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kSi, Lietuvos įvykių apžvalga
R.Paksas įkūrė Nepriklausomybės 

frakciją
Šeštadienį, sausio 12 d., Lietuvos Libe

ralų sąjungos (LLS) Antakalnio skyriaus 
taryba nutarė iš partijos pašalinti buvusį 
LLS lyderį ir ekspremjerą Rolandą Paksą.

Pagal LLS įstatus, partijos narį iš parti
jos gali pašalinti skyriaus taryba arba 
partijos valdyba. RPaksas buvo Antakalnio 
skyriaus narys. Skyriaus pirmininkas Bro
nius Jonušas pranešė, kad skyriaus spren
dimą lėmė tai, kad RPaksas savo veiksmais 
pakenkė partijai ir jos programos vykdymui
- taip skyrius įvertino R.Pakso ir jo šali
ninkų sprendimą įkurti atskirą “Nepriklau
somą” frakciją Seime.

R Paksui ir dešimčiai jo rėmėjų pasi
traukus iš liberalų frakcijos Seime, LLS 
valdyba atsitraukusiems buvo leidus at
šaukti savo sprendimą iki sausio 25 d. Ta
čiau RPaksas įkūrė naują parlamentinę 
frakciją, ir vienas iš pasitraukusių liberalų
- Juozas Raistenskis - prisijungė prie 
valdančios socialdemokratų koalicijos 
frakcijos. Pats RPaksas tvirtina, kad Seimo 
Nepriklausomos frakcijos nariai išliks 
dešiniųjų ir liberalių pažiūrų.

Šis teigimas skamba truputį keistai 
sužinojus Artūro Paulausko patvirtinimus, 
kad buvęs LLS lyderis R.Paksas bando 
išsiderėti, kad Seimo Pirmininkas jam pa
siūlytų penktojo Seimo vicepirmininko 
postą, ir kad jo kandidatūrą stipriai remia 
Seimo socialdemokratų koalicijos frakcija. 
Šią paramą yra patvirtinęs Seimo užsienio 
reikalų komiteto vadovas Gediminas Kir
kilas, kuris teigia, kad toks žingsnis būtų 
labai demokratiškas, nes tuo būdu Seimo 
valdyboje būtų daugiau nei vienas opozi

cijos atstovas.
Yra manoma, kad dėl įvairių susidėju

sių sąlygų šią R.Pakso kandidatūrą A. 
Paulauskas gali teikti ne anksčiau kaip kovo 
mėnesį, nors socialliberalų lyderiui yra 
daromas spaudimas kuo greičiau apsispręs
ti R.Pakso naudai. Priešingu atveju R. 
Paksas gali labai suartėti su socialdemok
ratais, ir A Paulausko įtaka Seime žymiai 
susilpnėtų, nes socialdemokratams priimti 
sau naudingus sprendimus pakatų vien 
liberalų atskilėlių (Nepriklausomos frakci
jos) paramos. Socialliberalas, parlamenta
ras Vytautas Kvietkauskas išreiškė visišką 
paramą frakcijos vadovo A. Paulausko nu
tarimui R. Pakso kandidatūros klausime.
Seimas turi apsispręsti dėl vetuoto 

įstatymo
Trečią sausio savaitę Seimas apsispręs 

dėl Prezidento Valdo Adamkaus siūlytų pa
kaitų jo vetuotoms pataisoms įstatymui dėl 
“nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą”. Už tai, kad Seimas grąžintus doku
mentus svarstytų iš naujo, balsavo 72 parla
mentarai, prieš buvo 33,1 narys susilaikė.

Prezidento patarėjas, Teisės departa
mento vadovas Armanas Abramavičius 
Seimui aiškino, kad Prazidentas abejoja, 
ar Seimo priimtos įstatymo pakaitos ne
pažeidžia Lietuvos Konstitucijoje įtvirtin
tus nuosavybės neliečiamumo ir asmens 
lygybės prieš įstatymą principus. Prezi
dento supratimu, įstatymo pakaitoje atsi
randa naujas apribojimas, jog asmuo neturi 
teisės atstatyti ’nuosavybės tėrses, jeigu 
turtas buvo įkeistas. Prezidento nuomone, 
yra keičiamas nuosavybės teisės į butus, 
pastatus, kuriuose gyvena nuomininkai, 
atkūrimo būdas.

Prezidento patarėjas Seimui priminė, 
kad Konstitucinis Teismas yra ne kartą iš
sakęs savo nuomonę dėl nuosavybės nelie
čiamumo principo.

Seimo vicepirmininkas socialdemokra
tas Vytenis Andriukaitis mano, kad Pre
zidentas Seimui gražino įstatymą pakarto
tinam svarstymui neišvystęs motyvų. Anot 
VAndriukaičio, “Abejonės nėra pakanka
mas pagrindas vetuoti įstatymą”.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konseva- 
torių) pirmininkas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis ragina valdančią Socialde
mokratų koaliciją nedaryti antikonstitu
cinių ir Lietuvą, kaip demokratinę valstybę, 
kompromituojančių veiksmų. V.Lands
bergio žodžiais, “Šiuo metu LSDP užsimojo 
vėl atimti kadaise sovietų neteisėtai atimtą 
ir teisėtiems sąvininkams jau sugrąžintą iš
nuomotą turtą... Jeigu Seimo nariai nubal
suos atiminėti privačios nusavybės namus ir 
juos atidavinėti kitiems asmenims (t.y. nuo
mininkams) tai anie gražūs žodžiai Europos 
Komisijai (pažadas gerbti piliečių nuosa
vybę) pasirodys esą sukirmiję makaronai”.

VLandsbergjs primena, kad “prasima
nyta nuomininko “teisė” atimti savininko 
nuosavybę nieko bendro neturi su visuotinai 
ginamomis žmogaus teisėmis”.

Konservatorių lyderis neabejoja, kad 
šiuo veiksmu siekiama “pamaloninti kelis 
šimtus (buvusių) nomenklatūros bičiulių ar 
LSDP rėmėjų”.
Siūloma privatizuoti Ignalinos AE

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) 
darbuotojų kolektyvas ragina Vyriausybę 
IAE jėgainę privatizuoti ir ją pertvarkyti į 
akcinę bendrovę, tuo būdu pritraukiant 
užsienio kapitalo investicijų į Lietuvos 
branduolinės energetikos pramonę.

Kolektyvas, atsižvelgęs į planuotą pir
mojo bloko uždarymą 2005 metais, ragina

Į žiemos olimpiadą - 
astuoni lietuviai

Sausio 10 d. buvo patvirtinta Lietuvos 
delegacija, kuri dalyvaus žiemos olimpia
doje Salt Lake City, JAV. Žaidynės pra
sidės vasario 8 dieną.

Lietuvai žiemos olimpiadoje atstovaus 
8 sportininkai: ledo šokėjai Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas, slidininkai 
Ričardas Panavas, Vladislavas Zybaila, 
Vadimas Gusevas, Irina Terentjeva bei 
biatlonininkai Liutauras Barila ir Diana 
Rasimovičiūtė. Prieš ketverius metus 
Japonijoje rungtyniavo septyni Lietuvos 
olimpiečiai.

Kartu su treneriais ir medikais olim
pinę rinktinę Salt Lake City sudarys 19 
žmonių, o visoje oficialioje delegacijoje 
kartu su vadovais bus 24 asmenys. 
Įskaitant rėmėjus, žurnalistus ir lydinčius 
asmenis, delegacijoje bus 30 žmonių.

Lietuvos rinktinės sudėtį patvirtino 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) vykdomasis komitetas. Lietuvos 
olimpiečių palydos bus surengtos LTOK 
būstinėje Vilniuje sausio 28-ąją, o kitą 
dieną anksti ryte rinktinė išskris į Salt 
Lake City.

Prieš pradedant olimpinės rinktinės 
sudėties svarstymą LTOK prezidentas Ar
tūras Poviliūnas dar kartą paprašė delega
cijos narių patvirtinti savo apsisprendimą 
dalyvauti Salt Lake City olimpiadoje, nes 
po pernai JAV įvykdytų teroro išpuolių 
pasikeitė saugumo samprata. Niekas iš 
posėdyje dalyvavusiųjų nepareiškė abejo
nių dėl dalyvavimo. A. Poviliūnas taip pat 
atkreipė olimpiečių dėmesį, kad kelionės 
metu bus itin griežtos saugumo priemo
nės, todėl nepageidautinas joks susierzini
mas ir kategoriškai draudžiami bet kokie 
pajuokavimai apie terorizmą.

Dalyvavimo olimpinėse žaidynėse 
išlaidos sudarys 795 000 litų, iš kurių 
180 000 kainuos kelionė, 194 000 - 
sportinė ir paradinė apranga (iš jų 125 000 
skiria rėmėjai), 92 000 - apgyvendinimas, 
80 000 - specialus inventorius.

Sportinę aprangą pasiuvo bendrovė 
“Audimas”, o paradinę - bendrovė “Do
bilas”. (“L.r.”)

Valstybę pradėti rūpintis artėjančiomis 
bedarbystės problemomis.

Valstybės atominės energetikos saugu
mo inspekcijos vadovas Saulius Kutas re
mia siūlomą privatizaciją motyvuodamas, 
kad, būdama valstybinė įmonė, IAE negali 
užtikrinti branduolinio saugumo. Jo supra
timu, IAE branduolinis saugumas būtų ge
riau užtikrintas, jeigu jėgainė taptų akcine 
bendrove, kaip yra daugelyje Vakarų Eu
ropos šalių.

Kolektyvo pareiškime pažynūmajcad 
antrą Ignalinos bloką ne tik galima, bet ir 
būtina eksploatuoti visą jo projektinį laiką 
- t.y. iki 2017 metų. Jį modernizavus, 
eksploatavimo laiką būtų galima pratęsti 
net iki 2032 metų.

Ignalinoje veikiantys du sovietinės ga
mybos RMBK modelio reaktoriai Vakarų 
pasaulyje yra laikomi iš esmės nesaugiais,
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Sausio 9 d. palestiniečių Hamas orga
nizacija sulaužė savo pažadą laikytis Yasser 
Arafat paskelbtų paliaubų. Du jos nariai 
užpuolė žydų Kerem Shalom komunalinį 
ūkį Izraelyje netoli Rafah miesto Gazos 
ruože. Abu užpuolikai žuvo, bet nukovė ke
turis ūkio gynėjus beduinus, Izraelio karius.

Reaguodama į puolimą, Izraelio artilerija 
apšaudė palestiniečių policijos pastatus 
Gazos ruože, apšaudė palestiniečių uostą, 
o vėliau išgriovė apie 70 pastatų Rafah 
mieste, sunaikino Rafah pabėgėlių stovyk
los pastatus. Izraelio kariuomenės vado
vybė tvirtina, kad pastatai buvę naudojami 
slaptai įvežant ginklus iš Egipto.
♦ Sausio 9 d. Zimbabvės kariuomenės 
vadovybė oficialiai pareiškė, kad ji remia 
prezidento Robert Mugabe vyriausybę. Jei 
per kovo mėnesio prezidento rinkimus 
valdžion patektų opozicijos lyderės Morgan 
Tsvangirai, kariuomenė nepaklustų nauja
jai vyriausybei.

Zimbabvės parlamentas priėmė eilę 
įstatymų, suvaržančių spaudos laisvę, už- 
draudžiant užsieniečiams žurnalistams 
dirbti krašte, gi vietiniai privalės kasmet 
gauti naują leidimą iš valdžios. Numatytos 
kalėjimo bei piniginės bausmės už “prezi
dento autoriteto silpninimą” bei jam prie
šiškumo kurstymą.

Europos Sąjunga graso ekonominėmis 
sankcijomis Zimbabvei, jei ši nepakeis kai 
kurių drakoniškų įstatymų.
♦ Sausio 10 d. Kolumbijos prezidentas 
Andres Pastrana įteikė ultimatyvinį reika
lavimą FARC sukilėlių vadovybei. Sukilė
liai turi grįžti prie derybų stalo, arba per 
48 vai pasitraukti iš demilitarizuotos zonos. 
Kolumbijos kariuomenė, sutelkta prie šios 
zonos, yra pasirengusi pulti sukilėlius, kurių 
priskaičiuojama apie 18000.
♦ Įtampa tarp Indijos ir Pakistano vis dar 

Lietuvos įvykių apžvalga
ir Europos Sąjunga Lietuvą ragina kuo 
greičiau apsispręsti dėl antrojo bloko užda
rymo iki 2009 m (Pirmasis blokas bus uždą 
rytas 2005 m) Šis Europos Sąjungos antrojo 
bloko uždarymo datos reikalavimas yra 
viena iš Lietuvos įstojimo į Sąjungą sąlygų.

Šio apžvalgininko nuomone, laukti in
vesticijų iš Vakarų, kad prailginti jiems 
nepriimtino reaktoriaus veiklą, yra aiškiai 
nerealu. Tad IAE darbuotojų kolektyvas 
turėtų turėti omenyje investicijas iš Rytų, 
iš reaktoriaus statytojų. Atrodo, kad Lie
tuvos įstojimas į Europos Sąjungą neati
tinka jų interesų.

