni
mas eina toliau. 
Nors p. Alės nete
ko susitikti, bet gei
džiau pažinti ją 
metų eigoje - pasi
sekimų glostomą ir 
nesėkmių graibo
mą. Ir štai! Mano 
rankose antroji Alės knyga.

“Under Eucalypts”. Skaitau senatve 
aptemusiomis akimis, negaliu atidėti ryt
dienai. Ryškūs, vaizdingi nuotykiai ir 
sklandus pasakorės talentas. Girdžiu ją 
kalbant, pro žiūronus matau ją supančią 
aplinką. Tėvai darbštūs ir charakteringi 
lietuviai. Su meile šeimai ir plieniniu pa
siryžimu mėgina įsikabinti į naują gyve
nimą. Joks darbas jų negąsdina: tik, kad 
čia viskas kitaip... Kraštas, kalba, kultūra... 
O ir čiabuviai nesistengia tuos keistus 
naujokus suprasti ir užjausti. Tie “bloody 
Balts” nieko neboja. Vadinkite kaip norite! 
Jaunutė Alė, supančiota dviejų darbo metų 
kontrakto, gauna paskyrimą dirbti slauge 
protiškai nesveikų ligoninėje. Be jokio 
pasiruošimo, be pakankamo kalbos žino- 
jimio. Įžvalgiai aprašyti pacientų tipai 
kartais graudulį, o kartais šypseną pakurs
to, Vargas Alei, net ir sapnai liūdnoki: 
rodos, beldžiasi į tėviškės namus - niekas 
neatidaro durų; skrenda virš tėvų miško - 
nematyti jokių žvėrelių, o ausys negirdi 
paukščių čiulbėjimo. Bet . laikui bėgant, 
pasitaiko ir prošvaisčių - visai linksmų ir 
spalvingų. Kokia laimė Melbourne sek
madieniais sutikus daugiau lietuviško 
jaunimo prieš ir po lietuviškų pamaldų. 
Pagaliau vėl su tėvais po nuosavų namų 
stogu. Darbas tekstilės pramonėje. Bendra

Antroji Alės knyga

Ale ir Algis Liubinai.

darbės Alę mėgsta, bet progai pasitaikius 
mielai paerzina su anglų kalbos “plony
bėmis”. Alei neaišku, ar per “Boxing Day” 
reikės boksuotis, kas tas "barbecue” ir ką 
jis turi bendra su draugo gimtadieniu. Kai 
ji nori nusipirkti ananasą, pardavėja užsi
spyrusi jai siūlo svogūnų... Ar mažai ir mes 
esame girdėję panašių nuotykių, kai tūlas 
tautietis norėjo pirkti kiaušinių, o jam 
atnešė kirvį, arba pjūklo prireikus, teko 
aiškintis: “ to you - to me; to you - to me”... 
Knygos puslapiuose sutikti žmonės tokie 
lyg ir pažįstami - natūralūs.

Po kelių vaikiškų paflirtavimų Alė įsi
myli. Deja, nei jos tėvai laimina, nei jauni
kio tėvas pritaria šiai draugystei. Taip jau 
yra gyvenime: tėvams sunku susirasti 
tinkamą žentą ar marčią. Alė pasilieka 
ištikima savo būdui, lyg sakytų: “aš tokia 
esu ir negaliu būti ne Alė”.

Knyga tinkama socialinių mokslų stu
dentams. Svarbus įnašas į istorinę daugįa- 
kultūrinės Australijos mozaiką. Aiškus 
pokarinės imigracijos sąlygų paveikslas. 
Nepalyginamas su dabar ieškančiais po
litinio prieglobsčio.

“Under Eucalypts” knygos kaina $17, 
plius persiuntimo išlaidos. Skambinti teL: 
(03) 93791294. Galima įsigyti ir Lietuvių 
Namų bibliotekoje.

T. K.

Melboumo “Dainos Sambūrio” padėka
Dėkojame visiems koncerto dalyviams, mūsų rėmėjams: Melboumo Apy

linkės Valdybai, mūsų E. Korsakaitei - už $200 auką, p. Mikštui - už $100 
auką, p. T. Jurgelaitienei Janei ir VI Bosikiui. J. Balčiūnui - už šviesas, M. 
Kozlovskiui - už video, Z. Augaičiui - už garsus, mielai choristei Monikai 
Sodaitienei - už loterijos suorganizavimą. Loterija buvo pravesta koncerto 
metu. Visiems, kurie pirko literijos bilietus - ačiū.

Dėkojame ponioms prie kasos ir prie užkandžių. Jaunuoliams, kurie plovė 
indus. Vyrams, kurie stovėjo prie durų - ačiū. Mūsų Garbės konsului Andriui 
Žilinskui - už tartus žodžius, o svečiui, PLB atstovui iš Lietuvos, Gabrieliui 
Žemkalniui taip pat padėka už gražius sveikinimus. Esame dėkingi akordeo
nistui Vytui Taukui ir Aldonai Scano iš Geelongo.

Dirigentė, choristai ir Choro valdyba linki visiems džiaugsmingų šv. Kalėdų 
bei laimingų Naujųjų Metų

Danutė Lynikienė
“Dainos Sambūrio” pirmininkė

A new “Virtual Community”
The Lithuanian community in 

Tasmania is small It has been variously 
estimated to have between 40 and 100 
members. However, a new kind of a 
Lithuanian “virtual community” has now 
emerged around a Tasmanian nucleus, 
numbering in excess of 2,100 persons and 
still growing. They are over 300 academics 
and 1800 laymen from 26 countries who 
all share an interest in some aspect of 
Lithuania. They have been brought 
together by Lithuanian Papers, a scholarly 
student journal published since 1987 by the 
Lithuanian Studies Society at the 
University of Tasmania.

