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Lapkričio 23-ioii - Kariuomenės Šventė Įvertinimas Jurgiui Janavičiui

Paminėdami Kariuomenės Šventę, pagerbiame ne vien 1918 m. įsteigtą kariuomenę, 
bet irtą pasišventimo bei aukos idėją, kuri duoda pamatą valstybės laisvės išlaikymui. 
“Praėjus dešimčiai Nepriklausomybės metų, Lietuvos karininkai vadinami šalies elitu. 
Baigę prestižines karo mokyklas, mūsų karininkai lygiuojasi į Vakarus: laisvai kalba 
angliškai, dirba vardan Lietuvos, tiki Dievą ir rodo pavyzdį jauniesiems kariams. Netar
navęs Lietuvos kariuomenėje - ne vyras, dabar tvirtina jaunieji kariai”, rašo Lietuvos 
spauda. Kaip visada, Kariuomenės Šventę keliuose miestuose paminėjo ir Australijos 
lietuviai Apie minėjimus, juose pareikštas mintis, viltis, prisiminimus - kitame MP nr.

Šį kartą dar ir kita maloni žinutė pasie
kė mane. Prieš kelias dienas dailininkas ir 
rašytojas Jurgis Janavičius buvo apdo
vanotas Highly Commended žymeniu už 
paveikslą “Late Traffic” (akrilas ant po
pieriaus, 60cm x 90cm.). Pagrindinės pa
veikslo spalvos: juoda, mėlyna, geltona ir 
raudona. Vietomis paveikslo paviršius 
blizgus, vietomis matinis, atitinkantis te
mos poreikius.

Be to, dailininkas laimėjo dar šešias aktų 
piešimo sesijas. Tad sveikiname Jurgį nauju 
kūrybiniu pasiekimu.

Jurgio Janavičiaus paveikslas vaizduo
ja vieną aspektą iš Tap galerijos parodos 
tematikos Images of Kings Cross. Daili
ninkas teigė, kad jo tapyto paveikslo rea
lus vaizdas sukrėtė jį ir paliko jam gilų 
įspūdį. Tad savo pojūčius apie gyvenimo 
“atvirkštinę pusę”, kuri nėra “labai pa
traukli”, menininkas konkretizavo šiame 
kūrinyje.

Janavičius pasirinko vėlyvo vakaro 
gatvės vaizdą. Nuo tankiai pravažiuojan
čių automobilių šviesų gatvė blizga. Nuo
šaliai stovinti mergina - lūkuriuoja. Jos 
figūra, kaip ir trumpi rūbeliai, yra nušvies
ti skaidrių spalvų deriniais, o kontrastuo
jantys su jais yra trys ryškiai raudoni auto-

Jurgis Janavičius.

mobiliai. Jų languose mėlyni vyrų veidai su 
didelėm akim intensyviai žvelgia į mergi
ną. Tad kūrinio pavadinimas Late Traffic 
turi ir tiesioginę, ir perkeltinę prasmę.

Paveikslas išstatytas Tap Gallery, 278 
Palmer St, Darlinghurst.

Isoida Poželaitė-Davis AM

VDoni^aS Lietuvos įvykių apžvalga “Sūkurys” vėl džiugino žiūrovus
Lietuva - netrukus į NATO?
Reuters-ELTA. Septynios Rytų ir Vi

durio Europos šalys bus pakviestos stoti į 
Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją 
(NATO) per lapkričio 21-22 dienomis 
Prahoje įvyksiantį jos aukščiausio lygio 
susitikimą, lapkričio 11 dieną pasakė vienas 
Vakarų aljanso pareigūnas, pakartodamas 
Briuselyje visiems seniai žinomą tačiau iki 
šiol viešai neskelbiamą faktą.

Anot pareigūno, prašiusio neskelbti jo 
pavardės, jis negali paneigti pranešimų apie 
tai, kad NATO gretos pasipildys septynio
mis naujomis narėmis. “Manau, kad mes 
visi maždaug to ir laukiame ”.

Per Prahos viršūnių susitikimą stoti į 
NATO bus pakviestos, kaip manoma, trys 
Baltijos valstybės - Lietuva, Latvija, Estija 
- ir Bulgarija, Rumunija, Slovakija bei 
Slovėnija. Dvi kitos kandidatės - Albanija 
ir Makedonija - veikiausiai negaus kvieti
mo prisijungti prie dabar 19 valstybių 
vienijančio bloko.

NATO generalinis sekretorius George 
Robertson dar lapkričio 8 dieną atsisakė 
konkrečiai pasakyti, kiek, valstybių bus 
kviečiamos, apsiribodamas pastebėjimu, 
kad jų skaičius gali svyruoti nuo vienos iki 
devynių. Tuo tarpu minėtas NATO parei
gūnas tvirtino, kad nors valstybėms kandi
datėms daromas ir įstojus bus daromas 
spaudimas įvykdyti karinius, ekonominius 
ir socialinius narystės kriterijus, "iš esmės 
tai bus politinis sprendimas”.

Tranzitas į Kaliningrado sritį - 
dar yra neaiškumų

Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA). Prezi
dentas Valdas Adamkus dar negali pareikš
ti savo nuomonės apie lapkričio 11 dieną 

Briuselyje pasiektą Europos Sąjungos (ES) 
ir Rusijos vadovų susitarimą dėl Kali
ningrado (Karaliaučiaus) tranzito proble
mų. Pasikalbėjęs su užsienio reikalų minis
tru Antanu Valioniu ir specialiuoju savo 
įgaliotiniu Kaliningrado tranzito klausi
mams, Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Gediminu Kirkilu, Prezidentas 
V. Adamkus negavo atsakymų į visus jam 
iškilusius klausimus dėl būsimos tvarkos ir 
sąlygų, kuriomis Rusijos piliečiai keliaus 
per Lietuvą.

"Vis dėlto dar lieka daug neaiškumų, 
lieka daug neatsakytų klausimų, todėl 
Prezidentas šiandien kalbėsis su Europos 
Sąjungos atstovais, galbūt tos konsultaci
jos vyks ir toliau ”, - sakė Prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė.

A Valionis ir G.Kirkilas žurnalistus pa
tikino, kad Lietuva, kaip ir yra įsipareigoju
si ES, nuo kitų metų sausio 1 dienos įves 
gerokai sustiprintą per Lietuvos teritoriją 
keliausiančių Rusijos piliečių kontrolę, nei 
yra dabar. Lietuvos pareigūnai turės teisę 
tikrinti važiuojančius ir neįsileisti nepa
geidaujamų arba nustatytos tvarkos neį- 
vykdžiusių asmenų. Kokia tai bus tranzito 
tvarka, paaiškės konsultacijų su Rusija ir 
ES metu.

ELTA primena, kad nuo kitų metų lie
pos 1 dienos, kaip prieš kelias dienas su
sitarė ES ir Rusija, tranzitu per Lietuvos 
teritoriją vyksiantiems Rusijos piliečiams 
Lietuva turėtų išduoti palengvinto tranzito 
dokumentus.ES ir Rusijai pasiekus sutari
mą dėl tranzito iš ir į Kaliningrado sritį, 
pagrindiniai Lietuvos principai išlieka. 
Lietuva taip pat atsižvelgs, kaip savo namų 
darbus vykdys Rusija. Briuselyje įvykusio
se derybose Rusija įsipareigojo pasirašyti

Dainuoja Liaudies Dainos Būrelis. Iš kairės: Kristina Rupšienė, Juta Šliterienė, Linda 
Bieliūnaitė-Wollaston, Marina Cosaitė-Taylor, Daina Šliterytė, Virginija Cox.
Plačiau apie “Sūkurio” renginį skaitykite MP psl. 3. Nuotrauka Lolitos Kalėdos.

readmisijos sutartį ir įvykdyti įsiparei
gojimus dėl konsulatų plėtros. Lietuvos rei
kalavimus, pasak užsienio reikalų ministro, 
numatoma išdėstyti protokole, kuris turėtų 
būti prijungtas prie stojimo į ES sutarties, 
taigi Lietuva turėtų ne tik žodines, bet ir 
teisines garantijas.

A. Kubilius siūlo Lietuvai 
pasilikti veto teisę

Vilnius, lapkričio 14 d. (ELTA). Seimo 
opozicinės Konservatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius tvirtina, kad tranzito 
į Kaliningradą klausimas yra rimtas iš
bandymas visai Lietuvos diplomatijai ir po
litinei bendruomenei. Jo nuomone, Lietuva 
kategoriškai turėtų pareikalauti, kad ne

rengtuose ES teisės aktuose būtų numatyta 
Lietuvos individuali teisė sustabdyti su
paprastinto tranzito dokumentų mechaniz
mo veikimą, jeigu jo praktinis įgyven
dinimas būtų nesuderinamas su Šengeno 
reikalavimais.

Pasak A. Kubiliaus. Lietuvos Vyriausy
bė turėtų pareikšti, kad praktinio supapras
tinto tranzito dokumentą o ypač paleng
vintų geležinkelio tranzito dokumentų, 
įgyvendinimo perspektyvos šiuo metu su
kelia daug neaiškumų. Lietuva, anot An
driaus Kubiliaus, turėtų pareikalauti ir 
konkretaus įsipareigojimo iš ES šalią kad 
paaiškėjus, jog supaprastinto tranzito
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dokumentus.ES


^Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Lapkričio 10 d. palestiniečių teroristui 
pavyto įsibrauti į normaliai gerai saugomą 
Metzner kibucą Izraelyje prie pat Vakarinio 
Kranto pasienio. Įsibrovėlis nušovė du 
mažus vaikus su jų motina ir dar vieną 
moterį bei kibuco administratorių, tada 
pabėgo. Izraelio kariuomenė reagavo 
įprastu būdu, tankams įsiveržiant į eilę 
palestiniečių miestų, suimant apie 30 
žmonių ir sunaikinant keletą pastatų.
♦ Likud partijos kongrese naujasis Iz
raelio užsienio reikalų ministras Benjamin 
Netanjahu reikalavo griežtesnės Izraelio 
laikysenos palestiniečių atžvilgiu. Jei jis 
būtų išrinktas partijos lyderiu vietoj 
dabartinio Ariel Šaron, tuoj pat ištremtų iŠ 
Palestinos jų lyderį Jasser Arafat.
♦ Lapkričio 11 d. Švedijos vyriausybė 
paskelbė, kad ištrems du rusų diplomatus 
dėl šnipinėjimo. Suimti du Erikson firmos 
tarnautojai, išdavinėję naujo švedų nai
kintuvo radaro ir ginkluotės paslaptis 
rusams.
♦ Lapkričio 12 dieną Irako parlamentas 
vienbalsiai atmetė Jungtinių Tautų re
zoliucijos vykdymo pasiūlymą, už priėmi
mą pasisakius tik prezidento Saddam 
Hussein sūnui Uday. Parlamentas tačiau 
paliko galutinį sprendimą prezidento 
nuožiūrai.
Lapkričio 13 dieną Saddam Hussein priėmė 
Jungtinių Tautų rezoliucijos sąlygas, 
sutikdamas įsileisti JT ginklų inspektorius. 
Vyriausias inspektorius yra švedų diplo
matas Hans Blix. Inspektorių tarpe yra ir 
australas dr. Bill Jollęy, 62 metų amžiaus 
raketų ir balistinių ginklų ekspertas. Pir
mieji inspektoriai atvyko į Bagdadą lap
kričio 18 dieną.
♦ Lapkričio 14 dieną, baigiantis Kinijos 
komunistų partijos 16-tam kongresui,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL 

dokumentų schemos įgyvendinimas trukdo 
Lietuvą priimti į Šengeno erdvę, ES stabdys 
jos veikimą.
Biudžeto projektą reikia tobulinti

Vilnius, lapkričio 14 d. (ELTA). Lapkri
čio 13 dieną po pirmojo svarstymo Seime 
2003 metų biudžeto projektas grąžintas Vty- 
riausybė tobulinti. Kaip paprastai, svarstant 
Seime projektą norai nesutapo su galimy
bėmis. Seimo komitetai ir parlamentarai 
siūlė asignavimus 2003 metams padidinti 
1 mlrd. 595 mln. litų, arba beveik 15%.

"■ Tuo tarpu pagrindinio Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto pirm, socialdemokratas 
Algirdas Butkevičius tokius pageidavimus 
pavadino "realiai neįgyvendinamais”.

