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Sydnėjaus Lietuvių Klube - klasikinės muzikos aidai

Spalio 27 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko dainos ir muzikos popietė. Danny Kalėdos nuotraukoje - dainuoja choras “Daina”. Chorui diriguoja Jacintą Mikutė. Plačiau - psL3.

Lietuvos įvykių apžvalga Jono Varno vardo premijos lituanistams
Seimo ryšys su Europos 

Parlamentu
Vilnius, spalio 31d. (ELTA). Lietuvos 

Seimas turės savo nuolatinį atstovą Euro
pos Parlamente. Tam teisinį pagrindą su
darė parlamentarai, priėmę Seimo atstovo 
Europos Parlamente įstatymą.

Seimo Užsienio reikalų komiteto narys 
Alvydas Medalinskas Eltai sakė, kad tokį 
pareigūną galima būtų siųsti dirbti į Eu
ropos Parlamentą iš tikrųjų jau dabar, ta
čiau tai realu tik užtikrinus reikiamą finan
savimą. Tikimasi, kad tam prireiks apie 
415 567 Lt per metus. Į šią sumą įskaito
mas atstovo darbo užmokestis, su darbu 
užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, 
buto nuoma ir kt. Atrodo, Europos Parla
mentas jau yra paskyręs patalpas Lietuvos 
Seimo atstovybės biurui.

Seimo atstovu Europos Parlamente bus 
paskirtas Seimo kanceliarijos darbuotojas, 
einantis ne žemesnes kaip Lietuvos Sei
mo kanceliarijos patarėjo pareigas, turin
tis patirties tarptautinių santykių srityje. 
Pasak A Medalinsko, trejų metų kadencijai 
jį skirs Seimo kancleris Seimo valdybos 
teikimu, užsienio reikalų ministrui pritarus.

Šis valstybės tarnautojas turėtų padė
ti stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos 
Seimo ir Europos Parlamento Lietuvos pa
sirengimo narystei ir narystės Europos Są
jungoje kontekste. Jis teiks informaciją 
Europos Parlamento komitetams ir pada
liniams apie Lietuvos Seimo veiklą, regu
liariai informuos Lietuvos Seimą apie Eu
ropos Parlamento darbus. A. Medalinsko 
žiniomis, kol kas nebuvo svarstytos gali
mos kandidatūros į šias pareigas.
JAV Prezidento saugumui - dar 

250 000 litų
Vilnius, spalio 31d. (ELTA). Iš vyriau

sybės rezervo Policijos departamentui siū
loma skirti 250 000 litų viešajai tvarkai, 
žmonių ir eismo saugumui užtikrinti JAV 
Prezidento ir jo delegacijos vizito Lietuvoje 
lapkričio 22-23 dienomis metu.

Kaip ELTA jau nranešė, siekdama užtik
rinti Jungtinių Amerikos Valstijų Prezi
dento George W. Bush oficialaus vizito 
Lietuvoje saugumą, Vyriausybė iš Priva
tizavimo fondo yra skyrusi 1.082 mln. litų. 
Šie pinigai bus panaudoti parengiant 
transporto priemones ir įsigyjant delega
cijai eskortuoti motociklus, specialiąją 
aprangą, ekipuotę. Taip pat numatoma 
įsigyti ir sumontuoti specialiąją įrangą, 
aparatūrą bei ry šio priemones, rekonstruoti 
Vilniaus miesto rotušės apšvietimo ir 
vėdinimo sistemas, atlikti vaizdo ir įgar
sinimo sistemų įrengimo darbus, sutvarkyti 
aplinką.

Pabrango vizos į JAV
Vilnius, spalio 28 d. (ELTA). Nuo 

lapkričio 1 dienos neemigracinės vizos į 
JAV kainuos 100 JAV dolerių, tai yra 35 
JAV doleriais brangiau nei jos kainavo iki 
šiol. Vizos mokestį JAV valstybės depar
tamentas didina dėl išaugusių adminis
travimo paslaugų kainų. Tokio dydžio 
mokestis galios visame pasaulyje.

Vizos išdavimo išlaidos padidėjo 
sustiprinus saugumo reikalavimus JAV 
diplomatinėse atstovybėse po rugsėjo 11- 
osios įv-ykių. JAV ambasados Lietuvoje 
pranešime spaudai teigiama, kad JAV 
valstybės departamentas susiduria su kri
tine lėšų stoka, nes 65 JAV dolerių mokes
tis nepadengia paslaugų teikimo išlaidų. 
Prie to prisidėjo ir sumažėjęs vizų poreikis.

ELTA primena, jog sumokėti mokestį už 
vizą reikia dar prieš atvykstant į numatytą 
pokalbį su JAV ambasados konsulinio 
skyriaus darbuotoju.
Danija remia Lietuvos kariuomenę

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA). Danijos 
suteikta parama turėjo lemiamos svarbos 
Lietuvos kariuomenės ateičiai. Krašto ap
saugos ministras Linas Linkevičius tai 
pabrėžė priėmęs Danijos kariuomenės vadą 
generolą Hans Jasper Helso.

Pokalbio metu L.Linkevičius priminė, 
jog Lietuvos kariuomenės proveržiu tarp-

ELTA. Šalčininkų Lietuvos tūkstant
mečio vidurinėje mokykloje spalio 29 dieną 
įvyko Rytų Lietuvos švietėjo Jono Varno 
premijos laureatų apdovanojimo iškilmės ir 
proginė konferencija „Lietuvių kalbos ug
dymas daugiakultūrėje aplinkoje”.

Jonas Varnas (1900-1930) -žymus Rytų 
Lietuvos švietėjas, dirbęs įvairiose Rytų 
Lietuvos mokyklose, puoselėjęs lietuviš
kumą, daug nuveikęs kuriant lietuviškas 
mokyklas šiame krašte.

Jono Varno premiją įsteigė Australi
joje gyvenanti jo dukra Janina Malijaus- 
kienė. 100 Australijos dolerių premijos nuo 
1994 metų kasmet skiriamos penkiems Ry
tų Lietuvos mokyklų geriausiems lietuvių 
kalbos mokytojams.

Lietuvoje reikės deklaruoti turtą ir pajamas
ELTA. 2004 metų balandžio mėnesį bus 

įgyvendintas visuotinis šalies gyventojų 
pajamų ir turto deklaravimas - toks 
sprendimas buvo priimtas spalio 31 d. Vy
riausybės strateginio planavimo komitete.

‘‘Tai bus kaip visoje Europoje, ir mes 
ruošiamės šitam dalykui. Tai bus bazinis 
vienkartinis turto deklaravimas. Kitaip mes 
negalime nei mokesčių sureguliuoti, nei 
įvesti progresyvinės mokesčių sistemos ir 
daugelio kitų dalykų”, - pasibaigus 
posėdžiui sakė Ministras Pirmininkas Al
girdas Brazauskas. Pasak jo, taip Lietuva 
prisitaiky tų prie Europoje galiojančios 
tvarkos. “Mes prisitaikome prie bendra- 
europinės tvarkos ir turime visus reikalus 
tvarkyti europietiškai. Pajamų įstatymas 

tautiniame bendradarbiavime tapo 1994 
metais pradėtas bendras projektas, pagal 
kurį pirmieji Lietuvos taikdariai Danijos 
batalione išvyko į misiją Kroatijoje.

ELTA primena, jog Danija yra viena 
aktyviausių Baltijos šalių narystės NATO 
rėmėjų. Nuo 1995-ųjų Danijos gynybos

Nukelta į 2 psL

Kaip informavo Švietimo ir mokslo mi
nisterija, 2002 m. premijos laureatais tapo 
Šalčininkų rajono Baltosios Vokės 2-osios 
vidurinės mokyklos lietuvių kalbos moky
toja Aušra Brusokienė, Švenčionių rajono 
Švenčionėlių gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja Alina Krinickienė. Ignalinos 
rajono Vidiškių vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytojas Petras Mikštas, Trakų 
Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja Birutė Paltanavičienė ir Vilniaus 
rajono Maišiagalos Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Algirdo mokyklos lietuvių kal
bos mokytoja Genovaitė Ručinskienė.

Jono Varno premijomis iš viso apdova
nota apie pusšimtis Rytų Lietuvos peda
gogų. □ 

praktiškai negali veikti, kol nėra turto 
deklaravimo, kadangi yra keletas milijar
dų Lietuvoje klaidžiojančių pinigų. Reikia 
sutvarkyt civilizuotai, kaip yra šimtme
čiais, o kai kur ir tris šimtus metų Europos 
šalyse ”, - teigė jis. Anot A.Brazausko, par
lamentui bus pasiūlyti atitinkami įstaty
mų projektai.

Posėdyje dalyvavusi Seimo narė ir An
tikorupcinės komisijos pirmininkė Nijolė 
Steiblienė patikino, jog iš anksto buvo 
derinamos Vyriausy bės ir Seimo pozicijos, 
kad įstatymų projektams patekus į Seimą 
neiškiltų nesutarimų. “Posėdyje patvirtin
ta, kad visi Lietuvos gyventojai deklaruos 
savo turtą ir pajamas. Šiuo metu tai daro 
150 000 gyventojų ir valdžios atstovų. Tur
tą ir pajamas privalės deklaruoti visi gy
ventojai nuo 18 metų. Jeigu, tarkim, aštuo
niolikmetis neturi jokio turto ar pajamų, 
gyvena pas tėvus - jis dės brūkšnelį, kad 
neturi turto ”, - aiškino parlamentarė. Pasak 
N.Steiblienės, bus deklaruojama už 2003 
metus ir tai privalės daryti visi pilnamečiai 
gyventojai.

Atitinkamus teisės aktus įpareigota 
parengti Finansų ministerija. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 28 d., kalbėdamas čečėnų pasau
liniame suvažiavime Kopenhagoje, Čečė
nijos min. pirm, pavaduotojas Achmed 
Zakajev pareiškė, kad čečėnų prezidentas 
Aslan Maschadov yra pasiruošęs besąly
giškai tartis su Rusija, kad surastų būdą 
užbaigti kruvinam konfliktui Čečėnijoje. 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin pareiš
kė, kad Rusija nesitars su teroristais. Rusų 
kariuomenės pareigūnai pranešė, kad jų 
pajėgos nukovė 30 čečėnų kovotojų į rytus 
nuo Grozny.
♦ Spalio 29 d. čečėnų sukilėliai pašovė 
rusų malūnsparnį, besileidžiantį į karinę 
bazę ties Grozny. Žuvo keturi rusų kariškiai.
♦ Spalio 30 d., Rusijos prašymu, danų 
policija suėmė čečėnų veikėją Achmed Za- 
kajev, dalyvavusį čečėnų kongrese Kopen
hagoje. Rusija formaliai reikalauja Zakajevo 
ekstradicijos, kaltindami egzilų veikėją ži
nojus apie planuojamą Maskvos teatro 
užpuolimą. Tuo tarpu Maskvos ligoninėse 
mirė dar du buvę įkaitai, nuo apsinuodijimo 
dujomis. Nuo dujų žuvusių įkaitų skaičius 
pakilo iki 118, kiti du žuvo nušauti.
♦ Spalio 30 d. darbiečių partija pasitrau
kė iš koalicijos su valdančia Likud partija 
Izraelio parlamente. Darbiečių lyderis, 
gynybos ministras Binjamin Ben-Eliezer 
pasitraukė iš Ariel Šaron vadovaujamo 
ministrų kabineto, nesutikdamas su reika
lavimu paskirti Aus. $750 000 000 sumą 
biudžete paremti naujakuriams, didelę dalį 
skiriant naujakuriams Gazos ruože ir Va
kariniame Krante.
♦ Lapkričio 2 d. Izraelio gynybos mi
nistru paskirtas generolas leitenantas Šaul 
Mofaz, buvęs Izraelio kariuomenės vadas. 
Palestiniečiai jį kaltina leidus kankinti 
suimtus jų kovotojus, bei organizavus įta
riamų pasipriešinimo vadų nužudymą,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

ministerija skiria mūsų Lietuvai materialinę 
paramą. Pavyzdžiui, šiais metais Danijos 
sausumos kariuomenė neatlygintinai Lie
tuvai perdavė artilerijos ginkluotės ir tech
nikos. Pagal bendrą LITB AT projektą reor
ganizuotas ir parengtas Algirdo batalio
nas, kuris gali vykdyti NATO sutarties 5- 
ojo straipsnio įsipareigojimus už Lietuvos 
ribų. Be to, ši Skandinavijos šalis nuo 1994 
metų koordinuoja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos karinio regioninio bendradarbiavi
mo projektus.

