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Kaip malonu..!
Spalio 28 d. Kerry O’Brien 7.30 Report televizijos programoje teko matyti 

programą apie Childers Backpackers Memorial.
Dar gerai prisimename 2000 m. įvykusią tragišką penkiolikos jaunuolių žū

tį gaisre Palace Backpackers Hostel Childers miestelyje Queensland’e. Pagerb
dama jų atminimą Isis Shire savivaldybė restauravo 100 m. istorinį pastatą ir 
antrą aukštą pavertė į galeriją. Galeriją papuošė stiklo bareljefu, kuriame yra 
įrėžtos jaunuolių pavardės ir jų veidai. O dailininkei Josonia Palaitis užsakė 
nutapyti jų grupinį portretą.

Dailininkė prisipažino, kad portretą intensyviai tapė virš 750 valandų ir 
kad jausminiai tai buvo pats sunkiausias periodas jos ilgoje dailės karjeroje. Ji 
nebuvo juk mačiusi tų jaunuolių ir turėjo pasikliauti nuotraukomis. Tai buvo 
mėgėjų nuotraukos - mažytės, dažnai tamsokos, kuriose visų jaunuolių šypsnis 
ir žvilgsnis buvo nukreipti į objektyvą. Be to, iš penkiolikos nuotraukų tik trijo
se buvo nufotografuota visa figūra. Dailininkės kūrybą apsunkino dar ir kita 
aplinkybė. Portreto užsakovė - savivaldybė pageidavo, kad jaunuoliai būtų 
nutapyti laukuose, kur jie skynė vaisių derlių. Dailininkė turėjo keletą kartų 
lankytis Childers, stebėti peizažą, kalbėtis su ten dirbančiais jaunuoliais ir 
inscenizuoti su gyvais modeliais grupinio portreto kompoziciją.

Josonia Palaitis yra fotorealizmo meno krypties pasekėja. Tačiau dailininkė 
nesitenkina vien tik kruopščiai atvaizduoti modelio bruožus. Jai itin sarbu suvokti 
ir pavaizduoti portrete modelio vidinį pasaulį ir atmosferą, kurioje vystosi jo/ 
jos asmenybė. Šį jaunuolių grupinį portretą ji pavadino Taking a Break in the 
Field (Darbo pertrauka laukuose). Pavadinimas yra daugiasluoksnis. Jis turi 
tiesioginę ir perkeltinę prasmę. Break - pertrauka, (posūkis gyvenime) bet ir 
(gyvenimo) lūžis. Paveikslas tapytas aliejiniais dažais ant lino drobės. 130cm x 
170cm dydžio. Anot dailininkės, jai buvo didelė garbė įamžinti penkiolikos

Jasonia Palaitis “Taking a Break in the Field” (130 cm x 170 cm). Aliejus ant lino (drobė).

jaunuolių atminimą šiame grupiniame portrete, tačiau tai buvo ir jos meninių ir techninių 
savybių išbandymas.

Kas iš “Mūsų Pastogės” skaitytojų turės progos apsilankvti Childers Backpackers Me
morial galerijoje, galės įsitikinti dailininkės penkiolikos jaunuolių portreto apibūdinimu: 
“.. the most technically challenging and emotionally charged portrait I’ve ever under
taken. While painting a scene depicting the energy, exuberance and youth of the subjects, 
sadness was never far from the surface. ” Isolda Poželaitė-Davis AM

VDonšSaS Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvių Fondas vis auga

Prezidentas sveikina ir pagerbia
Vilnius, lapkričio 6 d. (ELTA). Mel

bourne V pasaulio meistrų sporto žaidynė
se ypač sėkmingai pasirodžiusius Lietuvos 
sportininkus veteranus Prezidentūroje pa
sveikino LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Jis padėkojo sportininkams už pasiau
kojimą bei prasmingą veiklą tęsiant seną
sias ir kuriant naująsias Lietuvos sporto 
tradicijas. V. Adamkus sakė tikįs, jog sporti
ninkų veteranų laimėjimai Melbourne turės 
įtakos jaunųjų žmonių sportiniams lūkes
čiams bei viltims. Šių metų spalio 3-13 
dienomis Melbourne vykusiose pasaulio 
meistrų sporto žaidynėse lietuviai iškovojo 
20 aukso. 11 sidabro ir 7 bronzos medalius.

Lietuvos karių dienos proga, kuri mi
nima lapkričio 23-iąją. Prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanos 126 pasižymėjusius 
asmenis Lietuvos kariuomenės kūrėjų sava
norių medaliu. 83 apdovanotieji - tai kariais 
savanoriais pripažinti ginkluoto pasiprie
šinimo 1940-1990 metų okupacijoms daly
viai. Likę 43 asmenys pasižymėjo kuriant 
bei stiprinant Lietuvos krašto apsaugą po 
1990 metų kovo 11-osios, kai buvo atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė.
Vilniuje JAV Prezidentas susitiks 

su trimis Baltijos valstybių 
prezidentais

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA). Jau ren
giama darbotvarkė galimam JAV Prezidento 
George Bush, ponios Laura Bush bei juos 
lydinčios delegacijos oficialiam vizitui 

Lietuvoje. Tikimasi, jog šios įtakingos pa
saulio valstybės vadovas į Vilnių atvyks 
tiesiai iš Prahos NATO viršūnių susitikimo, 
patvirtindamas žinią, kad Lietuva kviečia
ma tapti Aljanso nare.

Numatoma, jog Prezidentas George 
Bush į Lietuvą gali atskristi lapkričio 22- 
osios vakare ir viešės iki kitos dienos vi
durdienio. Kaip Eltai sakė Prezidentūros 
atstovai, lapkričio 23-iąją su JAV vadovu 
Vilniuje rengiasi susitikti visų trijų Baltijos 
valstybių vadovai - Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus, Latvijos Prezidentė Vaira 
Vike-Freiberga ir Estijos Prezidentas Ar
nold Rūūtel. Po aukščiausio lygio pokalbio 
tu-rėtų įvykti spaudos konferencija, kurioje 
galės dalyvauti tik specialiai šiam vizitui 
akredituoti žurnalistai.

Prezidento George Bush vizito Lietuvoje 
metu Šiuolaikiniame meno centre numato
ma įrengti spaudos centrą. O lapkričio 22- 
osios vakare planuojama surengti priėmimą 
JAV Prezidentą lydintiems žurnalistams bei 
Lietuvos žiniasklaidos atstovams.

Už ką,balsuos savivaldybių 
rinkimuose?

Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA). Savival
dybių tarybų rinkimuose, kurie vyks vienu 
metu su Prezidento rinkimais, ketina daly
vauti daugiau kaip pusė Lietuvos piliečių - 
58.3%. Penktadalis rinkimų teisę turinčių 
gyventojų dar neapsisprendė, ar gruodžio 
22-ąją pareikš savo politinę valią ir beveik 
tiek pat - 19.5% balsuoti nežada.

Tokias išvadas leidžia daryti tyrimų

Chicago/Vilnius. lapkričio 6 d. (ELTA). 
Sukanka 40 metų, kai JAV buvo ^steigtas 
Lietuvių Fondas. Šiai sukakčiai skirtas 
iškilmingas pokylis, rengiamas lapkričio 9 
dieną Lemonte. Pasaulio Lietuvių Centre.

Vienas iš Fondo sumanytojų ir steigėjų 
dr. Antanas Razma, sukakties proga duo
damas interviu “Draugo” dienraščiui, pasi
džiaugė, kad svajonė - sutelkti milijono 
dolerių nejudamą kapitalą ir jo procentus 
naudoti lietuviškajai veiklai remti, jau se
niai įgyvendinta su kaupu. Dabar Lietuvių 
Fondo turtas - daugiau kaip 15 milijonų 
dolerių. Lietuvybės darbams per 40 metų 
paskirstyta 11 milijonų dolerių.

Fondo veiklos sėkmę dr. A. Razma aiš
kina ir tuo, kad į Fondo vadovybę buvo 
kviečiami įvairios galvosenos žmonės, ne
paisant amžiaus, politinių įsitikimų, pri
klausomybės kurioms nors organizacijoms. 
Aukotojus sužavėjo LF pelno skirstymo 
objektyvumas, tikslios finansinės apyskai
tos. tad ir ėmė plaukti nuostabios palikimų 
sumos. Yra asmenų, testamentu palikusių 
Fondui net iki 2.5 mln. dolerių.

bendrovės “Spinter” spalio 27 dienąątlikta 
apklausa.

Respondentų taip pat buvo klausiama, 
už kurios partijos atstovus jie ketina balsuo
ti rinkdami savo savivaldą. Kaip parodė 
apklausa, net trečdalis - 32.7% rinkėjų šiuo 
klausimu neturėjo savo nuomonės. O tarp 
apsisprendusių apklausos dalyvių beveik 
kas penktas, tai yra 19.6%, pareiškė norį 
matyti vietos valdžioje socialdemokratus. 
Likusių partijų reitingai gerokai atsilieka.

Už liberalus, kurie yra antroje vietoje, 
planuoja balsuoti 8.4% rinkėjų. Trečią vietą 
savivaldybių tarybų rinkimuose dalintųsi 
socialliberalai su konservatoriais, už šias 
partijas spalio pabaigoje buvo po 7.2% res
pondentų.

Kaip primena ELTA šių metų pabaigoje 
išrinkti Savivaldybių tarybų nariai valdžioje

Prieš kelerius metus dr. A Razma Fondo 
vadovybei pasiūlė įsteigti Fondo premijas 
ir jomis skatinti atskirų asmenų ar kolek
tyvų veiklą švietimo, mokslo, kultūros sri
tyje Lietuvoje ir išeivijoje. Siūlymui buvo 
pritarta ir nutarta 25 000 dolerių premijas 
pavadinti Fondo steigėjo dr. Antano Razmos 
vardu. Premijos laimėtoją iš siūlomų kandi
datų renka šešių asmenų komisijos - trys 
Lietuvos, trys išeivijos atstovai, konkrečios 
srities specialistai.

Pirmoji dr. A. Razmos premija už veiklą 
švietimo srityje pernai buvo paskirta Vasa
rio 16-osios Gimnazijai Vokietijoje, 
Huttenfeldc. Šįmet nutarta skirti premiją už 
veiklą kultūros srityje ir ją laimėjo Valsty
binis Vilniaus kvartetas. Premija Vilniaus 
kvartetui bus įteikta per iškilmingą Lietu
vių Fondo 40-mečio pokylį Pasaulio Lie
tuvių Centre. Prieš pokylį Vilniaus kvarte
tas Lietuvių Fondo salėje surengs koncertą.

2003 metų dr. Antano Razmos Lietuvių 
Fondo 25 000 dolerių premija bus skiriama 
atskiram mokslininkui ar kolekty vui už 
nuopelnus medicinos mokslo srityje. □ 

bus jau nebe trejus, o ketverius metus.
Lietuva pirks iš JAV “Stinger”

Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA). Lietuva 
pirks savo kariuomenei modernias ameri
kietiškas priešlėktuvines raketines sistemas 
“Stinger”. Netrukus krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius ir JAV ambasadorius 
Lietuvoje John Tefft pasirašys tarpvyriau
sybinę sutartį dėl šių ginklų įsigijimo.