Kitų metų biudžeto projekte, kaip pri
mena ELTA, numatoma gauti 10.983 mlrd. 
litų pajamų, o išleisti 12.282 mlrd. litų. Grą
žinus Seimui biudžeto projektą Vtyriausybei 
tobulinti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
pirmojo svarstymo skiriamas antrasis biu
džeto projekto svarstymas Seime.
ŽCPrunskienė - UNICEF vadovė 

Lietuvoje
ELTA. Jungtinių Tautų vaikų fondo 

(UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto 
valdybos pirmininke išrinkta Seimo narė 
profesorė Kazimiera Prunskienė. Vicepir
mininku tapo iki šiol tas pareigas ėjęs vai
kų literatūros tyrinėtojas profesorius Vin
cas Auryla.

Sutikimą būti renkama į šį postą K. 
Prunskienė motyvavo savo ilgamete po
litine, visuomenine ir humanitarine veikla 
vaikų teisių, jų sąlygų gerinimo, jaunimo 
intelektualinio ugdymo, narkomanijos pre
vencijos ir kitose srityse. Naujos pareigos, 
politikės teigimu, jai suteiks galimybę 
*’—'»ai efektyviau siekti šių tikslų, turėti

atsistatydino Kinijos politbiuro vadovybė. 
Dėl amžiaus atsistatydino 76 metų prezi
dentas Džiang Zemin, su juo dar kiti 5 
politbiuro nariai. Manoma, kad preziden
tas sutiko atsistatydinti tik su sąlyga, kad 
kartu pasitrauks ir visi svarbiausi jo 
varžovai.
Naujuoju partijos generaliniu sekretoriumi 
paskirtas 59 metų amžiaus Hu Džintao, 
buvęs Kinijos viceprezidentas. Jis nebus 
visagalis, nes jo kolegos politbiure yra 
Džiang Zemin šalininkai. Buvęs prezi
dentas, ekspertų nuomone, ir toliau valdys 
Kiniją iš užkulisių.
♦ Indonezijos policija išaiškino dar 6 
suokalbininkus, planavusius ir vykdžiu
sius bombų sprogimus Bali saloje. Jie visi 
gyveno ar bent buvo kilę iš Javos salos. 
Rastas didelis ginklų sandėlys Javoje.
Lapkričio 18 d. indonezų policija suėmė 
vieną iš šios grupės, ginklininką Ali Imron. 
Kiti įtariamieji dar paieškomi, platinami jų 
atvaizdai.
♦ Lapkričio 18 dieną palestiniečių Islam 
Džihad organizacija užpuolė žydų nauja
kurių grupę, grįžtančią po šabo maldų prie 
patriarcho Abraomo kapo Hebrone. Nukau
ti 12 žydų, sužeisti kiti 15. Izraelio kariai, 
atskubėję į pagalbą, pateko į paruoštus 
sląstus, užpulti granatomis ir šaunamų 
ginklų ugnimi. Karių nuostoliai neskel
biami. Izraelio tankai ir helikopteriai pa
siųsti į Gazos ruožą, reaguojant į šį už
puolimą.
♦ Palestiniečių Hamas organizacija ap
svarstė palestiniečių vyriausybės prašymą 
susilaikyti nuo teroro žygių prieš civilius 
bent vienerius metus. Hamas nuspredė šį 
prašymą atmesti, kad Ariel Šaron ir 
Benjamin Natanjahu vyriausybė neišeitų 
laimėtojais. □ 

daugiau įtakos vaikų problemų spren
dimams.

ELTA primena, kad UNICEF organiza
cija yra pasaulinio judėjimo už vaikus da
lyvė, palaikanti ryšius su kitomis vyriau
sybinėmis ir nevyriausybinėmis organiza
cijomis.

Knygų serija apie lietuvius 
dailininkus

ELTA. Lietuvos dailininkų sąjunga 
(LDS) tęsia knygų serijos “Šiuolaikiniai 
lietuvių dailininkai” leidybą.

Parėmus Kultūros ir sporto rėmimo fon
dui, šįmet išleistos dar trys knygos: “Ke
ramikė Aldona Keturakienė”, “Tapytojas 
Arvydas Šaltenis” ir “Tekstilininkė Zinaida 
Vogėlienė”.

Serijos “Šiuolaikiniai lietuvių dailinin
kai” knygos nėra tapatintinos su parodos 
katalogais, tačiau jos nepretenduoja ir į 
didelius albumus. Dėmesys jose telkiamas 
į dailininko kūrybos vertę, autentiškumą ir 
vertę meno kontekste. Knygose spausdi
nama dailininkų kūrybos apžvalga lietuvių 
ir anglų kalbomis. Albuminėje knygos da
lyje publikuojami reikšmingiausi kūriniai, 
kataloginėje dalyje - išsami dokumentaci
ja: trumpa biografija, visų autoriaus sukurtų 
kūrinių sąrašas ir bibliografija lietuvių ir 
anglų kalbomis, taip pat surengtų parodų 
sąrašas. Kiekvienos knygos išleista po 500 
egzempliorių.
“Literatūra ir menas*’ jungiasi su 

“Dienovidžiu”
. ELTA. Lietuvos rašytojų sąjungos sa

vaitraštis “Literatūra ir menas” ir mėnesi
nis. kultūros žurnalas “Dienovidis” jungia 
savo redakcijų pajėgas ir nuo 2003 metų 
pradės leisti šešių spaudos lankų (24 pus
lapių) savaitraštį “Literatūra ir menas - 
Dienovidis”, kurio apimtį ateityje numa- 

na padidinti iki 32 puslapių.

Lietuvos ir išeivijos mokslininkai -2003m. Čikagoje
Čikaga/Vilnius, lapkričio 6 d. (ELTA). 

Dvyliktasis Pasaulio Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumas vyks kitų metų 
gegužės 21-25 dienomis Pasaulio Lietuvių 
Centre Čikagoje (JAV), praneša simpoziu
mo Taryba.

Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumus pradėta rengti Čikagoje 1969 
metais. Šiuos susitikimus inicijavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto \bldyba, 
remiama kitų organizacijų. Svarbiausias šių 
simpoziumų tikslas tuomet buvo suburti 
išeivijos lietuvius mokslininkus, skatinti jų 
tarpusavio bendravimą, puoselėti lietuvybę. 
Be mokslinių pranešimų ir diskusijų, per 
simpoziumus Čikagoje buvo rengiamos ir 
dailės parodos, literatūriniai, muzikos vaka
rai, pasirodo vietinės išeivių dramos trupės.

1989 metais į šeštąjį Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumą Čikagoje 
pirmą kartą buvo pakviesta 114 moksli
ninkų iš Lietuvos. 1991 metais simpoziu
mas pirmą kartą vyko Lietuvoje, kur daly
vavo Lietuvos ir išeivijos mokslininkai bei

Lietuvos kariuomenei sugrąžinta istorinė vėliava
Kaunas, lapkričio 13 d. (ELTA). Gink

luotojo pasipriešinimo dalyvis karys sa
vanoris Vladas Drupas lapkričio 13 d. Kau
no įgulos karininkų ramovėje vykusiose 
iškilmėse Krašto apsaugos ministerijos ži
nion perdavė sovietmečiu išsaugotą Lietu
vos kariuomenės relikviją - 3-iojo dragūnų 
Geležinio vilko pulko vėliavą. Šią vėliavą 
1937 metų rugpjūčio 15 dieną pulkui įteikė 
Prezidentas Antanas Smetona. Už pasiau
kojimą ir ypatingus nuopelnus Vladui Dru- 
pui įteiktas krašto apsaugos sistemos me
dalis “Už nuopelnus”.

Sovietmečiu Vladas Drupas aktyviai 
domėjosi ir rinko informaciją apie Lietuvos 
kariuomenę. 1961 metais jis sužinojo, jog 
pas Raudondvario miestelio (Kauno r.) 
gyventoją yra saugojamas paveikslas su 
geležinio vilko atvaizdu. Ten nuvykęs 
V.Drupas išsiaiškino, jog tas paveikslas -

Be to, kas ketvirtį bus leidžiamas žur
nalas “Dienovidis - Literatūra ir menas”, 
kuriame kultūros procesai ir jos politika bus 
atspindimi, analizuojami plačiau ir nuodug
niau. Jaunimui numatoma leisti mėnesinį 
kultūros žurnalą “Aktyvios jungtys”.

Pasak leidinių vadovų Kornelijaus 
Platelio ir Aldonos Žemaitytės, kultūrinei 
spaudai atėjo metas burtis ir telkti pajėgas. 
Tikimasi, kad šis jungtinis leidinys leis 
plačiau supažindinti skaitytojus su dabar
ties ir praeities kultūros reiškiniais, įvy
kiais ir žmonėmis, skelbti daugiau publi
cistikos, literatūros ir meninio gyvenimo 
aktualijų, kultūros istorijos publikacijų, 
diskusijų dėl Lietuvos kultūros padėties ir 
perspektyvų, tradiciškai pateikti naujau
sios lietuvių ir užsienio autorių kūrybos, 
interviu su meno kūrėjais ir kultūros veikė
jais, taip pat informuoti apie būsimus 
renginius ir išleistas knygas.

Savaitraštyje “Literatūra ir menas - Die
novidis” ir žurnale “Dienovidis - Literatūra 
ir menas” spausdinami publicistiniai, eseis
tiniai tekstai turėtų sustiprinti šių leidinių 
visuomeninę tematiką.

Lietuviai lenktyniaus Afrikoje
ELTA Garsiajame dy kumų auto mara

tone Paryžius - Dakaras ketina dalyvauti 
net trys lietuvių ekipažai.

Karščiu alsuojančios Afrikos dykumos 
lyg magnetas traukia ir lietuvius. 2003-iųjų 
ralyje ketina dalyvauti jau trečiąkart Daka
ro maratone startuosiantis alytiškis Arūnas 
Lekavičius su šturmanu Valdu Valiuke
vičiumi, automobilių sporto pasaulyje 
žinomas verslininkas Aurelijus Petraitis su 
šturmanu Antanu Juknevičiumi bei pernai 
maratono finišą pasiekęs verslininkas Gin

kultūros atstovai. Tada buvo nutarta, kad 
simpoziumas kas antri metai paeiliui vyks 
Lietuvoje ir Čikagoje. Vienuoliktasis simpo
ziumas 2000 metais įvyko Vilniuje.

Kitų metų simpoziume numatytos šių 
mokslų sekcijos: lituanistikos, istorijos, 
griežtųjų mokslų, teisės, inžinerijos ir 
architektūros, medicinos mokslų, informa
tikos, vadybos ir marketingo, ekonomikos, 
sociologijos, politinių mokslų, aplinkosau
gos, kompiuterinių mokslų.

Taip pat viena sekcija bus skiriama 
lietuvių mokslininkų produktyvumui, 
mokslo populiarinimui visuomenėje, 
jaunosios kūrėjų kartos veiklos globa
lizacijai ir grįžtamajam ryšiui' su Lietuva 
aptarti.

Be to, simpoziume numatomi visuome
ninio pobūdžio seminarai su prelegentais 
iš Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų, skirti 
menui, muzikai, Mažosios Lietuvos istorijai 
ir dabarčiai, Lietuvos santykiams su kai
myninėmis šalimis ir užsienio lietuvių 
organizacijomis. □ 

tai 3-iojo dragūnų Geležinio vilko pulko 
kovinė vėliava, ir nepabijojo ją išsaugoti.

Ši prieškario Lietuvos kariuomenės 
vėliava, lapkričio 13 d. įteikta pik. Česlovui 
Jezerskui, pirmajam “Geležinio vilko” bri
gados vadui, ir perduota saugoti motori
zuotosios pėstininkų brigados “Geležinis 
vilkas” vadui pik. Vitalijui Vaikšnorui. Taip 
Kauno karininkų ramovėje buvo paminėtos 
Karo technikos viršininko brigados gene
rolo Klemenso Popeliučkos 110-osios gimi
mo metinės.

Krašto apsaugos ministerijos duomeni
mis, 3-iasis raitininkų Geležinio vilko pul
kas, kurio vėliava išliko iki šių dienų, sufor
muotas 1920 m. Tais pačiais metais Pane
munėje (Kaune) suorganizuotos savanorių 
pirmosios Geležinio vilko šimtinės. Pulkas, 
pervadintas 3-iojo dragūnų Geležinio vilko 
vardu, baigtas formuoti 1922-aisiais.

tas Petrus su šturmane Milda Čijunskaite. 
Visi lietuviai važiuos “Toyota” markės vi
sureigiais.

Nors iki didžiųjų įvykių dar liko 
pusantro mėnesio, TV4 jau nuo lapkričio 
16 d. kiekvieną šeštadienį 12 vai. rodys 
laidų ciklą “Dakaro apžvalga”. Bus pareng
tos septynios laidos, kurių autoriai prisi
mins įspūdingiausias praėjusių lenktynių 
akimirkas, domėsis, kaip raliui ruošiasi 
lietuvių ekipažai.

