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Lietuva pakviesta į NATO Prez. George W.Bush Vilniuje
Praha, lapkričio 21 diena (ELTA). 

Lietuva kartu su Latvija ir Estija bei dar 
keturiomis buvusio sovietinio bloko 
valstybėmis iš Rytų Europos oficialiai 
pakviesta stoti į Šiaurės Atlanto sutar
ties organizaciją (NATO). Atitinkamą 
pareiškimą Čekijos sostinėje Prahoje 
vykstančiame NATO aukščiausio lygio 
susitikime lapkričio 21 dieną paskelbė 
organizacijos generalinis sekretorius 
lordas George Robertson.

Pilnaverte NATO nare Lietuva kartu su kitomis naujokėmis taps 2004 metais, kai bus 
pasirašyta stojimo sutartis ir visos 19 dabartinių NATO valstybių ją ratifikuos.

JAV Prezidentą G.W.Bush ir jo žmoną Laura Vil
niaus oro uoste sutiko Lietuvos Prezidentas V.Adam
kus su žmona Alma.

Lietuvos įvykių apžvalga

Ką Lietuva įneš į NATO
Vilnius, lapkričio 21d. Lietuva įneš į 

NATO neapsakomo atkaklumo ir tvirtybės 
dvasios, trečiadienį (lapkričio 20 d.) inter
view LNK televizijai pareiškė JAV Prezi
dentas George W.Bush. "Aš sakau pasau
liui, kad Baltijos valstybės žino, ką reiškia 
gyventi baimėje, neturint laisvės. Amerikai 
ir kitoms valstybėms svarbu turėti tokius 
sąjungininkus. Laisvės, stiprybės šaltinis - 
tai yra labai svarbu ”, - pabrėžė Jungtinių 
Valstijų Prezidentas.

G.Bush įsitikinęs, jog Lietuva, pakviesta 
į Šiaurės Atlanto aljansą, drauge su Ame
rika kovos prieš naują grėsmę - terorizmą.

"Geriausia tai daryti kartu. Todėl NATO 
misija - kovoti už laisvę ginantis nuo tų, 
kas nori Ją griauti. Mes turime dalytis 
žvalgybine informacija, bendradarbiauti 
karinėje srityje, atimti iš teroristų pinigus. 
Yra ką veikti”. - bendradarbiavimo gaires 
nubrėžė G.Bush.

Anot Amerikos vadovo. Rusija jau ne
kelia pavojaus, ir jis ketinąs paraginti Ru
sijos žmones nebijoti NATO plėtros Rusi
jos sienų link. "Rusija yra svarbi šalis. Ji 
gali tapti šalimi, pagrįsta vertybėmis, ku
riomis mes tikime, nes tai yra vertybės, ku
rios leidžia žmogui jaustis geriausiai. Aš 
mėgstu sakyti žmonėms — laisvė nėra Ame
rikos dovana, laisvė - Visagalio dovana. 
Aš tuo tikiu. Laisvė svarbi bet kuriai valsty
bei - atsakydamas į klausimą apie požiūrį 
į Rusijos Prezidentą Vladimir Putin’ą ak
centavo JAV Prezidentas. G.Bush manda
giai teigė, jog jam didelė garbė būti pa
kviestam į Lietuvą.
Baltija nebepriklausys nuo Rusijos

Vilnius, lapkričio 21 d. Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) lyderis Vy
tautas Landsbergis, žinią apie Lietuvos 
pakvietimą į NATO išgirdęs Paryžiuje, ma
no, jog taip galutinai užbaigtas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos priklausomybės nuo 
Rusijos etapas.

Anot V. Landsbergio, pakvietimas į 
NATO pavertė Baltijos šalių okupacijos 
faktą istorija. O laikui bėgant žmonės šį 
faktą visai pamirš, sako politikas. “Ši diena 
padės Rusijai galutinai suvokti, kad mes 
esame suverenios valstybės ir turime teisę 
savarankiškai spręsti savo likimą. Daugelis 
su sovietine okupacija susijusių faktų da
bar taps tik istorija ”, - sakė politikas.