Pensijos buvusiems kompartijos 
darbuotojams?

Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rijos paruoštas protokolinis projektas, 
pateiktas Vyriausybės sprendimui, siūlo 
atnaujinti nukentėjusių asmenų pensijų 
mokėjimą buvusios komunistų partijos 
vadovaujantiems darbuotojams. Vyriausy
bė turės Seimui pateikti išvadas dėl Valsty
binių pensijų įstatymo pakeitimo.

Seimo socialdemokratinės frakcijos na
rio Algimanto Salamakino parengtame 
projekte siūloma išbraukti iš sąrašo asme
nis, kuriems neskiriamos minėtos pensijos, 
jei jie pokario metais dirbo partinį darbą, 
tačiau nevykdė jokios nusikalstamos veiklos 
prieš žmoniją ar Lietuvos valstybę.

Finansų ministerijos duomenimis, priė
mus šią įstatymo pataisą, pensijų išmokė
jimui reikės dar maždaug 4 milijonų litų.

Minėti partiniai darbuotojai, vadinami 
“antihitlerinės koalicijos dalyviai” nuken
tėjusių asmenų pensijos neteko 1997 ir2000 
metais, Seimui priėmus kai kuriuos apribo
jimus, liečiančius įvairias “nukentėjusių dėl 
Lietuvos valstybės” asmenų kategorijas.
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neatslūgsta, karinės pajėgos sutelktos pa
sienyje. Indija pradėjo masiškai minuoti 
visą 2900 km pasienio ruožą nuo vandeny
no iki Himalajų, kai kur iki 5 km pločio 
juostą, iš kurios iškeliami vietiniai gyventojai

Sausio 12 d. Pakistano prezidentas ge
nerolas Pervez Musharraf per televiziją pa
sakė svarbią kalbą, pažadėdamas pašalinti 
iš mečečių ir religinių mokyklų ten įsitvir
tinusį ekstremizmą, kuris iškreipia Islamo 
mokslą ir skatina smurtą. Prezidentas 
paskelbė nelegaliomis penkias ekstremis
tines karines organizacijas. Suimti keli 
šimtai šių organizacijų narių. Prezidentas 
graso, kad jis uždarys tas mečetes, kurios 
bus naudojamos ne religiniams tikslams.
♦ Amerikiečiai pradėjo pervežti Afganis
tane suimtus Taliban lyderius bei al-Qaeda 
teroristinės organzacijos narius į JAV karo 
laivyno bazę Guantanamo Bay, Kuboje. Po 
liūdnos patirties su suimtais Taliban kariais 
Mazar-a-Sharif, dabar imamasi visų apsau
gos priemonių prieš galimą sukilimą pake
liui į Kubą. Amerikiečiai suimtųjų nelaiko 
karo belaisviais, o tik nelegaliai kovojan
čios organizacijos nariais.
♦ Į amerikiečių rankas pateko al-Qaeda 
organizacijos teroristų apmokymo vaizda
juostės, naudotos al-Qaeda stovykloje į 
šiaurę nuo Kabulo. Apmokoma, kaip iš pa
salų nužudyti norimus asmenis, nors jie 
būtų ir stipriausiai saugojami, pvz., užpuo
lant ginkluotas automobilių virtines. De
monstruojama įkaitų pagrobimo technika, 
kaip galima nužudyti valstybių lyderius, 
žaidžiančius golfą, kaip pabėgti iš krašto 
po įvykdyto užpuolimo.

Singapūro policija, išaiškinusi platų al- 
Qaeda tinklą, irgi užtiko vaizdajuosčių, var
totų užpuolimų planavimui. Tarp JAV ir 
britų numatytų taikinių buvo planuojama 
išsprogdinti Australijos atstovybę Singapūre.

Įsigaliojo aukštojo mokslo 
įstatymų pataisos

Prieš Kalėdas Seimo priimtas aukštojo 
mokslo įstatymų pataisas Prezidentas Val
das Adamkus nei vetavo, nei pasirašė. Šiuo 
atveju įstatymas įsigaliojo, jį pasirašius 
Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui

Seimo priimtose pataisose numatoma, 
kad nepriklausomai nuo studijuojamo daly
ko, už semestrą studentai turės mokėti 500 
litų, arba 1000 litų per metus. 50% geriau
siai besimokančių dieninių skyrių studentų 
bus atleisti nuo mokėjimo. Mokantys už 
studijas galės paimti lengvatinę paskolą, 
kurią reikės grąžinti baigus studijas, per 
dvidešimt metų. Šio įstatymo pakaitos su
kėlė tam tikrą nesantaiką socialdemokratų 
koalicijos frakcijoje, kai Seimas neatsi
žvelgė į premjero A. Brazausko pageida
vimus, kad nemokančių studentų skaičius 
būtų apribotas.

Evgeni Primakov - Lietuvoje
Neoficialiu vizitu Lietuvoje apsilankęs 

buvęs Rusijos premjeras, Rusijos Valstybės 
Dūmos narys ir Rusijos prekybos ir pramo
nės rūmų prezidentas Evgeni Primakov pa
reiškė nenorintis, kad Lietuva šį rudenį 
būtų pakviesta įstoti į NATO. E.Primakov 
nuomone, Lietuva jau daugelį kartų galėjo 
įsitikinti, kad jai niekas negrąsina, kad 
Rusija nekėliajai grėsmės. Jo manymu, Ru
sija tam jėga nesipriešintų, bet nėra abejo
nių, kad Lietuvos NATO narystė pakeistų 
Rusijos ir Lietuvos santykius į blogąją pusę.

Kas liečia Lietuvos narystę Europos Są
jungoje (ES), Primakov nemato pavojaus 
dvišaliams ekonominiams santykiams, nes 
Rusija pati siekia santykių su ES sustipri
nimo, ir net galimos ES narystės. Tačiau 
Lietuvai tapus ES nare ir įvedus ES reika
laujamą vizinį režimą Lietuvos-Kalinin-

ZVU.CJ1MU
Pasisako Bendruomenės nariai

Šios Kalėdos ir Naujieji Metai nelabai 
linksmai buvo sutikti Sydnėjuje ir apie jį 
degančiose apylinkėse ir net kai kuriuose 
miesto priemiesčiuose. Nelabai toli ir nuo 
lietuviškosios “Sodybos” degė National 
Park miško plotai Liūdniausia gal tai, kad 
daugeliu atvejų miško gaisrai buvo padegti 
paauglių, net devynerių metų vaiko. O 
šiandieną prie padegėjų prisidėjo ir mer
gina. Atrodo, veltui ieškome atsakymo. 
Kodėl? Kodėl?

Sydnėjuje dideli karščiai. Man dar tik 
ketverius metus čia gyvenant, tokie karščiai 
neįprasti. Tbo tarpu tėvynėje šaltukas 
karaliauja. Temperatūra naktį jau iki -25 
C. buvo nukritusi, o dieną -20 C. pasiekė, 
kai kuriose vietovėse. Kaip būtų gerai, kad 
nors lietus ateitų gaisrininkams į pagalbą, 
kurie jau 12 dienų grumiasi su liepsnomis. 
O Lietuvoje žmonės skundžiasi, kad šalta 
- kuras brangiai kainuoja. Tačiau yra daug 
gerų poslinkių, apie kuriuos mažai kas te
sužino mūsų padangėje. Štai gaunu paskai
tyti Ž.V. rašytą laišką iš Kauno: "Viena 
televizijos laida pasivadino “Bėdų turgus". 
Ją vedė Mildažytė. Į šią laidą kreipiasi įvairūs 
žmonės, prašydami visokios pagalbos. Ne
buvo laidos, kad vienokiu ar kitokiu būdu 
žmonės nepasiūlytų savo pagalbos. Papras
tai ir butus dovanoja, daiktus, pinigus 
nukertėjusiems nuo gaisrų, per žioplumą, ar 
valdininkų abejingumą. Džiugu, kad žmo
nės ir pas mus mokinasi daryti gerą šalia 
esančiam. Taip pat daug verslininkų, pabu
vę pas tokius kaip teta Birutė ir ponia Da
nutė, puola tvarkyti savo namų aplinką ir 
puošti miestą. Vis daugiau atsiranda žmo
nių, auginančių įspūdingus pietų augalus 
savo soduose, sklypuose, besidominčių gra
žiai sutvarkytu gamtos kampeliu. ”

Korespondentė B.T. rašo: “Antano 
Mončio namuose-muziejuje Palangoje vyks
ta judėjimas: renginys po renginio. Vasario 
mėn. 25 d. Užsienio reikalų ministerijos

Sustojo New York’o “Darbininkas”
ELTA Nuo šių metų pradžios nutrauk

ta New York’e ėjusio lietuvių laikraščio 
“Darbininkas” leidyba.

Aiškindamas laikraščio uždarymo prie
žastis, pranciškonų provindolas Benedik
tas Jurčys pabrėžia, kad labai sumažėjo 
lietuviška spauda besidominčių suaugu
siųjų skaičius, o jaunoji karta rašytu lietu
višku žodžiu beveik visiškai nesidomi. Todėl 
“Darbininko” išlaidos pamažu pradėjo 
viršyti pajamas, ir sulaukęs 86-erių metų 
laikraštis turi sustoti. Pranciškonų provin
cija, kaip laikraščio leidėja, per pastaruo
sius ketverius penkerius metus turėjo 
“Darbininką” paremti 100000dolerių suma.

Pranciškonai šį leidinį globojo nuo 
1951 metų, kai bendromis su pasauliečiais 
pastangomis buvo sujungti trys Amerikos 
lietuvių laikraščiai. Tai - Bostono “Dar
bininkas”, New York’o (BrookĮyn’o) “Ame
rika” ir Pittsburgh’o “Lietuvių Žinios”.

grado sienoje, žymiai pasikeis ir verslo 
sąlygos, kurios daugiau pakenks Lietuvos 
negu Kaliningrado verslininkams.
Nesutarimai dėl žemės pardavimo 

užsieniečiams
Opozicijos liberalų frakcija ragina val

dančią daugumą, dar prieš pirmąjį balsa
vimą Seime, ieškoti naujo kompromiso dėl 
Konstitucijos 47-to straipsnio pataisos. Pir
masis Konstitucijos pataisos, įteisinančios 
dirbamos žemės pardavimą euroatlantinės 
integracijos reikalavimams atitinkantiems 
užsienio piliečiams ir Lietuvos juridiniams 
asmenims, balsavimas numatomas sausio 
25 d. Liberalų frakcijos seniūnas Gintaras 
Steponavičius neabejoja, kad be opozicijos 

diplomatiniu autobusiuku bus atvežtas 
skulptoriaus Antano Mončio archyvas iš 
Paryžiaus. O kiek anksčiau Antano Mončio 
kūriniai (grafika, koliažai ir piešiniai, aut.) 
jau parsigabenti iš M.K. Čiurlionio galerijos 
į Palangą. Loreta (direktorė, aut.) iš Kul
tūros ministerijos išprašė kiek lėšų kūrinių 
įrėminimui ir įstiklinimui. Skulptorius C.H. 
Bartoli, prancūzas iš Korsikos salos, išdrožė 
iš lietuviškos drebulės kamieno aukštą tote
mą Antano Mončio garbei, kuris dabar stovi 
skverelyje priešais muziejų. Jo mintys mums 
labai artimos. Skulptorius teigė per atidary
mo iškilmes:”Mano sukurtasis totemas 
simbolizuojaA.Mončio stiprybę ir jėgą, o taip 
pat rezistenciją ir pasipriešinimą. ”

Atidarymo iškilmėse dalyvavo ir Pran
cūzijos kultūros centro direktorė D. de 
Boisjoty ir simpatiškasis Palangos miesto 
meras PŽeimys, menininkų būrys ir Pa
langos miesto gyventojai. Tiek metų teko 
vasaroti Palangoje, o nežinojau, kad garsu
sis prancūzų karaštovaizdžio architektas ir 
botanikas E.F. Andrie yra Palangos Bota
nikos parko autorius. Vakarinėje Palangoje, 
Nr. 80 užtikau žinutę: ”... Jis (E.E Andre, 
aut) devynioliktojo amžiaus pabaigoje tris 
vasaras praleido kurorte ir vadovavo parko 
kūrimo darbams’’. Tad Palangą su Prancū
zija riša net tik Žemaitijos sūnaus Antano 
Mončio, gyvenusio ir kūrusio Paryžiuje, 
kūriniai, pagaliau radę prieglobstį tėvų 
žemėje, kraštovaizdžio architekto vertingas 
indėlis - gražusis Palangos parkas, bet ir 
prancūzo skulptoriaus ir architekto tote
mas, besipuikuojantis priešais AMončio 
namus-muziejų.