Amerikiečių priešlėktuvine technika bus 
aprūpinta nuolatinės parengties motori
zuotoji pėstininkų brigada “Geležinis vil
kas”, kuri iki 2006 metų bus parengta veikti 
pagal NATO standartus Lietuvos teritori
joje su kitų šalių pajėgomis. Prieš mėnesį 
buvo konstatuota, jog “Geležinio vilko” 
brigados padalinys - LDK Algirdo mecha
nizuotasis pėstininkų batalionas - jau
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patais Trumpai iš visur
♦ ; Lapkričio 3 d. amerikiečių žvalgybos 
(ČIA) narių radijo bangomis vairuojamas 
“Predator” tipo lėktuvas sunaikino Jemeno 
arabų respublikos terotorijoje automobilį su 
šešiais al-Qaeda organizacijos nariais. Žu
vusiųjų tarpe buvo šios organizacijos lyde
ris Jemene. Al-Harethi. prieš porą metų su
planavęs JAV karo laivo “Cole” užpuolimą, 
per kurį žuvo 17 amerikiečių jūreivių. Ma
noma. kad ČIA žygis įvyko su Jemeno vy
riausybės pritarimu, nors Jemenas atsisako 
tai patvirtinti ar paneigti.
♦ Lapkričio 4 d. Afganistano prezidentas 
Hamid Karzai atleido virš 15 provincijų 
gubernatorių, kaltindamas juos korupcija, 
kompetencijos ribų peržengimu bei narko
tiku kontrabanda.
♦ Lapkričio 5 d. Izraelio ministras pir
mininkas Ariel Saron paskelbė priešlai
kinius parlamento rinkimus sausio pabai
goje ar vasario pradžioje, negalėdamas 
parlamente sudaryti daugumos, darbie- 
čiams pasitraukus iš koalicijos. Izraelio 
užsienio reikalų ministro portfelį sutiko 
perimti buvęs min. pirmininkas Benjamin 
Netanjahu, A.Šaron varžovas dėl Likud 
partijos lyderio posto.
♦ Lapkričio 5 d. JAV kariuomenės vado
vybė pranešė, kad įvykdė sėkmingą ban
dymą numušti skriejantį artilerijos sviedinį 
su ypač stipriu lazerio spinduliu.
♦ Lapkričio 5 d. Respublikonų partija 
pasiekė laimėjimų JAV kongreso rinkimuo
se. gaudama daugumą tiek Senate, tiek 
Atstovų Rūmuose. Iki šiol respublikono 
George W.Bush vyriausybė turėjo daug 
sunkumų su Senatu, kuriame demokratai 
sudarė pusę narių.
♦ Lapkričio 7 d. Gibraltaro gyventojai re
ferendume atmetė D.Britanijos ir Ispanijos 
planą dalintis Gibraltaro teritorijos suve-
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atitinka NATO karinius reikalavimus.

Raketinių sistemų “Stinge?’ įsigijimas 
išdėstytas trejų metų programoje. Ši tech
nika Krašto apsaugos ministerijos biudže
tui atsieis kelias dešimtis milijonų litų.

. Ginkluotės .įsigijimui numatyta 22% 
Krąšto; apsaygps,WniStępjos biudžeto. 
Pirkti modernią karinę-tėchniką Lietuva 
pradėjo lik 2001 m., nes prieš tai didžioji 
dalis lėšų buvo naudojamos infrastruktūros 
plėtrai ir karių gyvenimo sąlygų gerinimui.

Lietuva jau yra įsigijusi ir kitos ameri
kietiškos ginkluotės. Beveik prieš metus 
Lietuva^ ir- JAV pasirašė tarpvyriausybinę 
sutartį dėl vidutinio nuotolio prieštankinių 
valdomų sistemų “Javelin” pirkimo už 38.5 
mln. litų. Lietuva - pirmoji iš Europos 
valstybių, nusprendusi pirkti iš JAV tokias 
modernias vidutinio nuotolio prieštankines 
sistemas, kuriomis yra apginkluotos JAV 
sausumos pajėgos ir jūrų pėstininkų 
korpusas. '•
G.Vagnorius kritikuoja kitų metų 

biudžetą
r .. Vilnius, lapkričio-5 d. (ELTA). Buvęs 

premjeras ir dabar Seimo narys Gediminas 
Vagnorius sukritikavo kitų metų biudžeto 
projektą dėl per menko, jo nuomone, socia
linių sričių finansavimo, grupinių interesų 
tenkinimo. Anot G. Vagnoriaus, “valstybės 
pajamų ir išlaidųprojektas liudija, jog šis 
biudžetas yrą daugiau korupcinis nei so
cialinis”. L).N&gąohaus teigimu, “valdžios 
pareigūnai, žodžiais demonstruodami 
dėmesį žątpgaus sveikatos ar socialinei 
apsaugai, jaunimo, narkomanijos ar ne
darbo problemoms, tikrovėje svarbiausioms 
žmonių gyvenimo sritims kitais metais lė- 
šasskįrspagaj-Jibutinį metodą, t.y. tiek, 
kiek liks lėšų nuo atskirų interesų grupių ”. jų sprendimų būdus. Aktorius Kostas Smo-
< ______ ryginas esąs raktas į plačią visuomenę.

renitetu. Prieš šį planą pasisakė 99% 
balsaMisių. Kadangi referendumas buvo pra
vestas Gibraltaro administracijos iniciaty
va, Ispanija ir D.Brtanija pareiškė jį netu
rintį legalios reikšmės.
♦ Lapkričio 7 d. Indonezijos plicijos pa
reigūnai paskelbė, kad jos suimtas Javoje 
gyvenęs Amrozi prisipažino išsprogdinęs 
bombą Bali saloje. Jis buvo bombą atvežu- 
sio automobilio savininkas. Vėlesniuose 
parodymuose Amrozi pareiškė, kad suokal
bininkų tikslas buvęs užmušti amerikiečius 
turistus, australai nukentėję atsitiktinai.
♦ Lapkričio 8 d. JT Saugumo Taryba 
priėmė griežtą rezoliuciją Irako masinio 
naikinimo ginklų klausimu. Jungtinių
Tautų inspektoriai turi atvykti į Bagdadą 
lapkričio 18 dieną. Irakas turi jiems 
pristatyti pilną uždraustų ginklų, įrengimų 
ir projektų sąrašą per 30 dienų nuo re
zoliucijos ir t.t. Irakas turi iki lapkričio 15 
dienos pranešti Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, kad priima rezoliuciją ir ją vykdys. 
Saugumo Taryba rezoliuciją priėmė 
vienbalsiai. Už ją balsavo ir Irako kaimynė 
Sirija.

Arabų kraštų viršūnių konferencija 
Kairo. Egipte, spiria Irako prezidentą 
Saddam Hussein vykdyti Saugumo Tary
bos reikalavimus, išvengiant karo su JAV 
ir Didžiąja Britanija.
♦ Jungtinių Tautų Pabėgėlių Aukštojo 
Komisijonieriaus įstaiga, tvarkanti afganų 
pabėgėlių grįžimą iš Pakistano į Afganis
taną. buvo nustebinta dideliu grįžtančiųjų 
skaičiumi. Dabar organizacija išaiškino, 
kad tie patys pabėgėliai “grįžta” iki 10 kar
tų, kiekvieną kartą atsiimdami specialią pa
šalpą ir pragyvenimo reikmenis. Pabėgėliai 
net išsinuomoja “šeimas”, kad gavus di
desnę pašalpą. □

Buvęs premjeras prognozuoja, kad eko
nomikos augimo toliau nejaus šalies gy
ventojai, o realaus biudžeto prieaugio ne
sulauks prioritetinės sritys - švietimas, 
socialinė ir sveikatos apsauga, žmogaus 
sauga, taip pat nedarbo mažinimo progra
mos. Jis kritikuoja biudžeto projektą už tai, 
kad. jo nuomone, visiškai nedidinamos 
lėšos mokyklinio krepšelio finansavimui, o 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
apmokėjimui realiai skiriama 117 mln. litų 
mažiau nei laukiamos šių metų išlaidos. 
Kartu jis atkreipė dėmesį, kad labiausiai, 
net 20%. didinamos bendrosios valstybės 
paslaugos, nors buvo deklaruojamas valsty
bės valdymo išlaidų mažinimas.

Jo nuomone, Lietuvos valdžia pradėjo 
neatsakingai švaistyti valstybės gamtinius 
išteklius - miškus, naftos šaltinius, dėl ko 
vien biudžeto nuostoliai skaičiuojami de
šimtimis milijonų litų.
A.Paulausko komandoje - veikėjai

ELTA. Kandidatas į LR Prezidentus 
Artūras Paulauskas pristatė savo patikėti
nių komandą, kuri jam talkins rinkimų 
kampanijos metu. Tai socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Sei
mo nariai Gediminas Dalinkevičius, Gin
tautas Kniukšta. Viktoras Uspaskich ir 
aktorius Kostas Smoryginas.

Pasak A.Paulausko, ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė galės paaiškinti socialinę 
valstybės politiką, Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirm. Gediminas Dalinkevičius 
aiškins Seimo ir Naujosios s-gos veiklą, Sei
mo Ekonomikos komiteto pirm. Viktoras 
Uspaskich bus atsakingas už tautinių ma
žumų klausimus, o Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirm. Gintautas Kniukšta, neleis 
pamiršti kaimo žmonių problemų ir siūlys

ŽVIIfcJNIJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Dar apie lietuvišką 
spaudą

Perskaitęs MP Nr. 43 Laurie Cox’o 
straipsnį “Tolerance in the Lithuanian 
community”, aš tik kratau galvą ir sakau: 
Dieve mano, kaip gražu, kad žmonės dar 
tikisi stebuklų.

Negi jis rimtai tiki, kad jaunimas pradės 
skaityti „Mūsų Pastogę“, jei ji bus sure
daguota angliškai ar pusiau angliškai? Tik 
reikia paklausti kitų imigrantų (jų tarpe ir 
lietuvių įvairiose vietose Amerikoje), kurie 
jau nuėjo tuo keliu. Toks mišrus laikraštis 
atstumia visus: vyresnio amžiaus lietuviai 
nenorės jo skaityti todėl, kad 50% teksto 
anglų kalboje; lietuviškai nemokantys 
nenorės jo skaityti todėl, kad 50% teksto 
lietuvių kalboje.

Australijos lietuvių viltys dėl gausios 
imigracijos iš Lietuvos neišsipildė ir, atrodo, 
niekuomet neišsipildys. Australija vis tiek 
per toli nuo Lietuvos. Iki šiol jauniems imi
grantams buvo patrauklesnės Europos šalys. 
Šiaurės Amerika. Jau 2004 m. Lietuva taps 
Europos Sąjungos nare, darbo galimybės 
Lietuvoje padaugės. Jaunuolių emigracija 
sumažės. Australija nesulauks tikėto srauto 
lietuviškai kalbančių ateivių, kurie būtų 
galėję atnaujinti mūsų organizacinę veiklą.

Vilniuje — rekordinis dangoraižis
Kaip praneša ELTA, Vilniuje, dešinia

jame Neries krante, greta jau statomo naujo 
sostinės savivaldybės centro, pradėtas 
betonuoti bendrovės “Hanner” 30 aukštų 
biurų pastato, kuris bus 120 metrų aukščio, 
pagrindas. Tokio aukšto pastato dar nėra 
nei Lietuvoje, nei kaimyninėse Baltijos šal
yse. Šiuo metu aukščiausias Baltijos šalyse 
- 26 aukštų “Radisson” viešbutis Taline, jo 
aukštis - 114 metrų.