The novel concept of the “virtual 
community” was presented by Al Tašku nas, 
a Tasmanian PhD student, at Deakin 
University Geelong, on 6th October. He 
read a paper titled “An alternative 
approach to Lithuanian Studies at tertiary 
level”, at the Eleventh AABS Conference 
which created a lot of interest. (AABS 
stands for the Australasian Brandi of the 
Association for the Advancement of Baltic 
Studies. AABS holds biennial conferences 
at various Australian universities.)

His paper was based on his current 
postgraduate research, at the University of 
Tasmania. It showed how Tasmanian 
students have been able to break into new 

fields of knowledge, in spite of financial 
and institutional constrictions.

Al said that posters featuring Kathleen 
Flanagan, the winner of the 2001 
Lithuanian Honours Scholarship in 
Tasmania, were on display at the 
Conference, and attracted a lot of 
attention. “Some participants were 
pleasantly surprised that this Tasmanian 
Scholarship is not an ethnic “perk”. In 
other words, the annual Scholarship is not 
something just for Lithuanians, but is a 
realistic incentive for all students to 
research a Lithuanian topic, at the 
University of Tasmania,” he explained.

“Several Conference organisers 
commented favourably on the Tasmanian 
journal „Lithuanian Papers”. One of the 
speakers described Lithuanian Papers as 
“the leading English-language Lithuanian 
periodical in the Southern Hemisphere”.

“It became clear from informal 
discussions and from numerous enquiries 
that the Lithuanian Studies Society at the 
University of Tasmania is now viewed as 
the de facto centre of Lithuanian Studies 
in Australia”, said AL

(Published in “UniTas”, the fornighlty 
newsletter of the University of Tasmania, 
Volume 220,26 November 2001, p.9)

Aukos “Musų Pastogei”
R. Genys NSW $ 20.00
V. Vaitiekūnienė VIC $ 15.00
K& V Jonušai NSW $ 5.00
A Kaspariūnas VIC $ 35.00
Mrs. Aldona ScanoVIC $ 10.00
J. Rėminis NSW $ 5.00
Mrs. Z. Colless NSW $ 25.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams 

“Mūsų Pastogės” administracija

Algis Kairaitis VIC $ 40.00
L. Pukys NSW $ 25.00
A Marašinskienė NSW $ 5.00
A Savickienė NSW $ 5.00
Dr. V. Barkus NSW $ 30.00
P. Šiaučiūnas TAS $ 45.00

lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
musę visų reikalas

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

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

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jo geros draugės Loretos, 
Į lėktuvą palydėtas, 
Po trijų dienų skridimo, 
Nemigos ir persėdimų, 
Pijus Zoknių oro uoste, 
Pora ašarų nušluostė.

Dulkė net ir nepamatė, 
Iš kur Tėvas prisistatė.
Jo švelniai stipriam glėbyje, 
Jaukiai pasijuto Pijus. 
Tarė senis: “Sūnau, mielas - 
Išvydau štai Tave vėliai!”

Kiek kelionė namo truko, 
Kalbos gija nenutrūko: 
Pijus tiek daug apkeliavo, 
Tiek pavojų pergyveno... 
Klausėsi gi sūnaus savo, 
Išsiilgęs Tėvas senas.

“Štai Tavo gimtas namelis, 
Tta užaugai čia sūneli, 
Čia seniai gyvenu vienas - 

•m Tarp Kužių ir tarp Kuršėnų...
-in O dabar - išalkę esam, 

Pirkioj tikrai ką nors rasim!”

Stasio Montvido eiės ir piešiniai
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Karo muziejaus sukaktis
TUrbūt nėra lietuvio, o taip pat turisto, 

kuris būdamas Kaune neaplankytų Lietu
vos Karo muziejaus, kurio sodelyje prie 
Nežinomo kareivio paminklo, skirto žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę, buvo pradėta I- 
oji Lietuvos Tautinė olimpiada. Vėliau ir 
Il-osios Tautinės olimpiados metu vetera
nai ir sporto vadovai pagerbė žuvusius 
karius, kurių dėka ir dabar galime švęsti 
šią didžiąją pasaulio lietuvių tautinę sporto 
šventę. Australijos lietuviai, ar tai pasau
linių sporto švenčių metu, ar tai kitomis 
progomis, irgi dalyvaudavo renginiuose, 
kurie vykdavo prie šio istorinio paminklo 
bei degančios amžinos laisvės ugnies. Jie
gėlėmis bei vainikais pagerbda
vo žuvusius už laisvę karius.

Karo muziejus buvo įkurtas 
1921 m. vasario 16 dieną, o 
1930 m. jam suteiktas Vytauto 
Didžiojo vardas. Dar vykstant 
Nepriklausomybės kovoms, bu
vo galvojama, kad reikia surink
ti ir apsaugoti visą medžiagą, 
susijusią su tomis kovomis. Pa
talpos muziejui buvo parinktos 
prie buvusio turgaus Donelai
čio gatvėje. Vadovauti muzie
jaus atstatymui buvo paskirtas 
(vėliau tapęs generolu) Vladas 
Nagevičius. Muziejaus patalpų 
planą paruošė architektas V. 
Dubenickis. 1921 m pagal skulp
toriaus Juozo Zikaro projektą, 
iš akmenų laukuose, kur vyko 
mūšiai, buvo pastatytas pamink
las žuvusiems Nepriklausomy
bės kovose: Paminkle yra įra
šas: “Per amžius budėję, laisvę 
laimėjom per aukas ir pasišven
timą”. . . _ .

