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Naujas įstatymas padės lietuviams 
išsaugoti pilietybę užsienyje

Vaikų festivalis Bankstowne
ELTA Rugsėjo 17 dieną Seimas priėmė 

naują Pilietybės įstatymą, kurio nuostatos 
leis išlaikyti Lietuvos pilietybę asmenims, 
tapusiems kitos valstybės piliečiais. Naują
jį įstatymą inicijavo Liberalų frakcija, o ją 
parėmė valdančioji Seimo dauguma.

“Iki šiol atimdavome Lietuvos Respub
likos pilietybę visiems lietuviams, dėl įvai
rių priežasčių tapusiems kitų valstybių 
piliečiais. Tiek mažai gyventojų turinti 
Lietuva negali taip lengvai švaistytis savo 
piliečiais”, - aiškino įstatymo nuostatas 
Pilietybės įstatymo teikėjas Seimo Liberalų 
frakcijos narys Arminas Lydeka.

Pagal dabar galiojančius įstatymus ki
tos valstybės pilietybę pasirinkęs buvęs 
Lietuvos gyventojas Lietuvos pilietybės 
iškart netekdavo.

Tikimasi, kad naujasis įstatymas pasi
tarnaus keliems šimtams tūkstančių užsie
nio valstybėse gyvenančių lietuvių ir lie
tuvių kilmės asmenų. Padėti neprarasti Lie
tuvos Respublikos pilietybės užsienio lie
tuviai pakartotinai prašė šį pavasarį, kai 
JAV lankėsi Lietuvos liberalų sąjungos pir
mininkas Eugenijus Gentvilas. Pasak jo,
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Lietuvos įvykių apžvalga

Nauji “Mažeikių naftos” 
investuotojai

Seimo valdančioji dauguma atsilaikė 
opozicijos spaudimui ir patvirtino Olandijos 
bendrovę “Yukos Finance B. V.” “Mažeikių 
naftos” strateginiu investuotoju. Priėmus šį 
nutarimą “Jukos” dukterinė bendrovė iš JAV 
kompanijos “Williams International” įsigis 
ne vien “Mažeikių naftos” akcijas, bet ir 
visas amerikiečių turėtas strateginio inves
tuotojo teises. Seimas priėmė, kad nauji in
vestuotojai Mažeikių gamykloje šeiminin
kautų taip, kaip 1999 metais spalio 29-tąją 
bei šių metų birželio 18-tąją buvo susitarta 
su “Williams” kompanija.

Už šiuos Seimo nutarimus balsavo 64 
Seimo nariai, prieš buvo 36, o 7 nariai su
silaikė. Šiuo balsavimu valdančios daugu
mos atstovai praktiškai pripažino beveik 
prieš tris metus pasirašytas, jų manymu 
Lietuvai nenaudingas ir jų dažnai kriti
kuotas sutartis.

Seimo nutarimą kritikavo buvęs konser
vatorių premjeras Andrius Kubilius, išva
dindamas valdančiąją daugumą “Kalėdų 
seneliais”, nes anot Kubiliaus, priėmus šį 
nutarimą “Rusijos bendrovei, netnenupir- 
kus akcijų, automatiškai perduodamos vi
sos teisės, tarp jų ir nuosavybės. ”

Seimui priėmus šį sprendimą. Prezi
dentas Valdas Adamkus pasirašė akcinių 
bendrovių “Mažeikių nafta”, “Būtingės 
nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įsta
tymo pataisą, šiuo sudarant teisinį pagrindą 
“Yukos” perimti strateginio investuotojo 
teises ir pareigas. Šį įvykį komentuodamas 
Prezidento patarėjas Andrius Rudys sakė, 
kad “tai nėra, kas Lietuvai geriausia, bet 
geresnio varianto Prezidentui ir nebuvo

Diskutuojant šį įstatymo projektą Seime, 

lankantis JAV jam teko įsitikinti, kad ne
mažai tėvynainių Lietuvos pilietybės Ame
rikoje atsisako ne savo noru, o yra priversti 
tai padaryti dėl santuokų su užsieniečiais 
arba dėl leidimo apsigyventi kurioje nors 
užsienio valstybėje ilgesniam laikui.

“Tačiau atimdami tiems žmonėms pi
lietybę mes praktiškai užkertame kelią 
jiems kada nors sugrįžti į Lietuvą. Negalime 
atmesti galimybės, jog išlaikę Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir taip išsaugoję 
ryšius su tėvyne dalis lietuvių, ypač jaunų 
ir gabių žmonių, ateity grįš į Lietuvą”, - 
teigė Eugenijus Gentvilas.

Naujasis įstatymas leis Lietuvos Res
publikos pilietybę susigrąžinti anksčiau ją 
turėjusiems tautiečiams.

Pagal naująjį įstatymą, Lietuvos pilie
čiais laikomi lietuvių kilmės asmenys. 
Įteisinama, kad lietuvių kilmės asmeniu 
laikomas asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba 
vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietu
viai ir pats asmuo pripažįsta save lietuviu.

Naujasis Pilietybės įstatymas įsigalios 
nuo 2003 metų sausio 1 dienos. □

prieš įstatymą pasisakė Liberalų, Liberalų 
demokratų ir Konservatorių frakcijos. Jų 
įsitikinimu, įstatymas dėl strateginio inves
tuotojo teisių perdavimo buvo priimtas sku
botai, jo visapusiškai neapsvarsčius.
Įsteigta komisija ištirti “Mažeikių 

naftos” privatizavimą
Rugsėjo 9-tą Seimas pritarė siūlymui 

įsteigti laikiną komisiją ištirti “Mažeikių 
naftos” privatizavimo aplinkybes. Už nu
tarimą sudaryti komisiją balsavo 40 Seimo 
narių, prieš buvo 1, susilaikė 5.

Pateikdamas nutarimo projektą, Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas 
socialdemokratas Aloyzas Sakalas pažy
mėjo, kad komisija “turėtų padėti tašką 
nesibaigiančiame įvairiapusių kaltinimų 
sraute, nes kiekvienam iš mūsų reikia ži
noti, kaip iš tikrųjų buvo privatizuojant 
“Mažeikių naftą”, kas kaltas ar nekaltas, 
ar buvo pažeisti ar nepažeisti įstatymai. ”

Konsevatorius Jurgis Razma, matyda
mas siūlymo politinę reikšmę ir turinį, pro
testavo prieš siūlymą, pateikdamas keletą 
projekto pataisų, kurios parodė jo matomus 
komisijos tikslus. Jis ironiškai siūlė komi
sijos vardą pakeisti į “Dėl laikinosios komi
sijos politiniam susidorojimui su Tėvynės 
sąjungos, Seimo ir buvusios Vyriausybės 
nariais sudarymo” ir tikslų nutarime 
įrašyti, kad komisija “sudaroma siekiant 
nukreipti visuomenės dėmėsį nuo realių 
dabartinės valdančios politinės daugu
mos sukurtų valstybėje problemų ir suda
ryti kuo palankesnį politinį foną kairių
jų kandidatams prezidento ir savivaldy
bių tarybų rinkimuose. ”

Laikinąją Seimo komisiją sudarys 9 
nariai. Komisijos išvados apie “Mažeikių 
naftos” privatizavimą turi būti pateiktos iki

Danny Kalėdos nuotraukoje- lietuviai vaikai iškilmingame parade Paul Keating Park’e.

Vaikai vienija suaugusius. Tokia idėja vedama, Bankstowno savivaldybė jau ketvirti iš 
eilės metai organizuoja ir remia Vaikų Festivalį Paul Keating parke. Rugsėjo 14 dieną 
antrą kartą į Vaikų Festivalį buvo pakviesti ir jame dalyvavo vienuolika lietuvių vaikų, 
kuriuos pasirodymui parengė jaunSub “Sūkurio” vadovė Kristina Rupšiene. Mūsų vaikai, 
kaip ir kiti - daugiau nei 40 tautybių atstovaujanty s vaikai, dalyvavo iškilmingame parade 
bei prisistatymuose ir pasirodymuose. Įžanginę kalbą, pristatydamas lietuvių bendruome
nės vaikus Bankstowne, pasakė Mantas Zegeris-Kalėda, o šokius: ’’Šustas”. “Marceliukės 
kadrilis” ir “Kalvelis” sušoko šaunūs “Sūkurio” šokėjai. Tūkstantinė publika plojimais 
apdovanojo mūsų vaikų pasirodymą, kurį filmavo SBS televizija ir kalbą įrašinėjo SBS 
radijas. Ačiū vaikams: Andriui Belkui, Melissai Belkutei, Elissai Erzikov, Andriui 
Jurkšaičiui, Vilijai Jurkšaitytei, Lydijai Karpavičiūtei, Jennai Kazokaitei, Rimui 
Kazokui, Natalijai Lee, Jonathan Lee, Emilijai Rupšytei, Nerijai Rupšytei ir Mantui 
Zegeriui-Kalėdai už gražų pasirodymą ir už praleistą šeštadienį šauniame savo ir tėvų 
šalies pristatyme Lolita Kalėda

Washington’e deklaruojamas Lietuvos siekis 
tapti NATO nare

Washington, rugsėjo 21 d.(ELTA). 
Lietuvos daroma pažanga, JAV adminis
tracijos ir Kongreso parama, aktyvi lietuvių 
organizacijų bei Lietuvos diplomatijos veik
la leidžia tikėtis, kad šių metų lapkričio 22 
dieną NATO aukščiausio lygio susitikime 
Prahoje bus priimtas istorinis sprendimas 
pakviesti Lietuvą tapti NATO nare. Tai Lie
tuvos ambasadorius JAV VVgaudas Ušackas 
sakė rugsėjo 21 dieną Washington’e prasi
dėjusiame Amerikos Lietuvių Bendruome
nės posėdyje, kuriame aptariama pastarųjų 
metų veikla, nukreipta į pagrindinį Lietuvos 
užsienio politikos siekį - NATO narystę.

Jos dalyvius, pasak LR ambasados JAV 
pranešimo, Vygaudas Ušackas pasveikino 

lapkričio pirmos dienos.
Domisi Lietuvos energetika

Rusijos energetikos ūkio bendrovės 
rodo didėjantį susidomėjimą Lietuvos 
energetika. Šalia’’Yukos” ir “Gazprom” da
lyvavimo energetikos srityje, Rusijos elek
tros bendrovė “JESR" (Jedinaja energetičes- 
kaja sistema Rosiji) kreipia dėmesį į Lie
tuvos valstybės bendrovę “Lietuvos ener
gija” ir jos pavaldoje esantį elektros ūkį

Nukelta į 2 pj»' 

padėkos žodžiais už paramą Lietuvos na
rystei NATO bei raginimais toliau aktyviai 
darbuotis Lietuvos labui.

Kaip pažymėjo ambasadorius, Amerikos 
lietuvių balsai ir žodis bus itin svarbūs JAV 
Senate vyksiančių debatų, ratifikuojant Pra
hos sprendimus, metu. "Tikimės, jog vei
kiant išvien su kitomis Amerikos lietuvių, 
lenkų, žydų organizacijomis bei Vidurio ir 
Rytų Europos šalių koalicijos narėmis pa
vyks JAV Senate užsitikrinti svarų balsų 
skaičių ”, - sakė Vygandas Ušackas. Jis taip 
pat padėkojo Amerikos Lietuvių Bendruo
menei už darbą lietuviško švietimo, tautinės 
kultūros, socialinės, šalpos, ekonominės, 
jaunimo, visuomeninės veiklos bei įvairios 
pagalbos Lietuvai srityse.

Už nuopelnus Lietuvos ambasadorius 
Vygaudas Ušackas įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kry
žius JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Tarybos pirmininkei Marytei Remienei ir 
ilgamečiam humanitarinės pagalbos Lietu
vos socialinės globos ir įstaigoms inicia
toriui ir rėmėjui Ernestui C.Raškauskui bei 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordino Karininko kryžių ilgamečiam lietu
vių bendruomenės veikėjui Algimantui

1



Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Arabų kraštams vienam po kito atsisa
kant paremti Irako prezidentą Saddam 
Hussein prieš eventualų Jungtinių Tautų 
autorizuotą JAV užpuolimą. Irako vyriausybė 
rugsėjo 17 dieną trumpu laišku Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui Kofi Annan 
pranešė, kad Irakas besąlyginiai sutinka vėl 
įsileisti Jungtinių Tautų ginklų inspektorius.

