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Baltų Namai
Šiemet Baltų Namai atšventė savo 

gyvavimo 10 metų sukaktį. Baltų Namų 
idėja gimė apie 1979 metus, kai tuometinė 
Adelaidės Apylinkės Valdybai kilo mintis 
įkurti namus vyresnio amžiaus lietuviams. 
Kadangi šiam projektui neturėjo lėšų, tai 
metai po metų jis liko tik projektu, iki Fe
deralinė Australijos valdžia pasiūlė etni
nėms mažumoms keletą milijonų dolerių 

vyresnio amžiaus žmonių reikalams, su 
sąlyga, kad etninės grupės prisidės ir įsteigs 
- pastatys hostelius -namus, kuriuose 
apsigyvens vyresnio amžiaus asmenys, 
ypač finansiškai nepajėgūs apsigyventi 
steigiamuose įvairių kompanijų “Poilsio 
kaimuose” (Retirement Village),kur reika
laujamas nemažas įnašas.

Nukelta į 3 psL

"Wleites laiškai” Sydnėjuje

Nuotraukoje - Baltų Namų bendras vaizdas Adelaidėje.

Rugsėjo 29 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko muzikos ir poezijos popietė “Meilės 
laiškai”. Nuotraukoje - atlikėjai (iš kairės): tenoras Antanas Zakarauskas, akompanistė 
Natalija Ricci ir teatro režisierius Aurelijus Šliavas. Plačiau skaitykite MP psl. 3.

Danny Kalėdos nuotrauka.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva - Europon
Spalio 9-oji tapo istorine diena Lietuvai. 

Europos Komisija savo raporte ypač gerai 
įvertino mūsų valstybę ir pirmąkart reko
mendavo Lietuvą priimti visateise nare į 
Europos Sąjungą. Dešimt narystės Europos 
Sąjungoje (ES) siekiančių valstybių, tarp jų 
ir Lietuva, yra pasirengusios dar šiemet 
baigti stojimo derybas, o 2004 metais tapti 
šios organizacijos narėmis. Anot Lietuvos 
vyriausiojo derybininko su ES Petro 
Auštrevičiaus, EK rekomendacija reiškia, 
kad Lietuva jau gyvena pagal europietiškus 
standartus.

Šiais metais rekomenduota baigti dery
bas ir į ES priimti Estiją, Čekiją, Kiprą, 
Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Maltą. Slovakiją, 
Slovėniją ir Vengriją. Šiuo metu Lietuva su 
ES yra baigusi derėtis dėl 28 iš 31 derybų 
skyriaus. Iki kitų metų pabaigos lieka 
suderinti Žemės ūkio, Finansų ir biudžetinių 
nuostatų skyrius bei Kitų klausimų skyrių, 
į kurį gali patekti visa, ko neapėmė nė vie
nas derybų skyrius.

Prezidentas įvertino karių 
sugebėjimus

ELTA. LR Prezidentas Valdas Adamkus 
įvertino, kaip motorizuotos pėstininkų 
brigados “Geležinis vilkas” kariai yra pasi
rengę kovai. Spalio 7 d. jis stebėjo Cen
triniame kariuomenės poligone Pabradėje 
prasidėjusias pratybas.

Spalio 7-11 dienomis vyksiančių praty
bų atidaryme taip pat dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas majoras Jonas 
Kronkaitis bei danų karo ekspertai. Moky
mų metu bus įvertintas šio pėstininkų bata
liono kovinis pasirengimas. Prezidentas taip 

pat apsilankė Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Algirdo mechanizuoto pėstininkų bata
liono vadavietėje, susipažino su bataliono 
struktūra, LITBAT projektu. Šis batalionas 
buvo rengiamas pagal Lietuvos ir Danijos 
bendradarbiavimo projektą LITBAT. Vado
vaujantis šiuo projektu, Lietuvos kariai yra 
mokomi kartu su NATO pajėgomis vykdyti 
Šiaurės Atlanto organizacijos sutartyje 
numatytas operacijas. Lietuvoje parengtas 
karių batalionas, tikimasi, pajėgus vykdyti 
Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio 
operacijas. Pagal šį straipsnį, vienos ar kelių 
NATO šalių ginkluotas užpuolimas bus 
laikomas visų šalių užpuolimu, todėl tokiu 
atveju Aljanso narės nedelsiant suteiks 
pagalbą užpultai šaliai. Lietuvos kariai 
pasiruošė gelbėti kaimynus.

V. Adamkus - nebe JAV pilietis
ELTA. Spalio 7 d. Valdo Adamkaus rin

kimų štabo vadovė Ona Volungevičiūtė ty
riausiajai rinkimų komisijai įteikė doku
mentus, patvirtinančius, jog Valdas Adam
kus jau penkeri metai nėra JAV pilietis. Pa
teiktuose dokumentuose yra JAV Valstybės 
Departamento išduotas JAV pilietybės 
praradimo pažymėjimas. Kaip ELTA yra 
rašiusi, praėjusią savaitę tyriausiojoje 
rinkimų komisijoje, priimant dokumentus, 
buvo kilę klausimų, ar kai kurie pretenden
tai, tarp jų ir dabartinis LR Prezidentas V. 
Adamkaus, yra baigę antrosios pilietybės 
atsisakymo procedūras ir tokiu būdu nebėra 
priesaikomis susiję su kitomis valstybėmis.

Kandidatų būrys į Prezidentus 
didėja

ELTA. Spalio 7 d. tyriausiajai rinkimų 

komisijai pareiškimus apie apsisprendimą 
dalyvauti Prezidento rinkimuose ir kitus 
būtinus dokumentus įteikė dar 2 preten
dentai. Tai - “Jaunosios Lietuvos” ir Nau
jųjų tautininkų sąjungų pirmininkas. Seimo 
narys Stanislovas Buškevičius ir Nacional- 
demokratų partijos lyderis, Nepriklauso
mybės akto signataras Kazimieras Uoka.

Spalio 9 d. tyriausiajai rinkimų komisi
jai nustačius, kad šio pretendentai atitinka 
Lietuvos Konstitucijoje keliamus reikala
vimus, jiems buvo išduoti parašų rinkimo 
lapai. Tokie parašų rinkimo lapai praėjusią 
savaitę buvo išduoti 17-kai pretendentų. 
Surinkę 20 000 piliečių parašų, pretendentai 
taps tikrais kandidatais Prezidento rinki
muose. Iki lapkričio 22 dienos tyriausioji 
rinkimų komisija oficialiai paskelbs visų 
asmenų, įregistruotų kandidatais į Respub
likos Prezidentus, sąrašą.

K.Bobelis gavo įspėjimą
ELTA. Seimo Etikos ir procedūrų komi

sija vėl rekomendavo Seimo nariui, Krikš
čionių demokratų kandidatui į Prezidentus 
atsakingiau, korektiškiau reikšti savo min
tis, vengti nepagrįstų bei įžeidžiančių kitą 
asmenį pareiškimų, neprasilenkti su ele
mentaraus mandagumo normomis. Šiuokart 
rekomendacijų sulaukė K. Bobelio viešas 
kaltinimas, esąjo kolega parlamentaras mo
dernusis krikdemas Artūras Vazbys yra 
“skundikas”.

Tremtiniai pasipiktino
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos (LPKTS) atstovus papiktino 
krikščionių demokratų atstovų reikalavimai 
organizuoti paramą prezidento posto sie
kiančiam krikdemų lyderiui Kaziui Bobe
liui. LPKTS pirmininkas Povilas Jakučionis 
pripažino, kad V.Adamkaus ir K.Bobelio 
varžytuvėse dėl prezidento posto gali ne
mažai lemti politinių kalinių ir tremtinių 

balsai: “Tai yra aktyvūs balsuotojai”.
Rusiška ginkluotė - per Lietuvą

Itin pavojingas raketinio kuro atliekas 
iš Kaliningrado srities traukiniais planuo
jama gabenti per Lietuvą. Dėl raketinio kuro 
gabenimo tvarkos jau tariasi Vilniaus ir 
Maskvos pareigūnai. Opozicijos atstovai 
perspėja, kad tokios derybos Lietuvai da
bar yra labai pavojingos ir silpnina jos 
pozicijas derybose dėl kitų gyvybiškai 
svarbių tarptautinių susitarimų. Opozicijos 
atstovai pabrėžia, kad dar neverta pradėti 
derybų - reiktų palaukti, kol nurims aistros 
dėl vizų režimo įvedimo į Kaliningradą ir 
iš jo važiuojantiems rusams. A.Kubilius 
“Kauno dienai” tvirtino, kad saugūs, tarp
tautinius reikalavimus atitinkantys pavojin
gų krovinių gabenimo būdai gal ir nesukel
tų didesnių problemų Lietuvai, tačiau dėl 
politinių priežasčių kol kas vertėtų susilai
kyti nuo leidimo Rusijai tai daryti. Be to, 
pasak AKubiliaus, reikėtų atsižvelgti ir į 
pastaruoju metu padidėjusį Lietuvos žalių
jų aktyvumą. Žalieji gali imtis labai aktyvių 
veiksmų bandydami sustabdyti ešelonus su 
pavojingais kroviniais.

Nepageidaujami “pirkliai”
Spalio 4 dieną Valstybės saugumo de

partamento (VSD) teikimu iš Lietuvos buvo 
išsiųstas Rusijos ir Nyderlandų pasus tu
rintis Andrejus Kubačiovas, prisistatantis 
ir Andrevo Homeiliovo pavarde. Jis įtaria
mas neleistinais būdais rinkęs komercinę 
informaciją. Komercinių paslapčių šnipinė
jimu saugumo apkaltintas rusas aktyviai 
dalyvavo “Lietuvos kuro” bankroto reika
luose ir teigė atstovaująs degalinių tinklą 
už litą įsigijusiai olandų kompanijai.

Liustracija - kai kam našta
Seimas nepritarė siūlymui panaikinti
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ JAV sostinės Washington ir jos apylinkių 
gyventojai vis dar terorizuojami slapuko 
šaulio. Iki spalio 13 d. jis jau nušovė 8 žmones 
ir peršovė du kitus. Spalio 7 d, sužeidęs 13 
metų vaikiną prie mokyklos vartų, jis pali
ko policijai Tarot kortų lošimo “mirties” kor
tą su užrašu: "Mielas policininke, ai- esu 
Dievas’’.
♦ Spalio 18 d. Europos Sąjungos komisio- 
nieriai Briuselyje raportavo apie 13 valstybių 
kandidačių pasiruošimų pažangą. Jų nuomo
ne, 2004 m. pradžioje į ES galima priimti 10 
valstybių: Čekiją Estiją Kiprą Latviją Len
kiją Lietuvą Maltą Slovakiją Slovėniją ir 
Vengriją nors iškelti ir pasirengimų trūkumai. 
Vėlesniam laikui atidėtas Bulgarijos ir Ru
munijos priėmimas, gi Turkija vis dar nero
danti pakankamos pažangos. Ten esanti var
žoma spaudos laisvė, kalinami nesmurtinės 
opozicijos nariai, kankinami kaliniai, kariuo
menė kišasi į valstybės valdymą. Galutinis 
naujų narių priėmimo sprendimas paliktas 
Europos Sąjungos ministrų pirmininkų 
konferencijai Kopenhagoje gruodžio mėnesį.
♦ Spalio 7 d. Nobelio medicinos premija 
paskirta anglams Sydney Brenner ir John 
Sulston bei amerikiečiui Robert Horvitz už 
genų įtakos žmogaus organams tyrinėjimus. 
Spalio 9 d. Nobelio chemijos premiją už pro
teinų tyrinėjimus dalinosi trys mokslininkai: 
amerikietis John Penn. japonas Koichi Tanaka 
ir šveicaras Kurt Wuethrich. Pusė fizikos pre
mijos paskirta amerikiečiui Riccardo Giacconi 
už Roentgeno spindulių astronomijos išto
bulinimą. Kitą pusę premijos dalinasi neutri
nų atradėjai astrofizikai amerikietis Raymond 
Davis ir japonas Masatoshi Koshiba. Spalio 
10 d. Nobelio literatūros premija paskirta 
vengrui novelistui Imre Kertesz, o spalio 11 
d. taikos premija atiteko buvusiam JAV pre
zidentui Jimmy Carter.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kandidatų į aukščiausius renkamus postus 
liustracijos įstatymą. Todėl, jeigu parlamen
tarei Kazimierai Prunskienei pavyks su
rinkti pakankamai rinkėjų parašų ir ji bus 
įregistruota kandidate į šalies prezidentus, 
oficialiame, Variausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) išleistame jos plakate bus nuo
roda į tai, jog Aukščiausiasis Teismas yra 
pripažinęs šią kandidatę bendradarbiavus 
su KGB. VRK pirmininkas Zenonas Vai- 
gauskas “Kauno dienai” sakė, kad regis
truojant K.Prunskienę kandidate į preziden
tus bus elgiamasi taip, kaip liepia įstatymas.