V. Landsbergis taip pat pabrėžė, jog 

“Lietuvos pakvietimas į aljansą ne tik pa
didinsjos saugumo garantijas, bet ir teigia
mai paveiks Lietuvos piliečių jausmus bei 
mentalitetą “Žmonės greičiau pajus lais
vę ir visiškai pamirš apie baimę. Ją pamirš 
ir politikai. Ramiai, be bauginimų, be pa
taikavimų mes galėsime tęsti savo valstybės 
kūrimą ”.

Vytautas Landsbergis, kuris vadovavo 
Lietuvos nepriklausomybės taikingai ko
vai, teigė, kad Lietuvos pakvietimas į 
NATO yra milžiniškas žingsnis į visišką 
išsilaisvinimą ir nepriklausomybę. "Labai 
džiaugiuosi, kad pasiekėme savo pagrindi
nį nacionalinį ir strateginį tikslą. Lietuva 
laimėjo ",- kalbėjo V. Landsbergis. “Tačiau 
iki visiškos narystės NATO dar teks nema
žai padirbėti

V. Landsbergis pabrėžė, jog Lietuva 
kelyje į NATO nebuvo vieniša. Stipriausia 
mūsų atrama tapo JAV. "Džiaugiamės, kad 
JAI7 politika šioje srityje buvo nuosekli. 
Daug padėjo ir kaimyninė Lenkija ", - pa
brėžė V. Landsbergis.

Lietuva gavo vieną geriausių 
įvertinimų

Praha, lapkričio 21 d. Kvietimą Lietuvai 
tapti NATO nare Prezidentas Valdas Adam
kus vertina kaip didelį įsipareigojimą Eu
ropai ir pasauliui. “Tai iš mūsų pareikalaus 
ypatingai didelių pastangų, kadangi tų 
pastangų rezultatus vertins tie, kurie 
šiandien mus priėmė”, - ketvirtadienį 
(lapkričio 21 d.) spaudos konferencijoje 
Prahos Kongresų rūmuose, kur vyksta 
NATO viršūnių susitikimas, pažymėjo 
Lietuvos Prezidentas.

“Tuo požiūriu galbūt nesu tas, kuris 
džiūgaučiau, visiškai neatsižvelgdamas į 
tai, ką reikės atidirbti. Bet tuo pačiu džiau
giuosi, kad esame ten, kur visuomet pri
klausėm ir esame pakviesti su visa atsa
komybe dalyvauti tų struktūrų statyboje ”, 
- teigė V. Adamkus. Pasak jo. tai vienas ge
riausių įvertinimų, kurį gali gauti šalis. 
Prezidentas V. Adamkus priminė, jog 
siekiant pilnateisės NATO narės statuso, 
Lietuvos dar laukia nemažai reformų.

“Tuo pačiu, aišku, bus pareikalauta iš 
mūsų, visų Lietuvos piliečių, tam tikrų net 
ir aukų. Tam tikrą dalį to, ką galėtume 
padaryti savo reikmėms, turėsim atiduoti 
bendriems NATO ir bendriems Europos 
įsipareigojimams ”, - spaudos konferencijoje
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Renaldas Gabartas

Keliolikos minučių kalbą, ku
rią Prezidentas Bush pasakė Vil
niaus Rotušės aikštėje, užkrėtė 
tūkstančius susirinkusiųjų Vil
niaus senamiestyje ir šimtus tūks
tančių istorinį vizitą stebėjusiųjų 
per televiziją. Jaunimas buvo apim
tas euforijos, o nemažai vyresnės 
kartos žmonių netgi braukė ašaras 
- viltys sulaukti dienos, kai Lie
tuva de facto taps visateise demo
kratinio pasaulio dalimi, išsipildė.