Pradedamo statyti biurų pastato bendras 
plotas sieks 17 000 kv. metrų, jame bus per 
1000 darbo vietų. Jį numatoma baigti per 
pusantrų metų. Šalia pastato bus įrengta 
septynių aukštų antžeminė automobilių 
stovėjimo aikštelė. Be to, dar 350 auto
mobilių tilps požeminėje aikštelėje. Pastate 
bus įrengti 6 greitaeigiai liftai, kurių greitis 
sieks 3,5 metro per sekundę. Ant pastato 
stogo daugiau kaip 100 metrų aukštyje bus

Pripažinimas Afganistano karo 
dalyviams

Vilnius, lapkričio 5 d. (ELTA). Seimas 
pritarė įstatymo projektui, kuriame nu
matyta, kad Afganistano karo dalyviai turi 
teisę gauti nukentėjusių asmenų valstybi
nę pensiją. Taip pat siūloma valstybės lė
šomis drausti juos privalomuoju sveikatos 
draudimu ir kompensuoti vaistus.

Seimo nario J. Sabatausko teigimu, jau 
praėjo daugiau kaip 10 metų, tačiau Lietuva 
iki šiol nėra teisiškai apibrėžusi Lietuvos 
jaunuolių, sovietinio okupacinio režimo 
prievarta pasiųstų 1979-1989 metais į Af
ganistaną teisinio statuso. Iki šios dienos 
nėra tinkamai įvertinta ta žala, kurią patyrė 
keli tūkstančiai Lietuvos jaunuolių, daly
vaudami Afganistano karo veiksmuose. 
Šiame kare dalyvavo apie 5 000 Lietuvos 
jaunuolių.

Iraką spaudžia ir Lietuva
Vilnius, lapkričio 8 d. (ELTA). Lietuva 

sveikina Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Tarybą vienbalsiai priėmusią rezoliuciją dėl 
JT ir Tarptautinės atominės energetikos agen
tūros (TATENA) inspekcijų atnaujinimo 
Irake. Lietuvą kaip teigiama Užsienio reikalų 
ministerijos pranešime Eltai, reiškia savo 
paramą tarptautinės bendrijos pastangoms 

Stokojant atžalyno, lietuvybės sodas 
Australijoje baigs išdžiūti. Tąplotąperims 
nelietuviški augalai.

Taigi, ką daryti? Man ši tema jau nela
bai aktuali, nes išvažiuoju iš Australijos 
gruodžio mėnesį ir po kiek laiko apsigyven
siu Lietuvoje. Bet dauguma Australijos lie
tuvių nenori taip daryli. Taigi, tenka jiems 
sėdėti ir stebėti - metai po metų - kaip lie
tuviškai mokančių gretos Australijoje sensta 
ir dingsta. Turbūt jei iš viso bus minimas 
2047 metais lietuvių atvykimo į Australiją 
šimtmetis, toje ceremonijoje nebus girdėti 
nė žodžio lietuviškai. Net ir svečiai iš Lie
tuvos -jei tokių bus - nedrįs prabilti lietu
viškai, nes nebus kam suprasti ir, be to, bijos 
sukelti protestą, kaip jau ir dabar būna.

Ši laišką parašiau ir angliškai, ir 
lietuviškai (MP spausdiname tik lietuvišką 
versiją. Red.), nes atsakau į pono Cox’o 
laišką, kuris buvo rašytas angliškai. Tikiu, 
kad Lietuvoje neteks rašyti angliškai 
lietuviškam laikraščiui.

Ką aš galvoju išvykdamas iš Australi
jos? Galvoju, kad atitaisau istorinę klaidą. 
Rusai sugadino mano tėvų gyvenimą, 
priversdami juos su tūkstančiais kitų 
lietuvių ieškoti prieglobsčio užsienyje. Dėl 
to negimiau savo Tėvynėje, neturėjau pro
gos siekti mokslo savo gimtoje kalboje, 
kaip normalus europietis. Džiaugiuosi, kad 
dabar turiu galimybę atitaisyti tas klaidas 
ir pagyventi Tėvynėje, būdamas tik 54, o 
ne 64 ar 74 metų amžiaus.

Gintautas Kaminskas,
Canberra

įrengta apžvalgos aikštelė, kurią pasiekti 
liftais bus galima greičiau nei per pusę 
minutės.

Pastatas turės savo autonominę gaisro 
gesinimo sistemą, todėl rūsyje bus įrengtas 
100 kub. metrų vandens rezervuaras su 
galingais siurbliais. Kiekvienoje patalpoje 
bus instaliuota automatinė purškiamoji 
gaisro gesinimo sistema. Prie šio pastato 
“Hanner” planuoja pastatyti prekybos cen
trą. kurio plotas sudarys per 23 000 kv. 
metrų. Jis bus skirtas aprangos, avalynės ir 
šiuos gaminius lydinčių prekių bei maisto 
preky bai. Prekybos centrą numatyta pradė
ti statyti šių metų gruodžio mėnesį.

Bendrovė “Hanner” naujai kuriamame 
sostinės centre iš viso numato investuoti 
daugiau kaip 100 mln. litų, iš jų pusė bus 
skirta biuro pastato statybai ir antra tiek - 
prekybos centrui. □ 

užkirsti kelią Irako tarptautinių įsipareigojimų
- ypač įsipareigojimų dėl masinio naikinimo 
ginklo sunaikinimo - nevykdymui.

“Lietuva tikisi, jog Irakas nedelsdamas 
įvykdys visus šioje bei ankstesnėse Saugumo 
Tarybos rezoliucijose įvardytus reikalavimus, 
taip išsaugant tarptautinę taiką i r saugumą ”,
- pažymi Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Bauda už Seimo posėdžių 
praleidinėjimą

ELTA. Iš posėdžių nelankančių Seimo 
narių bus išskaičiuota dalis atlyginimo. Tai 
nusprendė Seimo valdyba, išnagrinėjusi 
Etikos ir procedūrų komisijos išvadas, Valdyba 
taip pat paragino Seimo frakcijas nagrinėti 
lankomumo problemą.

Komisijos pažymoje nurodoma, kad rug
sėjo mėnesį Seimo narys Ramūnas Kairiaus
ias be pateisinamos priežasties praleido dau
giau kaip ketvirtadalį plenarinių posėdžią o 
Seimo nariai Rimas Valčiukas, Rolandas Fak
sas, Virginijus Martišauskas ir Julius Vesel
ka praleido daugiau kaip ketvirtadalį komi
tetų ir komisijų posėdžių. Už ketvirtadalį 
praleistų posėdžių Seimo valdyba turi teisę 
“nurėžti” trečdalį - apie tūkstantį litų - 
parlamentaro atlyginimo.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ B AR U OJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
UOd PREZIDENTO RINKIMAI

ADELAIDĖJE
Lietuvos Respublikos Konsulato Adelaidėje sudaryta Balsavimo Komisija 

praneša visiems Pietų Australijoje. Vakarinėje Australijoje ir Šiaurinėje Teritorijoje 
gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kad LR Prezidento rinkimai Ade
laidėje vyks 2002 m. gruodžio 15 dieną, sekmadienį, Lietuvių Namuose, 6 Eastry 
Street, Norwood. Balsavimas vyks Posėdžių kambaryje tarp 12.30-14.30 vai.

LR piliečiai, norintys dalyvauti LR Prezidento rinkimuose, yra prašomi ne
delsiant raštu užsiregistruoti LR Konsulate Adelaidėje, pranešant asmens kodą, 
paso numerį, vardą, pavardę ir savo dabartinį adresą. Registracija Konsulatą turi 
pasiekti iki š.m. gruodžio 2-os dienos.

Balsuoti galima asmeniškai, atvykus į Lietuvių Namus, arba paštu, apie tai iš 
anksto pranešus LR Konsulatui Adelaidėje šiuo adresu: 25 McLachlan Avenue, 
Glenelg North, 5045 SA. Tel.: (08) 8294 3792.

E-mail: jvabolis@senet.com.au
Pakartotinas balsavimas, jei reikės, vyks ta pačia tvarka 2003 metų sausio 5 

dieną, tarp 12.30-14.30val.
Pagal Lietuvos įstatymus, balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra 

kiekvieno lietuvio garbės reikalas ir privilegija.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule Adelaidėje

Sydnėjaus LMSGD metinis susirinkimas.

Lolitos Kalėdos nuotraukoje - Draugijos iždininkė Tamara Vmgilienė (dešinėje) skaito 
pranešimą Prie stalo sėdi iš kairės: Danutė Skorulienė ir D-os pirm. Julija Lašaitienė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO RINKIMAI
MELBOURNE

Šių metų gruodžio 22dieną Lietuvoje vyks Prezidento rinkimai.
Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymą LR piliečiai, nuolat 

gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos 
diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar 
lankantys Viktorijos ir Tasmanijos valstijas, galės balsuoti gruodžio 22 d. 
Lietuvių Namuose Melbourne. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į 
Lietuvių Namus šią dieną, galės balsuoti paštu.

Lietuvos Konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. Prašome visus 
LR piliečius, kurie nuolat gyvena Viktorijos ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, 
kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus anksčiau minėtose valstijose Aus
tralijoje, kreiptis į Lietuvos Respublikos Konsulatą Melbourne. Taip pat prašome 
tų, kurie nebalsavo per Seimo rinkimus 2002m. arba Prezidento rinkimus 1997/ 
1998m. registruotis LR Konsulate Melbourne ketvirtadieniais darbo laiku 
tel.: 9819 5515, kviesti Rasą Imbrasienę arba palikti žinutę tek: 9808 8300.

Andrius Žilinskas
LR Garbės Konsulas Melbourne

Pagerbėm a.a. poetą Bernardą Brazdžionį
Kaip jau buvo skelbta lietuviškuose 

laikraščiuose, Geelongo lietuvių senjorų 
skautų “Židinys” spalio 6 dieną suruošė 
neseniai mirusio poeto Bernardo Brazdžio
nio pagerbimą.

Į Lietuvių Namus susirinko virš 40 tau
tiečių (atrodo nedaug, bet šis skaičius 
Geelonge jau normalus), matėsi keletas sve
čių net iš Melbourne, būtent: buvę geelon- 
giškiai Algis Šimkus su žmona Jūrate, 
Blaževičienė su dukra ir keletą metų vado
vavęs Gelongo lietuvių chorui Jonas Juška su 
žmona Vanda ir dukra Danguole.

Oficialią dalį pradėjo “Židinio” kancleris 
V.Bindokas. Jis pakvietė visus atsistoti ir ty

Nuotraukoje-Jovita Stannskienė skaito Brazdžionio poeziją.

los minute prisiminti visų gerbiamą poetą. 
Toliau sekė paskaita. Ją skaitė Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas Algis Šimkus. 
Prelegentas priminė, kad “Bernardo Braz
džionio kūrybinė biografija yra plati. Pirmą
jį eilėraštį išspaudino 1924 m. (16 metą 
jaunuolis) jaunimo "Pavasario laikraštyje”. 
Jo pirmasiseilėraščiųrinkinyspasirodė 1926 
m. (gimnazisto) "BaltosiosDienos”. O antrą 
knygelę - poemą "Verkiantis Vergas” išleido 
1928 m. ir tais pačiais metais, būdamas 8- 
tos klasės gimnazistas, dalyvavo jaunąją 
poetą antologijoje-“PirmasisDešimtmetis”. 
Studijuodamas buvo veiklus įvairiuose stu
dentą būreliuose, vadovavo humanitarinią 

mokslą sekcijai - reda
gavo studentą laikraštį 
“Lietuvos studentas ”. 
Tuo pačiu metu suspė
davo dalyvauti Kaune 
ir provincijoje ruošia
muose literatūros vaka
ruose, redagavo “Atei
ties Spiduliai ”, “Pra
dalgės”, “Dienovidis”, 
tremtyje vaiką laikraš
tį “Eglutė”. Suredagavo 
"Literatūros metraštį ”, 
1942 m., o tremtyje 47 
m. - lietuvių rašytojų 
metraštį “Tremties me
tai".