Ar Lietuvoje įstatymai galioja 
visiems?

Nepaklusnumas policijai Rolandui Pa
vilioniui gali kainuoti Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininko 
kėdę. Seimo Etikos ir procedūrų komisija 
(EPK) pripažino, kad nepaklusęs policijai 
bei lengvai sužalojęs pareigūną parlamento 
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Rolandas Pavilionis pasielgė 
neetiškai. Seimo etikos sargai klibina R.Pa- 
vilionio kėdę. R.Pavilionis į incidentą su 
sostinės policija įsivėlė prieš pusantrų metų.

Kaimynai padeda baltiečiams
Skandinavijos ir rytinės Baltijos šalis 

sieja tarpusavio supratimas. Netgi rusai 
pastebi, kad baltiečiams lengva žengti į 
Europą nes estus globoja suomiai, o lie
tuvius - švedai. Giminiuojasi Lietuvos ir 
Švedijos miestai - Šiauliai su Kalmaru, 
Klaipėda su Karlskrona, o Vilnius - su 
trečiuoju pagal dydį Švedijos miestu Mal
mo. Kasmet rengiami bendri Lietuvos ir 
Švedijos forumai. Jų metu susitinka abiejų 
valstybių verslininkai, menininkai, jauni
mas, politikai ir įvairių organizacijų atsto
vai. Švedams rūpi ir Kaliningrado srities
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♦ Spalio 11d. JAV kongresas suteikė JAV 
prezidentui George W. Bush įgaliojimus savo 
nuožiūra įsakyti JAV karo pajėgoms pulti 
Saddam Hussein valdomą Iraką net ir tuo 
atveją jeigu nebūtų gautas tam J.T. Saugu
mo Tarybos pritarimas.
Bagdade suvažiavę musulmonų dvasiškiai 
paskelbė JAV prezidentui G.Bush “fatwa” - 
mirties nuosprendį.
♦ Spalio 10 d. nuo sprogimo Grozny polici
jos būstinėje žuvo 23 rusų admininstracijai 
pavaldūs čečėnų policininkai. Bombos sprogi
mas sukrėtė ir Suomiją spalio 11 d Vantaa 
prekybos centre netoli Helsinkio nuo sprogu
sios namų gamybos bombos žuvo 7 žmonės, 
virš 80 sužeistų. Žuvo ir bombą pagal Inter
neto instrukcijas pagaminęs 19-metis chemi
jos studentas.
♦ Skaudžiausi sprogimai įvyko tuoj po 
vidurnakčio spalio 13 d., australų turistų pa
mėgtoje Kutą vietovėje Bali saloje. Sprogimai 
ir kilęs gaisras sunaikino du naktinius klubus, 
pilnus turistų bei 25 kitus pastatus. Žuvo 183 
žmonės, keli šimtai sunkiai sužeistų. Dėl 
apdegintų neįmanoma atpažinti daugelio 
žuvusiųjų ir net sužeistųjų. Žinomą kad žuvo 
31 australas ir 113 australų sužeistą bet 72 
valandos po sprogimų 180 australų dar buvo 
dingę, paieškomi. Didelė dingusiųjų dalisyra 
tarp neatpažintų aukų. Ypač nukentėjo aus
tralų futbolo komandų nariai, poilsiavę Bali 
saloje po ką tik pasibaigusio futbolo sezono.

Įtariama Indonezijos musulmonų ekstre
mistinė organizacija Jemaah Islamiyah ir 
jos vadovas Abu Bakar Bashir, nors jie 
oficialiai išsigynė šio smurto veiksmo. Aus
tralijos parlamentas paskelbė sekmadienį, 
spalio 20 dieną gedulo diena. Australijos 
vyriausybė ir policija drauge su Indone
zijos organais stengiasi išaiškinti smurto 
kaltininkus. □ 

klausimas. Jie mano, kad siekiant apsaugo
ti ES šalis nuo nusikaltėlių iš Kaliningrado 
geriausiai būtų kaliningradiečiams panai
kinti bevizį režimą.

Lietuviški viešbučiai skverbiasi 
į užsienį

Lietuviško kapitalo viešbučių grandinė 
“Europa” artimiausiais metais planuoja 
plėstis užsienio valstybėse. Iš pradžių 50 
aukštos klasės, vėliau dar 200 ekonominės 
klasės kambarių viešbutį ketinama atidaryti 
Latvijos sostinėje Rygoje. Tolesniuose pla
nuose viešbučiai Kaliningrade, Maskvoje, 
Sankt Peterburge. Svarstoma galimybė plės
tis iki Kijevo ir Talino. Šiuo metu grandinei 
“Europa” priklauso du viešbučiai Vilniuje 
ir vienas Klaipėdoje. Artimiausiu metu tiki
masi atidaryti viešbutį Kaune. “Europa” kol 
kas orientuojasi į keturių bei trijų žvaigž
dučių viešbučius.

Filmas apie senelį ir Lietuvą
Danas Kai Henigsen ketina surengti 

ekspediciją į Marijampolę ir susukti tele
vizijos filmą bei parašyti apybraižų knygą 
apie savo senelio išgyvenimus. Aivar 
Henigsen per Pirmąjį pasaulinį karą ilgą 
laiką gyveno Marijampolėje. Anūkas kny
goje ketina parodyti ne tik praeitį, bet ir 
supažindinti Danijos žmones su naująja 
Lietuva, jos kultūra. Kai Henigsen Lietuva 
susidomėjo būdamas vaikas, kai pas savo 
senelę atrado 150 laiškų, kuriuos jai rašė 
Aivar, tarnaudamas vokiečių kariuome
nėje. Laiškuose jis kruopščiai išdėstė savo 
požiūrį į žmones ir karą. Vokiečių ka
riuomenės sanitaras Aivar Henigsen paliko 
93 piešinius, kuriuos nupiešė 1915 metais, 
būdamas Lietuvoje.

Lobis
Panevėžio rajono Stumbriškio girinin

kas, remontuodamas senos girininkijos 
draminą tarp spalių atrado maišelį su pini-

ŽVILCJMJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Autoriaus prašymu, šios mintys spaus
dinamos angliškai, kaip originale, nes 
autorius nori pasiekti kaip galima dau
giau jaunimo, kuriems angliškas tekstas 
yra prieinamesnis negu lietuviškas. Red.

The Future of the Club
To Procrastinate or not to Procrastinate, 

such is the Future of the Lithuanian Club
On returning to Australia a year ago after 

an absence of 19 years, it became almost 
immediately obvious to me that the Lithuanian 
Club’s fortunes were on a decline. The 
building needs extensive maintenance; 
patronage by the community and members is 
sparse at best. And renting facilities to other 
ethnic and social organizations generates the 
only substantial revenue.

The 2001/2002 Club’s financial report 
indicated an operational loss of over $50,000. 
A cursory analysis of the reserves and 
liabilities indicates that the Club can only 
survive another 2 to 3 years before having to 
go into debt to maintain operations.

The lack of response to recent articles in 
“Mūsų Pastogė” on the subject of the Club’s 
future seems to indicate apathy by club 
members and community organizations. 
Vytautas Doniela’s report in the “Mūsų 
Pastogė” on the Club’s AGM indicates that 
the current Board and members are confused 
as to how to plan an approach to the future.

However, in private, I have heard quite a 
few suggestions from Club and community 
members as to what should be done next:

1) Leave Bankstown;
2) Do nothing;
3) Sell the Club, buy a smaller facility and 

invest (say 50%) to augment operational costs;
4) Sell the Club, then buy or build a 

community hall;
5) Sell the Club, invšt the money and 

operate community functions from the interest 
revenue;

6) Re-develop the whole Club site as a 
commercial/residential development allowing 
for Club and function facilities within the 
development;

7) Re-develop a part of Club site as a 
commercial/residential development and 
improve the remaining Club site to code, 
convenience and friendlier ambience;

8) Buy or build a sporting facility 
(Basketball/Volleyball);

Auga grąžintųjų skaičius
BNS. Šių metų sausio-rugsėjo mėne

siais į Lietuvos pasienio kontrolės punktus 
iš įvairių užsienio šalių už prasižengimus 
grąžinti 3337 Lietuvos piliečiai. Tai 211 
daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Pernai per tą patį laiką grąžinti 3126 
lietuviai. 2000-aisiais sausį-rugsėjį iš užsie
nio buvo deportuoti 2654 Lietuvos piliečiai.

Šiemet 1149 žmonės grąžinti už nelega
lų buvimą 735 - už nelegalų darbą 770 
nebuvo įleisti į užsienio šalis, 229 išsiųsti 
už padarytus nusikaltimus ar teisės pa
žeidimus.

Daugiausia Lietuvos piliečių šiemet 
grąžino ar neįsileido Didžioji Britanija - 
1305. Iš jų 561 grąžintas dėl nelegalaus 

gaiš. Parudavusiame drobiniame maišelyje 
buvo 176 sidabrinės prieškarinės Lietuvos ir 
viena latviška monetos. Bendrąją vertė apie 
1000 litų, vyriškis mano, kad pinigai buvo 
paslėpti dar prieš karą. 1913 m. statytasnamas 
nuo senų laikų priklausė girininkijai.

Nauji keliai
Dvejus metus tiestą aplinkkelį Marijam

polė - Kalvarija jau išbandė sunkiasvorės 
mašinos. Dar liko pabaigti sutvarkyti šalia

9) Buy or build a Restaurant/Catering 
facility and operate as a community facility;

10) Buy a golf course with restaurant and 
function facilities;

11) Other.
Interestingly enough, no one has been able 

to quantify the advantages of any of the future 
scenarios. For example, in scenario-7 above, 
partial redevelopment of the Club would result 
in the ownership of several apartments and 
some cash. However, there would be the loss 
of the large hall as an occasional cultural 
facility, and as revenue from regular rental as 
a venue facility. The advantage of doing this 
is not clear. It does not resolve the Club’s 
current and future operational loss. It is just 
presumed that this would be a better situation.

As there are many reasonable future 
scenarios and many opinions, perhaps an 
effort by the community organizations to 
define a purpose for the future community 
might determine the type of facility needed. 
And a survey of Club members might reveal 
a reasonable consensus of what to do next.

In the absence of any other public debate 
on the future of the Lithuanian Club, might I 
suggest that the Club Board and the Sydney 
Bendruomenė join forces? They could 
instigate a joint committee of interested 
individuals to conduct an extensive study of 
all possible and reasonable future scenarios, 
survey members and community 
organizations and compile a report listing 
prioritized recommendations. If the Club 
Board agreed to this approach, it could give 
the committee the legal mandate to produce 
the report within a pre-defined period of time. 
The resulting report could be the basis for a 
motion for a resolution by the Club members.

However, nothing vety good will come out 
in an atmosphere of procrastination and/or 
apathy. Participatioą discussion and hard 
work by many are necessary to arrive at a 
community consensus. It would seem that no 
age group has a monopoly on apathy. Where 
are the comments of the younger members of 
our community - the ones with growing 
families? They are the ones that should be 
most concerned about the future of the Club. 
Are they willing to leave the decisions about 
the future of the Club solely to the “oldies”? 
Or is it that they have already given 
Bankstown the “thumbs down”? Speak up 
now, or “forever hold your peace”!

To conclude I would like to quote what a 
great man once said, “Apathy is a big 
problem”; while a not-so-great man responded 
“but who cares?”

Tony Mikus
(aka Antanas Mikutavičius)

buvimo, 419 neįleisti į šalį, 269 deportuoti 
už nelegalų darbą. Trys deportuoti už tai, 
kad neturėjo lėšų pragyventi.

Švedija šįmet išsiuntė 260 Lietuvos pi
liečių, iš jų 73 nelegaliai dirbo, 61 nelegaliai 
gyveno, 55 neturėjo lėšų pragyventi, 40 
padarė nusikaltimus arba teisės pažeidimus. 
Iš Norvegijos deportuoti 175 Lietuvos pilie
čiai, daugiausia iš jų - 43 asmenys - padarė 
nusikaltimą ar teisės pažeidimą.

Statistika neatspindi skaičiaus tų Lietu
vos piliečių, kurie iš užsienio šalių, išskyrus 
kaimynines Lenkiją Rusiją Baltarusiją ir 
Latviją buvo išsiųsti ar neįleisti ir grįžo į 
Lietuvą sausumos keliais.