25-asis jubiliejinis Dakaro ralis startuos 
2003 metų sausio 1-osios vakare Prancūzi
jos mieste Marselyje. Lenktynininkai pra- 
skubėjo Prancūzijos ir Ispanijos bendro 
naudojimo keliais, po to lenktynininkų ko
lona persikels į Afriką, kur teks įveikti apie 
10 000 kilometrų. Lenktynių finišas - Si
najaus pusiasalyje esančiame Egipto ku
rorte Sharm-al-Sheikh sausio 19-ąją.

Lietuvius pagavo Italijoje
Italijoje sulaikyti keturi lietuviai, plati

nę padirbtus JAV dolerius. Karabinieriai pas 
juos rado 57 netikrus 100 dolerių bankno
tus ir 15 000 eurų, kaip manoma, gautų iš 
šios nelegalios veiklos.

Sulaikytieji yra Edita Sanavenskienė (35 
metų), Vitalijus Balusokas (34 metų), Eu
genijus Zulkamejevas (29 metų) ir Ričar
das Gaidamavičius (28 metų). Karabinie
riai įtariamuosius sulaikė automobilyje su 
lietuvišku valstybiniu numeriu. Važinėda
mi po Italiją, lietuviai padirbtus dolerius 
keitė bankuose. Dalis rastų pinigų buvo 
paslėpta automobilyje. Jame taip pat rasti 
keli mobilieji telefonai.

Rengiant (ųjįvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTTC biuleteniais.
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Melbourne atstovai į Krašto Tarybos suvažiavimą
Lapkričio 10 dieną Melboumo lietuvių 

bendruomenė išrinko atstovus į ALB Kraš
to Tarybos suvažiavimą, kuris įvyksgruo- 
džio pabaigoje Adelaidėje. Tai (alfabetiškai):

Henrikas Antanaitis
Zigmas Augaitis 
Paulius Jokūbaitis 
Lilija Kozlovskienė 
Birutė Kymantienė 
Danutė Lynikienė 
Rita Mačiulaitienė 
Halina Statkuvienė
Andrius Vaitiekūnas

Dr. Kazys Zdanius.
Į Krašto Tarybos atstovų sąrašą automa

tiškai įeina:
Dr. Paulius Kabaila (Melboumo Apy
linkės Wdybos pirmininkas)
Rimas Mickus (ALFAS pirmininkas) 
Edvardas Marganavičius (ALB Krašto 
Kontrolės Komisijos pirmininkas) 
PLB Seimo atstovai iš Melboumo:
Danutė Lynikienė 
Gabrielius Žemkalnis.

Dr. Paulius Kabaila
Melboumo Apylinkės Valdybos pirm.

Neišsipildžiusi pranašystė
Prieš 41-nerius metus įsisteigusi Lie

tuvių Kooperatinė Kredito Draugija “Tal
ka” dar ir šiandien tebegyvuoja. Kadaise 
girdėti balsai, kad ši draugija ilgai neeg
zistuos - nepasitvirtino.

Šių metų lapkričio 3 dieną “Talkos” 
Sydnėjaus skyrius surengė savo metinį 
susirinkimą. į kurį atvyko 36 (ir dar keli 
vėliau atvykusieji) nariai bei suinteresuo
tieji išklausyti ir susipažinti su skyriaus 
metiniu pranešimu. Veiklos apyskaitą pa
teikė skyriaus vedėja Elė Kains, trumpai - 
drūtai išdėstydama metinę apžvalgą, pateik
dama išduotų paskolų vertę (apie 600 000 
dolerių) ir kitas skyriaus teikiamas paslau
gas. Padėkojusi kolegoms /padėjėjams už 
paramą ir bendradarbiavimą metų bėgyje, 
žodį perdavė į susirinkimą atvykusiam “Tal
kos” Centro Valdybos vyriausiam direkto
riui Vivai Aleknai.

Ši susirinkimo dalis buvo bene įdo
miausia tiek turiniu, tiek ir jo pristatymu. 
Nedaugelis iš susirinkusiųjų iki šiol te
suprato Draugijos statusą, tad paaiškini
mas, kad kooperatinė draugija, pagal 
naujuosius įstatymus, yra performuota į ak
cinę bendrovę, nariams buvo ypač įsidė
mėtina žinia. Taigi, vyriausybėsparuošti 
nuostatai apskritai yra varžantys, bet tuo 
pačiu metu ir nurodo veiklos gaires bei jų 
ribas, svarbiausiai ataskaitos atžvilgiu. Gi 
vardas pasiliko tas pats.

Susirinkimui taip pat buvo pateikta net 
istorinio pobūdžio apžvalga, kad “Talka” 
per savo 41-nerius egzistavimo metus ne tik 
išsilaikė, bet augo ir bujojo, ir nė vienais 
metais nepadarė nuostolio - dargi padarė, 
nors ir ne milžinišką bet sandrų pelną. Kaip 
numatyta draugijos nuostatuose, dalis pel
no skiriama lietuviškos veiklos labui. Štai 
šiais metais iš Sydnėjaus skyriui skirtų

$1000;
$250;

$250;
$250;
$250.

$2000, veiklęs paramai Sydnėjaus ribose 
buvo paskirta:

Lietuvių Namams -
Sporto klubui “Kovas” -
Tautinių šokių grupei
“Sūkurys” -
Chorui “Daina” -
“Mūsų Pastogei”-
Katutėmis susirinkimas pritarė pelno 

paskirstymui. Klausimai, pateikti Vivai 
Aleknai, daugiausiai siejosi su siuntomis į 
Lietuvą, o ypatingai apie “Kalėdines 
dovanas” su papigintomis persiuntimo 
išlaidomis. Šis aspektas, anot V.Aleknos, 
bus Valdybos sprendžiamas artimiausiu 
metu ir rezultatai paskelbti spaudoje. Jo 
asmeniška nuomonė yra ta, kad praėjusiais 
metais visuomenei suteikta paslauga bus 
ne tik kad kartojama, bet taps lyg ir tra
dicija. Beje, pokalbyje iškilo nežinomas, 
negirdėtas faktas - Australijos lietuviai į 
tėvynę per paskutinius 10 metų persiuntė 
virš 11 milijonų dolerių!!!

Teodoras Rotcas savo žodyje paaiškino 
persiuntimo tvarką ir kartais atsirandančias 
problemas. Informatyvus pasikalbėjimas 
tęsėsi dar ir po susirinkimo uždarymo - prie 
kavutės ir “vaisvandenių”.

“Talkos” Sydnėjaus skyriuje šiuo metu 
darbuojasi Elė Kains (skyriaus vedėja), 
Gailė Strolytė, o protarpiais, kad paleng
vinti naštą, prisideda \ytenis Šliogeris ir 
Teodotas Rotcas. Taigi, “Talka” nepražuvo, 
pranašystės neišsipildė, tad žvelkime į atei
tį su pakilia, pozityvia nuotaika.

Teodoras J. Rotcas

Autoriaus pastaba: Nežiūrint, kad pasta
ruoju metu susirinkimai pravedami kitaip, 
šis susirinkimas buvo pravestas vien 
lietuvių kalba.

Vytauto Vaitkaus nuotraukoje - “Talkos” Sydnėjaus skyriaus metinis susirinkimas. Pra
nešimą skaito skyriaus vedėja Elė Kains. Sėdi iš kairės: Gailė Strolytė, Centro Valdybos 
pirmininkas Viva Alekna ir Teodoras Rotcas.

Skaityk ^ūsu^astoyęn-viską žinosi!

CJ/isj/i. H. sOti'j j'j !'cjjąnjr

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO RINKIMAI L, 
SYDNĖJUJE

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai Sydnėjuje vyks 2002 m. gruodžio 22 
dieną, sekmadienį, Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown, 
tarp 13.00 vai. ir 17.00 vaL

Lietuvos Respublikos piliečiai balsuoti galės asmeniškai, atvykę į Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą arba paštu, apie tai iš anksto pranešus LR Garbės generaliniam 
konsului Sydnėjuje adresu: 40 b Fiddens Wharf Rd., Killara, NSW 2071.

Tel.: (02) 9498 2571.
Pakartotinas balsavimas, jei jo reikėtų, vyks Sydnėjaus Lietuvių Klube 2003 m. 

sausio 5 dieną, sekmadienį, tąj-p 13.00 vai. ir 17.00 vai.
Viktoras Šliteris

LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje

“Sūkurys” ir vėl nudžiugino žiūrovus

Lolitos Kalėdos nuotraukoje-Sydnėjaus Lietuvių Klubo salėje smagiai šoka sūkuriečiaL

Tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
koncertas sutraukė į Sydnėjaus Lietuvių 
Klubą gausų būrį įvairaus mažiaus žiūrovų. 
Salėje matėsi kūdikio vežimėlis, klegėjo 
vaikai, sukinėjosi viduriniosios kartos 
atstovai, sėdėjo garbaus amžiaus žmonės, 
matėsi ir vienas kitas svečias iš Lietuvos.

Ne taip seniai šokėjams ėmus vadovauti 
jaunoms ir energingoms vadovėms (vyres
niųjų grupei - Marinai Coxaitei-Taylor, 
jaunesniųjų grupei - Kristinai Rupšienei), 
“Sūkurys” tarsi atgijo, o į jo gretas įsiliejo 
nauji šokėjai. Šiuo metu kiekvienoje grupė
je šoka po 18 šokėjų. Ypač džiugina tai, kad 
vaikai seka tėvų pėdomis ir tarp šokėjų gali 
pamatyti šokant vienos šeimos dukrytes, 
mamytę, tėvelį ir senelį, tik, žinoma, skir
tingose grupėse.

Programą pradėjo “Sūkurio” vyresnioji 
grupė. Juos keitė jaunesnieji sūkuriečiai, o 
tarpais šokių pynę paįvairino Liaudies 
Dainos Būrelis.

Per tautinius šokius pasireiškia tautos 
temperamentas, charakteris, gyvenimo 
būdas. Todėl ir sūkuriečių atliktuose šo
kiuose galima buvo pamatyti darbo judesių 
atkartojimo (“Audėjėlė”, “Abrūsėlis”), 
mergaitės ir jaunuolio žaidimo (“Lenciū
gėlis”), vaikų žaidimo (“Oželis”, “Kalve
lis”), tradicijų (“Kepurinę”), gryno pasi
linksminimo (“Šapnagių polka”, “Juodasis

Jonkelis”, “Marceliukės klėtis”) elementų.
Žiūrovams patiko tai, kad, neįprastai, 

nebuvo vieno pranešėjo. Angliškai ir lie
tuviškai pasikeisdami pranešinėjo patys 
šokėjai. Ir kiekvienas šokis buvo trumpai 
apibūdintas. Spalvingi rūbai bei smagiai 
įraudę šokėjų veidai linksmai nuteikė ir 
pačius žiūrovus, kurie negailėjo katučių.

Pirmą kartą platesnei publikai pasirodęs 
Liaudies Dainų Būrelis (Virginija Cox, 
Kristina Rupšienė, Daina Šliterytė, Juta 
Šliterienė, Marina Coxaitė-Tailor, Linda 
Bieliūnaitė-Wollaston) darniai sudainavo 
šešias senovines, gal kiek pamirštas folk
lorines dainas. Jos praturtino koncertą ir 
suteikė jam patrauklaus žavesio. Dainos 
skambėjo labai lyriškai ir švelniai. O sma
giai dainuojant “Padainuosim mes sustoję” 
žiūrovai neišturėjo ir pritarė dainininkėms.

Koncerto pabaigoje dėkingi šokėjai 
gėlėmis apdovanojo savo išradingas ir 
darbščias vadoves. Po to buvo traukiami 
laimingi loterijos bilietai. Koncerto pelnas 
bus paskirtas šokėjams, gruodžio pabaigo
je vykstantiems į Australijos Lietuvių 
Dienas Adelaidėje.

Galima drąsiai sakyti: generalinė repe
ticija prieš AL Dienas pavyko šauniai. 
Linkime “Sūkurio” šokėjams turiningos ir 
sėkmingos kelionės į Adelaidę!

Dalia Donielienė

Pavykęs balius Geelong’e
taip gausiai susirinkusiems, o taip pat prisi-Šių metų spalio 19 dieną Pettitt Park salėje 

“Gegutės” šokėjai suruošė balių, kurio pelnas 
buvo paskirtas paremti šokėjų kelionei į Lie
tuvių Dienas Adelaidėje.