JAV ir Didžioji Britanija į Šį pareiškimą 
žiūri kaip į Saddam Hussein bandymą laimėti 
laiko bei suskaldyti Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos narių pažiūras. Buvęs Jungtinių 
Tautų ginklų inspektorius australas Richard 
Butler įspėjo, kad žodis “besąlyginiai” dar 
nereiškia, kad inspektorių veikimo laisvė 
nebus griežtai varžoma.

Vėlesniais pareiškimais Saddam 
Hussein pabrėžė, kad Irakas nepriims jo
kių naujų, griežtesnių Saugumo Tarybos 
rezoliucijų, kurių reikalauja JAV. gi ginklų 
inspektorių veikla neturės pažeisti Irako su
vereniteto. JAV atvirai ruošiasi karo veiks
niams prieš Iraką.
♦ Rugsėjo 18d., trečią derybų dieną tarp 
Šri Lanka vyriausybės ir Tamil Tigrų suki
lėlių, sukilėlių vadovybė pirmą kartą pa
reiškė, kad tamilai atsisako visiškos nepri
klausomybės reikalavimo, jie pasitenkintų 
laisvo apsisprendimo teise bei savivalda. 
Yra rimta galimybė užbaigti 18 metų tru
kusį pilietinį karą.
♦ Rugsėjo 19 d. keli šimtai kareivių sukilo 
prieš vyriausybę Dramblio Kaulo Kranto 
respublikoje. Per susišaudymą su vy riausy
bei ištikima kariuomene žuvo sukilėlius 
palaikęs generolas Robert Guei. buvęs res
publikos diktatorius. Sukilėliai turi užėmę 
porą miestų ir yra įkaitu pagrobę sporto mi
nistrą Franęois-Albert Amichia.
♦ Rugsėjo 19 d., po ilgesnės pertraukos. 
Hamas organizacijos narys savižudis vėl

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Juos domina Kruonio hidroakumuliacinė 
elektrinė ir elektros perdavimo linijos.

Rusijos -.Lietuvos bendradarbiavimas 
buvo diskutuojamas premjero Algirdo Bra
zausko susitikime su “JESR” valdy bos pir
mininko pavaduotoju Andrėj Rapoport ir 
“Inter RAO JES” vadovu Jevgenij Dod. 
Pagal J. Dod buvo bandoma išsiaiškinti 
Lietuvos poziciją dėl Rusijos įmonės planų 
Kaliningrado srityje statyti šiluminę elek- 

* trinę ir elektros perdavimo liniją į Lietuvą 
ir Lenkiją. “JESR” galėtų finansuoti tokią 
linijos statybą ir, užsidarius Ignalinos 
atominei jėgainei, garantuoti elektros 
tiekimą per būsimą liniją. Šį planą gali 
sužlugdyti “Gazprom” planai įsigyti Kau
no šiluminę elektrinę ir teikti elektrą į 
Kaliningrado sritį.

“Lietuvos energijos” generalinis direk
torius Rymantas Juozaitis tvirtina, kad 
Rusijos energetikai visiškai nekalba apie 
Kruonio elektrinės privatizavimą, o tik apie 
jos pajėgumo išnaudojimą (Rusijos nau
dai). Anot jo, Rusijos ir Lietuvos energetikai 
yra suinteresuoti tik bendradarbiavimu ir 
vadinamojo “Baltijos žiedo” projekto įgy
vendinimu, kuriame ruošiasi dalyvauti 18 
elektros bendrovių iš 11 Baltijos šalių. R. 
Juozaitis priminė, kad “Lietuvos energija” 
jau kurį laiką sėkmingai bendradarbiauja 
su antrine Rusijos įmone “Inter RAO JES” 
elektros eksporto srityje ir ieško naujų 
projektų.

Protestuodami prieš Rusijos įsigalėji
mą Lietuvos energetikoje rezistencijos ko
vų dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijos prie Seimo suruošė protesto 
demonstracijas, kurių dalyviai iškelia (čia 
mato) pavojų šalies nepriklausomybei ir 
reikalavo buvusių komunistų pasitraukimo 

susisprogdino autobuse Tel Aviv’o centre. 
Be palestiniečio žuvo dar 5 žmonės, apie 50 
sužeistų, kurių vėliau dar vienas mirė.

Rugsėjo 20 d. Izraelio kariuomenė reagavo 
į šį užpuolimą, apsupdama palestiniečių ly
derio Jasser Arafat būstinę Ramallah mieste, 
nors palestiniečių vadovybė ir pasmerkė sa
vižudžio susisprogdinimą. Ginklais ir buldo
zeriais Izraelio kariai sunaikino visus būstinės 
pastatus, išskyrus vienintelį pastatą, kuriame 
laikosi Jasser Arafat su 250 palestiniečių. 
Izraelio kariai reikalauja išduoti 20 įtariamų 
J. Arafat’o palydos narių. Keletą dienų pasta
tui buvo nutrauktas vanduo, elektra ir mais
to pristatymas. Apgulimo sąlygos buvo su
švelnintos nuo rugsėjo 23 d. dėl tarptautinio 
spaudimo. Rugsėjo 22 d. Gazos ruože ir 
Vakarų Krante palestiniečių protesto de
monstracijos buvo nuslopintos ginklu. Nu
kauti 4 demonstrantai, apie 30 sužeistų.
♦ Rugsėjo 21 d. atplyšo dalis ledyno 
Kaukaze tarp Elbruso ir Kazbeko kalnų. 
Sukelta griūtis ritosi apie 30 km. ir užvertė 
slėnį. Žuvo virš 100 žmonių, jų tarpe garsus 
rusų kino artistas Sergei Bodrov ir 24 asme
nys iš jo filmavimo grupės. Griūties palaido
tas slėnis yra Šiaurės Osetijoje.
♦ Rugsėjo 22 d. rinkimus Vokietijoje labai 
nežymia persvara laimėjo dabartinis valsty
bės kancleris Gerhard Schroeder. Jo social
demokratų vyriausybę išgelbėjo tik daug 
balsų surinkusi koalicinė žaliųjų partija, 
vadovaujama užsienio reikalų ministro 
Joschka Fischer. Krikščionių demokratų 
lyderis Edmund Stoiber po šių rinkimų 
vadovaus didžiausiai partijai parlamente.
♦ Rugsėjo 23 d. per anksti sprogusi grana
ta sutrukdė pasikėsinimą prieš JAV ambasa
dą Džakartoje. Iš keturių asmenų automobi
lyje vienas žuvo, du policijos suimti, vienam 
pasisekė pabėgti. □ 

iš valdžios.
Akcijos dalyviai valdžios instancijoms 

įteikė peticiją, kurioje įspėja apie pavojų 
Lietuvos valstybingumui ir reikalauja už
tikrinti Lietuvos energetikos savarankiš
kumą.

Kandidatų į prezidentus 
populiarumas

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo 
centro “Vilmorus” rugsėjo 5-8 dienomis at
liktos apklausos duomenimis, Prezidentas 
Valdas Adamkus tapo labiausiai pasitikimu 
Lietuvos politiku. Jo parama, palyginus su 
liepos mėnesio apklausa, pakilo nuo 6.9% 
iki 26.8%.

Sulaukęs 2.5% gerbėjų padidėjimo, 
premjeras Algirdas Brazauskas vis tiek at
sidūrė antroje vietoje. Trečioje vietoje, pra
radęs daugiau kaip 5% rėmėjų, stovi pre
tendentas į šalies vadovo postą Kazys Bo
belis. Ketvirtoje - Artūras Paulauskas su 
10.4% (+1.6%) paramos, penktoje - Rolan
das Paksas 10.3% (+2.5%).

Juos seka su mažiau nei 10% paramos 
Kazimiera Prunskienė - 5.8%, Kęstutis 
Glaveckas - 5.5%, Česlovas Juršėnas - 
4.7%, Eugenijus Gentvilas - 4.5% ir 
Andrius Kubilius - 3.9%.

Socialdemokratų kandidatas į prezi
dentus Vytenis Andriukaitis nepateko į 
politinio populiarumo pirmą dešimtuką.

Toje pačioje “Vilmorus” apklausoje buvo 
ištirtas ir politinių partijų populiarumas. 
Net šešioms partijoms rinkimai būtų sėk
mingi daugmandatinėje apygardoje. Paly
ginus su vidurvasariu, rudens pradžioje 
labai sustiprėjo valdančios socialdemok
ratų.partijos pozicija, už kurią balsuotų 
22.1%apklaustųjų(1.3%daugiaunei liepos 
viduryje). Antroje vietoje - Liberalų sąjun
ga ir Tėvynės sąjunga (Lietuvos konser- 
-vatoriai) už kuriuos balsuotų po 7.9%

Lietuvoje - daug mažiau santuokų
Pasak ELTOS, praėjusiais metais įre

gistruota dukart mažiau santuokų negu 
prieš dešimt metų. Santuokoje gyvenančių 
vyrų yra daugiau nei moterų. Tuo tarpu 
ištuokų skaičius išlieka stabilus - per me
tus išsituokia apie 11 000 porų.

Šie ir kiti duomenys skelbiami Statis
tikos departamento išleistame rinkinyje 
“Moterys ir vyrai Lietuvoje 2001”. Tai jau 
penktasis leidinys. Pirmasis buvo išleistas 
1998 metais, kai padidėjo susidomėjimas 
lyčių statistikos klausimais. Šiame leidi
nyje yra pateikiami duomenys apie šeimą 
ir gimstamumą, moterų ir vyrų sveikatos 
būklę bei socialinę apsaugą, švietimą, eko
nominį gyventojų aktyvumą ir užimtumą, 
darbo užmokestį ir pajamas bei kiti.

2001 m. pradžioje moterų buvo 227 000 
daugiau negu vyrų. Šimtui vyrų teko 114 
moterų. Ištekėjusios motery s sudaro 52%, 
vedę vyrai - 61% šalies gyventojų.

Jau visą dešimtmetį mažėja gimsta
mumas, tačiau vis daugiau vaikų gimsta ne 
santuokoje. Po ištuokos dažniausiai su mo
tina vidutiniškai per metus lieka apie 11000 
vaikų.

Vyrų vidutinė gyvenimo trukmė - 66 
metai, moterų - 77. Daugiau vyrų negu mo
terų miršta nuo piktybinių navikų, kvėpa
vimo sistemos ligų, išorinių mirties prie
žasčių. Vyrų mirštamumas nuo išorinių

Lietuvoje prasideda švietimo investicinė programa
ELTA. Vilniaus P. Vileišio pagrindinėje 

mokykloje rugsėjo 23 d. prasidėjo Lietuvos 
Tūkstantmečiui skirtos Mokyklų tobulini
mo programos įvadinė konferencija.

Konferencijos dalyvius pasveikino Pre
zidentas Valdas Adamkus, švietimo ir moks
lo ministras Algirdas Monkevičius. Konfe
rencijoje dalyvauja Seimo, Vyriausybės, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, savival
dybių ir apskričių, Pasaulio brinko atstovai.

Prezidentas Valdas Adamkus Mokyklų 
tobulinimo programą įvardijo kaip istorinę 
galimybę pagerinti jaunosios kartos gy
venimą ir pažymėjo, kad pradėtas mokyklų 
tobulinimas negali turėti galutinio taško, jis 
turi būti tęsiamas, neapsiribojant tik šia 
programa. Šiai programai privalu negailėti 
nei lėšų, nei pastangų, tačiau svarbu, kad 
visa tai būtų tinkamai administruojama, kad 
kiekvienas litas būtų nukreiptas bendram 
tikslui. "Švietimo tobulinimui mesjau šian
dien turime mokytis pasitelkti būsimas 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lė
šas. Tai privalu padaryti, kad Lietuvos švie
timas ir mokslas, Lietuvos valstybė ir visuo
menė įsitvirtintų Vakarų pasaulyj e”, - sakė 
Valdas Adamkus.

