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JAV Prezidento saugumui - milijonas litųVD Universiteto rektorius - Sydnėjuje

Sekmadienį, spalio 13 dieną. Sydnėjaus Lietuvių Klube lankėsi Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune rektorius prof. dr. Vytautas Kaminskas. Prieš prasidedant ALB 
Sydnėjaus Apylinkės metiniam susirinkimui, jis padarė pranešimą apie jo vadovaujamo 
universiteto struktūrą, pažangą ir vietą Lietuvos aukštųjų mokyklų tarpe.

Prof. Vytautas Kaminskas yra žymus mokslininkas, publikavęs daug darbų savo sri
tyje (fizika, matematika, statistika) ir pelnęs kelias prestižines premijas. Atkūrus Vytauto 
Didžiojo Universitetą 1989 metais, jis nuolat dirbo jo vadovybėje, o pastaruosius šešerius 
metus yra jo rektorius.

Dalios Donielienės nuotraukoje (iš kairės): buvęs olimpinis attache Antanas 
Laukaitis, prof. dr. Vytautas Doniela, VDU rektorius prof. dr. Vytautas Kaminskas, 
LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris.

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA). Lapkričio 
pabaigoje laukiamo JAV Prezidento George 
W.Bush vizito saugumui užtikrinti Lietuva 
ketina skirti daugiau kaip milijoną litų.

Finansų ministerijos parengtame Priva
tizavimo fondo antrojo pusmečio sąmatos 
projekte pasiruošimo JAV Prezidento Geor
ge W.Bush vizitui Lietuvoje ir saugumo 
užtikrinimo vizito metu programai siūloma 
numatyti 1.082 mln. litų.

“Pavykus sutaupyti pinigų, numatytų fi
nansuoti privatizavimo ekspertų paslaugas, 
atsirado galimybė skirti lėšų George W. 
Bush saugumo užtikrinimo programai ”, - 
sakė Finansų ministerijos Valstybės fondų 
skyriaus viršininkas Antanas Makaveckas. 
Nors buvo svarstyti ir kiti finansavimo šal
tiniai, pasirinktos Privatizavimo fondo lė
šos. Neoficialiomis Eltos žiniomis, iš nu
matomo skirti daugiau kaip milijono litų 
maždaug pusė turėtų atitekti Vilniaus sa
vivaldybei, likusieji bus paskirstyti policijai 
ir priešgaisrinei apsaugai bei Vadovybės 
apsaugos departamentui. Pagal pirminį 
projektą, maždaug ketvirtis milijono litų 
turėtų atitekti Vadovybės apsaugos depar
tamentui, kurio vadovas Raimundas Kairy s 
teigė, jog vienas tikslų, kuriam buvo prašy ta 

pinigų - būtinybė tinkamai parengti trans
porto priemones.

“Mūsų uždavinys - užtikrinti saugumą 
bet kokiomis priemonėmis — kiek lėšų bus 
skirta, tokiose ribose darbas ir bus pada
rytas. Ar užtikrinsime reprezentaciją tomis 
dienomis, kai viso pasaulio dėmesys bus 
nukreiptas į Lietuvą, tai čia yra klausimas”, 
- pažymėjo R. Kairys.

Privatizavimo fondo sąmatos projekte 
Valstybės turto fondo funkcijoms, susiju
sioms su atstovavimu Lietuvos Vyriausybei 
Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo teis
me, papildomai siūloma skirti 700 000 litų.

Drauge su Privatizavimo fondo antrojo 
pusmečio lėšų sąmatos projektu Vyriausybei 
bus teikiamas ir pakoreguotas šių metų 
Valstybės investicijų programos projektas. 
Jis, anot Finansų ministerijos specialistų, 
susijęs su kai kurių investicijų peržiūrėjimą 
atsižvelgiant į kintantį dolerio kursą ir už
sitęsusiais skelbiamų projektų įgyvendi
nimo konkursais.

Tikimasi, jog JAV vadovas į Lietuvą 
atskris lapkričio 22 dieną, iškart po NATO 
viršūnių susitikimo Prahoje. Vilniuje, kaip 
planuojama, George W.Bush turėtų susitikti 
su trijų Baltijos valstybių Prezidentais.

Knyga apie Sąjūdį

Lietuvos įvykių apžvalga

Didės valdymo išlaidos
ELTA Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 

pirmininkas Algirdas Butkevičius progno
zuoją kad kitais metais vidutiniškai 4-9%, 
tai yra 120 milijonų litų, dėl šalies euroin- 
tegracinių procesų didės valstybės valdymo 
išlaidos. Tai jis pasakė po Parlamente įvykusio 
Seimo komitetų vadovų - socialdemokratų 
posėdžio, kuriame buvo svarstomas kitų metų 
nacionalinio biudžeto įstatymo projektas. 
Posėdyje dalyvavo Ministras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas, finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė, socialdemokratų miestų ir 
rajonų merai.

Premjeras, pasak A Butkevičiaus, paprašė 
Seimo komitetus svarstyti, kaip galima būtų 
sumažinti biudžeto išlaidas ar perskirstyti jas 
tarp atskirų asignavimo valdytojų, tačiau 
kvietė jokiu būdu nesiorientuoti į jų didinimą.

A Butkevičius, komentuodamas valstybės 
valdymo išlaidų didėjimą, sakė, kad dėl 
eurointegracijos kai kuriuose ministerijose, 
pavyzdžiui. Žemės ūkio. Aplinkos turi būti 
įsteigti nauji etatai. Jo duomenimis, kitais 
metais Žemės ūkio ministerijoje bus sukurtos 
125 naujos darbo vietos.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas sakė, kad planuojama sulyginti 
ministerijų darbuotojų darbo užmokestį, nes 
Aplinkos, Kultūros, Sveikatos apsaugos, So
cialinės apsaugos ir darbo ministerijų dar
buotojų atlyginimai iki šiol buvo mažesni.

A Butkevičius sakė, kad Seimo Biudžeto 
ir finansų komitetas, svarstydamas kitų metų 
biudžeto įstatymo projektą atkreips dėmesį į 
valstybės valdymo išlaidas. Pasak jo, kitais 
metais Milstybės tarnybos įstatymo nuostatos 

nebus įgyvendintos, nes tai pareikalautų 
papildomai apie 200 milijonų litų. A But
kevičiaus teigimu, parlamentarai taip pat 
atsižvelgs į vadinamąsias kitas išlaidas, ar jos 
stipriai nedidėja transporto priemonių išlai
kymui, šildymui, apšvietimui. Jis pažymėjo, 
kad kitų metų biudžeto įstatyme bus numaty
ta daugiau lėšų biudžetinėms organizacijoms 
įsigyti naujus kompiuterius, atnaujinti kom
piuterinius tinklus.

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazaus
kas kol kas nebuvo linkęs plačiau komentuoti 
prasidedančių Seime diskusijų dėl kitų metų 
nacionalinio biudžeto įstatymo. Jo manymą 
jis yra daug geriau suprojektuotas negu anks
tesnių metų biudžeto įstatymai. Jis kritiškai 
vertino Seimo Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto siūlymą neskirti numatytų 3 
mln. litų keltuvo į Vilniaus miesto Gedimino 
kalną įrengimui. Jo nuomone, tai yra reika
lingas dalykas.

2003 m. Nacionalinio biudžeto įstatymo 
projektas Seimui bir o pateiktas spalio 10 d 
Pirmasis jo svarstymas plenariniame posėdyje 
numatytas lapkričio 19 d. antrasis - gruodžio 
5 d Pagrindinį šalies finansinį dokumentą 
planuojama priimti gruodžio 12 d.

K. Glaveckas siūlo koreguoti kitų 
metų valstybės biudžeto projektą

ELTA Centro sąjunga siūlo koreguoti šiuo 
metu Seime svarstomą kitų metų valstybės 
biudžeto projektą. Centro sąjungos lyderio, 
ekonomikos profesoriaus Kęstučio Glavecko 
nuomone, šis dokumentas, kaip ir ankstesniais 
metais, yra žinybinio turinio ir mažai orien
tuotas į svarbiausių socialinių-ekonominių 
problemų sprendimą: pajamų gyventojams

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). Lietuvos 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas 
Seimo rūmuose pristatė Wisconsin’o 
Universiteto profesoriaus Alfred Erich 
Senn’o knygą “Lithuania Awakening” 
(“Bundanti Lietuva”).

Joje aprašomi 1988-1989 metų Lietuvos 
įvykiai, atskleidžiami politiniai užkulisiai 
ir politikos raida Lietuvoje. Ši knyga taip 
pat buvo pristatyta ir šių metų Frankfurto 
knygų mugėje spalio 9 d. Seimo Baltojoje 
salėje vykusiame pristatyme dalyvavo 
politikai, istorikai, visuomenės veikėjai.

Profesorius Alfred Erich Senn pasidali

didėjimą, nedarbo mažinimą, regioninės 
politikos plėtrą nusikalstamumo ir korupcijos 
mažinimą bei švietimo ir sveikatos apsaugos 
sistemų tinkamą funkcionavimą. Spaudos 
konferencijoje jis pastebėjo, kad 2003 m. vals
tybės biudžeto įstatymo projektas yra orien
tuotas į valdininkų funkcijų plėtimą ir ne
pamatuotai didelių etatų įsteigimą.

K. Glavecko teigimą palyginti su 2002 
metų biudžetu, kitais metais planuojamos 
skirti lėšos ministerijoms ir žinyboms yra 
didinamos dešimtimis ir šimtais milijonų litų. 
Jo duomenimis, bendrosioms valsty bės pa
slaugoms suteikti reikės net 150 mln. litų 
daugiau nei buvo skirta šiemet.

Centro sąjungos nuomone, valdančioji 
dauguma nevykdo savo deklaruojamų prio
ritetinių veiklos sričių. Šios partijos pirmi
ninko teigimą per mažai lėšų planuojama 
skirti švietimui (tik 56 mln. litų daugiau), 
sveikatos priežiūrai (tik 86 mlą litų daugiau), 
viešajai tvarkai ir saugumui (tik 62 mlą litų 
daugiau), žemės ūkiui asignavimai yra ma
žinami 56 mlą litą palyginti su šių metų 
biudžetą Tuo tarpu krašto apsaugai, pasak 
K. Glavecko, skiriama 94 mln. litų daugiaą 

jo prisiminimais apie to laiko įvykius. Jis 
prisiminė, kad, jam besilankant Spaudos 
rūmuose dėl lietuviškojo knygos varianto 
leidimo, prie išėjimo jau laukė Rusijos 
tankai. Puikiai lietuviškai kalbantis kny
gos autorius sakė, kad šiuo metu yra už
ėmęs stebėtojo poziciją ir kritikuojąs isto
rikus. rašančius apie Atgimimo laikotarpį. 
“Tik žmogus, kuris buvo įvykių sūkuryje, 
gali atspindėti istoriją objektyviai”, - sa
kė jis.

Alfred Erich Senn yra išleidęs kelias 
knygas bei šimtus straipsnių apie Lietuvos 
istoriją, kultūrą ir dvasinę revoliuciją.

transportui ir ryšiams - net 164 mln. litų 
daugiau nei šiemet. Jo nuomone, per mažai 
lėšų norima skirti valstybės įsipareigojimams 
vykdyti: gyventojų santaupoms atkurti - tik 
105 mln. litų, kompensacijoms už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą (žemę, mišką 
vandens telkinius) - tik 35 mln. litą gyvena
muosius namus, jų dalis ir butus - 15 mlą 
litų. Centristų ly deris pastebėjo, kad pensijų 
sistemos reformos pradžios stabdymas, visiš
kai neskiriant tam lėšų iš 2003 m. rezervinio 
(stabilizavimo) fondo, demonstruoja dabar
tinės Vyriausybės trumparegiškumą ir galimą 
katastrofišką dabartinės pensijos sistemos 
baigtį.

“Valstybės tarnautojai, rengę 2003 metų 
biudžeto projektą, išmoko Briuselyje vaka
rietiškai "užpudruoti ” Lietuvos eurointeg- 
racinius siekius didindami lėšas savo 
reikmėms. Biudžeto lėšos valstybės valdymui 
yra didinamos neįvertinant, kaip efektyviai 
jos buvo naudojamos šiais metas, ir beveik 
neatsižvelgiant į Valstybės kontrolės išva
das ”, - sakė Centro sąjungos pirmininkas prof. 
Kęstutis Glaveckas.

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Savaitei praėjus po spalio 13 d. Bali 
salos teroristinio išpuolio, daug kūnų dar 
neatpažinta. Žuvusiųjų tarpe buvo 103 aus
tralai turistai. Be to, keletas sužeistųjų mirė 
evakuoti į Australiją nuo sunkių apdegimų.

Spalio 17 d. Indonezijos policija gavo vy
riausybės leidimą tardyti musulmonų 
ekstremistinės Jemaah Islamiyah organiza
cijos lyderį Abu Baker Bashir. Jis įtariamas 
organizavęs krikščionių bažnyčių sprogimus 
Java saloje, o gal ir bombų sprogimus Bali 
saloje. Įtariamasis tuoj atsigulė ligoninėn, būk 
tai po astmos priepuolio. Policija paskelbė jį 
areštavusi ir laukia jo “pasveikimo”, kad 
galėtų jį tardyti.