Remiantis oficialiais Danijos informa
cijos šaltiniais, Baltijos šalims tenka 85 % 
visos Danijos paramos užsienio šalims. Iš 
jų daugiausia, 37%, gauna Lietuvos karinės 
pajėgos.

Pratęsta data dėl nuosavybės 
atkūrimo

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). Lietuvos 
piliečiai iki 2003 metų liepos 1 d. dar galės 
pateikti dokumentus, įrodančius nuosavy
bės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir 
pakeisti savo valią dėl būdo, kuriuo atkuria
mos nuosavybės teisės. Tai numatoma 
Vyriausybes posėdyje pritartose Nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo pataisose.

Žemės ūkio ministras Jeronimas Krau
jelis Eltai teigė, kad toks termino nukėlimas 
aktualus keliems tūkstančiams žmonių, 
pretenduojantiems atkurti nuosavybės teises 
į 126 000 ha žemės plotą. Pratęsus terminus 
jie nepraras nuosavybės.

Degtinė - populiari
Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). Pagal “SIC 

Gallup Media” atliktą apklausą daugiau nei 
pusė (apie 57%) Lietuvos gyventojų varto
ja degtinę. Be to, bendrovės “Vilniaus 

_______________________________________ ros gyvenimą.
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užmušant ir niekuo dėtus civilius kai
mynystėje.
♦ JAV pareigūnai apkaltino Jugoslaviją, 
tvirtindami, kad per pastaruosius du metus 
jos valstybinės bendrovės aprūpinusios 
Iraką moderniais ginklais, laužydamos 
Jungtinių Tautų paskelbtą draudimą.
Reaguodama į kaltinimą Jugoslavijos vy
riausybė atleido iš pareigų gynybos minis
tro pavaduotoją ir importo-eksporto agen
tūros valdytoją.
Spalio 29 d. Bosnijos Serbų vyriausybė 
pranešė, kad dėl ginklų eksporto į Iraką 
atleistas gy nybos ministras Slobodan Bilič 
ir kariuomenės vadas generolas Novica 
Simič.
♦ Po kelias dienas trukusių žemės dre
bėjimų vėl pradėjo veikti Etnos ugnikalnis 
Sicilijoje. Spalio 28 d. išsiveržė lavos srovė, 
ugnis, pelenai ir lava veržėsi dar lapkričio 
pirmomis dienomis.
♦ Spalio 31d. žemės drebėjimas Molise 
srityje Apulijoje (Italija) apgriovė daug pas
tatų. San Giuliano di Puglia vietovėje sugriu
vo blogos konstrukcijos mokyklos pasta
tas, užmušdamas 26 vaikus ir 3 mokytojus.
♦ Spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje 
Tailande Šri Lankos vyriausybės atstovai 
tarėsi su Tamilų sukilėlių derybininkais 
kaip užbaigti 19 metų trunkantį pilietinį 
karą, pareikalavusį 64 000 gyvybių. 
Susitarta principiniais klausimais, sudaryti 
trys komitetai, kurie išspręs likusiais poli
tines, karines bei buitines problemas.
♦ NSW vyriausybė įsakė pašalinti visas
šiukšlių dėžes iš Sydnėjaus požeminio 
geležinkelio stočių, kad teroristai negalėtų 
jų panaudoti bomboms paslėpti. Šios atsar
gumo priemonės buvo imtasi per Sydney 
Olimpines žaidynes, dabar ją iššaukė teroro 
veiksmai Bali saloje. □
- S. k Tt .X ■ - 1

degtinė” savo firminėse parduotuvėse atlik
ta apklausa parodė, kad degtinė yra vienas 
populiariausių gėrimų švenčių metu ir an
troji pagal populiarumą dovanojant.

Tradiciškai lietuviai daugiausia geria 
gry ną degtinę - tai patvirtino 74.3% res
pondentų.

Paplitę ir degtinės kokteiliai su sultimis 
bei gazuotais gėrimais. Iš 114 respondentų, 
maišančių degtinę, su sultimis ją geria 
63.2%. su “Sprite”, “Fanta”, “Coca Cola”, 
tonikų - 21.9%, alumi degtinę užsigeria 
apie 7% apklaustųjų. Degtinė taip pat 
maišoma ir su likeriu bei kitais alkoholiniais 
gėrimais.

Dovanoms dažniausiai perkamas bren
dis, degtinė, šampanas - atitinkamai 32.8 
%, 23.3% ir 16.4%. Vis daugiau vartotojų 
atidžiau renkasi alkoholinius gėrimus ne 
pagal kainą, bet pagal kokybę.

Klaipėdos naujienos - internete
Klaipėda, spalio 30 d. (ELTA). Baigta 

rengti Klaipėdos miesto geografinės infor
macinės sistemos (GIS) dalių - kultūros 
įstaigų informacinė sistema. Interneto sve
tainėje www.gis.klaipeda.lt lankytojai 
nuo šiol galės rasti išsamios ir operatyvios 
informacijos apie kultūros institucijas, ko
lektyvus, menininkus, sales, leidinius, 
lankytinas vietas, renginius ir jų tvarka
raščius.

Čia bus pateikiamos ir Klaipėdos kultū
ros naujienos, naudingos nuorodos. Anks
čiau visa tai buvo išsibarstę po gausybę 
įvairių interneto svetainių, tad dabar su
paprastėjo reikiamos informacijos paieška. 
Informacija verčiama į anglų bei vokiečių 
kalbas.

Beje, pagal projektą, be Klaipėdos, 
svetainėje nuolat bus pateikiama informa
cija ir apie Liepojos (Latvija) miesto kultū-

ŽVILOJM#
Pasisako Bendruomenės nariai

Vėlinių dienos antroji 
pusė

Jau ir vėl atėjo Vėlinių Šventė. Visa Lie
tuva jau bent savaitė kai juda, tvarko, valo 
kapus, paminklus. O kapinių yra daug. 
Paprotys tvarkyti kapines yra giliai įsi
šaknijęs ir net jau darosi komercinis, 
panašiai kaip Kalėdos, Moters diena (kovo 
8). Jau ir šv. Valentino diena pradeda šak
nis įleisti. Vėlinėms konkurenciją daro ir 
amerikietiška Halloween. Panašiai Vėlinės 
yra rimties, pagarbos įnirusiems diena, ir 
štai prieš šią dieną Halloween. Bendrai, 
daug kas pasisako prieš amerikonizmą. Ką 
mes bendro turim su Halloween? O spauda 
pilna reklamų siūlančių kaukes. Ar to 
reikia? Koks bus sekantis naujas paprotys? 
Gal Guy Fawkes Day? Kiek pamenu, Aus
tralijoje tas paprotys jau beveik išnyko, 
suvaržius “crackers” pardavinėjimą ir bužų 
deginimą viešose vietose.

Kita Vėlinių dienos pusė - gėlininkų 
biznis. Jau savaitę prieš šią šventę prie 
kapirių kuriasi gėlių, žvakučių ir kitų 
reikmenų pardavėjai. Kaip sakoma spaudo
je, jų kasmet daugėja. Štai šiandien TV 
pranešė, kad Vilniuje prie Rokantiškių ka
pinių skubiai statomos naujos būdos, nes 
esamos jau netalpina pardavėjų. Teko gir
dėti gėlininkų pasakymų, kad Vėlinės - tai 
jiems viena iš geriausių dienų, prilygstanti 
Moters dienai (ne Motinos dienai) - Kovo 
8. Ir miesto valdybos organizuoja autobu
sų tvarkaraščius, prisitaikant prie šios 
dienos padidėjusio judėjimo.

Sentimentali šios dienos pusė atsispindi 
žmonių noru prisiminti, pagerbti artimuo
sius, gimines, žinomus garbingus asmenis. 
Tai labiai gražus paprotys, giliai įsišaknijęs 
tautoje. Kai kas sako, kad tai jatfir perdėta,

Paskirtos Vyriausybės meno premijos
ELTA Vyriausybės meno premijų ko

misija savo posėdyje spalio 31 dieną pa
skyrė penkias Vyriausybės meno premijas 
Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusioms 
asmenybėms.

Šių metų Vyriausybės meno premijomis 
apdovanojami teatro ir kino aktorius Vy
tautas Paukštė, literatūros kritikas Valen
tinas Sventickas, tapytojas Aloyzas Stasiu
levičius, fleitininkas Algirdas Vizgirda ir 
fotomenininkas Alfonsas Būdvytis.

20 000 litų Vyriausybės meno premijos

Kaunietis sukurė tarptautinį 
kompiuterinį žaidimą

Kaunas, spalio 30 d. (ELTA). Dvide
šimtmečio kauniečio studento Žygimanto 
Beržiūno sukurtą interaktyvų strateginį 
žaidimą „FateLords” internete jau žaidžia 
7000 žaidėjų iš 140 pasaulio valstybių. 
Kasdien vidutiniškai įregistruojama dar po 
100 dalyvių, todėl iki Naujųjų metų žaidėjų 
skaičius turėtų viršyti 15 000.

Žaidimas vyksta trijų matmenų beribėje 
virtualioje visatoje. Kiekvienas naujas prie 
žaidimo www.fatelords.com prisijun
gęs žaidėjas atsitiktinėje kosmoso vietoje 
gauna pradinę planetų sistemą su tam tik
ru resursų kiekiu. Toliau žaidėjai tyrinėja 
kosmosą, atranda fantastines technologi
jas, kolonizuoja kitas planetas, kariauja 
tarpusavyje susivieniję į klanus arba pavie
niui. Nuo priimamų sprendimų priklauso, 
ar žaidėjas suburtos komandos dėka pasieks 
pergalę, ar liks pralaimėjęs, ar net išduotas.

Žaidimo autorius Ž. Beržiūnas teigia 
sukūręs „FateLords” norėdamas sudaryti 
galimybę sau ir savo draugams internete 
visiems kartu intelektualiai praleisti laiką. 
„Žinojau, kad žmonėms pabos šaudyklės ir 

padaryta kaip ypatinga diena. Kiek pame
nu, vadinamaisiais tarpukario metais Vėli
nės irgi buvo švenčiamos, bet be tokios pom
pastikos kaip dabar. Sakoma, kad tai prasi
dėjo komunizmo valdymo laikais. Žmonės no
rėjo savo skausmą išreikšti, žuvusius pa
gerbti. Tai buvo taikoma laisvės kovotojams, 
partizanams. Kuo toliau, tuo daugiau tas 
paprotys plėtėsi, gilyn įsišaknijo. Bet dabar 
jau, atrodo, eina iš ribų. Visi dejuoja, kad 
sunkus gyvenimas, nėra pinigų, bet kiek 
tos gėlės kainuoja (o kokių puikių priaugin
ta, greičiausia iš užsienio importuota)? Ar 
neužtektų aplankyti kapus, padėti gėlytę, 
uždegti žvakutę ar dvi. Atrodo, esama 
konkurencijos, “keep up with the Joneses”.

Palyginus su Australijos papročiais - 
kaip dangus ir žemė. Ką darysi, ten jau taip 
priprasta. Gi čia, kai būna geras oras, mies
tiečiams yra proga išeiti į gamtą, vietoj 
sėdėjus prie TV. O kiek žmonių ateina, 
atvažiuoja - kaip per Atlaidus. Bažnyčiose 
irgi ateina daugiau maldininkų nei papras
tomis dienomis. Šioje srityje Lietuva dar 
gyva ir dar ilgai laikysis. Beje, pats kapų 
lankymas būna lapkričio 1 dieną - Visų 
Šventųjų Dieną. Gi seniau būdavo lankoma 
ir žvakutės uždegamos jau vakarop, 
temstant. Pamenu, jau vakare važiuojant 
namo, Kudirkos Naumiesčio kapų kalnelis 
mirgėdavo žvakių liepsnelėmis. Ir prie 
Vinco Kudirkos kapo visada jų būdavo 
daugiau.

Panašiai dabar Kauno Petrašiūnų ka
puose a.a. kun. Mikutavičiaus kapas sken
di daugybės žvakučkių liepsnelėse? Žino
ma, ir prie kitų kapų jų būna ne viena... 
Juk tai - Petrašiūnų kapai - Kauno žymių
jų asmenų poilsio vieta. Tik mūsų didvy
riai - Darius ir Girėnas - dar tebėra Šančių 
ka-puošė. Nejaugi jiems nederėtų būti Pet
rašiūnuose? Tad ir baigiu savo mintis apie 
Vėlines. Gal kai kam ir nepatiks kai kurios 
mano mintys. Atleiskite....

J.Krasauskas
(Australija - Lietuva)

laureatams bus įteikiamos lapkričio 22 
dieną kartu su Jono Basanavičiaus premija 
už etninę veiklą.