□

kelio esančių privačių asmenų žemės skly
pelius. Tiesiant šį itin svarbų aplinkkelį, už 
Kalvarijos miesto ribų Lietuvos ir Lenkijos 
pasienio link pastatytas tiltas per Šešupę bei 
eismo srautus atskirsiantis viadukas. Apy
tiksliais duomenimis, aplinkkelio įrengimas 
kainavo apie 9 mln. eurų.

Rengiant aptvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA. BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BARUOJE

Baltų Namai
Atkelta iš 1 psl.

Buvo sudarytas Komitetas iš 9 asmenų: 
po tris iš kiekvienos tautybės - latvių, estų 
ir lietuvių. 1989 m. Komitetas susirinko ap
svarstyti, kaip panaudoti Federalinės val
džios pabaltiečiams siūlomą daugiau kaip 
vieno milijono dolerių paramą. Lietuviams, 
latviams ir estams susitarus, įsteigta organi
zacija pasivadino Baltic Homes Inc., kuri 
įregistruota 1989 m. birželio 6 d. Pietų 
Australijos įstaigose.

Komitetui vadovavo architektas Algis 
Navakas. Jam pavyko surasti žemės plotą, 
ant kurio būtų galima statyti keletą pastatų 
- butų ir administracines patalpas. Savi
valdybės savo aplinkoje nebuvo palankios 
tokio “kaimo” statyboms, nes tam nepritarė 
gyventojai, skųsdamiesi ir priekaištaudami, 
kad tokie namai padidins judėjimą ir kels 
triukšmą. Surastas žemės sklypas Campell- 
bell savivaldybės ribose buvo tinkamas, tik 
reikėjo gauti iš jų leidimą statybai. Keletą 
kartų savivaldybei atmetus leidimo prašy
mą, buvo apeliuojama ir po ilgesnio bylinė
jimosi, leidimas gautas statyti namus Para
dise priemiestyje, Avenue gatvėje, apie 7 
km. nuo Adelaidės miesto centro. Fede
ralinė valdžia pateiktą projektą priėmė ir 
patvirtino.

Komiteto pirmininkas arch. Algis Na
vakas paruošė projektą, kuris buvo priim
tas ir statyba prasidėjo. 1989 m. pabaigoje 

statyba užbaigta, tik reikėjo kai kurių įren
gimų vyresniojo amžiaus asmenų patogu
mui, kurių reikalavo valdžios įstaiga. 1992 
m. atsikraustė pirmieji gyventojai: keletas 
estų, pora lietuvių ir latvių.

Baltic Communities Home Ine. direk
torių valdyba, vadovaujama architekto 
Algio Navako, dėjo visas pastangas, kad 
juose apsigyventų daugiau pabaltiečių. 
Pradžioje pabaltiečiai buvo abejingi, tik po 
ilgesnio laiko susidomėjo ir užėmė 3/4 visų 
butų. Pabaltiečių tarpe nepavyko surasti 
administracinio personalo: vedėjo, medici
nos sesutės, slaugių, virėjos irkt. Pradžioje 
teko patirti įvairių sunkumų, ypač samdant 
personalą. Teko net teismuose ieškoti pa
spirties, bandant išvengti įvairių išnau
dojimų. Visa tai teko pakelti per pirmuosius 
Baltų Namų gyvavimo metus. Vėliau, įsi- 
dirbus ir įgavus patirties, reikalai pamažu 
susitvarkė ir Baltų Namai tapo pavyzdžiu 
kitiems panašaus tipo vyresnio amžiaus 
asmenų namams. Net gautos kelios premijos 
už pavyzdingai ir sėkmingai administruo
jamus vyresnio amžiaus globos namus.

Baltų Namų Komiteto nariais buvo: 
arch. A.Navakas (pirm.), Zita Vabolienė, V. 
Baltutis, A.Lazauskienė, V.Opulskis ir kt. 
Dabartiniu metu Komitetui priklauso: E. 
Gudelis, R.Pocius ir Liucija Vaičiulevičius 
(Vaičiulevičiūtė). Švenčiant 10 metų gyva
vimo sukaktį arch. Algiui Navakui įteikta

Baltų Namų atidarymas 1992 m. Iš kairės: Zita Vabolienė, Inta Rumpe, Fed. Sveikatos 
ministras P.Staple MP ir architektas Algis Navakas.

dovana ir amžino nario vardas.
Baltų Namuose yra virš 30 butų su pilnu 

aprūpinimu. Butai šildomi ir vėsinami. No
rintieji apsigyventi Baltų Namuose, jei
gu turi nuosavus namus, privalo įnešti iki 
75 000 dolerių. Iš šio įnašo per pirmuosius 
5 metus atskaitoma po $1300 per metus. 
Likusieji, asmeniui paliekant Baltų Namus, 
grąžinami, o jam mirus, pervedami į jo 
palikimą. Finansiškai nepajėgiems, nereikia 
jokio įnašo. Iš gaunamos senatvės pensijos 
atskaitomi 85%. Baltų Namų aptarnavimas 
yra labai geras, o aplinka labai gerai pri
žiūrima: valdžios įstaigų laikoma viena iš 

pirmaujančių šioje srityje institucijų. Per 
dešimt gyvavimo metų Baltų Namuose gy
veno virš 15 lietuvių. Pabaltiečiams neuž- 
pildžius visų butų, administracija gali pri
imti bet kokios tautybės asmenis.

Baltų Namuose turi teisę apsigyventi 
visi pabaltiečiai, gyvenantys Australijoje.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis 
adresu:

Baltic Communities Home Inc.
58 Avenue Road
Paradise, S.A. 5075
Telef. 8365 3004, fax 8365 3723.

Viktoras Baltutis

“7/leilės tuištcui'' Sydnėjuje
Tokiu pavadinimu rugsėjo 29 dieną 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 
įvyko neeilinis koncertas. Programos atli
kėjus iš Lietuvos vaizdžiai pristatė Syd
nėjaus SBS radijo lietuvių programos vedė
ja Rymantė Geli. Atlikėjai - Aurelijus Šlia- 
vas ir Antanas Zakarauskas - Sydnėjuje, 
privačiame koledže, studijuoja anglų kalbą. 
Antanas Zakarauskas - puikus tenoras - yra 
Arūno Malikėno ir Virgilijaus Noreikos mo
kinys. Klaipėdoje jis baigė Stasio Šimkaus 
konservatoriją ir su aukščiausiais įverti
nimais įstojo į Klaipėdos universitetą. Stu
dijas tęsė Vatikane, Popiežiškajame Šven
tosios Muzikos Institute. Vėliau Lietuvos 
Muzikos akademijoje baigė Operinio dai
navimo specialybę. Būtų buvę labai gra
žu, jei iš Australijos Lietuvių Bendruome
nės narių ar organizacijų kas nors šiam 
jaunam ir gabiam dainininkui iš Lietuvos 
būtų pasiūlęs apmokėti vokalinio meistriš
kumo pamokas Australijoje. Neabejoju, kad 
netolimoje ateityje Antanas pakeis Virgi
lijų Noreiką Lietuvoje ar Mario Lanza - 

Po sėkmingai praėjusios muzikos ir poezijos popietės “Meilės laiškai” daugelis sydnėjiškių panoro nusifotografuoti drauge su atlikėjais 
(centre) - Antanu Zakarausku, Natalija Ricci ir Aurelijum Šliavu. Nuotrauka Danny Kalėdos..

užsienyje.
Galima tik įsivaizduoti, su kokiu rū

pesčiu Antanas, jau aštuoni mėnesiai netu
rėjęs reguliarių dainavimo užsiėmimų, išėjo 
į sceną. Nežiūrint to, Antanas Zakarauskas, 
akompanuojant Sydnėjaus Konservatori
jos lektorei-pianistei Natalijai Ricci, atliko 
vienuolika lietuvių, italų, vokiečių ir mu
zikos klasikų kūrinių. Tarp jų- St. Šimkaus 
’’Mergužėle brangi”, V.Kairiūkščio ’’Vidur
nakty” ir ’’Etiudas”, K. V.Banaičio ’’Atsi
minimas”, R.Štrauso ’’Vėlinės”, Gaetano 
Donizetti op. ’’Meilės eliksyras” (Nemorino 
romansas), F.Puccini op. ’’Tosca” (Kavara- 
dosio arija) bei neapoliečių liaudies dai
nas. Mus visus stebino Antano talentas ir 
profesionalumas.

Koncertą įdomiai paįvairino ir pratur
tino teatro režisierius Aurelijus Šliavas. 
Aurelijus baigė Teatrinio meno fakultetą 
Lietuvos Muzikos Akademijoje. Jis yra ra
gavęs ir žurnalistinės duonos: buvo TV-3 
kanalo programos ”Be taboo” redaktoriumi.

’’Meilės laiškų” koncerte Aurelijaus

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija
sveikina

Dr. *Dijoletą (%raach-Wlaksvytis,
pasiekusią aukštų mokslinių išradimų ir CSIRO įvertinimų.
Nuoširdžiai linkime dr. Vijoletai sėkmės jos tolimesniuose darbuose ir jų pritaikyme
žmonijos gerovei. Draugijos Valdyba

skaitomos eilės gražiai persipynė su An
tano dainavimu. Aurelijus Šliavas skaitė R. 
Keturakio ’’Senamadiški jausmai”, J.Kara- 
liaus “Apsvaigau nuo tavęs”, A.Jonyno 
’’Mylimosios laiškai”, P. Gaulės ’’Laukiant 
tavęs” ir kitų lietuvių autorių posmus apie 
amžinąją meilę. Vienas už kitą šie ’’meilės 
laiškai” buvo įdomesni ir šiltesni, palietę 
daugelio klausytojų širdis. Lakus Aureli
jaus balsas malonino ir mintyse lydėjo j 
pirmosios meilės dienas.

Dėkojame svečiams už nepamirštamą 
koncertą. Ačiū apsilankiusiems ir parimu
siems atlikėjus. Netolimoje ateityje tikimės 
ir vėl Antaną bei Aurelijų ne tik pamatyti, 
bet ir išgirsti.

Antanas Kramilius

Sydnėjaus tautinių šokių grupė 
“Sūkurys” 

nuoširdžiai dėkoja 
Kazimierui Butkui 

už $300 auką. M. ir K.

Peticija 
LR Prezidentui

Šių metų spalio 9 dieną LR Prezidentui 
Valdui Adamkui buvo išsiųsta Peticija, ku- 
riąpasirašė 250 Adelaidės, Hobarto, Pertho, 
Sydnėjaus ir Melbourne lietuvių.

Peticijos iniciatoriai kreipėsi į Lietuvos 
Prezidentą prašydami, kad kovotojui už 
Lietuvos laisvę - partizanui Klemensui 
Širviui-Sakalui būtų pripažintas kario sava
norio statusas ir privilegijos.

Šiuo metu Klemensas Širvys gyvena 
Kybartuose, vargingose sąlygose, kanki
namas Lietuvos laisvės karo metu gautų 
žaizdų. Lietuvos Gyventojų Genocido Ty
rimo Centras (LGGTC) atsisako pripažinti 
Širviui aukščiau minėtą statusą, kaltindami 
jį priesaikos sulaužymu ir bendradarbia
vimu su okupantais.

Klemensas Širvys 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, 1950-aisiais, kaip amerikiečių 
žvalgybos radistas, buvo nuleistas į Lie
tuvą ir įsijungė į partizanų gretas. 1951- 
siais metais paskirtas “Žalgirio” rinktinės 
vadu. 1952 m. buvo sužeistas, suimtas ir 
nuteistas 25-riems metams lagerio.

Reikia tikėti, kad Lietuvos Prezidentas 
ras galimu pakeisti LGGTS centro nutarimą 
ir Klemensas Širvys bus pripažintas ko
votoju už Lietuvos laisvę. A.M.

Mūsų Pastogė Nr. 42, 2002.10.21, psl. 3
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Lietuviai pasaulyje__________
Lietuva — garbės svečias 

Frankfurto knygų mugėje
Frankfurte prie Maino prasidėjo didžiau

sias pasaulyje leidybos verslo forumas - 54- 
oji tarptautinė Frankfurto knygų mugė. 
Lietuva yra penkioliktoji šios mugės garbės 
viešnia - pati mažiausia šalis iš iki šiol 
buvusiųjų.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo LR Prezi
dentas Valdas Adamkus su žmona, kultūros 
ministrė Roma Dovydėnienė, Frankfurto merė 
Petra Roth ir daug žymių asmenų iš Vokieti
jos ir Lietuvos.

Lietuvos ekspozicijoje, kuri vadinasi 
“Lietuva: pasakojimas tęsiasi...”, surengtoje 
spaudos konferencijoje kultūros viceministre 
Ina Marčiulionytė sakė, jogFrankfiirtoknygų 
mugėje pirmą kartą oficialiai skamba lietuvių 
kalba. Pasirengimas šiai mugei leido pasi
žiūrėti į save užsieniečių akimis, tarsi iš šalies.