Spalio 17 d. Australijos vyriausybė įspėjo 
australus turistus, kad vakariečiams pavojinga 
keliauti į Indoneziją, Tailandą, Singapūrą, 
Malaiziją, Burmą, Brunei, Laos. Kambodiją 
ir Filipinus. Indonezijoje gyvenantiems aus
tralams patariama grįžti į Australiją.
♦ Spalio 15 dieną nepasisekė rusų ban
dymas Sojuz-U tipo raketa iškelti Europos 
Sąjungos mokslinių tyrimų satelitą į orbi
tą. Raketa sprogo vos pakilusi iš Pleseck 
bazės Rusijos Arktikoje. 300 tonų raketa 
neturėjo įgulos, bet į žemę krentančios jos 
skeveldros užmušė vieną asmenį ir sužeidė 
kitus 8 žmones.
♦ Spalio 16 d. žydai nujakuriai akme
nimis svaidė į Izraelio pareigūnus, bandžiu
sius nugriauti jų nelegalią sodybą Havat 
Gilad, netoli Nablus miesto Vakariniame 
Krante. Naujakuriai grūmėsi ir su atvyku
siais žurnalistais. Izraelio saugumo daliniai, 
spalio 19 d. bandę jėga evakuoti nauja
kurius, smarkiai susirėmė su jais ir sužeidė 
30 asmenų. Susidūrimas tęsėsi dar sekan
čią dieną.
♦ .Spalio 17 d. musulmonai separatistai 
susprogdino keletą bombų Zamboanga

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

R. Paksas: valstybės tarnautojai 
turi pateikti informaciją apie 
sąskaitas užsienio bankuose

ELTA. Valstybės tarnautojai turi pateikti 
mokesčių inspekcijai informaciją apie jų 
atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio 
bankuose. Apie tokią Seimo liberaldemokratų 
frakcijos narių užregistruotą Mokesčių ad
ministravimo įstatymo pataisą spalio 18 d. 
paskelbė Seimo narys Rolandas Paksas 
spaudos konferencijoje Vilniuje. Jo teigimu, 
valdininkų sąskaitų užsienyje deklaravimas 
užkirstų kelią pinigų plovimui per užsienio 
bankus. Be to. jo manymu, informacija apie 
tokias sąskaitas užsienyje galėtų išsklaidyti 
įtarimus, esą abejotinus sprendimus šalies 
ūkyje priimantys politikai ir valdininkai turi 
iš to finansinės naudos. Kartu toks įstatyme 
įtvirtintas įpareigojimas valstybės tarnau
tojams stabdytų korupciją.

R. Paksas nepateikė konkrečių korupcinių 
sprendimų pavyzdžių, tik išsakė prielaidą, jog 
jų galėjo būti per privatizavimo sandorius, 
viešuosius pirkimus. R.Paksas teigė pritariąs 
sąskaitų užsienyje deklaravimui skatinamas 
pilietinės intuicijos ir laikraščių publikacijų.

ELTA primena, jog Seime dabar svars
tomame Užsienio valiutos Lietuvos Respub
likoje įstatymo pakeitimo projekte jau nu
matyta, kad Lietuvos Respublikos fiziniai ir 
juridiniai asmenys informaciją apie užsienio 
valstybėse atidarytas sąskaitas turės pranešti. 
\blstybinei mokesčių inspekcijai. Dd šiol tokio 
reikalavimo nebuvo. Kaip aiškino Wlstybineje 
mokesčių inspekcijoje, pagal Gyventojų turto 
ir pajamų deklaravimo įstatymą politikai, dalis 
valstybės tarnautojų (faktiškai visi aukščiau
sio rango pareigūnai), taip pat jų šeimų narių 
jau dabar privalo deklaruoti ir pinigines san
taupas užsienio bankuose. Tai departamentų,
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mieste, Mindanao saloje, krautuvių rajone. 
Žuvo 6 žmonės, apie 150 sužeistų. Karei
viams pasisekė surasti ir padaryti nekenks
mingomis dar bent dvi kitas bombas. Zam
boanga miestas yra katalikiškas. Jis yra 
Filipinų kariuomenės bazė kovoje su musul
monais sukilėliais.
♦ Spalio 17 d. JAV paskelbė, kad Šiaurės 
Korėjos vyriausybė viešai prisipažino, kad 
per paskutinius 8 metus ji tęsė branduolinių 
ginklų pasigaminimo programą, laužydama 
tarptautinius susitarimus. Prisipažinimas 
įvyko per JAV valstybės sekretoriaus pava
duotojo James Kelly vizitą Pjongjange, 
atsivežus nelegalių ginklų gamybos įrody
mus. Šiaurės Korėja yra ištobulinusi savo 
tolimo skridimo raketas, lengvai pasiekiančias 
bet kurį Pietų Korėjos ar Japonijos tašką.
♦ Spalio 19 d. Airija ratifikavo Europos 
Sąjungos Nicos sutartį, įgalinančią praplėsti 
Europos Sąjungą, įsileidžiant 10 naujų narių 
iki 2004 metų. Airija iki šiol buvo šio pra
plėtimo stabdis, pernai referendume pasisa
kiusi prieš šį projektą, vienintelė iš Europos 
Sąjungos narių. Ir šį kartą trys Airijos partijos 
(Žalieji, Sinn Fein ir Socialistai) aktyviai 
agitavo prieš sutarties ratifikavimą.
♦ Jungtinėms Tautoms vis dar nesusitariant 
dėl rezoliucijos teksto Irako uždraustų gink
lų inspekcijai, JAV ir D.Britanija tikina, kad 
jos gali Iraką pulti negavę tam JT Saugumo 
Tarybos pritarimo. Irako prezidentas Saddam 
Hussein imasi žygių gerinti savo įvaizdį. Jis 
galiausiai sutiko grąžinti Kuveitui kadaise 
pagrobtus jo archyvus, gi spalio 20 dieną 
paskelbė amnestiją visiems politiniams ir 
kriminaliniams kaliniams, net žmogžu
džiams, jei jiems atleistų nužudytųjų gimi
nės. Amnestija neliečia tik šnipinėjusių 
JAV ir Izraelio naudai, bei asmenų, kali
namų už mokesčių nemokėjimą. □ 

agentūrų, inspekcijų prie Vyriausybės ir mi
nisterijų, Valstybės kontrolės, centrinio banko, 
apskričių ir kiti vadovai. Muitinės departa
mento teritorinių muitinių ir Vilstybinės mo
kesčių inspekcijos sistemos tarnautojai, proku
ratūrų. teismų ir policijos pareigūnai bei kiti 
tarnautojai.

Nuo ateinančių metų pradžios įsigalios 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, pagal 
kurį įsigalios ir prievolė (išmokas išmokan
tiems asmenims arba patiems gyventojams) 
teikti informaciją apie visas gautas pajamas 
mokesčių administratoriui.
A. Paulauskas ragina ištirti galimus 

policininkų korupcijos atvejus
ELTA Seimo Pirmininkas Artūras Pau

lauskas kreipėsi į Policijos departamento 
generalinį komisarą Vytautą Grigaravičių, 
prašydamas kuo skubiau atlikti patikrinimą 
dėl žiniasklaidoje aprašomų kyšio davimo 
policininkams faktų. Dienraščio “Respublika” 
šios dienos publikacijoje “Policijos apsauga - 
už 1000 litų kyšį” minimi policininkų 
korumpuotumo atvejai užtikrinant viešųjų 
renginių Vilniuje saugumą. “Prašau skubiai 
atlikti patikrinimą, ar tokie korupciniai reiš
kiniai nėra paplitę visoje Lietuvoje, ir suteik
ti informaciją šiuo klausimu”, - rašoma Sei
mo Pirmininko kreipimesi.
Politikai svarstė kovos su korupcija 

efektyvumą
ELTA Seimo Antikorupcijos komisijos 

pirmininkės Nijolės Steiblienės nuomone, 
šiais metais Lietuva padarė pažangą kovo
dama su korupcija, tačiau jai taip pat atrodo, 
kad kai kurios ministerijos šią veiklą atlieka 
tik dėl “paukščiuko”. Tai ji sakė po spalio 14 
d. įvykusio Seimo Antikorupcijos komisijos 
posėdžio, kuriame buvo aptarta, kaip vyk
domas Nacionalinės kovos su korupcija 
programos Įgyvendinimo priemonių planas. 
Jį Seimas buvo patvirtinęs savo nutarimu šių 

žvncfNar
Pasisako Bendruomenės nariai

Tolerance in the
Lithuanian community
You think that I am writing about a 

contradiction! You may yet be right. Yet if 
this article appears in this newspaper, 
perhaps it is evidence that tolerance exists.

As I sat at the recent AGM of the 
Lithuanian Club, hurriedly taking minutes 
and doing what I am not good at - making 
no comment, I could see so few young 
people seated there and among that few, 
most of their faces were frustrated and even 
angry. Some would see the problem as clash 
between “senimas” and “jaunimas”, others 
would see it a clash between the “can 
speak” and “can’t speak” Lithuanian. I see 
the problem as a mutual lack of tolerance 
and not really being willing to do anything 
about it.

If we start at the Club: The problem 
arises mostly at the AGM (it also arose at 
last year’s Children’s Xmas Party - when 
some people who had booked in, later 
boycotted the function, because some of the 
children would say something in 
Lithuanian). At that AGM, there would 
have been very few people who could not 
understand and speak English. Yet those 
fluent in Lithuanian feel empowered by 
that fact and the non-speakers feel 
powerless. If the proceedings were in 
English, the reverse would be the case - 
power would pass to the non-Lithuanian 
speakers - and the Lithuanian speaking 
majority, (understandably) would not like 
that at all.

Many of those people who would resist 
the use of English, are themselves quite 
capable of tolerating the English that they 
share with dear grandchildren. At that 
AGM, there were matters of great 
importance to be discussed but little 
tolerance on either side. The Chairman of 
a meeting cannot impose tolerance upon 
those present. He or she can only hope that 
members who have assembled to try and 
help the Club, are willing to tolerate and 
include each other.

metų sausio 17 d. Komisijos pirmininkės 
teigimu, antikorupcinių priemonių, numatytų 
įgyvendinti šių metų I-III ketvirčiais, 
efektyvumas yra labai mažas. Pasak jos, tik 
25% priemonių įvykdyta, 39% įvykdyta iš 
dalies, o 36% neįvykdyta arba įvykdyta 
netinkamai.

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmi
ninkė užtikrino, kad jos vadovaujama ko
misija griežtai vykdys parlamentinę kontrolę 
ir sieks, jog numatytos kovos su korupcija 
priemonės būtų įgyvendintos. Ji apgailesta
vo, kad iš NATO ir ES ekspertų Lietuva susi
laukia priekaištų ir pastabų dėl viešo admi
nistravimo ir korupcijos.

Seimo Antikorupcijos komisija prašys 
Seimo Pirmininko Artūro Paulausko, kad 
teisės aktai, susiję su Nacionalinės kovos su 
korupcija programa, būtų kaip galima greičiau 
įtraukiami į Seimo posėdžių darbotvarkę. 
Komisijos pirmininkės N. Steiblienės teigimu, 
Vyriausybė bus paraginta atkreipti dėmesį į 
tai, kaip vykdomos antikorupcinės priemonės. 
Parlamentinė Antikorupcijos komisija taip pat 
prašys Seimo komitetus sustiprinti parla
mentinę kontrolę Nacionalinės kovos su ko
rupcija programos įgyvendinimo srityje. N. 
Steiblienė apgailestavo, kad kol kas nėra 
parengtas valstybės tarnautojo etikos ko
deksas, taip pat nėra mechanizmo, kuris leistų 
vertinti Seime priimamus įstatymus antiko
rupciniu požiūriu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas 
Valentinas Junokas pažymėjo, kad ES ir 
NATO ekspertai pažymėjo gana neblogą 
Lietuvos pažangą mažinant korupciją, ypač

Sportspeople have no problems - 
English probably best covers their needs - 
but their English is tolerated. The 
Lithuanian Scouts have long since fixed the 
proHem. If anything, they meet the problem 
in reverse. Perhaps not every scout’s parent 
cooperates with the leaders’ attempts to add 
that Lithuanian language flavour to their 
activities. Folk dancing is taught equally in 
English and Lithuanian - my Aussie partner 
last week said during the rehearsal 
“mergaitės - that means girls doesn’t it”. 
Tolerance works!

Then I come to this newspaper. Now we 
have a problem! Some ten years ago I 
remember asking at “Mūsų Pastogės” 
AGM: Is it time yet? When will a significant 
part of “M.P.” be in English? Will it be now, 
when few people under 50 read the 
Lithuanian part? Will it be in ten years, 
when few under 60 will be reading it? Is 
“Mūsų Pastogė” a Lithuanian Community 
newspaper or Lithuanian language readers’ 
newspaper?

Is “Mūsų Pastogė” determined to 
become extinct? Friends, that was ten years 
ago - so here we are now!

Things have changed, although few 
would agree with me. If you supply a 
suitable article in English, it is printed. Your 
article is not filled with errors or alterations. 
It even seems to be welcome! So everything 
is OK? Of course not. If too many items 
appear in English, the Lithuanian 
readership will be annoyed - they will 
withdraw donations or, as I once read, will 
deduct 10% from the subscription to make 
up for the accursed English language that 
they did not want to read. So friends, it is 
not just that bygone Club AGM that has 
tolerance problems. It is the whole 
community attitude that must change. 
Rebuild “Pastogės” readership, not with the 
donated subscriptions of parents and 
grandparents who know that the paper will 
never be read by its recipients, rebuild it 
offering a paper that somebody under 60 is 
willing and able to read.