Vyriausybės meno premijos už reikš
mingus Lietuvos menui ir kultūrai darbus 
buvo įsteigtos 1997 m. lapkričio 11 dieną 
ir iki 1999 metų vasaros pagal susiklos
čiusią tradiciją buvo teikiamos dukart per 
metus: Mindaugo karūnavimo - Valstybės 
dienos ir Šv. Kalėdų proga. Iki šiol Vyriau
sybės meno premijas yra pelnę 25 garsūs 
Lietuvos menininkai. □

IRC pokalbiai, ir kad tikrai dar ateis į ma
dą intelektualios pramogos. Be to, interne
to įsigalėjimas atveria neribotas galimy
bes paplisti tokiam masiniam strateginiam 
žaidimui ”, - teigė autorius, programuoda
mas praleidęs pusę metų.

„FateLords” priklauso MMOG („Massive 
Multiplayer Online Game”) žaidimų kate
gorijai. Žaidimo priežiūra bei populiarinimu 
rūpinasi UAB „Dokeda”.

“Marių klavyrai - 2002”
Šių metų XI naujos muzikos festivalis 

“Marių klavyrai - 2002”, skirtas Klaipėdos 
750-mečio jubiliejui, baigėsi kupinos rim
ties ir susikaupimo muzikos akordais. 
Artėjant Vėlinėms, spalio 29-osios vakare 
po Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčios skliautais aidėjo šio festivalio 
rengėjo, klaipėdiečio kompozitoriaus 
Remigijaus Šileikos “Requiem” sopranui, 
mišriam chorui bei mažam simfoniniam 
orkestrui. Koncertas buvo skirtas Amžiny
bėn išėjusių klaipėdiečių atminimui ir su
silaukė didelio klausytojų dėmesio

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E Tradicinė “Sodybos” iešminė
Adelaidės atstovai į Krašto Tarybos suvažiavimą

Spalio 27 dieną Adelaidės lietuviai iš
rinko atstovus į ALB Krašto Tarybos suva
žiavimą. kuris įvyks gruodžio pabaigoje 
Adelaidėje. Jie yra:

Augis Zamoiskis
Ramūnas Dunda 
Alfredas Vitkūnas 
Eduardas Gudelis 
Kun. Juozas Petraitis 
Danutė Umevičienė

Auksinis jubiliejus
Šeštadienį, lapkričio 26 d., 

Sydnėjaus lietuviai meninin
kai Jolanta ir Jurgis Janavi
čiai (žiūr. nuotr. dešinėje) at
šventė auksinį jubiliejų - sa
vo vedybų 50 metų sukaktį.

Jolanta yra pagarsėjusi 
keramikė ir dailininkė, suren
gusi daug individualių ir gru
pinių parodų Lietuvoje, Aus
tralijoje ir pasaulyje apskritai. 
Jos darbų yra įsigiję nemažai 
meno mėgėjų ir muziejų.

Jurgis yra žinomas kaip 
literatas, daug metų bendra
darbiavęs lietuvių ir australų 
literatūros žurnaluose. Nese
niai Lietuvoje išleistas jo apy
sakų rinkinys “Tada ir mes”. 
Pastaruoju metu pasirodo vis 
daugiau ir jo tapybos darbų.

Atšvęsti į žmonių gyvenimus nedažnai 
atkeliaujantį vedybų auksinį jubiliejų, į 
Janavičių namus-studiją (North Manly, 
Sydney) susirinko apie pusšimtį bendra

Vytautas Patupas 
Sofia Kanienė

Į Krašto Tarybos dalyvių sąrašą iš karto 
įeina PLB Seimo nariai. Iš Adelaidės tai: 

Viktoras Baltutis 
Petras Bielskis 
Jūratė Grigonytė 
Janina Vabolienė O AM 
Saulius Varnas.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

minčių, bendradarbių, draugų, taip pat ir 
jaunasis jau dviejų kartų atžalynas.

Jubiliatams linkime dar daug šviesių ir 
kūrybingų metų. Red.

Tradicinė “Sody bos” iešminė įvyko šiais 
metais spalio 6 dieną gražiajame Engadine. 
Na, gal ir negalima šio tautiečių subuvimo 
vadinti “iešmine”. Nesimatė nei iešmo, nei 
kepto paršiuko ar ėriuko. Už tai sumanios 
šeimininkės įdėjo nemažai triūso ir pavaišino 
svečius kugeliu ir vėdarais. Pasidomėjau 
“kugelio” etimologija. Pagalvojau, kad gal šio 
plokštainio pavadinimas atėjo iŠ vokiečių 
kalbos “die Kugel”. Atrodo, kad ne. O gal 
kugelis seniau buvo apvalios formos? Pa
varčiau Lietuvių Enciklopedijos XXXIII to
mą ir 236 puslapyje radau šiek tiek žinių apie 
šį tautiečių mėgiamą patiekalą: “Kugelis iš 
bulvių trinučių keptas valgis. Dažniausiai 
kepa dengtame, paprastai moliniame ar 
ketiniame puode. Valgo pusryčiams ir pie
tums. Seniau kugeliu vaišindavo svečią, pas
kui tapo kasdienos valgiu. ”

Taigi, Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos komiteto narės ir “Sody
bos” šeimininkės neapsiriko vaišindamos 
svečius kugeliu. Vėdarų etimologinės prasmės 
irgi nesusekiau, tik sužinojau, kad "... vėdarai 
yra tradicinis skerstuvių valgis žinomas jau 
XIX a. gale. ”

Tačiau šeimininkės nepasitenkino vien tik 
tais patiekalais. O prie dešrelių teko ragauti 
ir skaniai troškintų kopūstų. Reikės prašyti 
mūsų cordon bleu kulinarės ponios Valės S. 
recepto. Ną o apie pyragų skanumą ir įvairovę 
būtų galima “knygas prirašyti”. Aišku, kad 
gėrimų irgi netrūko: svečiai mėgavosi alumi 
ir vynu, kava ir arbata.

Spalio 6-oji buvo itin graži diena, tad ir 
svečių sugužėjo nelauktai daug: įskaitant 
sodybiečius bei SLMSGD komiteto nares, 
buvome virš šimtuko. O svečiams buvo ko 
atvažiuoti į mūsų “Sodybą”. Man ji jau virto 
antraisiais namais Australijoje. Nes taip pigiai , 
ir tokioje gražioje gamtinėje aplinkoje nega
lėčiau niekur kitur Sydnėjuje gyventi. Nevel
tui “Sodyba” laimėjo premiją Sutherland Shire 

gražiausių sodų konkurse. Mūsų sumanios ir 
darbščios sodininkės Birutė, Danutė ir Olga 
kiek gailėjosi, kad kamelijos, azalijos ir mag
nolijos jau buvo peržydėjusios, bet už tai pa
šlaitės puikavosi įvairiaspalvėmis petūnijo- 
mis, raudonomis lelijomis ir rožiniais žiedais 
apsipylusiais kaktusais. Mus labai pagyrė 
apsilankę Sutherland Shire žiūri komisijos 
nariai ne tik už gražiai išplanuotus sodus, bet 
ypatingai už kruopščiai apvalytus plotus. 
Cituoju jų žodžius: “ ..and you have done 
away with dead leaves and underbrush that 
are such a bushfire hazard. ”

Nors, reikia pripažinti, kad dar ne visiškai 
apvalėme visą plotą, bet Vytas su David vis 
tempia karutį po karučio mūsų sugrėbtų lapų. 
Vytas įtaisė turėklų prie laiptelių, o David 
apvalė pakriaušes nuo sudžiūvusių lapų, 
vijoklių, žolių ir prasky nė platoką taką sklypo 
apačioje, kur dabar galima pasivaikščioti. 
Mūsų renginio metu mačiau kaip energinga
sis daktaras B. V. vedžiojo svečius tuo taku, o 
mano svečiai pasmaguriavo ten augančio 
šilkmedžio prisirpusiom uogom. Sodybie- 
čiams buvo malonu, kad svečiai panoro ge
riau apžiūrėti sodelius ir gyvenvietes. Mano 
bute apsilankė 24 asmenys. Kai kurie pasi
domėjo gyvenimo sąlygomis ir kitomis 
detalėmis.

Negaliu baigti straipsnio nepadėkojusi 
visoms šeimininkėms už puikius pyragus - 
jų kulinarinių gabumų skanumynus. Ponų 
Andriukaičių pyragas tiesiog “glamonėjo” 
gomurėlį. Pritrūkau drąsos pasiimti dar kitą 
jo gabalėlį iš kitos lėkštutės. Didelis ačiū ir 
p.p. Mataičiams už tortą. Gailėjausi, kad jo 
nelaimėjau loterijoje. Dėkoju Onutei Kapočie- 
nei, SLMSGD komiteto narėms bei sodybie- 
čiams už kugelinės - vėdarinės parengimą. 
Pasišnekučiavome su pažįstamais, skaniai 
papietavome ir maloniai praleidome kelias 
valandėles MŪSŲ VISŲ “Sodyboje.”

Isolda Poželaitė-Davis AM

Klasikinės muzikos aidai skamba 
Sydnėjaus Lietuvių Klube

Žmonės sako: “nauji laikai - nauji vė
jai”. Laikas bėga, keičiasi ir mūsų tradici
niai muzikiniai renginiai. Nuaidėjo klasi
kinės muzikos aidai mūsų Klube. Sydnėjaus 
choras “Daina” sekmadienį, spalio 27d., su
rengė įdomų koncertą, kuriame išgirdome 
ne tik tradicines lietuvių kompozitorių 
dainas, bet ir kūrinius iš tarptautinių operų 
repertuaro. Koncertą gražiai praturtino jau
ni, gabūs solistai. Retai girdime tokio žanro 
muziką lietuviškuose renginiuose.

Koncertą pradėjo Sydnėjaus “Dainos” 
choras, atlikdamas “Pie Jesu” iš Webberio 
“Requiem”. Harmoningai išpildytos melo
dijos suteikė koncertui tinkamą atmosferą, 
žadančią malonių muzikinių momentų ir 
subtilių niuansų. Tolimesnė koncerto prog
rama tų pradinių vilčių neapvylė.

Vėliau choras padainavo lietuviškas 
dainas: Naujalio/Maironio “Už Raseinių, 
ant Dubysos” ir Banaičio “Už jūrų marių” 
bei du patrauklius kūrinius iš Verdžio operų 
- vergų dainą iš “Nabucco” ir medžiotojų 
dainą iš “11 Trovatore”. Choras “Daina” 
parodė, kad jis nebijo muzikinių iššūkių ir 
yra pasiryžęs žengti pirmyn. Sveikiname 
chorą, kuris vis stengiasi tobulėti. Nemaža 
nuopelno dalis turi tekti jaunai, talentingai 
choro dirigentei Jacintai Mikutei, atsklei
dusiai chorui platesnį akiratį. Chorui gra
žiai akompanavo Niek Alvisio, kuris taip 
pat yra choro dirigentės padėjėjas.

Koncertą praturtino instrumentinė mu
zika, kurią išpildė jauni solistai: fleitistė 
Jacintą Mikutė ir pianistai Niek Alvisio bei 
Louis Garrick.

Jacintą, akompanuojama Nick’o, fleita 
išpildė keturis kūrinius: Cecilijos Chami
nades “Concertino Op. 107”. Sabos Kara
lienės atvykimą iš Randelio “Solomon”. 
Beethoveno sonatos C mol pirmą ir ketvirtas 

dalis fortepionui ir smuikui (Op. 30, nr. 7, 
išpildytus fleita) ir Mozarto fleitos koncerto 
G dur pirmą dalį (K.313). Jacintą 
atsiskleidė kaip labai gabi solistė fleitistė, 
sugebanti išpildyti sudėtingus kūrinius. 
Ypač gerą įspūdį paliko Beethoveno ne
lengvas kūrinys, kurio ir fortepiono partija 
yra sunki. Be abejo, Jacintos ir Nick’o 
laukia puikios muzikų karjeros.

Nick’as išpildė du solo kūrinius forte
pionui: virtuozinį Liszto “Gnomenreigen” 
ir sudėtingą Mendelssohno “Variations 
sėrieuses”. Sydnėjaus Lietuvių Klubo sce
noje turbūt dar nesame girdėję tokio aukš
to lygio fortepiono kūrinių. Mes džiaugia
mės, kad talentigas Nick’as sutiko būti cho
ro dirigentės padėjėju ir akompanuotoju.