Iš Panevėžio vyskupijos “Caritas” gau
tos kelios nuotraukos ir trumputis apra
šymas, kaip “Vaikų ir jaunuolių užimtumo 
centro” dramos kolektyvo pasirodymas 
pradžiugino Panevėžio moterų kolonijoje 
atliekančias bausmes moteris. Manyčiau, 
kad ne didinant bausmes, o geru pavyzdžiu 
gal reikėtų siekti optimalesnių rezultatų. 
Bent tokia mintis susidaro žiūrint į moterų 
veidus pasipuošusius šypsniais.

Isolds Poželaitė -Davis AM

Naujasis savaitraštis buvo pavadintas “Dar
bininko” vardu. Ir tada laikraščių sujungi
mą paskatino finansiniai sunkumai

JAV rytinio pakraščio lietuviai, kaip 
teigia “Draugo” dienraštyje Petras Petrutis, 
lieka visiškai be periodinės lietuviškos 
spaudos. Jis taip pat pabrėžia, kad iš viso 
Amerikoje sparčiai mažėja lietuvių kalba 
leidžiamų laikraščių. Daugiau kaip prieš 
metus nutrūko “Laiškų Lietuviams” leidy
ba, kiek anksčiau tokio pat likimo yra 
susilaukę “Keleivis”, “Vienybė”, “Lietuvių 
Dienos”, “Naujienos” ir dar vienas kitas 
periodinis leidinys. Sunkiai verčiasi ir Ka
nadoje leidžiama “Nepriklausoma Lietu
va”, taip pat Australijos lietuvių savaitraštis 
“Mūsų Pastogė”, Anglijos, Argentinos, 
Brazilijos lietuvių laikraščiai. Petras 
Petrutis taip pat konstatuoja, kad Lietuvoje 
leidžiami laikraščiai apie išeivijos vargus ir 
džiaugsmus rašo labai mažai □ 

valdančiai daugumai nepavyks surinkti 
Konstitucinei pataisai reikalingos balsų 
daugumos. G.Steponavičiaus manymu, 
noras blokuoti žemės pardavimo klausimą, 
yra ’’šantažavimas, paisant tik vienos vi
suomenės grupės, tik stambesnių ūkininkų 
interesų, stengiantis Lietuvą nustumti į 
kelkraštį nuo neišvengiamų ekonominių 
procesų". Jis pripažįsta, kad Konstitucinės 
pataisos nebus priimtos be agrarininkų ir 
opozicijos paramos ir dėl to ragina visas 
Seimo politines jėgas ieškoti kompromiso 
dėl Konstitucinės pataisos.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EkairLiet. grįžimo inf centro biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BARUOJE Žinutės iš Canberros

Sodyba
Mūsų gražioji Sodyba jau ir užsienyje 

pagarsėjo. Štai gaunu Utenos Kultūros ir 
švietimo skyriaus bei kraštiečio klubo 
leidinį, kuriame ilgai ir plačiai aprašinė
jama viešnagė Kengūrų žemėje. Aišku, 
neapsiėjo reporterė Lolita Kaminskienė 
neaprašiusi Sydnėjaus Lietuvių Bendruo
menės pažibos, lietuviškosios Sodybos. 
Žemai lenkiuosi prieš Lietuvių Namų ir 
Lietuvių Klubo valdybas ir “maldauju”, kad 
neužsigauti;, bet, kaip žinote, savas kam
pelis vis brangiausias ir gražiausias. Taip, 
berods, mano ir straipsnio autorė, nes ne
pagailėjo Sodybos ir sodybiečių aprašymui 
lipšnių žodelių (apie 350 viso labo). Taigi, 
man kartais susidaro įspūdis, kad atvykę 
švedai iš kitur gal net labiau įvertina tą 
mūsų gražų kampelį, negu mūsiškiai. Na, 
ką gį turime ir patarlę, kuri daugmaž api
būdina tokius fenomenus. Anot jos: 
’’Savame kieme, pranašu nebūsi’’. Tačiau 
mes, sodybiečiai, nenusimename. Kaip 
gražinome savo kampelį, taip ir toliau 
dirbame ta pačia linkme. Malonu, kad 
naujieji Sodybos gyventojai mielai prisi
deda prie darbų. Anja laisto gėlynus, Vacys 
rūpinasi, kad šiukšlių konteineriai būtų 
laiku išvežti, išplauti, iškvėpinti (čiut ne 
Chanel Nr.5 kvapas sklinda iš jų) ir pa
statyti į “gardeĘ”. Na, o David kasa naujas 
lysves, sodina agurkus, kurių taip laukia 
sodybietės, nors kažin, ar juos taip skaniai 
užraugins, kaip pavyksta žinomai kulinarei 
p. O.K. Jos agurkėlius teko ragauti per 
SLMSG Draugijos, Sodybos patikėtinių ir 
sodybiečių prieškalėdinį suėjimą, jau virtusį 
tradicija. Dar reikėtų pasakyti, kad David 
labai natūraliai įsijungė į mūsų tarpą, o 
sodybietės vertina jo noriai duodamą 
pagalbą. Mat, gyvenant Sodyboje yra ir 
šiokių tokių įsipareigojimų. Aišku, kad 
pagal išgales ir amžių tie įsipareigojimai 
atliekami savanoriškai.

Į praėjusių metų gruodžio 10 dienos 
suėjimą vos vos suskubau atlėkti Mat, nuo 
gražiosios Blackheath vietovės Mėlynuose 
Kalnuose iki Engadino stoties 3.5 valandos 
kelio traukiniu. Suplukusi, prakaitą brauk
dama nuo kaktos, įsiveržiau į seklyčią. O 
čia rojus - vėsintuvas (kondicionierius 
Lietuvoje) vėsa gaivino ir saugojo susirin
kusius nuo karščių lauke. Stalai padengti 
baltutėlėmstaltiesėm, stiklinės žvakidės su 
mėlynomis žvakėmis ir papuoštos baltomis, 
melsvomis gėlėmis taip jaukiai nuteikė ir 
kvieste kvietė prisėsti ir ragauti skanius 
pietus ir... agurkėlius. O seklyčios kampe

Kalėdinė eglutė vaikams Sydnėjuje

Gruodžio 16 d. naujoji Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba savo narių vaikams surengė 
kalėdinę eglutę. Nuotraukoje vaikučiai prie Martinos Reisgienės papuoštos eglutės.

Kalėdinė eglutė Sodyboje (2001).

artistiškai papuošta eglutė žavėjo pietau
jančius. Juk ne vien skanus maistas, bet ir 
estetinis pasigėrėjimas prisideda prie šven
tiškos ir pakilios žmonių nuotaikos. Jau ne 
pirmą kartą sodybiečius džiugina kūry
bingai papuošta seklyčia Sodybos šeiminin
kės Danutės ir jos padėjėjos Birutės. Valio 
Joms! Tikėkimės, kad ir ateityje vis taip bus.

Po pietų vyko trumputės diskusijos. 
Buvo aptarti einamieji reikalai Gerai, kad 
sodybiečiai turi progą savo nuomonę pa
reikšti. Aišku, ne visados visi sutinka kai 
kuriais klausimais ir kaip spręsti pasitai
kiusias problemas. Betgi taipjau yra visur 
- mes gi mažutė bendruomenė -, tad 
visados visų nuomonės negali sutapti. Ne 
visados pritardami, vyresnio amžiaus as
menys taip užtikrina savo nuomonės svar
bą. O tai sveikintinas reiškinys, nes juo 
įrodoma savistovis galvojimas, žinoma, 
vengiant kraštutinumų.

Baigiant dar norėtųsi pridurti, kad 
svečiai visad mielai laukiami. O jei mums 
iš anksto pranešite, tai dar ir su pyragu jus 
sutiksime. Tad iki pasimatymo!

Isolds Poželaitė-Davis AM

Švenčiant Kalėdas
Gruodžio 9 dieną Canberros Apylinkės 

Valdyba Yowanni Golf Chib’e savo nariams 
surengė kalėdinius pietus. Pirmininkas 
Viktoras Martišius kiekvieną dalyvį sutiko 
su šampano stiklu.

Gruodžio 13 dieną Onos Pečiulevi- 
čienės vadovaujama pensininkų grupė 
“Paguoda” surengė savo kalėdinius pietus 
Canberra Tradesmen’s Club’e.

Gruodžio 16 dieną Rido Daukaus ir 
Vidos Howe vadovaujamas skautų būrys 
“Židinys” surengė kalėdinę gegužinę prie 
Canberros ežero.

Muzikinis prizas
Australian Songwriters Asociation, 

22nd National Songwriters Contest, 
Instrumentalines Muzikos sekcijoj trečią

Kaip pasiruošti ?
Kaip pasiruošti Melboumo Lietuvių 

Namuose ruošiamai Užgavėnių kaukių 
popietei? Paprasčiau negali būti. Balinių 
rūbų nereikia (juk gavėnia). Stalų sudaryti 
nereikia, nors gerai būtų žinoti, kiek svečių 
ketina ateiti (kad vaišių nepritrūktų). 
Atsinešti kaukę irgi nebūtina, bet labai 
pageidautina. Laukiame didelių ir mažų, 
tad, tėvai, paraginki! vaikus, kad kibtų į 
darbą. Jų darbų ypatingai laukiame.

Geelong’o žinutės
Vėlinių pamaldos

Prisimindami mūsų mirusius lietuvius, 
lapkričio 10 d. Geelong’o šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje turėjome Vėlinių pamaldas

Kunigas Egidijus Amašius atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė išsamų tai dienai pri
taikytą pamokslą.

Skaitymą atliko Petrė Čerakavičienė, o 
auką atnešė Genovaitė ir Stasys Valaičiai

Po mišių kunigas turėjo grįžti į Mel- 
boumą, o geelongiškiai bažnyčioje už savo 
artimuosius uždegė žvakutes.

Kalėdojimas
Galime džiaugtis, kad mūsų parapiją 

aplanko dar jaunas kunigas Egidijus Ama
šius, kuris prieš metus atvyko iš Lietuvos. 
Geelong’o šeimas ir ligonius lankė dvi 
dienas, atnešdamas “kalėdaičių” ir pasi- 
melsdamas kiekviename name. Dauguma 
kunigą sutiko nuoširdžiai ir su šventiška 
nuotaika.Nuširdus ačiū Irmgardai Gailiu- 
vienei, suraošusiai pietus.

Sekančią dieną pabaigtas kalėdojimas 
ir aplankyti ligoniai slaugos namuose: 
Julius Každailis, Albinas Senulis, Mečys 
Davalga, Varankienė, Alg. Jomantas, 
Albertas Žvirblis. Pritrūko laiko aplankyti 
F. Bandžą ir Meižienę.

Pietūs įvyko “Multicultural Aged Care 
Services Geelong Inc.” slaugos namuose. 
Kunigas Egidijus Amašius buvo pakviestas 
palaiminti stalą keturiasdešimčiai gyven
tojų. Prie lietuvių stalo pietavo: B. Grafas 
su žmona, Albinas Benulis, bažnyčios 
maršalka J. Gailius ir kunigas Egidijus 
Amašius.

Labai džiugu ir gražu, kad kitataučiai

Šaunus Naujų Metų sutikimas
Gruodžio pabaigoje “Mūsų Pastogė” 

rašė, kad Sydnėjaus Lietuvių Klube bus 
suorganizuotas smagus Naujųjų Metų 
sutikimas.

Taip ir įvyko. Šokome, gėrėme ir į 
namus grįžt nenorėjome. Lolitos ir Danny 
Kalėdų iš Lietuvos parvežti ir profesiona
liai vakaro metu leisti lietuviškų dainų bei 
šokių įrašai savaime kojas ir padalkas 
kilnojo.

Klubo pirmininkas Alis Migus ne tik 
gyrė visus naujai išrinktus Lietuvių Klubo 
direktorius bei darbštųjį Klubo kolektyvą, 

vietą laimėjo Cicilia Kemežys su savo 
kompozicija Mr. Tao.
Lietuva ir kapitonas James Cook’as

National Library of Australia bib
liotekoje yra išstatyta stulbinanti, iš 
viso pasaulio surinkta, senų knygų ir raštų 
paroda. Tarp eksponantų yra Johann 
Reinhold ForsterTo atskleistas dienoraštis 
iš kapitono James Cook’o antros (1772- 
1775) kelionės aplink pasaulį. Johann 
Forster* is dalyvavo šioje kelionėje kartu su 
sūnum Georg ForstePiu, kuris po kelio
nės parašė populiarią knygą “A Voyage 
Round the World, 1777”.

Vėliau, tarp 1784 ir 1787, Georg 
Forster’is buvo gamtos mokslų profeso
rius Vilniaus Universitete.

Kazys Kemežys

Ir pagalvokite, kiek sutaupysite. Be 
kaukės įėjimas - $7, o su kauke - tik $5. 
(Beveik kaip pokalėdinės nuolaidos). O 
kaukes, popietei pasibaigus, grąžinsime - 
turėsite savo darbo papuošalą kambariui

Beje, renginių kalendoriuje parašyta: 
“Užgavėnės - Klube”. O turėtų būti: 
“Užgavėnių kaukių popietė - Jubiliejinėje 
salėje”.