Poeto vardą įgijo 
jau 1931 metais, išlei
dęs eilėraščių rinkinį

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos metinis susirinkimas įvyko 
spalio 20 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube 
Bankstown’e. Draugijos pirmininkė Julija 
Lašaitienė. pasveikinusi gausiai susirinku
sias Draugijos nares, paminėjo ir dvi šiais 
metais mirusias Draugijos nares - Bronę 
Jarembauskienę ir Lydiją Zalogienę, kurias 
pagerbėme atsistojimu. Kartu prisiminėme ir 
neseniai tragiškai žuvusius australus Bali 
saloje.

Trumpai buvo paminėti trys Draugijos 
suruošti kasmetiniai renginiai: Medicinos 
popietė. Kalėdinės eglutės pietūs Sodybos 
gyventojams ir taip daug svečių sulaukusi 
metinė Kugelinė-Vėdarinė Lietuvių Sodybo
je Engadine. Šių renginių paruošimas jau 
virto Draugijos \hldybos narių atsakomybe 
ir pareiga. LMSGD pirmininkė visą šį darbą 
gražiai paminėjo ir įvertino.

Kadangi Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugijos veiklos pagrindą sudaro 
ligonių ir invalidų lanky mas ligoninėse bei 
slaugos namuose ir Lietuvių Sodybos Enga
dine administravimas. Buvo skaitomi atskirų

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos metinio susirinkimo dalyvės.
Nuotrauka Lolitos Kalėdos

“Amžinas žydas”. Po to išleido visą eilę 
rinkinių ir jo poezija vis stiprėjo. Jo rinki
niai pasirodydavo beveik kiekvienais me
tais. Kas gali pamiršti eilėraštį “Šiaurės 
pašvaistė ”, kuri tapo įamžinta muzikoje, kaip 
nepaprastai mėgiama chorų daina, kurią 
galima net pavadinti giesme, arba jo 
nepamirštamą “Šaukiu aš tautą ”. Tai lietu
vių literatūros deimančiukai, kurie, neabe
joju, žibės amžinai.

Vytės Nemunėlio slapyvardžiu nuo 1931 
metų yra išleidęs virš dešimties rinkinių, 
skirtą vaikams, kaip: “Mažąją pasaulis”, 
“Drugeliai ”, “Kiškio kopūstai ”, “Meškiukas 
Rudnosiukas”, “Vyrai ir pipirai”, “Po tėvynės 
dangum” ir 1.1. Jo rašytuose vaiką eilė
raščiuose yra pagauta vaikiška vaizduotė 
partauklioje formoje ir kalboje.

Negana jo asmeniškos kūrybos, jis buvo 
dar ir kritikas. Jono Brazaičio slapyvardžiu 
spausdino kritikos straipsnius “Židinyje”, 
“Naujojoje Romuvoje”, “Vaire”, “XX 
amžiuje”, “Aiduose”, “Gabijoje” ir 1.1. Jis 
taip pat yra nemažai išvertęs iš pasaulinės 
poezijos...

sekcijų pranešimai. Iš ligonių lankymo 
vadovės Onutės Kapočienės buvo liūdna 
išgirsti, kad šiemet mirė 12 Draugijos narių 
lankomų ir globojamų tautiečių, iš kurių net 
penkiems teko pastatyti paminklus, nes bu
vo viengungiai ir neturėjo jokių artimųjų 
Australijoje. Per metus buvo aplankyti 24- 
asmenys iš viso 338 kartus.

Toliau sekė Sodybos patikėtinių prane
šimai. Martina Reisgienė papasakojo apie 
Sodybos remonto ir apdraudimo problemas, 
pristatė naujus gyventojus ir pasidžiaugė 
gauta apy linkėje pirmąja premija už Sodybos 
aplinkos sutvarkymą Tai Birutės. Danutės ir 
Olgos įdėto darbo nuopelnas... Išklausę iždi
ninkės Tamaros Vmgilienės ir Revizijos Ko
misijos Jadvygos Viliūnienės pranešimų, 
rengėmės rinkti naują Valdybą, bet neatsira
dus savanorių šioms pareigoms, teko patvir
tinti senąją Valdy bą ir sekantiems metams. 
Po klausimų ir naujų sumanymų ateičiai, 
Draugijos pirmininkė pakvietė visus prie 
kavos, arbatos ir pyragėlių toliau dalintis sa
vo įspūdžiais ir sumanymais, kol saulutė 
nenusileido. Dalyvė

Paskaita nelabai ilga, bet įdomi, o pabai
gai paskaitytas poeto eilėraštis “Šaukiu aš 
tautą”. Po paskaitos vyko Bernardo Braz
džionio poezijos skaitymas. Skaitytojai: Jovi
ta Starinskienė. Ted Reilly (jis paskaitė du 
eilėraščius išverstus į anglų kalbą), Aldona 
Scano, \ytas Mačiulis, Petrė Čerakavičienė, 
Rimas Mikėnas. Stasė Lipšienė ir Liudas 
Bungarda. Buvo paskaityta 16 eilėraščių: 
“Nežiūrėk, mama, pro langą”, “Motinai”. 
“Daržininkas”. “Klajūnui” , “Aš čia gyva”, 
“Lietuvos laukai”, “Gyvajai Lietuvai”, 
“Garbės himnas”, “O. Nemune”, “Lietuva iš 
tolo”, “Šiaurės pašvaistė”, “Benamių daina”, 
“Sodininkas”, “Mano protėvių žemė”; 
“Kanklininko kelionė”. “O. Kristau”.

Po poezijos skaitymo Židinio tėvūnas s. 
L. Bungarda padėkojo paskaitininkui, poezi
jos skaitytojams, šeimininkėms ir visiems 
svečiams. Šis gerai pavykęs pobūvis užbaig
tas sudainuojant “Lietuva brangi”. Užbaigus 
programą svečiai vaišinosi sesių židiniečių 
pagamintais skaniais pietumis.

Liudas Bungarda
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Lietuva iš arti_________________
Susilies Vilnius ir Kaunas?• .‘a

' Kuriant ambicingą Lietuvos vystymo planą, siūloma, kad ateityje būtų sukurtas 
vientisas didelis miestas, kurį sudarytų dabartiniai Vilniaus ir Kauno miestai, ku
riuos skiria tik 100 kilometrų tarpas. Toksai kūrinys formaliai vadinasi graikišku 
žodžiu “dipolis”, o jo projektui jau pritarė LR Seimas gan įtikinančia persvara (64 
“už”, 4 “prieš” ir 13 “susilaikiusiųjų”). Kaip į šį siūlymą reaguoja vilniečiai ir 
kauniečiai, domėjosi “Veido” žurnalistas Renaldus GūburtūS. Red.

“.-Ii šiame projekte neįžvelgiu jokio 
pavojaus Kaunui, Miestai, kuriuos skiria 
100 kilometrų, Vakaruose jau seniai daug 
kur traktuojami kaip vienas administra
cinis centras. Sukūrus Vilniaus ir Kauno 
metropoliją, ji būtų atsvara tokiems mili
joniniams miestams kaip Ryga ar Minskas, 
turėtų žymiai platesnes galimybes dalyvau
ti įvairiose Europos Sąjungos programo
se, pretenduoti į investicinius projektus ir 
1.1. ”, - dėstė kauniečių į Seimą deleguotas 
liberalas Klemensas Rimšelis.

Parlamentaro teigimu, realiai jau dabar 
sostinė ir Kaunas yra pakankamai smarkiai 
susilieję. Daugybė žmonių kasdien važiuoja 
darban iš vieno miesto į kitą. 100 kilometrų 
jau yra mažas atstumas, kurį įveikti po nu
matomų kelio rekonstrukcijų ar greitaeigio 
traukinio linijos įrengimo bus galima grei
čiau. nei dabar trunka Vilniaus centrą auto- 
mobiliu-pasiekti iš tolimesnio sostinės mie
gamojo rajono. ““Dipolio ” kontekste gali
ma kalbėti apie tokių projektų, kaip, pa
vyzdžiui, vienas solidus tarptautinis oro 
uostas Karmėlavoje, išvystymą. Jo padėtis, 
kilimo takai, vystymo galimybės, geografi

nė padėtis miesto atžvilgiu yra nepaly
ginti geresnė nei Vilniuje. Juk Frankfurto 
oro uostas irgi aptarnauja praktiškai vi
są Vokietiją”. - sakė K.Rimšelis.

Jo teigimu, sukūrus “dipolį”, išnyktų 
priešprieša tarp Kauno ir Vilniaus, arba lik
tų tik tuomet, kai krepšinio aikštelėje žaistų 
Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus “Lietuvos ry
tas”. Skirtumo, kur turėti būstą ir kur dirbti, 
parlamentaro teigimu, praktiškai nebebūtų.

“Tai ne utopija, o infrastruktūros išvys
tymo klausimas. “Dipolis” tiesiog leistų 
patogiau gyventi ir suteiktų didesnę pa
sirinkimo laisvę. Tai visiškai nereikštų, kad 
iš Kauno būtų nusiurbiami talentai ir pro
tai. Priešingai - Kauną daug kas rinktųsi 
kaip gyvenantį ramesniu ritmu, galintį 
pasiūlyti pigesnį gyvenamąjį plotą ir 1.1. 
Abu miestai išsaugotų savo savitumą, nes 
niekas nekalba apie administracinę refor
mą, o tik apie numatomas vystymosi ten
dencijas. Šie procesai vyksta natūraliai ir 
valstybei tereikia juos paspartinti ar su
prastinti. Kita vertus, nemažai ekspertų 
Kaunui žada puikias augimo perspektyvas, 
todėl niekas negali paneigti, kad ateityje

LR Seimas palaimino projektą, numatantį Kauno ir Vilniaus susiliejimą.

Vilnius bus Kauno priemiestis, o ne atvirkš
čiai ”, - tvirtino K.Rimšelis.

Seime diskusijos užtruko beveik dvi 
valandas, tačiau daugybė abejonių po šio 
balsavimo vis dėlto liko. Ar tikrai mes 
laimėsime bandydami suniveliuoti skirtin
gus miestus ir beatodairiškai atverdami 
duris globalizacijai? Ką mes laimėsime iš 
šitos “sostinizacijos”? Ar Vilnius “nesuval
gys” Kauno?

Tam tikrų grėsmių Kaunui “dipolio” 
kūrime įžvelgė veikli visuomenininke 
Birutė Vėsaitė: “Aš esu regioninės plėtros 
šalininkė ir iš tiesų abejoju, ar natūraliai 
būdama didesniu traukos centru sostinė dar 
labiau nenuskriaus Kauno. Galbūt geriau 
būtų vystyti Kauno apskritį - su Kėdainiais, 
Jonava, Raseiniais ir kitais centrais”.