Pasak ministro Algirdo Monkevičiaus, 

Australija skatins prekybq ir su Lietuva
Australijos valdžia atkreips didesnį dėmesį į centrinės Europos kraštus ir stengsis su 

jais išvystyti stipresnius prekybos bei investavimo ryšius. Tarp šių valstybių minima ir 
Lietuva. Apie tokią naują kryptį pranešė Australijos Federalinio Parlamento Prekybos 
Komitetas (Trade Committee), kuriam vadovauja Hon. Bruce Baird MP. Pagal jo 
pareiškimą, centrinėje Europoje vis labiau dominuoja Europos Sąjungos prekybiniai 
interesai, todėl laikas Australijai pasirodyti alternatyviu partneriu. Pasak jo, bus palankiai 
peržiūrėtas ir Australijos valdžios vaidmuo remiant Australijos komercinius bandymus 
stipriau užimti atitinkamas pozicijas tame Europos regijone. Minėtasis Prekybos Komitetas 
laukia pasiūlymų tiek iš asmenų, tiek iš komercinių vienetų, kurie su tais kraštais gal jau 
turi komercinių ryšių. Reikalui esant, tokie pasiūlymai galės būti laikomi paslaptyje. 
Pasiūlymus siųsti iki 2002 m. spalio 30 dienos, adresuojant:
Trade Sub-Committee Secretariat, Parliament of Australia, Canberra. Tolimesnę 
informaciją teikia: tel.: 6277 2313, e-mail: jscfadt@aph.gov.au
arba www.aph.gov.au/house/committee/jfadt

rinkėjų. Pastebėtina, kad konservatoriai nuo 
liepos mėnesio prarado 1.5% balsų. Ket
virtoje vietoje Naujoji sąjunga (social
liberalai), kuriuos remia 7.7% (+2.8%), 
seka Krikščionys demokratai su 6.1% (- 
2.7%) parama ir Liberaldemokratai su 5.6% 
(+1.4%).

mirties priežasčių šalyje keturis kartus di
desnis negu moterų, tarp jų dėl savižudy
bių - net penkis kartus.

Aukštosiose mokyklose mokosi daugiau 
merginų negu vaikinų - tarp aukštųjų 
mokyklų studentų yra 60% merginų ir 40% 
vaikinų.

Dauguma (86%) bendrojo lavinimo mo
kyklų pedagogų yra moterys. Moterys su
daro 36% Lietuvos mokslininkų, o tarp 
habilituotų daktarų jų yra tik 14%.

Moterų nedarbo lygis yra žemesnis nei 
vyrų. 2001 metais jų nedarbo lygis buvo 
14%, o vyrų - 20%. Moterų vidutinis darbo 
užmokestis mažesnis nei vyrų, jis sudaro 
81% vyrų vidutinio darbo užmokesčio.

Daug mažiau moterų negu vyrų daly
vauja valstybės valdyme ir priimant spren
dimus: Seime jos sudaro 11%, Vyriausybėje 
(ministrės irviceministrės) - 15%, savival
dybių tarybose -18%.

Daugiau vyrų negu moterų vadovauja 
privačiam verslui. Tarp smulkiojo ir vidu
tinio verslo įmonių vadovų motery s suda
ro 40%.

Statistikai informuoja, jog artimiausiu 
metu bus išleistas leidinys (kartu su Esti
jos, Latvijos ir Švedijos statistikos tarny
bomis) “Moterys ir vyrai Baltijos šalyse”. 
Tai leis palyginti moterų ir vyrų lygybės 
problemas Baltijos valstybėse.

mokyklų tobulinimo programa yra pati 
didžiausia investicija į švietimą per atkurtos 
nepriklausomybės laikotarpį.

Švietimo ir mokslo ministerijos duome
nimis, programai įgyvendinti skiriama 180 
mln. litų, iš jų 100 mln. litų paskolą suteikė 
Pasaulio Bankas.

Iki 2005 m. daugiau kaip pusė Lietuvos 
pagrindinių mokyklų bus aprūpintos ir 
išmokytos naudotis moderniomis mokymo 
priemonėmis. 6000 mokytojų bus pasirengę 
taikyti aktyvius mokymo metodus, alter
natyvius moksleivių pažangos vertinimo 
būdus, modernias mokymo priemones ir 
naujas technologijas. Bus renovuotos 62 
mokyklos, po vieną kiekvienoje savivaldy
bėje. Taip pat bus perkami geltonieji auto
busai. Mokyklų tobulinimo programa skirta 
Lietuvos tūkstantmečiui, todėl tikimasi ją 
tęsti ir po 2005 m.

Svarbiausias programos tikslas - iš 
esmės pagerinti pagrindinių mokyklų moks
leivių mokymosi sąlygas ir pasiekimus, mo
dernizuojant mokymą ir užtikrinant racio
nalų švietimui skirtų lėšų panaudojimą. 
Pasak ministro A. Monkevičiaus, iki šiol 
pagrindinėms mokykloms buvo skiriama 
mažiau dėmesio nei kitų tipų mokykloms.

Likusios partijos, nesurinkusios 5% 
rinkėjų balsų, pagal proporcinę rinkimų 
sistemą į Seimą nepatektų.

Arčiausiai 5% slenksčio yra Centro 
sąjunga turinti 3.7% (-0.4%) rėmėjų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Sydnėjuje - nelengvas uždavinys
Vytautas Doniela

Sekmadienį, rugsėjo 15 d., įvyko Syd- 
nėjaus Lietuvių Klubo metinis susirinkimas. 
Kaip ir kiti Australijos lietuvių Klubai ar 
Namai, taip ir šis, per keliasdešimt metų 
sydnėjiškių rūpesčiu pastatytas ir išlaikytas 
gražus pastatas, pradeda susidurti su fi
nansiniais sunkumais bei būtinybe pertvar
kyti jo statybinę struktūrą. Susirinkimo metu 
Šiam klausimui ir buvo skirta daugiausia 
dėmesio.

Formalūs darbotvarkės punktai ryškes
nio nuomonių skirtumo nesulaukė. Susirin
kimui pirmininkavęs Klubo \hldybos pirmi
ninkas Alis Migus pranešė, jog (tuo momen
tu) buvo užsiregistravę 93 nariai, o sąraše 
Klubas iš viso turi 410. Metinis pranešimas 
nariams buvo išsiuntinėtas iš anksto. Susi
rinkimas buvo pravestas lietuviškai, bet rei
kalui esant (ypač aiškinant pastato pertvar
kymo galimybes) buvo kalbėta ar atsakyta ir 
angliškai. Atsistojimu buvo pagerbti mirę 
Klubo nariai (17), jų tarpe ir du Garbės Nariai: 
Antanas Šutas ir Bronius Stašionis. Praeitų 
metų susirinkimo protokolas buvo priimtas 
be pataisų. Taip pat vienbalsiai buvo priimtas 
išsiuntinėtasis Klubo Valdybos metinis pra
nešimas, paliekant platesnėms diskusijoms 
tuos dėmesio reikalaujančius aspektus, kurie 
buvo pabrėžti finansinėje metinio pranešimo 
dalyje.

Rinkimų Komisijos pirmininkui Jonui 
Zinkui pranešus, kad į 7 Klubo direktorių 
postus kandidatavo 5 asmenys, jie ir buvo 
patvirtinti:(alfabetiškai) Laurie Cox, Ginta
ras Janulevičius, Kristina Aušrinė Keb- 
likas, Algis Migus ir Denis Staitis. Valdyba 
turi teisę kooptavimu šį skaičių padidinti iki 
septynių. Pirmininkas Alis Migus bei kiti 
susirinkimo nariai padėkojo pasitraukian
tiems Valdybos nariams Gailei Strolytei-Galic 
ir Romui Kalėdai. Pabrėžta, jog ilgokai \hl- 
dyboje dirbęs Romas Kalėda, kaip žinovas, 
daug prisidėjo prie technikinių Klubo aspek
tų pagerinimo.

Plačiau paaiškindamas išankstiniame 
pranešime išdėstytą finansinę padėtį, pir
mininkas Alis Migus pakartojo, kad per me
tus susidaręs $54,144 nuostolis atrodo liūd
nai, nes tai stambiausias deficitas Klubo 
istorijoje. Tačiau jis kartu pabrėžė, jog per 
paskutinius porą mėnesių smukimas yra 
sustabdytas. Suaktyvinus patalpų išnuoma
vimą, gaunama nuoma bei baro etc. pajamos 
vėl neša pelną, todėl apie Klubo bankrotą 
kalbėti netenka. (Apie “durų uždarymą” anks
tyvesnė Klubo Valdyba buvo įspėjusi dar 
prieš pusmetį.) Šiaip ar taip, dabartinė Klubo 
vertė yra apie 3 milijonus dolerių.

Visgi, pasak pirmininko, Klubas verčiasi 
sunkiai. Pirmiausia, trūksta kandidatų į Klubo 
direktorių postus. Neigiamai veikia faktas, 
kad daug Klubo darbo reikia atlikti “sava
noriškai”, t.y. be atlyginimo, - tad ši problema 
reikalauja naujo dėmesio. Antra, taupumo 
sumetimais teks riboti Klubo darbo valan
das. Numatoma Klubą uždaryti ir pirmadie
niais (dabar tik antradieniais), nes tą dieną 
pajamos daug mažesnės už išlaidas. Tačiau 
dėl to lietuviška veikla nenukentės.

Klubo pertvarkymas
Susirinkimui priėmus pranešimo finan

sinę dalį, pirmininkas pakvietė Joe Blansjaar 
ir jam padėjusį V/tcnį Šliogerį padaryti 
pranešimą apie Klubo pertvarkymo galimy
bes, nes “pasilikti taip, kaip esame, Šiai 
Valdybai nėra priimtina”. Pavyzdžiui, 
Bankstown’o savivaldybė reikalauja, kad 
prieš keliasdešimt metų statyta didžioji salė 
būtų rekonstruota pagal naujas taisykles - bet 
tai kainuotų apie $30 - 50,000, kuriuos geriau 
panaudoti pertvarkymui, kuris yra daug nau
dingesnis ekonomiškai.

Schematiškai apžvelgęs keletą galimybių, 

Joe Blansjaar sustojo, pirmiausia, prie “kuklių 
pokyčių”. Pagal šį variantą, Klubo apatinė 
dalis būtų skirta išnuomavimui, o lietuvių 
reikalams liktų antrasis aukštas. Būtų pa
naikinti centriniai laiptai, į antrą aukštą 
patenkant praplėtus esamas siaurutes duris 
šiaurinėje sienoje. Pertvarkymo kaštai - $40 
- 60,000. Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, jog 
šiuo metu Bankstown’o centre (į kurį įeina ir 
mūsų Klubas) yra ryškus nuomojamų pa
talpų perteklius.

Kitas variantas - pertvarkymas (“rede
velopment”) perstatant esamą pastatą ta pras
me, kad būtų nugriauta viena pastato dalis 
su dabartine didžiąja sale, jos vieton statant 
komerciškai naudingą objektą. Perstatymo 
metu turėtų išlikti antroji pastato pusė (su 
viršutine sale), kuri ir toliau tarnautų lietu
viškiems poreikiams. Pranešėjas Joe Blansjaar 
paaiškino, kokio čia reiktų ryšio su staty
bininkais bei finansininkais, ir kad šiuo 
reikalu buvo tartasi su Klubo \hldybos na
riais, kurie taip pat galvoja apie panašų 
komercinį Klubo komplekso išplėtimą 
įjungiant ir kaimyno sklypą.

Išklausius šį schematizuotą pranešimą, 
Klubo Vildybos nuomonę išsakė pirmininkas 
Alis Migus. Pasak jo, (1) pasilikti esamoje 
padėtyje, kai spaudžia savivaldybė, yra tik 
laiko gaišinimas; (2) Klubą parduotiper 
anksti, nes beieškant kitų patalpų iškiltų dar 
daugiau problemų; (3) išnuomoti dalį esamų 
patalpų - nepraktiškas pasiūlymas, kai ap
linkui tokių patalpų yra perteklius.

Klubo Valdyba, pasak pirmininko, siūlo 
perstatymo (redevelopment) variantą. Klu
bas įeina į “Bankstown Central Business 
District” zoną, kur galima vadinamoji mišri 
statyba (“mixed uses”). Savivaldybė leidžia 
statyti iki 30 metrų aukščio pastatus, kuriuo
se telpa ir butai, ir - pirmame aukšte - ko
mercinės patalpos. Šiuomi remiantis, pirmi
ninkas pateikė dvi perstatymo (redevelop
ment) galimybes:

1. Klubo sklypą bei pastatą padalinti į dvi 
dalis: naujesniąją, t.y. šiaurinę Klubo dalį 
palikti tolimesniam naudojimui, bet nugriau
ti senesniąją dalį ir, ją sujungus su kaimyno 
sklypu, ant suvienyto ploto pastatyti maž
daug 40 butų pastatą. Šitoks komercinio ti
po sprendimas užtikrintų Klubui nuolatines 
pajamas, nes Bankstovvn’e butų reikia.