That’s fine: let us demand it, but let us 
be ready to contribute to it, promote it and, 
above all, pay for it - not relying on the 
donations of doting parents and 
grandparents. It’s not “THEIR Pastogė”, 
its “OUR Pastogė”. Laurie Cox 

kuriant teisinę bazę. Pasak jo, situacija Lie
tuvoje nėra nei kiek blogesnė negu kitose 
pereinamojo laikotarpio valstybėse. V. Junoko 
nuomone, korupcijos vien represinėmis prie
monėmis nepavyks išnaikinti. Tam reikalin
gas, anot jo, ekonominių teisinių, socialinių 
priemonių kompleksas, ką šiuo metu ir sten
giamasi daryti.

Išbandymų neatlaikė 12 kariūnų
ELTA. Po Šimkaus pradinio karinio ren

gimo kurso 12 Generolo Jono Žemaičio karo 
akademijos pirmo kurso kariūnų tarp kurių 
3 merginos, nusprendė toliau nebestudijuoti 
šioje aukštojoje mokykloje. Likę 81 pirma
kursis vaikinas ir 7 merginos spalio 19 d., 
stebint krašto apsaugos ministrui Linui Lin
kevičiui, kariuomenės vadui gen. mjr. Jonui 
Kronkaičiui, Lauko pajėgų vadui brg. gen. 
Vildui Tutkui, iškilmingai prisiekė Tėvynei.

10 savaičių trukęs pradinio karinio pa
rengimo kursas, kuris buvo vedamas kąrtu su 
britų instruktoriais, yra sunkus tiek fizinis, tiek 
psichologinis išbandymas. Karo akademijos 
istorijoje nebuvo atvejų kad jį ištvertų ab
soliučiai visi.

Priesaikos davimo tradicija tęsiasi nuo 
1919 m. gegužės 11 d., kai Kaune, Rotušės 
aikštėje, ginti Lietuvos nepriklausomybę iš
kilmingai prisiekė Lietuvos savanoriai kariai. 
Priesaikos ceremonijai šventiškumo suteikia 
kariniai ritualai - žygiavimas grojant kari
niam orkestrui, vėliavos pagerbimas, palaimi
nimo maldos skaitymas.
Rengiant aptvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE Unikalios vestuvės
Pasibaigus “Pavasario Tango” baliui

Nuotraukoje - “Tango” konkurso teisėjai ir laimėtojai. Iš kairės: Jurgis Zaikauskas, Bi
rutė Prašmutaitė, Aldona Scano, Daina Didžytė ir Paulius Petraitis, Teresė Burokaitė su 
partneriu bei Mykolas ir Lilija Kozlovskiai.

Nuotraukoje - Andrius Lašaitis su žmona Franca.

Melbourno choras “Dainos Sambūris” dėkoja

visiems, rugsėjo 7 dieną susirinkusiems į “Pavasario Tango” balių.
Gražiai papuošta salė šiltai sutiko svečius. Už tai didelis ačiū Jūratei ir Algiui 

Šimkams.Dėkojame solistei Birutei Kymantienei, pianistams Ritai Mačiulaitienei, 
Zitai Prašmutaitei, chorui ir dirigentei Birutei Prašmutaitei už jų pasirodymus.

Ypatingas ačiū svečiams, kurie dalyvavo “Tango” konkurse. Pirma vieta atiteko 
Lilei ir Mykolui Kozlovskiams, jie tikrai puikiai pasirodė. Antra vieta atiteko 
Teresei Burokaitei su partneriu. Trečia vieta - Dainai Didžytei ir Pauliui Petraičiui. 
Visiems entuziastiškas VALIO!

Laimėtojai buvo apdovanoti. Teisėjavo: Jurgis Žalkauskas, Aldona Scano - 
Geelongo choro dirigentė ir Birutė Prašmutaitė - “Dainos Sambūrio” dirigentė.

Dėkojame visiems už loterijos fantus, o taip pat už pinigines dovanas Zigmui 
Augaičiui ir p.p. Meiliūnams.

Dėkojame visiems choristams, prisidėjusiems savo darbu, o ypač už maisto 
paruošimą, choro Valdybai už puikų organizavimą. Didelis ačiū mūsų jaunimui 
už jų pagalbą.

Vakaras praėjo labai geroje nuotaikoje. Daug šokom bei dainavom ir net 
nepajutom, kai atėjo vidurnaktis ir reikėjo atsisveikinti. A. V.

Į balių su peiliais?
Visų pirma, ne į balių, o į bulviakasio 

vakaronę, o antra - ne su peiliais, o tik su 
kišeniniais, ar šiaip mažais, peiliukais.

Norėtųsi paslaptį išlaikyti ir per vaka
ronę padaryti staigmeną, bet stalo peiliai 
mūsų tikslui netinka. Per vakaronę turėsite 
progos parodyti savo meninius sugebėji
mus: kas norės, gaus didelę bulvę ir galės 
išskaptuoti “meno kūrinį”. (Todėl atsineš
kite mažą peiliuką, kad būtų patogu ranka 
apgniaužti). Žaibiškai bus suruošta paroda, 
o visi svečiai bus pakviesti skulptūras

įvertinti ir nuspręsti, kam teks premija.
Įsidėmėkit, kad vakaronė bus lapkričio 

16 d. (ne 9 d., kaip anksčiau buvo skelba).
Kitų staigmenų tuo tarpu nesakome, 

tačiau mes pačios norime apsisaugoti nuo 
staigmenų ir todėl prašome- iki lapkričio 
13 dienos praneškite Alenai tek: 9338- 
2172 arba Lilijai tel.: 9848-8792, kas 
ketina ateiai į vakaronę.

Kitos detalės yra skelbimuose. Nepa
mirškite peiliuko, geros nuotaikos ir entu
ziazmo. Melbourno Entuziastės

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame dr. Antanui Steponui - ilgamečiam mūsų savait

raščio bendradarbiui - už $250 auką “Mūsų Pastogės “ tęstinumui paremti. Labai 
vertiname dr. Antano Stepano supratimą, kad sava lietuviška spauda yra viena iš 
pagrindinių priemonių išlaikyti tautinį savistovumą svetimo krašto margumyne.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvių kultūrines 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 tek (03) 9578 4319.

Rugsėjo 21 dieną susituokė 
Andrius Lašaitis (a.a. Edvardo 
ir Julės Lašaitienės jauniausias 
sūnus) su Franca Camilleri 
(jauniausia Anna’s ir John’s 
Camilleris dukra).

Ši pavasario diena buvo tarsi 
užsakyta pas Aukščiausią - 
saulėta, šilta ir be vėjo. Jaunieji 
patys suplanavo savo vestuves, 
norėdami pareikšti viešai savo 
meilę vienas kitam.

Vestuvės buvo unikalios tuo, 
kad pakvietimai buvo pristatyti 
į kiekvieno svečio kiemą ir už
kišti už mašinos lango valiklio, 
tarsi tai būtų policijos bauda. 
Buvo įsakyta svečiams “prisi
statyti” pas Julę Lašaitienę apie 
9.30 a.m., kur jau laukė ves
tuvinis baltas, gražus ir patogus 
autobusas. Jaunikis Andrius, 
kartu su savo giminėmis bei 
draugais, įlipo į autobusą, pa
likę savo mašinas, ir visi kartu 
nuvažiavo pas jaunąją. Ten jau 
laukė Francos giminės ir artimi 
draugai. Teko ilgokai palaukti, 
kol nuotaka su pamergėmis bai
gė ruoštis. Tada sužinojom, kodėl? Kiekvie
nam buvo paruošti balti krepšiukai (“Wedding 
Show Bags”) su visokiais skanumynais, 
gėrimais, net žaidimais. Nekantriai laukėm 
pasirodant nuotakos su palydovėmis. Smalsiai 
norėjom pamatyti jų sukneles, bet jos nuvylė 
mus, nes dėvėjo tokius vienkartinius lyg liet
palčius, po jais slėpdamos suknelių grožį. Visi 
sulipo, autobusas buvo pilnutėlis. Pajudėjom.

Traukėm toliau per priemiesčius, kol pri
važiavom St. Augustine’s bažnyčią. Balmain. 
Svečiai susėdo bažnyčioje, o nuotaka su pa
mergėmis pradingo. Andrius nekantriai laukė 
prie altoriaus. Grojant vestuvių maršui, pa
sirodė žiedų nešėjai. Pirmas pasirodė mažasis 
Antano Lašaičio sūnus Dominique, tuoj po jo 
sekė vyresnis sūnus Alexandras, po to 
pasirodė viena po kitos pamergės. Tai buvo 
Francos sesers dukrelės, vilkinčios ilgas 
tamsiai mėlyno satino sukneles. Galiausiai 
pasirodė Franca su savo tėveliu. Nuotaka 
nušvietė bažnyčią kaip princesė - plaukai 
tamsūs ir sudėti į viršų, jos gulbės kaklą puošė 
plati deimantų grandinėlė, suknelė buvo balto 
satino-šilko, be rankovių, o viršus apvedžiotas 
Arktikos lapių kailiu. Nuotaka nedėvėjo ve
liumo, o rankose laikė to pačio kailio muftą. 
Pamergės taip pat, vietoje įprastų gėlių 
rankose, dėvėjo baltas kailio muitas, kurios 
atrodė labai gražiai ir unikaliai.

Skaitymus skaitė Francos sesuo Lucy ir 
Regina Lašaitytė, Andriaus sesutė. Bažnyčia 
buvo papuošta nuostabiai gražiom mėlynom 
ir baltom gėlėmis. Kunigas Fr. Camilleri per 
mišias sutuokė jaunuosius. O liudininkai buvo 
parinkti dar autobuse, traukiant burtus iš 
kepurės.

Po vestuvių padarėm bendrą nuotrauką 
prie bažnyčios, o vėliau visi sėdom į autobusą, 
kuris mus nuvežė į Balmain’s uostą. Ten mūsų 
jau laukė privatus vestuvinis laivas “Morphius”. 
Vos spėjom įlipti, čia mus pasitiko padavėjai 
su šampanu, vynu ir alumi. Bet neapsieita ir 
be lietuviškų papročių. Julė pasitiko jaunuo
sius su duona ir druska.

Laive mūsų laukė dar viena staigmena. 
Nudžiugom, kai sužinojom, kad mus links
mins garsus italų dainininkas Rick Daniel. 
Ypač visiems patiko, kai jis, priklaupęs ant 
kelio prieš Andriaus močiutę p. Vincvičicnę, 
itališkai sudainavo “Mama”. Vėliau sekė

duetas su Andrium ir Franca, šokiai ir žaidi
mai. Visą laiką mus vaišino skanumynais, 
šampanu ir kitais gėrimais. O dar vėliau visus 
pakvietė prie vestuvinių pietų. Ten sekė 
sveikinimai, kalbos ir linkėjimai. Ypač gražiai 
kalbėjo Andriaus brolis Antanas apie jau
nuosius: jų padorumą, meilę ir glaudų sugy
venimą su šeimos nariais. Julė taip pat džiau
gėsi jaunaisiais, jų švelniu elgesiu vienas su 
kitu ir abiem šeimom. Čia ji pasakė, kad 
niekada nesikiš į jų gyvenimą, bet jos durys 
jiems bus visada šiltai atidarytos.

Atėjo laikas pyragui. Nors oficialaus ves
tuvinio pyrago nebuvo, tačiau visi buvom ma
loniai nustebinti, pamatę individualiai iškep
tas gražiausias “gulbes”, kurių kakliukai buvo 
perrišti baltais kaspinėliais. Po kavutės saulutė 
jau slinko į vakarus ir po gražaus pasiplau
kiojimo po Sydnėjaus uosto įlankas, laivas 
mus išleido prie Operos rūmų. Ten jau laukė 
autobusas ir visus nuvežė prie paliktų maši
nų. Tai buvo tikrai smagios, linksmos ir 
unikalios vestuvės.

Truputį apie jaunuosius. Andriaus tėvelis 
a.a. Edvardas buvo, o Julė dar vis tebėra veikli 
bendruomenės narė. Ir Andrius seka tėvelių 
pėdomis. Nuo mažų dienų lankė ir baigė 
lietuvių Savaitgalio mokyklą šoko tautinius 
šokius, priklausė ateitininkų organizacijai ir 
sporto klubui “Kovas”, žaidė krepšinį ir lauko 
tenisą. Taip pat trumpam buvo Lietuvių Klubo 
direktorium.

Tarp australų Andrius taip pat yra pasi
žymėjęs. Burwood meras 1992 metais už 
nuopelnus įteikė jam jauno piliečio premiją. 
Jis buvo gimnazijos kapitonu ir užbaigė 
universitetą su aukščiausiais pažymiais. Dabar 
dirba gimnazijoje, kur dėsto anglų kalbą ir 
dramaturgiją, priklauso “Metropolitan South 
West” debatų klubui, yra to klubo koordina
torius ir šiuo metu tapo visų NSW debatų 
klubų koordinatorium. Jo vadovaujama ko
manda 2001 metais tapo NSW čempionais.

Francesca taip pat turi atsakingą darbą. Ji 
yra projektų vadovė Ugnies ir Gyvybės 
Apsaugos Inžinerijos skyriuje.