Balius praėjo puikioje nuotaikoje, visus 
linksmino kapela “Dabar”, o šokėjai progra
moje pašoko aistringą valsą. Džiugu stebėti 
kad jaunimas, vadovaujamas Birutės Gailiū
tės Liebich, sugebėjo visus taip maloniai 
nuteikti.

Grupės vadovė Birutė padėkojo visiems, 

r j i th jq i.:' 1 h t e v . -

dėjusiems prie baliaus paruošimo, loterijos 
fantų, salės papuošimo. Ji padėkojo šeiminin
kėms ir ypač svečiams (iš Melboumo ir Aireys 
Inlet), nepabijojusiems tolimos kelionės.

“Gegutės” šokėjai džiaugėsi, kad gautas 
pelnas iš baliaus ir lietuviškų organizacijų 
parama palengvins kelionę į Tautinių Šokių 
Šventę Adelaidėje.

Juozas Gailius
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Lietuva iš arti__________
Kaip malonu..!

Lietuvos krepšinio treneris

Kaip malonu pranešti apie gerus po
slinkius Lietuvoje, kuriuos rašo savo laiš
kuose mūsų tėvynainiai gyvenantys dides
niuose ir mažesniuose miestuose. Deja, dar 
vis neturiu pastovių korespondentų iš 
kaimų. O būtų įdomu sužinoti ir jų nuo
monę. Na. o kartais laiškuose būna ir ne 
taip malonių žinučių. Tad straipsnelių 
pavadinimas: Kaip malonu... ne visados 
atitinka turiniui. Bet ką padary si, bandysiu 
per dažnai skaitytojų akių nevarginti liūd
nomis žinutėmis. Taigi, neseniai ir vėl ma
ne pasiekė prof, habil. dr. A L. žinutės iš 
Kauno. Laiške ryškėja kelios išeiviams įdo
mios mintys apie ekonominę padėtį, krašto 
demokratėjimą, prezidento rinkimus ir 1.1.

“Lietuva “step by step” žingsniuoja į 
Europos pusę. Jau oficialiai pranešama, kad 
būsim pakviesti ir į NATO ir į Europos 
Sąjungą. Daug kas iš to šaiposi, anekdotus 
kuria, bet visi kartu išgyvename kapi
talistinio gyvenimo privalumus: pasirin
kimo laisvę. Visa tai priimame (labai na
tūraliai. aut.) ir skaitome, kad taip ir turi 
būti. Dėl mūsų vadukų neprofesionalumo 
labai nuskurdome.

Daug mokyklų uždaryta, dar daugiau 
vaikų nebeeina į mokyklas ir bastosi 
gatvėse. Atšalus orams išry škėjo bena
mių bėdos. Vaikų žudy mas ir žalojimas 
aprašomas kasdieną. Tuberkulioze ser
gančių padvigubėjo ir 1.1, ir 1.1. Betgi 
keičiantis santvarkoms visada taip buvo. 
Mūsų bėda yra ta. kad žmonių iniciatyvą 
išmušė sovietmetis ir šiandieną, atgavus 
laisvę, jos ir pritrūkome

Bet kasdieną mus pasiekia malonios 
žinios. Štai dviratininkas Vaitkus tapo 
pasaulio jaunių dviračių čempionu, kinų

“Mažeikių naftoje” praeitis nemiršta
Milijonai litų, nepasiekę ben

drovės “Mažeikių nafta”, dingo 
Rusijoje.

8.5 milijono litų “Mažeikių 
nafta” turėjo gauti iš rusų val
domos “Chilfield Consultants 
Ltd”. Ji 1997-1998 metais iš 
Lietuvos bendrovės pirko ben
ziną. Už pirkinį nesumokėta. 
Lietuvos pareigūnų prašymu 
Rusijos teisėsaugininkai Mask
voje apklausė tos kompanijos 
vadybininką Andrejų Zverevą.

Nesumokėtų pinigų istorija - 
panaši į kitus grobstymus iš 
“Mažeikių naftos”. Pagal sando
rį benzinas turėjo būti išvežamas 
tik tada, kai už jį visiškai arba iš 
dalies sumokėta. Nors nebuvo to 
padaryta, “Mažeikų naftos” mar
ketingo skyriaus vadovai raštiš
kai leido išvežti degalus. Vėliau 
pinigų taip ir nesulaukta. Tuo 
metu leidimus išvežti benziną 
savo parašu suteikdavo bendro
vės marketingo direktoriaus pa-
vaduotojas Vilius Gutartavičius ir vadybi
ninkas Girvydas Liutkus, kurie šiuo metu 
bendrovėje nebedirba. Jiems kaltinimai dėl 
bendrovės turto iššvaistymo buvo pateikti 
anksčiau.

Kaip manoma. Rusijos pilietis A.Zvere- 
vas. 8.5 milijonų litų pagrobimo istorijoje 
- ne pagrindinis veikėjas. Jo vardą ir pa
vardę savo užrašuose turėjo vyras, tuo me
tu iš “Mažeikių naftos” lydėjęs degalų są
statą. Vėliau vienas prokuratūros apklaus
tų asmenų prasitarė girdėjęs, kad A Zve- 
revas dažnai lankosi Ispanijoje, kur yra 
įsigijęs vasarnamį.

Mažeikų apylinkės prokuratūra Ispa
nijos pareigūnų raštu teiravosi apie galimą
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dokumentalistai šluoja laurus konkur
suose. Bene didžiausias mūsų laimėjimas 
kultūros srityje, tai teatrų laimėjimai Ita
lijoje ir Lenkijoje ir pagaliau suspindėjimas 
knygų parodoje Vokietijoje. Tai nematyta 
sėkmė, kai didžiosios Vokietijos leidyklos 
užsako leisti Jurgos Ivanauskaitės ir kitų 
knygas, kai mus stato pavyzdžiu kitiems.

Jau nekalbant apie laisvus ir demok
ratiškus prezidento rinkimus. Beje, čia 
kandidatų dvi dešimtys. Nors V. Adamkus 
ne dažnai iniciatyva blizga ir lyg nieko 
originalaus nenuveikė, neskaitant Wiljam- 
so palaiminimo, bet jis oriai atstovavo Lie
tuvai ir be didelio triukšmo vėl ruošiasi 
pratęsti prezidentavimą. Panašu, kad gali 
ir laimėti rinkimus. Vienaip ar kitaip laimės 
demokratija ir tai jau lyg ir nieko ypatingo, 
bet prieš dvy lika metų tas būtų buvę pa
našu į fantaziją.

Fantazija ir tai. kad gali skristi į Daniją 
ir atstovauti Lietuvai svarstant Europos 
žemės ūkio politikos ateitį, ruošti rekomen
dacijas Europos Sąjungos vadovybei.

Lietuvos kaime po truputį plinta kaimo 
turizmas. Nuostabiai puikių sodybų žmo
nės įrengė svečiams. Tai tiesiog stebuklas.”

Kaimo turizmas! Kokia gera idėja! Aiš
ku. tam reikia turėti pradinį kapitalą. Tačiau 
kaime žmonės gan nagingi ir moka patys 
paremontuoti savo būstus. Gal. žinoma, ne 
visur toks turizmas bus įgyvendintas. Rei
kia turėti ir palankių gamtinių sąlygų, kaip 
pvz. jūros, upės, ežero pakrančių ar kur prie 
pušynų ar vietovių turinčių kitokių pri
valumų. Tačiau tokia iniciatyva yra tikrai 
sveikintina.

Isolda Požeiaitė-Davis AM

Nuotraukoje- “Mažeikių nafta”.

A.Zverevo vardu registruotą nekilnojamą
jį turtą. Paaiškėjo, kad tokio turto esama. 
Be to, buvo nustatyta ir dabartinė A.Zvere- 
vo gyvenamoji vieta Maskvoje. Nors įta
riamuoju apklaustam A.Zverevui kardomų
jų priemonių ar areštuoti turto Mažeikių 
prokuratūra taikyti negali, bet manoma, kad 
šis asmuo tolesnių apklausų metu gali 
suteikti daugiau aiškumo dėl pagrobtų 
milijonų.

“Mažeikių naftos” iššvaistyto turto pėd
sakų ieškantis Mažeikių prokuroras Šarū
nas Vaicekavičius sakė, kad dėl daugelio 
tiriamų nusikaltimų epizodų, taip pat ir šito, 
žadama kreiptis į užsienio - Europos ir Azi
jos - valstybes. Tačiau dažnai tokie tyrimai 
užsitęsia ar nutrūksta. Pagal “L.r”

Lietuvoje išleista knyga apie žymųjį 
Lietuvos krepšinio trenerį - Vrtautą Bimbą. 
Jos sudarytojai - Remigijus Naužemys, 
Skirmantas Juozas Paukštys ir Juozas 
Vabuolas.

Knygos įžangoje olimpinių žaidynių 
prizininkas, publicistas Arvydas Juozaitis 
rašo: “Vytauto Bimbos darbas buvo neat
siejamas nuo viešumos, jis ir reiškė vie
šumą, o ne ką mažiau. Treniruoti “Žalgirį ” 
tuo metu, kai buvo kraunamas didysis Lie
tuvos krepšinio kapitalas, - štai kas teko 
šiam ąžuolui. Nei politinė sistema, nei kitos 
aplinkybės netrukdo širdies žmogui atiduo
ti savo pamėgtam darbui, savo idėjai. Pa
galiau niekas niekuomet netrukdo žmogui 
mylėti. V.Bimbos meile tapo krepšinis”.

Prisiminimais apie šį krepšinio didžiūną 
dalinasi SSSR nusipelnęs krepšinio trene
ris Aleksandras Gomelskis, buvęs Vilniaus 
universiteto rektorius, akademikas Jonas 
Kubilius. Lietuvos sporto veikėjas Zigmas 
Motiekaitis. Vytautas Nėnius, olimpinis 
čempionas Modestas Paulauskas, Lietuvos 
krepšinio rinktinės treneris Vladas Garas
tas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
pirmininkas Artūras Poviliūnas ir kiti. Beje, 
iš išeivijos veikėjų yra pasinaudota Edvar
do Šulaičio mintimis apie V.Bimbą.

Tikimasi, kad dalis knygos tiražo pa
sieks užjūrio krantus ir ją galės įsigyti 
Lietuvos krepšinio mėgėjai. Jos tiražas - tik 
1500 egz. Knygos išleidimą parėmė nema
žai Lietuvos žmonių. Kūno kultūros ir spor
to departamentas. Be to. sąraše yra ir pavie
nių žmonių, iš kurių 7 JAV lietuviai...

Gerai, kad buvo įamžintas šis žymusis 
Lietuvos krepšinio treneris, kurio širdis

Lietuvoje išrinkta “Miss Nelaisvė”
Vilnius, lapkričio 15 d. (ELTA). Pirmą 

kartą surengtus gražiausios kalinės rin
kimus “Miss Nelaisvė 2002” laimėjo tam
siaplaukė Samanta. Didelio užsienio žinia- 
sklaidos dėmesio sulaukęs konkursas 
lapkričio 14 dieną įvyko Panevėžio ben
drojo režimo kalėjime, o sekantį vakarą 
buvo transliuojamas per LNK televiziją.

Gražuolės karūnos siekė aštuonios 
kalinės nuo 17 iki 31 metų amžiaus. Įka
lintos gražuolės rungėsi penkiuose kon
kursuose. Finale jos pasirodė nuotakos 
sukniomis.

Nugalėtojai buvo uždėta gryno sidabro 
karūna su smaragdo ir dūminio kvarco 
inkrustacijomis, kurią nukalė juvelyras 
Alfredas Žvagulis. Konkurso nugalėtoja 
taip pat laimėjo 4 000 Lt, vicemiss gavo 
2500, antroji vicemiss -1000 litų. Kitos 
pretendentės pelnė po 500 litų. Po perga
lės nugalėtoja žurnalistams sakė norinti 
kuo greičiau išeiti į laisvę.

“Labiausiai svajoju atsukti laiką atgal. 
Tuomet galėčiau pakeisti savo praeitį ir 
nepadaryti to, dėl ko atsiradau už grotų. 
Laisvė man brangesnė už gražuolės 
karūną”, - sakė 21 metų Panevėžio kalė
jimo gyventoja. Konkurse laimėtą piniginį 
prizą gražuolė žada skirti savo metų ir 
devynių mėnesių dukrai. Prakalbusi apie 
savo sergančią motiną. Samanta pravirko. 
Moterų kalėjime jai dar teks gyventi dve
jus metus.