2. Nugriauti visą Klubo pastatą ir kartu 
su kaimynu pastatyti daug didesnį pastatatą 
su maždaug 100 butų. Klubas būtų įrengtas 
pirmame aukšte, su sale, baru, restoranu ir 
lietuviškai veiklai reikalingais kambariais. 
Tokių pavyzdžių Sydnėjuje jau yra. Jei su 
kaimynu nepavyktų susitarti, ant dabartinio 
sklypo tilptų apie 75 butai, taip pat su Klubo 
etc. patalpomis pirmame aukšte.

Narių nuomonės
Pradėjus diskusijas visi pasiūlymai su

silaukė daug komentarų. Kalbėjo apie 25 
nariai. Pagrindinės mintys: kadangi pateik
tieji variantai yra svarbūs, nariams reikia 
duoti daugiau laiko susipažinti su planais ir 
jų finansiniais aspektais (Jūratė Fraser, 
Antanas Laukaitis, Ramutis Zakarevičius, 
Danius Kairaitis ir kt.); planuojant Klubo 
pertvarkymą reikia atkreipti daugiau dėmesio 
į jaunimo bei sportininkų poreikius (Danny 
Kalėda, Antanas Laukaitis, Daina Fraser, 
Michael Wallis); reikia gerai apsvarstyti 
ryšius su didžiaisiais statybininkais (Kęstas 
Ankus); investuoti į butus irgi yra rizikinga 
(Ramutis Zakarevičius). Šiek tiek diskusijų 
kilo, kai Joe Blansjaar pasiūlė skirti, sakysim. 
$ 10 000 planų analizės fondui, nes prof. 
Algis Kabaila, Algis Bučinskas ir kt. manė 
jog sumos dydžio nustatyti nereikia.

Kai kuriems nariams manant, jog ateities 
gairėms reiktų nors neįpareigojančio nuta
rimo, Joe Blansjaar bandė suformuluoti pa
siūlymą balsavimui. Tuo metu atgijo du su-

Belaukiant Liet Katalikų Federacijos suvažiavimo
Šių metų gruodžio 30 

dieną Australijos Lietuvių 
Dienų metu Adelaidėje 
įvyks Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos suva
žiavimas.

Sveikiname
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugijos Valdybų 
tr v‘sas darbščiąsias jos nares Auksinio Jubiliejaus proga. 

SĮ Su pagarba linkime ir toliau taip pasišventusiai padėti
pašalpos reikalingiems Lietuvoje ir socialinės globos bei 

“ priežiūros - čia, Australijoje.
Sydnėjaus Liet Moterų Soc. Globos D-Jas Valdyba

Padėka
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” reiškia didelę padėką šiems aukotojams:
Kazimierui Butkui už $300,
Sofijai Vinevičienei ir Julijai Lašaitienei už $100.

Choro ‘Daina* Valdyba

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

sieti daly kai: (1) abejonė, ar analizės fondui 
yra tikslinga atidėti specifinę sumą, ir (2) 
pasiūlymas sušaukti forumą visų alternaty
vų apsvarstymui (Daina Fraser). Kadangi 
ruošiantis balsavimui, tebebuvo ieškoma 
tinkamo suformulavimo, atrodo, ne visi bal
suotojai pasiūlymą suprato vienodai. Susi
rinkimo protokole balsavimo tekstas skamba 
šitaip:

“The Board is authorized to expend 
whatever funds it considers wise and 
necessary (reference to a limit of SI0,000 
having been removed with the agreement of 
the mover and seconder) to investigate the 
feasibility of a proposal to demolish the area 
of the Club containing the auditorium and to 
take part in a joint development venture which 
would include the adjoining (southern side) 
block. Particular attention is to be given to a 
sensitivity analysis of the proposal and the 
requirement that the remaining area of the 
Club should continue trading during the 
development”.

Kitais žodžiais, priimtoji rezoliucija sako, 
kad Valdyba gali skirti lėšų tam, kad būtų 
ištirtos praktiškos galimybės nugriauti klubo 
dalį su pagrindine sale, sujungiant šią dalį su 
kaimyniniu sklypu dėl naujų statybų. Be to,.

Nuotraukoje - Valdy
bos nariai sėdi (iš kairės): 
kun. Egidijus Amašius ir 
garbės narys Edvardas 
Šidlauskas.

Stovi (iš kairės): Joana 
Hackett (sekretorė), Ona 
Prašmutienė (kasininkė), 
Birutė Kymantienė (na
rė), Rita Mačiulaitienė 
(pirmininkė), Marytė Šid
lauskienė (vicepirminin
kė).

Joana Hackett

nutarimas neturi įpareigojimo galios, nes 
siūlymo tekstas (motion) nariams turi būti 
pateiktas nors 14 dienų prieš balsavimą.

Po nutarimo Klubo pirmininkas priminė, 
jog praeityje ne kartą kilo klausimas, ar 
nevertėtų pakeisti Klubo vardą, pvz. jį pa
vadinti “Amber Club”. Šiuo reikalu, po neilgų 
diskusijų, nutarimo nepadaryta, paliekant 
vardo svarstymą ateičiai.

Pabaigai, Klubo vicepirmininkas Gintaras 
Janulevičius pranešė, jog buvęs ilgametis 
Klubo narys irvadovas a.a. Bronius Stašionis 
savo testamentu Klubui paliko $3 000. Padė
kai buvo pritarta nuoširdžiu plojimu.

Šis Klubo metinis susirinkimas buvo 
neįprastai judrus, nes nariai išties suprato, 
jog Klubo ateitis kelia rūpesčių. Ir nors ši 
ateitis nėra tamsi, racionaliems sprendimams 
reikia rimto ir apdairaus apgalvojimo. Be 
abejo, diskusijos tęsis ir žodžiu, ir spaudoje.

Finansinės padėties susilpnėjimą sim
boliškai atspindėjo ir tai, kad po apmąstymo 
darbų, nariai buvo pavaišinti gėrimu (po 
vieną!), tačiau taupumo sumetimais nebega
lėjo džiugintis įprastiniais karštais kopūstais 
bei dešrelėmis. □
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Lietuva iš arti
Aldona Veščiunaitė-Janavičienė:

Įspūdžiai iš “Poezijos pavasario”
Linkėjimai iš rudenėjančio Vilniaus. Nu

vilnijo pušų viršūnėmis Vingio parke nuos
tabioji vasara, o nuo rugsėjo 1 d. Lietuvoje 
prasidėjo naujieji mokslo metai.

Kadangi aš dalyvavau ‘ Poezijos pavasa
rio” 2002 renginiuose (išvykos, poezijos 
skaitymai įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
rajonuose), norėčiau bent trumpais žodžiais 
išryškinti kai kuriuos ypatingesruus atvejus.

Aš prisijungiau prie poetų grupės, va
žiuojančios į Biržus ir Rokiškį (gegužės 24 - 
25 d.d.). Mūsų 7 asmenų grupė labai uoliai 
dalyvavo visur, kur tik buvome kviečiami. 
Poetė Pascale Petit iš Didžiosios Britanijos - 
viena iš ryškiausių jaunesnės kartos poetų - 
labai mielas ir įdomus žmogus, kuriai reikė
davo šiek tiek pavertėjauti, beskubant iš vie
nos vietos į kitą, nors Eugenijus Ališanka 

Poetė iš Didž. Britanijos Pascale Petit ir Aldona Veščiunaitė- 
Janavičienė (dešinėje).

buvo pagrindinis vertėjas kitataučiams, t.y. 
poetui perskaičius savąja kalba, čia pat sto
vintis Eugenijus perduodavo lietuviškai. 
Viskas vyko labai sklandžiai, o vietiniai lie
tuviai sujaudinančiu atidumu klausėsi. Boh- 
dan Zadura buvo kitas kitatautis mūsų grupė
je. Jis labai efektingai pravesdavo savo dalį. 
Iš saviškių buvo: Eugenijus Ališanka, Stasy s 
Stacevičius ir ir Sigitas Birgelis iš Punsko. 
Apie kitataučius - svečius, kurių buvo 14, iš 
įvairiausių pasaulio kraštų, galima daugiau 
pasiskaityti “Poezijos pavasario” 2002 Alma
nacho puslapiuose.

Ypatingas svečias šiais metais - Seamus 
Heaney iš Airijos. Nobelio premijos laureatas 
(1995 m.), kurio eilėraščių rinktinė 1966 - 
1991 “The Digging Quill”, buvo išversta iš 
anglų kalbos Kornelijaus Platelio ir išleista 

Lietuvos Rašytojų sąjun
gos leidyklos Vilniuje. Š.m. 
ji buvo pristatyta puikioje 
Rotušės salėje, dalyvaujant 
pačiam autoriui. Didžiulis 
pasisekimas. Pats autorius 
be galo įdomiai kalbėjo, 
pasakojo, netgi išryškino 
airių - lietuvių tautų liki- 
minius pranešimus, lyg ir 
suartino mus - šias dvi tau
tas. Jis džiaugėsi vykusiu 
vertimu “The Digging 
Quill” (“Kasanti plunks
na”).

Kaip ir kiekvienais 
metais, Lietuvoje vyko ar 
tebevyksta įvairūs festi
valiai, turtingi savo įvai
rove. Išskirčiau šį kartą 
“Thomas Manas ir Egzo
das”, t.y. Thomo Manno 
festivalis, kuris vyko Nidoje

“Poezijos pavasaris” Sarbievijaus kiemelyje, Vilniaus Universitete. Tarp žiūrovų pirmoje 
eilėje iš kairės - km. “Poezijos pavasario” laureatas Kazys Bradūnas su žmona. Antroje 
eilėje (centre) — buvęs “Mūsų Pastogės” redaktorius Bronius Žalys su žmona Palmyra.

liepos 12 - 20 dienomis. Kadangi su dukra 
Aleksandra pavėlavome į festivalio atidarymą, 
kuris buvo labai iškilmingas, pacituosiu 
ištrauką iš LR Prezidento Valdo Adamkaus 
kalbos, kuri buvo entuziastingai priimta 
gausiai susirinkusių svečių: “Thomo Manno 
vardas ir kūryba, suteikę Nidai ryškų ir savi
tą europinės kultūros matmenį, kasmet mū
sų visų džiaugsmui šį Lietuvos kurortą 
paverčia literatūros, dailės, muzikos, kino 
švente.

Džiugu, kad unikali gamtinė ir kultūri
nė erdvė kasmet sukviečia vis daugiau kū
rėjų ir meno gerbėjų, kad į gyvą europinės 
kultūros ir meno dialogą įsitraukia vis 
daugiau kraštų ir menininkų. ” (Katalogas: 
VI Tarptautinis Thomo Manno Festivalis, 
Nida, 2002 m. liepos 12-20 d.d.)

Šį festivalį surengė Neringos miesto 
savivaldybė, T. Manno Kultūros centras, 

Goethe institutas Vilniuje, o festivalio 
globėjas - Valdas Adamkus, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas. Šio Festivalio 
metu, kurio pagrindinė tema buvo “Tho
mas Mannas ir Egzodas”, kalbėjo: prof. 
Viktorija Daujoty tė, akademikai Tomas 
Venclova, Egidijus Aleksandravičius, 
Thomo Manno anūkas Frido (JAV), kitų 
tautų reprezentantai, liejosi muzikiniai solo 
ar ansamblių skambesiai.

Dar pažymėčiau: “Aukštutinės pilies 
bokšte pietavo karališkoji Nyderlandų pora 
- Oranijos princas, sosto įpėdinis Willemas 
Alexanderis ir jo žmona Maxima. Prie vieno 
apvalaus stalo kartu su karališkąja pora bei 
jos palyda susėdo Vilniaus meras Artūras 
Zuokas su žmona bei aukščiausi Vilniaus 
valdžios atstovai”. (Lietuvos rytas, 2002 m. 
birželio 29). □

Iš kur tie dideli turtai?
Vilstybė dar kartą bando stoti į kovą su 

nelegaliai sukauptą turtą valdančiais asme
nimis. Seimo komitetas parengė įstatymo 
pataisas, kurios operatyvinėms tarnyboms 
suteiktų teises pasidomėti ir svetimu vardu 
įregistruotu nusikaltėlių turtu.

Operatyvinės tarnybos turi žinių apie 
nusikaltėlių turimą ir savo žmonų, uošvių, o 
kartais net valkatų vardu įregistruotą turtą 
bet pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, 
negali reikalauti jo deklaruoti. Šitaip nelega
liai įgytus turtus pavyko apsaugoti ne tik 
nusikalstamo pasaulio autoritetams, bet ir 
neteisėtai pralobusiems pareigūnams.