Jaunas keturiolikmetis pianistas Louis 
Garrick išpildė du prancūzų kompozitorių 
kūrinius solo fortepijonui: Debussio pre
liudą Nr 10 (“Paskendusi katedra”) ir Pou- 
lenco “Amžinasis judesys”. Louisas šiems 
kūriniams buvo kruopščiai pasiruošęs. Jis 
išpildė šiuos rimtus ir pagal savo amžių ne
lengvus kūrinius labai gražiai, rūpestingai 
atsižvelgdamas į kūrinių dinamiką ir įsi
jausdamas į jų dvasią. Be abejo, Louiso irgi 
laukia rimta muzikinė ateitis

Į šį choro ir solistų koncertą atvyko apie 
šimtas klausytojų, kurie savo susižavėjimą 
išreiškė karštais aplodismentais. Scena bu
vo gražiai papuošta. Visi atlikėjai ir savo 
apranga, ir savo laikysena publikai paliko 
puikų profesionalų įvaizdį. Aiškiai buvo 
matyti, kad choras buvo smagioje, linksmoje 
nuotaikoje, pilnai nusiteikęs įveikti naują 
muzikinį išbandymą. Sveikiname chorą ir 
jo vadovus, surengusius tokią gražią po
pietę. Lauksime ateityje ir daugiau pana
šių kultūrinių renginių.

Ramutis Zakarevičius

Nuotraukoje - grupelė sodybiečių ir jų svečių gražiojoje “Sodyboje”.

^veiftinimaš
Nuoširdžiai sveikiname Aidą Tučiūtę-Žilinskienę, spalio 3-13 dienomis 

dalyvavusią Melbourne įvykusiose Pasaulio Veteranų Varžybose.
Aida atstovavo Lietuvos komandai, stovėjo po savo Tėvynės trispalve vėliava. 

Ji sugebėjo kovoti ir nugalėti - išplėšti iš stiprių varžovių ne vieną pergalę.
Aida 30-34 metų amžiaus grupėje, plaukime: 50 metrų krūtine- iškovojo sidabro 

medalį, 50 m. delfinu - gavo bronzą, 100 m. laisvu stiliumi - buvo 4-ta ir 50 m. 
laisvu stiliumi - taip pat 4-ta.

Mes didžiuojamės, kad Tu garsini mažutės, prie gintarinių Baltijos krantų 
prisiglaudusios Lietuvos vardą visame pasaulyje. Kad Tu myli savo tėviškę ir rū
piniesi jos garbe, nors gyveni tokiame tolimame ir dideliame žemyne kaip Australija.

Iš širdies linkime neišblėstančios energijos, ryžto ir sveikatos Tau ir visai šeimai 
ir ateityje nugalėti visas gyvenime iškilusias kliūtis.

D. M. Didžiai, R. R. Svambariai,
V. Rutkauskienė, L. R. Valiaugos, V. S. Ristovskij, 

J. Vilkišienė, D.R. Strungos, B. Kaminskas.
v- ....................... -■

Mūsą Pastogė Nr. 45, 2002.11.11, psl. 3

3



i Lietuva iš arti
Valdžioje turtingų netrūksta

Lietuvos gyventojai, sakydami, kad 
Seimas jiems siejasi su dideliais pinigais, 
neklydo. Viešai paskelbtose deklaracijose 
užfiksuota 13 parlamentarų, kurių šeimos 
turi daugiau nei milijoną litų turto ir san
taupų, o kelios dešimtys Seimo narių spar
čiai juos vejasi. Panašiai atrodo ministrų 
deklaracijos. Tarp jų - du milijonieriai.

Politikų milijonierių sąrašo viršūnėje 
išsilaikė Seimo Ekonomikos komiteto pir
mininkas Viktoras Uspaskich.

Iš verslo į politiką atėjęs ir neretai pri
vačių bei viešųjų interesų painiojimu įta
riamas Seimo socialliberalų frakcijos na
rys V.Uspaskich kartu su žmona Jolanta turi 
virš 160 milijonų litų vertės turto ir san
taupų. Metais anksčiau deklaracijoje užfik
suoti 167 milijonai litų. Bendros VUspas- 
kicho šeimos pajamos praėjusiais metais 
viršijo 2 milijonus litų. Santaupų suma artė
ja prie 5 milijonų litų.

Antrasis pagal sukauptą turtą - žem
dirbių interesus aktyviai ginantis Ramū
nas Karbauskis. Sudėjus politiko ir jo

Ramūnas Karbauskis.

Senovės baltų tikėjimo krivis
Saulėtą šeštadienio (spalio 19d.) vidur

dienį Vilniaus centre, ant Gedimino kapo 
kalno, buvo uždegtas ąžuolų vainikais 
apipintas aukuras. Čia savo ištikimybę 
dievams prisiekė senovės baltų tikėjimo 
krivis. Bumbsint būgnams ir skambant 
ilgaplaukių vaidilučių giesmėms, senovės 
baltų religinės bendrijos ‘"Romuva” vado
vui Jonui Trinkūnui buvo įteikta krivio 
lazda su ją apsivijusiu žalčiu - vyriausiojo 
žynio simbolis - krivūlė, o jo apsiaustas 
susegtas sege. Ji kriviui turi atnešti sėkmę. 
Ant kaklo kriviui buvo užkabintas svastiką 
primenantis pakabutis - susisukęs žalčių 
kamuolys - ugnies ir šviesos rato simbolis, 
kurį žynys visada nešios prie širdies.

Kiekvienas įšventinimo apeigų veiks
mas buvo palydėtas kreipiniais į dievus. 
Susirinkusieji darniai pritarė: “Dieve, pa
dėk, Laima, palaimink”. Prisiekęs dievams 
-Praamžiui, Patrimpui, Vėlinui, Žemynai, 
Laimai ir Gabijai, krivis nuliejo jiems šal
tinio vandens, pabėrė grūdų ir druskos.
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žmonos deklaracijų suvestinėse nurodytus 
skaičius išeina 4 777 000 litų. Tai - truputį 
mažiau, nei deklaruota metais anksčiau. Jo 
pajamos praėjusiais metais sudarė 1.82 
milijono litų. Įdomu tai, kad beveik 2 
milijonus uždirbęs buvęs Valstiečių partijos 
lyderis sumokėjo mažiau nei 19 000 litų 
mokesčių. Tai sudaro maždaug tūkstantąją 
vieno procento dalį.

R.Karbauskio vardu įteisintas turtas, 
daugiausia susijęs su žemės ūkiu ir jos 
produkcijos perdirbimu, vertinamas 3.9 ml n. 
litų. Santaupos viršija 740 000 litų.

Prieš žemės pardavimą užsieniečiams 
kovojęs R.Karbauskis turi 13 žemės ūkio 
paskirties sklypų Šiaulių rajone, septynių 
bendrovių, daugiausia susijusių su žemės 
ūkiu bei jo produktų perdirbimo veikla, 
akcijų. Pernai R.Karbauskį lydėjusią sėk
mę liudija ir tai, kad jis įsigijo dalį namo 
Ispanijoje.

Butą Ispanijoje įsigijo ir liberalas Armi
nas Lydeka. Šio parlamentaro pajamos per 
metus padidėjo nuo 1.16 mln. iki 1.5 mln. 
litų. Pinigus politikas yra investavęs ir į 
penkis butus Vilniuje.

Trečiąja ir ketvirtąja vieta politikos tur
tuolių sąraše dalijasi buvęs Lietuvos kom
jaunimo vadas socialdemokratas Alfonsas 
Macaitis (4.489 mln.) ir socialliberalų frak
cijos atstovas Alvydas Sadeckas (3.268 
mln.), deklaravęs pora milijonu daugiau nei 
2000-aisiais.

Praėjusieji metai buvo dosnūs ir Seimo 
pirmininko pavaduotojui socialliberalui Ar
tūrui Skardžiui. Pagal suvestinę, politiko 
metų pajamos sudarė bemaž pusantro mili
jono. Maždaug vienu milijonu per metus 
išaugo ir šio politiko santaupos. “Politikas 
negali gerai dirbti, jeigu turi verslą. Todėl 
pardaviau savo įmonės akcijas ir gavau 
nurodytas dideles pajamas’’, - sakė A. 
Skardžius.

Centristui Kęstučiui Glaveckui kelią į 
Seimo milijonierių sąrašą atvėrė jo žmona 
buvusi Seimo narė Rūta Rutkelytė. Bendra 
jų valdomo nekilnojamojo turto ir santaupų 
vertė viršija 2.5 mln. litų.

Keletu šimtų tūkstančių litų pernai pra
turtėjusiam K.Glaveckui ant kulnų lipa vos 
150 000 litų mažiau sukaupęs krikščionis 
demokratas buvęs išeivis dr. Kazys Bobelis. 
Pernai šio politiko privalomas registruoti 
turtas padidėjo apie 150 000 litų. Maždaug 
tiek pat sumažėjo nedideles metų pajamas 
gavusio šio veikėjo santaupos.

Pagal suvestinę, narystę Liberalų sąjun
goje sustabdžiusio Algimanto Matulevi-

Įšventintą krivį apsupo sveikintojų iš visos 
Lietuvos būrys. Senuosius baltų dievus 
garbinantys lietuviai žyniui deklamavo ei
les ir skyrė odes.

“Lietuvoje žynių nebuvo šešis šimtus 
metų. Tikiu, kad senasis baltų tikėjimas 
sugrįš į Lietuvą. Jau dabar šalyje yra apie 
tris tūkstančius senųjų dievų garbintojų. 
Žmogui būtinas sąlytis su gamta kasdien 
besikeičiančiame ir modernėjančiame 
pasaulyje”, - sakė naujasis krivis Jonas 
Trinkūnas. Septintą dešimtį metų pradėjęs 
krivis J.Trinkūnas nemano, kad jo gyve
nimas kuo nors itin pasikeis, nes jis ir be 
titulo kovojo, kad senasis tikėjimas būtų 
pripažintas tradiciniu.

“Kiekvienas dievas, kaip kiekvienas 
gyvenimo elementas, yra svarbus, ir mes 
maldose kreipiamės į didžiausią įtakos sfe
rą turinčius dievus. Nė vienas jų nelieka 
pamirštas mintyse”, - apie senųjų dievų 
gausą ir prasmę aiškino Vilniaus “Romu
vos” vaidila Marius Galinis.

Beata Bukotaitė (“L.r.”)

Kęstutis Glaveckas.

čiaus turtas (2.41 mln.) sumažėjo maždaug 
300 000 litų. Tačiau politikas nesijaučia per 
praėjusius metus tapęs turtingesnis ar la
biau nuskurdęs.

Sukaupti milijoninį turtą liberalui Rai
mundui Palaičiui padėjo spekuliacija akcijų 
rinkoje. Iš viso jis turi 13 rūšių vertybinių 
popierių. Per praėjusius metus politikas, 
kurio bendras turtas ir santaupos vertina
mos 1.1 mln. litų (truputį mažiau nei anks
tesnėje deklaracijoje), gavo 540 000 litų 
pajamų. Liberalui mokėjo ne tik Seimas, bet 
ir Vilniaus bankas.

Tarp milijonierių išliko ir socialliberalas 
Vaclovas Stankevičius (1.858 mln.) bei 
Viktoras Rinkevičius (1.489 mln.).

Stabiliai milijonierių dešimtuke laikosi 
ir socialliberalas Kęstutis Skamarakas, kurio 
turtas viršija keletą milijonų litų. “Pradinį 
kapitalą sukaupiau augindamas daržoves. 
Tačiau tai buvo jau labai seniai ”, - sakė ne
retai kopūstų karaliumi tituluojamas įsta
tymų leidėjas.

Milijonieriaus titulą prarado liberalas 
Saulius Lapenas. Prieš dvejus metus per 1 
mln. litų turtą deklaravęs politikas nurodė, 
kad pernai jo turtas ir santaupos sumažėjo 
iki 419 000 litų. S.Lapėnas tvirtino, jog taip 
atsitiko ir dėl to, kad 300 000 litų paskolino.

Premjero bei socialdemokratų lyderio 
Algirdo Brazausko vadovaujamoje Vyriausy
bėje taip pat yra keli turtuoliai. Milijonie-

is.

Dr. Kazys Bobelis.

“Žalioji kortelė” — lyg magnetas
Numatoma, jog ir šiemet lietuviai 

masiškai sieks laimėti “žaliąjąkortelę”, kuri 
suteikia teisę pastoviai apsigyventi JAVals- 
tijose. DV-2004 arba žaliųjų kortelių loterija 
vyko nuo šių metų spalio 7 iki lapkričio 6 
dienos. Kentucky' valstijoje įsikūręs kon
sulinis loterijų centras laimėtojus infor
muos kitų metų balandžio-liepos mėne
siais. Neatmetama galimybė, jog naujojoje 
vizų loterijoje pirmą kartą bus galima 
dalyvauti elektroniniu būdu.