Dabar čia kiekvieną dieną 7

kur - kaip?
vai ryte ir saulei leidžiantis vyksta žuvusių 
pagerbimo ir vėliavos nuleidimo apeigos. 
Grojant Lietuvos himną ir skambant Ame
rikos lietuvių padovanotam Laisvės varpui, 
yra pakeliamos valstybinė, tautinė ir Vyčio 
Kryžiaus vėliavos. Prie paminklo žuvu- 
siems yra pastatyti septyni iš įvairių Lie
tuvos vietų atvežti kryžiai Muziejuje yra 
atskiri 7 skyriai, kuriuose saugomas 217 261 
eksponatas. Kiekvienais metais muziejų 
aplanko virš 80 000 žmonių ir daugiau 
kaip 1000 ekskursijų. Jame dirba 103 dar
buotojai. Muziejaus direktorius yra J. Juze- 
vičius, kuris jau 20 metų jam vadovauja. 
Kaip jis pasakoja, sovietiniais laikais muzie
jus buvo vienintelė vieta, kur buvo rodoma 
Lietuvos valstybės raida nuo pat senovės 
ir kunigaikščių laikų.

1940 m. birželio 26 d. prie Nežinomojo 
karei-vio kapo įvyko paskutinės apeigos, 
rug-pjūčio 1 dieną buvo nuimta Lietuvos 

Nežinomo kareivio kapas. (Prieškarinis atvirukas.)

tautinė, o rugpjūčio 3 d.-vaktybinė vėlia
vos. Muziejus pavadintas Centriniu kariš
kai istoriniu. Daug kas muziejuje buvo pa
naikinta ir įdėta sovietinių eksponatų. Vo
kiečių okupacijos metu muziejui vėl vado
vavo gen. V Nagevičius. Pamažu buvo grąžin
ta senoji tvarka. Il-osios okupacijos metu 
Karo muziejus buvo paverstas propagandi
niu Kauno valstybiniu kariniu istoriniu mu
ziejumi Dabar, atstačius nepriklausomybę, 
yra kuriamos naujos tradicijos, rengiami 
paradai ir kita. Muziejaus patalpos darosi 
per mažos ir daugelio eksponatų negalima 
parodyti. Yra gauta nemažai eksponatų iš 
kitų kraštų, tarp jų ir iš Australijos. Be kitų 
pastatų, muziejui yra perduota ir buvusi 
prieškarinė Lietuvos Prezidentūra, kuri 
dabar yra tvarkoma. Ateityje tai bus įdomus 
istorinis Lietuvos pastatas.

Besilankydamas Kaune, kur gyvenau 
prieš karą, visuomet užsuku ir į Karo mu
ziejų, o tuo pačiu ir į jo gražų istorinį sodelį, 
kur vaikas būdamas stebėdavau vėliavos 
nuleidimo iškilmes ir tuos, man tada pas
laptingus, žengiančius uniformuotus žmo
nes. Tai buvo gražios iškilmės. Čia aš 
atsisveikinau su Lietuva, kurią vėl pama
čiau tik po 19 metų, jau okupuotą ir be tų 
gražių, taip širdį graudinančių apeigų Karo 
muziejaus sodelyje.
Gražiai veikia Gold Coast lietuviai

Jau keliolika metų, kai į šį “Auksinės 
Pakrantės” labai gražų kurortą atsikėlė 
gyventi nemažas skaičius lietuvių. Daugu
ma iš jų - pensininkai, atvykę iš įvairių 
Australijos vietovių, senatvę nusprendę 
praleisti šioje pasakiškoje vandenyno pa
krantėje. Šiuo metu čia gyvena 18 šeimų ir 
12 pavienių žmonių, kurie priklauso vietos 
lietuvių benduomenei, kuriai jau eilę metų 
vadovauja jos seniūnas Juozas Songaila. 
Jam padeda žmona Joan. Juozas ir Joan - 
tai nuovargio nežinantys, visuomet linksmi, 
linkę visiems padėti, gražiai priimti ir pri
žiūrėti atvykstančius svečius. Jau ne vienas 
svečias iš Lietuvos, jų tąrpe olimpiniai va
dovai bei kiti sportininkai, buvo gražiai ir 
broliškai jų priimti ir prižiūrėti.

Ši seniūnija nesnaudžia ir įvairiomis 
progomis rengia lietuviškus minėjimus, pa
sirodo vietos australų renginiuose. Kasmet 

minima Nepriklausomybės šventė, buvo 
suruošta dr. Jono Basanavičiaus paroda. 
Labai gražiai yra paminima Motinos diena. 
Vėliausios šios šventės proga Regina 
Smilgevičienė buvo išrinkta šių metų pa
gerbtąja motina. Paremiant Lietuvos bale
tą buvo surengta video popietė, į kurią iš 
Sydnėjaus atvyko “Friends of Lithuanian 
Ballet” pirmininkė Ramona Ratas-Zaka- 
revičienė su vyru -Sydnėjaus LB Apylinkės 
pirmininku dr. Ramučiu Zakarevičiumi

Kiekvieną paskutinio mėnesio penkta
dienį p. Tanios Žukauskienės (pirmojo 
“Mūsų Pastogės” redaktoriaus žmonos) 
namuose tarpusavio pabendravimui susi
renka vietos lietuvės moterys. Šių moterų 
ratelio vadovė yra Vera Juozapavičienė. 
Pats lietuvių bendruomenės “bosas” - se
niūnas su žmona Joan gan dažnai lietuvius 
reprezentuoja įvairiuose australų rengi
niuose, kaip pvz. Musgrove Park daugiakul- 
tūriniame parko atidaryme, Clear Island 
Waters daugiakultūrinėse metinėse pa
maldose, Rajono bendruomenės konfe
rencijoj, Griffith universiteto Multi-Faith 
Centro atidaryme ir kt Juozas ir Joan - 
tikri lietuviški ambasadoriai plačiame šių 
vietovių gyvenime. Taip pat jie visada daro 
pranešimus SBS radijo lietuviškose žiniose.