Kaip sakė Lietuvos leidėjų asociacijos 
pirmininkas Saulius Žukas, ši mugė Lietuvos 
leidėjams yra didžiulis išbandymas, tačiau jų 
pastangomis lietuvių rašytojai taps artimesni 
užsienio skaitytojams.

Mugėje prisistato per 20 Lietuvos leidyklų, 

įrengti keli jungtiniai stendai, tarp jų yra ir 
lietuvių išeivijos knygų stendas. Taip pat 
eksponuojamos įvairios tematikos lietuviš
kos knygų kolekcijos, Lietuvos kultūros 
istorija pristatoma vienuolikoje katalogų.

Lietuvos tautinėje parodoje, kuri užima 
1000 kv. metrų plotą, kompiuterių termi
naluose ir stenduose supažindinama su Lie
tuvos istorija ir kultūra, pristatoma verstinės 
šiuolaikinių lietuvių rašytojų knygos, ekspo
nuojamos žinomų lietuvių knygų dailininkų 
iliustracijos, keliuose ekranuose rodomas fil
mas “Interviu su rašytojais”, taip pat čia vyks 
lietuvių džiazo muzikantų pasirodymai, lite
ratūros skaitymai, susitikimai su rašytojais.

Ekspozicijos viduryje veikia architekto 
Sauliaus Viliaus instaliacija “Istorijos pus
lapiai”. Aukštyn ir žemyn judantys popieriaus 
lapai su atspaustais senaisiais žemėlapiais, 
pirmųjų lietuviškų knygų puslapiais sim
bolizuoja Lietuvos kultūros istorijos kelią ri
joje buvusius tuščius puslapius.

Buvo surengtas poezijos ir muzikos ren
ginys “Sonatina keturiems poetų balsams, 

obojui, mušamiesiems ir kontrabosui”. Iš
skirtinį koncertą surengė po 15 metų vėl 
susibūręs legendinis Viačeslavo Ganelino 
džiazo trio.

Frankfurto knygų mugės direktorius 
Volker Neumann sakė, kad Lietuvos prisista
tymas mugėje padės atgaivinti senus Vo
kietijos ir Lietuvos ryšius ir sukelti “kultūrinį 
sujudimą” Europoje. Lietuva su Vokietija 
amžiais puoselėjo tvirtus ir ilgalaikius ryšius, 
tačiau per praėjusius dešimtmečius jie buvo 
pamiršti. "Dabar mes vėl turimeJuos atrasti, 
todėl mugė yra gera galimybė supažindinti 
Vokietijos gyventojus su šiandienine Lietu
va", - teigė mugės direktorius. "Lietuviai i 
Vokietiją atvežė beveik 30 autorių, per 
pastaruosius mėnesius Vokietijoje buvo 
išleista daugiau nei 20 lietuvių autorių dar
bų vokiečių kalba”, - tvirtino jis.

Frankfurto knygų mugėje pristatoma apie 
20 lietuvių poetų, prozininkų ir dramaturgų. 
Tarp jų - Tomas Venclova, Jonas Mekas, Al
fonsas Nyka-Niliūnas, Icchokas Meras, Gri
gorijus Kanovičius, Saulius Tomas Kondrotas, 
Eglė Juodvalkė, Sigitas Geda, Ričardas Ga
velis, Elena Jonaitienė, Jurgis Kunčinas, Jurga 
Ivanauskaitė, Justinas Marcinkevičius, Mar
celijus Martinaitis bei kiti. “K.d.”

* * *

Kaip tarptautinės knygų mugės garbės 
viešnia, Lietuva daug dėmesio susilaukė 
vokiečių spaudoje. Platų 6 psl. straipsnį apie 

Lietuvos literatūrą, ypač dabartinę, išspaus
dino garsusis vokiečių savaitraštis “Der 
Spiegei” (Nr.40). Autorius Christian Habbe 
apžvelgia Lietuvių rašytojų vietą bei tema
tiką, kai Vidurio ir Rytų Europa pergyvena 
milžiniškus pokyčius pereinant iš komunis
tinio socializmo į gana laisvą demokratiją. Jis 
taip pat apsidžiaugia (kaip vokietis), kad šalia 
anglų kalbos įtakos, kuri tą Europos dalį už
plūdo masiškai, Lietuvoje šiek tiek vietos liko 
ir vokiečių kalbai. Kaip pirmą svetimą kalbą, 
ją yra pasirinkę visgi apie ketvirtis Lietuvos 
mokinių. (Į šį "Der Spiegei" straipsnį mūsų 
dėmesį atkreipė dr. Ramutis Zakarevičius. 
Red.)

Iš Europos ką tik grįžusi sudnėjiškė Pa
jauta Pullinen pranešė, jog gausiai iliustruotą 
ir palankų straipsnį apie lietuvių literatūrą 
atspausdino keleiviams skirtas Vokietijos 
geležinkelių žurnalas “Mobil” Nr. 09/2002, 
autorius Kai-Uwe Scholz. Čia išvardijama 
šiuo metu rekomenduojami lietuviški beletris
tikos vertimai į vokiečiųkalbą: Teodoras Čet
rauskas: “Als ob man lebte”, Jurga Ivanaus
kaitė: “Die Regenhexe” (liet “Ragana ir lie
tus”), Jurgis Kunčinas: “Mobile Rontgensta- 
tionen”, Renata Šerelytė: “StemederEiszeit”.

Frankfurto knygų parodos proga Lietuva 
sukūrė 2 elektroninius tinklalapius:

www.litauen2002.de ir
www.booksfromlithuania.lt

“MP” inf.

Vargų netrūksta ir Londone
Jau keleri metai, kaip lietuviai darbo ieško užsienyje ir ten dažniausiai dirba nelega

liai. Tarp tokių kraštų yra Anglija, nes po Kovo 11-osios ji buvo viena iš pirmųjų, leidusi 
lietuviamsįvažiuoti bevizos. Labai pasikeitusią irjau nepatrauklią padėtį aprašo “Lietu
vos ryto ” klaipėdietė žurnalistė Aušra Pilaitienė (spausdiname sutrumpintai). Red.

"Kasdieninė migrantų būsena - nuolati
nė įtampa. Dėl savo bėdų niekam nepasiguo- 
si - Anglijoje geriausia neturėti Jokių drau
gų, kad nebūtum išduotas policijai ir depor- 
tuotasnamo. Čiaesi beteisis, trečiarūšis žmo
gus", - prisipažino žurnalistei trejus metus 
Londone nelegaliai gyvenantis trisdešimt
metis Arūnas iš Anykščių. Anot jo, visus 
metus Londone tenka dirbti juodžiausius 
darbus vien už tai, kad surinktum pinigų 
sumą, kurią sumoki už įvažiavimą į šalį ir 
būtiniausius dokumentus.

Londone gyvena didžioji dalis į Didžiąją 
Britaniją dirbti nelegaliai atvykusių lietuvių. 
Kiek jų yra iš viso, niekas negali pasakyti. 
Vieni teigia, kad atvykėlių iš Lietuvos yra 
apie 50 000, kiti - apie 200 000. Tačiau visi 
skaičiuotojai vieningai sutaria dėl vieno - 
nelegalių lietuvių migrantų Londone yra la
bai daug ir pastaruoju metu vis daugėja.

Važiuodami į darbą arba atgal lietuviai 
autobusuose ar metro vis dažniau girdi gim
tąją kalbą. Tačiau ilgiau čia gyvenantys tik 
klausosi pasiilgtos ausiai šnekos, bet patys 
neišsiduodą esą tautiečiai. “Sutikai lietuvį - 
trenk į snukį, beveik visada bus už ką", - 
kalbėjo dar tik keletą mėnesių Londone dir
bantis marijampolietis.

Daugumos migrantų, kuriuos kalbino 
žurnalistė, teigimu, į Didžiąją Britaniją iš 
Lietuvos bėga slėptis įvairiausi nusikaltėliai 
- vagys, plėšikai, net ir žudikai, daugelis jų 
čia gyvena svetimomis pavardėmis, su pa
dirbtais dokumentais. Nemažai žmonių čia iš 
gimtinės atveja didžiulės skolos. Tik dalis 
lietuvių atvažiavo į Angliją netekę bet kokios 
vilties rasti darbo namuose ir išmaitinti šeimą.

Rrieš kelerius metus įvažiuoti į Londoną 
didesnių problemų nebuvo - turizmo agen
tūrose kelialapius įsigiję ir turistiniais auto
busais atvykę žmonės Anglijoje tiesiog pa
silikdavo. Pastaruoju metu pažintinių kelionių 
į Angliją iš Lietuvos sumažėjo, agentūrų dar
buotojai stengiasi atidžiau rinkti keliauto
jus. Be to, Anglijos pasienyje turistų laukia 
didžiuliai išbandymai - kartais žmogų ka
mantinėja kelias valandas, ieško įvairiausių 
priekabių

Dėl nelegalaus darbo ieškotojų dažnai ken
čia tik Lietuvos piliečiai, kurie iš tikrųjų no-
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ri pamatyti Londoną. Už turistinę kelionę pini
gus sumokėję žmonės taip pat neretai privers
ti grįžti atgal taip ir neišvydę nei Westmins- 
ter’io rūmų nei Big Ben’o, nei Tower pilies 
ir tilto. Vasarą bandoma nusigauti į Angliją 
ir jūrų keliais. Pernai Anglijos uostuose buvo 
sulaikytos dvi Lietuvos jachtos, atplukdžiu- 
sios į šalį po vienuolika migrantų. Kapitonams 
iškeltos baudžiamosios bylos.

Neturint pažinčių ir nežinant žiaurių ne
legalaus gyvenimo taisyklių įsidarbinti Lon
done labai sunku. 35 metų alytiškė pasako
jo, kad trise pasiekę Londoną ir susiradę var- 
ganą būstą, darbo ieškoję daugiau kaip du mė
nesius. Iš namų pasiimti pinigai baigėsi, bū
davo, kad žmogui dieną tekdavo išgyventi tik 
su viena bulve. Susirengus išvykti reikia turėti 
bent minimaliąpinigų sumąpirmiesiems mė
nesiams. Kai kurie atvykėliai sakė prieš kelio
nę pardavę net vienintelį savo turtą - butą.

Nelegaliai atvykę lietuviai dažniausiai 
dirba prasčiausius darbus statybose ar vieš
bučiuose, jie neatsisako jokių net ir pavojingų 
bet gerai atlyginamų užduočių Vieni jų įsi
darbina tiesiogiai, dažniausiai pateikę suklas
totus dokumentus, kiti per tarpininkaujančias 
įmones, tačiau tada ir taip nedidelis atlygini
mas dar labiau sumažėja.

Londone nemažai lietuvių ir rusų užsiima 
dokumentų padirbinėjimu - už nemenką kai
ną čia gali nusipirkti pasą su viza, darbo lei
dimą, įvairių pažymėjimų. Kartais sumokėję 
avansą ar visą sumą žmonės apgaunami - 
sutartoje vietoje asmuo su žadėtu dokumentu 
nepasirodo. Seniau atvykusieji užsiima ne
legalų įdarbinimu, už paslaugą imdami 100- 
150 svarų sterlingų.

Svetimame krašte ieškotos laimės neradę 
žmonės paguodos ieško Šv.Kazimiero baž
nyčioje Hackney rajone. Sekmadieniais per 
mišias ji paprastai būna pilnutėlė. Po mišių 
žmonės neskuba namo - šalia įrengtoje sve
tainėje galima užsisakyti “Švyturio” alaus ir 
pabendrauti. Skelbimų lentoje - ieškančių
jų darbo ir buto skelbimai. Ne vienas gerai 
angliškai kalbančio kunigo Petro Tverijono 
bei jam talkinančių moterų prašo išversti į 
anglų kalbą ar iš jos įvairius dokumentus, 
padėti išsisukti iš keblios situacijos. Trejus 
metus Londone dirbančiam klebonui P.Tve- 

-rijonui jau teko krikštyti čia gimusius lietuvių

Nuotraukoje - parduotuvė “Baltika” Londone.

vaikus, atlikti vestuvines apeigas, pašventin
ti už paskolas įsigytus namus. Tačiau tokių 
atvejų nėra daug.