Tai du talentingi jaunuoliai, kurie laikui 
bėgant galėtų prisidėti prie mūsų bendruome
nės veiklos, jei mes mokėsim juos pritraukti.

Jadvyga Burokienė
(Andriaus krikšto mama)

Vajus dėl buvusio Melbourno ir aplinkinių bendruomenių lietuvių a.a. 
prelato Prano Dauknio kapavietės paminklo.

Prijaučiančius krikščionis bei organizacijas prašome paremti šį darbą aukomis. 
Paminklo vertė apie 9 000 dolerių. Aukas galite siųsti šiuo adresu: 18 Henry Street, 
Kensington, VIC 3031. Aukotojų pavardės bus skelbiamos “Tėviškės Aiduose”.

Parapijos Taryba iš anksto dėkoja aukotojams.
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Lietuva iš arti Europos parkas vilioja turistus
Ar turtingi Lietuvos sportininkai?

Kiek per metus uždirba geriausi 2002 
metų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
žaidėjai? Kiek nuo jų atsilieka kitų sporto 
šakų žvaigždės? Smalsiam sporto mėgėjui 
ieškoti atsakymų į šiuos klausimus yra 
bergždžias užsiėmimas, nes šie skaičiai vie
šai neskelbiami, o jei ir šmėkšteli kur nors 
- tai dažniausiai apipinti spėlionėmis.

Šiuo metu iš aktyviai sportuojančių mū
sų šalies atletų daugiausiai uždirba išvy- 
kusieji svetur.

Pirmasis tarp jų - krepšininkas Žydrūnas 
Ilgauskas, atstovaujantis NBA klubui 
“Cleveland Cavaliers”. Jo šešerių metų kon
traktas - 70.9 milijono JAV dolerių (apie 
250 milijonų litų), kasmet i jo sąskaitą 
įplaukia po 11.25 milijono dolerių (apie 39 
milijonus litų).

Greta Ž.Ilgausko - Arvydas Sabonis, ne
seniai atnaujinęs sutartį su “Portland Trail 
Blazers”. Skelbiama, kad per 2002-2003 
metų sezoną legendinis vidurio puolėjas 
uždirbs 7 milijonus dolerių (24.5 milijono 
litų).

Į trejetuką patenka ir ledo ritulininkas 
Darius Kasparaitis, kurį su NHL “New York 
Rangers” klubu sieja šešerių metų 25.5 mili
jono dolerių vertės kontraktas (kasmet kietu 
žaidimo stiliumi garsėjančiam gynėjui bus 
išmokėta po 4.25 milijono dolerių, arba po 
14.87 milijono litų).

Žinoma, atskaičius mokesčius, sporti
ninkų milijonai sumažėja beveik perpus.

O kas yra lyderiai Lietuvoje?
Žurnalas “Krepšinis” informavo, kiek šį 

sezoną uždirbs kai kurie Kauno “Žalgirio” 
žaidėjai.

Sauliui Štombergui “prirašyta” 350 000 
dolerių (arba 1 225 000 litų), atitinkamai 
Gintarui Einikiui - 300 000 (1 050 000), 
Mindaugui Timinskui - 250 000 (875 000).

“Žalgiris" paneigė šį pranešimą ir pa
tikslino: esą iš tikrųjų S. Štombergui ir G.Ei-

“Kam man daug dirbti? Aš visko turiu... ”
“Juos lengviausia atpažinti iš aprangos. Niekas daugiau vienu metu nevilki trejų 

marškinių, švarko ir dviejų striukių. Arba dviejų paltų... Tik jie. Paslaptingieji žmonės, 
kurie moka gyventi be nieko -be namų, lovos ir šaldytuvo. Be adreso, paso, darbovietės... 
Neįmanoma? O juk gyvena. Kiekvieną dieną jų sutinki troleibuse ar pamatai kieme 
prie šiukšlių konteinerių. Stengiesi kuo greičiau nusukti akis, niekada neužkalbini ir 
bijai būti užkalbintas. Aš užkalbinau. Labaijau smalsu buvo sužinoti, kaip jie verčiasi ”

Vilniaus benamį, vardu Janas, pakalbino “Veido” žurnalistė Dalia Jaztlkcvi- 
ciūtė. Perspausdiname sutrumpintą jos pokalbį. Red.

“Aš “bomžas””, - sako už porą butelių 
alaus sutikęs su manimi šnektelti žmogus. 
“Kaip gyvenu? Gerai. Netiki ? Už tave ge
riau... ” Jo vardas Janas. Tautybė neaiški. 
“Lietuvis-lenkas”, - padvejojęs nuspren
džia pats. Janas gyvena Žirmūnuose, tipinio 
penkiaaukščio namo rūsyje, ir tai jo di
džiausia gyvenimo sėkmė. “Šiluminėse tra
sose gyventi baisu. Arba Kariotiškėse. Ten 
papjauna. Kiekvieną dieną ką nors užmuša 
ir pakaso. Niekas nesiaiškina dėl “bomžo ” 
- kas, už ką, kodėl... O aš vienas. Pats sau 
karalius”, - dėsto pašnekovas.

Prieš penkiolika metų jo sesuo pardavė 
butą ir išvažiavo į kitą miestą, bet rūsio ne
pardavė. Paliko Janui. “Iki karsto lentos lik
siu dėkingas”, - be mažiausios pašaipos 
balse sako jis. “Juk ji galėjo parduoti butą 
su rūsiu”. Janas niekam neturi nė mažiau
sios pretenzijos. Nei valdžiai, nei dar kam. 
Jam visko per akis. Trijų su puse kvadra
tinių metrų gyvenamojo ploto - taip pat.

“Tu neįsivaizduoji”, - stebisi jis, “kaip 
dabar žmonės visko pertekę. Išmeta visiš
kai gerus daiktus, maistą... Aš neatsistebiu. 
O jau tų skudurų... Aš turiu tris kostiumus. 
Visai nauji. Šešias žiemines striukes, maišą 
marškinių”. Janas sako, kad prieš dešimt
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nikiui numatyta po 150 000 dolerių (525 000 
litų), M.Timinskui - 100 000 (350 000).

Savo ruožtu kaimiečiai paskelbė, kiek 
uždirbs jų pagrindiniai varžovai vilniečiai: 
R.Šiškauskas - 400 000 dolerių (1 400 000 
litų), Arvydas Macijauskas - 300 000 
(1 050 000), Kęstutis Šeštokas - 200 000 
(700 000). Vilniaus klubas šių įspūdingų 
skaičių kol kas nei paneigė, nei patvirtino.

Neoficialiais duomenimis, Lietuvoje po 
krepšininkų rikiuojasi futbolininkai, per 
mėnesį uždirbantys vidutiniškai po... 2 000 
litų, o geriausi ekipų žaidėjai - daugiau nei 
4 000 litų (atitinkamai per metus daugiausia 
- iki 48 000 litų).

Kitų sporto šakų atstovai atsilieka dar 
labiau. Pavyzdžiui, stipriausių vyrų rankinio 
komandų lyderiai per mėnesį gauna 1500- 
1700 litų.

Futbolo ir rankinio vyrus lenkia net krep
šininkės - pagrindinės pajėgiausių šalies 
klubų žaidėjos per mėnesį uždirba daugiau 
nei 12 000 litų.

Bendrai, Lietuvos sporto pasaulyje apie 
pinigus kalbėti vengiama. Manoma, jog 
vengti viešumos skatina ir liguistas lietu
viškas požiūris į svetimus pinigus, ir sporto 
bendruomenę vis dar netenkinanti mokes
čių sistema. “Dabartinėmis sąlygomis Lie
tuvoje geriau ramiai patylėti ir neišsišokti. 
Teisingiausia - patvirtinti, kad žaidėjai ir 
treneriai gauna minimalius 430 litų, šiek tiek 
maistpinigių ir taip vadinamų neapmoke
stinamų prizinių pinigų, o kiek pasiima 
vokuose — tai Jau asmeninio susitarimo ir 
mūsų finansinių galimybių reikalas”, - teigė 
vieno Kauno sporto klubo vadovas.

“Jei klubo veikla ir jo biudžetas - 
skaidrūs, tikriausiai neturėtų būti paslaptis, 
kiek uždirba vienas ar kitas sportininkas. 
Kodėl to nepaskelbus ir nenutildžius 
spekuliuojančiųjų šia tema?” - sakė vienas 
vadovas. Pagal “K.d.” 

metų drabužiai buvo problema, o dabar, jo 
manymu, kiekvienas valkata, jeigu tik to 
nori, gali rengtis kuo geriausiai. Jis žino 
mažų mažiausiai penkis “taškus”, esančius 
netoli jo gyvenamosios vietos, kuriuose už 
dyką dalija drabužius. Bet jam ir į tuos 
punktus eiti nėra reikalo. Jį pakankamai, 
gal to ir nežinodami, rengia bei maitina 
dviejų trijų daugiabučių namų gyventojai. 
Beveik visus reikiamus drabužius ir avaly
nę jis randa sudėtus prie šiukšlių kontei
nerių, maišeliuose. Arba pačiuose kontei
neriuose. Toliau eiti netenka...

Klausydamasi Jano prisimenu, kad są
vartynų žmonės, radę duonos, ją iš karto 
valgo arba atideda į atskirą krepšį. Savo 
akimis įsitikinau, kad duona sąvartyne kur 
kas labiau gerbiama negu kokie bananai ar 
jogurtai... “Žinai ”, -juokiasi Janas, “jogur- 
tus išmeta vos pradėtus. O vieną radau kar
tu su sidabriniu šaukšteliu... Tokiai damai 
padovanojau. A, viską meta... Paštetus, 
dešras, varškę. Aš valgau kaip ponas. Blo
gai, sakysi, žmonės gyvena? ” Grynųjų pini
gų Janas irgi turi. “Daugelis žmonių butelių 
visai nebeneša į supirktuves. Sustato laip
tinėje, o aš pasiimu. Kiti ir į laiptinę nešti 
tingi. Po balių kviečia mane, kad aš iš- 

„si neščiau. Manęs nebijo. Pažįsta. Aš juk čia

Lietuvoje esantis 
Europos parkas yra 
vienas įspūdingiausių 
meno muziejų po at
viru dangumi. Tai vie
ta, kurioje susilieja 
menas, nuostabi gam
ta, pramogos ir poilsis.

Europos parkas 
įkurtas 1991 metais 
Joneikiškių kaime, 
Vilniaus rajone (tik 20 
minučių kelio nuo Vil
niaus centro) skulp
toriaus Gintaro Karoso 
iniciatyva. Muziejaus 
tikslas - meno kalba 
įprasminti geografinį 
Europos žemyno centrą.

Europos parke po 
atviru dangumi 55 ha 
plote eksponuojama 
daugiau kaip 90 įvairių 
pasaulio šalių meni
ninkų sukurtų skulp
tūrų, tarp jų žymiausių 
šiuolaikinio meno kū
rėjų - M. Abakanowicz,
D. Oppenheim, S. LeWitt darbai. Europos 
parke taip pat galima išvysti didžiausią 
pasaulyje meno kūrinį iš senų televizorių 
“LNK infomedį”, kuris yra užfiksuotas 
Guinness rekordų agentūroje. Jo sukūrimui 
buvo panaudota daugiau kaip 3 000 
televizorių. Skulptūra, iš paukščio skry džio 
primenanti medį, sveria apie 150 tonų ir

Kokia Kaliningrado srities ateitis 
įsivaizduojama Lietuvoje

Dauguma Lietuvos gyventojų neturi jo
kių teritorinių pretenzijų dėl Rusijai priklau
sančios Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities.

Apie tai neseniai Kaliningrade vykusia
me Europos nevyriausybinių organizacijų 
forume “Kaliningradas 2002: Rusijos ir 
Europos Sąjungos bendradarbiavimo Bal
tijos regione perspektyvos” kalbėjo Vil
niaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direktorius 
politologas Raimundas Lopata. Jis pažy
mėjo, kad, neseniai Lietuvoje atlikto so
ciologinio tyrimo duomenimis, 38% ap
klaustų lietuvių pareiškė maną, jog Kali
ningradas liks Rusijos teritoriniu vienetu.

Apie 10% apklaustųjų Kaliningrado 
srities ateitį sieja su ketvirtos Baltijos 
respublikos kūrimu.

savas. Žino, kad nevagiu.
Pakankamai butelių randu ir savo kiemų 

šiukšliadėžėse, miškelyje, prie Neries. Tik 
netingėk. Nusiperku ir alaus, ir cigarečių... 
Žinoma, daug pelningiau pardavinėti me
talus, kiti, žinau, butelių net neima, bet aš 
imu. Man buteliai... na, kažkaip arčiau 
“dūšios” negu metalas. Matai, prie metalų 
supirktuviųgali irįgalvągauti. Atims. Kam 
man ta rizika ”.

Pasakoja, kad kartą buvo sugalvojęs pa
siimti talonų nemokamiems pietums, bet jų 
reikėjo nueiti tam tikrą dieną ir tam tikrą 
valandą, o jis pavėlavo... “Ką veikei, kad 
pavėlavai?” - stebiuosi. “A, užsigrojau... ” 
“Turi instrumentą?” - nepatikiu. “Taip”, - 
sako išdidžiai. “Radau balalaiką ir groju. 
Gaila, kad tik su viena styga... Man patinka 
muzika. Šiaip aš visko randu. Televizorių, 
šaldytuvų, grotuvų. Sutaisau, o tada kam 
nors parduodu. Žmonės perka ir senesnius 
- į sodo namelius vežasi ar į kaimą. Par
duodu pigiai, bet man ir 20 litų praverčia ”.