Jau keli metai, kai į Gold Coast per
sikėlė gyventi įžymūs Australijos lietuviai 
sportininkai ir vadovai - Marija ir Donas 
(“žemaitis”) Atkinson. Pradėję nuo Ade
laidės, kur ir dabar gyvena Marijos mama, 
(visai nepripažįstanti jokios senatvės), vė
liau ilgokai gyveno Sydnėjuje, kur Austra
lijos lietuvius atstovavo įvairiose sporto 
varžybose Amerikoje, Kanadoje, Lietuvoje 
ir pačioje Australijoje. Po to persikėlė 
gyventi į gražiąją Auksinę Pakrantę. Čia 
Donas žaidžia golfą, išmoko daryti skanų 
ir gerą alutį, kuriuo vaišina svečius, o Mel
bourne Cup dieną savo gražiuose namuose 
visuomet padaro puikią iešminę ir kviečia 
pabandyti laimę arklių lenktynėse.

Sveikindamas mielą seniūną Juozą ir 
‘ Joan, o taip pat ir visus šios vietovės lie

tuvius ateinančių šv. Kalėdų proga, linkiu, 
kad ir ateinančiuose N. Metuose jūs visi ir 
toliau taip gražiai gyventumėte ir sėkmingai 
dirbtumėte lietuvišką darbą. □

Praėjo daug laiko, kol mes susitvarkėm 
savo daiktus. Visi buvom susirūpinę ir per
sigandę, nes nežinojom, kokia tėvų laukė 
bausmė. Tą vakarą brolis ir sesuo verkė kol 
užmigo. Stebėjau bobutę, įbedusią akis į 
tolį ir tarp pirštų sukant rožančių. Ji mur
mėjo “Sveika Marija”, “Tėve mūsų” ir vėl 
“Sveika Marija...” O aš vis niekaip nega- 

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr 1-48

“Mano mama vakar irgi nusipirko 
dešros juodojoj rinkoj. Gerai, kad mes vis
ką suvalgėm per pusryčius,” - apsidžiaugė 
Romas.

Abu pasileidom bėgti. Grįžus namo jau 
radom policiją, kuri buvo apsupus namą. 
Kiti policininkai plušosi negailestingai
krėsdami gyventojų kambarius. Kai atėjo Įėjau suprasti, kodėl jie atėmė mūsų mėsą,
eilė mūsų kambariui, bobutė atsisėdo ant 
lovos išplėtus savo sparnus kaip perekšlė 
višta.

“Frau, greitai išlipkite iš lovos. Mums 
reikia patikrinti, kas yra po jūsų čiužiniu,”- 
įsakė jai, užuosdami sūdytą mėsą

“Nein, nein, aš negaliu išlipti Tik pa
žiūrėkite į žaizdas ant mano kojų. Aš esu 
pasiligojus, sena moteriškė,” - maldavo ji 
policininko.

Bet bobutė šį kartą persistengė su savo 
dejavimu, nes policininkas, nekreipdamas 
į ją dėmesio, pakėlė vieną čiužinio kampą.

“O kas čia yra?” - užriko jis, žiūrėdamas 
į kiaulės kumpį.

Po to pasidarė tikra pekla. Mus kratant 
viskas buvo iš pagrindų išversta. Kai 
pabaigė kratą, mūsų abu maži kambariukai 
atrodė lyg būtų buvę po karo mūšio. Nieko 
nepaliko nepažiūrėję.

Aš klausiausi, kaip persigandusi mama 
prašė, kad jos netemptų į policijos stotį lyg 
kokią vagilką. Bet niekas nekreipė dėme
sio į jos prašymą. Policininkai sukišo abu 
tėvus su visa mėsa į sunkvežimį ir išvežė.

Mano pyktis Dievui vis didėjo, kad Jis 
nepadėjo mano tėvams. Jie visada meldžia
si Jam tiesiai atsiklaupę ir niekada neuž
miega taip, kaip aš. Jie yra geri žmonės, 
nieko blogo nepadarė. Tik vokiečių įstaty
mai yra blogi. IVrpykus, kariavau su savo 
mintimis.

“Bobute, koks tikslas melstis? Jis vis 
tiek nepadeda, kada mums yra bėda.”

“O kaip tu žinai, vaikeli, kad Jis nepa
deda. Jeigu būtume nesimeldę, gal dar 
daug blogesnių įvykių būtų mums atsitikę,” 
- atrėžė ji piktai ir vėl toliau poteriavo.

Nuėjau gulti, bet negalėjau užmigti, 
laukdama sugrįžtant namo mamos ir tėvo. 
Ateitis mane vėl baugino. Kai jie pagaliau 
grįžo, pro praviras duris girdėjau tėvą 
šnibždant bobutei:

“Aš viską jiems prisipažinau, iš kur mes 
gavom tą mėsą.”

Toks yra mano tėvas. Jis niekad neme
luoja, net jeigu tai jam ir kenkia, didžiavausi 
juo. Priėjus prie tarpdurio stebėjau mamą, 
sėdinčią šalia bobutės.