Tame pačiame Hackney rajone yra didžiu
lis turgus, kuriame gali nebrangiai nusipirkti 
įvairiausių lietuviškų prekių - nuo kompak
tinių plokštelių iki kruopų ir konservų. Tarp 
prekeivių bei pirkėjų - nemažai lietuvių ir 
rusų. Šviežių lietuviškų produktų lietuviai 
randa prieš dvejus metus įsikūrusioje par
duotuvėje “Baltika”. Čia gausi “Švyturio” 
alaus, “Bočių” duonos, šaldytų tarkuotų 
bulvių cepelinų. Nuo prekystalių greitai 
išgaruoja kefyras, baltas varškės sūris, saldūs 
sūreliai, grietinė, sviestas. “Baltikos” pardavė
ja sakė, kad parduotuvė - dar vienas lietuvių 
centras. Čia užsuka vietiniai gyventojai, 
ieškantys darbininkų, nuomojantys butus. Iš 
čia į Lietuvą ir Latviją už užmokestį du kartus 
per mėnesį vežami pirkiniai bei lauktuvės 
namiškiams. Dažnokai į namus siunčiami 
drabužiai - jų čia galima įsigyti daug pigiau 
negu Lietuvoje. Brito individualioje statybos 
ir remonto darbų įmonėje dirbantis 32 metų 
vyras iš Pakruojo teigė per savaitę gaunąs apie 
250 svarų (apie 1400 litų). Nelegalų 
vertinimu, tai - geras uždarbis. Šiam vyrui 
pasisekė dar ir dėl to, kad toje pačioje vietoje 
dirba jau beveik metus.

Viešbučiuose dirbančioms lietuvėms leng
viau. Net ir penkių žvaigždučių Londono vieš
bučiuose jau žino, kad moterys iš Lietuvos 
tvarko kambarius greitai ir labai kruopščiai, 
klientai jomis nesiskundžia. Merginos ir 
moterys taip pat tvarko londoniečių namus, 
slaugo bei prižiūri invalidus, senukus.

Nemažai lietuvių Londone gyvena su 
padirbtais dokumentais, tačiau darbdavių tai 
nelabai domina. Pinigus už darbąjie perveda 
į nurodytą sąskaitą banke. Paprastai tai būna 
legaliai gyvenančio žmogaus sąskaita, nes 

nelegalai jų atsidaryti negali. 
Už vadinamąjį pinigų “išgry
ninimą” - paėmimą iš sąs
kaitos - kortelės savininkui 
reikia duoti apie 10% sumos. 
Tokiais metodais uždarbiauja 
ir darbo leidimus įgiję lietuviai.

Jau metus Anglijoje gyve
nantis Audrius iš Marijampo
lės teigė nė karto nebuvęs 
Londone centre, nes jam tai 
visiškai neįdomu. Kasdien 
keliauja vieninteliu maršrutu: 
namai - darbas - namai. Vi
sus vakarus jis leidžia gulė
damas ant lovos ir įsmeigęs 
akis į televizoriaus ekraną 
arba klausydamasis verks

mingų lietuviškų melodijų. Keturiasdešimt
metė Margarita džiaugėsi vieną šeštadienį 
nuvykusi į Botanikos parką, kitą - pavaikš
čiojusi aplink Tower tiltą, nuėjusi į Šv.Povilo 
katedrą. Į klausimą, ar daugiau nėra ko ap
žiūrėti, ji atsakė iš karto: kiekvienas išvažia
vimas į miestą - didžiuliai pinigai. Ji negali 
ryžtis mokėti 12 svarų už bilietą į Tower tvir
tovę ar 15 svarų už įėjimą į Madame Tussaud 
vaškinių skulptūrų muziejų. Lietuviai daž
niausiai atsipalaiduoja savaitgaliais savo 
ankštuose kambariuose, nusipirkę alaus arba 
tarp nelegalių migrantų populiaraus nebran
gaus į skardines pilstomo sidro (cider). 
Daugiau uždirbantys penktadieniais nueina 
pasilinksminti į alaus ar striptyzo barus.

Jeigu ramiai elgsiesi, niekam neužkliūsi, 
Londone ir nelegaliai gali gyventi ilgai. Tai 
žurnalistei teigė ne vienas lietuvis. Dažniau
siai migrantai įkliūva apkvaitę nuo alkoholio 
ar narkotikų, ėmę siausti bei triukšmauti. Ne
apsikentę kaimynai ar barų apsaugos dar
buotojai tada iškviečia policiją. Į teisėsaugos 
akiratį neretai patenka ir apsivogę lietuviai. 
Tačiau ir tyliai gyvenančius lietuvius Londone 
persekioja baimė - apie tave policijai gali 
pranešti tautietis. Teigiama, kad už vieną 
išduotą nelegalų asmenį mokama apie 500 
svarų. Prieš porą metų tokiu verslu vertėsi 
vienas panevėžietis. Esą gerai uždirbęs jis 
Panevėžyje pasistatęs namą, Palangoje nusi
pirkęs butą kuris neaiškiomis aplinkybėmis 
buvo padegtas. Spėjamą kad taip atkeršijo jo 
dėka namo deportuoti lietuviai.

2000 metais iš Didžiosios Britanijos į Lie- 
tuvądeportuoti 1372,pernai-1275 nelegalūs 
migrantai. Įsivaizduodami, kiek nelegalių 
migrantų savo išsvajotąja šalimi renkasi 
Didžiąją Britaniją kai kurie šalies politikai 
skambina pavojaus varpais ir siūlo keisti per 
siūles braškančią imigracijos sistemą. □
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Žiliūtės kampelis
Sveikata

Iš nerašytinių laikų tradicijos būdu išliko gydymai 
žolelėmis, maldomis, o kai kur ir kerėtojais. Nuo XV a. jau 
yra dokumentų apie karalių ir kunigaikščių sveikatos 
problemas.

Iš D.L.K. Vytauto laiško Ordino Magistrui 1426 m,
... Šviesioji ponia Julijona, mūsų mylima namų ponia, jau beveik visi metai Dievui 

nusprendus serga, ji diena iš dienos skundžiasi savo sveikata ir nieko negali valgyti... 
Jeigu Jūs savo namuose arba savo šalyje turite kokį nors vidaus ligų gydytoją ir, kaip 
mes girdėjome, vieną tokį Toninėje giria, kad mums jį, kuo geresnį, lieptumėt atsiųsti. 
Tuo Jūs mums didžiai maloniai pasitamautumėt...

Elbingo komtūras rašo Ordino Magistrui 1426 m.
Jau kuris metas pono karaliaus (Jogailos) neapleidžia sunki liga ir kojų silp

numas, jį net iš laivo nešti turėjo... Ponas karalius labai geidžia ir prašo magistrą 
Henriką atsiųsti akių gydytoją jei Jūsų kilnybėje malonybei panorėtų atsiųsti.

D.L.K. Vytautas rašo Ordino Magistrui 1427 m.
... jau suėjo trys savaitės, kai mes susirgome, bet su Dievo pagalba dabar mums 

geriau, tai mes jau vaikštome, stovime ir sėdime, tik dar mes šiek tiek nuo vidinio 
karščio kenčiame. Taip pat mūsų mylima šviesiausioji namų ponia dar serga...

Iš Martyno Bielskio “Lenkijos kronikos” 1492 m.
... karalius Kazimieras (Jogailaitis), išvažiavęs iš Vilniaus į Trakus, ten susirgo. 

Į Gardiną atvežė sergantį, o ten jam prisimetė dizenterija, nuo kurios kuo toliau 
tuo labiau silpnėjo; kai daktarai jo pagydyti nesugebėjo, gydė vienas bernardinas 
rupia duona ir keptomis kriaušėmis, tada pradėjo tinti. Ir paprašė gydytojų, kad 
jam pasakytų, ar išgyvens, ar ne? Pasakė jam tiesą. Taigi, kad mirs, pasakė.

Lenku kronikininkas Miechovita (1456 - 1523) rašo:
Tuo metu pirmą sykį į Lenkiją atnešta prancūziška liga (sifilis). Iš Romos į 

Krokuvą ją atnešė viena moteris, kuri ten lankėsi atlaiduose.
Žygimantas Augustas rašo Mikalojui Radvilai 1551 m.
... duodame žinią kad tai vočiai atslūgus Jos Didenybės Karalienės (Barbo

ros) sveikata ėmė taisytis, ir kojos, kurios buvo gerokai patinusios, viena jau visai 
atsileido, tik šalia tos vietos atsirado kitas kietulys, ir kai atsivėrė, iš jo pradėjo 
tekėti kažkoks rudas skystis, tai šiandien trečia diena Jos Karališkąją Didenybę 
krečia drugys.

Paprastų valstiečių ar miestiečių ligomis kronikininkai nesidomėjo, tačiau 
žinių apie juos randame teismų knygose. Bet apie juos - sekančiame kampelyje.

Į Ū REDAKCIJOJ PRŠTO
Augsburgo liet gimnazijos abiturientų suvažiavimas

Šių metų birželio 22-23 dienimis Toronto 
mieste, Kanadoje, įvyko istorinis 1947 m. bai
gusių gimnaziją mokinių suvažiavimas. Tų 
laikų pasitraukusių iš Lietuvos Vokietijon 
gimnazijos “rūmai" Augsburgo priemiestyje 
Haunstettene buvo tikrai varginga pastogė, 
vadinama baraku. Patalpa buvo neapšildoma, 
todėl mokiniai ne kartą suole sėdėjo su paltais. 
Klasių kampuose buvo malkomis kūrenami 
pečiukai, kuriems kurą parūpindavo patys 
mokiniai ir mokytojai. Tokiomis sąlygomis 
“šauniąją” gimnaziją baigė trys laidos jauni
mo. Šiame rašinyje prisiminsim antrąją laidą.

Likimo išblaškyti po platųjį pasaulį, ne
pabūgę tolimesnių kelionių, po 55 metų į

Kanadą suvažiavo 11 buvusių “klasiokų”: 
Gražina Balsytė ir \ytautas Burokas (Kali
fornija), Nijolė Šalčiuvienė-Jagėlaitė (New 
York), Danutė ir Algirdas Šilbajoriai (Flo
rida), Edmundas Vambutas (Now York’o 
valstija), Aldona Ščiukaitė-Meiluvienė 
(Chicago). Visa grupė kanadiečių: Gražina 
Lapicnė-Merkclytė (Torontas), Irena Jako- 
wich-Dambrauskaitė (Torontas), Birutė Jasi- 
ncvičiūtė-Petnišaitienė (Waterloo - Toronto 
apylinkė) ir iš toliausiai - Algirdas Liubinas 
(Essendon, Australija). Suvažiavime negalėjo 
dalyvauti Antanas Rutkauskas-Rutkus 
(Ottawa) ir Vida Mikailaitė-Kabailienė 
(Canberra, Australija).

Pirmąją dieną susipažinimas ir oficialioji

Padėka
Mieli Australijos lietuviai,
Labai dėkojame visiems, rinkusiems parašus ir pasirašiusiems akcijoje “Vie

na Tauta”, kuri sutapo su pilietybės klausimo svarstymu Lietuvos Respublikos 
Seime. Jūsų parašai buvo išsiųsti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir 
įstatymą teikusiam Seimo Žmogaus teisių komitetui.

Norėtume pasidžiaugti gera žinia, kad Seimas priėmė Pilietybės įstatymo 
pataisas, suteikiančias galimybę lietuvių kilmės asmenims išlaikyti arba priimti 
Lietuvos pilietybę.

Šia proga norėtume padėkoti ir kitų kraštų lietuviams - Norvegijoje, JAV, 
Švedijoje, Anglijoje, Belgijoje, Vengrijoje - aktyviai įsijungusiems į šią akciją.

Jūsų veikla yra labai svarbi Lietuvai ir po pasaulį išsibarsčiusiems lietuviams. 
Dirbdami kartą pajuntame, kad mus jungia tautiškumo jausmas ir meilė Tėvynei.

Būkime ir likime VIENA TAUTA!
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

dalis įvyko Gražinos ir LR Garbės konsulo 
Toronte Hario Lapų rezidencijoje. Šeimininkų 
gražiai priimti ir pavaišinti, klasiokai (kai 
kurie su žmonom ar vyrais) susibūrė svečių 
priėmimo kambaryje. Buvęs klasės seniūnas 
AŠilbajoris oficialiai atidarė suvažiavimą ir 
perskaitė trečiosios laidos klasės seniūno 
Algio Giedrio atsiųstą sveikinimą. Susikau
pimo minute buvo pagerbti trys mirusieji 
klasės draugai: Pranas Šimkus (Australija), 
Rimvydas Karosas (Bostonas) ir Danutė Sa- 
vickaitė-Birutienė (New Jersey). Po to A.Šil- 
bajoris perskaitė porą dar gimnazijoje rašytų 
feljetoną o G.Balsytė specialiai suvažiavimui 
sukurtą lengvo stiliaus poemą. Malonioje 
draugystėje buvo mintimis nukeliauta per 
Atlantą, į Bavarijos miestelio Haunstetteno 
barake praleistas dienas, kur šaltam kambary 
susigrūdę suoluose kartu sėdėjom, mokino
mės, draugavom ir išdykavom.