Prausiasi jis Neryje. Žiemą nesiprausia 
visai. Rudenį rūsyje labai šalta, tad miega 
prisirengęs nežmoniškai daug drabužių. O 
žiemą jo būste karšta - gerai. “Ir už šilumą

Nuotraukoje - D. Oppenheim KRĖSLAS / BASEINAS.

užima per 3 ha plotą.
Skulptoriaus Gintaro Karoso sukurtame 

“Europos centro monumente” (1993 m.) 
pažymėti visų Europos valstybių sostinių 
pavadinimai, kryptys ir atstumai nuo Euro
pos centro.

Kasmet Europos parką aplanko daugiau 
kaip 60 000 žmonių. MP inf.

18% apklaustųjų nuomone, Kalinin
grado sričiai galėtų būti skirtas statusas 
Europos Sąjungos struktūroje.

Dar 18% mano, j og regionas galėtų tapti 
Lietuvos dalimi, o 1% tiki, kad jis galėtų 
tapti Lenkijos teritoriniu vienetu.

Kalbėdamas forume Raimundas-Lopata 
pridūrė, kad valstybių sienos yra būtinos, 
tačiau jos turi būti skaidrios, o derybos - 
vykti lygybės pagrindu, atsižvelgiant į visų 
pusių interesus.

Priminsime, kad per metus Lietuvos 
teritoriją geležinkeliu kirto beveik milijonas 
tranzitinių keleivių, kurie iš Kaliningrado 
srities keliavo į Rusiją ir atvirkščiai. Dabar, 
Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, spren
džiama Kaliningrado srities problema, su
sijusi su vizų režimu. ELTA ir “L.r.” 

nemoku”, - gudriai nusijuokia. Janas labai 
mėgsta šv. Kalėdas ir Naujuosius Metus. Čia 
pat, Antakalnio miškelyje, kerta eglutes ir 
neša aplinkinių namų gyventojams. “Kai 
lietuviai išmeta eglutes po savo Kalėdų, 
surenku jas ir, jeigu dar neblogos, parduodu 
rusams”, - žavisi savo verslumu Janas. “Tik 
mokėk suktis. Pavasarį žibutės gerai eina”.

Jano manymu, jam nėra reikalo ieškoti 
kokio darbo, nes jis ir taip dirba. Bet tik ta
da, jeigu gera nuotaika ir jam norisi “pakvė
puoti grynu oru Padeda žmonėms. “Sodo 
sklypą sukasu”, - vardija. “Ar po remonto 
šiukšles iš buto išnešu... Kam man daug 
dirbti? Aš visko turiu. Kiek žmogui reikia... 
Aš randu daug daugiau daiktų, negu man 
reikia. Dabar tik butelius imu... ”

Janas prisipažįsta esąs tikintis. Dažnai 
naktimis meldžiasi. Dėkoja Dievui, kad jam 
taip gerai sekasi: gyvas ir visko turi. Susi
kiša į kišenes jau ištuštėjusius alaus butelius 
ir atsisveikina: “Gal aš jau ir eisiu ”. Ir nueina. 
Privertęs gerokai suabejoti stereotipu, kad 
visi “bomžai” baisiai nelaimingi. Nereikia 
jam mokėti už šilumą. Anksti rytą keltis į 
darbą. Jokių įsipareigojimų. Va tik kažkodėl 
nekyla noro su juo pasikeisti vietomis.
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Sukčius
Kunigaikštiškoji ar karališkoji didybė ne visuomet užtik-

rindavo, kad gydymas bus geresnis ar sąžiningesnis.
1503 m. Lietuvą užpuolė Perekopo caraitis su 6000 totorių.

r 'iri*

Jie buvo išvyti iš Lietuvos 1505 m., bet jiems pasitraukus kilo epidemija, kuri pa
laužė ir Did. Lietuvos Kunigaikštį bei Lenkijos karalių Aleksandrą. Krokuvoje 
jis šiaip taip buvo apgydytas. Tačiau dangaus ženklai nieko gero nelėmė. Istorijos 
šaltinių rinkiniuose randamas toks aprašymas:

Tų pačių metų (1505) gegužės 19 dieną su neapsakoma liūtimi ir dideliu 
griausmu Krokuvoje iškrito kruša: ledo gabalai sulig perekšlių kiaušiniais krito, 
ne tik medžius, bet ir čerpes ant namų išdaužė, perkūnas vieną pilies bokštą su 
sienos gabalu sutrupino. Sakoma, kad tai reiškė greitą karaliaus mirtį, kadangi 
dar Radomo seime karalių epidemija palaužė, tada jį sergantį pas gydytojus į 
Krokuvą atvežė.

Toliau tuose dokumentuose rašoma:
Karalius Aleksandras, Vilniuje vėl susirgęs, kuo toliau tuo blogiau jautėsi, 

nes epidemijos buvo palaužtas. O tuo metu apsišaukė vienas gydytojas, arba veikiau 
sukčius, kažkoks Balinsiąs. Tas sukčius, nors buvo grynakraujis lenkas, skelbėsi 
esąs graikas ir taip savo apgavystėmis išgarsėjo, kad iš visur žmonės traukė pas 
jį; iš turtingųjų ėmė ne mažiau kaip po šimtą raudonųjų auksinų, todėl kiti 
Krokuvos medikai jį pavadino Šimtininku, o jis jų vengė kaip pelėda šviesos ir 
dėl to gyveno Baline tarp kalniečių. Taip pat ir karalius Aleksandras, kai liga jį 
prispaudė, pasiuntė iš Vilniaus to Balinskio, jo šlovės suviliotas. Šis nenorėjo iš 
vietos judintis, kol jam nebuvo duota trys šimtai raudonųjų auksinų, tada, pasi
ėmęs karališką vaistinę, išvažiavo į Vilnių. Atvykęs paruošė karaliui vonią (turbūt 
susitaręs su Mykolu Glinskiu) (mėgiamiausiu karaliaus didžiūnu), pridėjo įvai
riausių žolių ir garino karalių, kad išprakaituotų, be to malmaziją (stiprų graikišką 
vyną) ir kitus stipriausius vynus liepė jam gerti, o toks gy dymas prieštaravo visų 
gydytojų nuomonei. Kai nuo per gausaus prakaitavimo apalpo, kitas karaliaus 
gydytojas pareikalavo, kad kancleris tuojau pašalintų nuo karaliaus tą sukčių. 
Kancleris, matydamas karalių pusiau mirusį, įsakė žiniuonį sugauti ir suimti, ir 
saugoti jį, kol atvažiuos Žygimantas (valdovo brolis, busimasis Žygimantas 
Senasis). Kadangi jam padėjo Glinskis, tai sukčius pabėgo, o paskui Žvėryne 
(Krokuvos priemiestyje), vienuolyne su žmona gyveno. Vėliau jį sugavo, bet vis 
dėlto paleido; ir vėl jis slapčia užsiėmė alchemija, per kurią prasiskolino Krokuvos 
miestiečiams, pabėgo nuo žmonos, ir tiek jį tematė.

Karalius Aleksandras mirė 1506 m.

If REDAKCIJOS PAŠTO
Kur tarpukario Lietuvos istorija anglų kalba?

Tarpukario Nepriklausomybės (1918- 
1940) laikotarpis buvo nepaprastai reikš
mingas Lietuvai, nes atbudino tautą ir išve
dė, bent laikinai, iš priklausomybės Sovietų 
Sąjungai. Per tą laiką lietuvių tauta sustip
rino savo tautinę sąmonę, be kurios nebūtų 
buvę 1990 Kovo 11-osios. Tie įvykiai plačiai 
aprašyti lietuvių grožinėje ir istorinėje lite
ratūroje. Sakyčiau daug rašyta ir rusų kalba, 
bet ten jau pagal kitos “operos partitūrą ir 
libretą”. Tačiau visame XX a. šurmulyje tas 
laikotarpis lyg ir pradingo iš Vakarų pa
saulio sąmonės. Vakariečiai skaito anglų 
kalba rusų veikalus apie mus ir tampa 

dezinformuoti - galvoja, kad mes į Sovietų 
Sąjungą įstojome linksmai dainuodami.

Praėjusį rugsėjo mėnesį Austrijos karo 
attache Lietuvai, brigados generolas R. V. 
iškilmingai įteikė dovaną Lietuvos Karo 
akademijai Vilniuje - gerų knygų ir pre
numeratų įvairių karinių žurnalų vokiečių 
kalba. Mes jas maloniai priėmėm ir man
dagiai jo paklausėm, kaip galėtume atsi
dėkoti. Jis visai paprastai mums atsakė: 
"Norėčiau paskaityti Lietuvos istoriją, 
ypač 1918-1940 m. laikotarpio, kada jūs 
buvote nepriklausomi, tarp dviejų pasau
linių karų. Norėčiau paskaityti vokiečių 
arba anglų kalba, nes Austrijoje apie tai 

nėra nieko. ” Mes atsakėme, kad pasisteng
sime ką nors jam surasti iki sekančio jo 
vizito, kuris bus 2002 spalio 28. Atrodė, kad 
tai ne problema. Tuojau paskambinom į 
Mažvydo biblioteką, į universitetus, į kny
gynus ir net kai kuriems mūsų garbiems 
intelektualams. Netrukus ant mano stalo 
atsirado keletas įvairaus svorio ir storio 
knygų apie Lietuvos istoriją, ypač parašy
tų sovietmetyje, ar tuojau po jo ir net anglų 
kalba. Jas pavarčius, mano plaukai atsisto
jo ant galvos kaip įelektrinti.

Taigi, ten aprašyta, kaip mus išlaisvi
no Raudonoji armija nuo buržuazinės 
valdžios, ir kaip to siekė Lietuvos liaudis 
nuo pat 1918 metų. Vienu žodžiu, aprašyta, 
kaip džiaugsmingai mes puolėme į Sovietų 
glėbį ir kaip balsavom už grįžimą į plačią 
tarybinę “Tėvynę”. Nieko kito Lietuvoje 
negalėjau rasti iki šiolei anglų ar vokiečių 
kalba. Nesakau, kad nėra, bet nežinau, kur 
galėtų būti. Turiu prisipažinti, radau vieną 
mažytę knygelę anglų kalba - “An Outline 
of Lithuanian History”, autorius Stasys 
Samalavičius, Vilnius, leidykla Diemedis. 
1995, ISBN 9986-017-9, kurioje yra skirs
nis “The years of independence and depen
dence”, apie 6 puslapiai skirti to laikotarpio 
įvykiams. Taigi galėsiu minimaliai patenkin
ti mūsų svečio iš Austrijos žingeidumą apie 
mūsų nepriklausomybę, kokia ji buvo tais 
laikais ir kurią mes vėl atstatėm. Gaila, kad 
patenkinsim Austrijos karininką tik labai 
ribotai. Žinoma, daug knygų tame laiko
tarpyje buvo parašyta rusų kalba, kurios 
dūmus “Durnos” nariai godžiai traukia 
Maskvoje ir pilnai tiki tuo, ką skaito, nes 
nieko kito neturi. Tas pats ir kitose angliš
kai kalbančiose šalyse - ten yra dar daug 
sovietmečio literatūros, kurią skaitydami 
užsieniečiai negali atskirti pelus nuo grū
dų. Nieko nėra bibliotekų ir knygynų len
tynose, kas atsvertų šią propagandą, nors 
yra šiek tiek poezijos ir kitos literatūros.

Aš pats atsimenu, kada tarnaudamas 
JAV Karo aviacijoje užeidavau į kurios nors 
bazės biblioteką ir rasdavau anglų kalba 
rašytą knygą “The Baltic Riddle” (“Baltijos 
Mįslė”), autorius Meiksins, latvis. Ten jis 
visai iškreiptai teisino Baltijos valstybių 
prijungimą prie Tarybų Sąjungos. Tas tada 
mane įsiutino ir aš parašiau protestą JAV 
Karo aviacijos Generaliniam Inspektoriui 
teigdamas, kad tai sovietų piktybinė pro
paganda tyčiniam klaidinimui amerikiečių 
kariškių bendruomenės. Tada rėmiausi JAV 
Kongrese esančiais dokumentais apie tai, 
kas iš tikrųjų dėjosi Baltijos valstybė-se. 
Džiaugiausi, kada ta knyga iš kariškų 
bibliotekų pradingo, vildamasis, kad tai 
buvo mano pastangų dėka.