Priėmus siūlomas įstatymo pataisas, 
teisėsaugininkai tyrimo metu galėtų reika
lauti, jog savo turtą deklaruotų ne tik asmuo, 
dėl kurio atliekamas šis tyrimas, bet ir jo su
tuoktinis, vaikai, tėvai, seneliai, vaikaičiai, 
broliai ir sesrys. taip pat - su juo susiję kiti 
asmenys. Jei įtariamąjį dangstantis asmuo 
nesugebėtų pagrįsti įgyto turto teisėtumo, 
Mokesčių inspekcija jam galėtų paskirti iki 
100% turto vertės baudą. Dd šiol Lietuvoje 
veikiantys įstatymai neužkirsdavo kelio 
nusikalstamo pasaulio atstovams neteisėtai 
krautis milijonus.

Per kelerius metus prokuratūros bei po
licijos pareigūnai įsitikino, kad dabar vei
kiantis Asmenų turto įsigijimo ir pajamų 
teisėtumo pagrindimo įstatymas yra neveiks
mingas. Kol kas daugelis abejotinos reputa
cijos vilniečių “visiškai neturi turto.” Nors 
jie važinėja ne vieną dešimtį tūkstančių kai
nuojančiais automobiliais, gyvena prašmat
niuose namuose, bet jų turto deklaracija - 
vieni nuliai. Pagal šiuos dokumentus pajamų 
bei turto neturi ir jų žmonos. Dažniausiai au-
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tomobiliai, nekilnojamasis bei kitas turtas 
priklauso deklaruojančių asmenų tolimiems 
arba artimiems giminaičiams - seneliams, 
pusseserėms, tėvams. Nors visiškai aišku, 
kad ne jie yra tikrieji turto savininkai, tačiau 
tai įrodyti neįmanoma.

Vienas su “Vilniaus brigada” siejamas 
vilnietis, deklaravęs kelis milijonus litų, nu
rodė juos gavęs iš Baltarusijoje gyvenan
čios senelės pensininkės. Prieš kelerius me
tus ši moteris iš Baltarusijos į Lietuvą trau
kiniu lagamine neva atvežė pusę milijono JAV 
dolerių. Kaip pensininkė per valstybės sieną 
pervežė tiek pinigų nedeklaravusi ir kaip jai 
pavyko tiek uždirbti?

Lietuvos teisėsaugos pereigūnai paprašė 
šia moterimi pasidomėti Baltarusijos specia
liąsias tarnybas. Paklausta, iš kur gavo tokią 
sumą baltarusė bandė įtikinti, jog susitaupė 
megzdama.

Kai kurie su nusikalstamu pasauliu sie
jami asmenys nurodė, jog prie savo namo 
turi žemės, joje augino agurkus bei pomido
rus. Pardavę daržoves,'jie neva užsidirbo 
tūkstančius litų, už kuriuos įsigijo brangaus 
turto. Dar kitas įpareigotas turtą deklaruoti 
žmogus nurodė, jog nuo vaikystės taupė 
pinigus, tėvų duotus pietums, ir taip dabar 
turi kelias dešimtis tūkstančių litų.

Paaiškėjo, jog įvairiais nusikaltimais 
įtariami ar kaltinami nusikalstamų gaujų 
nariai ypač mėgsta skolintis. Pavyzdžiui, dek
laruodami pusę milijono litų turtą jie tvirti
na, kad tokią sumą gavo padedami savo 
santaupas jiems patikėjusių pažįstamų. Dabar 
veikiantys įstatymai nedraudžia skolintis iki 
30 000 litų be šios sumos teisėtumą įrodančių 
dokumentų. Pavyzdžiui, neva pasiskolinus iš 
33 gerai pažįstamų žmonių po 30 000 litą 

galima teisėtai deklaruoti milijoną litų.
“Ar Henrikas Daktaras yra kaltas, kad 

kažkada jo žmonos giminaičiai pastatė 
Pakaunėje didelę pilį ir pasiūlė joje įsikur
ti garsiausiam Vilijampolės vaikinui? - 
ironizuoja teisėsaugos pareigūnai, paklausti, 
kaip savo turtą ir pajamas deklaruoja Kauno 
gaujų lyderiai ir eiliniai bei su nusikalstamu 
pasauliu susiję asmenys. “Henytės” bei jo 
aplinkos žmonių deklaruojamo turto kilmė 
tapo pavyzdžiu, kaip galima, jei norima, 
gražiai ir turtingai gyventi beveik nieko 
neturint savo vardu.

“Nė viena pakaunės pilis nusikaltėlių 
autoritetams nepriklauso. Tai geriausiu atve
jų žmonų, o dažniausiai - uošvių ir kitų jų 
giminaičių turtas", - seniai žinomą tiesą 
kartojo komisarai, prokurorai, mokesčių ins
pektoriai.

Dauguma nusikalstamo pasaulio lyderių 
gyvena lyg trikampyje. Jie turi būstą ir yra 
registruoti Kaune, verslą plėtoja Kaliningra
de ar Xbkietijoje, o pinigus laiko dar kitos 
šalies banke. Tokia šešėlinio pasaulio auto
ritetų veiklos schema ypač apsunkina gali
mybes kontroliuoti jų pajamas ir išlaidas.

Įdomiai savo įgytą turtą bando deklaruoti 
ne tik nusikaltėliai, bet ir žinomi politikai bei 
verslininkai.

Dabartiniam Klaipėdos miesto tarybos 
nariui Antanui Bosui už klaidingą pajamų 
deklaravimą buvo iškelta byla. Tiesa, ją vė
liau teko nutraukti, nors daugeliui teisė
saugos pareigūnų A Boso deklaravimas ke
lia juoką. Šis “Vakarų Lietuvos pramonės ir 
finansų korporacijos” valdybos pirmininkas 
pareigūnams tvirtino, kad jo tėvas Antanas 
prieš ištrėmimą į Sibirą užkasė aukso, o grįžęs 
iš tremties atsikasė. Vėliau auksas esą buvo 
parduotas, o gauti rubliai iškeisti į JAV do
lerius. Po to tėvo paliktus pinigus motina 

dovanojusi sūnui. Prokuratūros apskaičia
vimu, verslininko tėvas turėjo užkasti 
keliasdešimt kilogramų aukščiausios pra
bos aukso.

Savotiškai savo turtą deklaruodavo ir kiti 
bankininkai. Jau bankrutavusio “Ekspres” 
banko steigėjai teigė, kad surado lobius.

Didžiausią turtą yra deklaravęs už 
finansinius nusikaltimus teistas buvęs 
bankininkas, Taupomojo banko tarybos 
pirmininkas Robertas Preikšą.

Kauno rajono mokesčių inspekcijoje 
1994-aisiais jis deklaravo turįs turto, kurio 
vertė nuo 500 milijonų iki 10 milijardų litų. 
R.Preikša teigė, jog kapitalą susikrovė ga
mindamas patobulintus kompasus, kuriuos 
varžybose naudojo orientacininkai. Po to 
R.Preikša savo turtą keliskart padidino 
konsultuodamas įvairias užsienio firmas. 
R.Preikša tvirtino, jog atlyginimą gaudavo 
brangakmeniais, kurie būdavo įteikiami 
laivuose neutraliuose vandenyse.

Neseniai Lietuvoje lankęsi ir patirtimi da- 
lijęsi teisėsaugininkai iš JAV buvo nustebinti 
Lietuvoje esančių įstatymų, kurie turi padė
ti kovoti su neteisėtai turtus besikraunan
čiais asmenimis. “Jums svarbiausia yra su
gauti ir pasodinti žmogų, o ne pakirsti visos 
struktūros finansinį pamatą. Jūs uždarote į 
kalėjimą žmogų, nors jo neaiškiais būdais 
susikrautas turtas lieka ”, - priekaištavo ame
rikiečiai. “Priešingai, nusikaltėliui iš po kojų 
reikia išmušti finansinį pagrindą. Toks žmo
gus grįžęs iš kalėjimo jau nebeturės tokio 
autoriteto, kurį turėjo laisvėje. Bendrininkai 
jo gali ir visai nebepripažinti. Skurdžius bus 
nebereikalingas gaujai ”, - dalijosi patirtimi 
užsieniečiai.

Tokią įstatymų reformą dabar bandoma 
pravesti ir Lietuvoje - jei Seimas pritars.

Pagal “L.r.”
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Hliuftės kampelis
Bylos, bylos...

Tarp didikų - kunigaikščių ir beteisių baudžiauninkų bu
vo dar tarpinis visuomenės sluoksnis - bajorai. Bajorai valdė 
ūkius ir turėjo labai daug “unaro”, bet pinigų ne labai. Tad 
nenuostabu, kad godžiai saugojo kiekvieną savo žemės pėdą, nevengdavo pri
mušti ir apvogti savo kaimyno. O kadangi nuo amžių mėgo bylinėtis - dėl vagys
čių, sumušimų, garbės ir orumo pažeidimų - pilių ir dvarų teismo knygose įrašyti 
skundai mums atskleidžia jų pilkojo gyvenimo kasdienybę.

(1565 m.)... bajoras Konstantinaitis skundė bajorę Talačkienę, kad jo penkias 
kiaules į savo daržą suginusi mušė, tris kiaules užmušė, o vaikydama tas kiaules 
apvertė jo penkis avilius bičių. Skundas įrašytas į žemės teismo knygas.

(1539 m.)... pareiškė man bajoras Lička, kad pono Danilo valdiniai pačiupo 
jo žmoną, vejančią iš rugių kiaules, sumušė ir sužeidė. Bajoras Lička prašė pono 
Danilos, kad jis nubaustų savo valdinius, tačiau jis nenorėjo bausti. Tai jis ir 
prašė užrašyti į knygą.

(1585 m.) ...bajoras Petraitis skundė bajorą Strielkovskį, kad vidurnaktį iš 
šeštadienio į sekmadienį, atėjęs į jo pakelės smuklę, su savo bernu Jonu išlaužė 
duris į pirkią, primušė ir sužeidė jo smuklininkę Jadvygą Jonaitę, pagrobė maišelį 
su dviem kapom grašių, pasiėmė naujus kailinius, tris sermėgas... išsipylė statinę 
alaus už 40 grašių ...

(1540 m.)... mano tarnas Martynas skundėsi, kad bajoras Grigelis Jonelaitis 
likęs jam skolingas 40 grašių už pasiskolintą kardą...

(1540 m.) Kalvis Janavičius skundžia savo žentą Paškevičių : “Daviau jam 
savo dukrą už žmoną, tai jis tą mano dukrelę nežinia kur pradangino”. O Paške
vičius atsakė: “Mano žmona praėjusių Kalėdų išvakarėse - nežinau kur - iš 
manęs pabėgo.”

(1586 m.) ... bajoras Kurojedas skundėsi, kad bajoras Mykolaitis supykęs 
nuplėšė jo garbę, visiškai nekaltą plūdo sakydamas, kad esąs ne Kurojedas, bet 
pavainikis, nešvarios lovos sūnelis.

(1540 m.) Sekmadienį stovėjo prieš mane ponia Kalėdienė su valdovo totoriu
mi kunigaikščiu Mulkumanu, ir tarė Mulkumanui: “Tu esi odadirbys”. O ku
nigaikštis Mulkumanas poniai Kalėdienei tarė: “O tu esi smerdė”. Ir ponia Kalė
dienė prašė tai užrašyti.

(1586 m.) Bajoras Motiejaitis skundėsi, kad jo žmona, pamiršusi Dievo baimę 
ir žmonos pareigas, pasiėmė visus namų kilnojamus daiktus, nežinia kur išgabe
no ir nežinia, kur pati pabėgo. O pasiėmė šį kilnojamą turtą: nelaisvos šeimynos 
moterį Pičienę su dviem dukrom, didelį katilą alui daryfi, patalus, grąžtus, didelę 
jaučio odą, dvi paltis lašinių...

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Prieš rinkimus

“Dieve, duok mums tokius valstybės vyrus, 
kurie vestų mūsų tautą vienybės, tiesos ir doros 
keliu. Neleisk piktnaudžiavimo nei valdžia, 
nei kyšiais, nei smurtu, nei kitais nusikalti
mais. Išgirsk, Marija, mūsų balsą, prisimink 
tas mums grėsusias didžiules nelaimes, nuo 
kurių savo maldomis apsaugojai praeityje, kad 
mūsų tauta, kaip sakei Skirsnemunėje, Tavo 
mano SŪNAUS ranka jau turėjo visiškai būti 
nuošluotas nuo žemės paviršiaus. Dar likome, 
ačiū Dievui, trys ketvirtadaliai, o kiek nužu
dyta, nukankinta, kiek turėjo pasitraukti iš 
savo gimtųjų namų, palikti savo pastoges. 
Šimtai tūkstančiai atvejų yra žinomi, o

milijonai nežinomi, kaip Tu, Dangiškoji 
Motina, mus globoji ir myli”.