Šio kalėjimo viršininkas prisipažino iš 
pradžių bijojęs, kad renginys nevirstų 
parodija. Tačiau susipažinęs su scenarijumi 
jis leido organizuoti kalinių grožio kon
kursą. Spalvingo renginio dalyvės dainavo, 
vaidino, pasirodė apsirengusios bikiniais ir 
nuotakų suknelėmis.

Neįprastų rinkimų idėja, kurią užpaten
tavo LNK televizija. į Panevėžį priviliojo 
žurnalistus iš viso pasaulio. Į moterų kalė
jimą atvyko ne tik Lietuvos, bet ir Didžio
sios Britanijos. Prancūzijos. Vokietijos. 
Korėjos ir kitų šalių televizijų, naujienų 
agentūrų bei laikraščių korespondentai. 

nustojo plakusi 2001 spalio 14 dieną.
Šioje knygoje yra rašoma ir apie JAV 

sportininkus bei sporto veikėjus. Plačiau 
yra atsiliepiama apie JAV lietuvių krepši
nio grupės vizitą tėvų žemėje 1967 m., ka
dangi svečiai iš užjūrio ten dvejas rungty
nes žaidė su Kauno “Žailgiriu”, kuriam tuo 
laiku kaip tik vadovavo Vytautas Bimba. 
Abejos rungtynės baigėsi žalgiriečių 
pergale: 82:69 ir 84:74.

Apie šią išvyką treneris V.Bimba taip 
atsiliepia: “Tuo metu Jau buvome gerokai 
pramokę žaisti, taigi krepšinio tėvynei 
atstovavę broliai lietuvaičiai mūsų neįvei
kė. Jaučiu didelę pagarbą mūsų užjūrio 
tautiečiams E.Šulaičiui ir R.Dirvoniui bei 
kitiems Amerikos lietuviams, kurių inicia
tyva ir įvyko šis susitikimas. Šie garbūs 
žmonės konkrečiai, praktiškai veikdami per 
sportą, per krepšinį norėjo palaikyti arti
mesnius ryšius su tėvų žeme. Jie teisingai 
suprato, kad bet kurioje pasaulio šalyje 
gyvenantys lietuviai turėtų bendrauti su 
lietuviais, gyvenančiais už geležinės so
vietinės uždangos. Argi mes, savo protėvių 
žemėje likusieji, esame nors kiek kalti dėl 
šio apmaudaus išsiskyrimo?”

V.Bimbą ir jo tėvus bei dviejų dėdžių 
gyvenimą stipriai riša Amerika. Vytauto 
tėvai - Jonas Bimba ir Julija Šlablickaitė 
apie 1912-sios atskirais keliais atkeliavo 
Amerikon. Čia jie susipažino ir susituokė. 
Tačiau susitaupę pinigų grįžo į Lietuvą, 
aštuonerius metus pragyvenę “aukso” šalyje. 
Už uždirbtuosius dolerius nusipirko 30 ha 
žemės Biržų apskrityje ir įsikūrė. Tuo tarpu 
Vytauto dėdės liko gyventi Amerikoje.

Edvardas Sulaitis, JAV

“Miss nelaisvė” - Panevėžio moterų ka
lėjimo 21 metų gyventoja Samanta.

(Šią žinutę talpino ir didieji Australijos 
dienraščiai. Red.)

Neoficialių šaltinių teigimu, konkurso 
rengėjas Arūnas Valinskas jau sulaukė 
pasiūlymo organizuoti pasaulinio lygio 
“Miss Nelaisvė” rinkimus “Miss Captivity”.

Konkurso transliacijos metu LNK žiū
rovai galėjo balsuoti už patikusią dalyvę, 
skambindami nurody tais telefonais. Šitaip 
buvo paskelbta “Miss Publika”.

“Miss Nelaisvės” transliacijos metu 
žiūrovai sužinojo, kas konkurse laimėjo 
vicemiss ir antrosios vicemiss, “Miss 
Holivudo”, “Miss Lakštingalos”, “Miss 
Elegancijos”, “Miss Gracijos” ir “Miss 
Foto” titulus.

Iš Panevėžio kalėjime gyvenančių 367 
moterų dėl vietos stokos į salę pateko tik 
96. Joms teko traukti burtus. Tos, kurioms 
nusišypsojo sėkmė, atėjo pasipuošusios - 
vienos išsiskyrė šukuosenomis, kitos - 
ryškesniais drabužiais.

Konkurse koncertavo nemažai Lietuvoje 
žinomų dainininkų bei grupių. Salėje sė
dėjusios nuteistosios pritarė “B’Avarijai”, 
plojo Stasiui Povilaičiui. Gyčiui Paškevi
čiui, Kostui Smoriginui, grupei “Mango”.

“Miss Nelaisvei” gali tekti atstovauti 
Lietuvai Europos nuteistųjų grožio kon
kurse. nes tokį renginį kitais metais pla
nuojama surengti užsienyje.

□
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Mūncheno istorija kartojasi!

Gerkim, broliukai ...
Mykolas Lietuvis: “Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų 

papročius”, 1550.
Lietuvos miestuose jokių įmonių nėra tiek daug, kaip alaus

ir degtinės bravorų. Šiuos gėrimus nešasi žmonės eidami į karą ir melstis. Žmonės 
įjuos taip įjunkę namie, kad vos tik karo žygyje atsigeria nepriprasto gėrimo - 
vandens, kaip mat miršta nuo dieglių ir dezinterijos.

Žygimanto Augusto įsakymas. Vilnius, 1553.01.04.
Skelbiame visiems, kam tai privalu žinoti: matydami, jog šiais nederlingais 

metais maisto trūkumas ir nemaža žala yra dėl to, kad degtinę iš salyklo varo ir 
tam nemažai grūdų išeina, norėdami užbėgti už akių žmonių nuskurdimui ir 
daugelyje vietų prasiskverbusiam badui ir skurdui, nustatome, kad niekas, kas 
Vilniaus mieste gyvena, taip pat kunigaikščių, ponų ir dvasininkų miestiečiai bei 
jų kampininkai, negali degtinės varyti ir ja prekiauti. Vaitas ir burmistrai turi 
prižiūrėti, kad niekas mieste ir priemiesčiuose degtinės nevarytų ir atvežtinės 
pirkti nedrįstų.

Žygimantas Augustas ne be reikalo rūpinosi. Tą liudija to meto teismų knygos.
Kaunas, 1543.04.24. (Iš Kauno vaito aktų knygos)
Turgaus dieną šinkorka Agnieška skundė Gedį, kad išgėrė alaus už 4 grašius 

ir nenori mokėti. Tas Gėdis prisipažino, jog skolingas pustrečio grašio, o ji sakė, 
kad 4. Ir stovėdamas teisme nusivilko sermėgą ir atidavė jai užstatydamas ir 
įsipareigojo šiandien išpirkti.

Kaunas, 1552.01.26. (Iš Kauno vaito teismo knygos)
Bernotas skundė vairininką Motiejų, kad pas juos pragėrė 25 grašius ir nemoka. 

Be to Motiejus, kviečiamas į teismą, šoko ant pavaičio (vaito pavaduotojo) su 
ištrauktu kardokšniu. Dėl jo kaltės ir nepaklusnumo atidaviau jį laikyti kalėjime.

Su girtuokliavimu buvo kovojama labai kultūringu būdu: girtuokliai turėjo 
iškilmingai ir viešai teisme pasižadėti, kad nustatytą laiką negers.

Kaunas, 1562.03.08. (Iš Kauno vaito teismo knygos)
... ponas Petras Pulvilavičius už skolą atitarnaus ponui Simonui Šimtakapiui 

samdiniu. Petras įsipareigojo, kad kol už tą sumą atitarnaus, nei midaus, nei 
alaus, nei degtinės negerti bėjo (Šimtakapio) leidimo. O jei p. Simonas sužinos, 
kad gėrė, tada tris savaites suimtas sėdės.

Bene seniausia A.A. (Alcoholics Anonymous) forma buvo savanoriškas 
pasižadėjimas negerti.

Vilnius, 1563.01.13. (Iš Vilniaus vietininko teismo knygos)
Stojęs prieš mane Bogdanas Turkas savanoriškai pareiškė ir įsipareigojo nuo 

šios dienos pusę metų jokio gėrimo, tai yra vyno, midaus, alaus, degtinės ir jokio 
kito negerti, išskyrus girą ir vandenį. Jei kas nors jį geriantį pastebės, jis 
savanoriškai įsipareigoja Vilniaus vaivadijai sumokėti 20 kapų grašių.

, Matyt visos priemonės ne kažin kaip veikė. Po 200 metų matome Jeronimą 
Radvilą grasinantį savo kariuomenės vadui kalėjimu, jei nenustos gerti. O dar 
po dviejų šimtų metų, pasaulinio karo metu, caras griebėsi tų pačių priemonių, 
kaip Žygimantas Augustas.

Iš Povilo Karazijos laiško broliui Amerikoje, 1914.07.26.
... Vienas dalykas pas mus įvyko, kurį aš šen paminėsiu. O tai, kad niekur 

nebepardavinėja degtinės ir alaus, žodžiu, svaiginamųjų gėrimų: valdžia įsakė 
visu karo metu laikyti uždarytas gėrimų pardavinėjimo įstaigas.

Vyresnio amžiaus skaitytojai turbūt 
prisimena 1938 metų rugsėjo 29-tą dieną, 
kai Anglijos ministras pirmininkas Neville 
Chamberlain, kartu su Prancūzijos ministru 
pirmininku Daladier atvyko į Mūncheną 
pas Hitlerį ir susitarė atimti iš Čekoslo
vakijos Sudetenland’ą. Susitarimas įvyko 
be Čekoslovakijos atstovų!

Lapkričio 9-tą ELTA pranešė iš Mask
vos, kad Europos Sąjunga ir Rusija susi
tarė dėl betranzitinių vizų Rusijos pilie
čiams, keliaujantiems per Lietuvą į Kali
ningrado sritį arba atgal. Susitarimas pasi
rašytas Rusijos prezidento ir Europos Są
jungos vadovybės lapkričio 11-tą dieną.

Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities 
parlamentaras Nikolaj Tulajev gyrėsi: 
“Kiekvienas Rusijos pilietis gavo teisę į 
tranzitą geležinkeliu į Kaliningradą ir 
atgal... ”

"Mes kovojome už tai, kad nebūtų 
pažeistos Rusijos piliečių teisės keliauti 
per Lietuvos teritoriją iš Rusijos į Kali

ningradą ir atgal...”
’’Nuo. 2003 metų liepos 1 dienos Rusijos 

piliečiai vyks į Kaliningradą pateikdami 
traukinio bilietą ir pasą... Lietuvos pusė 
turės jiems pateikti tranzito per teritoriją 
dokumentą ",

"Lietuvos pusė neturės teisės skirti ar 
neskirti tokį dokumentą vienam ar kitam 
Rusijos piliečiui-

Pagalvokime: Niekas neklausė Lietuvos 
atstovų ir niekas nekvietė jų pasirašyti tą 
sutartį, nors Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija bando įrodyti, kad ta sutartis esan
ti politinio kompromiso paieška, ir kad dar 
vyks tolimesnės derybos tarp ES, Lietuvos 
ir Rusijos. Duok Dieve!

Ir tai padaryta prieš Lietuvai įstojant į 
Europos Sąjungą! Kas bus. kai Lietuva 
pasidarys ES narys? Kodėl Europos Sąjun
ga ir Rusija neišdrįso pateikti tokius pa
čius reikalavimus Lenkijai? įrašykime .į 
minėjimų tvarkaraštį ir “Lapkričio 11-tą- 
“Liūdesio Dieną!” Vincas Bakaitis

“Mūsų Pastogės” loterijos laimėtojai
Aukso moneta -
Lietuviška sidabro moneta -
Lietuviška moneta -
Lietuviškas dirbinys -

bilieto nr. 2444 - E.Bagdonas. McDovvall, Qld.
bilieto nr. 1153 - M.Loda. Port Macquarie, NSW.
bilieto nr. 3361 - A.Laukaitis, Ashfield. NSW.
bilieto nr. 1013 - V.Mickevičius. Como West. NSW.

LB Sydnėjaus Sąjungos Valdyba

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Vėl budėjimo naktelė, 
O sargo būdelėj sėdi Dulkelė. 
Staiga įvažiavo mašinėlė 
Ir boba iššoko kumštis iškėlus. 
Prišokus prie durų šalutinių, 
Pakėlė triukšmą begalinį.

Pijušui buvo įsakyta 
Neleisti nieko prie šalutinių, 
Kad neįvyktų nenumatytų 
Įlaužtų durų atsitikimų.
Ten sunkias bylas mes, kiek siekiam, 
Su skaniom galūnėmis suriečiam!