Bet kaunietis architektas Henrikas Žu
kauskas patikino, kad realizuojant am
bicingą “dipolio” projektą Kaunas tik 
laimėtų, nes padidėtų galimybės sulaukti 
rimtų investicijų anksčiau, nei pasisotins 

Vilnius. Abu miestai išsaugotų savo statu
są ir specifiką, o sujungta būtų tik jų infra
struktūra. Parlamentaras priminė, kad Eu
ropoje daug kur megapoliai sukurti iš trijų 
keturių miestų.

Taigi, diskusijos dar tik pradeda įsibėgėti.
Kalbinti Seimo nariai teigė, kad priim

tasis dokumentas numato, kaip plėsis 
miestai ir kaimai, kur daugiausiai koncen
truosis šalies gyventojų, kaip plėsis verslas, 
turizmas, kaip bus gerinama transporto 
infrastruktūra šalies viduje ir susisiekiama 
su užsienio valstybėmis. Lietuvos teritorijos 
bendrasis planas yra paremtas Europos 
Sąjungoje (ES) pripažintais bendriausiais 
teritorinio vystymosi principais.

Po įsigaliojimo jis bus privalomas val
dymo institucijoms, priimančioms naciona
linio lygmens sprendimus, juo turės remtis 
Nacionalinis regionų plėtros planas bei 
valstybinių institucijų rengiami sektorių 
strateginiai planai, programos. □

“Likviduoti
Neseniai knygynuose pasirodė nauja 

Birutės Pečiokaitės-Adomėničnės knyga 
“^l^j^ug(įit§kimantą”JKąunas, ,4 (mintis, 
2002,800 egz.'.'222pJ.Taiidiyga apie legen
dinį partizaninio karo organizatorių ir dalyvį 
Juozą Lukšą.

Juozas Lukša-Skirmantas - pirmojo ryš
kumo žvaigždė Lietuvos pasipriešinimo rau
doniesiems okupantams judėjime. Jo nuopel
nai tiek dideli, kad jam vieninteliam Tėvynės 
gy nėjui gyvam esant buvo suteiktas Laisvės 
Kovotojo Karžygio vardas. Partizaniniame 
kare buvo priimta, kad. gaunant svarbią už
duotį. keičiamas slapyvardis. J.Lukšos slapy
vardžiai - Skirmantas. Arminas. Juodis. Ka
zimieras. Kęstutis. Mikas. Mykolaitis. Skra
jūnas. Spalis. Stasys - paty s kalba už save. 
Knygą “Partizanai” jis parašė Juozo Dau
manto slapyvardžiu.

Juozas Lukša gimė 1921 m. Juodbūdžio 
k . Veiverių vis.. Marijampolės aps. Mokėsi 
Veiverių progimnazijoje ir VDU Kaune. 1941 
m. birželio 4 d. NKVD suimtas, birželio 24 
d. sukilėlių išvaduotas iš Kauno kalėjimo. Į 
aktyvią kovą su okupantais įsijungė 1944 m 
pabaigoje. Du kartus partizanų vadovybė 
siuntė jį į Vakarus kaip įgaliotinį ryšiams su 
emigracine valdžia ir užsienio valstybėmis. 
Mokėsi prancūzų ir amerikiečių žvalgybos 
mokyklose. 1950 m. spalio 3 d. kartu su Kle
mensu Širviu-Sakalu ir Benediktu Trumpiu- 
Ryčiu oro desantu grįžo į Lietuvą. Žuvo 1951 
m. rugsėjo 4 d. Pabartupių k. Alšėnų apyl.. 
Kauno raj. 1997 m. lapkričio 20 d. apdova
notas Vyčio Kryžiaus I-jo laipsnio ordinu. 
1998 m sausio 15 d. jam suteiktas majoro 
laipsnis (po mirties).

Didvyrio aureolę Skirmantas pelnė dar ir 
todėl, kad antrą kartą į Tėvynę grįžo gerai 
žinodamas, jog sotieji Vakarai net nesiruošia 
padėti kraujuose srūvančiai Lietuvai, kurios 
okupaciją fariziejiškai jie lyg ir nepripažino. 
J.Lukša Paryžiuje paliko jaunutę žmoną, o pats 
grįžo į neišvengiamą mirtį. Savo būsimai 
žmonai jis buvo rašęs: “(...) Perkoštu mintimis 
jau penkių metų krauju įmirkusius apkasus, 
prisimenu ilgas galerijas mirtimi paženklin
tų draugų ir, gyventi norėdamas, trokštu ir
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Skirmantq” 
savo kaulus matyti besirikiuojančius tarp 
anų nukryžiuotųjų. Tik gaila to, kas nebaig
ta pasiekti. ” Grįžo, kad siekti to, kas dar 
nepasiekta. Ar daug atsirastų tokių, kurie 
ryžtųsi tokiam žy gdarbiui?

Knyga “Likviduoti Skirmantą” ypatinga 
tuo. kad ji parašy ta remiantis tik dokumen
tais. Knygos autorė rašo: "Visi knygoje atpa
sakojami įvykiai ir pateikiami veikėjų po
kalbiai neprasimanyti, tiksliai atkurti pa
gal tardymo protokolus ir išsamius saugu
mo agentų bei informatorių pranešimus. ”

Knygos “Likviduoti Skirmantą” negali 
skaityti ramiai ir abejingai. Tai. kas pasako
jama knygoje, primena tuos siaubingus lai
kus. kada doras. Tėvynę šeimą ir darbą my
lintis žmogus okupantų ir jų talkininkų - 
“tyliųjų rezistentų” - buvo žudomas už tai. 
kad buvo lietuvis ir troško gyventi laisvas. Su 
Skirmantu Tėvynę gynė daugybė didvyrių - 
ačiū kygos autorei, kad ji juos primena. Skir
mantą ir tuos didvyrius gaudė, šaudė ir kan
kino bartašiūnai. dušanskai. martavičiai ir 
kitos žmonijos atplaišos. Savo tautiečius šni
pinėjo. skundė ir išdavinėjo markuliai, deks- 
niai. kukauskai ir kitos menky stos. Ačiū au
torei. kad ji ir juos primena - turime žinoti 
savo “didvyrius”, kurie savo šunišką kailį gel
bėjo dorų žmonių gyvybėmis.

Kompartija (“Epochos garbė, sąžinė ir 
protas”) elgėsi pagal principą: “vieną galvoju, 
antrą - sakau, trečią - darau”. Todėl į bet ko
kį saugumiečių dokumentą reikia žiūrėti la
bai atsargiai. Tarpe daugelio niekšybių, ko
munistai plačiausiai praktikavo dorų žmonių 
kompromitavimą. Partizanų vadovybė ne 
kartą buvo užkibusi ant tokių provokacijų ir 
mirtimi nubaudusi nekaltus bendražygius.

Knyga “Likviduoti Skirmantą” pribloškia 
daugybe išdavysčių, susidaro įspūdis, kad 
apie 1950 m. dorų kovotojų ir jų rėmėjų jau 
nebebuvo. O juk ir po 1950 m. į Tėvynės 
gy nėjų gretas jaunuoliai dar stojo, visoje 
Lietuvoje dar funkcionavo partizanų organi
zacinės struktūros. Saugumiečiai savo pati
kimus kadrus visad saugojo, saugo jtibs ir 
mūsų dienomis, jų dokumentų Lietuvoje 
neliko. Reikia manyti, kad Lietuvoje paliktos 
saugumo bylos yra paliktos su tam tikrais 

tikslais...
Nuo pat Skirmanto ir jo bendražygių at

vykimo į Lietuvą dienos prasidėjo nepapras
tai plataus mąsto operacija, kurioje dalyva
vo daugybė KGB darbuotojų, reguliariosios 
kariuomenės karių, specialiai buvo sufor
muotas legendinis diversantų “desantas”, 
imitavęs tikrąjį. į paieškas buvo pajungtos 
gerai apmokytos smogikų gaujos, apgaule, 
šantažu ir pinigais nepaprastai išplėtotas 
seklių, šnipų, provokatorių ir išdavikų tink
las. Tos didžiulės valstybės pastangos buvo 
skirtos okupantams siaubingai nepatogaus 
LIETUVIO paieškai!

Tos pastangos negalėjo neduoti vaisių - 
tebuvo klausimas tik kada. Okupantams 
pasiekti tikslą padėjo buvęs Skirmanto ben
dražygis. taip pat kiek vėliau desantu į Lie
tuvą atsiųstas Jonas Kukauskas-Gardenis. 
saugumiečių agentas Balandis. Ant jo sąži
nės 1951 m. rugsėjo 4-tosios tragedija: į 
Skirmanto ištartą sutartą frazę: “Čia aš, tavo 
draugas Juozas”, vietoje iš Kukausko laukto 
atsakymo: “Čia aš, tavo draugas Jonas”, 
pasipylė šūviai. Skirmantą lydėjusiems par
tizanams pavyko pasilėpti. Žuvo tik J.Lukša
- tretysis iš partizanų Lukšų šeimos.

Knyga “Likviduoti Skirmantą” - svarus 
indėlis į tautos heroiškos kovos už laisvę 
istoriją. Tai trečioji Birutės Pečiokaitės- 
Adomėnienės knyga. 1993 m. už romaną 
“Penktas: Nežudyk” ji pripažinta Fondo “Į 
laisvę” paskelbto rezistencinio romano 
konkurso laureate. 2000 m. ji išleido doku
mentinį pasakojimą “Paskutinieji.”

Birutės Pečiokaitės-Adainonienės rūpes
čiu 1992 m. buvo išleistas Vinco Adomėno 
(autorės vyro) - lietuviškojo Solženycino - 
katorgoje parašytas istorinis romanas “Kas 
apverks jų dalią.” V. Adomėnas (1905-1986)
- literatas, dramaturgas, aktyvais pasiprie
šinimo dalyvis. Romaną parašė Intos lageryje 
(!), kurį žmona dalimis pervežė į Lietuvą, 
boląpvikmečiu išsaugojo ir atsiradus galimy
bei išspausdino. Romane aprašyta sunki tau
tos dalia bolševikinės okupacijos metais, jos 
herojiška kova su okupantais ir jų vietiniais 
talkininkais, tūkstančių mūsų tautiečių gol- 
gotos keliai gulaguose ir už grotų praleista 
jaunystė.

Kazys Blaževičius, Kaunas

Kompiuteriams mokyklose 
-dar 5 mln.litų

ELTA. Laimėjusi Švietimo ir mokslo mi
nisterijos skelbtą atvirąjį konkursą, UAB 
“Sonex Kompiuteriai” Lietuvos mokyklose 
įrengs 254 kompiuterines klases už bendrą 
beveik penkių milijonų litų sumą. Tai vyksta 
pagal Vyriausy bės pageidavimą, kad Lietuva 
taptų “informacine visuomene”.

Bendrovės pranešime Eltai nurodyta, kad 
iš viso bus įrengiamos 254 dviejų tipų klasės 
- 151 šešių mokymo vietų klasė ir 103 dešim
ties mokymo vietų klasės. Kiekvienoje iš kla
sių papildomai bus po kompiuterį mokytojui, 
lazerinį spausdintuvą, skanerį ir tinklo komu
tatorių. Iš viso mokykloms “Sonex Kompiu
teriai” pateiks 2233 “Vector” kompiuterius, 
254 lazerinius spausdintuvus “Minolta PP 
1100”, 254 skanerius “Mustek ScanExpress 
1200 UB”. įdiegs visą reikalingą kompiute
rinio tinklo įrangą bei visiškai paruoš kom
piuterines klases darbui.