Atvykdami į suvažiavimą kiekvienas 
buvom pasižadėję trumpai papasakoti apie 55 
metus užtrukusią praeitį - nuo Vokietijos iki 
šių dienų. Vieni buvo iš anksto pasirašę, kiti, 
čia pat iš atminties papasakojo apie savo 
prabėgusius dešimtmečius. Buvo perskaityta 
negalėjusios atvykti Vidos Kabailienės die
noraščio santrauka ir trumpas Antano Rutkaus 
laiškas. Buvo nepaprastai įdomu išgirsti apie 
kiekvieno nueitą kelią nuo pat imigrantams 
privalomo darbo metą iki triūso ir pasiryžimo 
darbe bei moksle, siekiant pagerinti savo ir 
šeimos gerovę. Malonu pastebėti, kad ne 
vienas pasiekė aukšto mokslo laipsnį, o ka
daise Augsburge išduoti gimnazijos diplomai 
buvo pripažinti visuose kraštuose.

Tuo pačiu buvo prisiminti ir buvę gimna
zijos mokytojai bei auklėtojai, iš kurių tada 
sėmėmės žinių. Jų dėka prieš 55 metus išėjom 
į pasaulį, atmintyje ar juodraščiuose nešda- 
miesi suteiktą mokslą. Prisiminėm ir kai kurių 
pavardes: direktorių A. Vasiliauską, klasės 
auklėtoją V Sčesnulevičią mokytojas: P Orin- 
taitę-Januticnę, O. Saulaitienę, Vasiliauskienę, 
mokytojus - Viliamą J.Linkevičių, B.Gasiū-

ną Bartkų, A.Šapoką kun. VZakarauską ir 
kitus. Po prisiminimų ir diskusijų E. Vambutas 
parodė iš gimnazijos dienų gražiai pagamintą 
videojuostą o per visas kalbas ir pasakojimus 
Edmundas ir toliau filmavo.

Pirmoji suvažiavimo diena baigėsi visiems 
dalyviams vakarieniaujant (ir šokant!) šau
niame “Old Mill” restorane.

Antrąją dieną sekmadienį, abiturientai 
naujai pastatytoje jaukioje Prisikėlimo baž
nyčioje dalyvavo šv. Mišiose, pasišnekučiavo 
su seniai matytais pažįstamais ir visi nuvyko 
į Lietuvių Namus pietums. Pagal tradiciją 
suvažiavimo svečiai per garsiakalbį buvo pri
statyti visiems pietautojams.

Pasistiprinę cepelinais, kugeliu, suvažia
vimo dalyviai buvo pakviesti į Toronto gy
ventojos Irenos Jakowich-Dambrauskaites 
jaukų butą laisvam ir draugiškam pobūviui. 
Prie vyno, kavutės ir gardžių užkandžių 
skambėjo pokalbiai, juokas ir dainos, kadaise 
dainuotos, bet niekad neužmirštos. Visi da
lyviai pasijuto lyg sugrįžę į gimnazijos suolą 
Vokietijoje, tolimame Haunstetteno miestely
je. Ten “zubrijom”, dalinomės špargalkom, 
dainavom, šokom, išdykavom ir ruošėmės 
gyvenimui, kuris mus išblaškė po visa paša-.' 
lį. Tiesiog stebuklas, kad po tiek metų pajė- 
gėm susitikti ir atnaujinti mokslo dienų 
draugystes.

Negailestingas laikas ir vėl mus išsky
rė. Su šypsenom ir ašarom, dainuodami 
“Namo broliukai, namo, jaunieji...” palikom 
vaišingąjį Torontą senus draugus ir naujus 
pažįstamus. Likom nepaprastai dėkingi vi
siems, kurie iš toliau ar arčiau atvyko, kurie 
padėjo suvažiavimą organizuoti, o ypač 
šeimininkėms Gražinai ir Irenai, kurios vi
sus priglaudė, pašvęsdamos daug energi
jos ir laiko.

Taip pat visi esame dėkingi E.Vambutui, 
A Šilbajoriui ir ypač Gražinai Lapienei už 
organizacines pastangas. Be jų šis suvažia
vimas nebūtų įvykęs.

Gražina Balsys, Kalifornija

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Radęs liūdnoj padėtyje, 
Jo mašiną apdaužytą, 
Supermarketo plėšikų, 
Nors suspausta širdim Pijus, 
Tarė: “nenuleiskim nosių, 
Aš ją pats atremontuosiu!” 

Loreta ir Pijušėlis, 
Dumia keliais kaip pašėlę, 
Jei kas jų pagalbos moja, 
“Pilnu gazu” pravažiuoja, 
Kad netektų ir vėl likti, 
Pririštiems prie eukalipto!

Dūzgia plentu “aparatas” 
Jau Sydnėjaus bokštai matos: 
“Ten moteris gal bėdoje, 
Kad sustotume mojuoją 
Mes atgal jai pamojuokim, 
Ir su vėjais pravažiuokim!”

Į Pijaus kiemą “įsmukę”, 
Link garažo jie pasuko, 
Vakaro tyloj be vėjo, 
Mašinėlė sudrebėjo, 
Skaudžiai subarškėjus sėdos; 
Tik viens ratas tolyn rieda!

___________Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Australija - nuostabiausia šalis
Prieš porą mėnesių į Sydnėjų iš Lietu

vos atvyko du jauni žmonės. Tai vyras ir 
žmona - Jonas ir Viktorija. Jis yra verslo 
konsultantas, o ji - reklamos projektų va
dovė. Į Australiją jie atvyko ieškoti naujo 
gyvenimo ir iki šiol nesuabejojo savo pa
sirinkimu. Kelionę ir pirmuosius gyvenimo 
įspūdžius Lietuvos jaunimo žurnale labai 
gražiai ir vaizdingai aprašo Viktorija.

Pati kelionė į Australiją buvo ilgoka. 
Iki Kuala Lumpur lėktuvas buvo pilnas ir 
kelionė labai varginanti, tačiau vėliau iki 
Sydnėjaus, pakeitus lėktuvą, kelionė buvo 
tikrai gera. Sydnėjuje juos pasitiko jau 
seniai čia atvykę draugai ir būsima Jono 
bendradarbė. Jie apsigyveno gražiame 
Chatswood priemiestyje. Prieš atvykdami į 
Australiją jie nemažai pasiskaitę apie šio 
krašto gyvenimą ir žmones. Žinojo, kad 
Australija yra pietiniame pusrutulyje, kad 
čia nesimato Grigo ratų, o yra Pietų Kry
žiaus žvaigždynas ir, gyvendami apačioje 
žemės, jie vaikšto “aukštyn kojom.” Kurį 
laiką pagyvenę Australijoje jie pastebėjo, 
kad daugumoje čia gyvenimas yra be dide
lių rūpesčių, per pertrauką daugelis pietus 
valgo sėdėdami ant suoliuko ar net tiesiog 
gatvėje. Nuotraukos daromos ir ryškina
mos vaistinėse, saulė nusileidžia labai grei
tai. Kaip sako Viktorija, čia nėra varškės, 
balto sūrio, cepelinų, juodos duonos ir ki
tų Lietuvoje mėgiamų valgių. (Atrodo, kad 
jie dar nėra buvę mūsų Lietuvių Klube, 
kur galima gauti ir cepelinų, ir kugelio, ir 
kftų lietuviškų skanumynų. Taip pat daug 
kur galima gauti juodos ir kitokios 
europietiškos duonos. Patys australai yra 
paprasti ir draugiški, į viską reaguoja su 
šypsena ir sako “no worries”. Mieste dau
gelyje vietų negalima viešai rūkyti ir gerti 
alkoholio, o kavinėse ir restoranuose yra 
padarytos atskiros vietos rūkantiems.

kur - kaip?
Cigarečių kainos, palyginus su Lietuva, yra 
labai didelės, nors daugelis kitų dalykų 
yra net dvigubai pigiau nei Lietuvoje.

Daugelis australų, su kuriais jie susipa
žino, nėra buvę išvykę iš Australijos, nes 
sako, kad Australija yra pats geriausias 
kraštas ir nėra reikalo jiems kur nors vykti. 
Panašiai sako ir azijiečiai, kurie veržiasi į 
Australiją visokiais būdais ir čia jų yra jau 
gana daug.

Turėdami truputį laisvo laiko, jie vieną 
savaitę nuskrido į Magnetic Island, aus
tralų sutrumpintai vadinamą Maggie. Ši 

' puiki kurortinė sala Viktorijai priminė rojų 
su puikiais balto smėlio paplūdimiais, pal
mėmis, nuolatine saule ir 28 laipsnių šilu
mos žiema. Čia jie abu pirmą kartą pamatė 
kengūras, kakadu papūgas, koalas, koko
sines palmes su kokoso vaisiais. Buvimas 
ir vasarojimas šioje nuostabioje Maggie 
saloje buvo labai įdomus ir geras, kad net 
išvažiuoti nesinorėjo, nes tuo laiku Sydnė
juje buvo žiema. Sekančių atostogų metu 
jie planuoja važiuoti rytine Australijos 
pakrante. Jiems sunku net įsivaizduoti, kad 
žemyno viduryje yra dykumos bei didžiuliai 
ežerai, o prieš įvažiuojant į ten, jau žemė
lapyje yra perspėjimas, kad nėra vandens, 
maisto ir kuro, kad kelionė yra pavojinga, 
nes kelyje gali pasitaikyti nuodingų gy
vačių, vorų, krokodilų bei kitų pavojingų 
gyvūnų. Tačiau vis vien Viktorija, rašydama 
savo draugams ir Lietuvos jaunimui, sako, 
kad, nors gyvenimas čia ir yra “aukštyn 
kojom”, bet Australija yra pati nuostabiau
sia šalis, kokią ji iki šiol yra mačiusi.

Įdomūs palyginimai
Rašydama apie savo naują kraštą - 

Australiją - Viktorija pateikia įdomių faktų, 
pvz.: Aussies - taip save vadina australai, 
Australija yra net 117 kartų didesnė už 
Lietuvą. Australijoje gyvena tik 5.4 karto 
daugiau žmonių nei Lietuvoje. Canberra - 
Australijos sostinė. Sakoma, kad ji buvo 
įkurta, kai Sydnėjus ir Melbournas nesu
sitarė, kuris miestas iš jų bus Australijos 
sotinė. Vegemite - tautinis valgomasis 
kremas su vitaminais, ypač valgomas 

jaunimo ir sponinmKų, oet naujiesiems 
australams jis nepatinka. Pbži avimas auto
mobiliu neprisisegus diržo, baudžiamas 
gana smarkiai, o numetus nuorūką ar šiukš
les pro automobilio langą baudžiama iki 
800 litų bauda. Bilietas į kiną 26 litai, o 
antradieniais tik 18. Benzino litras apie 1.9 
lito. Namai Sydnėjuje yra brangūs, nors 
kituose miestuose daug pigesni. Specia
listas ir mokslus tik baigęs žmogus per 
mėnesį uždirba apie 5500 litų. Australijos 
eilinis pilietis išeidamas į pensiją privalo
mo draudimo fonduose turi sutaupęs iki 
400 000 litų ir juos gali atsiimti sulaukęs 
60 metų amžiaus.

Atrodo, kad ši naujai atvykusi jaunų 
lietuvių pora yra labai patenkinti gyvenimu 
Australijoje ir tikiu, kad greitai jie susipa
žins ir su vietiniais lietuviais.

Pasitaiko ir taip
Seniau Sydnėjaus Lietuvių Klube, o 

daugiau gal privačiai, buvo paplitęs ir mė
giamas pokeris. Vėliau dauguma jį pakeitė 
proferansu ir būdavo, kad sekmadieniais 
Klube jį lošdavo net prie trijų stalų. Tai 
būdavo turtingųjų, vidutinių ir pensininkų 
kompanijos. Šiandien, kai nemažai buvusių 
lošėjų gal jau lošia Anapilyje, o kiti jau 
suseno, dar kartais susidaro vienas stalas ir 
tas dažnai būna nepilnas, Ką padarysi, 
laikas daro savo.