KJAmbrasas SJ. Čikaga

Gerb. Redakcija,
Rašo Jums Antanas iš Lietuvos. Mano 

tėvas Olegas Kuznecovas ieško savo draugo 
Karolio Kanopos, kuris gyvena Melbour
ne. Visi draugai, kurie galėjo žinoti jo adresą 
arba išvažiavo į užsienį, arba jau yra mirę.

Jeigu kas nors žinotų jo adresą, ar turėtų 
kokios nors informacijos apie jo likimą, ma
loniai prašome pranešti adresu:
Olegas Kuznecovas
Savanorių pr. 40-52,Vilnius, Lithuania.
Tel. Vilniuje: 2138683. E-mail: afas@mail.lt

iŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Iš Lietuvos į Australiją pasisemti gerumo...

Šią vasarą mūsų vie
tinėje spaudoje pasirodė 
straipsnis “Iš Australijos 
į Lietuvą pasisemti lietu
vybės.” Tačiau mums, 
stebintiems Melboumo 
šokių ansamblio “Ginta
ras” ir jungtinio choro 
“Tembras” koncertą 
Šiaulių Kultūros centro 
salėje, tą birželio vakarą 
atrodė kitaip. Sklandžiai 
lietuviškai kalbėjo tiek 
pirmos kartos atstovai, 
tiek ir jų vaikai, anūkai. 
Ir ne tik kalbėjo, bet ir 
šoko, dainavo mažiau 
girdėtas ir žinomas lietu

Prie Juliaus Janonio gimnazijos Šiauliuose su p. Algirdu 
Šimkumi (trečias iš kairės)

vių liaudies dainas, nu
stebindami ne vieną tau
tietį, gyvenantį Lietuvoje.

Mums buvo padovanotos kelios nuosta
bios valandos, kurios netruko prabėgti. Išė
jome susimąstę, klausdami savęs, kur dingo 
mūsų tautiškumas? Juk iki Nepriklausomy
bės atgavimo beveik kiekvienoje mokykloje 
veikė tautinių šokių būrelis, vyko spalvingos 
Dainų šventės. Dabar lietuvaičiai sparčiai 
kopijuoja užsienietiškus šokius, dainuoja, 
deja, dažnai ne gimtąja kalba, pamiršdami, 
kad vien žodžiais meilės Tėvynei neįrody si. 
Gal todėl, kad daugumai klausimas “išgyven
ti” iškilo į pirmą vietą? Mokomosiose progra
mose labai mažai liko vietos tautosakai, etno
grafijai. Mokyklos kurį laiką buvo įsiskoli
nusios Valstybei (keista, ar ne?), tad daugeliui 
reikėjo sumažinti būreliams skirtas valandas. 
Ne paslaptis, kad mokytojų atlyginimai nėra 
dideli, ir nors daugelis aukoja savo laiką ir 
išmintį dirbdami su mokiniais be jokio atly
gio, matyt, to nepakanka.

Bet labai svarbu žinoti, kad turi bendra
minčių, draugų, artimų ar tolimų, kurie visada 
pasiruošę padėti, patarti. Iš visų dovanų, 
kurias mums skiria draugai, dažniausiai 
keletas padrąsinančių žodžių yra labiausiai 
vertinami. Turime pripažinti, kad tų mielų ir 
brangių žmonių gretos vis didėja. Štai į šven
tę atvykęs Australijos Lietuvių Fondo pir
mininkas Algirdas Šimkus su žmona Jūrate 
apsilankė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje 
ir noriai dalijosi mintimis su mokytojais, 
mokiniais bei studentais, Kazimiero Butkaus 
stipendininkais, premijų laureatais. Dažnai 
prisimename ponų Šimkų nuoširdžią šyp
seną ir malonų bendravimą, būtent to mums 
taip dažnai trūksta tarpusavio santykiams.

Gimnazijos 150 metų jubiliejaus proga p. 
Isoldos Poželaitės-Davis AM iniciatyva 
gimnazijoje buvo atidaryta Australijos lietu

vių paveikslų galerija. Čia puikuojasi ir p. 
Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdeff paveikslai. 
Nereikia daug išmanyti apie meną; kad su
prastum, kokios gilios muzikalios sielos 
žmogus jas tapė. Neseniai ji atsiuntė 100 
Australijos dolerių Šiaulių anglų kalbos 
mokytojų asociacijai, kurios nariai yra ir 
apskrities mokytojai. Kadangi užsienietiški 
vadovėliai yra labai brangūs, Asociacijos 
valdyba nusprendė nupirkti vadovėlių 
komplektą su kasetėmis Anglų kalbos cen
tro bibliotekai, kurioje lankosi mokytojai, 
mokiniai, Šiaulių universiteto studentai. 
Nuoširdžiai dėkojame Longinui Pukiui, kuris 
dovanoja vaizdajuostes, Madeleine L. Da
vis, Birutei ir Vytautui Vaitkums, nuolat be
sirūpinantiems Lietuvos jaunimu, Aleksutei 
Virgininkienei, Valei Stanevičienei, kurių 
dėka buvo įsigytos naujos knygos. Madelei
ne Davis, Birutės ir \Vtauto \hitkų dėka, ne
seniai atkeliavusi siunta iš pavasarėjančios 
Australijos su nuostabiomis vaizdajuostė
mis, pradžiugins šimtus mažųjų moksleivių 
ir jų mokytojų.

Jau ruošiamės naujiems mokslo metams 
ir džiaugiamės, kad mokytojai apskrityje ga
lės paįvairinti savo pamokas nauja medžia
ga, kurią parūpino mūsų mielieji bičiuliai. 
Teisi p. Isolda sakydama, kad norint pasiekti 
gerų rezultatų reikia, kad mokiniai būtų 
aprūpinti vadovėliais, modernia technika. 
Būtina sąly ga sėkmingam mokymuisi - geras 
mikroklimatas ir jauki aplinka, kuriems su
kurti reikia ne tik laiko, pastangų, bet ir 
pinigų. Ir žinoma, gerumo, kurio kaskart vis 
mintimis vykstame į Australiją pasisemti...

Augutė Vaičiulienė 
Šiaulių anglų kalbos asociacijos pirmininkė, Šiaulių 

JJanonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dar gerai neišmiegojus, 
Juos policija apstojo, 
Liepė lipt iš mašinėlės, 
Aukštai rankeles iškėlus: 
“Štai pagautos bus kaip sykis, 
Supermarketo plėšikės!”

Policija nebežino:
Tarnautojai kaip įrodė, 
Plėšė juos dvi senos bobos, 
O čia vyras ir mergina!? 
Ir vėl naujas paliepimas: 
Laukt inspektoriaus atvykimo!

i. i i > • :

Inspektorius atvykęs tarė: 
“Aš šituos žmones pažįstu, 
Jų gerumas garantuotas, 
Praeityje jei neklystu, 
Aplinkybes man sudarė, 
Banditams suareštuoti!”

Stasio Montvido eilės ir piešiniai

Inspektorius toliau įsako: 
“Supermarketo plėšikes, 
Šiandien rylą jau sugavom; 
Policininkai čia atvykę, 
Grįžkit prie pareigų savo; 
Pono Dulkės automobilis 
Randasi pas mus Frostvillėj!”_______
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Tęsinys iš 3fP Nr. 38.
Paragrafas 9-tas: Už gerą skautišką ir 

pavyzdingą darbą “Aušros” tunte Viktorą 
Šliterį (jnr.) keliu į skiltininko laipsnį.

Paragrafas 1 O-tas: Už pavyzdingą dar
bą stovyklos miške, specialiu žymeniu ir 
medaliu buvo apdovanoti bendrai: Kristina 
Erzikov, Renata Popenhagen. Kristina Rup
šienė ir Viktoras Šliteris (jnr.).

Paragrafas 11-tas: Visus skautus(-tes), 
išlaikiusius egzaminus ir gavusius pakėli
mus sveikinu ir linkiu toliau dirbti lietu
viško skautavimo gerovei ir bendrai tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Nuoširdžiai dė
koju sesėms ir broliams vadovams, ypač 
“Aušros” tunto štabui už šiais metais gerai 
atliktą darbą.

Daina Šliterytė
“Aušros” tunto tuntininkė

Apdovanoja Lietuvių Skautų Brolija
Tuntininkė Daina Šliterytė perskaitė 

Lietuvių Skautų Brolijos atsiųstą raštą.

MPrityrusių”skautų-skaučių egzaminą išlaikę skautai (iš kairės) - Rimas Kazokas, Jona
than Lee, Mantas Zegeris-Kalėda, Vilija Jurkšaitytė ir Jenna Kazokaitė- ruošiasi duoti 
įžodį.

Nuotrauka Danny Kalėdos.

kur - kaip?
duodant “Aušros” tunto skautams apdova
nojimų žymenis:
Vėliavos Garbės žymeniu buvo apdo
vanotas s.v. Jonas Lee.
Tėvynės Sūnaus žymeniu buvo padova
noti: s.v. Antanas Laukaitis ir s. Arvydas 
Zduoba.
Lietuvių skautų seserijos apdovanojimai: 

Vėliavos Garbės žymeniu - s. Audrutė 
Makowskei.
Tėvynės Dukros - s. Kristina Rupšienė. 
Už nuopelnus - s. Elena Erzikov.

Kiti nutikimai “Aušros” tunte
Šiais metais ir vėl Sydnėjaus skautai 

tradiciškai pagerbs Visų Šventųjų ir Vėlinių 
dieną. Sekmadienį, lapkričio 3 dieną, visi 
skautai ir norintieji jiems padėti renkasi 9 
vai. ryto Rookvvood’o kapinėse Lietuvių 
sekcijoje. Čia bus sutvarkyti mirusiųjų 
kapai, o po to visi skautai, apsivilkę uni
formas, pamaldoms rinksis Lidcombės 
bažnyčioje. Po pamaldų visi vyks vėl į 
kapines trumpoms religinėms apeigoms už 
mūsų mirusiuosius. Visiems skautams 
dalyvavimas būtinas. Savo dalyvavimu pa
rodysite pagarbą įnirusiems ir visai mūsų 
lietuviškai bendruomenei.

Įžodį duoda (iš kairės): Mantas Zegeris-Kalėda, Jonathan Lee, Rimas Kazokas ir Alek
sandras Karpavičius. Nuotrauka Danny Kalėdos.

Tunto Kalėdinis subuvimas
Gruodžio 8 dieną, sekmadienį, įvyks 

metinis Sydnėjaus skautų, bičiulių ir draugų 
Kalėdinis subuvimas. Platesnės žinios bus 
paskelbtos vėliau, tačiau šį sekmadienį 
pabūkime su skautais.

Ruoškimės rajoninei 
stovyklai

Šių metų gruodžio pabaigoje Adelaidėje 
vyks Australijos Lietuvių Dienos, Sporto 
Šventė ir kiti renginiai. O nuo 2003 metų 
sausio 2-ros iki sausio 11-tos vyks 
Rajoninė skautų stovykla. “Aušros” tunto 
vadovybė jau dabar renka žinias, kiek 
Sydnėjaus skautų vyks į šią stovyklą, kaip 
ir kada jie važiuos į Adelaidę ir t.t.? Išvykus 
daugumai vadovų, nežinia, ar bus galima 
surengti tradicinę Sydnėjaus skautų va
saros stovyklą. Visas žinias prašome siųsti 
Kristinai Rupšienei tel.: 9498 2571 arba 
04 04 009 663.

Sveikintini skautai
Tikrai labai malonu buvo matyti sureng

tą Sydnėjaus skautų “Laužą - sueigą” mūsų 
Lietuvių Klube. Tą sekmadienį Klubas 

atgijo ir atjaunėjo, matydamas tiek gražaus 
jaunimo. Tai labai gražus pavyzdys ir ki
tiems lietuviškų organizacijų vadovams.

Be skautų, kodėl gi negali ir Sydnėjaus 
sportininkai dažniau rinktis Lietuvių Klu
be, ypač sekmadieniais, kai susirenka 
daugiau žmonių, ir suruošti kokį nors įdo
mų savo renginį. O kurgi dingo mūsų 
Jaunimo Sąjunga? Ar jie atsigauna tik tada, 
kai būna jaunimo metinės šventės, jų sto
vyklos ir, žinoma, pabaliavojimai. O propa
ganda prieš tai didžiulė, atrodo, kad jie 
lietuvybei didžiulius kalnus nuvers. Aš 
manau, kad ir metinės Kaziuko mugės 
galėtų vykti mūsų Lietuvių Klube. Vietos 
tikrai čia yra daug.