Man kyla klausimas, dėl ko mes tokie 
nerangūs ir neaprašome mums svarbių įvy
kių vakarietiškomis kalbomis, kada patys 
sau rašome apsčiai, negailėdami energijos 

ir diskutuodami iki pedantiškų smulkmenų. 
tarpukario nepriklausomybės laikotarpį ir 
tos nepriklausomybės atstatymą 1990 kovo 
11-ąją. Užsieniečiams kyla klausimas: ką 
mes atstatėme? Mes jiems negalime adek
vačiai atsakyti literatūrinėje plotmėje. 
Atsako už mus kiti, mums nepalankūs 
žmonės. Mes pralaimime intelektualinę ir 
informacinę kovą, tačiau pykstame, kad 
apie mus mažai kas žino ir vadiname juos 
neišsilavinusiais istorijoje ir geografijoje, 
kurie galvoja, kad mes savanoriškai prisi
jungėme prie Tarybų Sąjungos 1940 me
tais. Dar net piktinamės, kai apie mus kas 
nors rašo ar kalba -(atsimenate Mel Gibson 
ir jo “aštriadančius lietuvius”, arba tą ki
tą..., kuris rašė, kad Vilniaus gatvėse šaudo 
iš automobilių). Taigi gerbiamieji, gal aš 
klystu ir gal jūsų lentynos užjūryje lūžta 
nuo knygų apie Lietuvos nepriklausomą 
gyvenimą anglų ir vokiečių ir net prancūzų 
kalbomis.

Jeigu taip yra, tada galėsite mane išbarti 
ir, įrodydami savo pranašumą bei teisumą, 
atsiųskite man greitu paštu bent vieną to
kią knygą (adresas: Lietuvos Karo aka
demija, Šilo 5 A, LT-2055 Vilnius, Lietuva- 
Lithuania). Aš tada įteiksiu ją mūsų gar
biam svečiui spalio 28 dieną, o jūs.turėsite 
didžiulį malonumą vadinti mane klystančiu 
žmogumi.

Manau kad jau artėja paskutinis skam
butis. kada dar galima ką nors padaryti, kad 
kas nors liktų užsienio bibliotekose ir kny
gynuose apie Nepriklausomos Lietuvos 
istoriją “tarpukario” metais, nes atrodo, kad 
paskutinė karta, kuri dar atsimena tuos 
laikus, pamažu grįžta į Anapilį.

Pagarbiai, Jūsų
Dr. Algirdas V. KANAUKA

Lietuvos Karo akademija, Vilnius

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 40, psl. 5, tilpo 

žinutė (laiškas Redakcijai) apie Vilniuje 
įvykusį Tėvynėn grįžusiųjų būrelio 
susirinkimą, kurio metu buvęs LR minis
tras pirmininkas Andrius Kubilius padarė 
pranešimą Prezidento rinkimų klausimu. 
Susirinkimą pravedė Vincas Augustina- 
vičius.

Priminsime, kad Vilniuje veikia “Lietu
vių grįžimo į Tėvynę informacijos centras”. 
Jis'yra Vyriausybės išlaikomas ir jame 
vyksta grįžusiųjų į Lietuvą susirinkimai.

Reikia patikslinti, kad būrelio nariai 
yra ne tik “buvusieji australiečiai”, bet 
Tėvynėn grįžusieji apskritai. Dauguma jų 
yra iš JAV.

Buvęs “Mūsų Pastogės” redaktorius, 
sydnėjiškis Vincas Augustinavičius yra 
“Lietuvių grįžimo į Tėvy nę informacijos 
centro” koordinacinės komisijos narys.

Red.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dulkės dvasioj šiandien puota: 
Mašinėlė ta subyrėjus, 
Tik dvi dienas padirbėjus, 
Kaip nauja - atremontuota! 
Šioj mechanikos srityje, 
Nieks nežino tiek, kiek Pijus!

Ir mūsų žiniasklaidoje, 
Daugel žmonių aimanuoja, 
Kad plėšikai tik ginkluoti; 
Kad geriesiems gi žmogeliams, 
Reik puolus prieš juos ant kelių, 
“Ščyrai” viską atiduoti!

Pijus, kad jų neužpultų, 
Ėmė gamint katapultas, 
Nešaus jų su akmenėliais, 
Tik plastiko rutulėliais; 
Taikinius štai pakabinę, 
Šaudo vien dėl patyrimo!

Dulkė tarė: “Miela Loreta!, 
Į taikinius pažiūrėki, 
Kiek pastangų čia įdėjom, 
Pasiekėme ko norėjom: 
Kad išvengus sužeidimo, 
“Kirst” į sėdimos minkštimą!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 43, 2002.10.28, psl. 5
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

V-osios Pasaulio Veteranų 
Žaidynės

Spalio 6-13 dienomis, Melbourne vyko 
Veteranų Sporto Žaidynės. Jose dalyvavo 
26 000 sportininkų ir vadovų iš 95 valsty
bių. Atidarymas vyko Melbourne Cricket 
Grounds su pagrindiniu šūkiu - “Sportas 
gyvenimui“. Šventės uždarymas, po pasi
sekusių ir įspūdingų varžybų, vyko “Telstra
Dome” vietovėje ir čia buvo įteikta šven
tės vėliava sekančios šventės rengėjams. Ji 
įvyks 2005 metais Edmonton mieste
Kanadoje.

Pasaulio Veteranų Žaidynėms (The
World Masters Games) vadovauja Tarptau
tinis Komitetas (IMGA). Tai yra ne pelno 
siekianti organizacija. Pagrindinių šių 
žaidynių sporto šakų yra 15, tačiau orga
nizatoriai gali jas papildyti dar 11 sporto 
šakų. Žaidynių vietą parenka IGMA Ko
mitetas ir pagrindinis visų žaidynių šūkis 
yra - “Sportas gyvenimui”. Iki šių žaidy
nių, ankstesnės vyko: 1985 m. - Toronto, 
1989 m. - Danijoje, 1994 m. - Brisbanėje 
(kur dalyvavo virš 100 sportininkų iš Lietu
vos ir ten gerai pasirodė, o maža Brisbanės 
lietuvių bendruomenė labai gražiai priėmė 
visus svečius), 1998 m. - Portland’e, JAV.

Į Melbourne žaidynes buvo užsiregis
travę dalyvauti įvairiose sporto šakose 160 
Lietuvos veteranų, tačiau apie 50 iš jų ne
gavo įvažiavimo vizų ir atvyko tik truputį 
virš 100. Jau gana ilgas laikas, kai vizų 
gavimą iš Danijos perkėlė į Lenkiją, bet 
Varšuvoje, kur pagrindinai dokumentus 
tikrina ir tvarko lenkė tarnautoja, yra labai 
daug sunkumų gauti vizą į Australiją. Štai 
dabar į šias žaidynes vizos negavo V.Urba. 
buvęs geras krepšininkas, restorano “Mar- 
celiukės klėtis” savininkas. Maskvos olim
piados čempionas R. Valinskas - sėkmingas 
verslininkas, B.Žalys - Brisbanės žaidynių 

šuolio į aukštį pasaulio čempionas, A. Sta
šaitis - buvęs SSSR ir Lietuvos aštuon- 
vietės sidabro medalio laimėtojas ir daug 
kitų, net nepaaiškinus, kodėl jie negavo tų 
vizų. Šį reikalą bendrai turėtų svarstyti
mūsų visi konsulai, o gal prisidės ir latviai 
su estais, nes nusiskundimų iš visur yra 
labai daug.

Daug sportininkų iš Lietuvos (dalis 
prieš žaidynes, bet daugiau joms pasibai
gus) apsilankė ir Sydnėjuje. Labai malonu 
buvo mūsų tarpe matyti Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorių, prof. dr. 
Wtautą Kaminską, kuris šiose žaidynėse 
žaidė lauko tenisą. Nors medalių jis ir 
negavo, bet liko patenkintas šia išvyka. 
Kartu jis aplankė savo dėdę Adelaidėje, 
susitiko su Melbourne lietuviais ir ypač
susižavėjo Sydnėjumi, musų Lietuvių 
Klubu, kuriame darė pranešimą apie savo 
universitetą ir gražiai pabendravo su syd- 
nėjiškiais.

Pasibaigus žaidynėms, norėdamos 
pamatyti daugiau Australijos, išsinuomavę 
automobilį pajūrio keliu kelias dienas į 
Sydnėjų važiavo Melbourne už ieties 
metimą iškovojusi aukso medalį Dacė 
Juršienė ir Lietuvos ieties metimo čempionė 
Rita Ramanauskaitė. Gaila, kad Rita dėl 
neseniai atliktos dešinės rankos operacijos, 
varžybose dalyvauti negalėjo, o savo 
amžiaus grupėje - 30 metų, Lietuva būtų 
gavusi dar vieną auksą, nes laimėtojos 
metimo rezultatas buvo daug mažesnis už 
jos treniruotėse metamą ietį.

Viešėdamos Sydnėjuje jos dalyvavo 
“Kovo” vakaronėje ir mielai savo įspū
džiais pasidalino su manimi. Pateiksiu 
trumpą pokalbį su Dace ir Rita:

Kur jūs Lietuvoje gyvename, kokias 
sporto šakas kultivuoj at ir kaip sekasi?

Abi gyvename Kaune ir abi esame ieties 
metimo sportininkės. D. Juršienė, laimėjusi 
auksą, yra gimusi Latvijoje, bet per bendras 
dar Sovietų Sąjungos sporto varžybas 
susipažino su garsiu Lietuvos ietininku 
K.Jurša, ištekėjo už jo ir apsigyveno 
Kaime. Turi tris berniukus ir dabar, po vyro 

tragiškos mirties prieš du metus, vėl 
aktyviai ėmė sportuoti ieties metime ir yra 
viena iš geriausių Lietuvoje.

Rita Ramanauskaitė buvo Lietuvos 
čempionė ir pagrindinis jos sportas yra 
ieties metimas. Ji jau dalyvavo dvejose 
olimpiadose, buvo ir Sydnėjuje. Jai labai 
patiko Australija, ypač Sydnėjus, tad ir vėl 
atvyko, nors, gaila, negalėjo dalyvauti 
varžybose. Pati olimpiada paliko jai ne
išdildomus įspūdžius su savo tvarka, žai
dynėmis ir visa kita, nors pačios varžybos 
buvo labai sunkios.

Dacė dalyvavo Pabaltijo ir Sovietų Są
jungos bei Latvijos varžybose nuo pat 
jaunystės. Šios varžybos jai buvo pirmos 
užsienyje ir labai sėkmingos.

O kaip jums patiko Melbourno šventė?
Dacė man sakė, kad viskas buvo labai 

įspūdinga ir gražu, ir kad jaudinosi net iki 
ašarų. Lietuviai labai gražiai išsiskyrė iš 
kitų, vilkėdami gražias uniformas bei kitą 
aprangą. Pats šventės pravedimas tikrai 
puikus ir atidarymas įspūdingas.

Nuotraukoje (iš kairės) - Dacė Juršienė su laimėtu aukso medaliu, LR Garbės konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas ir Rita Ramanauskaitė Melbourno Lietuvių Namuose.

Man visa šventė patiko, - sakė Rita, 
tikrai buvo labai malonu matyti tų vyres
nių žmonių švytinčius ir džiaugsmo pilnus 
veidus. Aš pirmą kartą dalyvavau tokioje 
senjorų šventėje ir, pvz. per akreditaciją čia 
visi atvyko gražiai apsirengę, ne taip kaip 
per jaunimo šventes - su treningais ar pa
našiai. Čia jautėsi draugiškumas, noras 
vienas kitam padėti ir nebuvo to noro tik 
laimėti, bet daugiau draugiškai bendrauti. 
Pats lengvosios atletikos pravedimas bu
vo labai silpnas, tačiau krepšinis vyko tik
rai aukštame lygyje, tygiai taip, kaip ir 
vandens sporte ar kitose australų mėgia
mose sporto šakose.

O kaip varžybose sekėsi lietuviams?
Lietuviams sekėsi tikrai labai gerai. 

Laimėjom virš 30 medalių (sakė Rita) ir 
vadovai buvo labai patenkinti, nes niekada 
anksčiau tiek medalių nebuvome laimėję. 
Krepšinėje vyko labai įtemptos kovos. Pati 
įdomiausia kova buvo tarp mūsų moterų ir 
australių dėl aukso medalio.

Tęsinys kitame MP Nr.

Heinrich Rossmann

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

Tęsinys, pradžia MP Nr. 34
1948 m. balandžio 14-oji. Vėl gavome 

blogą žinią. Nedidelėse partizanų dienos 
kautynėse su rusais ant vieno kalno žuvo 
keturi mūsų dalinio partizanai: \fytenis, 
Vytautas, Klajūnas ir Vasaris.

1948 m. balandžio 28-oji. Žvirblis ir aš 
stovime prie lango ir stebime, kaip šei
mininkas beria į dirvą sėklą o Pranukas 
akėja. Kai gįžęs Pranukas pasakė, kad jau 
girdėjo gegutę, mums tapo aišku, jog il
giau nebeištversime alsioje slėptuvėje. 
Nutarėme vėl gyventi miške. Paskutinį kar
tą pavakarieniavome “Tėviškėje” ir ėmė
me krautis daiktus. Mūsų šeimininkai bu
vo labai nusiminę, ypač šeimininkė, nes ji 
neturėjo savo vaikų. Aišku, mes šeiminin
kams pažadėjome greitai ateiti. Atsisvei
kinant jie visi trys palydėjo mus iki vartų.