O prisimenant pokerį, tai vieną kartąjį 
lošė jaunimas. Pagaliau, o tai retai pasitai
ko, visi gauna geras kortas. Bankas didė
ja, kol galiausiai vienas lošėjas pasako, 
kad neturi daugiau pinigą bet nori toliau 
lošti. Vaikinas prašo palaukti ir, nuėjęs į ki
tą kambarį, paskambina tėvui, kuris gyve
na visai netoli. Tėvui jis ir sako: "Tite, ran
kose turiu čirvų tūzą, karalių, damą ber
niuką ir dešimkę. Tai karališka eilė! Nie
kas negali turėti geresnės, bet partneriai 
irgi turi geras kombinacijas. Prašau, atvežk 
pinigų, nes jie sutiko palaukti.” Tuojau pat 
atvažiuoja tėvas su pinigais, tylėdamas pa
žiūri į sūnaus kortas, jas užverčia ir ima 
ant stalo krauti pluoštą pinigų. Matydami 
tai, partneriai meta kortas ir tėvas su sūnum 
pasiima pinigus. Vėliau sūnus sako tėvui: 
"Kam tu juos išgąsdinai su tokia krūva 

pinigą jie būtų dar toliau lošę, o dabar iš

Pirmas aukso 
medalis - lietuviui

Nuotraukoje - Tomas Vaitkus.

Pirmoji pasaulio dviračių sporto čem
pionato Belgijoje diena Lietuvai sužibo 
auksu. Dvidešimtmetis Tomas Vaitkus 
praėjusią savaitę tapo planetos čempionu 
jaunimo (iki 23 metų) asmeninėse 33.7 km 
lenktynėse. “Jis lėkė tarsi "Ferrari", - taip 
įspūdingą T.Vaitkaus važiavimą vadino 
Italijos sporto specialistai.

Nuo pat starto greičiausiai pedalus my- 
nęs T. Vaitkus, kurio garbei po finišo skam
bėjo Lietuvos himnas ir aidėjo kelių dešim
čių lietuvių sirgalių šūksniai: “Lietuva!” ir 
“Ačiū!”, nuotolį įveikė per 38 min. 40.80 
sek. Sidabrą iškovojusį rusą Aleksandr 
Bespalov lietuvis aplenkė net 41.69 sek.

"Medalio tikėjausi. Bet vis tiek sunku 
patikėti pergale ”, - po finišo sakė T. Vaitkus, 
iki šiol pergales skynęs tik treko lenktynėse 
- jis buvo tapęs pasaulio jaunių komandų 
varžybų čempionu. “L.r.” 

karto viską suprato Tada tėvas ir sako 
sūnui: "Matau, kad tu dar nežinai 
pagrindinių pokerio taisyklių: pirma jei 
tau gerai sekasi, būk kilnus ir nenumauk 
partneriui paskutinių kelnių, antra — 
niekuomet garsiai nesakyk, kokias kortas 
tu turi ir trečia - trys čirvai ir du. būgnai, 
tai dar ne karališkoji eilė. ”

* Alaus mėgėjai vienas kito klausia, kas 
gali būti blogiau už šiltą alų? Ir vienas iš jų 
atsako - tik visiškas jo nebuvimas.

Heinrich Rossmann

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

Tęsinys, pradžia MPNr. 34
Viršuje pritvirtinome tinkamą dėžės 

užvožą kurį plonai aptepėme moliu, ir 
mūsų įėjimas tapo nepastebimas. Mūsų 
šeimininkė labai šneki, visada randa apie 
ką pakalbėti. Ji gali kalbėti kaip advokatas. 
Pusryčiaudavome ir pietaudavome virtu
vėje prie suolelio, kad kuo greičiau būtų 
galima viską paslėpti. Aš sėdėdavau ant 
kibiro, o Žvirblis - ant kėdutės.

1947 m. gruodžio 22-oji mūsų gyveni
mo slėptuvėje diena. Šįryt vėl pusryčia
vome viršuje, o dabar lindime slėptuvėje, 
nes buvo atėjęs kaimynas. Užmigome. Stai
ga girdžiu viršuje, virš mūsų slėptuvės, 
žingsnius. Žvirblis visas sudrebėjo ir pa
rengė pistoletą. Tai užėję rusai ieškojo par
tizanų, po to išėjo.

Kitame namo gale, kambaryje, Žvirblis, 
aš ir Rčanikas (?) rankinėmis girnomis su
malėme miltų ir geležinėje statinėje ėmėme 
virti degtinę.

Naujieji 1948-ieji metai. Žvirblis ir aš 
išlindome, kad kartu su kitais draugais 
atšvęstame Naujuosius Metus. Namuose 
buvo padengtas stalas. Be mūsų, buvo dar 
aštuoni partizanai ir dar keletas mūsiškių - 
šeimininkų dukterų ir giminaičių.

Šiandien netrūko degtinės. 24 valandą 
vidurnaktį, Anupras paėmė savo automa
tą ir paleido į lubas dešimties šūvių se
riją Kęstutis - seriją į grindis, kiti šaudė
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iš savo pistoletų. Galiausiai užgeso šviesą 
buvo sudaužytas lango rėmas ir, kas 
pavojingiausia, pramušta krosnis. Taip pa
gal partizanų tradiciją buvo apšaudyti 
Naujieji Metai. Jei partizanai nesilaikytų 
šios tradicijos, kas gi tai padarytų? Vienas 
partizanų atnešė man smuiką. Aš pradėjau 
smuikuoti, visi - šokti. Dar rudenį, kai 
kraustėmės į būstą “Tėviškėje”, žadėjome 
šeimininkei ją palinksminti. Kartkarčiais 
sėsdavau į šiltą kampą prie krosnies ir griež- 
davau smuiku, o Žvirblis sviestuve mušda
vo taktą.

1948 m sausio 18-oji. Žvirblis ir aš norė
jome persikelti per Nemuną bet grįžome 
atgal, nes kaime sužinojome nemalonią 
naujieną. Kitoje Nemuno pusėje naktį buvo 
šaudoma, vieną partizaną nušovė, o kitas 
paspruko. Kitą dieną sužinojome, kad du 
partizanai pagrindiniu keliu važiavo rogė
mis. Staiga iš už tvoros pasigirdo šūviai, ir 
partizanas Žiedas iš karto žuvo, o išsigan
dęs arklys metėsi per lauką ir partizanas 
Kęstutis liko gyvas.

Degtinė - kenkėja ir guodėja. Jei aš ir 
Žvirblis eidavome į kaimą retai kada grįž
davome negirti. Galiausiai nuo degtinės ant 
mano kairės kojos ėmė kraujuoti žaizda. 
Kraujuoja jau penkis mėnesius. Pastebėjau, 
kad kai guliu ir negeriu degtinės, mano 
žaizda ima gyti, o kai nueinu į kaimą ir 
pasigeriu, vėl atsiveria. Vakar vakare mūsų 

-gyvenimas vos nepasibaigė. Mes su Žvirbliu 

apsirengėme ir norėjome su vienu reikalu 
eiti į kaimą pas ūkininką bet netikėtai iš 
pasivaikščiojimo grįžęs šeimininkas mūsų 
neleido. Iš pradžių mes išgėrėme litrą deg
tinės, o paskui - antrą. Degtinė pakirto ko
jas, mes niekur nėjome, likome namie. Tai 
buvo mūsų laimė, nes jei būtume pas šį ūki
ninką nuėję, atgal nebūtume grįžę. Ankstų 
vakarą pas jį atvažiavo dvylika rusų ir kone 
iki ryto ten lūkuriavo. Šį kartą mes dėko
jome vien tik degtinei - ji mus išgelbėjo.

Civiliams sniegas yra draugas, o parti
zanams - priešas. Pirma, jame pastebimas 
kiekvienas mūsų veltinių, kurie skiriasi nuo 
medinių klumpių, žingsnis, antra, jis daro 
mus gerai matomus net tamsiausią dieną 
todėl mes, kaip rusai, iš baltos medžiagos 
pasisiuvome maskuojamuosius chalatus.

Šiandien turime pėstute pereiti Nemuną. 
Ūkininko name “Gintaras” prisiekia jauni 
partizanai. Šį kartą pamačiau daugiau par
tizanų. Iš viso buvo 21 žmogus. Vėl dalyva
vo kunigas, kuris priiminėjo priesaiką. Po 
prisaikdinimo buvo geros vaišės, šį sykį 
kaip išimtis - arbata. Paryčiais aš ir Žvirblis 
grįžome į savo būstą.

1948 m. vasario 28-oji. Rytas. Aš slėp
tuvėje vienas. Šeimininkė šįryt pusryčius 
padavė į slėptuvę, nes iš pat ryto pas ją atėjo 
vyro brolis. Jis atnešė naujieną. Šiandien 
anksti rytą eidamas per lauką kitoje Ne
muno pusėje girdėjo šaudymą ir granatų 
sprogimus. Ši žinia mane labai apstulbino, 
nes Žvirblis išėjo “Lietuvaitės” link, kur 
gyveno Anupras. Galvojau, kad jis žuvo. Be 
jo aš kaip vaikas, nes Žvirblis buvo atsar
giausias iš visų kitų. Vakare Žvirblis grįžo 
ir papasakojo, kad šiandien anksti rytą rusai 

rado Kastyčio slėtuvę, buvusią vieno ūki
ninko name už kelių kilometrų nuo “Lie
tuvaitės”.

Aišku, slėptuvė rusams buvo išduota. 
Rusai apsupo ūkį, ėmė kratyti visą namą ir 
aptiko slėptuvės dangtį. Slėptuvėje buvę 
partizanai ėmė šaudyti per dangtį, ir rusai 
išbėgo iš kambario. Tuo pasinaudoję 
partizanai išlindo iš slėptuvės, bet per su
sišaudymą kilusį name ir lauke, visi septy
ni buvo nukauti. Be to, rusai sušaudė ūki
ninko žmoną ir dukterį. Pabėgo tik du sū
nūs, kurie dabar tapo mūsų partizanais. 
Didžioji dalis žuvusiųjų partizanavo tik dvi 
ar tris savaites. Žuvo septyni mano draugai: 
Kastytis, Našlaitis, Marius, Migla, Šarūnas, 
Audra ir Neptūnas. Po savaitės žuvo dar vie
nas partizanas - Balandis. Tai vienas iš sū
nų šeimininko, pas kurį rusai rado slėptuvę. 
Balandis partizanu buvo tik vieną savaitę.

Velykos. 1948 metai. Žvirblis ir aš esa
me Vytenio pakviesti į pobūvį “Lietuvai
tėje”. Kur yra išmaningų merginų, galima 
tikėtis gerų vaišių. Ir šį kartą nenusivylėme, 
savo merginomis. Stalas buvo gausiai pa
dengtas. Aš, kaip visadą grojau, o kiti šoko 
ir dainavo. Šį kartągrojau akordeonu. Šven
tėme tris dienas.

Iš “Lietuvaitės” aš ir Žvirblis negrįžome 
į savo būstą “Tėviškėje”, o nuėjome dirbti į 
“Imperiją”. Po ilgų apmąstymų, kur mums 
gyventi pavasarį ir vasarą nutarėme vėl 
gyventi “Imperijoje” ir išsikasti naują bun
kerį. Ilgai ieškoję, ant vieno kalno radome 
vietą bunkeriui. Nelabai apsidžiaugėme, nes 
žemė buvo molinga ir kieta kaip akmuo, ir 
teko kasti ne kastuvu, o kirtikliu.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Naujos knygos Sydnėjaus Liet Klubo bibliotekoje
Mūsų bibliotekoje rasite romanų verstų 

iš kitų kalbų.
• Andrea Classen (gimė 1955 m.) 

"Vyrai, kuriuos buvo verta mylėti," ro
manas. Iš vokiečių kalbos vertė Vida Balvo- 
čienė. Autorė Bonnoje studijavo teisę, dirbo 
teisėja Dūsseldorfe, gyvena su vyru, vaikais 
ir katėmis Krefelde.

Trisdešimt šešerių metų Katarina, sėk
mingai kaijeros laiptais kopianti advokatė, 
staiga pajunta, jog šalia dvylika valandų 
trunkančios darbo dienos kontoroje, gyve
nime turi būti dar kažkas. Staiga kyla noras 
pagimdyti vaiką, o tam reikia rasti tinkamą 
tėvą, už kurio visai nebūtina ištekėti. Visiš
kai netikėtai vienas vyras sujaukia tvarkin
gą, dizainerio kostiumėliu vilkinčios, advo
katės gyvenimą. Pokštas virsta meile ir di
dele aistra.

A Classen šmaikščiai ir energingai su
ka “meilės ratą”, o kartu kelia šiuolaikinei 
moteriai aktualų klausimą: ką pasirinkti, 
kai tau per trisdešimt? Vyrą? Kūdikį? Kar
jerą? O gal siekti visko?

• Marguerite Duras - “Meilutis", 
(1999 m.) Romanas apdovanotas Gonkūrų 
premija. E prancūzų kalbos vertė Pranas 
Bieliauskas. “Meilužis” - autobiografinis 
romanas. Tai pasakojimas apie jaunos pran
cūzės ir kinų milijonieriaus meilę. Veiks
mas vyksta trisdešimtųjų metų Indokini
joje, kai rašytoja pirmą kartą patyrė aistrą, 
“nuo kurios galima numirti”.