“Ši diena yra didi Lietuvos, vi
sų Baltijos valstybių, NATO ir laisvės kovų 
istorijoje. Man garbė šiandien būti su jumis 
ir pasidžiaugti žinia, kad esate pakviesti į 
aljansą. Baigėsi ilga ir tamsi baimės, ne
tikrumo, vienatvės naktis. Jūs įsiliejate į 
stiprią ir augančią NATO šeimą. Mūsų 
sąjunga yra pasiryžusi ginti savo nares. Tie, 
kurie pasirinktų Lietuvą savo priešu, tap
tų ir Jungtinių Amerikos Valstijų priešu. 
Agresijos akivaizdoje jums niekada nebe
teks kovoti vieniems ”, - pareiškė Preziden
tas Bush susitikime su Vilniaus Rotušės 
aikštėje susirinkusiais žmonėmis ir sulaukė

“Atlaikėme nelengvus išbandymus”
Kariuomenės Dienos proga LR Krašto apsaugos ministrą Liną Linkevičių 

klausinėjo “Mūsų Pastogės” bendradarbė Lolita Kalėda (Sydney). Red.

Lolita Kalėda: Gerbiamas Ministre, 
sveikinu Jus su įstojimu į NATO, Kariuo
menės Diena ir "Mūsų Pastogės” skaitytojų 
vardu linkiu kūrybinės sėkmės visuose Jū
sų projektuose bei politiniuose "mūšiuo
se”. Australijos lietuviai Lietuvos kariuo
menės veikla domisi ir informaciją su di
deliu dėmesiu seka ne tik "Mūsų Pasto
gės”, bet ir "Kario”, "Kardo”puslapiuose. 
Krašto apsaugos ministro kėdėje per du 
kartus jau esate daugiau nei penkeri me
tai, o tai pusė laiko kaip ir pati ministeri
ja egzistuoja. Pridedant dar trejus metus, 
per kuriuos dirbote Briuselyje nepapras
tuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi LR 
misijoje prie Šiaurės Atlanto Sutarties Or
ganizacijos (NATO) ir Europos Sąjungos 
(ES), — tai didelis kaip politiko pasieki
mas. Iš savo prisiminimų dirbant Krašto 
apsaugos ministerijoje, mūsų skaityto
jams noriu pasakyti, kad ministras Linas 
Linkevičius gimtadienio dieną su gėlyte ir 
gražiu žodžiu pasveikindavo ir valytoją ir 
departamento direktorių. Jo pagarba ir 
dėmesys žmogui suteikė svarbios reikšmės 
jo stabilioje ir tvirtoje politiko karjeroje.

Pirmasis klausimas- apie Jūsų sutiktus 
bei Krašto apsaugoje dirbančius žmones. 
Krašto apsaugos sistemoje darbuojasi ir 
išeivijos lietuviai, sugrįžę į tėvynę padėti 
kurti stiprias bei vakarietiškus standartus 
atitinkančias karines pajėgas. Gal paminė
kite mūsų skaitytojams kiek tokių atvykė- 
lių-sugrįžėlių dirbo ir tebedirba, bei jų 
nuveiktus darbus.
Ministras: Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Jonas Kronkaitis yra 
iš JAV. Prieš tai Krašto apsaugos minis
terijoje dirbo jo kolegos - atsargos pulki- 

ovacijų protrūkio bei skandavimo “ačiū”.
Replikavęs “nėra už ką”, JAV Preziden

tas George W.Bush priminė, kad Amerika 
niekada nepripažino Lietuvos valstybės 
okupacijos ir visada tikėjo, kad bus panai
kintos dirbtinės padalijimo'linijos, kurias 
sukūrė diktatoriai. “Šiandien susiskaldymas 
jau praeityje. Daugiau jokių miunchenų, 
daugiau jokių  jaltų. Jūsų reikia NATO. Jūs 
stiprinsite mūsų saugumą, kaip ir kitos 
tautos stiprins jūsų saugumą“, - sakė jis.

Išreikšdamas padėką už tokią poziciją
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LR Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius.

ninkai Algimantas Garsys ir Romas Kili- 
kauskas. Dabartiniai mano patarėjai iš JAV 
sugrižę: atsargos pulkininkas leitenantas 
Donatas Skučas ir atsargos pulkininkas 
Edmundas Čepas.