Lietuvių noras gauti nuolatinio JAV gy
ventojo statusą yra didesnis, negu manyta 
ligi šiol. Pernykštėje loterijoje dalyvavo net 
328 280 lietuvių. Tada žaliąsias korteles 
pasisekė laimėti 2 245 lietuviams (o prieš 
tai sėkmė lydėjo 1143 lietuvius ). Tai - 
didžiausias proporcinis laimėtų vizų 
skaičius tarp visų pasaulio šalių. Lietuviai 
laimėjo net 4.5% visų loterijos vizų. Latvija 
laimėjo 172 korteles (0.34%), Estija - 61 
(0.12%).

Laikantis tradicinės formulės, jog vie
nas laimėtojas garantuoja teisę į nuola
tinio gyventojo statusą Amerikoje viduti
niškai 2.5 asmenų šeimai, galima sakyti, 
kad jei visi prašytojai būtų laimėję, Lietu

riumi drąsiai gali būti tituluojamas ūkio 
ministras Petras Čėsna. Jis su žmona Irena 
sukaupė beveik 4 mln. litų turto ir santaupų. 
Buvęs Pramonininkų konfederacijos vice
prezidentas, į Vyriausybę atėjęs iš Vilniaus 
baldų įmonės, praėjusių metų pabaigoje 
deklaravo gavęs 2.4 mln. litų pajamų.

Aplinkos ministro Arūno Kundroto 
šeimos turtas bei santaupos taip pat perko
pė milijoną litų. A.Kundroto pajamos 2001- 
aisiais sudarė 232 000 litų.

Milijonu litų vertinamo turto link artėja 
ir susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis. 
Jo ir žmonos Severinos turtas bei santau
pos praėjusių metų pabaigoje siekė beveik 
800 000 litų.

Tuo tarpu kultūros ministrės socialde- 
mokratės Romos Dovydėnienės turtinė 
padėtis atspindi ir šalies kultūros finansinę 
būklę. R.Dovydėnienė - neturtingiausia 
dvyliktosios Vyriausybės narė. Ministrės 
turtas įvertintas 72 000 litų, o santaupos 
siekia 30 000 litų.

R.Dovydėnienę šiek tiek lenkia sociali
nės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinke- 
vičiūtė. Jos turtas įvertintas 80 000 litų, 
ministrė turėjo 60 000 litų santaupų. Finansų 
ministrės Dalios Grybauskaitės suvestinėje 
nurodytos vertės perkopė 550 000 litų.

Premjeras Algirdas Brazauskas dekla
ravo turįs 284 000 litų vertės turto.

Nors buvęs valstybės vadovas yra atsi
sakęs premjero algos, jo santaupos pernai 
padidėjo nuo 595 000 iki 619 000 litų. Pres
tižiniame Turniškių rajone esančioje valsty
binėje rezidencijoje gyvenantis socialdemok
ratų lyderis gauna prezidentinę pensiją bei 
palūkanų iš dviejų šalies bankų. Turi žemės, 
miško, šiek tiek akcijų.

Milijonierius vejasi parlamentarai Juo
zas Palionis, Edvardas Kaniava, Giedrė Pur- 
vaneckienė.

Nuo turtingiausiųjų stengiasi neatsilikti 
ir Bronius Bradauskas, kurio turto vertė 
pernai išaugo daugiau nei 400 000 litų, o 
pajamos sudarė vos 87 000 litų. Gintaro 
Didžioko padėtis taip pat pagerėjo ir turtas 
išaugo iki 619 000 litų.

Pusės milijono ribą yra perkopę Vytau
tas Landsbergis, Gediminas Vagnorius, 
Jonas Lionginas, Rolandas Paksas, Rolandas 
Pavilionis bei Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas.

Per 700 000 litų turto sukaupusi Artūro 
Paulausko šeima praėjusiais metais gyveno 
iš Seimo sumokamų pinigų bei Jolantos 
Paulauskienės gaunamos vaiko priežiūrai 
skirtos pašalpos, gavo palūkanų už indėlius 
bankuose.

Pagal “L.r.’’

va būtų netekusi apie 800 000 žmonių.
Loteriją laimėjęs asmuo teisę į imig

racinę vizą taip pat laimi savo sutuoktiniui 
bei ne vyresniems kaip 21 metų nevedu- 
siems bei netekėjusiems vaikams. Praėju
siais metais žaliąją kortelę laimėjo kas 144 
loterijos dalyvis.

Kiekvienais metais ši loterija suteikia 
valstybių, pasižyminčių nedideliu imigra
cijos į Jungtines Valstijas srautu, piliečiams 
galimybę varžytis dėl 50 000 nuolatinio 
gyventojo statusą garantuojančių žaliųjų 
kortelių. Dalyvaujantys loterijoje privalo 
būti baigę vidurinę mokyklą arba per 
pastaruosius penkerius metus turėti dvejų 
metų darbo, kuriam reikia mažiausiai dvejų 
metų išsilavinimo, stažą.

Yra šalių, kurioms dėl didelio imigruo
jančiųjų į JAV srauto dalyvauti žaliųjų 
kortelių loterijoje draudžiama.

Tai - Kanada, Kinija (išskyrus Honkon
gą ir Taivaną), Kolumbija, Dominikos 
Respublika, Salvadoras, Haitis, Indija, 
Jamaika, Meksika, Pakistanas, Filipinai, 
Pietų Korėja, Didžioji Britanija bei jai 
priklausančios teritorijos.

“M.P.” inf.
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Hliutės Kampelis "
Pabėgęs karalius

Lietuvių liaudies pasakoje piemenėlis svajoja: “Kad aš 
būčiau karalius, visą dieną ant pečiaus sėdėčiau ir košę su 
spirgučiais valgyčiau”. Tikriems karaliams ne visuomet ta 
“košė su spirgučiais” patikdavo.

Po Žygimanto Augusto mirties lietuviai ir lenkai turėjo išsirinkti didįjį 
kunigaikštį ir karalių. Iš daugelio kandidatų buvo išrinktas Prancūzijos kara
laitis Henrikas Valua (Valois). Labiausiai tuo išrinkimu džiaugėsi Henriko brolis, 
Prancūzijos karalius Karolis IX, nes jis įtarinėjo, kad brolis nori atimti iš jo 
karūną.

Iš Paryžiaus į Lenkiją naująjį karalių iškilmingai atlydėjo 300 prašmatniai 
apsirengusių Lietuvos ir Lenkijos bajorų. Ir ką gi? Po penkių karaliavimo mė
nesių senatoriai staiga gauna Henriko laišką:

Maloningieji Daugiagaliai Ponai Senatoriai!
Sunku apsakyti su kokiu gailesčiu mums tenka išskubėti į Prancūziją, kurios 

skeptras, mirus mūsų mylimiausiam broliui, paveldėjimo teise teko mums. Dabar, 
turėdamas galvoje Jūsų meilę ir palankumą man, negalėjau be ašarų pagalvoti 
apie mūsų išvykimą.

Vakar vakarą mums buvo atnešti mūsų motinos ir daugelio žymiausių 
Prancūzijos vyrų laiškai, kad ko skubiau atvyktame kelyje paruoštais arkliais, 
kadangi mūsų karalystės reikalams iškilo didžiausias pavojus; ją išgelbėti nuo 
pražūties nėra kito būdo, kaip mums vėliausiai už 20 dienų atsirasti Paiyžiuje ar 
bent jau Prancūzijos žemėje.

Perskaitę tuos laiškus, sumanėme tučtuojau išvykti, nes žinojome, jei paplis 
gandai apie mūsų pasitraukimą, atsiras kliūčių, galinčių sutrukdyti išvykimą, o 
nuo skubotumo priklausė viskas. Tad išvykome slapta, juk žinote, per kurias ša
lis ir tautas mums teks keliauti, todėl mums atrodė geriausia, jei visiems mūsų 
kelias liks paslaptimi.

Rašyta Krokuvoje 1574 metų birželio 18 dieną.
Henrikas, karalius.

Per tuos 5 mėnesius Henrikas beveik sužlugdė Lietuvą ir Lenkiją, kurias 
išgelbėjo Steponas Batoras. Jis ir buvo išrinktas sekančiu karalium.

Ii RCDAKCIlOf PAŠTO
Tolerancija - lietuvių kalbos naudojimas?

Noriu pakomentuoti Laurie Cox straips
nį (A/P Nr. 43, psl. 2) dėl tolerancijos 
lietuvių bendruomenėje.

Mano anglų kalba yra geresnė negu 
lietuvių, bet atsakysiu lietuviškai, nes tai 
yra mano gimtoji kalba. Rašau į lietuvišką 
laikraštį ir žinau, kad Laurie Cox puikiai 
supras. Kas domėsis tuo straipsniu ir ne
galės perskaityti lietuviškai, tikrai suras kas 
jį išvers. Bet kiek tokių atsiras?..

Susirinkimai gali sudaryti šiokių tokių 
problemų. Jų galima išvengti naudojant 
anglų ir lietuvių kalbas, jeigu susirinkime 
dalyvauja dalis lietuviškai nekalbančių. Šią 
tvarkąjau seniai naudojame Canberroje. nes 
yra pasitaikę atvejų, kai net pirmininkas 
negali pravesti susirinkimo lietuviškai. 
Mandagumas reikalauja, kad susirinkusie
ji suprastų, kokie klausimai gvildenami 
susirinkime.

Jau daug metų Canberroje sporto klu
bas “Vilkas” ir skautų “Židinys” savo su
sirinkimus ir pobūvius praveda tik angliš
kai, nes dalyvauja daugiau lietuviškai ne
suprantančių. Buvęs Lietuvių Klubas ir 
dabartinė Lietuvių Bendruomenės Sąjun
ga naudojo abi kalbas, kai tai buvo reika
linga. Paskutinius kelerius metus Ben
druomenės Sąjungos visuotiniai susirin
kimai vyko lietuviškai. Iš 30-50 dalyvių

buvo tik viena australe ir ji sakė, kad būtų 
nesąmonė kalbėti angliškai, kai daugumai 
daug natūraliau ir lengviau kalbėti sava 
kalba.

‘Mūsų Pastogės” finansinė padėtis yra 
sunki ir nėra lengvi} receptų, kaip garan
tuoti jos išsilaikymą. Kaip suprantu, daug 
padeda aukos ir palikimai. Jeigu šis laik
raštis būtų spausdinamas beveik tik ang
liškai, daug dabartinių nuolatinių skaity
tojų jo atsisakytų. Ne tik prenumerata 
sumažėtų 10%, kaip teigia Laurie Cox, bet 
aukos ir palikimai taip pat pradingtų.

Laurie Cox nuomonė yra optimistiška: 
leidžiant “Mūsų Pastogę” angliškai, atsi
rastų daug naujų skaitytojų, ypač iš nau
josios kartos. Gaila, bet aš abejoju, kad taip 
įvyktų. Mažai kas iš jaunimo iš viso domisi 
spauda. Atrodo, kad pakanka sužinoti kas 
vyksta iš televizijos ir interneto. Neabejoju, 
kad sekant Laurie patarimu, “Mūsų Pas
togė” prarastų nemažai ilgalaikių skaity
tojų, o naujieji jų neatstotų ir laikraštis 
užsidarytų daug greičiau negu reikia.

Siūlyčiau įvairiomis temomis rašyti į 
“Mūsų Pastogę” angliškai tiems, kurie 
kitaip negali. Atrodo, kad sporto ir skautų 
veikla yra įdomi ypač jaunimui, bet kitais 
atžvilgiais palikime “MP” lietuvių kalba.