Visi mes gerai žinome, kad Klubas gy
vena sunkias savo dienas, todėl mūsų pa
reiga asmeniškai ir organizaciškai jam 
visaip padėti, nes, neduok Dieve, kas čia 
bebūtų, jeigu mes šį savąjį Klubą praras
tame?!

Aš galiu tik pasveikinti dabartinę Klu
bo Valdybą už tokį puikų darbą, o mums 
visiems sydnėjiškiams - belieka tik jiems 
padėti. □

Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann - lietuvių partizano “Povo” dienoraščio

Tęsinys, pradžia MP Nr. 34
Tai - žmonės, kurie dieną ir naktį įvai

riais būdais ieškomi rusų milicijos, per
sekiojami, kurie seniai beveik abiem kojom 
stovi kape.

(Čia pasakojimas nutrūksta)
Kuo daugiau prabėga laiko tvarkant šį 

mechanizmą - pasaulį, tuo daugiau atsiranda 
žmonių , kuriems sunku arba visai neįmanoma 
gyventi viešpataujant rusams ir komunizmui. 
Dėl to daug jaunimo vėl išsikasa iš žemės ar 
šiaudų ginklus ir išeina į mišką pas partiza
nus, kur gyvena Bitinas ir Žvirblis. Mes, 
partizanai, - ne palaida bala, o paty rusių vadų 
gerai organizuotas dalinys. Bitinas, kuris jau 
seniai tapo mūsų mažo “skruzdės” dalinio 
vadu, vyresniųjų vadų buvo atšauktas, kad 
gautų aukštesnes pareigas štabe. Jis dar kar
tą atėjo pas mus į miško bunkerį nusifoto
grafuoti ir atsisveikinti su senais kovos 
draugais. “Galbūt mes negreit pasimatysi
me”, - pasakiau jam. “Galbūt”, - pratarė 
Bitinas ir užvėrė duris.

Praėjo dar viena savaitė. Sėdėjome ir 
pusryčiavome. Viršuje pasigirdo pažįstami 
žingsniai, po to - stiprus barškinimas į duris. 
Tai buvo Marytė. Anupras pakilo į viršų ir iš 
jos sužinojo liūdną žinią: šiandien švintant 
prie X kaimo buvo smarkus rusų ir partizanų 
susišaudymas. Rusai rado bunkerį, pilną 
partizanų. Visi trys pagalvojome, kur Bitinas. 
Juk jis šiąnakt turėjo eiti pas ūkininką į vadų 

Serbentas, Šarūnas, (dar du partizanų slapy
vardžiai neįskaitomi - vertėjo past.), Pava
saris, Meteoras ir mūsų brolis Bitinas”.

Iš visų naminių gyvulių naudingiausia 
karvė. Todėl mes laikėme karvę. Jąprižiūrejo 
Marytė ir kiekvieną vakarą į sutartą vietą 

__________ ! < ff <________________________ atnešdavo sviesto, sūrio arba rūgusio pieno. 
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pasitarimą, bet dar tikrai nežinojo, ar eis, ar 
ne. Taigi apsipratome su mintimi, kad jis išė
jo pas ūkininką, o ne pasiliko bunkeryje. 
Prabėgo keletas dienų, per tą laiką kelis kar
tus atėjusi Marytė atnešė skirtingų žinių: ru
sai lyg ir nušovė penkis partizanus, o du 
pabėgo į mišką, lyg ir nukovė penkis par
tizanus ir dvi merginas. Sekmadienį ji ir kita 
pažįstama mergina atėjo veikdamos. Šį kartą 
jos pranešė, kad rusai aptiko partizanų vado 
Serbento bunkerį, o Bitinas su Serbentu la
bai daug dirbo. Vėliau sužinojome, kad ši 
drama įvyko už 4 -5 kilometrų nuo mūsų. 
Rusai visus sunkvežimiu nuvežė į Prienus ir 
partizanų niekam neparodė, kaip būdavo 
anksčiau,turgaus aikštėje.

Serbento bunkeris lauko kalvoje buvo ru
sų apsuptas. Auštant kareiviai atplėšė bun
kerio dangtį, ir į jų pasiūlymą pasiduoti gy
viems iš bunkerio ėmė lėkti granatos. Buvo 
nušauti septyni seni partizanų vadai, ir mes 
99% buvome įsitikinę, kad žuvo ir Bitinas. 
Vikare Anupras nuėjo į kaimą, kad iš Žvirb
lio ir kito miško praneštų paskutines naujie
nas. Grįžo su laišku, iš kurio noriu išversti 
šiuos sakinius: “Nuo bolševikų rankų žuvo: 

Vieną sykį mes banditiškai, t.y. be pinigų 
nusipirkome iš ūkininko karvę, kad ją miške 
papjautume mėsai. Aš nešiau maiše druską, 
o Anupras už ragų vedė karvę. Ją papjo
vėme, mėsą pasūdėme.

Nuo Bitino ir kitų draugų žūties praėjo 
trys savaitės. Mes jų nepamiršome, o už 
pralietą kraują atkeršijome. Po šios 1947 m. 
liepos 17 d. tragedijos artimesnių kaimų 
gyventojai pasidalino į dvi skirtingas grupes. 
Dauguma tikrai gailėjo trijų jaunų žmonių 
kurie už savo tėvynės laisvę ir jos idėjas pa
aukojo gyvybę. Kiti vaizdavo užjaučiančius, 
bet kokie buvo iš tiesų, neaišku. Mes tiks
liai žinojome, kad rusai aptiko bunkerį ne 
atsitiktinai, bet jis buvo išduotas. Taip pat 
žinome, kad rusai ir komunistai turi savų 
žmonių kurie kaime vaidina kuklius ir sava
rankiškus piliečius, bet iš tikrųjų tarnauja 
okupantams. Lygiai taip pat ir pas mus yra 
žmonių kurie mieste apsimeta komunistais, 
bet slapčia yra jų priešai. Vakar mes už
maskavome savo bunkerį, pasodinome eg
laičių pabarstėme spyglių Anupras ir Žvirb
lis visą dieną valė ginklus, kad sutemus kai
me susitiktų su kitais partizanais. Aš likau 
namie, nes mano batai visai suplyšo. Ėmiau 
mašinėle spausdinti maždaug tokio turinio 
atsišaukimus: “Mes draudžiame gyventojams 
dalyvauti šių išdavikų laidotuvėse, kurie 
sąmoningai išdavė, taip pat nužudė penkis 
mūsų brolius ir draugus. Lietuvos partizanų 
vadas.”

Kiekvieną dieną tampa vis aiškiau kad 
yra žmonių, kurie, be uždarbio žemės ūkyje, 
dar turi šalutinių pajamų kurios galbūt di
desnės ir lengviau gaunamos nei dirbant su 
plūgų kurie pasikliauja enkavedistų ir lietu

vių agentų pažadais ir galvoja, kad jų kaip 
šnipų, darbas laikomas griežčiausioje pas
laptyje ir niekada neiškils viešumon. Be to, 
galėjo būti išaiškinti tie, kurie kiekvieną 
smulkmeną pranešinėja mieste milicijai, kuri 
už mūsų septynių draugų kraują įsidėjo į 
kišenę pašėlusį mokestį, kurie ir toliau nori 
turtėti kitų ir mūsų gyvybės sąskaita, jeigu 
jų gėdingam užsiėmimui neateis galas. Bet 
su jais buvo baigta greičiau, negu aš tikė
jausi. Atėjęs Anupras man papasakojo, kad 
X kaime nušauti dų o už pusantro kilometro 
iššaudyta visa šeima: tėvas, motina ir sūnus. 
Juos suvarė į rūsį ir ten sušaudė, be to, buvo 
paimti visi gyvuliai ir maisto produktai, pa
galiau išdaužyti visi langai, t.y. atkeršijo už 
mūsų septynių draugų mirtį.

Kitos dienos vakare aš nuėjau į sutartą 
vietą pietų Mūsų šeimininkas pranešė, kad 
šiąnakt partizanai nušovė penkis ar (antras 
skaičius neįskaitomas - vertėjo past.) žmones, 
o šiandien miške rusai ieškojo partizanų Ir 
viena, ir kita man nebuvo naujiena: viena 
žinojau, kito tikėjausi. Žnojau, kad dabar ru
sai tris dienas ieškos mūsų. Bet kaip išsi
gando gyventojai ir kaip buvome patenkinti 
mes, kad tarp gyventojų išplatinti lapeliai 
padarė šimtaprocentinį poveikį. Nė vienas 
žmogus, net jų artimieji, nedalyvavo šių 
išdavikų laidotuvėse.

Mes turime ne tik maitintis, bet ir rengtis, 
mums reikia baltinių apavo, švarkų, uni
formų. Bet kur gauti? Tam reikalingi pinigai. 
Mes darome taip: ateiname pas ūkininką ir 
klausiame, kiek jis turįs arklių. Atsako - du 
O kiek nuosavų? Vienas, atsako jis, kitas - 
valdiškas.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Naujos knygos Sydnėjaus Liet Klubo bibliotekoje
Šią savaitę supažindinu skaitytojus su 

šių laikų Lietuvos rašytojų knygomis.
* Gražina Cieškaitė “Pragaro smurtas, 

Dangaus ištikimybė" (1997) žinomos poetės 
originalus romanas.

Išorinis pasaulis, ištirpdamas pasakotojo 
sąmonėje, skleidžiasi prieš mus kaip poetinė 
tikrovė, vizijos, regėjimai. Pasitelkus simbolių 
kalbą, audžiamas romantiškai pakylėtas filo
sofinis pasakojimas apie meilę, kančią, pa
žinimą, keliami svarbiausi žmogaus būties 
klausimai...

*Galina Dauguvietytė “Perpetuum 
Mobile". (Atsiminimai apie Lietuvos teatro 
legendas).

Režisierės ir aktorės Galinos Daugu
vietytė? atsiminimų kny ga apie iškiliausias 
Lietuvos dramos ir operos teatro figūras, apie 
legendinį režisierių Borisą Dauguvietį ir 
aktorę Nelę Vosyliūtę - Dauguvietienę, ir apie 
autorės gyvenimą - dinamišką, darbingą, 
kupiną nuotykių.

* Nijolė Kepenienė “Vienatvė dviese". 
(2000). Gyvenimo saulėlydis... Aštuoniasde
šimtmetė Emilija gretina savo mintyse pra
eities ir dabarties įvykius, dažnai norėdama

paaiškinti, kodėl vienaip ar kitaip pasielgusi. 
Kiek linksmų ir liūdnų nutikimų būta! Beje, 
jie ir dabar nesibaigia.

* Jonas Avyžius “Ir išmuš tavo valanda" 
(romanas). Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
Leidykla - Vilnius 2002.

Būtenių šeimos kronika, tėvo ir jo sūnų 
gyvenimo vaizdai Lietuvoje 1939-1940 
metais. Klasikinė romano struktūra pakeista 
atviresne, modernesne. Katastrofos nuotaika 
persmelkia ryškius, psichologiškai pukiai 
motyvuotus charakterius, personažų ginamų 
idėjų įtampą, gyvenimo kelius.

* Henrikas Algis Čigriejus (1999). 
“Vieškeliukaspro dobilus”. (Novelė).

Novelėje sodietiška kalba atkuriami 
Lietuvos kaimo, jo žmonių vargai ir džiaugs
mai nuo 1940 m. Ėjo karai, keitėsi valdžios - 
tas sąlygas savaip vertino, prie jų privalėjo 
prisitaikyti visi, Iras norėjo išlikti. Daugelyje 
novelių aktyvūs įvykių stebėtojai yra ir ma
žieji kaimo gyventojai.

Kitą savaitę supažindinsiu skaitytojus su 
5 knygomis, verstomis iš kitų kalbų.

Jadvyga Burokienė,
Bibliotekos vedėja

In memoriam

Didžiai gerbiamam Adelaidės Lietuvių Bendruomenės nariui ir mielam draugui

A'fr A Kostui Pociui
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Romui ir jo šeimai 

bei visiems artimiesiems
Lili Radzevičienė, Sofija Kanienė OAM, 

Genovaitė Vasiliauskienė OAM, Marytė Neverauskienė, 
Danutė Urnevičienė, Janina Vabolienė OAM, 

Leonas Gerulaitis, Borisas Borjeras.