Kas tas Bobas Karas?
Per lietuvišką radijo valandėlę (12/11/ 

02) išgirdau pranešėją skaitant žinias iš 
Lietuvos. Ne viską supratau, nes vieto
vardžiai ir pavardės “sulietuvintos". Negali 
atskirti, ar tai Lietuvoje ar Afganistane, ar 
tas žmogus lietuvis ar arabas.

Blogiausia tai. kad gyvų žmonių to
kiais vardais ir vietovių tokiais pavadini
mais pasaulyje nėra. Pavyzdys: bobas ka
ras. Ar tai "bobų karas”, ar koks nors kitas 
karas?

Prieš kiek laiko buvo susitarta, kad mes 
neseksime tuo keistu Lietuvos spaudoje 
paplitusiu papročiu: “sulietuvinti” tarptau
tinius vardus.

Neseniai atvykęs pranešėjas iš- Lietu
vos to gal ir nežinojo, bet valandėlės ve
dėja tikrai tą žino, todėl turėtų prižiūrėti ir 
pataisyti skaitytinas žinias.

ABC (Australian Broadcasting 
Corporation) iš savo pranešėjų reikalauja, 
kad jie išmoktų ištarti vietovardžius ir sve
timas pavardes originalia kalba. Nežinau, 
ar SBS to irgi reikalauja?

Kaip ten bebūtų, nebūkime juokdariais, 
kol dar nereikia! Vincas Bakaitis

Atgarsiai
"Mūsų Pastogę" pasiekė neigiami at

garsiai dėl turinio, kurį "Getaway” progra
ma (Sy dnėjaus TV Channel Nine) pateikė 
apie Lietuvą lapkričio 7 dieną.

Sydnėjiškis Antanas Kramilius šiam TV 
kanalui pasiuntė laišką, kuriame tarp kitko 
sakoma: " Whoever paid your staff to travel 
to Lithuania to produce this show has 
wasted a lot of money”.

inf.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą — aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian

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

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

Taip dangiškoj ramioj tyloje 
Girdisi kažkur tai baladoja: 
“Tai tikrumoj bus mano žmonelė 
Su jos kilograminiais kumšteliais. 
Mes šviesą čia greit užgesinę, 
Išbėgsim pro duris požemines!”

O čionai vargšas Dulkelė
Vėl sėdi jo sargo būdelėj.
O išvažiuodama mašina sustojo
Ir biedną Pijušą iškoliojo:
Kam šovė į jos kūno dalį,
Kur vyrai akių užmerkti negali...

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 47, 2002.11.25, psl. 5
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Antanus 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Nepamirštamas Lietuvos 
sportininkas

Vyresnieji Lietuvos sporto mėgėjai la
bai gerai atsimena buvusį žymųjį Lietuvos 
sportininką, kurio vardas į Lietuvos sporto 
istoriją įrašytas aukso raidėmis. Tai Vil
helmas Variakojis. Jis buvo vienas iš talen
tingiausių Lietuvos sportininkų, trenerių ir 
organizatorių. Baigęs Radviliškio pradžios 
mokyklą, vėliau Šiaulių gimnaziją, pradėjo 
studijuoti Kauno Universitete. Jau nuo mo
kyklos laikų pradėjo žaisti futbolą, krepšinį 
ir stalo tenisą. Kaune nuo 1935 metų tapo 
Lietuvos stalo teniso ir vėliau krepšinio 
rinktinių nariu. Su to meto Lietuvos stalo 
teniso žvaigždėmis - Vladu Dzindziliaus- 
ku, Juozu Remeikiu ir Vytautu Gerulaičiu 
(garsaus Vito Gerulaičio tėvu) - jie gražiai 
pasirodė pasaulio pirmenybėse 1936 metais 
Prahoje, o kitais metais pasaulio pirme
nybėse laimėjo jau 6-tą vietą. Geriausiai 
pasirodė 1939 metais, laimėdami 4-tą vietą.

Vilhelmas Variakojis su komanda ir 
vienas žaidė įvairiuose tarptautiniuose tur
nyruose ir iš 97 susitikimų laimėjo 64. Po 
karo šiam žymiam Lietuvos sportininkui 
teko tremtinio dalią patirti. Tačiau iš Sibiro 
laimingai grįžęs namo, jis vėl pamažu įsi
traukė į tuometinį sportinį gyvenimą ir, 
atgavęs savo buvusią sportinę formą, tapo 
Lietuvos čempionu.

Vėliau dalyvaudamas Sovietų Sąjun
gos pirmenybėse jas laimėjo ir tapo Sovie
tų Sąjungos stalo teniso čempionu. Būda
mas mokytoju, jis ypatingą dėmesį sky rė 
jaunimui. Treniruodamas jaunimą išaugino 
visą eilę žymių Lietuvos sportininkų.

Be stalo teniso, nors ir būdamas ne
aukšto ūgio, gerai žaidė krepšinį, ypatin
gai pasižymėdamas savo greičiu ir stai
gumu. Jis buvo Kauno ir Lietuvos krepši
nio rinktinių narys.

Grįžęs iš tremties Vilhelmas apsigyveno

Panevėžyje, kur pradėjo mokytojauti ber- 
niūkų gimnazijoje. Jo pastangų dėka per 
porą metų mieste buvo įrengtos geriausios 
krepšinio, lauko teniso, mažojo futbolo 
aikštelės, lengvosios atletikos takai, o žie
mą - ledo rutulio aikštė. Pradžioje medi
nėje mokyklos sporto salėje buvo laikomi 
grūdai, o vėliau ją perdavus sporto reika
lams, čia prasidėjo treniruotės ir varžybos. 
Mokytojo ir trenerio Vilhelmo Vhriakojo 
pastangų dėka, Panevėžyje išaugo eilė 
žinomų ir garsių Lietuvos sportininkų bei 
trenerių. Tarp jų - ir Australijos lietuviams 
gerai žinomas R.Sargūnas, kuris 1988 
metais pirmą kartą su Lietuvos jaunaisiais 
krepšininkais dalyvavo Hl-čiose Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse Adelaidėje ir jas 
laimėjo.

1958 metais Vilhelmo Vanakojo pastan
gomis, mieste buvo pastatyta pirmoji po 
karo sporto salė ir vėliau įsteigta vaikų 
sporto mokykla, kurios direktoriumi buvo 
jis pats. Jis tapo miesto Sporto komiteto 
vadovu. Nežiūrint to, kad jis buvo tremti
nys, už nuopelnus sportui jam (vienam iš 
pirmųjų Lietuvoje) buvo suteiktas TSRS 
nusipelniusio krepšininko - trenerio vardas, 
o taip pat ir Lietuvos bei Sovietų Sąjungos 
sporto meistro vardas.

1988 metais staigi mirtis nutraukė šio 
garsaus sportininko gyvenimą. Jis buvo 76 
metų amžiaus. Lietuvos, o ypač Panevėžio 
sportininkai, niekada jo nepamirš. Kiekvie
nais metais jo atminimui aukojamos šv. 
Mišios ir prie kapo susirenka daug miesto 
bei sporto žmonių jį pagerbti.

Sveikiname čempioną
Sydnėjaus olimpiados metu vienas iš 

linksmiausių ir įspūdingiausių jaunų 
sportininkų buvo sunkumų kilnotojas 
Ramūnas tyšniauskas.

Nors jis medalių ir negavo, bet papuolė 
į pirmąjį dešimtuką. LR Prezidentui Valdui 
Adamkui viešint olimpiniame kaimelyje, jis 
parodė savo jėgą ir Prezidentą lengvai iš
kėlė į orą. Grįžęs į Lietuvą, jis kurį laiką 
įsijungė į meninio pasaulio gyvenimą. Da-

Ramūnas Vyšniauskas išstumia naują 
Lietuvos rekordą.

lyvavo televizijos ir filmų laidose, taip pat 
ir disko dainose.

Tačiau tai tęsėsi neilgai. Savo tėvo, 
žinomo Lietuvos trenerio Broniaus Vyš
niausko paragintas, jis pradėjo gan 
intensyviai treniruotis ir pasiekė gražių 
laimėjimų.

Neseniai Klaipėdoje vyko Lietuvos 
sunkiosios atletikos varžybos, kuriose 
Ramūnas stūmimo veiksmu pakėlė 227.5 
kg sveriančią štangą ir po 25 metų pageri
no buvusį Lietuvos rekordą.

Šiose Klaipėdos varžybose dalyvavo 
virš 80 atletų. Tai buvo atranka į lapkričio 
25 dieną Varšuvoje, Lenkijoje, vyksiančias 
pasaulio sunkiosios atletikos pirmenybes.

Ramūnas taip pat pagerino ir dvikovės 
rekordą, iškeldamas 407.5 kg. Po šių var
žybų paaiškėjo, kad į pasaulio pirmenybes 
Varšuvoje teisę dalyvauti iškovojo tik vie
nas Ramūnas Vyšniauskas

Dd šių pirmenybių, kaip sakė Ramūnas, 
dabar jis tik treniruojasi, miega ir valgo. O 
kalbant apie valgį, tai jo rėmėja ir maitin
toja yra “Būrų užeigos” savininkė Darija, 
kuri Australijon buvo čia atvykusi per 
olimpiadą ir tikisi vėl mus aplankyti.

Geros sėkmės tau, Ramūnai.

įdomūs nutikimai
• Šachmatuose yra taisyklė, kad kara

lius yra neliečiama figūra.
Kartą prancūzų karalius Liudvikas VI, 

valdęs Prancūziją XII amžiuje, per kovą prie 
Brenneville miesto, kur anglai nugalėjo 
prancūzus, buvo apsuptas priešo kareivių 
ir vienas jų pačiupęs jo arklį suriko: “Kara
lius paimtas”. ,1

Tačiau Liudvikas VI nesutriko ir garsiai 
pasakė: "Turėtumėte geriau žinoti taisyk
les, kary. Karalius yra nepaimamas net 
žaidžiant šachmatais”.

Kilo nedidelė sumaištis, kareivis paleido 
arklį, o karalius, paspaudęs jį pentinais, 
paspruko iš būsimos nelaisvės.

• Anksčiau Švedijoje išleistoje von R. 
Konigstein šachmatų knygoje viena iš 
įdomiausių rekomendacijų šachmati
ninkams tai: "Prie šachmatų lentos sėskite 
tik prieš pietus, nes per juos išgerto vyno 
garai trukdo susikaupti ir įsigilinti į 
pozicijos galimybes”.

• “Microsoft” įkūrėjas Bill Gates mano, 
kad kompiuteriams iki žmogaus, stra
teginio mąstymo srityje, dar yra labai toli. 
Dėl to kompiuteriai dar greitai gerais bridžo 
žaidėjais netaps.

Jis pats, nors ir būdamas ne pats ge
riausias bridžo žaidėjas, gana lengvai laimi 
prieš kompiuterinį bridžo priešininką. Jo 
nuomone, kompiuteris yra dar per silpnas, 
kad žaistų su profesionalais taip, kaip jis 
žaidžia šachmatais.

• Kaip praneša amerikiečių moksli
ninkai: reguliariai valgant daržoves, 
mažėja rizika susirgti ir mirti nuo storosios 
žarnos vėžio.

Valgant daržoves ir išbrinkintus javų 
grūdus, drauge su nedidelėmis aspirino 
dozėmis, dukart sumažėja pavojus mirti nuo 
storosios žarnos vėžio.

• Žemaitiškai: Mėršt sens pėjuoks.
Žmona laksta aplinkon ė kat:
- Bus tau, ropūžė, šnapsė lakt... A 

bagersi, a bagersi?..
- Įpėlk lašielį - atsėleip mėrštontis, gal 

dar nuryso...

□

Greta Čižinauskaitė

Žaizdos Kauno mafijos veide
Taip vadinamų “mafijozų ” darbai yra pasidarę tarsi šiuometinės Lietuvos neatskiriama 

dalis. Anksčiau garsėjo Vilnius, vėliau į priekį stūmėsi Klaipėda ir Panevėžys. Gan pastoviai 
“garsus” išsilaikė Kaunas. Apie Kauno “įžymybes” ilgesniu straipsniu supažindina “Kauno 
dienos” reporterė Greta Čižinauskaitė. Red

“Ką reiškia Kaune netylantys šūviai: ar 
miesto grupuotės pradėjo tarpusavio karą, 
ar Kauno nusikaltėliai užleidžia turėtas 
pozicijas šalyje, ar jiems pradėta keršyti už 
tai, kad užsienyje ėmė šeimininkauti kaip 
Kaune?” - šis klausimas šiandien neduoda 
ramybės ne tik žurnalistams, bet ir šalies 
vadovams.