Melburno Entuziastės

reiškia pagarbą mūsų kunigui ir tra
dicijoms. Patikrinkime mūsų sąžines ir 
gausiau lankykime lietuviškas pamaldas.

Kalėdinis pobūvis
Geelong’o Lietuvių S-gos Klubo narių 

kalėdinis pobūvis pakilioje nuotaikoje 
įvyko gruodžio 8-tą dieną “AYCES AT 
THE GATEWAY BISTRO”. Buvo džiugu 
mūsų tarpe turėti svečią iš Melboumo - 
kun. Egidijų Arnašių, kuris keliems 
tautiečiams įteikė kalėdaičius. Visi turėjo 
progos pasidalinti liūdna žinia su vicepirm. 
Rūta Stcpanavičiūte-Cusack, kuri tą savai
tę palaidojo Melbourne savo mamą. Visų 
mūsų vardu reiškiame gilią užuojautą Rūtai 
ir visai jos šeimai.

Bernelių mišios
Šv. Kalėdų pamaldos įvyko šv. Petro ir 

Povilo bažnyčioje, kur iš Melboumo atvyko 
kun. Egidijus Amašius. Pamaldos pradėtos 
iškilmingai. Įnešant kryžių sudainuota 
giesmė “Sveikas Jėzau gimusis”. Mišių 
eigoje girdėjome giesmes “Gul šiandieną”, 
“Tylią naktį”. Pamaldos baigtos giesme 
“Piemenėliams”, kuri skambėjo per 
juostelę. Ją išpildė Čikagos lietuvių choras. 
Tai sudarė tikrai kalėdinę nuotaiką, vy
resnių žmonių akyse matėsi ašaros pri
simenant Kalėdas tėvynėje.

Pritaikytą ir pamokantį pamokslą 
pasakė kun. E. Amašius. Skaitymą atliko 
Vytas Bindokas, tikėjimo maldą paskaitė 
Juozas Gailius, o auką atnešė Lukas ir 
Romas Liebich. Nors pamaldos vyko anks
ti rytą, bet susirinko nuostabiai daug žmo
nių, jų tarpe ir jaunimo. Tai džiaugsmas ku
nigui ir visiems. Juozas Gailius

bet ir du laimėjimus įteikė laimingiems 
“durų” bilietų savininkams.

Vidurnaktis atėjo akimirksniu Šypso
damiesi ir dėkodami Klubui už gerą vakarą 
sydnėjiškiai lėtai skirstėsi namo, vieni 
kitiems linkėdami laimingų ir kūrybingų 
2002-ųjų metų.

Mylėkime, gerbkime ir puoselėkime 
tokias gražias Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
tradicijas.

Martina Reisgienė
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Lietuva iš arti
Į NATO - per kariuomenę

Šiandieninė Lietuvos kariuomenė savo 
istoriją skaičiuoja nuo 1990 metų vasaros, 
kai pirmieji savanoriai pradėjo rašytis į ap
saugos būrius, gavusius kovos krikštą per 
1991 m sausio įvykius. Tuomet, žvelgiant j 
keistomis juodomis uniformomis apsivilku
sius vaikinus, sunku buvo patikėti, kad ne
praeis nei dešimt metų ir Lietuvos kariai 
vykdys kovines operacijas kartu su NATO 
pajėgomis.

Kalbant apie Lietuvos kariuomenę ne
galima pamiršti pirmojo Krašto apsaugos 
departamento, vėliau virtusio ministerija, 
vadovo Audriaus Butkevičiaus. Nepaisant 
skandalingos praeities bei kalėjimo, šis 
politikas tarp kariškių tebėra gerbiamas 
kaip asmuo, “iš nieko” atkūręs Lietuvos 
ginkluotąsias pajėgas. AButkevičius apgink
lavo Lietuvos kariuomene šaunamaisiais 
ginklais bei karo laivais, nupirktais iš Bal
tijos karinio jūrų laivyno. Abiem laivais iki 
šiol didžiuojasi Lietuvos karinės jūrų pajė
gos, skambiai vadindamos juos “fregato
mis”. Automatai “Kalašnikov” ligi šiol yra 
pagrindinis kariuomenės ginklas. Tačiau ši 
AButkevičiaus organizuota laivų bei auto
matų įsigijimo istorija visuomenei žinomes
nė kaip “Šeimos” ginklų pirkimo skandalas.

Visi tais laikais tarnavusieji sutaria, kad 
atkurtoji Lietuvos kariuomenė savo dvasia 
ne ką skyrėsi nuo sovietinės. Ta pati “die- 
dovščina” (šiuo rusišku terminu vadinamas 
“senų” kareivių tyčiojimasis iš jaunesniųjų), 
tos pačios nekūrentos kareivinės varvan
čiais stogais, ta pati prakaito ir “keizinių” 
batų smarvė, tos pačios inventoriaus bei 
ginkluotės vagystės. Iš tų laikų dar iki šiol 
didelė Lietuvos visuomenės dalis gan nei
giamai žiūri į savą kariuomenę, tėvai tebe-

Pagrobė pusę milijono - su kortele
Sigita Nemeikaitė, “L.r.”

Vos per kelias minutes prekybos centre 
Vilniuje, Žirmūnų mikrorajone, buvo pa
grobta beveik pusė milijono litų. Pinigus 
pasiglemžė aferistas, apsimetęs Lietuvos 
taupomojo banko darbuotoju. Po sumaniai 
atliktos operacijos, parduotuvės kasos 
piniginių operacijų skaitytuvo terminale į 
privataus asmens banko kortelę įplaukė 
435 435 litai. Po to sukčius visą naktį iš 
įvairių sostinėje esančių bankomatų, 
pasinaudodamas šia banko kortele, per
vestus pinigus krovė sau j kišenes.

Apie tai parduotuvės darbuotojai 
sužinojo tik kitą dieną. Prekybos centro 
vadovus ištiko šokas. Kaip tai įvyko?

Baigiantis darbo valandoms, į populia
rią sostinės parduotuvę Žirmūnuose užėjo 
jaunas vyriškis, nešinas dokumentų segtu
vu. Jis prisistatė banko darbuotuoju, pasa
kė turįs patikrinti skaitytuvo duomenis, pa
rodė tarnybinį pažymėjimą, tad parduotu
vės darbuotojams nekilo įtarimų. Vyres
nioji kasininkė atvykėliui pasakė griežta 
paslaptimi laikomą specialų skaitytuvo 
identifikavimo kodą, be kurio neįmanoma 
atlikti piniginių operacijų su banko kor
telėmis.

Surinkęs kodą vyriškis mikliai atliko 
keletą operacijų, po kurių nuspaudė skai
čius 435 435. Ttioj pat tokia suma iš Lie
tuvos taupomojo banko sąskaitos nukeliavo 
į asmeninę banko kortelę.

Vos išėjęs iš parduotuvės, vyriškis puolė 
į artimiausią bankomatą ir pasiėmė nema
žą sumą pinigų. Po to aferistas važinėjo po 
visą Vilnių ir iš įvairių bankomatų ėmė pi
nigus, kol surinko visą sumą. Pasiimti be
veik pusę milijono litų iš bankomatų pri
reikė visos nakties. Paskutinius pinigus 
nusikaltėlis pasigrobė jau paryčiais.
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sistengia “išsukti” savo sūnus nuo tarnybos.
Kitko ir negalima buvo tikėtis - juk ka

riuomenę bandė atkurti žmonės, neturėję 
apie ją jokio kitokio supratimo, tik savo 
tarnybos sovietinėje kariuomenėje patirtį.

Padėtis pradėjo keistis 1993-1994 
metais, kai į kariuomenę atėjo pirmieji 
karininkai, baigę mokslus NATO valstybių 
karo mokyklose. Didžiausią indėlį čia, ko 
gera, įnešė Vokietijas Bundeswehr’o lauko 
akademija, kurios absolventai šiandien Lie
tuvos kariuomenėje užima daugumą vado
vaujančių postų.

‘‘Bundeswehr’o akademijoje susipažinau 
su visiškai kitokiais, nei man buvo žinomi iš 
tarnybos sovietinėje kariuomenėje, vadova
vimo principais, ” - paskojo dabartinis Karo 
akademijos vadas pulkininkas Algis 
Vaičeliūnas. “Tarkim sovietinėje armijoje 
būrio ar kuopos vadas iš bataliono vado 
neretai gaudavo įsakymą su smulkiais nu
rodymais, kaip jis turi atlikti jam iškeltą 
kovinę užduotį, o NATO kariuomenės 
įsakyme tenurodomas tikslas, kurį turi 
pasiekti dalinys. Kaip jį pasiekti- jau būrio 
ar kuopos vado reikalas, tam jis ir karinin
kas. Sovietinius mokslus išėję kariškiai, kai 
kurie netgi su pulkininkų antpečiais, iš 
pradžių neretai sutrikdavo”.

Pulkininkas Valdas TUtkus, 1994-1996 
metais buvęs kariuomenės Generalinio 
štabo viršininku, “Veidui” sakė, kad koky
binis armijos dvasios lūžis prasidėjo 1994 
metais, tuometiniam kariuomenės vadui 
generolui Jonui Andriškevičiui išleidus 
įsakymą dėl kovos su “nestatutiniais 
santykiais”.

“Buvo iš principo pakeistas požiūris į 
muštynes kariuomenėje ir pradėta toleran-

Vilniaus ekonominė policija nemažai 
padirbėjo, kol nustatė aferisto asmenybę. 
Paaiškėjo, kad tai pareigūnams gerai pa
žįstamas iš Jonavos kilęs 29 metų Darius 
Lenčiauskas. Jo iki šiol nepavyksta surasti. 
Vyriškis su visais pinigais dingo tarsi skra
džiai žemę. Paskelbta D.Lenčiausko paieš
ka. Jo ieškoma ne tik dėl šio, bet ir dėl 
ankstesnio nusikaltimo.

Prieš trejus metus šis “Hermio” banke 
dirbęs vyriškis buvo įvykdęs vieną pirmųjų 
šalyje aferų su banko kortelėmis. Kartu su 
bendrininku sukčiaudamas iš Žemės ūkio 
banko jis pasiglemžė apie 200 000 litų.

Aferistai buvo sučiupti ir nuteisti, tačiau 
bausmės neatliko, nes pateikė apeliaciją. 
Spalio mėnesį Aukščiausiasis Teismas ape
liaciją atmetė. Žinodamas, kad teks dve
jiems metams sėsti už grotų, D.Lenčiaus- 
kas įvykdė dabartinę, aukščiau minėtą afe
rą. Tbo tarpu jo buvęs bendrininkas pats atė
jo į policiją ir pasiprašė vežamas į kalėjimą.

D.Lenčiauskas skandalingai išgarsėjo 
1999 metais po aferos su mokėjimo korte
lėmis. Vilniaus Gedimino technikos univer
sitete baigęs informatikos studijas, D.Len
čiauskas dirbo dabar jau likviduoto “Her
mio” banko mokėjimo kortelių skyriuje. Jis 
savo pažįstamo vardu sugebėjo įsigyti 
banko kortelę. Į savo sumanytą sukčiavimo 
verslą jis įtraukė ir Vidaus reikalų minis
terijos Informatikos departamento darbuo
toją Darių Skiparių.

Vyriškiai su suklastotais Žemės ūkio ir 
Lietuvos taupomojo bankų tarnybiniais 
pažymėjimais ėmė lankytis įvairiose 
solidžiose firmose bei įmonėse. Apgaule 
jie įsilauždavo į skaitytuvus ir iš banko 
persivesdavo pinigus į asmeninę kortelę. 
Po to dažniausiai D.Skiparius pinigus 
imdavo iš įvairių bankomatų. Bet jis 
pasidavė policijai, o D.Lenčiauskas - 
“veikė” toliau. 

tiškai vertinti batalionų vadus, į 
viešumą iškeliančius tokius 
incidentus bei kovojančius su 
jais”, - sakė V.Tbtkus, šiuo metu 
kariuomenės lauko vadas ir “be 
penkių minučių” brigados ge
nerolas. Ligi tol kariuomenėje 
galiojo nerašyta sovietinė tra
dicija: jei “seniai” tyčiojasi iš 
naujokų, dėl to kaltas dalinio 
vadas, todėl kariškiai buvo 
linkę slėpti “nestatutinius” 
santykius.

1993 m. pabaigoje atsistaty
dinus A. Butkevičiui, krašto 
apsaugos ministro postas buvo 
patikėtas jaunam, nelabai kuo 
pasižymėjusiam Seimo nariui 
Linui Linkevičiui. Bet būtent 
ministraujant L.Linkevičiui 
pradėti visi svarbiausi Lietuvos 
kariuomenės tarptautiniai pro
jektai bei aiški ginkluotųjų pa
jėgų orientacija į NATO stan
dartus.