Visuose kompiuteriuose bus įdiegta “Mic
rosoft Windows XP Professional” operacinė 
sistema bei biuro programų rinkinys “Micro
soft Office XP Pro” lietuviška versija. Kom
piuteriai taip pat bus aprūpinti integruotomis 
garso ir vaizdo plokštėmis, ausinėmis.

Šią vasarą “Sonex Kompiuteriai” jau lai
mėjo panašų Švietimo ir mokslo ministerijos 
konkursą, kurio vertė buvo apie 2.7 milijono 
litų. Bendrovė tuokart pateikė mokykloms 
1210 “Vector” kompiuterių, po 110 spausdin
tuvų bei skanerių, visą reikalingą kompiute
rių tinklo įrangą. Be to, spalio mėnesį laimė
jusi Krašto apsaugos ministerijos konkursą. 
“Sonex Kompiuterių” bendrovė pateiks Lie
tuvos mokykloms dar 336 “Vector” kompiu
terius ir įrengs 84 mokymo klases (4 kompiu
teriai su programine įranga . spausdintuvas, 
skaneris, tinklo įranga). Šio konkurso vertė - 
vienas milijonas litų.

Iš viso šiemet “Sonex Kompiuteriai” mo
kykloms pateiks arti 4 000 “Vector” kompiu
terių. Didžiausias praėjusių 2001 metų ben
drovės kontraktas taip pat buvo skirtas mo
kyklų kompiuterizavimui - Lietuvos mokyk
loms buvo pateikta 3960 naujų “Vector” 
kompiuterių už 11.8 mln. litų. □
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^Hiutės Kampelis

Paskutinis Vaza
Paskutinis Vazų dinastijos karalius Jonas Kazimieras, 

neturėjo nei gabumų, nei noro valstybę tvarkyti. Kiek jis bu
vo tik savimi susirūpinęs matyti iš to, kad švedų antplūdžio
metu, kai jam pačiam teko bėgti į užsienį, jis kartu vežiojosi savo aukso dėžę, 
nieko nepaaukodamas išjos kariuomenės organizavimui. Nusivylęs nesėkmingu 
ir neramiu valdymu, karalius po žmonos mirties nutarė atsisakyti karūnos.

Seime buvo labai graudinga scena, kai karalius pasakė paskutinę kalbą. Verkė 
jis pats ir visas seimas. Savo kalboje jis sakėsi esąs senatvės prislėgtas, karų ir 
vidaus netvarkos nuvargintas.

Jonas Chryzostomas savo prisiminimuose rašo:
1668 Viešpaties metais įvyko seimas, kuriame karalius pasisiūlė atsisakyti 

karūnos, nes jam aklas patarėjas be paliovos suko galvą neva kreipdamas jį į 
ramų gyvenimą senatvėje, o iš tikrųjų norėdamas karaliumi pakviesti prancūzą; 
su tuo ir pats karalius tylomis sutiko, todėl ir atsisakė karaliauti. Bet Respublika 
budėjo ir stengėsi, kad iš to nieko neišeitų. Aklas arkivyskupas žinojo, kad 
abdikacijos atveju visa valdžia Lenkijoje priklausys nuo jo, todėl ragino atsisa
kyti sosto, kad lengviau pavyktų jo sumanymas tapti Lenkijoje “alter rex”(an
truoju karalium), o Viešpats Dievas, kaip ir seniau, padarė kitaip. Visi luomai 
įtikinėjo karalių taip nedaryti, nes mes kiekvieną karalių, kokį mums Viešpats 
Dievas davė, kentėme tol, kol jis pats neatsiėmė, nors kai kuriais ir nebuvome 
patenkinti.

Kazimieras po seimo atvyko į Krokuvą; jau pradėjo gailėtis to. ką padarė, bet 
nenorėdamas parodyti, buvo linksmas, gėrė ir šoko. Paskui išvyko į Prancūziją; 
ten iš karto buvo mielai sutiktas, bet po karaliaus Mykolo (Višniaveckio) išrinki
mo, kai atėjo žinia, kad reikalai ne taip klostosi, kaip norėjo Prancūzija, iš karto 
į senąjį karalių niekas rimtai nebežiūrėjo. Kazimieras krimtosi sakydamas: “Man 
lenkai iš piktumo taip padarė, kad išsirinko karaliumi mano berną”. Gailėjosi, 
priekaištavo tiems, kurie jam taip patarė; o paskui - liūdesys, neviltis ir netrukus 
po to mirė. (1672 m.)

Nuotraukoje - Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Gold Coast’e- Joan ir Juozas Songailos.

Lietuvos
Baleto
Bičiuliai
Friends of Lithuanian Ballet

Mielai visus kviečia per Australijos Lietu
vių Dienas Adelaidėje atšvęsti Lietuvos 
Baleto Bičiulių 4-ąjį gimtadienį.

Gruodžio 30 dieną, pirmadienį, 
2-4.30 vai. po pietų 

St. Bartholomew’s Church Hall 
79 Beulah Road 

Norwood, Adelaide

PROGRAMOJE nuo 3 vai. p.p. dalyvaus:

Tenoras - Antanas Zakarauskas 
Kvartetas - Juozo Songailos 

muzikos grupė
Šokiai - Adelaidės baleto grupė 
Renginio vedantysis - Aurelijus Sliavas

Iki linksmo pasimatymo!

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO ; u
Gerb. Redakcija,

Atsižvelgdamas į Jūsų šiuo metu 
rengiamą finansų vajų, prašau priimti ir 
mano “tris grašius” (auka MP S 75. Red.)

Ta proga dėkoju “Mūsų Pastogės” lei
dėjams už įdėtas pastangas, skleidžiant 
gimtąjį žodį tautiečių tarpe ir linkiu dar ilgai 
tarnauti Tėvynės idealams.

Te Viešpats ir Tėvynės meilė suteikia 
Jums tų jėgų ir ištvermės tęsti kilnųjį dar
bą ir siekti užsibrėžto tikslo. Su pagarba 
Jums visiems. Teodoras J. Rotcas

LB Spaudos Sąjungos Valdyba nuo
širdžiai dėkoja mielam ilgamečiai “Mūsų 
Pastogės” bendradarbiui ir rėmėjui Teodo
rui J. Rotcui, suprantančiam savos lietu
viškos spaudos reikšmę tolimojoje Austra
lijoje ir parėmusiam M P $75 auka.

Gerb. Redaktore,
Jau seniau kelis kartus “Mūsų Pastogei” 

buvo siūlyta įvesti skyrelius, rašomus anglų 
kalba. Kelis kartus jie pasirodė, bet turbūt 
neatsirado nuolatinio vadovo ir jie dingo. 
Dabar tik kartais pasirodo straipsneliai 
anglų kalba.

Aš noriu pasiūlyti kitą dalyką - į “Mūsų 
Pastogę” įvesti lietuvių kalbos skyrelį ir 
jame duoti mažas pamokėles - lengvus 
lietuviškus kasdieninius žodžius ir saki- 
nukus, kad norintieji, ypač jaunimas, galėtų 
bent truputį pramokti kalbėti lietuviškai. Šį 
skyrelį siūlyčiau tvarkyti mūsų darbščiajai 
Savaitgalio mokyklos mokytojai, o namuose 
vaikams padėtų tėvai.

Su linkėjimais D.Kraucevičius

Kas mokysis lietuvių kalbos 2003 metais?
Šių metų bėgyje nemaža dalis Melbourne 

lietuvių mokinių turėjo laimę nuvykti į Lie
tuvą, išbandyti savo lietuvių kalbą ten. kur 
svarbiausiąją mokėti. Šiais laikais įmanomi 
panašūs apsilankymai tėvynėje ne vieną pa
skatina pasimokyti lietuvių kalbos. Aplankęs 
Lietuvą jaunimas akivaizdžiai pamato, kaip 
savo protėvių kalbos pažinimas atveria duris 
į gilesnį savo kilmės supratimą ir malonesnį 
bendravimą su savaisiais.

Mokslo metams besibaigiant, jau laikas 
pareikšti, kas mokysis lietuvių kalbos 2003- 
siais. Melbourne šiais metais turime vieną 
lietuvių kalbos abiturientę, kitais metais ti
kimės bent keturių, kurie dabar baigia 11-tą 
klasę. Žemesniąją klasę lankė 7 mokiniai. 
Sėkmingai baigusiam svetimą kalbą abitūros 
lygyje, įskaitant lietuvių, lengviau įstoti į 
norimą aukštesniojo mokslo kursą. Laimė, 
kad. nepaisant mažo mūsų mokinių skaičiaus, 
valdiškoji Victorian School of Languages dar 
iki šiol išlaikė dvi lietuvių kalbos klases.

f
į

Gerbiamiej i> ? į ssiįį
Ar nebūtų galima naujaiatvykusius 

lietuvius skatinti naudotis “M.P”? Gal 
vertėtų skirti jiems savo skiltį, kurioje jie * 
jaustųsi esą šeimininkai? ■

Skaičiau, kad Londone jie įsteigė savo S 
laikraštį. Būtų gaila, jeigu prie to prieitų ir 
č*;1-

-----Dalia Gordon

Gerb. Redaktore, ;
A/PNr. 44, psl. 3, straipsnyje “Valdybos 

metinis darbas įvertintas teigiamai” yra toks 
sakinys: “Mes dar neturime anglų, kalba, 
parašytos 52 metų lietuvių ęmigrąptų 
istorijos”, . , a.W;,

Manau, kad šis pareiškimas ne visai tei
singas. Nežinau, kas atlikta kitose Aus
tralijos valstijose, tačiau Tasmanijoje 1998 
metais Pabaltiečių Komitetas išleido knygą 
“From Amber Coast to Apple Isle - 50 
Years of Baltic Immigrants in Tasmania - ■ 
1948-1998”.

Tame leidinyje angliškai tnimpaį apra- ■, 
šoma lietuvių istorija, pabėgimas į Vaka
rus ir emigracija Australijon, o kiek plačiau 
- įsikūrimas Tasmanijoje. .,t.

Pirmoji knygos laida jau beveik išpar
duota, ruošiama antroji.

R. Tarvydas, Hobart. Tąsmąniją,,
’VtA'i’.i.l v,-u

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 

PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Pamokos vy ksta šeštadieniais, nuo 9 vai. 
ryto iki 12.20 vai po pietų, Princes Hill gim
nazijos patalpose, Carlton priemiestyję. 
lia lietin ių, ten dėstomos arabų, čekų, lenkų, 
slovėnų, turkų, vokiečių kalbos. Iš jų tik čekų 
blogiau stovi negu lietuvių, nes yra tik viena 
čekų klasė, kurioje kartu mokosi visi.

Jau dabar įregistruojami busimieji nauji, 
mokiniai. Būtina kuo anksčiau paduoti pra
šymus. pripildyti klases, kad mokyklos va
dovybė galėtų nustatyti ateinančių metų 
mokyklos sudėtį. Kur mokinių skaičius 
nepasiteisins, klasės bus likviduojamos. Tad 
raginame skaitytojus priminti savo jaunimui 
ir pažįstamiems neatidėti šio reikalo, nors gal 
dabar vykstančių egzaminų įkarštyje sunku 
pagalvoti apie ateinančius mokslo metus.