A4? A Juozui Skimbirauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, sūnus Arūną ir Gajų, dukrą Jūratę, 

anūkus, šeimos narius bei artimus.
ALFAS ir MLSK “Varpas”

“WORLD MASTERS GAMES“ MELBOURNE 2002
Melbourne verda pasiruošimas dėl V- 

tųjų Pasaulio Veteranų Žaidynių, kurios 
įvyks spalio 5-14 dienomis. Iki šiol yra 
užsiregistravę 25 000 dalyvių. Tai rekordi
nis skaičius sportininkų.

Pirmieji World Masters Games įvyko 
1985 m. Toronto mieste, Kanadoje. Tų žai
dynių tikslas - vyresnio amžiaus sportinin
kams sudaryti sąlygas, kad ir toliau galėtų 
dalyvauti ir varžytis savo sporto šakose. 
Toronte dalyvavo 8 000 atletų iš 61 krašto.

Melbourne žaidynėse dalyvaus 29 spor
to šakas atstovaujantys sportininkai. Var
žybos pasiskirstys po Viktorijos regijoni- 
nius miestus: Geelong, Ballarat, Bendigo 
ir Shepparton.

Malonu, kad nemažas skaičius mūsų 
tautiečių atstovaus savo kraštą. Iš Lietu
vos atvyksta maždaug 120 sportininkų, 
kurie rungtyniaus įvairiose sporto šakose, 
kaip pvz. krepšinis, lengvoji ir sunkioji 
atletika, vandens sportas, tenisas, orien
tacijos sportas, šaudymas, pliažo tinklinis,

irklavimas ir baidarių slalomas.
Reikia paminėti, kad šiose rungtynėse 

dalyvaus ir Australijos veteranai lietuviai.
Žaidynėse dalyvaus Melbourne “Varpo” 

vyresnieji krepšininkai (virš 40 metų) ir 
Australijos lietuvių senieji “vilkai”- krep
šininkai iš Brisbanės, Sydnėjaus, Adelaidės 
ir Melbourne kartu sudarė krepšinio koman
dą su virš 50 metų amžiaus žaidėjais.

Atidarymas įvyks Melboumo (MCG) 
stadione, sekmadienį, spalio 6 dieną, 5 vai. 
po pietų. Įėjimas - veltui. Programa labai 
įdomi, panašiai kaip per olimpiadas. Visus 
tautiečius prašome kuo skaitlingiau paremti 
mūsų veteranus sportininkus iš Lietuvos ir 
iš Australijos.

Dėl smulkesnės informacijos skambin
kite:
Rimui Mickui tel.: (03) 9458 1840, 
mob. 0409 804 435,
Arūnui Skimbirauskui tel.: (03) 9439 
3043, mob. 0414 559 220.

ALFAS Valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozui Petraičiui ir jo vairuotojui Petrui Snarskiui bei 

visiems artimiesiems ir draugams, aplankiusiems mūsų a.a. tėvelį, uošvį, dieduką ir 
prosenelį Konstantiną Pocių ligoninėje. Taip pat dėkojame kun. Juozui 
Petraičiui už gedulingas šv. Mišias, laidotuvių apeigas. Ačiū visiems draugams bei 
tautiečiams, dalyvavusiems laidotuvėse.

Širdingai dėkojame už Jūsų dosnumą, kaip buvo pageidauta, aukojant vietoje gėlių 
kun. Hermano Šulco Benamių jaunimo fondui.

Romualdas Pocius ir šeima

Aukos, vietoje gėlių A'uA Kosto Pociaus atminimui, paremti kun. 
Hermano Šulco benamių jaunuolių stovyklą Lietuvoje*.

Po $50 - V. Alexander, D.K. Dundai, L. A. Urmonai, V. Šliterių šeima;
Po $30 - R.R. Urmonai;
Po $25 - L. Fuller & L Radzevičienė, J & W Wilson;
Po $20 - VA. Lazauskai. Č. Paulėnas, E.A. Gudeliai, J A. Pacevičiai, O.A. Mačiukai, 
A.U. Juciai, G. Paškevičienė, E. Dukas, L. Gerulaitis, R.G. Dundai;
Pq$ 15 -A Urnevičienė; _ _____
Po $10 - S. V. Vasiliauskai, J. Naujalienė. S. Kanienė, A B. Budriai. D. Urnevičienė, 
R. Arlauskas, G. Vasiliauskienė, J. Lėlytė, D. V. Gurskiai, V. Patupas, E. Mikeliūnienė, 
VV. Skobeikai, A.Markevičius, P. Andrijaitis, I. Gudaitis;
Po $5 - V. Vasiliauskas, J. Vosylienė, B. Smith. Viso $ 660.

Dėl Pasaulio sporto veteranų žaidynių
Š.m. spalio 6 dieną (sekmadienį), 5 vai. vakare MCG stadione Melbourne įvyks Pasaulio 

sporto veteranų žaidynių (World Masters Games) atidarymas. Į šias varžybas iš Lietuvos 
planuoja atvykti iki 220 dalyvių ir svečių.

Kviečiame visus Australijoje gyvenančius lietuvius atvykti į žaidynių atidarymą bei 
varžybas ir paremti Lietuvos sporto veteranų komandą.

Andrius Žilinskas, LR Garbės konsulas Melbourne

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, spalio 8 dieną, 11 vai. ryto. Jau galima 

užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms. Valdyba

Aukos “Mūsų Pastogei”
M.Sodaitienė VIC $ 5.00 dr. VVilentukevičius Lietuva $ 10.00
Mrs. REskirtas VIC $40.00 AGabas VIC $ 30.00
VBosikis OAM VIC $ 10.00 VPošiūnas VIC $ 15.00
F.Borumas ACT $ 15.00 Mrs. J.Lesčius SA $ 5.00
G.Katauskienė
M.Kazemėkaitienė

ACT
NSW

$ 5.00
$ 35.00

Nuoširdus ačiū visiems už aukas.
“Mūsų Pastogės” Administracija

A'uA Locijos Milvydlenės
atminimui:
$50 - J. Balčiūnas ($2880)
A<?A Kosto Pociaus atminimui:
$50 - A. & J. Šimkai ($675)

A. & A. Kesminai ($645)
A'uA Juozo Sklmblrausko
atminimui:
$50- L. Piggott
$20 - P. & D. Jokūbaitis ($85)

A. Volkienė ($70)
V Mačiulaitis ($25)
Z. Mackevičius ($210)
A. & N. Kairaitis

H. Tsapatsaris
E. Stephens
B. Staugaitis ($730)
S. & G. Žemkalnis ($60)
H. & D. Antanaitis ($165)
R. & R. Mickus
A & J. Šimkus ($695)
A. Butkus ($220)
J. & J. Petridis

$10 - V. Bladzevičienė ($200)
A Urbonavičienė ($40)
Tamošaičiai
R Mačiulaitis ($50)
Šaulys
B. & G. Kymantas ($350)
H. Statkus ($225)
R Skeivys ($30)

$5- J. Vaitkus ($25)
M. Geštautienė ($60)
A. Sadauskienė ($85)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės". 
Remkite išeivijos spaudų!

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį sutiko 

atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM.
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: spalio 13 d., 

lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius, tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
Praneša Parapijos Komitetas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Pagerbsime a.a.B.Brazdžionį
Geelongo lietuvių senjorų skautų “Židinys” š.m. spalio 6 dieną (sekmadienį), 

1 vai. po pietų, Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park, ruošia a.a. poeto Bernardo 
Brazdžionio pagerbimą. PROGRAMOJE:

Paskaita apie a.a. poetą Bernardą Brazdžionį. Seks jo poezijos skaitymas 
(išgirsite kelis įdomius eilėraščius).

Mūsų nuomone, poetas B.Brazdžionis - vienas iškiliausių Lietuvos poetų, jį 
galima lyginti su Maironiu bei Vincu Kudirka.

Po programos - smorgasbord pietūs. Kaina - $6, įskaitant kavą ir pyragus. Tad 
kviečiame visus Geelongo, Melbourne bei apylinkių lietuvius į šį pobūvį apsilankyti 
ir pagerbti mūsų garsųjį poetą. Geelongo “Židinio” Vadovybė

r
I
I
I
I
I 
I
I

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
mosią metinę kugelinę - vėdarinę 

sekmadienį, spalio 6 dieną, 1 vai. po pietų 
Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Avenue, Engadine.

Visus tautiečius - iš toli ir arti - maloniai kviečiame apsilankyti. Pavaišinsime 
skaniais vėdarais, pyragais ir kavute. Laukiame visų.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Uždarytas tik antradieniais.

Virtuvė P 3 S Aldonc|”dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija 
“Talka” 

2002 m. spalio 5 d. 
šeštadienį, 2.00 vai. 
Lietuvių Namuose 
44 Errol Street, 

North Melbourne 
šaukia:

METINĮ 
SUSIRINKIMĄ 

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsavimo komisijos sudarymas.
3.2001 metinio susirinkimo protokolas.
4. Pranešimai:

Veiklos J?
Atskaitomybės
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.
. 6. Vikį tos rinkimai (renkami 3 nariai).

7. Auditorių patvirtinimas.
8. Valdybos atlyginimų nustatymas.
9. Pelno paskirstymas.
10. Sumanymai ir pasiūlymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Metines ataskaitas galima gauti 
visose TALKOS įstaigose ir 

susirinkimo metu.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 

metinis 
susirinkimas

įvyks sekmadienį, spalio 20 d., 2 
vai. p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne. 
Šiame susirinkime bus renkama nauja 
Valdyba.

Kviečiame visas Draugijos nares ir 
prijaučiančias kuo skaitlingiau daly
vauti. Bus renkamas nario mokestis ir 
priimamos naujos narės. Po susirinkimo 
vaišinsimės kavute, pyragais ir paben
drausime.

SLMSGD-jos Valdyba

Sekmadienį, spalio 27 d., 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube 

visus kviečiame į 

dainos ir 
muzikos popietę,

Choras “Daina” ir jauni muzikai 
pristatys Beethoven, Scullthorpe, 
Mendelssohn. Lloyd - Weber ir daug 
kitų žymių kompozitorių kūrinių.

Choras “Daina”

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams!
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 13 d. 

1.30 vaL po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne. Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Pirmininkaujančio rinkimai.
3. Valdybos pirmininko pranešimas. 4. Valdybos iždininko pranešimas.
5. ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimas.
6. SLIC’o (Sydney Lithuanian Information Centre) pranešimas.
7. Einamieji reikalai.
Kviečiame ir raginame visus Sydnėjaus lietuvius gausiai dalyvauti. Jeigu nustatytu 

laiku nebus kvorumo, susirinkimas teisėtai bus pradėtas 30 min. vėliau.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Po susirinkimo kviečiame Sydnėjaus lie
tuvius į įdomų koncertą, kuris įvyks 3.30 vai. 
po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Koncerte dalyvaus jauni ir talentingi muzikantai:

Jacintą Mikutė (fleita)
Niek Alvisio (fortepionas).

Išgirsite garsius
Beethoveno, Mozarto ir Chopino kūrinius. 

Laukiame visų skaitlingai dalyvaujant!
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Kviečiame į muzikos ir poezijos popietę

“meilės laiškai“. kuri Lietuvių Klube įvyks

sekmadienį, rugsėjo 29 dieną, 2.30 vai. po pietų.
Išgirsite lietuvių ir pasaulio klasikų šedevrus, 
kuriuos atliks:

tenoras Antanas Zakarauskas (žiūr. nuo
trauką kairėje)

skaitovas Aurelijus Šliavas

Bilieto kaina - $10.
Nepraleiskite nepakartojamos progos.
Lauksime Jūsų visų!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lithuanian Club Ltd
invites applications for the position of

CLUB MANAGER
who would manage and be responsible for activities within the Club. 

The manager would be answerable to the Board of Directors.
QUALIFICATIONS: Demonstrated experience in management, licensed club 
operations, computer skills, staff management and commitment to customer service. 
An ability to communicate in Lithuanian would be an advantage.
SALARY: By negotiation.
ENQUIRIES: Laurie Cox Phone: 9484 1246
APPLICATIONS: In writing, addressed to Hon. Secretary,

Lithuanian Club Ltd., 57 Cedarwood Dve., CHERRYBROOK, 2126.
APPLICATIONS CLOSE: 26th October 2002.

Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.

AK JAU SUMOKĖJAI
“MUSŲ PASTOGĖS” FRENUMEF<ATĄ? J

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.blgpond.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 $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skeliamų 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 skeliamų turinį redakcija neatsako.
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