Valtimi perplaukėme Nemuną ėjome į 
“Imperiją”. Įėję į bunkerį, viską sudėjome į 
savo vietas: aulinius batus - ant vienos 
lentynos, rašymo reikmenis, ir akordeoną - 
ant kitos. Stalą mums atstojo nuleidžiamos 
sieninės spintos durys. Ant primuso pa
sigaminome gardaus valgio. Pavalgę 
atsigulėme ant šiaudų miegoti. Miegojome 
ligi pietų. Nubudęs atkėliau bunkerio 
dangtį, užlipau į viršų, netoli bunkerio 
atsisėdau ant žemės ir ėmiau dairytis 
aplinkui. Bunkeris buvo kalne, apaugęs 
tankiais krūmais. Ramiomis dienomis 
Z----------------------------------------------------- —tikdavo, kur degtinę gėrė
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galėdavome palikti jį atidengtą nebijodami, 
kad čia užklys piemuo ar koks kaimo 
gyventojas. Kalno papėdėje buvo matyti 
kai kurie ūkininkų namukai, žaliuojantys 
laukai ir pievos, besiganančios karvės. 
Popietę praleisdavome saulėtoje aikštelėje 
netoli bunkerio. Mes arba rašydavome, ar
ba užsiimdavome kuo nors kitu. Retkar
čiais pasižiūrėdavome į baltą skepetą ant 
sodo tvoros. Ji mums sakydavo, ar ten yra 
rusą ar ne. Nuo birželio pradžios pas mus 
apsigyveno trečias draugas partizanas - 
Švyturys, kuris pas mus persikraustė iš 
kito miško. Švyturys vyresnis nei aš, jis ty
lus ir labai geras bičiulis.

Partizano gyvenimas labai pavojingas. 
Aš savo knygoje padėjau jau daug kryže
lių, rodančių, kiek žuvo partizanų. Tačiau 
mirtis dar nėra tokia baisi, neseniai įvyko 
kai kas baisesnio. Partizanas Mindaugas 
gyvas pateko į nelaisvę, nuo tos dienos ir 
prasidėjo tragedija. Mindaugas išdavė 
“Lietuvaitę”. Sūnus, jaunas gražus kokių 
dvidešimties metų vaikinas, buvo nušau
tas, kai puolė bėgti, o visa šeima kartu su 
penkiomis mergaitėmis - suimta.

Slėptuvė, laimei, buvo tuščia. Mindau
gas tą ūkininką išdavė rusams. Kasdien 
ateidavo naujos kraupios žinios: partizanai 
bėga iš slėptuvių, ūkininkus meta į ka
lėjimus, kiti palieka namus ir bėga. Min
daugas išdavė viską: kur partizanai susi-

ir t.t. Kas buvo 

Mindaugas? Jis buvo ištikimas partizanas. 
Vieni kalbėjo viena, kiti - kita.

1948 m. liepos 17-oji. Vėl žuvo du par
tizanai - Vaidotas ir Bijūnas, kuriuos rusai 
bunkeryje užmėtė granatomis. Mūsų bunke
ris, vadinamas “Geru reginiu”, kalne yra 
gražioje vietoje. Mums pakanka saulės, 
šviesos, vietovė graži, tačiau pradėjome bi
joti, nes lapo pastebimi takeliai, kurių jau 
niekaip negalima buvo užmaskuoti. Nu
sprendėme kasti naują bunkerį. Geras bun
keris turi atitikti tris neginčijamas sąlygas: 
pirma, jis turi būti netoli šalutinio, mažai 
važinėjamo kelio, antra, aplink - tankus 
miškas, ir trečia, kad būtų vietos išraustai 
žemei. Tris dienas ieškojome, kol pagaliau 
miške radome vietą atitinkančią tas tris 
sąlygas. Laimei, dirvožemis buvo smėlinis, 
jį lengva kasti ir po juo šilčiau negu po 
moliu. Po dienos mes jau buvome po žeme, 
bet reikėjo pripjauti ir pritampyti rąstų.

1948 metų rugsėjo pabaiga. Ilgai truko, 
kol baigėme savo statybą. Iš kažkur gavo
me virbų, kuriais apdengėme lubas ir ap
kalėme sienas, tad mūsų naujojo bunkerio 
lubos ir sienos bus sausos. Pasidarėme di
delį stalą sieninę spintą lentynas, išvietę. 
Tai truko daug naktų. Pagaliau mūsų bu
veinė buvo baigta, ir mes persikraustėme, 
viską sudėjome į savo vietas. Dabar turime 
didelį rūpestį: kur mums dingti žiemą. 
Mindaugas išdavė daug žiemos slėptuvią 
ir gyventojai dabar bijo namuose slėpti 
partizanus. Nutarėme žiemą likti bunkeryje. 
Mes ilgam laikui apsirūpinome maisto 
produktais ir indais vandeniui. Iš mūsų 
bunkerio iki kelio išrausėme požeminę 
perėją ir ten sukalėme didelį dangtį. Kai 

pasnigs, mums reikės eiti į kaimą pasi
pildyti vandens ir maisto atsargų. Sustab- 
dysime ūkininką kuris rogėmis parveš mus 
atgalios, užmaskuos mūsų dangtį, ir iki 
lapkričio pabaigos mes būsime pasidarę 
visus būtinus darbus.

Mūsų požemio statinys yra maždaug 18 
metrų ilgio ir susideda iš bunkerio vasarinių 
durų, žieminio koridoriaus, kur sudėtos 
bulvės ir įrengta išvietė, bei žieminių durų. 
Bulvių buvo sukaupta 10 centnerių, statinėje 
buvo pasūdyta pusė kiaulės ir avies, stovėjo 
du bidonai su vandeniu, 20 litrų žibalo 
primusui ir lempai, buvo žirnių, kopūstų, 
baltų miltų ir t.t. Jei pasnigtą pas mus vis
kas buvo parengta.

Kažkam davėme užduotį nupirkti mums 
radiją praėjusią naktį mes ją parsinešėme. 
Pastatėme salone. Sureguliavus išgirdau vo
kiškus žodžius, kurių negirdėjau puspenktų 
metų. Tai buvo laida iš tėvynės vokiečių ka
ro belaisviams ir vokiečiams svetimoje šaly
je. Mano išgirsti žodžiai buvo maždaug 
tokie: “Tėvynė jūsų dar nepamiršo. Jūsų tė
vynė galvoja apie jus ir laukia jūsų”. Aš 
atsiklaupiau prieš radiją ir žiūrėjau į jį, tarsi 
jame matyčiau savo artimuosius tolimoje 
tėvynėje, ir galvojau, kad tai kalba jie. 
Kūnas nuėjo pagaugais, ir aš iš laimės bei 
nuoskaudos pravirkau.

Lapkričio pabaigoje pas mus atėjo ke
tvirtas draugas - Dragūnas. Jam aštuonio
lika metą bet jis aukštesnis ir stipresnis už 
mane. Vaikino namuose buvo slėptuvė, 
kurią išdavė Mindaugas. Jo motina buvo 
kalėjime, dvi seserys pabėgo, o Dragūnas 
dabar buvo mūsų partizanas.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Apie XI-ąjį 
Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresą
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 

(PLJK) ruošiamas kas tris/keturis metus įvai
riuose pasaulio kraštuose, kuriuose veikia lie
tuvių jaunimo sąjungos. Sekantį XI-ąjį Kon
gresą organizuoja Vokietijos ir Lenkijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos bei PUS Valdyba.

Oficialioji Kongreso programa susideda 
iš trijų dalių: Atidarymas Lietuvoje (Vilniuje), 
Stovykla Lenkijoje (Punske) ir Studijų Dienos 
Vokietijoje (Huttenfelde). Joje gali dalyvauti 
visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenan
tys lietuviai tarp 18 ir 35 metų. Salia oficialios 
dalies siūloma turistinė kelionė po Vokietiją. 
Smulkesnę informaciją apie turistinę prog
ramą rasite atskirame lankstinuke.
Atidarymas Vilniuje, liepos 11 d.-13 d.

Prieš prasidedant Kongresui, Lietuvoje 
nuo birželio 30 d. iki liepos 6 d. vyks Pasaulio 
Lietuvių Dainų ir Šokių Šventė, skirta pami
nėti Mindaugo karūnavimo 750-metį. Jei 
ketinate atvykti į šį renginį, pagalvokite, ar 
norėtumėte pasilikti ilgiau ir dalyvauti Kon
grese. Atidarymo vakaras sutampa su Ki
tuoju PLB Seimo uždarymo iškilmėmis. Se
kančią dieną vyksta Lietuvos jaunimo orga
nizacijų mugė, ruošiama Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos. Sekmadienį, liepos 13 
d., Kongreso dalyviai išvyksta į stovyklą.

Stovykla Punske, liepos 13 d.-17 d.
Kongreso stovyklos tema - lietuviškų 

vestuvių papročiai ir apeigos. Jos metu ruo- 
šimės lietuviškoms vestuvėms: gros lietuviš
ka kapela, dainuosime lietuviškas užstalės 
dainas, sėdėsim už stalo, apkrauto lietuviš
kais patiekalais. Tačiau iki vestuvių dienos 
mums patiems teks surengti piršlybas, atšvęs
ti mergvakarį ir bemvakarį, sukrauti jaunajai 
kraitį, išmokti dainų, šokių, pagaminti valgių 
bei papuošti vestuvių salę. Viso to mus mo
kys vietos meistrai.

Stovyklos metu veiks interneto svetainė. 
Čia mes ne tik ruošime stovyklos laikraštėlį 
bet ir straipsnius vietos bei kitiems žurnalams. 
Jei dienos jums bus per karštos, galėsite 
maudytis ežeruose, kurių čia tikrai netrūksta.

Aplankysime taip pat gražiausias Punsko 
krašto vietas. Pakeliausime po Suvalkiją Prū- 
siją bei Dzūkiją. Susipažinsime su II-ojo 
pasaulinio karo istorinėmis vietomis, pvz. 
Hitlerio slėptuve Prūsijos miškuose.

Į Vokietiją išvykstame liepos 17 d. vakare. 
Atvykstame sekančios dienos vakare.

Studijų Dienos Hiittenfelde, 
liepos 19 d.-27 d.

Studijų Dienos vyks Hiitenfelde, Vasario 
16-osios Gimnazijos patalpose. Hūttenfeldas 
yra ramus, mažas miestelis. Vakarų Europos 
lietuvių centras. Gimnazijos teritorijoje yra 
ne tik mokyklos pastatai ir bendrabučiai, bet 
ir pilis, parkas su ežerėliu ir įvairios sporto 
aikštės. Studijų Dienos - tai formalioji Kon
greso dalis. Jų metu vyksta įvairios diskusijos, 
simpoziumai, darbo būreliai ir paskaitos. 
Pagrindinis tikslas - sudaryti PUS ateities 
veiklos programą (priimti nutarimus) ir iš
rinkti naują PLJS Valdybą. Taip pat nusta
toma sekančio Kongreso vieta ir data

Norintys dalyvauti Studijų Dienose kaip 
atstovai privalo užsiregistruoti savo krašto 
Lietuvių Jaunimo Sąjungoje (LJS). Atstovų 
skaičius yra ribotas ir nustatytas PUS Statu
te. Atstovus išrenka atskirų kraštų US. Apie 
atstovų pareigas sužinosite kreipdamiesi į 
savo krašto LJS arba į PUS. Studijų Dienose 
stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ne tik 
atstovai bet ir kiti norintys. Jie neturi teisės 
balsuoti bet gali dalyvauti visose programos 
dalyse, kuriose dalyvauja atstovai.

Oficialiąją dalį praskaidrins dvi išvy kos 
ir įvairios vakaronės. Pirmos kelionės metu 
aplankysite senąjį romantinį Heidelbergo 
miestą su vienu iš įspūdingiausių senamiesčiu 
visame pasaulyje; antroje kelionėje plauksite 
laivu Reino upe ir aplankysite vynines. Vaka

rinė programa padės atsipalaidoti nuo įtemptų 
diskusijų dienos metu. Jūsų laukia vokiška va
karonė su tradicinėmis vaišėmis ir užsiėmi
mais. Kitą vakarą Kongreso dalyviai galės 
išreikšti savo talentus scenoje.

Kongreso uždarymo iškilmės vyks šešta
dienį, liepos 26 d. Sekančią dieną dalyviai 
gali jau sugrįžti į namus.

Studijų Dienų temos
Šalia PUS organizacinių reikalų (kraštų 

US pranešimą oficialių nutarimų priėmimo, 
naujos Valdybos rinkimo) bei minėtų turistinių 
iškylą didesnę Studijų Dienų dalį sudarys 
įdomi akademinė programa, susidedanti pir
moje eilėje iš paskaitų ir diskusijų įvairiomis 
temomis. Šios programos, kurią pravesti bus 
kviečiami ekspertai iš Lietuvos ir išeivijos, 
pagrindiniai tikslai bus:

• susipažinti su Lietuvos visuomeninio, 
politinio bei kultūrinio gyvenimo aktualijomis;

• apžvelgti nūdienos Lietuvos jaunimo 
kasdienybę, problemas ir lūkesčius;

• apmąstyti išeivijos institucijų - litua
nistinių mokyklą parapijų, spaudos, stovyk
lą kitų organizacijų - vystymosi raidą bei 
išsilaikymo perspektyvas;

• įsigilinti į kitų kraštų LJS veiklos 
aplinkybių specifiką;

• apsvarstyti Lietuvos ir užsienyje gy
venančio lietuviško jaunimo bendradarbia
vimo galimybes individualiame ir organizaci
niame lygyje daryti konkrečias išvadas dėl 
PLJS bei atskirų kraštų LJS ateities veiklos. 
Šio Kongreso Studijų Dienos keliais atžvil
giais skirsis nuo tradicinio renginio. Pirmiau
siai, atitinkant Kongreso šūkiui „Iš ateities 
stiprybę semiame“, paskaitos minėtomis te
momis bus ne tiesiogiai apie dabartį, o apie 
ateitį. Tiksliau - paskaitininkų bus prašoma 
orientuoti temą (pvz. Lietuvos jaunimo kasdie
nybė) į 2020 metus. Kodėl? Kadangi kalbėda
mi apie ateitį neišvengiamai kalbame ir apie 
dabartį. Tačiau tuomi neapsiribojame vien 
faktų konstatavimu, kadangi tuo pačiu išreiš
kiame savo lūkesčius bei baimes dabartinės 
situacijos išryškinimo klausimu. Toliaą kon
krečių veiklos projektų išdirbimas bus koncen
truojamas į taip vadinamą „Ateities dirbtuvę“. 
Šioje Studijų Dienų dalyje atstovai susirinks 
pagal kraštus į ekspertų moderuojamas gru
pes, kuriose įvairiais didaktiniais metodais 
bus ieškoma sprendimų opiausioms kraštų 
US veiklos kliūtims. Dar viena Studijų Dienų 
ypatybė ta, kad visiems dalyviams bus profe
sionalų organizuojamas kompaktinis organi
zacinio darbo kursas.