Kursų metinis mokestis: 7-10 klasės - 
$46; 11-12 klasės-$58; suaugusiems-$150.

Dėl informacijos kreiptis į VSL Head 
Office, tel. 9474 0500.

J. Arienė, mokytoja

■■J c.rj'.Ai.

Taip ramu sargo būdelėj, 
Tarnybą tik pradėjus Pijui: 
Danguje mirkčioja žvaigždelės, 
Taip tylioj, šiltoj naktelėj. 
Dulkė net nepastebėjo, 
Iš kur tie du “plonkys” atėjo?

Pijokai kalbasi tarp savęs: 
“Turėsim čia linksmą naktį, 
Po dangum nakties šilumoje. 
Išgėrę šias dvi bonkas vyno, 
Būsim gerai išsimiegoję. 
Šios bonkos kaklą apšluostęs, 
Aš išgersiu pirmąjį tostą!”

“Ui pasakyk, mano drauguži, 
Ar ne velnio apsėsti mes būsim? 
Mano rankoje bonka sudužo 
Ir antroji štai sprogo per pusę! 
Visko netekom tary tum tyčiomis, 
Kol gyvi esam - bėkim iš šičion!” 

Gaila pijokėlių, bet vis viena - 
Netinka gerti fabriko kieme. 
Jau kuris laikas Dulkelė Pijus 
Aukoja blaivybės draugijai. 
Progos pagautas kartais maloniai, 
“Ištriūbina kaušą” burbono!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 46, 2002.11.18, psl. 5

5



Lietuviai bėga į Airiją
: Viena ponia, jau trys metai palikusi 

Lietuvą ir legaliai gyvenanti Sydnėjuje, 
deda visas pastangas atsiimti savo dukros 
šeimą iš Airijos. Ten ji gyvena jau porą 
metų. Jos vyras, gerai išmanantis visokius 
buitinius darbus, turi neblogą darbą, o ji pati 
prižiūri šeimą ir, pagal galimybes, dirba taip 
pat. Gyvenimo pradžia jiems buvo labai 
sunki. Prieš porą metų Airijoje buvo dar 
gana mažai lietuvių ir kitų migrantų iš Rytų, 
todėl galima buvo susirasti darbą ir greičiau, 
ir geresnį. Pakutiniu metu. Airijai panai
kinus vizų reikalavimus įvažiuojantiems 
svetimšaliams ir sudarius lengvesnes są
lygas gauti darbus. į šią šalį pradėjo važiuoti 
tūkstančiai žmonių, ypač iš buvusių sovie
tinių valstybių. Jų dabar yra apie 17 000. o 
lietuvių skaičiuojama iki 3 000.

Dar tik prieš keletą metų, prieš Airijai 
įstojant į Europos Sąjungą, gyvenimas ten 
buvo, palyginus su kitomis Europos šalimis, 
gana vargingas, nemaža bedarbystė ir gana 
didelė emigracija iš Azijos. Airijai įstojus į 
ĖS. maždaug nuo 1995 metų, padėtis labai 
pasikeitė į gerąją pusę. Sunku rasti pačių 
lirių. kurie norėtų dirbti jų žemės ūky je, mė

sos fabrikuose'. Labai trūksta sunkvežimių 
vairuotojų, aukštos kvalifikacijos specia
listų. medicinos seserų ir kt.

Kaip duktė rašo artimiesiems, anksčiau 
L Airiją atvykę lietuviai gerų darbų, ypač 
nemokant anglų kalbos, beveik negauda
vo. Dažnai atvažiavę žmonės tapdavo

kur - kaip?
išnaudojimo aukomis - būdavo apvagiami 
ir skriaudžiami. Dažnai šeimininkai, ypač 
ūkiuose, nesiskaitė su naujaisiais savo dar
bininkais, kurie tapdavo, jų pačių išsireiš
kimu. “baltaisiais vergais”. Ten jie dirbda
vo kiekvieną savaitės dieną be laisvų die
nų. gyvendavo ūkiniuose pastatuose be 
langų, kur yra tik lovos, už kurias iš 275 
eurų algos per savaitę, atskaitoma 35 eurai. 
Nors tai yra ir nedideli pinigai, o viskas 
palyginus labai brangu, bet tai vis tiek 
geriau nei Lietuvoje būti bedarbiu. Daug 
blogiau yra tiems atvykėliams, kurie neturi 
oficialaus darbo leidimo. Jie darbdavių yra 
dar daugiau išnaudojami. Kaip ir visur 
kitur, kur yra daugiau ateivių, atsiranda 
tarpininkų, siūlančių surasti gerus darbus, 
sutvarkyti dokumentus ir kita. Jų patarna
vimas kainuoja apie 1000 eurų, tačiau tar
pininkai dažnai savo pasižadėjimų neišpil
do ir žmogų apgauna. Jaunoms ir gražes
nėms merginoms labai dažnai siūlomas 
kitoks, su seksu surištas darbas. Šiame ka
talikiškame krašte visai yra, gal ir ne tiek 
daug, seksualinių paslaugų, ir merginos, 
norinčios lengvesnio gyvenimo, jomis taip 
pat pasinaudoja.

Pasitaiko čia ir žmogžudy sčių lietuvių 
tarpe. Nesenai buvo nužudyti du lietuviai, 
kurie gerai uždirbo grybų ūkyje. Jų kūnai, 
perpjautomis gerklėmis, buvo rasti šalike
lės griovyje. Buvo įtarti ir suimti kiti du 
lietuviai.

Jau nuo senų laikų žinoma, kad airiai 
yra gerai išgeriantys žmonės. Gi dabar, 
įstojus į Europos Sąjungą, jų padėtis labai 
pagerėjo, atsirado darbų, tad sunku būtų 
vieniems airiams (be užsieniečių pagalbos) 
išsilaikyti. Todėl dabar jie daug dažniau 
linksminasi, o užsieniečiai dirba pačius 

juodžiausius ir sunkiausius darbus. Mi
nimalus užmokestis už vieną valandą yra 
apie 6 eurai. Pagal įstatymus, oficialiai tu
rintys darbą ir gyvenimo leidimus užsie
niečiai čia turi gauti tą patį atlyginimą kaip 
ir airiai. Tačiau darbdaviai ūkininkai, ypač 
nemokančius anglų kalbos, apgauna ir ver
čia dirbti net savaitgaliais. Pats pragyve
nimas Airijoje yra brangus. Ypač brangūs 
butai kad dažnai lietuviai, norėdami sutau
pyti daugiau pinigų, gyvena po kelis viena
me kambaryje ar bute. Airijoje yra viena 
gera pusė jauniems žmonėms: pasigimdžius 
vaiką, visi iš karto tampa pilnateisiais Airi
jos piliečiais.

Airijoje gyvenanti dukra rašo savo ma
mai į Sydnėjų. kad laukia ateinančių Kalė
dų, kada su visa šeima galės pabėgti iš tos 
baisios ir drėgnos Airijos žiemos ir atsigauti 
šiltoje Australijos vasaroje. Kaip rašo laiš
ke. jie turi butą Dubline, bet jis yra toks 
drėgnas, kad net vanduo į vidų teka iš šla
pių sienų ir beveik visą laiką jie būna 
persišaldę. O blogiausia yra tai, kad dau
gelis nuo to drėgno ir šalto oro. jau pradeda 
jausti reumatizmą ir kitus sąnarių skaus
mus. Kas iš to, rašo ji, kad turim čia darbą 
ir gyvenvietę, bet dėl tokių oro sąlygų ga
na greitai galima tapti invalidu ir skausmus 
kentėti visą laiką. Nemažai čia gyvenančių 
žmonių, susitaupę daugiau pinigų, galvoja 
palikti šį, kad ir svetingą kraštą dėl oro 
sąlygų ir grįžti į savo kraštus. O lietuviai 
tiki, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjun
gą. jiems, kaip ir airiams, po kelių metų 
gyvenimas tikrai pagerės.

Fiktyvios santuokos
Kaip rašo Vokietijos spauda. Vokietijos 

įvairiuose žunaluose ir ypač internete yra 
daug skelbimų, kuriuose ieškoma vedybi
nių vyrų ir moterų iš įvairių kraštų. Tarp jų 
nemažai skelbimų ir iš Lietuvos, kaip pvz.: 

“Ištekėsiu už turtingo užsieniečio, amžius 
nesvarbu ”, “už pinigus vesiu žaliąją kor
telę turinčią moterį arba merginą, vyrą”. 
Viename iš šių žurnalų rašoma, kad lietu
vaitė buvo verčiama ištekėti už vokiečio ir 
už tai šie “piršliai” gavo 10 000 markių.

Pagal pateiktą statistiką nurodoma, kad 
vien Berlyne per metus įregistruota daugiau 
nei 1700 tokių santuokų, kurių pagrindinis 
tikslas, kad mergina, padariusi tokius ve
dybinius dokumentus, ilgiau (jau pusiau 
teisėtai) išlaikoma viešuosiuose namuose. 
Jeigu mergina, o tai daro ir kai kurios lietu
vaitės. išteka už šalies piliečio, tai jos įgyja 
teisę dvejus metus legaliai gyventi ir po to 
prašyti leidimo pasilikti čia visą laiką. 
Tokius vyrus vedyboms Vokietijoje galima 
nusipirkti už 10 000 markių. (Panašiai yra 
ir Australijoje, tik čia moterys vedyboms 
vyrus perkasi už 10 000-15 000 dolerių). 
Tokių pasiūlymų ir aš pats esu anksčiau 
gavęs, tik ne iš lietuvaičių, tačiau pinigais 
nesusigundžiau.

Keičiamas “Lietuvos” 
viešbutis

Dar sovietiniais laikais daug kam iš mū
sų buvo galimybė apsilankyti Lietuvoje, 
pradžioje leidžiant pasilikti ten tik 5 dienas. 
Vėliau, (žinoma, už “blatą”) 5 dienų atosto
gos Rygoje ir Taline buvo pakeičiamos ir 
taip atsirasdavo galimybė 15 dienų ilgiau 
išbūti Lietuvoje, oficialiai tik Vilniuje. Be 
kitų šio miesto viešbučių, kaip “Neringa” 
ir “Gintaras”, labai dažnai turistai būdavo 
apgyvendinami pačiame didžiausiame “Lie
tuvos” viešbutyje. Visą laiką čia, ypač 22- 
me aukšte, kur veikė naktinis restoranas, 
būdavo labai daug vyrų ir moterų - KGB 
agentų, kurie sekdavo ir “susidraugaudavo” 
su atvažiavusiais svečiais. Gi daugumo
je gyvenamųjų kambarių buvo įtaisyta

Nukelta į 7 psl.
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ACCUMULATED FUNDS
Members' Entrance Fees
General Funds

. REPRESENTED BY:
NON - CURRENT ASSETS
Plant & Equipment

Less: Accumulated Depreciation>7.

MEMBERSHIPS
, j Australian Lithuanian Foundation Inc.

CURRENT ASSETS
Cash on Hand

Commonwealth Bank
- -Lithuanian Co-op. Credit Society "Talka"

TRADE RECEIVABLES
Subscriptions "Our Haven"
Advertising Charges

’.jELp l-.j
id ..v ■.