Viktoras Martišius

“Darna įvairybėje”

If RCDAKCIlOf PAŠTO
Apie radijo valandėlę

Praėjusį antradienį (2002.10.29.) iš
klausiau lietuvišką radijo valandėlę, kuri 
man sugadino sveikatą. Ir viskas atsitiko 
dėl “politinės” apžvalgos Maskvos teatro 
atžvilgiu. Įvykis buvo pabrėžtinai nušvies
tas kaip teroristų užpuolimas, nekaltų rusų 
piliečių žudymas, remiantis įvairių garsių 
politikierių, kaip min. pirm. Blair ir Sharon 
tvirtinimais ir pasmerkimais. Pasakotojas 
pylė ir pylė šių politikų požiūrį į čečėnų 
apgultį, nehumanišką čečėnų elgesį, nu
šviesdamas rusus kaip nekaltas aukas, vi
sai užmiršdamas šių politinių vadovų 
naudojamą naują žodyną, kuriame valsty
bių ir tautų okupantai yra vadinami ne
kaltaisiais, o okupuotieji, savo tėvynės 
gynėjai - teroristais. Pagal šį žodyną, jau 
senokai naudojamą, ir lietuviai sukilėliai, 
partizanai, kovojusieji ir žuvusieji už 

Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, būtų 
buvę teroristai ir visi Sibiran išvežtieji - kri
minaliniai nusikaltėliai. Tokiais ir mus lai
kė, dar Vokietijoje suvarytus į lagerius. La
bai skaudu ir apmaudu klausytis naujųjų 
agresorių naujo žodyno, kuriame yra su
keistos tikrosios sąvokos. Visi pavergtieji 
už savo laisvę kovoja turimomis priemo
nėmis. Kažkodėl bombos ir tankai, esantys 
tikrųjų okupantų rankose, laikomi būtino
mis kasdieninėmis priemonėmis, o savo 
krašto laisvės gynėjai, neturėdami nei 
bombų, nei tankų, aukoja savo pačių gy
vybes kovoje už laisvę - kas galingųjų yra 
vadinama “terorizmu”.

Žinau, kad šiuo metu tai yra visos “lais
vos” vakariečių žiniasklaidos propaguoja
ma politinė linija. Man teko vadovauti 
radijo valandėlei trejus metus, dar Sovietų 
Sąjungos galybės laikais. Radijo stotis taip

“Mūsų Pastogės” redakcija gavo žinią, kad sydnėjiškė dailininkė Leeka Krau- 
cevičiūtė-Gruzdeff vėl išstatys savo kūrinius, sukurtus modernaus ekspresionizmo 
stiliuje. Kartu savo kūrinius rodo George Ranucci (akvarelės gamtovaizdžiai), Margot 
Meredith (kūno egzotika) ir John Perkins (tradicinė aliejinė tapyba).

Parodos tema: “Darna įvairybėje" (Harmony in Diversity). Parodą organizuoja The 
Cape Cabarita Social Committee.

Atidarymas: penktadienį, lapkričio 15 dieną, 6-8 vai. vakaro. _ _.
Vieta: Cape Cabarita Community Room, šalia Phillips Street. Cabarita.
Paroda veiks:
šeštadienį ir sekmadienį (lapkričio 16 ir 17 dienomis) nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

MP inf.

pat buvo labai pakrypusi į kairę, tačiau, 
nežiūrint jų spaudimo, išlaviruodavau į sa
vo pusę. Rimtai mano valandėlės užkliu
vo tada, kai pradėjau skaityti pavardes 
disidentų, esančių koncentracijos lage
riuose, duodama tikslų jų adresą (suside
dantį iš daugybės skaičių), ir prašydama 
klausytojų rašyti jiems draugiškus ir 
paguodžiančius laiškus. Gavau stiprų 
papeikimą - ir tiek.

Tuo noriu pasakyti, kad nebūtinai rei
kia sekti nustatytą liniją, nes visada yra ir 
kita kiekvieno dalyko pusė.

Labai nepatiko ir “muzikinė” valandėlės 
dalis, kuri susidėjo iš trijų “pop-flop” 
šlagerių. Ar tai dėl noro “kosmopolitėti” ar 
norint įtikti mums, galvojant, kad tai paten
kins mūsų estetinius poreikius? Gaila, kad 
tas kosmopolitizmas prasideda nuo gan 
žemai, ir gaila, kad vadovai nepagalvojo 
apie mūsų chorų 50 metų dainuotas lie
tuviškas dainas.

Su pagarba ir viltim išgirsti sėkmin
gesnių lietuviškų radijo valandėlių.

Genovaitė Kazokienė
Sydnėjus

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Tarnybą pradėti atėjęs, 
Į raštinę Pijus užėjo. 
Jo svarbias pareigas “išdėjęs” 
Ir apvedžioti pats pažadėjęs, 
Direktorius tarė Pijušui: 
“Štai toks bus darbelis jūsų!”

“Tiktai svaitgalių naktelėm 
Jūs sėdėsite sargo būdelėj, 
Kad žaislų fabriko rajone 
Neslankiotų svetimi žmonės: 
Neleisk prie durų šalutinių, 
Niekeno be mano leidimo!”

“Sunkvežimiui gi atvažiavus 
Pasikrauti mūsų gaminių, 
Nenuleisk nuo jų akių savo, 
Tiesiog sakyk jiems: ‘aš jus seku!’ 
Jūs žinot pats, mūsų šalyje - 
žaislų vagystė labai prigijus!”

“Kai juos reikės jau išlydėti, 
Pareigos jūsų bus peržiūrėti, 
Kad visos dėžės būtų štapuotos 
Ir banderolėm užklijuotos. 
Ir griežtai viskas sutikti turi, 
Kaip parašyta tavo faktūroj!”

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
Mūsų Pastogė Nr. 45, 2002.11.11, psl. 5
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Antanas 
Laukaitis

Pamirštos merginos
Dažnai Lietuvos ir net Europos spor

tinėje spaudoje minimi tik vyrai krepšinin
kai bei jų pasiekimai. Krepšininkės lyg pa
liekamos nuošalyje. Net į Lietuvos rinktinės 
rungtynes apsilanko daug mažiau žiūrovą 
negu į vyrų eilines komandines varžybas. 
Kodėl taip yra. kad merginos negali prilyg
ti vyrams? Nors taip buvo ne visada, nes 
kai 1997 m. lietuvaitės tapo Europos čem
pionėmis ir keldavo baimę varžovėms, jų 
populiarumas tuo metu buvo aukštas. 
Šiandien buvusias čempiones - Štreimiky
tę, Berūkštienę, Dambrauskaitę, Vilutytę, 
Kurtinaitienę ir kitas pakeitė jaunesnės, 
kurios meistriškumu dar negali prilygti 
buvusioms žaidėjoms.

Neseniai Kinijoje pasibaigė pasaulio 
moterų krepšinio pirmenybės, kurias be 
didelio vargo laimėjo amerikietės. Jų ko
mandoje, kaip nė vienoje kitoje, visos 12 
žaidėjų yra panašaus pajėgumo ir fiziškai 
jos yra labai gerai pasirengusios. Jei vyrų 
krepšinyje į krepšį iš viršaus viena ar abiem 
rankom įdeda beveik kiekvienas žaidėjas, 
tai merginų krepšinyje amerikietė 198 cm. 
ūgio L. Leslie per WNBA rungtynes pirmą 
kartą įdėjo kamuolį iš viršaus. Tą ji padarė 
1997 metais. Pasaulinėse varžybose Kinijoje 
labai stipri buvo ir Australijos moterų ko
manda, turėjusi užimti antrąją vietą ( po 
amerikiečių), bet, vienu tašku pralalaimėju- 
si Brazilijos komandai, ją perleido Rusijai.

Lietuvaitės tarp 16-kos dalyvavusių 
valstybių užėmė 11-ą vietą ir, pagal trenerį 
V. Gedvilą, rezultatas patenkinamas, nes 
komanda jauna ir turi galimybių tobulėti. 
Tačiau merginos vis vien pralenkė vyrus, 
nes iškovojo teisę dalyvauti pasaulio pir-

Kas - kur - kaip?
F
menybėse, kai tuo tarpu vyrai pirmą kartą 
pralaimėjo latviams. Čempionai - lietuviai 
- per daug pasitikėjo savimi, galvodami, 
kad “brolių tauta” jiems ne priešai. Panašiai 
atsitiko ir su australais vyrais, kurie taip pat 
neįvertino N. Zelandijos vyrų komandos ir 
pirmą kartą pralošę nepateko į pasaulio 
pirmenybes. Gyvenime pasitaiko visaip.

Ką mėgsta merginos?
Ir krepšininkėms gyvenimas yra ne vien 

tik kamuolio metimas į krepšį. Jos turi 
antrąją gyvenimo pusę ir asmeninius ma
lonumus.

Lina Brazdeikytė - 28 metų 185 cm ūgio 
puolėja - visur kur tik eina pastebi katinus. 
Kai būna liūdna, pamačius katiną, nuotaika 
pasitaiso. Jei šuo prisiriša prie žmogaus ir 
tarnauja jam, tai katinas, jei jam kas nors 
nepatinks, užries uodegą ir nueis savo 
keliais. Tai yra charakteris.

Eglė Šulciūtė - 17 metų 190 cm ūgio 
puolėja - jau nuo 6-ių metų pradėjo lankyti 
krepšinio treniruotes, nors krepšinis pra
dėjo patikti sulaukus 13-kos metų. Jos 
svajonė tapti moteriškuoju Saboniu.

Sandra Valužytė - 20metų 176 cm ūgio 
gynėja - labai mėgsta vairuoti automobilį. 
Būna patenkinta, kai kelyje pralenkia vyro 
vairuojamą mašiną.

Irena Baranauskaitė - 25 metų 196 cm 
ūgio puolėja - mėgsta skaityti knygas, ypač 
patinka realios gyvenimiškos istorijos.

Rasa Kreivytė - 35 metų 174 cm ūgio 
gynėja - nuo mažens mėgo žaisti seklį, vis 
ką nors sekti. Devynerių melų sūnui sunku 
ją apgauti, kai meluoja - ji tuoj pat sugauna.

Agnė Abromaitė - 23 metų 188 cm ūgio 
puolėja - labai mėgsta nardyti. Jos svajonė 
nuvykti į Egiptą ir panardyti Raudonojo
je jūroje.

Ilona Nikonovaitė - 27 metų 175 cm 
ūgio gynėja - mėgsta spręsti kryžiažodžius, 
be to ji dar mėgsta auginti gėles.

Vita Miklyčiūtė - 22 metų 186 cm ūgio 
puolėja - mėgsta žaisti kėgliais ir dažnai 
laimi vaišes iš savo draugų.

Lina Dambrauskaitė - 34 metų 174 cm 
ūgio gynėja - yra viena geriausių buvusių 
ir dabar žaidžiančių krepšininkių, ypač 
mėgsta jodinėti.

Rasa Žemantauskaitė - 21 metų 176 cm 
ūgio gynėja - mėgsta važinėti motociklu, 
nors savo dar neturi.

Aušra Naidenienė - 29 metų 182 cm 
ūgio puolėja - labai mėgsta greitai važiuoti 
automobiliu ir policijai jau sumokėjo ne
mažai baudų. Be važinėjimo, antra jos silp
nybė yra cepelinai, bet reikia laikytis dietos.

Ieva Marčauskaitė - 20 metų 195 cm 
ūgio puolėja - galėtų kiekvieną dieną gulė
ti paplūdimyje ir kaitintis saulėje.

Labai daug gerų žaidėjų iš komandų 
atima motinystė. Geriausia Lietuvos ir pra
ėjusiais metais išrinkta geriausia Europos 
krepšininke - Jurgita Štreimikytė-Virbic
kienė - dėl gimdymo net negalėjo nuva
žiuoti į Italiją atsiimti geriausios Europos 
žaidėjos prizo. Kita gera žaidėja - Rima 
Vadapalaitė - vietoj žaidimo pagimdė sūnų 
ir džiaugiasi kartu su vyru L. Valentą. Ma
momis tapo ir J. Kerulienė, ir L. Kinke- 
vičienė, ir kitos. Krepšininkės gal ir kitaip 
norėtų, tačiau gamtos dėsniai dažnai pa
koreguoja motinomis tapusių žaidėjų 
gyvenimą.

Sportinės naujienos
• Tarptautiniame Krepšinio Federaci

jos FIBA kongrese šios federacijos pre
zidentu pirmą kartą išrinktas atstovas iŠ 
Azijos - Carl Men Ki Čing - Hongkongo 
gyventojas. Jis pasaulio krepšiniui vadovaus 
ketverius metus, o po to greičiausiai pre
zidentu taps australas. Kaip užkulisiuose 
kalbama, šio turtingo ir krepšinį mėgstan
čio prezidento asmeninė veikla nėra švari. 
Sakoma, kad jis turi ryšių su Azijos ma
fijozais - triadomis ir dėl to jis nebuvo 
įsileistas į Sydnėjaus olimpiadą. Tačiau da
bar nuvažiavo į Ameriką ir buvo išrinktas.

• Kaip praneša Portugalijos moksli
ninkai, padarę tyrimus valstybinėje vete
rinarijos laboratorijoje, sportininkams gali 
būti pavojinga valgyti daug kiaulienos. Jie 
gali patekti į dopingo spąstus. Ypač pa
vojinga valgyti nekastruoto paršo mėsą Jie 
ištyrė, kad tokia mėsa turi daug draudžia
mo nandrologo. Suvalgius daugiau šios 
mėsos, ypač prieš varžybas, nandrologo 
kiekis organizme gali smarkiai viršyti 
sportininkui leistiną normą. Dėl šio dopin
go aukomis tapo jau nemažai sportininkų. 
(Taigi, valgydamas lietuvių mėgstamą 
kiaulieną iš kur gali žinoti: ar mėsa yra 
kiaulės, ar paršo.)