Pradžia buvo padaryta 1994 
m, kai skrisdamas vienu sraig
tasparniu su Danijos gynybos 
ministru L.Linkevičius pasiūlė 
jam nusiųsti į NATO taikda- 
rišką operaciją, kurią vykdė 
buvusioje Jugoslavijoje, Lietu
vos karių būrį, kuris veiktų Da
nijos bataliono sudėtyje. Šis su
sitarimas, NATO koridoriuose 
jau minimas kaip “sraigtaspar
nio sutartis”, atvėrė Lietuvai kelią į bendras 
su Aljansu “Partnerystės vardan taikos” ope
racijas ir tapo savotišku mūsų bilietu į NATO. 
Po pirmosios sėkmės pradėti kurti tarptau
tiniai taikdariški junginiai BALTBAT ir LIT- 
POLBAT. Kartu su kitų Baltijos valstybių 
karinėmis pajėgomis Lietuvoje buvo įgy
vendintas projektas BALTNET -bendra oro 
erdvės kontrolės stebėjimo bei kontrolės 
sistema, visiškai atitinkanti NATO standar
tus ir galinti bet kuriuo metu pradėti sąvei
kauti su analogiškomis Aljanso struktūromis.

Pagrindinė moderni ginkluotė pirkta 
taip pat ministru esant L.Linkevičiui - 
įsigyti švediški granatsvaidžiai “Carl 
Gustav”, šiuo metu esantys pagrindiniai 
armijos prieštankiniai ginklai, priešlėk
tuvinė artilerija, pradėtas rengti kontraktas 
su JAV ryšių įrangos kompanija “Harris”. 
Jos dėka NATO standartus atitinkančią 
ryšių įrangą jau turi Gynybos pajėgų štabas, 
ginkluotųjų pajėgų štabai, “Geležinio vil
ko” brigada, Panevėžio batalionas.

Esminis dalykas, kuriuo šiandieninė 
Lietuvos kariuomenė skiriasi nuo sovieti
nės ir ką pastebi visi užsienio inspektoriai, 
- sėkmingai atgaivintas profesionalių 
seržantų bei puskarininkių korpusas. Pus
karininkiai - tai stuburas, ant kurio laikosi 
kiekviena armija. Jie atsako už karių mo
kymą, technikos bei ginkluotės įsisavinimą, 
vadovauja savarankiškai veikiančioms 
sunkiųjų ginklų komandoms, specialiose 
pajėgose - patruliams. Paprasčiau sakant, 
puskarininkiai ir seržantai dirba tą darbą, 
kurį sovietinėje kariuomenėje atlikdavo 
karininkai, todėl dabar šie gali užsiimti 
savo tiesioginėmis pareigomis - vadovauti.

Raimundo Sližio tapyti “elito” personažai
ELTA. Vilniaus “Lietuvos aido” gale

rijoje atidaryta vieno ironiškiausių lietuvių 
tapytojų Raimundo Sližio darbų paroda.

R. Sližys 1976 m baigė studijas Vilniaus 
Dailės institute. Debiutavęs su grupele savo 
bendraamžių tapytojų, R.Sližys iškart 
atkreipė meninės visuomenės dėmesį 
anuomet netradiciniu kritišku žvilgsniu į 
savo meto žmonių bendruomenę ir asme
nybes, gebėjimu taikliai per ironijos prizmę 
išryškinti privačią savo nuherointo per
sonažo pusę.

Bėgant metams, R.Shžio plastinės iš
raiškos būdas po truputį keitėsi, turtėjo,

Lietuvos Karo akademijoje iškilmingai buvo atidaryta 
vienintelė valstybės kariuomenės koplyčia, kurią palai* 
mino kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis.

Dažnas apie kariuomenę žinantis tik iš 
nuogirdų neretai klausia: o kam mes 
NATO su savo “žaisline” kariuomene rei
kalingi? Iš tokių kalbų paskui ir kyla noras 
visus biudžeto lėšų trūkumus padengti ka
riuomenės sąskaita.

Po rugsėjo 11-osios teroro aktų tapo aiš
ku, kad didelė dalis ginkluotės, kurią pusę 
amžiaus kaupė vienas prieš kitą Europoje 
stovėję kariniai ir politiniai blokai, kovai 
su nauja grėsme arba nebereikalingi, arba 
nebetinka. Kokia nauda Afganistane iš, 
tarkime, sunkiųjų tankų “Ml/Al Abrams”, 
kadaise sukurtų tam, kad sustabdytų so
vietinių tankų šuolį Lamanšo link?

Moderniame kare kaip niekad reikalin
gi lengvi, mobilūs, puikiai parengti profe
sionalai iš specialiųjų pajėgų. Lietuva ne
pajėgi ir vargu ar kada nors pajėgs išlaikyti 
tankų brigadą, tačiau sukurti ir aprūpinti 
batalioną profesionalų ji tikrai gali. Beje, 
jau šiandien šauktiniai sudaro mažesnę 
Lietuvos karių dalį.

Pasak kariuomenės lauko vado V. Itit- 
kaus, šiandien sąveikauti su NATO visiškai 
pasirengęs Kauno atskirasis jėgerių bata
lionas, jau kelinti metai besitreniruojantis 
kartu su JAV specialiųjų pajėgų (žaliųjų 
berečių) 10-ąja grupe. Tai daryti pajėgus ir 
Panevėžio batalionas, turintis atitinkamai 
parengtus karininkus bei ryšių įrangą, taik- 
dariai iš Ruklos bei Alytaus batalionų.

Be modernios ginkluotės, kurios kaip 
tik šiuo metu perkama, pagrindinė kliūtis 
- anglų kalbos bei logistikos žinių stygius. 
Tačiau iki stojimo j NATO dar liko laiko. 
Kad tik politikai nesumažintų biudžeto.

Audrius Bačiulis, “Veidas”

tapo rafinuotesnis, tačiau tapybos objektas 
išliko tas pats. Skvarbia akimi dailininkas 
stebi dabartinės visuomenės “elitą”, ban
dantį mėgdžioti įsivaizduojamos aukštosios 
visuomenės manieras ir eleganciją. Meno
tyrininkai R.Sližio paveikslus vadina 
meistriškai lengva ranka tapomu išoriškai 
puošniu, spalvingu, prabangiu tuštybės ir 
žmogiškosios menkystės teatru.

R.Sližio kūriniai eksponuoti įvairiose 
šalyse nuo Vidurinės Azijos iki Amerikos. 
Jo darbų - tapybos drobių ir pastelių - yra 
įvairių šalių muziejuose ir privačiose ko
lekcijose.
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Sūkurys” - the whirlwind spins on!

Some of the “Sūkurys” dancers after their last rehearsal for 2001.

51ST Sporto Šventė Results
CANBERRA, 27™ - 31st DECEMBER 2001

A reminder for all those interested in 
joining the Sydney Lithuanian dance group, 
that our rehearsals will begin again on 
Sunday 27th January at 5.30 pm. in the 
upstairs concertina of the Lithuanian Chib.

All are welcome: beginners, old timers 
or even those who would like to come and 
have a look what goes on (not much other 
than dancing, I’mafraid!) We have already 
particitipated in a Baltic/Nordic concert 
(Nov. 4th) and have made contacts with 
the Finnish, Swedish, Latvian and Estonian 
groups for future get-togethers and

concerts. Our next performance will be at 
the Vasario 16th Independence Day 
celebrations on Sunday February 17th 
(watch out for the Lithuanian Community 
announcements for when and where this 
will occur).

Rehearsals take place every Sunday at 
5.30 pm.,
except the first Sunday of each month. For 
more information contact Marina Coxaite 
-Taylor on 9875-1131

All are welcome!
“Sūkurys” Committee

If REDAKCIJOS PAŠTO

BASKETBALL Doubles:
S. Šutas / V. Brener Geelong “Vytis”

U13 Mixed Sydney “Kovas”
U18 Mixed Adelaide “Vytis” GOLF
U18Boys Sydney “Kovas” Men’s Gross:
Women Sydney “Kovas” A Čerkesas Sydney “Kovas”
Men Sydney “Kovas” Men’s Stableford:

A Skimbirauskas Melbourne “Varpas”
Women’s Rinktinė Team Women’s Gross:
D. Andriejūnas Sydney “Kovas” M. Čerkesas Sydney “Kovas”
T. Andriejūnas Sydney “Kovas” Women’s Stableford:
J. Ankus Sydney “Kovas” B. Šilinis Canberra “Vilkas”
V. Protas Sydney “Kovas” Team’s Gross: Sydney “Kovas”
B. Šliogeris Sydney “Kovas” Team’s Stableford: Melbourne “Varpas”
M. Vaičiurgis Sydney “Kovas”
D. Milvydas Brisbane “Baltija” TENNIS
K. Milvydas Brisbane “Baltija7’ Men: K. Petraitis Sydney “Kovas”
L. Whalley Adelaide “Vytis”
Z. Whalley Adelaide “Vytis” VOLLEYBALL
Coach: R. Andriejūnas Sydney “Kovas” Men: Melbourne “Varpas”
Asst Coach: A Bagušauskas Adelaide BACKGAMMON
“Vytis” M. Čerkesas Sydney “Kovas”

Men’s Rinktinė Team BEST PRESENTED CLUB
V. Andriejūnas Sydney “Kovas” Canberra “Vilkas”
G. Čerkesas Sydney “Kovas”
L. Newman Sydney “Kovas” TĖVAS JURAHTS Most Outstanding
A Šliogeris Sydney “Kovas” Junior AWARD
D. Jaunutis Adelaide “Vytis” P. Andriejūnas Sydney “Kovas”
V. Antanaitis Melbourne “Varpas”
A Firinauskas Melbourne “Varpas” ALFAS Most Valuable Player Award
C. Levickis Melbourne “Varpas” Men’s Basketball:
J. Skimbirauskas Melbourne “Varpas” V Antanaitis Melbourne “Varpas”
L. Skimbirauskas Melbourne “Varpas” Women’s Basketball:
Coach: M, Wallis Sydney “Kovas” B. Šliogeris Sydney “Kovas”
Asst Coach: ASkimbirauskas Melbourne
“Varpas” ALFAS LIFE MEMBER

A Skimbirauskas Melbourne “Varpas”
8 BaB
Singles: R. Mickus

J. Sakalauskas Melbourne “Varpas” President ALFAS

Gerb. Redaktore,
Buvo įdomu pasiklausyti pasikalbėjimą 

tarp Rimantės Geli ir Sydney Lietuvių 
Klubo pirmininko Aho Migaus per SBS 
lietuvišką radijo valandėlę praėjusių metų 
gruodžio 11 dieną. Labai malonu buvo 
pastebėti, kad po tiek laiko valandėlė ir 
ypač p. Rimantė Geli parodė susidomė
jimą ir gal net susirūpinimą Sydney Lie
tuvių Klubo reikalais. Reikia tikėtis, kad 
tas susidomėjimas tęsis ir toliau.

Kęstutis Protas

Gerb. Redaktore,
Siunčiu truputį korespondencijos, gal 

rasite ką nors tinkamo Jūsų redaguojamam 
laikraščiui. Kai ateina metų galas, tai aš sau 
pasižadu eiti į pensiją ir būti tikru seneliu.

- «.Ji . . k *
Atrodo, kad atsiranda aplinkybės, ku

rios vis sumaišo planus - būk tai senas 
arklys vagos negadina. Taip ir aš, vėliai 
siunčiu keletą rašinėlių ir linkiu Jums geros 
ištvermės bei sveikatos Redaktorės darbe. 
Su pagarba Juozas Gailius, Geelong

“Mūsų Pastogės” redakcija nuoširdžiai 
dėkoja p. Juozui Gailiui už ilgametį ben
dradarbiavimą. Red.

Gerb. Redaktore,
...Man ypač patinka MP puslapis “Lie

tuva iš arti”, nes ten tėvynė parodoma iš 
įvairių pusių. Būtų įdomu kas nors ir apie 
naftą, arba bankų žlugimą. Mano giminai
čiai Lietuvoje ir dabar dar pyksta ant 
bankų. Kaip taip galėjo būti? J.R.

Ieško panevėžiečių
Gerb. Redakcija,

Mes - tai Panevėžio kraštiečių klubo 
“Tėviškė” nariai. Mūsų klubas yra sava
rankiška visuomeninė organizacija, vieni
janti Panevėžyje, Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančius panevėžiečius bendrai veiklai, 
daugiausia kultūrinei, savo miesto labui.

Mūsų veiklos tikslas - suburti laisvą ir 
dvasingą panevėžiečių klubą, stiprinti 
Panevėžyje gyvenančių ir iš čia išvykusių 
panevėžiečių asmeninius ryšius, gaivinti 
šeimų ir giminių tradicijas, panaudojant 
spaudą gilinti gyventojų žinias apie Pane
vėžio miesto ir jo apylinkių praeitį, įžymius 
kraštiečius, domėtis miesto dabarties ir 
ateities problemomis.

Šiuo metu mūsų klube yra virš 60 narių. 

Daugiausia tai garbaus amžiaus inteligen
tai, gimę Panevėžyje arba čia gyvenantys 
30 ir daugiau metų.