“Aš mėginau jiems išaiškinti, kad mūsų 
.Žvaigždė buvo iš lietuviškos kumelės Bė-
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rėš. Taigi, mūsų kumeliukas nebuvo vokie
čių arklys. Kai mes iškeitėm jį į tą nusu
susią kiaulę, vokiečiai laimėjo puikų arklį. 
Koks tai gali būti nusikaltimas?” - mosavo 
ji ore rankomis, retkarčiais nusišluostyda- 
ma ašaras.

Sekantį rytą atsibudau anksti ir, nuėjus 
ant pirštų galų pas bobutę, tyliai paklausiau 
jos.

“Ar tu jau pabudai?”
“Žinoma, kad esu pabudus. Tb turėtum 

žinoti, nes tu pati mane pažadinai,” - 
suniurnėjo ji

“Kas atsitiko mano tėvams policijos 
stotyje? Vakar naktį aš ne viską nugirdau.” 

“Žinios, vaikeli nėra geros. Thvo mama 
ir tėvas yra apkaltinti už veiklą juodojoj 
rinkoj. Jų laukia teismas ir jie, ko gero, gali 
būti nuteisti ir gauti kalėjimo.”

“Bobute, ar tu tikrai galvoji kad juos 
gali ten uždaryti” - baisiai persigandau aš 
ir pradėjau drebėti

“Man irgi baisu, kad tai gali atsitikti. O 
kadangi mes neturim jokio turto ir pinigų, 
mums reikės taupyti iš maisto davinių jūsų 
šokoladą ir kavą, advokato pasamdymui 
tavo tėvams,” - ji jau turėjo paruošus planą.

Dabar su maistu pasidarė dar blogiau. 
Mes nebegalėjom daugiau pas ūkininkus 
pasikeisti šokolado ir kavos į maisto 
produktus, tad alkis dažniau lankė mūsų 
šeimą. Mano tėvai buvo susirūpinę ir nusi
minę. Kartais jie bijojo net savo šešėlio.

Mano brolis pradėjo subręsti ir dažniau
siai žaisdavo su savo amžiaus draugais. Aš 
jį mažai mačiau.

Sesuo už mudu abu buvo daug jau
nesnė. Aš vengiau jos, nes bijojau būti 

apkaltinta, kiekvieną kartą kai ji pra
dėdavo bliauti.

“TU vėl kankini savo mažąją sesutę,”- 
šokdavo barti mane mama.

“Bet aš juk jai nieko nepadariau. Net 
nebuvau prie jos priėjus,” - gįndavausi nuo 
jos kaltinimo.

“Ale, tu melagė... TU esi blogas, išdykęs 
vaikas. Kodėl tu tyčia skriaudi savo mažąją 
sesutę,” - ne kartą gaudavau per uodegą 
už gįnčijimąsL

Taigi, Romas ir aš pasidarėme geri 
draugai, kartu praleisdami didelę dalį mū
sų laisvo laiko. Vieną dieną jis parsinešė 
narvelį su triušiu.

“Koks gražus tas tavo baltas triušiukas,” 
- įkišus pirštą, paglosčiau jo nosį.

Visą tą popietę mudu šokinėjom apie 
tą mažą, pūkuotą gyvuliuką. Mes kelis 
kartus pakeitėm vandenį, pripešėm minkš- 
čiausios žolės ir šėrėm jį iš rankos. Kai 
sutemo, daviau jam net bučkiuką.

“Gerai miegok, triušeli, rytoj vėl tave 
aplankysiu.”

“Ale, nekvailiok. Mergaitės berniukus 
bučiuoja, o ne triušius,” - erzino mane 
Romas.

“Kas gali norėti tave bučiuoti?”- 
nubėgau pastūmus jį į šalį.

Po kelių dienų, aš dar tebegulėjau 
lovoje, kai į mūsų duris pasibeldė Romas. 
Mama jas atidarė. Pamačius jo rankoje ką 
tik gimusį triušiuką, ji staiga suriko.

“O Viešpatie... Pelė...”
Skubiai užsitraukus suknelę, nubėgau 

pati pasižiūrėti, kas ten prie durų darosi

(Bus daugiau)
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51 Lietuvių Sporto Šventės (Canberra 2001) 
DIENOTVARKĖ

Gruodžio 26 <L

Gruodžio 27 d.

Gruodžio 27 d.
Gruodžio 27 «L

Gruodžio27-28 d.d.

Gruodžio 27 d.
Gruodžio 27-31 <L<L
Gruodžio 27-31 <L<L
Gruodžio 29-30 <L<L

Gruodžio 28 <L
Gruodžio 31 d.

Sausio 1 d.

Registracija Southern Cross Club, Pitman St, 
Greenway
Šv. Mišios, Holy Family bažnyčioje, 167 Bugden Ave, 

Gowrie
Registracija tęsiasi
Sporto Šventės atidarymas, Southern Cross Stadium, 

Cowlish St (kampas Athlon Dve), Greenway 
Golfas, Murrumbidgęe Golf Chib, Kambah Pool Rd, 
Kambah
Susipažinimo Vakaras, Southern Cross Club
Krepšinis, Southern Cross Stadium
Tinklinis, Southern Cross Stadium
Tenisas, Town Centre Chib, Athlon Dve (kampas
Rowland Rees Crs), Greenway
Bilijardas (8 Ball), Southern Cross Chib
Naujų Metų sutikimas, Hotel Heritage, 203 Goyder St,
Narrabundah
“Atsigaivinimo BBQ”, Weston Park, Weston Park Rd, 
Yarralumla.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsiregistruoti savo vietiniame sporto klube. 
Nesant vietinio klubo, prašom susisiekti su Sporto Šventės Rengimo Komitetu:

Tferesė Bungardaitė (02) 6294 3930, Ibresė Hughes (02) 62919761, 
James Margutes (02) 6161 7565, Barbara Šilinienė (02) 6288 6283,

Vincas Bagušauskas (02) 6292 4508, Vidas Sadauskas (02) 6296 5241.