Policijos generalinis komisaras V. Griga
ravičius neseniai Prezidentui pažadėjo, kad 
jo pavaldinių dėmesys, iki šiol sukoncen
truotas ties Panevėžiu, dabar bus perkeltas 
į kriminalinės sostinės titulą vėl susigrą
žinusį Kauną. Prezidentas Valdas Adamkus 
taip pat sunerimęs dėl situacijos Kaune.

Ką reiškia šūviai mieste, “Kauno diena” 
klausė ir prieš dvejus metus geriausiu šalies 
sekliu pripažinto Kauno zonos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tarnybos komisaro 
Edgaro Mažeikos, prisimindama, kad tokio 
įvertinimo jis sulaukė po to, kai buvo atskleis
tas keturių Kaimo nusikalstamo pasaulio 
atstovų sušaudymas (penktajam pavyko 
pabėgti), įėjęs į Lietuvos kriminalistikos 
istoriją Kėdainių žudynių pavadinimu.

V.Grigaravičiaus atsakymas Prezidentui 
ir E.Mažeikos “Kauno dienai” buvo toks 
pats: “Atrodo, kad Kaune prasidėjo gaujų
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karas”. Tačiau neatmetama prielaida, kad 
kažkas labai meistriškai naudojasi šiandie
nine kriminogenine situacija Kaune, atsira
dusia pašalinus iš tolesnio kriminalinių 
mūšių lauko vieną iš lyderių - Lietuvos 
bokso federacijos prezidentą Remigijų Daš
kevičių, pravarde Daškė. Prognozuojama, 
kad, situacijai nesikeičiant, spekuliacijų 
velionio vardu daugės.

ONTT (Organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo tarnyba) komisaras E.Mažeika “nu
piešė” “Kauno dienai” besikeičiančio 
Kauno kriminalinio pasaulio veidą šitaip:

Lapkričio 24-osios vakarą, lemtingą Re
migijui Daškevičiui, nuo balandžio 24-osios 
vakaro, kai nušautas jo suburtai gaujai pri
klausęs Vidmantas Mickevičius-Kryžius, 
skyrė lygiai šeši mėnesiai. Per tą laiką pasi
kėsinta į dar keturių Kauno kriminalinio 
pasaulio atstovų (Vaido Macelio-Pilvo, Sau
liaus Velečkos-Agurko, Algirdo Antanyno- 
Antonio ir Artūro Šato) gyvybes. Po lygiai 
nušautų ir sužeistų.

Planuotas ne toks santykis. Tarp nukau
tųjų turėjo būti ir S.Velečka, kurį Kauno 
teisėsaugininkai laiko laimės kūdikiu. Nuo 
kontrolinių šūvių į galvą jį išgelbėjo ran
kinis laikrodis, buvęs tą vakarą S. Velečkos 

-rankinėje. Kontrolinė kulka pataikė į jį, kai
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užpultasis iš pasalų prisidengė rankine 
galvą. Kad ir šis “daškinis” užpultas ne 
apiplėšimo tikslais, liudija ir tai, jog sunkiai 
sužeisto S. Velečkos kišenėse tą vakarą buvo 
3 000 JAV dolerių, kurių šaudžiusiesiems 
neprireikė.

Kauno zonos ONTT komisaras E. Ma
žeika pastarųjų mėnesių įvykiuose ypa
tingos krizės požymių kol kas neįžvelgia. 
Šiemet, palyginti su praėjusiais metais, 
Kaune užregistruota perpus mažiau nužu
dymų negu pernai. Šiemet iki metų vidurio 
- 11, pernai - 21. Kol kas šiemet, kaip ir 
pernai, dar neviršytas ir metinis pasikėsi
nimų į miesto organizuotų gaujų atstovus 
vidurkis (2-4 per metus). Pernai Kaune 
nušauti ar bandyti tokiu būdu nužudyti 3 
(Aleksandras Paukovas-Paukas, V.Macelis- 
Pilvas ir S.Velečka-Agurkas) su minėtu 
pasauliu sieti asmenys. Šiemet per pirmus 
keturis mėnesius - taip pat kol kas tik trys, 
tačiau pernai šis kruvinas sąrašas pradėtas 
tik kovo pabaigoje (šiemet - jau ketvirtąją 
metų dieną) ir pratęstas tik paskutinėmis 
metų savaitėmis po RDaškevičiaus nužu
dymo Vilniuje.

Per pastaruosius dvylika metų Kaune 
nušauti ar bandyti panašiu būdu nužudyti 
apie 40 su miesto kriminaliniu pasauliu 
sietų asmenų. Suskaičiuoti tik tie atvejai, 
kai panaudotas šaunamasis ginklas arba 
sprogstamosios medžiagos.

Kai kuriems planuotiems pasikėsini
mams spėta užbėgti už akių. Garsiausias iš 
jų - ginkluotų nusikaltėlių, atėjusių su 
specialia užduotimi į Seimo nario Kęstučio 
Skamarako namus Raseinių rajone, sulai
kymas. Prie minėtų sėkmių priskiriamas ir 
'l i.

Rusijos pilietybę turinčio samdyto žudike 
Leonido Paršukovo sulaikymas pernai 
gruodį Vilijampolėje, prie namo-slėptuvės, 
kurį jam buvo išnuomojusi viena Kauno 
nusikalstama grupuotė. Kadangi sulaikymo 
metu iš jo atimtas “darbui” parengtas gink
las, net neabejojama, kad šios operacijos 
metu išgelbėta dar vieno myriop pasmerkto 
kauniečio gyvybė.

Dar vienas įdomus pastebėjimas: nėra 
nė vieno atvejo, kai, pranešus teisėsaugos 
organams apie pasikėsinimą nužudyti, būtų 
bandyta nusikaltimą pakartoti. E.Mažeikos 
įsitikinimu, bendradarbiavimas šioje situa
cijoje su policija - labai efektyvi profilakti
nė priemonė. Tai patvirtina ir operatyvinio 
darbo praktika. Pavyzdžiui, yra duomenų, 
kad R.Daškevičius nušautas ne per pirmą 
pasikėsinimą į jo gyvybę, tačiau ankstesnį 
atvejį jis buvo linkęs nutylėti.

Pastaraisiais metais nužudytų Kauno 
kriminalinio pasaulio atstovų sąrašas būtų 
dar įspūdingesnis, jeigu į jį įtrauktume ir 
visus paskutinįjį dešimtmetį be žinios din
gusius miesto banditus. Ne vienas jų pri
klausė “daktarams”, kurių atstovų tarp Kau
no gatvėse rastų nukautų minėto pasaulio 
atstovų nėra. “Daktarai” dingsta be žinios, 
nerandami net jų kūnai. Vienintelė išimtis 
- kruvinieji 1993-iųjų įvykiai tuometinėje 
šios grupuotės “irštvoje” - “Villulos” bare, 
kai buvo nušauti keturi daugiau ar mažiau 
su ja susiję asmenys. Tačiau 1993-iųjų, po 
kurių spalio įvykių paslaptingai dingo vie
nas iš “daktarų” vadeivų Rimantas Ganu- 
sauskas-Mongolas, komisaras E.Mažeika 
nelinkęs vadinti kriziniais.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
-iį
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A.a. prelatas Pranas Vaseris - po 15 metų
Š.m. spalio 20 d. Melbourne lietuviai 

paminėjo a.a. klebono', prelato, monsinjoro 
Prano Vaserio 15 mirties metines. Šv. Mi
šias už jo sielą atnašavo kun. Egidijus 
Amašius, patarnaujant Martynukui Didžiui 
ir Jonukui Rutkauskui. Skaitinius skaitė 
Parapijos Tarybos pirmininkas Henrikas 
Antanaitis, psalmę jautriai pagiedojo Rita 
Mačiulaitienė. Aukas atnešė Katalikių ir 
Socialinės Moterų Draugijos pirmininkės 
Halina Statkuvienė ir Jonė Žalkauskienė. 
Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios 
skliautus užliejo Parapijos ir “Dainos Sam
būrio” jungtinis choras, vadovaųj amas Zitos 
ir Birutės Prašmutaičią skambėjo solisčių 
Ritos Mačiulaitienės ir Birutės Kymantie- 
nės iš širdies atliekama giesmė “Avė, Ma
ria”. Tautiniais rūbais pasipuošusi Judrina 
Kymantaitė atnešė gėlių puokštę prie Šv. 
Marijos kojų.

Po šv. Mišių visi rinkosi į Lietuvių Na
mų Jubiliejinę salę bendriems pietums. 
Stalai buvo padengti baltomis staltiesėmis, 
ant jų degė žvakės, priekyje į visus žvelgė 
a.a. Prano Vaseno nuotrauka, perrišta juodu 
gedulo kaspinu ir raudonų rožių puokštė 
šalia. Papietavus, paminėjmą pradėjo Hen
rikas Antanaitis, pakviesdamas kun. E. Ar- 
našių pravesti maldą. Sukalbėjus “Amžiną 
atilsį” monsinjorui Pr. Vaseriui, buvo pra
dėta paminėjimo programa, kurią pradėjo 
kun. E.Amašius, jausmingai padainuoda
mas ir švelniai gitara pritardamas savo 
dainai “Ant manęs dangus nusileis”. Jam 
pritarė solistės R.Mačiulaitienė ir B.Kyman- 
tienė. Šis trio atliko ir dainą “Čigonai”, kuri 
buvo viena iš mėgiamiausių a.a. prelato Pr. 
Vaserio dainų. Meninė paminėjimo dalis 
buvo užbaigta dainomis “Saulutė leidžias 
tolimoj šalelėj”ir “Gražiausios spalvos”.

Toliau sekė prisiminimai. Iš daugybės 
gražiausių gyvenimo momentų, praleistų su 
a.a. monsj. Pr. Vaseriu matyti, kad jis buvo 
mylimas, didžiai gerbiamas, mėgstąs su 
savo parapijiečiais praleisti laiką kunigas.

Pr.Švambarys pasiūlė išleisti a.a. prelato 
gyvenimo monografiją. Jis sakė, kad kun. 
Vaseris įveikė daugybę darbų, bet patys 
didžiausi ir svarbiausi iš jų buvo Melbour
ne Lietuvių Parapijos mokyklos ir Lietuvių 
Katalikų Federacijos įkūrimas. Jo globoja
ma Lietuviška mokykla išaugo ir išauklėjo 
ne vieną vadovą mūsų lietuviškai bendruo
menei. Kai Lietuvių Katalikų Federacija 
buvo įpareigota išleisti “Tėviškės Aidų” 
laikraštį, kun. Pr. Vaseris tuoj visą širdį įdėjo 
į laikraščio leidimą, dirbdamas įvairiausius 
ir sudėtingiausius darbus.

Šių laikų technologija leido visiems 
išgirsti ir garso juostos įrašą (prieš keliolika 
metų padaryą dabar jau a.a. Samulio), ku
riame kun. Pr. Vaseris sveikina savo para
pijiečius šv. Velykų rytą. Ten jis kviečia kel
tis džiaugsmui, ryto saulei, naujam pavasa
riui, kviečia prikelti išvargusį Lietuvos 
kraštą laisvei.

G.Jokubaitienė savo prisiminimais apie 
a.a. prelatą grįžo į labai tolimą praeitį. Mat, 
ji buvo kun. Vaserio parapijietė dar Lietu
voje. Pirmą sykį apie jį išgirdo 1940 m. iš 
savo bobutės, kuri pranešė, kad į Tirkšlių 
parapiją atvyko jaunas, gražus kunigėlis. Iki 
1944 m. kun P. Vaseris ten buvo vikaro pa
reigose. Laikams pasikeitus, G.Jokubaitienė 
sutiko jį jau Vokietijoje, sukūdusį, bet 
patenkintą. Teko jį į svečius.pasikviesti ir 
skaniais blynais pavaišinti. Vėliau jų keliai 
susitiko jau Melbourne.

Šviesiausiais prisiminimais apie a.a. 
prelatą pasidalino ABaltrukonienė, pirmą 
sykį jį sutikusi 1950 m. Vėliau teko daug 
bendradarbiauti; kun. ją palaimino vedybi
niam gyvenimui, vėliau pakrikštijo dukrelę 
Sabiną, sutuokė sūnų Bernardą, dar vėliau 
palaimino sidabrinį 25 metų vedybinį jubi
liejų. Visas jų šeimos gyvenimas buvo per
pintas miela draugyste. VDanius prisiminė, 
kadkun. Pr. Vaserį teko pažinti iš Vokietijos 
laikų, nes Heidelberge jis laikydavo šv.

Prelatas Pranas Vaseris.