• Populiarioje Londono kavinėje 
“Gambitas” amžiaus pradžioje atsitiko labai 
nemalonus įvykis: per šachmatų partiją mi
rė vienas iš žaidėjų. Visi ten buvę žaidėjai 
labai nuliūdo, tačiau vienas šachmatininkas 
juos nuramino pasakydamas: “Nesijaudin
kite, ponai, jis vis vien būtų pralaimėjęs”.

• Saudo Arabijoje neseniai buvo at
šauktas įstatymas, draudžiantis žaisti 
šachmatais, nes šiame žaidime žirgas 
nebaudžiamas gali pulti karalių.

• Mokslininkai ir archeologai tvirtina 
ir iš tyrimų padarė išvadą kad pirmykščiai 
žmonės, gyvenę akmens amžiuje, pirmiau 
išrado alą o tik vėliau duoną. Jie sako, kad 
žmogus pirmą kartą alkoholio paragavo 
9000 metais prieš Kristaus gimimą tai yra 
5000 metų anksčiau nei buvo iki šiol ma
nyta. Jie mano, kad puodų gaminimas 
atsirado tik todėl, kad žmonėms reikėjo 
puodų alui laiky ti.

Kaip sako archeologas M. Dainly iš 
Mančesterio universiteto, daugumas 
akmens amžiaus kaimų namuose turėjo 
lygiai klotą aslą kuri buvo naudojama 
salyklui ruošti, o taip pat specialius akme
nis grūdams malti. Jie kažkokiu būdu 
grūdus paversdavo į saldų ir maistingą 
produktą o paskui sumaišę su vandeniu 
gaudavo alkoholį. Tam pačiam tikslui vėliau 
tarnavo ir krosnys. □

Heinrich Rossmann

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

Tęsinys, pradžia MP Nr. 34
Aš semiu vandenį ir į savo arbatinį 

pilu pieną, staiga girdžiu: “Stok!” Mane 
saugojęs Žilvinas leidosi į priekį. Jis buvo 
stipresnis bei greitesnis ir jau buvo toli 
priekyje. Aš viską mečiau ir nubėgau, bet į 
mane ėmė šaudyti šviečiančiomis kulko
mis. Patekau į pelkėtą, tankia žole apau
gusią vietą, iš kurios niekaip negalėjau 
išsikapstyti. Nusilpau ir pargriuvau. Rusai 
artėjo. Kai jie priėjo visai arti, pašokau ir 
mečiausi bėgti kaimo link. Rusai iššovė 
raketą, kuri mane apšvietė, ir tą akimirką 
buvau sužeistas į nugarą, kulka išėjo per 
dešinį šoną. Parkritau. Šaudymas liovėsi. 
Atsistojau ir nuėjau prie upelio. Perbridau, 
persikėliau per Nemuną ir nuėjau Anupro 
bunkerio link, nes nuo “Imperijos” aš jau 
buvau toli. Nepriėjęs iki bunkerio, pargriu
vau ir ėmiau kumščiu daužyti žemę bei 
tyliai šaukti Anuprą, bet jo nebuvo. Prieš 
tris dienas jis išėjo ir negrįžo. Mane kan
kino troškulys. Norėjosi atsigerti ir amžinai 
užmigti.

Sukaupiau jėgas, atsistojau ir nuėjau į 
kaimą. Ten turėjau gerą pažįstamą, ir jis 
man suteikė pirmąją pagalbą. Kaime buvo 
ir Anupras. Mane sutvarstė, ir Anupras su 
šeimininku Šanu nuvedė mane į slėptuvę. 
Kitą dieną Šanas iš pažįstamos gydytojos 
atvežė visus reikalingus vaistus. Visi suži
nojo, kad aš sužeistas, ateidavo pas mane 
ir kai ko atnešdavo. Net Gelbėta nepamir
šo manęs. Po trijų savaičių man pasidarė 
geriau. Bet žaizdos dar visiškai neužgijo. 
Man reikėjo saulės. Todėl mane nutarė
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perkelti [“Imperiją”. Kęstutis vakare nuėjo 
į kaimą ir gavo valtį, kuria aš perplaukiau 
per Nemuną ir atėjau į “Imperijos” bunkerį. 
Žvirblis papasakojo, kad po šio įvykio ru
sai dar tris dienas laukė prie šaltinio. Saulė 
ir vakariniai pasivaikščiojimai man padėjo, 
ir aš greit pasveikau.

1949 metų liepos 9-osios vakaras. Iš 
kaimo grįžęs Anupras atnešė laišką, kuria
me mano dukters Margaritos nuotrauka. 
1949 metų liepos viduryje pas mus į sve
čius atėjo brigados vadas Tigras. Jo par
sivesti ėjo Anupras ir Žilvinas. Be to, jis 
pasisvečiuoti parsivedė dar kuopos vadą 
Kairį ir vieną šauktinį, tapusį partizanu, 
slapyvardžiu Gaudenis. Pastarasis buvo 
paskirtas mums ir liko pas mus. Iki ryto 
gėrėme, priešaušry nuėjome miegoti ir 
pramiegojome didžiausią siaubą. Mūsų 
ieškojo rusai, bet, didelei mūsų laimei, 
nerado. Tigras vėl pakvietė mane pas sa
ve. Bet kadangi aš dar nebuvau visiškai 
sveikas, prašė pas jį apsilankyti po kokių 
dviejų savaičių. Grįždamas jis susidūrė su 
rusais ir žuvo. Aš dabar turiu naują drau
gą lietuvį, kurio slapyvardis - Kartas. Jis 
labai mėgsta muziką, kaip ir aš moka groti 
akordeonu ir smuiku. Su juo mums labai 
gerai sekasi groti. Be jo, turiu tikrą kraujo 
brolį, jauną 22 metų prūsą. Prieš pusmetį 
jis tapo Lietuvos partizanu. Jo tėvai žuvo, 
o apie seseris nieko nežino. Jo slapyvar
dis - Aras. Prūsas gyvena kitame mieste, 
bet keletą kartų buvo pas mus bunkeryje. 
Jis nuo bado iš Prūsijos pabėgo į Lietuvą 
ir dirbo pas ūkininką. Kadangi neturėjo 
dokumentų, išėjo pas partizanus.

1949 metų lapkričio 14-oji. Vakar naktį 
svečiavomės pas mano bičiulį Arą ir jo 
draugus. Nedidelėje vakaronėje buvo alaus, 
armonika ir keturios merginos. Mums labai 
patiko. Kai grįždami perplaukėme Nemuną 
jau švito. Žvirblis ir aš pastaruoju metu dau
giausia miegojome kituose bunkeriuose, bet 
šį kartą buvome labai pavargę, todėl miego
jome tame bunkeryje, kuriame gyvename, 
įpusėjus ketvirtai dienai, Anupras ir Žvirb
lis išėjo iš bunkerio, kad geriau užmaskuo
tų žiemos būstinę, kuri šiuo metu buvo 
duonos ir kopūstų sandėlis.

Priėjęs pamiškę, pasižiūrėjau į ženklą. 
Jo nebuvo, vadinasi, netoliese pavojus - 
rusai. Grįžau į bunkerį. Po kurio laiko iš 
pradžių išgirdau žingsnius, paskui - tris 
kartus beldžiant į duris. Tai savi. Atvėriau 
duris ir pamačiau drebantį Žilviną basą, 
vienmarškinį. Jo bunkerį rado rusai, o jis 
pabėgo tuneliu. Po pusvalandžio rusai ra
do ir mūsų bunkerį. Kai jie atkėlė dangtį, 
mes metėmės į tunelį: Žilvinas pirmas, aš 
- po jo, Kęstutis - paskutinis. Taip išven
gėme mirties. Sutemo. Aš ir Žilvinas sėdė
jome kitame bunkeryje. Kęstutis ir Gau
denis pasislėpė miške, Anupras ir Žvirblis 
taip pat neatėjo. Mums tapo aišku, kad 
neatsitiktinai užėjo mūsų bunkerį: jį iš
davė, arba jie patys pastebėjo. Tačiau rusai 
pagrindinio tikslo nepasiekė: jie šį kartą 
tikėjosi parvežti į miestą keletą nukautų 
partizanų, bet rado tuščius bunkerius.

Radijas, akordeonas, rašomoji mašinėlė, 
uniforminiai ir civiliniai drabužiai, indai, 
primusas - viskas liko bunkeryje. Mes 
tapome vargšais. Labiausia nukentėjau aš, 
nes mano drabužiuose liko du žiedai, daug 
paveikslų, kuriuos aš piešiau beveik keletą 
metų, didelė dalis mano dienoraščio, rašyto 
mašinėle, ir tai, kas brangiausia - iš namų 
atsiųsti laiškai ir fotonuotraukos. Visa tai 

rusai susikrovė į sunkvežimį ir išsivežė į 
miestą. Baiminausi, kad iš savo artimųjų 
daugiau nebegausiu laiškų. Paskui, kai 
gavau iš namų laišką nusiraminau. Mano 
laiškus praleidžia, nesulaiko, kaip aš iš 
pradžių maniau.

Visą savaitę galvojome, kas gi išdavė 
rusams mūsų bunkerį. Kartą persodinėjo- 
me eglutes, ir praeinanti jaunutė mergina 
matė mus, arba kas nors ėjo ir užuodė kva
pus, kai mes gaminome sau valgį. Visaip 
galėjo būti. Buvo aišku, kad mus išdavė tas, 
kuris žinojo net mūsų įėjimą nes rusai 
žinojo ne tik bunkerį, bet ir dangtį, kurį jie 
iš karto atkėlė. Juk aš jį labai gerai spyg
liais ir šakomis užmaskavau.

Iš kaimo parėję Anupras ir Žvirblis pra
nešė siaubingą naujieną. Išdavikas buvo 
“draugas” - draugas iš mūsų gretų - par
tizanų vadas Kairys, kuris vasarą svečia
vosi pas mus su ankstesniuoju brigados 
vadu Tigru. Lapkričio 13-ąją girtas Kairys 
rusų buvo sugautas vieno ūkininko na
muose. Su Kairiu buvo jaunas partizanas. 
Kai tik sugavo Kairį, visų artimiausių mies
telių įgulose buvo sukeltas aliarmas, ir ka
reiviai sunkvežimiais išvažiavo į mišką.

Kalba, kad Kairys parodė 40 bunkerių. 
Iš jo valdinių buvo nukauti septyni parti
zanai. Jie žuvo bunkeryje. Kiti spėjo pabėgti 
iš bunkerių. Po Tigro paskirtasis brigados 
vadas Čempionas taip pat tapo Kairio išda
vystės auka. Kitos dienos ketvirtą valandą 
rusai trimis sunkvežimiais atvažiavo į “Im
periją”. Kairys ir čia parodė visus jam žino
mus bunkerius. Mūsų tunelio jis nežinojo, 
nes jo niekam nerodėme.

Vertė Vladas Vaitkevičius

(Čia užrašai nutrūksta, nes autorius 
buvo suimtas. Tolimesnis jo likimas 
nežinomas.)
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Kariuomenės šventės minėjimas 
Melbourne įvyks lapkričio 24 dieną sekančia tvarka: 
Iškilmingos pamaldos šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 11 vai. 
Tolimesnė minėjimo tąsa - Melboumo Lietuvių Namuose - 1.30 
vai p.p. Organizacijos kviečiamos pamaldose dalyvauti su savo 
vėliavomis.

Lietuvių Karių Veteranų Melbourno Skyriaus Valdyba

Australijos lietuvių skautų
“Vilniaus Tunto” Jubiliejinė Stovykla
Stovyklos Ruošos Komitetas kviečia Australijos lietuvių skautus ir jaunimą į ateinančią 

“VILNIAUS SAPNŲ” Jubiliejinę Stovyklą.
Stovykla prasidės 2003 m. sausio 2 dieną ir tęsis iki sausio lldienos.
Ji įvyks “Douglas Scrub” skaučių stovyklavietėje, prie McLaren Vale. Pietų Australijoje, 

po Adelaidės Lietuvių Dienų - ne Elcarim stovyklavietėje, kaip buvo skelbta anksčiau.
Vilkiukiai ir paukštytės bus apgyvendinti po stogu, o kiti - skautės ir skautai, vyresnės 

sesės ir vyčiai - gyvens palapinėse. Mes taip pat kviečiame stovyklauti ir jaunimą, kuris 
nepriklauso prie skautų grupių.