Lietuvos statistika - 2000

Skaudi netektis
Sunkios vėžio ligos iškankintas, gruodžio 4 dienos ankstų rytą Royal Prince Alfred 

ligoninėje, Sydnėjuje, mirė Sydnėjaus ir Australijos lietuviams gerai pažįstamas Kostas 
Bagdonavičių*. Nekrologas bus spausdinamas vėlesniame MP numeryje.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 7 d. Šv. Mišios St Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe, prasidės 1.30 vaL po pietų. MP int

Mirus
a.a. Kostui Bagdonavičiui,

žmonai Irenai, sūnui Viktorui, marčiai Susan bei anūkams Daniel ir Alison 
gilią užuojautą reiškia

Onutė Maksvytienė, Vytautas Patašius

Mirus
a.a. Kostui Bagdonavičiui,

gilią skausmo ir netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną, 
sūnų Viktorą ir jo šeimą.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Mielam daktarui
Kostui Bagdon-Bagdonavičiui 

gilią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, sūnui Viktor su šeima ir kartu 
liūdime

? Jurgis ir Guoda Bliekai
Milda Bukevičienė 

Algis ir Irena Dudaičiai 
Benius ir Tamara Vingiliai

Mielam Bičiuliui
a.a. Kostui Bagdonavičiui,

mirus, žmonai Irenai, sūnui Viktorui ir šeimai reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime

Venclovų šeima, Marytė Švedienė

Mirus buvusiai “Šatrijos” tunto skaučių vadovei 

Salomėjai Bungardienei,
vyrui ps. Liudui Bungardai bei dukterims Angelei ir Teresei gilią užuojautą reiškia

“Šatrijos” tunto skautai ir vadovybė

Ką tik pasirodė kasmetinis Lietuvos 
Statistikos departamento leidinys. Jame 
gausu įvairiausių duomenų - nuo geogra
finių iki valstybės valdymo, ekonomikos, 
švietimo ir kultūros rodiklių. Yra ir užsie
nio statistikos, ją lyginant su Lietuvos 
padėtimi. Pateikiame “Lietuvos statistikos 
metraščio - 200(F informacijos dalį, kuri 
gali būti įdomi ir išeivyaL

Valstybė
Lietuvos Respublikos nepriklausomybė 

paskelbta 1918 m. vasario 16 d., atkurta 
1990 m. kovo 11 d.

Paskutiniai Prezidento rinkimai įvyko 
1998 rri sausio 4 d. V Adamkus gavo 5037%, 
APaulauskas - 49.63% bakų. Artimiausi 
Prezidento rinkimai vyks 2002 m.

Seimo rinkimai įvyko 2000 m. spalio 8d. 
Didžiausia Seimo frakcija - Socialdemok
ratinė (buvusi LDDP ir socialdemokratų) 
koalicija - 48 nariai, Rolando Pakso Libe
ralų frakcija - 33, Artūro Paulausko social
liberalų arba Naujoji sąjunga - 29, Vytauto 
Landsbergio Tėvynės sąjunga - 8. Arti
miausi Seimo rinkimai vyks 2004 m.

Savivaldybių rinkimuose daugiausia 
balsų gavo Paulausko Naujoji sąjunga, 
Pakso Liberalų sąjunga, Centro sąjunga, 
Landsbergio Tėvynės sąjunga, LDDP, 
Socialdemokratų, Valstiečių ir Krikščio
nių demokratų partijos.

Teisingumo ministerijoje yra įregis
truotos 39 politinės partijos ir organi
zacijos.

2001 m. pradžioje šalyje buvo užre
gistruotos 9 tradicinės religinės bendruo
menės: Romos katalikai, sentikiai, evan
gelikai liuteronai, stačiatikiai, evange
likai reformatai, graikų apeigų katali
kai, musulmonai, judėjai, karaimai. Sep
tyniose vyskupijose veikė 701 katalikų 
parapija ir bažnyčia, jose tarnavo 13 
vyskupų ir 795 kunigai. ’

Geografiniai duomenys
Lietuvos teritorija - 653 000 kv. km. 

Visas valstybės sienos ilgis su teritorine jūra 
-1743 km., su Rusija (Kaliningrado sritis) 
siena driekiasi 273 km, iš jų 18 km. Kuršių 
mariomis, su Baltarusija -660km, Latvija
- 588 km, Lenkija -103 km Baltijos jūros 
kranto ilgis - 90 km

Aukščiausi kalnai - Juozapinė (293.6 
m), Kruopinė (293.4 m), Nevaišiai (288.9 
m), Būdakalnis (284.8 m). Ilgiausios upės
- Nemunas, Neris, Venta, Šešupė.

Užimtumas ir nedarbas
2000 m vidutinis nedarbo lygis - 

11.5% (1995 m -6.1%), bedarbių skaičius
- 204 900 (1995 m - 109 000). Sumažėjo 
dirbančiųjų visų nuosavybės formų organi
zacijose.

Daugiausia šalies gyventojų dirba že
mės ūkyje (19.6%), apdirbamojoje pra
monėje (17.7%), prekyboje, transporto 
priemonių remonte (14.7%), švietime 
(10.2%). Toliau mažėja dirbančiųjų valsty
binėse įmonėse ir organizacijose - 495 200 
(31.2%), privačiame sektoriuje darbuojasi 
1.09 mln. (68.8%) žmonių.