Mišias, kurias lankydavo didelė dalis iš
blaškytų lietuvių. Jis buvo visų mylimas ir 
gerbiamas. Emigravus į Australiją, kun. Pr. 
Vaseris greitai gavo leidimą eiti kunigo pa
reigas lietuviams Šv. Jono bažnyčioje, Mel
bourne. Kun. Pr. Vaseris spėjo visur, atlikda
mas įvairius religinius patarnavimus - su
tuokdamas ne vieną jauną porą, pakrikš
tydamas visą eilę gimusių lietuvaičių, 
trokšdamas, kad jie išaugę visą gyvenimą 
liktų lietuviais, Buvo nupirkti Parapijos 
Namai, vyko susirinkimai, dainavo jaunas 
choras, buvo įkurta pradžios mokykla, 
įsteigta spaustuvė, kur kun. Pr. Vaseris buvo 
ir mechanikas, ir raidžių rinkėjas, ir kompo
zitorius, ir redaktorius. Ten buvo leidžiami 
ne tik “Tėviškės Aidai”, bet ir mėnesiniai 
“Ateities žingsniai”, redaguojami kun. 
Butkaus.

Jaunesnės kartos atstovė Birutė Praš- 
mutaitė prisiminė kun. Praną Vaserį iš savo 
vaikytės laikų. Jis sutuokė tėvus, pakrikštijo 
vaikus, mokė tikybos Lietuvių Parapijos 
mokykloje, buvo jų dvasios vadas. Prisimi
nė jį kaip pasaulietį kunigą, linksmą, mėgs
tantį dainą; šokį, juoką savo balalaiką.

Aldona Butkutė prisiminė kun. Praną 
Vaserį iš lietuviškos mokyklos laikų. Sakė, 
jog vaikai, aišku, nenorėdavo važiuoti į mo
kyklą tačiau tėvų buvo vežami ir tiek. Ir, 
ačiū Dievui, kad tenai laukdavo linksmas, 
besišypsantis kunigas, kuris visus priėmė, 
visus mylėjo, kuris grojo, dainavo, orga
nizavo pobūvius, stovyklas, renginius, mo
kė deklamacijos ir tikybos, kurią visada 
siejo su lietuvybe.

Pradėdama savo prisiminimus, Halina 
Statkuvienė prabilo kun. Prano Vaserio žo
džiais Erlėno slapyvarde. Ji paskaitė iš
trauką iš jo knygos “Vėjo vartai”, kurioje 
išreiškiamas neatsiejamas ryšys tarp žmo
gaus ir gimtosios žemės. Paminėjo dar du 
kunigo parašytus apysakų rinkinius: “Girių 
saigai” ir “Padangių keliai”. Prisiminė, kad 
ir jai teko paruošti prelato sukurtą 2 veiks
mų scenos vaizdelį “Atsimenu namelį”, 
pritaikytą birželio ištrėmimų minėjimui.

Pažintis su kunigu prasidėjo dar Halinai 
esant gimnazijoje, Lietuvoje. Vėliau jį teko 
sutikti Italijoje, Trani stovykloje. Buvo labai 
daug džiaugsmo sužinojus, kad ir jis emig
ruos į Melboumą ir galės pakrikštyti jų 
mažytę dukrelę. Gyvenant Melbourne, Ha
linai Statkuvienei teko daug sykių su juo 
bendrauti. Jo įkalbėta, ėmėsi vadovauti 
tautiniams šokiams, teko kartu dirbti orga
nizuojant jaunimo stovyklas, ruošiant 
jaunimo koncertus, buriant visus į vieną 
vietą lietuvybės vardan. Buvo miela ir 
lengva su juo dirbti, jis mėgo muziką ir 
dainą. Jis visada paskatindavo, padrąsin
davo, palaikydavo, padėdavo, o kai rei
kėdavo, ir užstodavo. Nors ir buvo žemaitis, 
kartais užsispyręs, tačiau lietuvybę laikė 
aukščiau bet kokių ambicijų. Per jį Halina 
Statkuvienė širdyje nešioja visą eilę gražiau
sių gyvenimo prisiminimų.

Iš visų pasisakymų jautėsi didelė pa
garba kun. prelatui monsinjorui Pranui 
Viseriui, jautėsi meilė Jam ir padėka. Jis

Melbourno lietuvių bibliotekoje
sąjungos leidinį, apimantį 1940-J 
metus. . ; ;

Paskutiniu laiku Melbourno biblioteka 
patiria nuostabų antplūdį naujai išleistų, 
patraukliai atrodančių lietuviškų knygų, 
daugiausia iš Lietuvos. Jose smulkmeniš
kai atskleidžiamos sovietmečio laikotar- 

- pyje nutylėtos ar nuslėptos paslaptys. At
siranda nemažai ir naujos beletristikos, po
ezijos bei įvairaus kitokio žanro leidinių. 
Čia paminėsime tik keletą jų.

Iš V.L. Mačio gavome 2001 m. 
L.G.G.R.T.C. išleistą “Išgelbėję pasaulį” 
apie žydų gelbėjimą Lietuvoje 1941-1944 
metais.

Prel. Alfonsas Svarinskas naujai parū
pino Aleksandro Jakovlevo memuarų 
“bestselerį”, “Atminties akivarai”. Tai 
vertimas į lietuvių kalbą, apie sovietų 
valdžios užkulisius nuo Lenino iki Jelcino.

Iš Pietų Australijos p. J.Stačiūnas 
atsiuntė stambų Lietuvos laisvės kovotojų 

In memoriam
Liūdna žinia

Gauta žinia, jog lapkričio 13 dieną Sydnėjuje (slaugos namuose) mirė Jonas 
Ramanauskas, sulaukęs 97 metų amžiaus. Lapkričio 19 dieną su Velioniu buvo 
atsisveikinta Rookwood krematoriume. MP inf.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

Rašydami tesfamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”: 
Remk'rte išeivijos spaudą!

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

mų, ar ji numato organizuoti sekantį talpintuvą su siuntiniais į Lietuvą.
Tai planuodamą Vhldyba turi būti tikrą kad surinks tam tikrą skaičių siuntimą 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.
Melbourno 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 Melbourno 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.

palietė daugelio gyvenimus. Malonu buvo 
pastebėti, kad paminėjime bažnyčioje da
lyvavo svečių iš Čikagos - Povilas ir Nijolė 
Stelmokai ir jų dukra Trakienė, busimoji 
Lietuvių Skautų Sąjungos vyriausioji 
seserijos skautininke.

Baigiant, Henrikas Antanaitis padėkojo 
programos atlikėjoms, prisiminimų pasa
kotojams ir visiems, taip gausiai dalyva
vusiems paminėjime. Buvo padėkota R. 
Kemešytei, J. Vaitkui ir ATomkinui už salės 
išvalymą ir H. Statkuvienei už šio pami
nėjimo suorganizavimą. Parapijos Taryba 
ir šio paminėjimo oragnizatorė reiškia 
nuoširdią padėką Parapijos ir “Dainos 
Sambūrio” choristams, o ypač vadovėms 
Zitai ir Birutei Prašmutaitėms už jų pasi
ruošimą ir gražų giedojimą šv. Mišių metu.

Amžiną Jums atilsį, gerb. prelate, 
monsinjore Pranai Vaseri. Jūsų atminimas 
dar labai gyvas jūsų parapijiečių širdyse. 
Nors jūsų gyvenimo saulė ir nusileido to
limoj šalelėj, toli nuo gimtosios Žemaitijos, 
ilsėkitės Viešpaties ramybėje.

Dalia Didžienė.

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, 
prof, ^tautas Kaminskas, asmeniškai 
padovanojo leidinį apie VDU, jo .įkūrimo 
sukaties medalį, knygutę apie VDU Folk
loro ansamblį, jo sutartinią dainų, šokių 
kompaktinį diską.

Sportininkai iš Lietuvos atvežė 1922- 
1998 krepšinio žinyną ir Dalios Teišerskytės 
eilėraščių rinkinį. Pastoviai gaunama įvairi 
periodika, prenumeruojamas “Lietuvos 
rytas”. Bibliotekoje galima nusipirkti Aus
tralijos lietuvių rašytojų leidinių. Šiuo metu 
parduodamas ir Lietuviškos Tarybinės En
ciklopedijos 13 tomų komplektas.

Biblioteka atidara tik sekmadieniais, bet 
kadangi knygas galima skolintis, kiekvienas 
gali parsinešęs į namus jas ramiai per
skaityti. J.A.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Aukos “Musų Pastogei”
B.Malinauskas QLD $ 10.00
H. Statkuvienė VIC $ 5.00
Dr. J. Bassil NSW $ 50.00
J.Repševičius WA $ 10.00
L.Tupikas NSW $ 5.00
J. Šeštokas . VIC $ 20.00
S.Tamašauskas VIC $ 10.00
K.Bagdonas QLD $ 20.00
K.Bartaška VIC $ 15.00
A.Skimbirauskas VIC $ 10.00
T.Rotcas NSW $ 75.00
V.Jakštienė QLD $ 10.00
E.Šilienė VIC $ 10.00
F.Adamonis SA $ 10.00
V.Mickuš NSW $ 20.00
A. ir S.Montvidai NSW $ 20.00
E.Judickienė NSW $ 25.00
M.Radzevičienė NSW $ 25.00
S.Starinskienė SA $ 5.00
AGrikšelis VIC $ 5.00
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Visus maloniai kviečiame į

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”
M ETINI Į KO NIC E RT^

Sekmadienį, gruodžio 1 dieną, 2.30 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

Bilietų kaina - $10. vaikams - veltui. Choras “Daina”

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

^Metropolis",
kuris įvyks gruodžio 1 dieną, sekmadienį, 1.30 vaL 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

2003 m. Renginių Kalendoriaus
sudarymas Adelaidėje

Adelaidės lietuvių bendruomenės susirinkimas, kuriame bus sudaromas ateinančių 
metų Renginių Kalendorius, įvyks ketvirtadienį, lapkričio 28 dieną, 7 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Norwood. Kviečiami dalyvauti organizacijų atstovai.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

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“PaS Al d O nq” 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.

BC.alėdll"ie Eglute 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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

52-qjq Sporto Šventę,
kuri įvyks š.m. gruodžio 27-31 dienomis Adelaidėje.
52-osios Sporto Šventės šeimininkai yra ALSK “\Vtis”.

Primename visiems klubams sumokėti ALFAS Valdybai $30 metinį mokestį.
Iki malonaus pasimaty mo 52-oje Sporto Šventėje Adelaidėje.

ALFAS Valdyba

/

JEIMOJ DIENA - GEGUŽINĖ
Gruodžio 8 dieną, šeštadienį, 12 vai. Lietuvių Namuose Pettitt Park, Geelong.

Šaltus užkandžius, salotas ir pyragus parūpins Apylinkės Valdyba.
Bendruomenės nariai dalyvauja nemokamai, kitiems - $10 ameniui.

(Priminimas: Geelongo lietuvių bendruomenės nario mokestis $5 metams.)
Kalėdų Senelis atvyks raudonu MG.
(Tėvus prašome užrašytas dovanas atvežti iki 12.30 vai.)

Gėrimus atsineškite patys.
Geelongo Apylinkės Valdyba

Dėmesio Sydnėjaus Lietuviams!
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba sekmadienį, šaukia neeilinį ALB Sydnėjaus 

Apylinkės susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 8 dieną, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo viršutinėje salėje (Bankstowne).

Dienotvarkėje: Sydnėjaus Apylinkės inkorporacijos patvirtinimas.
Kviečiame ir raginame visus Sydnėjaus lietuvius gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.... „New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia. Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis. Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North. SA 5045
Hours of Business: Monday-Friday

Jurisdiction:......Victoria and Tasmania........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Maloniai kviečiame į

liauju 2003 įlietų Sutikimą.
kuris prasidės gruodžio 31 d., antradienį, 22 vai. vak., Sydnėjaus Liet. Klube.
Visą naktį su jumis bus populiari dainininkė Rita Kagan.

Visus nudžiugins gausūs, skanūs ir įvairūs patiekalai, 
įdomi loterija, šokiai visą naktį.

Bilieto kaina - $70. Prašome skambinti tek: 9836 2759 arba 0403 586 915 ir iš 
anksto užsisakyti stalus. Šeštadieniais ir sekmadieniais galima užsisakyti virtuvėje 
“Pas Aldoną”.

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 tek: 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 3 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandįjcje 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.

Mūsų Pastogė Nr.47, 2002.11.25, psl. 8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0001
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0002
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0003
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0004
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0005
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0006
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0007
	2002-11-25-MUSU-PASTOGE_0008