Jų patirtis mums yra svarbi. Tačiau ne 
mažiau svarbu išugdyti ir savo karininkus. 
Džiaugiuosi, kad daugiau kaip tūkstantis 
mūsų kariškių ir civilių per pastaruosius 
kelerius metus gilino žinias Vakarų šalių 
karinėse mokymo įstaigose, įgijo patyrimo, 
ir jau dabar sudaro mūsų specialistų 
branduolį.
L.K.: Kaip Lietuvos Respublikos pilietis 
kokią naudą matote Lietuvai įsijungus į 
NATO?
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Lapkričiais d. Italijos apeliacinis teis
mas panaikino ankstesnį sprendimą ir pri
pažino buvusį Italijos ministrą pirmininką 
Giulio Andreotti kaltu dėl žurnalisto Mino 
Pecorelli nužudymo 1979 metais. Pecorelli 
norėjęs atskleisti Andreotti santykius su 
Mafijos vadovais, tad Mafija jį nužudžiusi 
Andreotti prašymu. S3 metų amžiaus Giulio 
Andreotti apskundė teismo sprendimą 
kasacine tvarka. Kiekvienu atveju, dėl jo 
senyvo amžiaus, jam nereikės kalėti priteis
tų 24 metų. Kasaciją atmetus, bus pasiten
kinta namų areštu.
♦ Lapkričio 13 d. audros sužalotas prie 
šiaurinės Ispanijos krantų, tanklaivis 
“Prestige” lūžo puriau ir paskendo lapkričio 
19 dieną, prieš tai nutemptas į Atlantą apie 
200 km. nuo Cap Finisterre. Bahamoje 
registruotas, graikų įgulos aptarnaujamas, 
rusų firmos nuomojamas tanklaivis vežė 
70 000 tonų naftos, kuri liejasi į jūrą ir graso 
gamtine katastrofa Ispanijos. Portugalijos ir 
net Prancūzijos pajūriui.
♦ Izraelio vyriausybė atšaukė ankstesnį 
teigimą, kad lapkričio 15 dieną palestiniečiai 
nužudė 12 žydų naujakurių, grįžtančių iš 
maldų prie Abraomo kapo Hebrone. Viri 12 
žuvusiųjų buvę Izraelio kariai arba po
licininkai.
♦ Lapkričio 20 d. į opoziciją perėjusi 
Izraelio darbiečių partija išsirinko naują 
lyderį. Tai pacifistinių pažiūrų Haifos 
burmistras, buvęs generolas Amram Mitzna. 
Jis yra žinomas kaip mokąs rasti bendrą kal
bą su palestiniečiais, kurių daug gyvena Hai
fos mieste. Naujasis lyderis pažadėjo per 
vienerius metus iškraustyti žydų naujaku
rius iš Gazos ruožo, jei Izraelis jį išrinks 
ministru pirmininku per sausio 28 dienos 
rinkimus.
♦ Lapkričio 21 d. Indonezijos policija

. . . . . . . . *• .. • . .
Lietuvos įvykių apžvalga
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teigė V. Adamkus. Pasak jo, tai pareikalaus 
ir susiklausymo, ir aukšto pilietiškumo 
parodymo, ir pajėgumo įrodymo visai Eu
ropos bendruomenei.

Laukia ir ES narystė
Lietuva ir dar devynios narystės Euro

pos Sąjungoje (ES) siekiančios šalys šios 
organizacijos narėmis turėtų tapti ne vėliau 
kaip 2004 metų kovo 4 dieną. Balsavimas 
dėl dokumento numatytas šios dienos po
sėdyje, iki derybų dėl narystės ES pabaigos 
likus trims savaitėms. Iki narystės Europos 
Sąjungoje - 500 dienų.