Darbo jėgos tyrimo (ne darbo biržos) 
duomenimis, nedarbo statistika kitokia. 
2000 m nedarbo lygis -15.4%, bedarbių - 
275 700, taigi rodikliai gerokai grėsmin
gesnį. Pagal šią statistiką, daugiausiai yra 
14-19 metų bedarbių - 43.0%.

Sveikata
Lietuvoje praėjusiais metais dirbo 

14 034 gydytojai, 2 446 dantistai, 187 
ligoninėse buvo 34 145 lovos (1990 m - 
46 175 lovos). 10 000 gyventojų tenka 38.0 
gydytojo, 6.6 dantisto, 92.5 ligoninių lovų 
(1990 m-123.6 lovos).

Šalyje mažėja gydytojų ir ligoninių lo
vų. 2000 m ligoninėse buvo gydyti 694 612 
asmenų, iš 1000 suaugusiųjų - 234.3; 
139 881 vaikai, iš 1000 vaikų - 191.4. 
Greitosios pagalbos tarnybos pernai išvyko.

841 400 kartų ir suteikė pagalbą 821 600 
asmenų. Pernai padaryti 23 683 abortai 
(per metus gimė 33 414 naujagimiai).

2001 m. liepos mėn. užregistruoti 46 
ŽIV (angliškai HIV) nešiotojai, 7 - 
diagnozuota AIDS, 4 nuo AIDS mirė.

Socialinė apsauga
Senatvės pensininkų skaičius toliau 

mažėja-644 600 (1995 m - 656 800).
Invalidumo pensininkų padidėjo iki 

173 600 (139 200), našlių ir našlaičių iki 
20 800(5600).

Vis daugiau asmenų be socialinio drau
dimo, gauna ir valstybines pensijas: I ir II 
laipsnio valstybines pensijas gavo 2 700 
(1995 m. - 1 900), mokslininkų -1 900 
(1 300), nukentėjusių asmenų - 89 600 
(34 000), pareigūnų ir karių, 8 600. 
Vidutinė 2000 m. socialinio draudimo 
senatvės pensija - 311.94 LL

Šeimoms, auginančioms vaikus, iš viso 
skirta 447.6 mln. Lt įvairių pašalpų. Pernai 
įvaikinti 156 vaikai, iš jų 40 įvaikino 
užsienio piliečiai

Valstybės finansai
2000 m. toliau mažėjo Nacionalinio 

biudžeto pajamos - 8.72 mlrd. Lt Deja, 
išlaidos - 9.46 mlrd. Lt - viršijo pajamas 
net 744 mln. Lt, tai pastarųjų metų anti- 
rekordas.

Pagrindiniai valstybės pajamų šaltiniai: 
PVM ir akcizai - 53.1%, fizinių asmenų 
pajamų mokestis - 28.7%, juridinių asmenų 
pelno mokestis - 3.6%.

Išlaidų išklotinė: socialinei sferai (švie
timui, socialinei ir sveikatos apsaugai, kul
tūrai) - 50.8%, bendrosioms valstybės pa
slaugoms, krašto apsaugai, viešajai tvarkai - 
37.1%, ekonomikai - 12.1%. Iš socialinei 
sferai skirtų lėšų (4.8 mlrd. Lt) kultūros 
įstaigoms buvo skirta 264.2 mln. Lt (1998 
m. - 316.9 mln.).

Valstybės skola 2000 m. pasiekė 12.7 
rrilrd. Lt (1997 m. buvo 8.0 mlrd. Lt), šalies 
bendrasis vidaus produktas padidėjo 3.3% 
(1999 m. sumažėjo 3.9%). Didžiausias šio 
rodiklio padidėjimas buvo 1997 m. -7.3%, 
didžiausias sumažėjimas 1992 m. - minus 
21.3%. 2000 m. infliacija buvo 1.4%, 
palyginimui 1995 m. - 35.7%, 1997 m. - 
8.4%, 1999 m.-0..3%.

Švietimas ir kultūra
Nors mokyklų pernai šiek tiek suma

žėjo, bendras moksleivių skaičius padidėjo 
iki 787 000: bendrojo lavinimo moksleivių 
604 000 (1990 m. - 525 000), aukštųjų 
mokyklų studentų 96 000 (1990 m -
67000).

Bendrojo lavinimo mokyklose lietu
viškai mokosi 89.1% šalies moksleivių, 
rusiškai - 7.1% (1995 m. - 10.6%), len
kiškai - 3.8% ( 1995 m. - 3.5%).

Bendras bibliotekų skaičius beveik ne
pakito, tačiau nerimą kelia knygų mažėjimo 
tendencija. Sumažėjo lankytojų muziejuose 
ir teatruose, padaugėjo koncertuose. 2000 
m. teatruose apsilankė 576 000 žiūrovų 
(1990 m. - 1.4 mlrd.), koncertuose - 
262 700 (1990 m. - 756 000).

Didėja ir kino mėgėjų skaičius, vienas 
gyventojas kine pernai apsilankė 0.6 karto, 
užpernai 0.5.

Lietuva tarp pasaulio valstybių
Europos Sąjungos BVP, tenkantį 

vienam gyventojui, prilyginus rodikliui 
“100”, Lietuvos, Latvijos ir Turkijos rodik
lis bus 29, Estijos 37, Lenkijos 39, Slovė
nijos 71.