2003 m. rugsėjo 7 d. mūsų miestas švęs 
500 metų jubiliejų. Numatyta daug įvairių 
renginių, susitikimų. Bus ir kraštiečių 
susitikimo vakaronė. Mes jau pradedame 
ieškoti panevėžiečių, kuriuos likimas iš
blaškė po visą pasaulį. Būtume labai dė
kingi, jei padėtumėt mums surasti panevė
žiečių Australijoje. Norėtume žinoti, ar 
miesto jubiliejinis gimtadienis Australijoje 
gyvenančius tautiečius domintų. Maloniai 
visus priimsime.

Jei mūsų klubo veikla ir gyvenimas Jus 
domina, prašome pranešti. Rašykite 
“Tėviškės” klubo pirmininkei adresu: 
Birutė Lapinskienė, Klaipėdos 108 - 9, 
Panevėžys, Lietuva. (Namų teL: 441625)

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Loretai pasakė ponai, 
(Kai ji rado jų raštinę), 
Kam uždarė vargšą Pijų; 
Ji šią nemalonią žinią, 
Perdavė tuoj telefonu, 
Mūsų Moterų Draugijai.

“Štai laike šio subuvimo, 
Koks nelemtas pranešimas!: 
Oro uoste šiandien rytą, 
Areštuotas su skilandžiu, 
Pįjušas už kontrabandą, 
Karantine uždarytas!”

Moterys greit susigavo,
Patį bosą Mister Kiečium, (Mr. Ketchim) 
Jį apstoję reikalavo,
Lyg maištingų bičių spiečius: 
“Visos mes čia prašom jūsų, 
Kad paleistumėt Pijušą!”

Štai vėl laisvą matom Pijų, 
Ačiū Moterų Draugijai! 
Jos taip meiliai jį sutiko, 
Netgi kankinio vainiką, 
Jam ant sprando užkabino, 
Šitos nuostabios merginos! 
________ Stasio Montndoedės ir piešmhi 
Mūsų Pastogė Nr. 3, 2002.01.21, psl. 5
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Susipažuikim su sporto šventėmis
Praėjusių metų pabaigoje sostinėje 

Canberroje vyko jau 51 -ji Australijos lietu
vių Sporto Šventė. Jos rengėjas (padedant 
Bendruomenei) buvo sporto klubas “Vilkas”, 
kuriam dabar vadovauja darbščioji spor
tininkė Teresa Bungardaitė. Nors sostinėje 
gyvenančių lietuvių yra nedaug, tačiau, pa
gal savo galimybes, šventė buvo pravesta 
gerai. Ji buvo pati mažiausia iš iki šiol vyku
sių. Sporto Šventės atidaryme ir uždaryme 
dalyvavo apie šimtas sportininkų ir apie 
pusšimtis žiūrovų. Manau, kad apie pačią 
šventę ir jos rezultatus kas nors parašys.

Tačiau yra vienas svarbus dalykas, kuris 
mane labai sujaudino, ir kuri noriu iškelti 
Aš esu gal paskutinis “mohikanas”- kaip 
vadovas ir sportininkas - dalyvavęs visose 
(51) Sporto Šventėse. Taip pat, po mirusio 
mūsų sporto tėvo Leono Baltrūno, esu 
antras, turintis ALFAS garbės nario ženklą. 
Todėl, matydamas mūsų Sporto Švenčių 
liūdną ateitį, manau, kad turiu teisę tuo 
reikalu pasisakyti.

Jau keleri metai mūsų Sporto Šventėse 
matosi ir jaučiasi kažkoks skilimas. Dalis 
Sydnėjaus, Geelong’o ir gal kitų klubų narių 
atskilo ir nebedalyvauja šventėse. O kodėl? 
Kai kuriose mūsų klubų vadovybėse yra 
tokių “patriotų”, kurie silpnai ar ir visai 
nemokėdami lietuviškai, į mūsų Sporto 
Šventes yra nelinkę įsileisti kai kuriuos 
australus ar svetimtaučius, padarant juos 
pilnateisiais švenčių nariais. Nesvarbu pvz., 
kad Sydnėjaus vienas australas golfininkas 
jau 25 metai atstovauja “Kovą” ir yra net 
“Kovo” garbės narys. Taip pat ir Geelong’o 
keli sportininkai bei jų vaikai gina “Vyčio” 
vardą golfe ir krepšinyje. Taip pat yra šio 
klubo garbės nariai Mūsų jauniai vaikai 
per metus žaidę su australiukais už lietuvių

kur - kaip?
klubus, šventėse negali dalyvauti, nes 
australiukai negali žaisti ir tokiu būdu 
nesudaroma pilna komanda.

Aš daug metų kovojau už lietuviškas 
Sporto Šventes, kad jose dalyvautų tik lie
tuviai Tačiau gyvenimas eina pirmyn ir daug 
kas keičiasi Todėl ir mums reikia pamažu 
keistis, ypač norint, kad daugiau mūsų 
vaikų dalyvautų Sporto Šventėse. Jau seniai 
nėra jokių sunkumų australams ir kitiems 
svetimtaučiams dainuoti mūsų choruose, 
dalyvauti tautinių šokių grupėse ir net pa
čioje lietuviškiausioje skautų organizacijoje 
stovyklauti su lietuviais skautais, kur jau 
anglų kalba yra kone pagrindinė. Laikyki
mės ir mes olimpinio principo, kad šven
tėse svarbiausia yra dalyvautų o ne laimėti

Aš siūlau, kad ALFAS Valdyba kuo 
greičiau korespondentiniu būdu priimtų 
sekančius pakeitimus, juos net papildant, 
kad Adelaidės Sporto Šventėje visi galėtų 
vieningai ir gražiai dalyvautu

1. Jeigu Lietuvių Klubų komandose, 
ypač jaunių, kartu su lietuviais žaidžia ir 
australiukai bei svetimtaučiai tai be jokių 
išimčių leisti jiems pilnateisiai žaisti ir mū
sų Sporto Šventėse, tuo nenuskriaudžiant 
ir mūsų lietuviukų.

2. Australas ar svetimtautis, 5 metus 
buvęs nariu mūsų Klube, gali pilnateisiai 
savo srityje dalyvauti Sporto Šventėse.

3. Priėmus šiuos pakeitimus (o aš tikiu 
jie bus priimti), pakviesti atskilusius mūsų 
sportininkus vėl dalyvauti Sporto Šventėse.
m-ji Lietuvos Tautinė olimpiada

Kai pernai buvau Lietuvoje, sporto 
vadovų buvo priimta, kad III-ji Lietuvos 
Tautinė olimpiada vyks Šiauliuose šių metų 
vasarą - birželio 21-31 dienomis. Prieš porą 
savaičių Lietuvos TOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas, generalinis sekretorius Vytautas 
Zubemis, Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generalinis direktorius Vytas 
Nėnius ir jo pavaduotojas Algirdas Ras
lanas lankėsi Šiauliuose ir čia turėjo 

pasnanmą su Šiaulių mere Viua Stasiū
naite. Buvo aptarta III-ji mūsų Tautinė 
olimpiada ir pasiruošimas jai Olimpiadoje 
turėtų dalyvauti 23 sporto šakų atstovai Iš 
jų tik irklavimo ir šaudymo varžybos vyktų 
ne Šiauliuose. Jau yra parengti olimpiados 
nuostatai (nežinau, ar mūsų ALFAS juos 
jau gavo). Manoma, kad olimpiadoje 
dalyvaus 1067 dalyviai. Šios olimpiados 
parengimui reikės apie 400 000 litų. Iki 
olimpiados dar reikia sutvarkyti kai kurias 
sporto bazes Šiauliuose. Į jas manoma 
investuoti 11 900 000 litų. Irklavimui bus 
patvarkytas TaKos ežeras, o futbolo stadio
ną sutvarkys pats miestas. Įdomu, ar iš 
mūsų tarpo atsiras sportininkų, galinčių 
dalyvauti šioje olimpiadoje?

Geriausi Lietuvos sportininkai
Lietuvos TOK-to surengtuose rinki

muose geriausia Lietuvos sportininke buvo 
išrinkta pasaulio dviračių čempionė Rasa 
Polikevičiūtė, gavusi 5614 taškus. Antruoju 
tapo pasaulio vicečempionas disko metikas 
Virgilijus Alekna, gavęs 5589 taškus. 
Trečioje vietoje - dviratininkė Edita Pu
činskaitė, 4-je - irkluotojas Alvydas Duo- 
nėla, 5-je - Klaipėdos sportinių šokių grupė 
“Žuvėdra”, 6-je - Egidijus Balčiūnas (bai
darės), 7-je - Andrejus Zadneprovskis (pen
kiakovė), 8-je - Saulius Štombergas (krep
šinis), 9-je - Paulius Klapatauskas (karate), 
10-je - Edvinas Krungolcas (penkiakovė).

Sporto šakų federacijos taip pat išrinko 
populiariausių sporto žurnalistų dešimtuką. 
Laimėjo(gavusi piniginę premiją) mums 
gerai pažįstama, kartais parašanti ir į 
“Mūsų Pastogę”, žurnalistė Marytė Mar
cinkevičiūtė, surinkusi 134 taškus. Antruo
ju tapo “Sporto” redaktorius Aleksandras 
Krukauskas, surinkęs 93 taškus.

Nuoširdžiai sveikinu visus geriausius 
Lietuvos sportininkus, kurių daugelis buvo 
Australijoje ir čia yra gerai žinomi. Taip pat 
sveikinaname ir niekuomet nepavargstan
čių žurnalistę Marytę Marcinkevičiūtę. 
Tikimės, kad ir ateityje ji mūsų nepamirš.

Sesuo nenusileidžia broliui
Baigiantis 2001-jų mokslo metams su 

malonumu rašiau, kad sportas nekenkia 
mokslui, minėdamas Geelong’e besimo
kantį ir besportuojantį Edį Obeliūną. Jis 
yra vienas iš geriausių savo mokyklos mo
kinių, už savo mokslinį projektą laimėjęs 
net premiją (iš 3000 mokinių). Taip pat jis 
yra vienas iš geriausių jaunių sportininkų 
ne tik “Vyčio” klube, bet ir mokykloje.

Štai gavau Geelong’o mokyklos mokslo 
atestacijas ir jo jaunesnės sesers Alanos. Ji 
taip pat savo klasėje gavo aukščiausius 
pažymius, ypač iš matematikos ir anglų 
kalbos raštu bei žodžiu, sporto, dramos ir 
vadovavimo. Gal todėl ji iš 200 mergaičių 
8-je klasėje buvo išrinkta reprezentuoti 
mokyklą ir būti jų atstove. Ji taip pat yra 
viena iš geriausių savo mokyklos ir “Vyčio” 
jaunių krepšininkių. Gaila tik, kad nei ji 
nei jos brolis negalėjo dalyvauti mūsų 
Sporto Šventėje, nes nesusidarė lietuvių 
komandos. Malonu, kad ir jaunesnė sesutė 
nenusileidžia vyresniam savo broliui nei 
moksle, nei sporte. Sveikinu.

čempione Daina Gudzinevičiute.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr 1 (2001)

Jau galėjom laižyti ledus ir kalbėti leido 
net apsirengti Po pietų išėjom pasivaikš
čioti į sodą. Tarp pušų buvo sukasti ir 
apsodinti gražiom gėlėm darželiai o apie 
juos vingiavo takeliai. Ten mes vaikšti
nėjom, įtraukdamos gryną orą į plaučius, 
džiaugdamos žydinčiomis gėlėmis ir taip 
pamažu pradėjom jaustis geriau, nežiūrint 
dar tebeskaudančių gerklių.

Tos dvi savaitės sanatorijoje prabėgo 
greitai. Maistas buvo geras ir ledai skanūs. 
Linksmai praleidom daug laiko, kalbė
damos ir juokaudamos su vyrukais iš mūsų 
stovyklos, kurie dar tebesirgo TB. Pasku
tinę dieną slaugė vėl nuvedė mus pas 
daktarą. Kai įėjau į jo kabinetą, prieš akis 
vėl iškilo ta baisi diena. Mane išpylė 
prakaitas. “Sėskis šičia, mergaite.” Pama
čius tą oda aptrauktą kėdę su diržais, aš 
dar daugiau persigandau. “Ne, ne...” - pa
sileidau bėgti iš kambario, tiesiai pakEū- 
dama į tos pačios piktos sesers rankas. “Kur 
tu bėgi? Klausyk, ką daktaras tau sako,” 
ir, mane pačiupus, be gailesčio vėl įstūmė į 
tą pačią baisiąją kėdę. “Nebijok.. Nebi
jok... Tau daugiau nieko nebedarysiu. Prieš 
siųsdamas namo, aš tik noriu patikrinti, ar 
po operacijos viskas yra tvarkoje”, - 
daktaras mėgino mane nuraminti Ir taip 
po kovos su seserimi atidariau jam savo 
bumą. “Kaipgražiai sugijo,”-apsidžiaugė 
jis, maišydamas šaukštą mano gerklėje. 
“Tau tikrai ji daugiau nebeskaudės,” - 
užtikrinęs mane, pakišo mažą plytelę 
šokolado.
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Buvo vasara, kai visa mūsų skiltis ėjo 
pėsčiomis į mišką. Pakeliui mes dainavom 
skautiškas dainas, mokinomės mazgus ir, 
kaip pasiklydus miške, atpažinti kelią 
namo. Šiandien man buvo ypatinga diena. 
Viduryje miško aš daviau skautės įžodį, 
pasižadėdama iš visos širdies tarnauti 
Dievui ir tėvynei pildyti skautės įsiparei
gojimus ir kas dieną padaryti nors vieną 
gerą darbelį. Kai man užrišo geltoną šlipsą, 
mano draugininke užrišo vienam kampe 
mazgelį. “Ale, kas rytą atsimink padaryti 
ką nors gero tą dieną, kad galėtum vakare 
jį atsirišti.” “Kaip aš džiaugiuos... Galų gale 
esu tikra skautė,” - sušnibždėjau sau, ste
bėdama Daną, Birutę ir Irką duodant tą 
patį įžodį. “Kokia esu laiminga, galėdama 
ant kaklo nešioti geltoną šlipsą,” - Birutė 
irgi džiūgavo po apeigų. “Aš irgi.. Aš irgi..” 
“O kaip bus su tuo geru darbeliu? Ar 
manai, kad tu galėsi sukrapštyti kas dieną?” 
-erzino ją Irka.