Viešosios apklausos duomenimis lap
kritį Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą 
remia didžiausias gyventojų skaičius per 
visą rengimosi narystei laikotarpį - 61.8 %. 
Spalį šią poziciją palaikė 54.5%. Tyrimą 
atliko viešosios nuomonės tyrimo centras 
“Vilmorus”. Šiuo metu Lietuva su ES yra 
baigusi derėtis dėl 28 iš 31 derybinio sky
riaus. Iki gruodžio vidurio lieka suderinti 
Žemės ūkio. Finansų ir biudžetinių nuo
statų skyrius bei Kitų klausimų skyrių, į 
kurį gali patekti visa, kas nepateko nė į 
vieną kitą derybinį skyrių. Pastaruoju metu 
parama narystei ES išaugo ir Latvijoje bei 
Estijoje. Spalio duomenimis Latvijoje už tai 
būtų balsavę 49.1%, Estijoje - 58%.

Kai kurie NATO užsakymai
Vilnius, lapkričio 21d. Vilniaus darbo 

drabužių bei kitų siuvinių ir odos dirbinių 
bendrovė “Skalmantas” vien šiemet pagal 
NATO užsakymus pagamino ir pardavė 
produkcijos daugiau nei už 1.7 mln, litu 
Tikimasi, kad, Lietuvą pakvietus tapti šios 
organizacijos nare, jos struktūrų užsakymų 
daugės. Pagal NATO užsakymus “Skal
mantas” produkciją jo narėms tiekia jau 
daugiau nei trejus metus. 

suėmė 35 metų Imam Samudra, kaltinamą 
suplanavus ir prižiūrėjus sprogimus Bali 
saloje, užmušant porą šimtų turistų. Samudra 
suimtas autobuse, kuris iš Javos salos keltu 
vyko į Sumatros salą. Kovojęs Taliban eilė
se Afganistane ir ten išėjęs teroristinį 
apmokymą. Imam Samudra kaltinamas ir 
bažnyčių sprogdinimu Javos saloje 2000 
metais.
♦ Lapkričio 21 dieną Hamas organizacijos 
narys susisprogdino Jeruzalėje keleivių 
pilname autobuse. Su juo žuvo dar 10 kelei
vių, apie 50 sužeistų. Daugelis sužeistųjų yra 
vaikai, važiavę į mokyklas. Sekančią dieną 
Izraelio kariuomenė užėmė Betliejų, iš kurio 
kilęs savižudys palestinietis, ir susprogdino 
trejetą namų bei suėmė tardymui daug pa
lestiniečių aktyvistų.
♦ Lapkričio 22 d Izraelio kariai suiminėjo 
įtariamus palestiniečius Janin pabėgėlių 
stovykloje Vakariniame krante. Izraelio karys 
nušovė iš pastato išeinantį Jungtinių Tau
tų tarnautoją britų inžinierių Iain Hook. 
Izraelio paaiškinimu, inžinierių nušovęs 
karys pamatęs mobilų telefonąjo rankoje ir 
pamanęs, kad tai granata.
♦ Šių metų pasaulio grožio karalienės
rinkimai turėjo įvykti Nigerijos sostinėje 
Abuja, nes Nigerijos atstovė buvo išrinkta 
Miss World 2001. Prieš grožio karalienės 
rinkimus protestavo Nigerijos musulmonai. 
Lapkričio 20 d. musulmonai įsižeidė dėl 
straipsnelio viename iš laikraščių. Tuoj 
prasidėjo riaušės Kadunoje, kurios persime
tė į Lagos ir pasiekė Abuja. Buvo deginamos 
bažnyčios, o atsikeršijant ir mečetės. Per porą 
dienų riaušėse žuvusių skaičius viršijo 200, 
daug daugiau sužeistų. Grožio karalienės 
rinkimų finalas skubotai perkeltas į Londoną. 
Rinkimuose dalyvauja ir Miss Australija 
(Nicole Gazai). □

"Gaminame diržus, odinius dėklus du
jokaukėms bei kitai karinei amunicijai, 
kuprines, tinklus nuo uodų ir moskitų, 
kelnes, šortus, striukes bei kitus kariškus 
drabužius”, -sakė “Skalmanto” vyriausioji 
buhalterė Jolanta Meškonienė. Šiemet jau 
patiekta 7 500 diržų už 158 000 litų, 9 500 
dėklų už 175 000 litų, beveik 10 000 
kuprinių už 337 000 litų, panašus kiekis 
tinklų. Iš viso per dešimt šių metų mėnesių 
“Skalmanto” apyvarta pasiekė 10 mln. litų, 
išjos vien spalį buvo 2 mln. litų. Per metus 
bendrovė planuoja parduoti produkcijos iki 
14 mln. litų. Bendrovės apyvarta 2001 me
tais buvo 11.5 mln. litų, ikimokestinio pelno 
uždirbta 0.6 mln. litų.