TOTAL CURRENT ASSETS
■p . TOTAL ASSETS

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors
Subscriptions Paid In Advance

I . r
i , Sic

• EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES

shing Societ
n Weekly "Oi 
ION as at Jun

2002

5 050
2 817
7867

15 810
l.l 969

3 841

___100
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2 355
10 864
13 237

8 195
3 445

11 640

24 878
288Lg

5 258
15 693

.20 951
LS67

y Limited
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s 30, 2002

2001

5 025
18 358
23 383

15 810
10 087
5 723

___ 100

2 620

4 405
16 722
23 747

1 0 463
3 740

14 203

37 950
43 773

5 180
15 210

20 390
23 383

Lithuanian Community Publishing Societ;
A. C. N. 001 522 087

v Limited
Statement of Financial Performance for the Period Ended June 30, 2002

REVENUE_____________________________
2002 2001

Subscriptions „Our Haven“ 37 421 39 830.
Advertising Revenue 6 667 5 697
Interest Received 402 578

EXPENSES
44490 46 105

Editors Remuneration 15 000 15 300
Typesetting 7 140 7 730
Administration & Despatch 7 554 7 527
Postage 16 678 16 742
Printing Materials 395 432
Printing Costs '* 23 903 23 673
Office & Related Expenses 1367 1645
Telephone 1 331 1239
Internet 366 412
Insurance - Workers' Compensation 930 910
Repairs & Maintenance 120 148
GST (H6) 721
Depreciation 1882 1916

76 550 78 395
EXPENDITURE IN EXCESS OF REVENUE 32 060 32 290

ACCUMULATED FUNDS

44 490 46 105

Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations, Bequests,

23 383 14707

Fund Raising Activities 16 519 40916

Plus: New Member Fees 25 50
39 927 55 673

Less: Trading Deficiency 32 060 32 290
BALANCE AT END OF PERIOD 7 867 23 383
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XXII Australijos Lietuvių Dienos Adelaidėje, 2002 metų gruodis

♦ X X 1 1 ♦
i!imL ♦ LIETUVIU*

t TTX7I x ♦DIENOS*
♦ 2 O 0 2 •
♦ ADELAIDĖ ♦

Australijos Lietuvių Dienos!!!
Artėjant Australijos Lietuvių Die

noms. gal norėtumėte susipažinti su joms 
skirtomis vietovėmis?

Kaip Adelaidės gatvių planas rodo, 
visi LD renginiai vyks labai arti vienas

kito ir netoli nuo Lietuvių Namų bei Lietuvių Katalikų Centro.
Žvelgiant nuo Lietuvių Namų laiptų, renginiai, kaip ALB Krašto Tarybos Suvažiavi

mas, Dailės Paroda, Teatro Vakaras. Dainų Šventė ir Naujųjų Metų Balius vyks vos 1-2 
km nuo vienas kito - galima net pėsčiomis suvaikščioti...

Migracijos Muziejus, su jame vykstančia Lietuvių Tautodailės ir Lietuvių Dienų Paro
da, yra pačiame Adelaidės miesto centre, apie 5 km. nuo Lietuvių Namų.

AL Dienų ir Sporto Šventės oficialus Atidarymas. Sporto Žaidynės, Tautinių Šokių 
Šventė bei AL Dienų Uždarymas vyks Wayville Sports Centre, apie 7 km. nuo Lietuvių 
Namų.

Kai atvyksite į Adelaidę - į Lietuvių Namus ar į Lietuvių Katalikų Centrą - ant sienų 
rasite iškabintą, smarkiai padidintą planą, vietovių planą. Tikime, kad planas yra aiškus 
ir kad niekam neteks klaidžioti. ALD Komitetas

Keičiamas “Lietuvos”...
Atkelta iš 6 psl.

pasiklausymo aparatūra. Tuo metu aš su sa
vo artimaisiais daugiausiai rimčiau kalbė
davomės prieš viešbutį esančiame parkelyje 
ar kur nors privačiai.

Po Nepriklausomybės atgavimo, kelis 
kartus būdamas Lietuvos Olimpinio ko
miteto svečias, aš gyvenau šiame gražiai 
atremontuotame viešbutyje. Bijoti dabar 
nieko jau nereikėjo. Tik buvo keista, kad 
tuomet apatinis nemažas baras vakarais 
pasidarydavo jau aukštesnio lygio ir 
gražesnių “meilės už pinigus” ieškančių 
merginų prieglobstis. Dabar “Lietuvos” 
viešbutį nupirko Norvegijos “Rėvai Hotels”

savininkai ir jau prasidėjo kone visiškas 
viešbučio pakeitimas. Čia bus 291 standar
tinis kambarys. Kiti - liukso klasės specia
lūs butai ir vienas prezidentinis. Veiks keli 
restoranai ir barai. Bus banketų ir 15-ka 
susitikimo kambarių. Vienu metu čia galės 
gyventi virš 1000 žmonių. Bus įvairių kitų 
paslaugų, kaip pvz. sveikatingumo treni
ruoklių salė, sauna, soliariumas, grožio 
salonas ir kt. Viešbutyje bus virš 150 dar
buotojų, o visam viešbučiui vadovaus 
suomis, kuris jau turi didelę patirtį šiame 
versle. Viešbučio naujas vardas bus “Rėvai 
Hotel Lietuva”. Jis oficialiai bus atidarytas 
kitų metų gegužės mėnesį.

Įdomu, ar tos visos, anksčiau meilės 
prieglobstį čia radusios gražuolės, jį ras ir 
dabar?

r‘,.1 i j.;-. •

Bilietai į Australijos Lietuvių Dienas
Artėjant AL Dienoms, norisi plačiau pakalbėti apie bilietų į renginius užsakymą jų 

kainas ir apie Naujųjų Metų Balių. - - n .'/(y/
Prieš keletą savaičių paskelbėme visų bilietų kainas, pabrėždami, kad vaikai iki 12 

metų, į visus renginius, išskyrus Naujų Metų Balių, eina veltui. Tai turėtų žymiai paleng
vinti finansinę padėtį šeimoms su mažamečiais, o vaikai turėtų progą pajusti, kas yra 
Lietuvių Dienos.

Bilietus patartina užsisakyti iš anksto! Tuomi sutaupytumėte daug laiko: nereikėtų 
stovėti eilėse prie kasos, suspėtumėte aplankyti daugiau renginių bei atsigaivinti ir 
palengvintumėte ALD organizatorių darbą. Jie už tai būtų Jums visiems labai dėkingi.

Užsakant bilietus, čekį prašome rašyti vardu Australian Lithuanian Days ir siųsti 
adresu: Leonas Gerulaitis, 19 Wilford Ave., Underdale, SA 5032. duodant savo tikslų 
adresą bilietų persiuntimui Jums.

Bilietų kainos: Atidarymas - $5.00; Literatūros ir Tautosakos Vakaras, Teatras ir 
Jaunimo Vakaras - po $12.00; Dainų ir Tautinių Šokių Šventės - po $15.00. Naujų Metų 
Balius - $55.00 suaugusiems, o moksleivio amžiaus jaunimui - $30.00 asmeniui. (Kalbant; 
apie moksleivio amžiaus jaunimą, omeny yra turimas jaunimas, kuris dar nedirba, nežiūrint: 
ar jis mokosi, ar ne). ,, , , , _ t

Naujų Metų Balius: Bilietus į Naujų Metų Balių raginame užsisakyti nedelsiant,, 
kadangi vietų skaičius salėje ribotas. Taip pat įspėjame, kad prie įėjimo bilietai nebus 
parduodami nes tikslus žmonių skaičius turi būti žinomas iš anksto.

Baliaus stalai paruošti dešimčiai asmenų, tad pageidautina draugų grupes sudaryti 
prieš užsakant stalą vakarui. Vakarienė visiems, Meniu - bufeto stiliaus. Šalti patiekalai^ 
kelių rūšių kepta mėsa. įvairių salotų bei šviežiai keptos duonos pasirinkimas.. Karšti; 
patiekalai: kelių rūšių mėsos, ryžiai, pastos pasirinkimas, daržovės. Įvairių sūrių, vaisiuj 
bei “saldaus” pasirinkimas, kava - arbata. Gėrimus perkasi kiekvienas sau.

Automobiliams pastatyti vietos daug, veltui, ir tik nepilnas kilometras nuo Lietuvių 
Namų! LAUKIAME VISŲ! ALD Komitetas

A^A Edvardui Juozui Rakūnui,
mirus, gilią užuojautą reiškiame ilgametei Socialinės Globos Moterų Draugijos 
narei Ritai Rakūnienei, netekus sūnaus, ir Aliui, netekus brolio. Drauge liūdinie.

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija -
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Visus maloniai kviečiame į

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

METIKI KONCERTU
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 pyks sekmadienį, lapkričio 24 dieną, 2 vai. po 
pietų Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland St, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Apylinkės pirm. Viktoras Martišius papasakos apie Bendruomenės 
premijos įteikimą Lietuvos Karo akademijoje.
4. Dr. Algimanto Kabailos paskaita.
5. Video filmai, kuriuos iš Lietuvos atvežė Gabrielius Žemkalnis: “Lietuva: 
Partnerystė taikos labui” ir “Lithuania a Reliable Ally”. Trukmė 23 min.
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 gyvy bes už mūsų Tėvynės laisvę.

Canberros “Ramovė”

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 pirmadieniais ir 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.

Kalėdinė nIUtė 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.

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

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 Melboumo Skyriaus Valdyba

Kariuomenės šventė Sydnėjuje
Pranešame, kad Kariuomenės Šventė Sydnėjuje dėl susidėjusių aplinkybių iš lapkričio 24 

dienos nukeliama į sausio 19 dieną (2003 m.) ir bus sujungta su Sausio 13-osios minėjimu.
Per mirusių atminimą lapkričio 10 dieną Fr. Roger Bellemore SM Rookvvoodo kapinių 

Lietuvių sekcijoje pašventino ramovėnų Jono Zakarausko ir Petro Buroko paminklus. Amžino 
atilsio jiems. Ramovėnų Valdyba

Maloniai kviečiame į Melboumo “Dainos Sambūrio” 53-iąjį metinį koncertą

Metropolis",
kuris įvyks gruodžio 1 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

PROGRAMOJE: choras, orkestras. “Dabar” solistai ir staigmenos.
Įėjimas: suaugusiems - $15, studentams - $10, vaikams iki 14 metų - veltui.

Laukiame visų! “Dainos Sambūrio Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Hlefinis Klubo Balius
Malonu pranešti, kad jis įvy ks 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

Pranešimas Sydnėjaus lietuviams
Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, kad sekančios pamaldos lietuviams 

bus Kalėdų rytą, gruodžio 25 dieną (trečiadienį), 11.30 vai. St Joachims bažnyčioje, 
Lidcombe. Kviečiame visų tikybų tautiečius dalyvauti šiose pamaldose.

Dėl pamaldų tvarkos sekantiems metams bus atskiras pranešimas.
Dėl plotkelių (kalėdaičių) prašome kreiptis pas Danutę Ankienę tel.: 9871 2524. Jas 

bus galima įsigyti ir Lietuvių Klube Bankstowne, nuo lapkričio 15 dienos (paliekant savo 
auką). Katalikų Kultūros Draugija

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

ir šiais metais išeis tik 4 “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

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. Valdyba 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, tel.: (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 Kramiliui, tel.: (02) 9727 3131.
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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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