Para savaičių vėliau skautų vadovai su 
tėvų pagalba miške suorganizavo dviejų 
savaičių stovyklą, o jos komendantas 
pažadėjo tuntui puodus, keptuves, senas 
kariškas palapines ir maisto davinį stovyk
lavimui Laukdama stovyklos labai džiū
gavau, nes tai buvo mano pirma skautų 
stovykla. Jai prasidėjus, mes buvom 
užimtos, puošdamos aplink palapines, 
dirbdamos virtuvėje ir besimokindamos 
naujas dainas bei žaidimus. Laisvalaikiu 
vaikštinėjau ant minkštų samanų tarp 
miške augančių aukštų medžių, žaidžiau su 
kitoms skautėms ir gulinėjau ant savo 
neseniai surinktų žolių bei lapų guolio. 
Vakarais mes kurdavom laužą, kuris man 

primindavo vasaras tėviškėje, kai su kai
myno vaikais ganėm karves ir ant ruse
nančių žarijų kepdavom bulves. Tik dabar 
trūko Avietės. Naktimis, kada viskas nu
tildavo, kvapas džiūvančios žolės po manim 
ir vėjas, besiskverbiantis per eglių šakas, 
grąžindavo mane atgal j tėviškės numylėtą 
mišką, skaudindamas ilgesio apimtą širdį.

Aš jau buvau šešiolikos metų. Pamažu 
pradėjau daugiau dėmesio kreipti į ber
niukus, bet negalėjau su mama tuo pasi
dalinti Ji būtų mane tik išjuokus arba 
apibarus. Ir taip svajodama, aš mėginau 
susigyventi su šita tikrove kaip mokėjau. 
Kadangi lietuvių skautai ir skautės pri
klausė tai pačiai organizacijai, mes visi 
stovyklavom kartu. Vieną vakarą, dainuo
jant ir žaidžiant žaidimus, aš pastebėjau 
Darių, spoksantį į mus iš anapus laužo. 
“Birute, Darius kažkodėl visą laiką žiūri į 
mus.” “Aš tai irgi pastebėjau. Bet ko jis 
nori?” - ji taip pat stebėjosi. “Nebūkit 
kvailos, merginos. Jis taip žemai negali 
nusileisti kad domėtųsi mumis,” - Irka mus 
paklojo vienu smūgiu. Kitą dieną pietų 
metu jis atėjo ir atsisėdo šalia manęs. 
Pasiėmiau savo lėkštę ir buvau benueinanti 
“Nebijok, aš tau neįkąsiu.” “Ne, bet tu 
atsisėdai ne į savo vietą. Eik pas savo 
draugus į kitą pusę,” - nusidaviau nesu
prantanti jo. “Klausyk, Ale. Mano draugai 
yra ten, kur aš atsisėdu,” - pasigyrė jis, 
smailiai pasižiūrėjęs į mane. “Ką tu čia 
dabar pliurpi?” “Nustok vaizdavus. Aš tik 
noriu draugauti su tavim” “Hm.. Gal.. 
Kodėl ne...” - atsakiau aš abejingai, neno
rėdama leisti jam suprasti, kad jis man irgi 
patiko, nors mano žandai paraudo ir širdis 
pasileido plakti

Nuo tada kartu mes sėdėjom prie laužo, 
kartu valgėm ir eidavom į mišką pasi

vaikščioti Mudu visada turėjom apie ką 
kalbėti, juokauti ir net apsibarti. Jis buvo 
gražios išvaizdos berniukas. Po kurio laiko 
pastebėjau, kad man pradėjo patikti 
vaikščioti su juo susikabinus rankomis. 
Kažkodėl jaučiau, kad šita draugystė buvo 
kitokia negu buvo su Romu, bet negalėjau 
suprasti kodėl? “Birute, kas yra medė? 
Kaip ji pasireiškia?” - klausinėjau ją, 
laisvalaikiu miške rinkdama uogas. “Aš 
žinau, kodėl tu klausi Darius ir tu, ar ne?” 
- mano draugelė įspėjo mano mintis. “Kaip 
tu įspėjai? O ar tu buvai kada nors 
įsimylėjus?” “Ne, niekada.” “Bet tu skaitai 
daug meilės romanų. Tūrėtum žinoti, kaip 
įsimylėję žmonės jaučiasi” - nedaviau jai 
ramybės. “Man atrodo, kad tu jau esi 
įsimylėjus į jį,” - nusišypsojo ji

Po kelių dienų mano laimingos dienos 
pasibaigė, kai klasės auklėtoja ir draugi
ninke Gėlytė pamatė mudu vaikščiojant 
miške susikabinus rankomis. “Ale... Da
riau... Kur jūs buvot? Paleiskit rankas. Kaip 
drįstat vieni vaikščioti po mišką?”

Po to tuojau sušaukė nepaprastą sto
vyklos susirinkimą. Darius ir aš buvom 
pajuokti ir išbarti prieš visus stovyklauto
jus už tokio nepadoraus pavyzdžio rody
mą kitiems. Nuleidus galvą, pilna gėdos ir 
kaltės, aš jaučiau, kad kažkas man bran
gaus ir gero buvo sunaikinta, dėl man 
nesuprantamos priežasties.

Gale vasaros per vieną sueigą sesė 
Gėlytė mums pranešė. “Nelabai toli nuo 
čia, anglų skaučių organizacija ruošia 
tarptautinę stovyklą. Mūsų draugovė yra 
pakviesta ten dalyvauti Jeigu kas nors iš 
jūsų norėtų ten vykti, turit gauti tėvų 
leidimą.”

(Bus daugiau)
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in memoriam
Skulptorius Vincas Jomantas

1922.09.24 - 2001.12.19

Vate Kostui Bagdonavičiui

Netekome didelio menininko, lietuvio 
Vinco Jomanto. Jo pasiekimai, ypač 
skulptūros srityje, vyko Australijoje, tad 
atsisveikinti su juo The Lady of the 
Assumption bažnyčion atvyko gausus aus
tralų meno elito būrys ir keli artimesni 
šeimos draugai Religines apeigas pravedė 
lietuvių klebonas kun. Egidijus Arnašius.

Tapytojas ir meno kritikas Ronald 
Millar savo nekrologe, tilpusiame Mel- 
boume’o“Age”(2002.01.01), rašo:

’’Lietuvoje gimęs Vincas Jomantas tapo 
vienu žinomiausių Australijos skulptorių. 
Savo kuklioje Cheltenham priemiesčio stu
dijoje jis yra sukūręs, daugiausia medžio, o 
kartais metalo mediume, nepaprastai ele
gantiškus, išraiškingus darbus, kurie jau nuo 
seno puošia viešąsias meno galerijas bei ki
tas erdves tiek šiame krašte, tiek užsienyje.

Vincas (daugumai Vincent) buvo orios 
laikysenos ir tvarkingų įpročių žmogus. Jis 
buvo nepakantus meniniams niekams ir, 
paklaikusio karjerizmo išvarpytame meno 
pasaulyje, savo paties šlove atsisakė į jį 
spraustis.

Studentai, įveikę jo tariamą griežtumą, 
rezervuotumą, atrasdavo jame šiltą, dosnų 
ir tolerantišką kitoms nei savo kryptims 
mokytoją, kuris rimtai priimdavo savo 
mokinius, kaip ir jų darbus.

Mokęsis VUniujeirMtinchen’e, jis turėjo 
tvirtai grįstą darbo discipliną.

Lietuva Antrojopasaulinio karo metu ne
buvo patogi vieta gyventi. Pagal Vincą, vieną ry
tą pabudęs randi visą karinę policiją perimtą 
vokiečių, o gana greitai - ji jau rusų rankose

Po karo, 1949 m. atvykęs Vakarų Aus
tralijon, jis dirba lentpjūvėje, o persikėlęs 
Viktorijon - tampa neįprastai kruopščiu na
mų dažytoju, kuris iš Beech  worth Mechanics 
Instituto knygų godžiai studijuoja senuosius 
(dažymo) metodus.

Seka darbai su baldais, braižyba State

A+A Albinai Stepanavičienei
Nežinai savo gyvenimo likimo, nei 

tokios dienos irvalandos, kada ateis laikas 
atsisveikinti su savo mylima šeima. Albinai 
paskutiniu metu reikėjo medicininės pa
galbos ir artimųjų priežiūros. Ja ypač 
rūpinosi dukra Dana, gyvenanti Melbour
ne. Neseniai dukra Dana atšventė savo 50- 
tą gimtadienį ir Albina turėjo progą pasku
tinį kartą pamatyti visą savo šeimą.

Pavasario saulutei žadinant gamtą, 
lapkričio 29 dieną Albina nuėjo į savo 
kiemo mėgiamą kampelį ant suolo pailsėti 
Čia ir užsnūdo amžinam poilsiui

Laidotuvės įvyko gruodžio 4 dieną St 
Clare’s katalikų bažnyčioje, Box Hill 
North, Albinos parapijoje. Šv. Mišias 
aukojo vietos klebonas Father Ben. Lietu
viškai maldelę “Tegul ateina Tavo karalys
tė” paskaitė dukra Dana Stepanavičiūtė- 
Robinson. Gedulingos pamaldos baigtos su 
“Avė Maria”. Po jų velionė palydėta į kapines.

Albina Kružikaitė-Stepanavičienė gimė 
1928 m. liepos 4 d. Varpiščiuose, Petronėlės 
ir Antano Kružikų šeimoje.

Artėjant rusų armijai į Lietuvą 1944 m, 
tėvai pasitraukė į Vokietiją. Kaip ir visų to 
meto pabėgėlių, kelionė į Vakarus buvo 
labai sunki ir sudėtinga. Pasiekę Nūm- 
berg’ą, čia sulaukė karo pabaigos.

Po karo apsigyveno Amberg’o DP

Vincas Jomantas

Rivers and Supply Commission ir dėstymas 
Melboumo Karališkame Technologijos 
Institute Kaip tik šiuo metu jo darbai pa
traukia kritikų dėmesį ir seka svarbūs jo 
kūrinių užsakymai.

1961 m. su Julius Kane, Inge King, 
Lenton Parr, Clifford Last, Joe Zikaras (kitas 
lietuvis) ir Norma Redpath Vincas Jomantas 
priklausė garsiajai Centre Five grupei Tai 
pirmasis po karo bandymas supažindinti 
Australiją su masinių skulptūrų dideliais 
projektais, jų ryšį su architektūra bei tinka
momis skulptūrų ekspozicijomis galerijose.

Vinco darbai man atrodo yra jausminio 
intensyvumo ir formalaus grožio puikus 
junginys. Kūrinius atliekant vadovautasi 
kilniu santūrumu, kas atliepia jo paties 
aristokratinį stilių ir jautrumą mediumui”.

Būdamas stiprių (tvirtų) įsitikinimų 
žmogus, Vincas Jomantas, nore ir neda
lyvaudamas vietos lietuvių bendruome
niniuose susibūrimuose, savo viduje ir pa
reiškimuose spaudai buvo širdingas lietuvis. 
Jo šlove dar ilgus metus puošis mūsų tautos 
kultūra, o tuo pačiu ir mes. D.S.

stovykloje. Ten Albina lankė Flossenbūrg’o 
amatų mokyklą. Nenuostabu, kad Albina 
visada surasdavo laiko meninei tapybai, 
dekoracijoms, braižybai ir tt

Gyvendama DP stovykloje susipažino 
su Baliu Stepanavičium. 1946 m. Albina ir 
Balys sukūrė lietuvišką šeimą.

Jauni, pilni energijos ir svajonių, 1948 
m. nutarė emigruoti į Australiją. Darbo 
sutartį atliko Bonegilloje. Vėliau šeima 
persikėlė į Melboumą ir Reservoir prie
miestyje pasistatė namą. Tūrėjo 8 vaikus: 
Dana, Alyta, Stasys-Stan, Irena-Irene, 
Rūta-Ruth, Ramutė, Jonas-John ir Nijolė.