• Valteris Lordas - “Paskutini Tita
nikojraktis”. Vertė Arūnas Mintus.
FŠioje knygoje pasakojama apie fantas- 

zttnio savo didumu lainerio “Titanikas” susi
dūrimą su milžinišku ledkalniu. Vaizdžiai 
aprašoma paskutinė “Titaniko” naktis, išsi
gelbėjusių keleivių išgyvenimai.

• Toni Morrison ( 1931 m.) Nobelio 
premijos laureatės romanas “Mylima". Iš 
anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė.

Tai sukrečiantis pasakojimas apie lais
vėn pabėgusią vergę. Ji iš meilės nužudo 
dukterį, kad ši nepatektų į persekiotojų ran
kas. Šioje vaiduokliškoje istorijoje klajoja 
nužudytosios dvasia, jos reinkarnacija - 
Mylima.

• Patrick Rambaud. "Mūšis" - istori
nis romanas. Iš prancūzų kalbos vertė Gali
na Baužytė-Čepinskienė.

Šiuolaikinis prancūzų rašytojas, istorinių 
romanų ir žymių kūrinių parodijų autorius. 
Romane “Mūšis” (1997), pelniusiame ne 
vieną reikšmingą premiją, aprašomos 1809 
metų atkaklios kautynės tarp Napoleono ir 
austrų kariuomenių netoli Vienos. Napo
leono pralaimėjimas. Su ironija piešiama ir 
nuvainikuojama imperatoriaus asmenybė, 
ydingas jo karininkų elgesys mirties aki
vaizdoje. Aprašomi paprastų kareivių liki
mai. Šalia istorinės temos rutuliojama 
meilės siužetinė linija.

Jadvyga Burokienė,
Bibliotekos vedėja

THE -XXII * 
LITHUANIAN ♦ 
FESTIVAL ♦ 
2 0 0 2* 
ADELAIDE *

PROGRAMME
Thursday, December 26th

10 am - 8 pm - Sports Registration: Lithuanian House, 6 Eastry 
Street, Norwood.

2 pm - Folk Art and Migration Museum Exhibition: official
presentation, 82 Kintore Ave., City.

Friday, December 27th
10 am - Catholic Church Mass: St. Casimir’s Church, 6 Third

Ave., St. Peters.
1 pm - Lithuanian Festival and Sports Games: Official Ope

ning: Wayville Sports Centre, end of Rose Tee., Wayville. 
Admission - $5.

A detailed Sports Programme will be announced at a later date.
4 pm - Official Opening of the Fine Arts Exhibition: St. Peters

Town Hall, 101 Payneham Rd, St. Peters.
7 pm - Theatre “Vaidila”: Lithuanian Catholic Centre, 6 Third

Ave., St. Peters. Admission - $12.
7.30 pm - Susipažinimo Vakaras - “Get together” Evening:

Lithuanian House, 6 Eastry St., Norwood

Melbourne Lietuvių Klubo pranešimas
Kreipiamės į visus, kurie nori prisidėti 2003 m. prie sekmadienio pietų ruošos.

Visas organizacijas ir privačius asmenis, kurie tuo domisi, prašome pranešti Klubo 
Valdybai. Pietų gaminimo tvarką nustatysime susirinkę Lietuvių Klubo patalpose 
sekmadienį, lapkričio 10 d., 1 vai. po pietų. Visi suinteresuoti prašomi dalyvauti.

Klubo Valdyba visuomet aukštai vertina privačių asmenų ir organizacijų iniciatyvą 
palaikant sekmadienio pietų tradiciją Lietuvių Klube. Tačiau, pagal senai nusistovėjusią 
tvarką, pirmenybė bus suteikiama organizacijoms. Į privačių asmenų reikalavimus galėsime 
atsižvelgtitiktokiuatvejujeigunepakaktųorganizacijų, norinčių prisijungti prie Klubo 
sekmadienio veiklos.

Smulkesnės informacijos galite gauti savaitgaliais Klube kreipdamiesi į p. Z. Augaitį 
arba savaitės bėgyje telefonu: 9889-4721. MLK Valdyba

In memoriam
Mirus

Algiui Cininui,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Cininų ir Lipšių šeimoms.

Dodo ir Jurgis Staugirdai

A‘u3 A Algiui Mališauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Virginiją, sūnus Darių ir Raimondą, bei 

seserį Nijolę Zdanius ir visus kitus artimuosius.
Evaldas, Dalius ir Stasė Sagačiai

Saturday, December 28th
8.30 am - 12 and 2 pm -4pm- ALC Federal Council Session (first day): 

Lithuanian House, 6 Eastry St., Norwood.
1 pm - 2pm - Australian Lithuanian Foundation Session: Lithuanian 

House, 6 Eastry St., Norwood.
2 pm- Song Festival rehearsal: Prince Alfred College, Kent 

Town (entrance from Norwood Parade).
4 pm- Teacher’s Conference: Lithuanian Catholic Centre,

6 Third Ave., St. Peters.
7pm- ALFAS Delegates’ Meeting: (venue to be advised).
7.30 pm - Literary/Folkloric Evening: Lithuanian House, 

6 Eastry St., Norwood. Admission - $12.
Late evening - Youth “Fringe”: Lithuanian House, 6 Eastry St., 

Norwood.

Sunday, December 29th
10 am- Catholic High Mass: St. Casimir’s Church, 6 Third

1 - —■- . Ave., St. Peters. —-
3.30 pm - Song Festival: Prince Alfred College, Kent Town 

(entrance from Norwood Parade). Admission - $15.
7.30 pm - Youth Concert: Lithuanian House, 6 Eastry St., 

Norwood. Admission - $12.
Late evening - Youth “Fringe”: Lithuanian House, 6 Eastry St., 

Norwood.

Monday, December 30th
8.30 am... - ALC Federal Council Session (second day): 

Lithuanian House, 6 Eastry St., Norwood.
9 am- Folk Dancing rehearsal: Wayville Sports Centre, 

end of Rose Tee., Wayville.
1 pm- Austral. Lithuanian Catholic Federation Meeting:

Lithuanian Catholic Centre, 6 Third Ave., St. Peters.
2 pm - 4.30 pm- Friends of Lithuanian Ballet: St. Bartholomew’s 

Church Hall, 79 Beulah Rd., Norwood.
7.30 pm - Folk Dancing Festival: Wayville Sports Centre, end of 

Rose Tee., Wayville. Admission - $15.
Late evening- Youth “Fringe”: Lithuanian House, 6 Eastry St., 

Norwood.

Dėmesio lietuvių bendruomenės tikintiesiems
Sydnėjaus lietuviams pakartotinai pranešame, kad artėjant Kalėdoms ir Kūčių vakarui, 

norintieji gauti kalėdaičių (plotkelių) prašomi iš anksto pranešti Danutei Ankienei tel.: 
9871 2524. Kalėdaičiai nėra dalinami veltui, todėl prašome užsisakyti iš anksto. Užsisakę 
paštu prašomi pridėti pašto ženklą ir auką už kalėdaičius. Kalėdaičius spalio ir lapkričio 
mėnesiais bus galima atsiimti ir prie bažnyčios Lidcombe. Parapijos Komitetas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
TeL 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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

"Diesday, December 31st
Finals of various Sports Competitions.
3 pm - Closing Ceremony of Sports Games and Australian

Lithuanian Festival: Wayville Sports Centre, end of 
Rose Tee., Wayville.

8 pm - New Year’s Eve Ball: Norwood Function Centre, 21
Woods St., Norwood. Admission - $55, for students - $30.

Wednesday, January 1st, 2003
12 noon - New Year’s Day “Recovery” BBQ: organised by Adelaide Sports 

Club “Vytis”. Venue will be announced later.
• Children under 12 - admission free, except New Year’s Eve Ball.

The Lithuanian Scouts Jubilee Camp: venue - “Elcarim”, Adelaide Hills, 
from 2nd to 12th January, 2003
• The Lithuanian Folk Art Exhibition at the Migration Museum wfll be open: 10 am to 5 pm weekdays 

and 1 pm - 5 pm weekends. Exhibition will dose 15th January, 2003.
• Fine Arts Exhibition at St Peters Town Hall will be open every day during the I Jthuanian Fest

ival, 11 am to 5 pm.
• The Australian Lithuanian Museum at the Lithuanian House will be open every day during the 

Lithuanian Festival from 12 noon.
• Street Plan for various Festival and Sports venues and advice about accommodation will soon 

appear in “Mftsų Pastogė**.
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Sekmadienį, spalio 27 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
choras “Daina” visus maloniai kviečia į įdomią 

dainos ir muzikos popietę, 
kurią praves Jacintą Mikutė - choro dirigentė bei fleitistė. 
Fortepionu gros Niek Alvisio ir Louis Garrick (14 metų). 

Pasirodys choras “Daina”.
Bilietų kaina - $10, vaikams iki 12 metų - veltui. Choras “Daina”

PRANEŠIMAS
Pranešame GLSK “Vytis” sportininkams, nariams ir rėmėjams, kad “lyties” klubo 

metinis susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 3 dieną (sekmadienį), 2.00 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill, pagal sekančią 
dabotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Darbotvarkės papildymas
4. Praėjusių metų visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Pranešimai: Pirmininko, Kasininko, Revizijos Komisijos
6. Pranešimų diskusijos ir patvirtinimas
7. Klausimai ir sumanymai
8. Susirinkimo uždarymas

Valdyba kviečia visus skaitlingai dalyvauti. Sportininkams ir Klubo nariams 
dalyvavimas būtinas. Po susirinkimo įvys sportininkų pagerbimai.

Liucija Koszela, sekretorė

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 ‘Pas Aldoną’ 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.

Turgus įvyks sekmadienį, lapkričio 3 dieną, 1.30

vai. po pietų. Laukiame visų atvykstant.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio Melbourno lietuviams !
Lapkričio 10 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje rinksime savo atstovus į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą, 
kuris įvyks Adelaidėje, gruodžio 28-30 dienomis.

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti.
Melbourno Apylinkės Valdyba

Melbourniškių dėmesiui
Maloniai kviečiame visus Melbourno lietuvių organizacijų pirmininkus arba jų 

atstovus dalyvauti 2003 metų visuomeninės veiklos - pietų virimo (sekmadieniais) 
kalendoriaus sudaryme.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 17 dieną, 1.30 vai. p.p. Bendruomenės 
kambaryje. Melbourno Apylinkės Valdyba
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Kviečiame į

Bulviakasio vakaronę
šeštadienį, lapkričio 9 d., 4 vai. po pietų Melbourno Lietuvių Namuose.

Įėjimas - $15; moksleiviams iki 16 metų - $5; vaikams iki 10 metų - veltui.
Kasim bulves, šoksim, dainuosim, vaišinsimės.

Prašom iki lapkričio 6 dienos užsisakyti stalus pas
Liliją tel.: 9848-8792 arba Aleną tel: 9338-2172.

Melburno Entuziastės
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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 6276
APPLICATIONS: In writing, addressed to Hon. Secretary,

Lithuanian Club Ltd., 57 Cedanvood Dve., CHERRYBROOK, 2126. 
APPLICATIONS CLOSE: 26"' October 2002.

Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.

Melbourno Soc. Globos Moterų D-jos pranešimas
Socialinės Globos Moterų Draugija sekmadienį, spalio 27 dieną, 1 vai. po pietų, 

ruošia video popietę Bus rodoma videofilmai: “Vilniaus pilys” ir “Lietu
vos miesteliai”.

Visus kviečiame apsilankyti. Po videofilmų - pyragai ir kavutė.
Draugijos Sekretorė

Lietuvių Kooperatinė Kredito 

Draugija “Talka” praneša: 

Sydnėjaus narių

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks
š.m. lapkričio 3 dieną, sekmadienį, 
3 vai. po pietų.

DARBOTVARKĖJE:
1. Valdybos pranešimas
2. Pelno paskirstymas
3. Klausimai ir diskusijos
4. Uždarymas

Po susirinkimo visi nariai kviečiami 
susitikti su Valdyba ir pasivaišinti.

Ieško giminių:
Giminės Lietuvoje ieško giminai

čio Broniaus Jasinako 

(Jaaiunsko), kuris atvyko į 
Australiją po Antrojo pasaulinio karo.

Ką nors žinančius apie jį prašome 
pranešti adresu:

Dr. B.Vingilis
22 Hilltop Ave.
Mt Pritchard 2170, Australia 
Tel.: (02) 9602 6358.

Sydnėjuje reikalinga auklė 6-šioms nepilnoms dienoms per sa
vaitę. Priimsiu gyventi. Skambinti mob. tel.: 0405 181995.

AR JAU SUMOKĖJAI 

“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

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.blgpondconVmpastoge 
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 skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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