Nejaukios sutartys
Vienas sunkiausių šiandien Lietuvos 

politikos klausimų - kaip vertinti Europos 
Sąjungos ir Rusijos bendrą 2002 m. lap
kričio 11 d. pareiškimą dėl tranzito ryšių 
tarp Karaliaučiaus-Kaliningrado ir tikrosios 
Rusijos? Lietuva nedalyvavo Briuselio su
sitikime, tarsi derybose, ir ši aplinkybė 
padėjo Rusijai laimėti du iš anksto skelbtus 
dalykus: 1) derėtis dar prieš tai, kai Lietuva 
taps Europos Sąjungos nare, taigi derėtis 
dėl Lietuvos suvereniteto be Lietuvos; 2) 
išskirti vieną Lietuvą reikalaujant sau išim
tinių teisių tos silpnesnės ir svyruojan
čios kaimynės sąskaita, teigia Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) pirmi
ninkas Seimo narys Vytautas Landsbergis. 
Taip sakoma pareiškime “Dėl Briuselio dek
laracijoje ignoruotų Lietuvos nuostatų”.

Parama NATO narystei
Vilnius, lapkričio 19 d. Ant didžiojo 

Baltijos jaunimo plakato, kuris NATO vir
šūnių susitikimo metu buvo eksponuojamas 
Prahoje, savo delno atspaude pasirašė ir 
Prez. Valdas Adamkus. Tokią simbolinę 

-Baltijos valstybių priėmimo j NATO para-

George W. Bush...
Atkelta iš 1 psL
oficialusis Vilnius Prez. Bush’ui šeštadienį 
(lapkričio 23 d.) anksti rytą Prezidentūroje 
įteikė vieną pačių garbingiausių apdova
nojimų - Vytauto Didžiojo ordino Didįjį 
kryžių. Prezidentas Valdas Adamkus, prieš 
įsegdamas į aukštojo svečio švarko atlapą 
įspūdingąjį pagarbos simbolį, pareiškė, kad 
tai visos lietuvių tautos dėkingumo ženk
las už nuoseklią JAV pagalbą siekiant na
rystės NATO.

Šeštadienį (lapkričio 23 d.) Prezidento 
dekretu Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinais taip pat buvo apdo
vanota 13 JAV vadovą lydėjusios delega
cijos narių už jų asmeninį indėlį remiant 
Lietuvos transatlantinę integraciją.

Po oficialaus apdovanojimo Lietuvos ir 
JAV prezidentai dar pasikeitė atminimo 
dovanomis - Prezidentui George W.Bush 
buvo įteikta gintaro skulptūra “Baltijos 
vėjas”, vaizduojanti burlaivį, supamą 
Baltijos jūros bangų. Prezidentas Valdas 
Adamkus dovanų gavo krepšinio kamuolį 
su vieno žymiausių NBA krepšininkų 
Michael Jordan autografu.

Po poros valandų Rotušės aikštėje su
sirinkusiems žmonėms drauge su JAV 
Prezidentu buvo pristatyti Latvijos ir Esti
jos vadovai - Vaira Vike-Freiberga bei 
Arnold Rilūtel.

Visi keturi prezidentai spėjo surengti 
trumpą susitikimą ir aptarti didžiausias 
pastarojo meto permainas Baltijos šalių 
gyvenime. Prezidentas George W.Bush bu
vo patikintas, jog naujieji Aljanso nariai 
atsakingai vertina buvimo NATO įsiparei
gojimus ir yra pasirengę prisidėti prie

JAV Prezidentas George W. Bush pasveikino 
busimąjį Lietuvos karininką

Vilnius, lapkričio 21d. 
(ELTA). Prahoje vykstan
čioje Atlanto sutarties jau
nimo asociacijos konferen
cijoje JAV Prezidentą Geor
ge W.Bush pristatęs Gedri
mas Jaglinskas susilaukė 
išskirtinio Amerikos vadovo 
dėmesio.