Visi LSS Australijos skautai(-ės) prašomi užsiregistruoti pas vietinius tuntininkus:
Melbourno skautai(-ės) pas v.s. D. Lynikienę teL: (03) 98485663;
Sydnėjaus skautai(-ės) pas ps. D. Šliterytę tek: (02) 9498 2571;
Geelongo skautai(-ės) pas v.s. V. Mačiulį teL: (03)5278 2906;
Brisbanės skautai(-ės) pas ps. A. Milvydą teL: (07) 3269 4294;
Adelaidės skautai(-ės) pas ps. R. Sankauskienę tek: (08) 8339 4300;
Daugiau informacijos apie stovvyklą bus pranešta vėliau.

“Vilniaus Sapnų” Jubilininės Stovyklos
Ruošos Komitetas

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. Melbourno Apylinkės Valdyba

Naujos knygos Sydnėjaus Liet Klubo bibliotekoje
Jei užeisite į Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

blioteką, rasite dar daugiau įdomių romanų, 
verstų iš kitų kalbų, kuriuos verta per
skaityti.

Steve Martin, “Mirabelė ir jos Vy
rai” (2002). Žymiausias pasaulio komikas 
ir filmų artistas netikėtai tapo nuostabiu 
rašytoju, kartu galinčiu būti melancholišku 
ir kandžiu, nekaltu ir neįtikėtinai ironišku. 
Šis puikiai parašy tas romanas parodo kitą 
Steve Martin’o pusę, pasakojančią apie tar
pusavio santykius, išorinį ir vidinį žmogaus 
pasaulį. Mirabelė - jauna, graži moteris, 
nerandanti savo vietos gyvenime. Dirba par
duotuvėje. Mirabelės drovume ir žavesyje 
slypi tai, kam neįmanoma atsispirti.

Honore de Balzac, “Eženi Grande”. 
(Romanas). Iš prancūzų kalbos vertė An
tanas Šereika (Vilnius 1999). Tai viena ge
riausių prancūzų rašytojo H. de Balzac kny
gų apie šykštuolį tėvą ir nuoširdžią bei 
pasiaukojamą dukters meilę pusbroliui.

Joanna Trollope, “Pastoriaus žmo
na”. (Romanas). Iš anglų kalbos vertė Zita 
Marienė ir Danguolė Žalytė (Vilnius 1998).

Garsios anglų rašytojos Joannos Trollope 
dar vienas populiarus romanas apie šiuo
laikinės moters gyvenimą tiksliau - apie 
pastoriaus žmoną, buities ir savo ypatingų 
priedermių įstumtos į aklavietę.

Francois Mauriac, “Trys Romanai” 
-1) “Terezė Deskeiru”. 2) “Frontenakų pas
laptis “ ir 3) “Link nežinomos jūros” (Vil
nius 1999). Iš prancūzų kalbos vertė Dalia 
Lenkauskienė. Šioje knygoje pateikiami trys 
žymaus prancūzų rašytojo Franęois Mauriac 
(1885-1970) romanai, geriausiai atspindin
tys jo kūrybą.

Jens Bjmeboe, “Janas”. (Romanas). 
Iš norvegų kalbos vertė Rūta Mataitytė 
(Vilnius 1999). “Jūnas” - aštrios socialinės 
kritikos romanas. Jis aktualus visiems, kurie 
priešinasi “nekvestionamuojamų” (unques
tionable), biurokzratinių taisyklių apraiz
gytai visuomenei. Kai kurių kritikų teigimu, 
šį romaną privalu perskaityti kiekvienam 
mokytojui, kiekvienam, kam rūpi mūsų 
vaikų ateitis.

Jadvyga Burokienė
Bibliotekos vedėja

Vincą ^Juzėną, mirusį prieš
20 metų, “Mūsų Pastogei” aukojame $200.

Dana ir Edis Bartkevičiai

Nuoširdžiai dėkojame p.p. Danai ir Edžiui Bartkevičiams, kad jie, prisimindami 
šeimai svarbią datą prisimena ir savą išeivijos savaitraštį.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Sydnėjiškių dėmesiui
' ' n

Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, kad sekančios pamaldos lietuviams 
bus įprastu laiku 11.30 vak sekmadienį, lapkričio 10 dieną. Po pamaldų bus lankomos 
kapinės Lietuvių sekcijoje, kur maldas už mirusius praves kun. Roger Bellmore SM.

Kapus tvarkyti jau ruošiasi Sydnėjaus skautai. Ačiū jiems. Kviečiame ir gimines 
aptvarkyti savo artimųjų kapus.

Plotkeles (kalėdaičius) prašome užsakyti pas Danutę Ankienę, tek: 9871 2524. Jas 
jau galima atsiimti prie bažnyčios. Katalikų Kultūros Draugija

Apie siuntinius
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba yra gavusi nemažai atsiklausi- 

mų, ar ji numato organizuoti sekantį talpintuvą su siuntiniais į Lietuvą.
Tai planuodama, \hldyba turi būti tikra, kad surinks tam tikrą skaičių siuntinių, kurie 

padengs nemažas persiuntimo, draudimo ir pristatymo gavėjams į namus Lietuvoje išlaidas.
Todėl prašo norinčius organizuojama siunta pasinaudoti, apie tai pranešti iki gruodžio 

mėn. vidurio Draugijos pirmininkei Halinai Statkuvienei, tek: (03) 9819 1434.
Melboumo LKMD-jos Valdyba

Labdaros siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad 2003 m. vasario mėnesį yra planuojama 

siųsti sekantį konteinerį su dovanomis į Lietuvą. Ačiū Melboumo Katalikių Moterų Draugijai, 
kuri sutiko priimti ir Sydnėjaus siuntinius. Sydnėjiškiai, kurie norite siųsti siuntinius į Lietuvą 
nedelsdami praneškite užsakymus Antanui Kramilhii, tek: (02) 9727 3131.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Vajus dėl buvusio Melboumo 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.

Nuo lapkričio 4 d. Lietuvoje - nauji miestų kodai
ELTA. Nuo lapkričio 4-osios paskambinti į Lietuvos rajonus ir miestus bus galima tik 

surinkus naująjį tarpmiestinio ryšio kodą. Vilniaus abonentams irgi reikės skambinti tik 
naujaisiais septynženkliais telefono numeriais. Iki gruodžio 31 dienos senąjį kodą (arba 
numerį) surinkusiam klientui bus automatiškai nemokamai pranešamas naujasis kodas 
(numeris).

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintą grafiką “Lietuvos telekomas” per šių metų 
sausį, vasarį, liepą bei rugpjūtį įdiegė naujus tarpmiestinio ryšio kodus ir pakeitė Vilniaus 
abonentų šešiaženklius telefono numerius į septynženklius.

Nuo 2003 metų sausio 1 dienos “Lietuvos telekomas” vietoj dabartinio 
tarptautinio prefikso 8-10 įves naują prefiksą 00.

Telekomo teigimu, tai Lietuvą dar labiau priartins prie Europos Sąjungos (ES) standartų, 
nes daugelyje ES šalių galioja būtent toks prefiksas. Po 2003 metų sausio 1-osios kurį laiką 
iš Lietuvos į užsienį bus galima skambinti ir senuoju, ir naujuoju būdu. Vėliau senąjį 
prefiksą surinkusiam klientui bus automatiškai paaiškinama, kaip skambinti į kitas šalis.

Informacija apie naujus tarpmiestinio ryšio kodus ir telefono numerius telekomo 
klientams yra teikiama nemokamu telefonu 117 ir mokamu telefonu 118.

Aukos “Musų Pastogei”
Dr. V. Bariais NSW $ 70.00
J. Simaitis NSW $ 50.00
Dr. AStepanas ACT $250.00
N. Ramanauskas VIC $ 15.00
O. Grosienė NSW $ 35.00
V. Šliteris NSW $ 35.00
Ms. V. Cox NSW $ 20.00
V. Dcikus NSW $ 10.00
T. Suris QLD $ 15.00
J. Janavičius NSW $ 5.00
Mrs. J. Palaitis NSW $ 15.00
D. Vildovas VIC $ 25.00
J. Povilėnas NSW $ 20.00
S. Ratas ACT $ 40.00
P Šiaučiūnas TAS $100.00
Mrs. J. Petron e QLD $ 10.00
A Gabas VIC $ 10.00

“Mūsų Pastogės”administracija

Mrs. D. Gordon SA $ 10.00
V. Vaitiekūnienė VIC $ 5.00
A Šurna VIC $ 10.00
V Simankcvičius VIC $ 5.00
R. Pocius SA $ 10.00
Br. Staugaitienė VIC $ 10.00
T. Sturaiticnė NSW $ 50.00
Dr. V. Viliūnaitė ACT $ 40.00
J. Meiliūnas VIC $ 10.00
A Karazijienė VIC $ 5.00
M. Saženicnė VIC $ 10.00
J. Abromas NSW $ 25.00
E. Laugalienė NSW $ 10.00
A Kairaitis VIC $ 30.00
O. Abromavičius NSW $ 10.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
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Visus maloniai kviečiame į

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

ĮMETI N | KONCERT4
Sekmadienį, gruodžio 1 dieną, 2.30 vai. po pietų 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Bilietų kaina - $ 10, vaikams - veltui. Choras “Daina”

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS Canberros “Ramovė” Valdyba praneša, kad Kariuomenės 84-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 24 dieną, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland St, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pageriamas.
3. Canberros Apylinkės pirm. Viktoras Martišius papasakos apie Bendruomenės 
premijos įteikimą Lietuvos Karo akademijoje.
4. Dr. Algimanto Kabailos paskaita.
5. Video filmas.
6. Tautos Himnas.
Po oficialios minėjimo dalies pabendrausime prie kavutės su užkandžiais, alučiu ir 

vynu. Canberros skyriaus ramovėnai maloniai kviečia visus skaitlingai dalyvauti 
minėjime ir pagerbti tuos, kurie paaukojo savo gyvybes už mūsų Tėvynės laisvę.

Canberros “Ramovė”

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2290 

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 pirmadieniais ir 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.

Dėmesio Klubo lankytojams
Nuo lapkričio 11 dienos Klubas bus uždarytas pirmadieniais ir antra
dieniais. Kitomis dienomis veiks tomis pačiomis valandomis.

Lapkričio 3 dieną, po Turgaus, buvo traukiamas laimingas nario numeris. 
Ištrauktas nr. 212 (Peter Gustafson). Gaila, bet šiais metais jis nesumokėjo 
nario mokesčio. Reikėjo traukti kitą numerį. Ištrauktas nr. 90 (Antanas 
Jokantas). Jis lyg ir dalyvavo renginyje, bet per 5 min. neprisistatė atsiimti 
savo premijos ir jos negavo.

IVdlIfUlIltf EIJIULE organizuojama gruodžio 

15 dieną, 2 vai. po pietų. Registracijos kaina - $5 vienai šeimai. Vai
kučiai gaus geras dovanas. Prašome registruotis Klube ir susimokėti iš 
anksto.

The Australian Lithuanian Youth Association 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

invite all to attend the

ALIS elections
2003 - 2004 

Adelaide Lithuanian House, 6 Eastry St, Norwood 
Sunday 29'11 December 2002 at 1pm

To stand for a position you must be 16-35 years old and an active member of the 
Lithuanian Community in Australia.

įkaityk "Mlusu^&astogę” — viską žinosi!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

metinis Klubo Balius
Malonu pranešti, kad jis įvyks lapkričio 23 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Šauni muzika (ne per garsi), įdomi programa, gera nuotaika (jeigu su ja ateisite), 
švediškas stalas ir vynas.

Įėjimas - $20. Laukiame visų

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių
Metinis Susirinkimas

įvyks š.m. lapkričio 17 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
L Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2002 birželio 30 d.,apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 
pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 
susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 
Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią. ‘

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas Vytautas Patašius, vice
pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai Antanas 
Laukaitis. Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris. Pagal Sąjungos įstatus, trys iš jų 
(V. Patašius, V. Doniela ir A Reisgys) turi pasitraukti, bet gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos 
Valdybą: Vytautas Doniela, Anskis Reisgys ir Vytautas Patašius.

Juos siūlė Vytenis Šliogeris, parėmė Kęstutis Protas.

Po oficialios susirinkimo dalies įvyks laimingų “Mūsų Pastogės” loterijos bilie
tų traukimas. Prieš tai dar bus galima įsigyti papildomų loterijos bilietų.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už kalnų 

ir šiais metais išeis tik 5 “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. NZelandijoje 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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