Turistinė programa liepos 13 d.-27 d.
Turistinėje programoje gali dalyvauti visi 

norintys. Amžiaus ribos nėra. Kelionės metu 
susipažinsite su žymiausiomis Vokietijos vie
tovėmis bei didžiausiais jos miestais. Kelionė 
prasidės Vokietijos sostinėje Berlyne. Važiuo
site į uostamiestį Hamburgą. E ten kelias ves 
pro Heidelbergo senamiestį link Bavarijos. 
Pamatysite žavingą Mūncheną ir įspūdingas 
Alpes. Turistinė programa suderinta su bendra 
Kongreso eiga: turistai dalyvaus Atidaryme 
Vilniuje, praleis vieną vakarą kartu su atsto
vais ir stebėtojais Huttenfelde, ir, pasibaigus 
kelionei Bavarijoje, sudalyvaus Kongreso 
Uždarymo iškilmėse.

Registracija
Registracijos anketas su galutinai nusta

tytomis Kongreso kainomis gausite iš savo 
krašto US arba galėsite parsisiųsti iš Kon
greso interneto svetainės:

http://www.kongresas.com
Iškilus klausimams, kreipkitės į savo kraš

to US, į PUS arba Kongreso Ruošos Komi
tetą. Kongreso e-mail adresas:

info@kongresas.com
Pašto adresas: PLJK Ruošos Komitetas, 

Lorscher Str. 1, 
68623 Lampertheim, Germany.

Melbourne lietuvių bibliotekos naujienos
Iš Melbourne liet, bibliotekos vėl yra 

gerų naujienų. Vis atsiranda gerų žmonią 
kurie pagalvoja apie biblioteką ir pado
vanoja įdomių leidimą Jau visas vienas sta
las apdengtas neseniai gautomis knygomis. 
Taip skaitytojai turi progos su jomis susipa
žinti, kol jos dar nesustatytos į lentynas.

Prel. Alfonsas Svarinskas per kun. 
Egidijų Arnašių Melbourne lietuviams 
padovanojo dvi naujas svarbias knygas: 
Liongino Baliukevičiaus - “Partizano 
Dzūko dienoraštis: 1948 m. birželio 23 d. 
- 1949 m. birželio 6 d.”, kurį šiais metais 
išleido LGGRTC Tai vieno iš paskutinių
jų partizanų vadų užrašai, padaryti (pa
rašyti) besislapstant miškų bunkeriuose. 
Iliustruota nuotraukomis. Antroji knyga: 
“Antikomunistinis kongresas ir Tarptau
tinio Vilniaus visuomeninio tribunolo pro
cesas: “Komunizmo nusikaltimų įvertini
mas”, Vilnius. 2002,923 psl, su nuotraukomis.

Kun. E. Amašius iš Lietuvos bibliotekai

Spaudos Sąjungos susirinkimas
Iš anksto pranešame, kad LB Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 17 dieną, Lietuvių Klube, Bankstowne.
Bus renkama LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir traukiama metinė “Mūsų 

Pastogės” loterija. Platesnė informacija - vėliau.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

In memoriam
A'u’A Algis Mališauskas

1939.03.17-2002.10.03

Spalio 3 dieną Brisbanėje staiga mirė 
Algis Mališauskas.

Liūdna, kai negailestinga mirtis retina 
mūsų senosios kartos eiles, bet dar liūd
niau, kai antrosios kartos lietuvaičiai ne
lauktai užbaigia savo gyvenimo kelionę.

Algis Mališauskas gimė 1939 m. kovo 
17 dieną Lietuvoje - Kaime. Mažam Algiu
ku! gyvenimas buvo nelengvas, nes būda
mas vos trejų metų susirgo polio liga. Ka
ras, pasitraukimas su tėvais iš Lietuvos, 
vargingas gyvenimas Vbketijos lageriuose, 
nedavė progos geresniam gydymuisi.

1949 m. šeima emigravo į Australiją, 
kur Algiui buvo padarytos kelios kojos ope
racijos, bet visą gyvenimą jis jautė kojos 
skausmus. Brisbanėje Algis lankė įvairias 
privačias mokyklas, bet geriausiai jam sekė
si Brisbane State High mokykloje. Užbaigęs 
mokslus, apsigyveno Melbourne. Ten ga
vo darbo prie tunelio kasimo po Yarra upe.

Po kiek metų sugrįžęs į Brisbanę. kartu 
su tėvu dirbo PMG (dabartinėje Telstra) 
kompanijoje. 1966 metais Sydnėjuje daly
vaudamas lietuvių dainų ir sporto šventėje 
susipažino su Virginija Brazauskaite iš 
Adelaidės ir po metų sukūrė šeimą. Po kelių 
metų susilaukė sūnaus Dariaus ir kiek vė
liau - antro sūnaus Raimondo.

1970 m. Algis kartu su tėvu įsigijo savo 
fabriką. Jame gamino baldus Moulded Ply 
Products. Tėvui mirus, Algis su žmona Vir
ginija dar ilgus metus dirbo savo baldų 
dirbtuvėje. 1988m.Algio sveikata pradėjo 
šlubuoti. Buvo padaryta atviros širdies ope
racija. Jis jautė didelius skausmus. 1997m 
jam amputavo koją. Sveikatai nepagerėjus, 
teko amputuoti ir antrą koją. Šitokia 
nelaimė turėjo žmogų pastūmėti į 
neviltį,bet Algis niekada nesiskundė savo 
vargais. Mėgo jis pajuokauti, dažnai lan
kydavosi Lietuvių Namuose, buvo sporto 
klubo “Baltija” iždininkas. Jaunystėje buvo 
aktyvus skautas, jaunimo atstovas,padėda- 

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkrte išeivijos spaudų!

parvežė ir 2001 metais Kaune išleistą Juozo 
Kriaučiūno knygą “Skolą grąžino”.

Tuo tarpu Birutė Prašmutaitė parūpino 
Juozo Mičiulio “Lietuvos istorija: ką 
kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos praeitį,” Kaunas, 2001.

PVL Mačio dėka turime LGGRTC iš
leistas G aškaitės-Zemaitienės-"Žuvusie
ji/ prezidentas: Jono Žemaičio biografi
ja, (1998 m.), Vytauto Vitkaus - “Pulki
ninkas Kazimieraitis: Pietų Lietuvos 
partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyve
nimas, veikla, šeimos likimas”, (2001 m.), 
Alfonso Eidinto- “President of Lithuania, 
prisoner of Gulag: a biography of Aleksan
dras Stulginskis”, (2001 m.). Pastaroji 
knyga gali būti ypač naudinga, nes parašy
ta anglų kalba.

Tikrai verta užeiti sekmadieniais, pa
tiems pasižiūrėti, kas bibliotekoje naujo ir 
taip pat seno.

J. Arienė

Algis Mališauskas.

vo paruošti sporto klubo šventes. Atsidūręs 
invalido vežimėlyje, Virginijos padedamas 
apsodino savo naują namą gražiais augalais. 
Kelis metus mokėsi Pitmans shorthand 
rašymo. Algis buvo geros širdies,turėjo 
daug draugų, bet ištikimiausias draugas ir 
sargas buvo jo šunelis.

Laidotuvės įvyko Our Lady of Dolours 
bažnyčioje Micheltone. Mišias atlaikė vie
tinis klebonas James Donoghue, kuris gerai 
pažinojo Algio šeimą. Mišių metu giedojo 
lietuvių choras, vargonais palydint Evai 
Wicks. Sūnus Raimondas atsisveikino 
šeimos vardu. Jis kalbėjo apie tėvo gerą šir
dį ir meilę savo vaikams. Šermenų pietus 
savo namuose paruošė Virginija. Laido
tuvėse dalyvavo labai daug lietuvių,aus
tralų draugų, Virginijos motina iš Adelai
dės, sesuo Nijolė Zdanienė su šeima.

Po sunkios gyvenimo kelionės ilsėkis 
ramybėje, mielas Algi.

R.Platkauskienė
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Maloniai kviečiame į

Geelongo lietuvių choro “Viltis” koncertą, 
kartu pasirodys “Danos vyrai” ir “Kaimas”

Koncertas įvyks sekmadienį, lapkričio 10 dieną, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park Hall, Beauford Avenue, Bell Post Hill. 

Išgirsite galingus vyrų balsus, senas kaimiškas dainas, dar negirdėtų choro dainų.
Programos pabaigoje - vaišės. Gėrimus prašome atsinešti.

Kaina - $10

PRANEŠIMAS
Pranešame GLSK “\Vtis” sportininkams, nariams ir rėmėjams, kad “Vyties” klubo 

metinis susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 3 dieną (sekmadienį), 2.00 vaL 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 P 3 s 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 Melbourne lietuviams!
Lapkričio 10 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Melboumo Lietuvių Namų 

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

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti.
Melbourne Apylinkės Valdyba

Hobarto lietuvių dėmesiui
Sekmadienį, lapkričio 24 dieną, bus švenčiama Kariuomenės Šventė ir 

Pirmojo transporto 55 metų nuo atvažiavimo į Australiją sukaktis. Minėjimas 
prasidės 3 vai. po pietų p.p. Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, West Moonah. 
(Užkandžius prie kavutės atsineškite).

Bendruomenės nariai skatinami skaitlingai dalyvauti ir atšvęsti šią dvigubą . 
šventę. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Melbourniškių dėmesiui
Maloniai kviečiame visus Melboumo 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. Melbourne Apylinkės Valdyba

Lietuvių Kooperatinė Kredito
Draugija “Talka” praneša:

Sydnėjaus narių

METINIS

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.

Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga Melbourne ragina 
visus tautiečius aukomis prisidėti prie 
Valdovų rūmų Vilniuje atstatymo.

Aukas galima įnešti tiesiai į 
“Talkos” sąskaitą “Valdovų Rūmų 
Atstatymo Fondas” Nr. 09174.

IEŠKAU DUKTERS
Paskutinįjį kartą aš viešėjau pas 

dukrą Eriką (Hali) Los Angeles (USA) 
1998 m., po to išskridau į Lietuvą. 
Lietuvoje sirgau ir į Australiją sugrįžau 
tik šių metų birželio mėn. Per tuos metus 
pasikeitė ne tik mano, bet ir mano duk
ters koordinatės. Mes pasimetėme ir 
dabar labai prašau visų, ką nors galinčių 
padėti mano paieškoje, atsiliepti. Mano 
adresas: Stanislovas BERNOTAS

65 Thompson Road 
PANANLA, NSW 2213 
Tel.: 02 9771 6656

Sydnėjaus lietuvių parapijiečių dėmesiui!
Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, kad sekančios pamaldos lietuviams bus 

įprastu laiku -11.30 a.m. sekmadienį, lapkričio 10 dieną.
Po pamaldų bus lankoma Rookwood kapinių lietuvių sekcija, kur maldas už mirusius 

praves kunigas Roger Bellemore SM.
Kapus sutvarkyti jau ruošiasi Sydnėjaus skautai. Ačiū jiems. Kviečiame ir gimines 

aptvarkyti savo artimųjų kapus.
Plotkeles (kalėdaičius) prašome užsisakyti pas Danutę Ankienę tel.: 9871 2524.
Maironio minėjimo aprašyme “Mūsų Pastogėje”, per klaidą tarp aukotojų išleista 

Aldonos Stasiūnaitienės pavardė. Mielą Aldoną nuoširdžiai atsiprašome.
_____________________________________ _ Katalikų Kultūros Draugija

Maloniai kviečiame visus į 

"SŪKURIO” TAUTINIU ŠOKIU 
KONCERTU

Sekmadienį, lapkričio lOdieną, 2.30 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne. 
Šoks jaunesniųjų ir vyresniųjų grupės.

Programą paįvairinsime su liaudies dainomis ir loterija.
Bilietų kainos: suaugusiems - $ 10, mokiniams - $5, vaikams iki 10 metų - veltui.
Lauksime visų! “Sūkurys”

Pranešimas
• Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už kalnų 
ir šiais metais išeis tik 7 “Mūsų Pastogės” numeriai.

Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 
metų numeryje gruodžio 10 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, kad 
kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų sveiki
nimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 9 dienos. MP Redakcija

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.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

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

nuomone
Prenumerata metams $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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