Vėliau Stepanavičių šeima persikėlė 
gyventi į Box Hill, nes didėjant šeimai, 
reikėjo ir didesnio namo. Atrodė, kad gyve
nimas eina į gerą pusę, bet 1982 m. mirė 
Balys. Albina labai pergyveno dėl šios 
netekties, bet nusiraminimą rado šeimoje. 
Albina susilaukė 12 anūkėlių: Leigh, Kim, 
Kate, Varesha, Mia, David, William, Nede- 
Hne, Christopher, Andrea, Zachary ir Malini.

Brangi Albina, Jūsų su vyru pasėtas 
grūdas atnešė gražų derlių, lai Dievas 
suteikia amžiną globą sielų karalystėje.

Baigdamas reiškiu gilią užuojautą 
visiems, netekusiems brangios mamytės, 
uošvienės, močiutės. Ilsėkis Ramybėje.

Juozas Gailius

Gruodžio 4 dieną išvargintas sunkios 
vėžio ligos Royal Prince Alfred ligoninė
je mirė Kostas Bagdonavičius. Netekome 
mielo draugo, gerai žinomo Lietuvių Ben
druomenėje. Kolegos dantistai jį pažinojo 
kaip Kostas Bagdon, o golfininkai jį vadino 
trumpai Con vardu.

Kostas gimė 1919 m. balandžio 19 d. 
Krivandino mieste, Rusijoje. Kosto tėvas 
Zigmas Bagdonavičius Rusijoje mokėsi 
farmacininko profesijos. Čia jis sutiko ir 
vedė Kosto mamą Aleksandrą. Po Spalio 
revoliucijos Bagdonavičių šeima grįžo 
gyventi į Lietuvą ir įsikūrė Klaipėdoje, o 
vėliau - Palangoje, kur tėvas turėjo savo 
vaistinę.

Kostas baigė Joniškio gimnaziją 1938 
m. Sekant tėvo pavyzdžiu, kad galėtų 
dirbti šeimos vaistinėje, jis įstojo į Kauno 
Vytauto Didžiojo Univereito Farmacijos 
fakultetą. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, Bagdonavičiai pasitraukė gyventi 
į Vokietiją. Prasidėjus karui ir vokiečiams 
užėmus Lietuvą, šeima grįžo į Palangą, o 
Kostas tęsė farmacijos studijas Vilniuje, 
kol vokiečiai uždarė Universitetą. Toliau 
studijavo farmaciją Graz’e, Austrijoje. 
Farmacininko specialybė jau nuo pirmų 
studijų metų nedomino Kosto ir ją buvo 
pasirinkęs tik pratęsiant šeimos tradicijas. 
Karui pasibaigus, gyvendamas Reutlingene 
nutarė pereiti į odontologiją, ir pradėjo 
dirbti dantų techniku.

Dar vaikystėje Kostas Palangoje susi
pažino su Irena Gumeniukaite, kur ji 
atvažiuodavo atostogauti Vėliau abiems 
besimokant Graz’e, jie artimai susidrau
gavo ir 1946 metais susituokė. Vokietijoje 
gimė jų sūnus Andrius.

1949 m. Bagdonavičių šeima emigravo 
į Australiją. Kaip ir visi emigrantai, 
Kostas atliko privalomą darbo kontraktą 
traukinių depo. Australijoje gimė antras 
sūnus Viktoras. 1956m. Bagdonavičių 
šeimą ištiko skaudi nelaimė - autoka- 
tastrofoje žuvo vyresnis sūnus Andrius. 
Kostas vėl pradėjo dirbti dantų techniku 
ir, norėdamas daugiau pasiekti šioje spe
cialybėje, 1957 m., jau būdamas 38 metų 
amžiaus, jis pradėjo studijuoti odontologiją 
Sydnėjaus Universitete. Kostas turėjo daug 
valios ir užsispyrimo tęsti studijas, nes dar 
reikėjo rūpintis šeima ir pragyvenimu. 1962 
m. Kostas sėkmingai baigė studijas ir gavo 
B.D.S. (Bachelor of Dental Science)

Pagerbdami
a.a. Antaną Šutą

Vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $50.
Juta ir Viktoras Šliteriai

Žmogus -tik žemės svečias. Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Ireną 
Vilkišienę ir artimuosius.

L. ir A. Mačerniai, 
A. Ozolą ir J. Leknius, 

V ir S. Ristovski,
V Rutkauskienė ir J. Varkalis, 

D. ir R. Strungos, 
R. ir R. Švambariai, 

L. ir R. Valiaugos

diplomą. Baigęs Universitetą, Kostas dirbo 
Liverpool’yje, kol įsigijo savo dantų gy
dytojo praktiką Parramattoje, kurioje iš
dirbo iki 1989 m.

Kostas domėjosi sportu ir pats aktyviai 
sportavo įvairiose šakose. Joniškio gimna
zijos komandoje žaidė krepšinį. Buvo 
išrinktas į Lietuvos jaunių rinktinę ir žaidė 
jos sudėtyje 1938 m. pirmoje Lietuvos 
Tautinėje Olimpiadoje. Gyvendamas Vo
kietijoje ir Australijoje žaidė stalo tenisą. 
Australijoje jis pamėgo golfą ir buvo 
aktyvus golfininkas, kol liga pakirto jo 
sveikatą. Priklausė Liverpool golfo klubui 
ir aktyviai dalyvavo “Kovas” social golfo 
klubo pirmenybėse.

Baigęs dantų gydytojo praktiką, Kostas 
nenuobodžiavo. Jis pradėjo aktyviai inves
tuoti į finansinius marketus. Kasdien sekė 
marketo svyravimus, aktyviai prekiavo ak
cijomis, konsultavosi su brokeriu, lankė 
finansines paskaitas. Išmoko kompiuterio 
paslapčių ir tai padėjo jam geriau sekti 
akcijas ir savo portfolio.

Kostas ir Irena labai mėgo keliauti. Ne
daug liko pasaulyje vietų, kurių jie nebūtų 
aplankę. Prisimindamas savo keliones, 
Kostas mėgo sakyti, kad jam labiausiai 
patiko Peru, Machu Picchu. Sakė, kad jis 
jautė lyg jau yra buvęs čia anksčiau...

Liko liūdintys - žmona Irena, sūnus 
Viktoras, marti Susan, anūkai Alison ir 
Daniel Sudiev brangus Kostai. VR

A+A Antanui Šutui
pasitraukus amžinybėn, sūnui Valiui, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą.
Salomėja Grybienė ir šeima

A+A Antanui Šutui
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Valiui su šeima bei sūnėnams - 

Eimučiui ir Stasiui Šutams - su šeimomis.
Algimantas ir Mareeta Jomantai,

Geelong
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Įvyks vasario 17 dieną, sekmadienį, 

sekančia tvarka:
11 vaL - iškilmingos šv. Mišios šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
Organizacijos kviečiamos dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
130 vaL - Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų salėje minėjimas su meni
ne programa. w .

Visus kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Vasario 16-tos minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 17 d.

Kviečiame dalyvauti su visa šeima. Bus Įdomi ir linksma šventė, kuri patiks 
ir jauniems ir seniems. Ši Vasario Šešioliktosios šventė turės temą:

“Lietuvos pasiekimai per paskutinius dešimt metų”.
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas Į mūsų bendruomenės jaunuolius ir 

lietuvišką jaunimą apskritai
Minėjimas prasidės šv. Mišiomis ir po to vyks Sydnėjaus Lietuvių Klube 

Bankstown’e nuo 1 vai p.p. Smulkiau apie minėjmą bus pranešta vėliau.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas 

prisidėti prie šio linksmo 2002-tųjų Vasario 16-tos šventės minėjimo. Šiam tikslui 
įgyvendinti, sausio mėnesio pradžioje Sydnėjaus Apylinkės Valdyba planuoja 
surengti visų lietuvių organizacijų vadovų susirinkimą.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sekmadienį, vasario 24 d_, 2 vaL po pietų Bankstowno Lietuvių Klube
bus ko dar nebuvo

Visą popietį — tik juokai!
anekdotai, satyros ir muzikiniai intarpai

Juoksitės iki ašarų! Įėjimas - $10. 
Loterijoje - 3 vertingi paveikslai

(Leekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir Leono Urbono)
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

Aukos it Musų Pastogei
V. Mikelaitis TAS $ 10.00 Jonas Meiliūnas VIC $ 30.00
J. Povilėnas NSW $ 15.00 J. Babarskas WA. $ 15.00
K Vanagienė SA $ 15.00 V. Juod NSW $ 10.00
V. Stalba SA $ 5.00 Lithuanian Club in
LKVS “Ramovė” Melbourne Inc. VIC $ 45.00
Canberros skyrius ACT $ 50.00 E. Žukauskienė WA $ 20.00
J. Rakauskas NT $ 20.00 R. Reisgys QLD $ 40.00
V Kauneckas NSW $ 5.00 J. Žalkauskas VIC $ 15.00
A. Šerelis SA $ 10.00 A. Vaičaitis VIC $ 15.00
V. Koženiauskienė VIC $ 20.00 K Sasnauskas QLD $ 15.00
K. Bartaška VIC $ 15.00 A P. Šurna VIC $ 10.00
T. Suris QLD $ 10.00 P Armėnas NSW $ 40.00
E. Šidlauskas VIC $ 15.00 A Giniūnas NSW $ 25.00
J. Daubaras NSW $ 10.00 A V. Šutas NSW $ 5.00
A. Norvilaitis NSW $ 15.00 T. Rotcas NSW $ 20.00
J.A.Jūragis NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
J.+V. Česnaičiai NSW $ 15.00
J. Krutulis TAS $ 10.00 “Musų Pastogės” administracija

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų 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. 
Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Ieško giminių
Teresėlė Ankudavičiūtė Kukliaus- 

kienė (jaunystėje buvo vadinama Elyte) 
nori sužinoti, gal Australijoje gyvena ar yra 
gyvenę giminaitės (iš tėvo Kazimiero An- 
kudavičiaus pusės) Eugenija ir Kastancija 
Brunzaitės, gimusios Marijampolės aps
krities, Veiverių valsčiaus, Skriaudžių kai
me. Pėr II pasaulinį karą pasitraukusios Į 
Vakarus. Prašome rašyti adresu:

Teresėlė Kukliauskienė,
M. Valančiaus 4-2, Jurbarkas, Lietuva.
TeL (248) 51 658.

Australijos Liet. Jaunimo Sąjungos 

Metinis susirinkimas 2001 
AUS kviečia visus į Jaunimo Sąjungos 
metinį susirinkimą, kuris įvyks pirmadienį, 
vasario 11 dieną, 730vaL po pietų Jaunimo 
Kambaryje, Melbourne Lietuvių Namuo
se, 44 Errol Street, North Melbourne.

ALJS invites all to 
attend the 2001 
AGM on Monday 
11 th February 
2002 at 730 p.m.

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

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

DIREKTORIAI: Alis Migus Gintaras Janulevičius
Laurie Cox Denis Staitis
Kristina Aušrinė Keblikas 
Romas Kalėda Gailė Strolytė-Galic

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 5.00 vai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Antradieniais uždaryta.

Mes turime tik tai, ką sukuriame.
Tad kviečiame visus, kurie dar nėra Klubo nariai, 

kuo greičiau jais tapti ir prisijungti prie 
mūsų mažos bendruomenės

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kviečiame Į

j Užgavėnių Kaukių popietę,
sekmadienį, vasario 24 d., 130 vai. po pietų

Melbourne Lietuvių Namuose
■ Įėjimas - $7 arba kaukė ir $5. Vaikams iki 16 m - veltui

Melbourne Entuziastės

DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE 
INCLUDING LITHUANIA

VILNIUS return from $1460 
(Departures between 14 January -28 February, 2002. Call for other Seasons.) 

We can assist with airfares - VILNIUS / AUSTRALIA / VILNIUS

(Established since 1972)
48 The Boulevarde, Strathfield NSW 2135

TeL: (02) 9745 3333 Fax: (02) 9745 3237
Lie. 2TA000888 ABN 11 001344323

Email: sales@russian-gateway.com.au
Receive our FREE Newsletter now available on our website

www.gatewaytravel.com.au
24 hours a day. Please feel free to pass this on.

(* taxes not included in above airfare which is subject to availability.)

“Sūkurio” pranešimas
“Sūkurio” šokių repeticijos vėl prasidės sekmadienį, sausio 27 <L, 530 vaL po 

pietų Sydnėjaus Lietuvių Klubo viršutinėje salėje.
Kviečiame visus - naujus ir patyrusius šokėjus. Repeticijos vyks kas sekmadienį,

530 vaL po pietų, išskyrus pirmą mėnesio sekmadienį.
Dėl platesnės informacijos prašau skambinti:

Marinai Coxaitei-Thylor tek 9875 1131.
Lauksime Jūsų. “Sūkurio” Valdyba

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 
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.

at Lithuanian House Melbourne.
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