Pagal perkamosios galios paritetą 
Baltijos eilė būtų tokia: Estija - 8 068 
JAV doL, Lietuva - 6480, Latvija - 6234 
JAV doL Pagal žemės ūkio produkcijos 
gamybą vienam gyventojui Lietuva lenkia 
Baltijos kaimynes maždaug du kartus. 
Pagal mėsos ir pieno suvartojimą gerokai 
atsilieka.
Parengė Anatolijus Lapinskas (Vilnius)
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Kunigo Roger Bellemore išleistuvės
Tris metus tarnavęs lietuviams, kun. Roger Bellemore SM per šias Kalėdas užbaigs 

savo darbą pas lietuvius su šv. Mišiomis.
Jam organizuojamos išleistuvės š.m. gruodžio 9 dieną, tuojau po pamaldų Parapijos 

salėje, šalia bažnyčios.
Vaišės bus suneštinės, tad iš anksto prašome atsinešti lėkštę. Kavą ir arbatą gausite 

vietoje. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės Į Parapijos Komiteto pirmininkę Danutę 
Ankienę teL 9871 2524.

Jau galima įsigyti kalėdines plotkeles (kalėdaičius) pas Danutę Ankienę prie bažnyčios 
ir Lietuvių Klube. Iš anksto dėkojame už auką plotkelių spausdinimui.

Pranešame Sydnėjaus lietuviams, kad gruodžio 23 d. lietuvių pamaldų Lidcombe nebus. 
Sekite pranešimus per radiją dėl ateities pamaldų. Parapijos Komitetas

Canberros pensininkų dėmesiui
Canberros pensininkų “Paguoda” pirmininkė p. Ona Pečiulevičienė praneša, kad 

pensininkų X-mas party nemokami pietūs įvyks š.m. gruodžio 13 d. (ketvirta
dienį) 12 vai. WODEN TRADESMEN’S klube - gatvių kampas Launceston ir Furzer, 
PhflBp.

Norintieji dalyvauti praneša pirmininkei teL: (02) 62472506 iki gruodžio 10 d.

KALĖDINĖS 
PINIGINĖS
DOVANOS

Į LIETUVĄ
Šiais metais, nuo gruodžio 2 iki 

gruodžio 16, Adelaide, Melbourne 
ir Sydney Talkos skyriai vėl priima 
$100, $200 ir $300 kalėdinius pini
ginius pavedimus į Lietuvą, kurie 
kainuos tik $10.

Prašome kreiptis į Talkos įstaigas 
sekmadieniais 12.30 vai. - 2.30 vai

ADELAIDE 8362 7377 
MELBOURNE 9328 3466 
SYDNEY 9796 8662

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

=TALKA =
KREDITO DRAUGIJA

Melbourne “Džiugo” tunto stovykla 

"DRAUGYSTĖ” 
įvyks 2002 m. sausio 3 - 9 dienomis 
labai gražioje australų skaučių sto
vyklavietėje, esančioje Britannia 
Park, Yarra Junction.
Praneša

v.s. D.Lynikienė, tuntininkė

Dėl prenumeratų
Sydnėjuje atstovauju sekančią spaudą: 

iš Lietuvos - “Kario” žurnalą, “Lithuanian 
Weekly” (anglų kalboje), priimu prenume
ratą ir už “Tremtinį”. Australijoje - “Tėviš
kės Aklus”, Amerikoje - “Pasaulio Lietuvį”.

Ateina metų pabaiga, būkite malonūs 
ir susimokėkite laikraščių prenumeratas. 
Čekius prašome išrašyti laikraščių vardu.

Money orders - A. Kranklius vardu, 83 
Queen St, Canley Heights, NSW 2166.

Antanas Kramilius

-Policininkasnuo traukinio?
Policininkas pats prisikabina, o traukinio vagonus 
prikabinėja.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East lėnu ce, B ANKSTOWN NSW 2200

Tek: (02) 9708 1414 Fax.: (02) 9796 4962 
www.lithuanianclub.org.au 1

pirmininkas Alius Migus vicepirmininkas Gintaras Janulevičius 
sekretorius Laurie Cox iždininkas Denis Staitis (Stasiūnaitis)

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Antradieniais uždaryta.

Sekmadieniais nuo 5.00 vak iki 6.00 vak 

LINKSMOJI VALANDA 
Visi gėrimai - tik pusė kainos!

Gruodžio 16 d. 2.00 vai.

KALĖDU EGLUTĖ
Dalyvaus ir Savaitgalio mokykla. 

Užsiregistruoti Klubo raštinėje.

Kaina $20.

Dėl 2002 metų Renginių Kalendoriaus Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Vaidyba ruošia Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 

Renginių Kalendorių 2002-tiems metams.
Maloniai prašome visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas kuo greičiau ALB 

Sydnėjaus Apylinkės Valdybai pranešti apie savo planuojamus renginius 2002-ais 
metais, kad tarpusavyje būtų galima suderinti visų mūsų veiklą.

Prašome rašyti paštu, ar per e-mail, arba pasiųsti faVą.
Australian Lithuanian Community - Sydney
PO Box 669, EPPING NSW 1710
Email: Valdvba (noptusbome.com.au
PH/FAX 02 9876 3239 Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Kariuomenės Šventė Sydnėjuje
Dėl skelbto ypatingo Klubo narių susirinkimo lapkričio 25 d., Kariuomenės Šventės 

minėjimas nukeltas j sausio 13-ąją (2002 metais). Tai sutaps su Sausio 13-osios minėjimu. 
Sekite vėlesnę informaciją dėl Kariuomenės Šventės minėjimo.

Ramovėnų Valdyba

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

kalnų ir šiais metais išeis tik 1 “Mūsų Pastogės” numeris.

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.comftnpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

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

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

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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http://www.users.bigpond.comftnpastoge
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