Kaip sužinojo ELTA, bu
simasis Lietuvos karininkas 
buvo pristatytas Prezidentui 
G. W.Bush prieš oficialiąją 
dalį. JAV Prezidentas labai 
draugiškai paspaudė G.Jag- 
linskui ranką ir, pakvietęs JAV valstybės 
sekretorių Colin Powell bei kitus savo de
legacijos narius, supažindino. Po to 
Prezidentas George W.Bush pridūrė, kad jie 
įsidėmėtų šį vaikiną iš Lietuvos, studijuo
jantį Amerikos karinėje mokykloje.

G.Jaglinskas šiuo metu mokosi JAV 
karinės aukštosios mokyklos West Point 
ketvirtame kurse.

Po oficialios Gedrimo Jaglinsko kalbos 
apie West Point’ą, kurio studentai iš įvairių 
kraštų tarsi sujungia Amerikos ir Europos 
žemynus, lietuvis konferencijos auditorijai 
pristatė JAV Prezidentą.

Pradėdamas savo kalbą JAV Prezidentas 
G. W.Bush kreipėsi į G.Jaglinską vardu, 
prašydamas perduoti West Point’o kariū
nams linkėjimus ir Prezidento pagarbą. O 
busimajam Lietuvos karininkui Gedrimui 
Jaglinskui JAV Prezidentas pasakė: “West 

mos formą sugalvojo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos jaunimo organizacijų atstovai, vienu 
autobusu keliaujantys i Praha ir pakeliui 
agituojantys už NATO. Plakatas, ant kurio 
taip pat yra pasirašiusi Latvijos Prezidentė 
Vaira Vike-Freiberga. yra maždaug 7 metrų 
ilgio ir 1.5 metro pločio. Apibrėžti savo 
delną ir po to jame pasirašyti buvo galima 
akcijos “Kita stotelė - NATO” metu. Ši ak

saugumo ir stabilumo užtikrinimo. Nors 
tiesiogiai apie galimą Baltijos šalių daly
vavimą operacijoje Irake plačiau nebuvo 
kalbama, JAV vadovas buvo patikintas, kad, 
iškilus būtinybei, Lietuva, Latvija ir Estija 
stovėtų petys į petį su Jungtinėmis Ameri
kos Vilstijomis ir, pagal galimybes, prisidėtų 
prie saugumo operacijų turimais ištekliais.

JAV Prezidento žmona Laura Bush ap
silankė Vilniaus universitete. Ją lydėjo Pre
zidento Valdo Adamkaus žmona Alma bei 
JAV ambasadoriaus Vilniuje žmona Marie
lla Tefft. Universitete Laurai Bush buvo 
parodyta biblioteka, kur jį apžiūrėjo pir
mąją lietuvišką knygą - Martyno Mažvy
do “Katekizmą”. Beje, prieš ištekėdama už 
Prezidento, ji buvo bibliotekininkė. Ji iki 
šiol domisi šia sritimi, remia įvairių knygų 
festivalių organizavimą, taip pat daug dir
ba vaikų švietimo srityje.

JAV Prezidento George W.Bush viešna
gės metu Vilnius buvo tapęs vienu labiau
siai saugomų miestų Europoje. Neatsi
tiktinai šeštadienio naktis, kurią Lietuvos 
sostinėje praleido JAV Prezidentas, buvo 
labai rami - mieste užregistruota gerokai 
mažiau nusikaltimų nei įprasta, nebuvo 
pavogtas nė vienas automobilis. Tvarka 
mieste rūpinosi daugiau nei tūkstantis 
policijos pareigūnų (padėti kolegoms į sos
tinę atvyko Viešosios policijos mobiliųjų 
kuopų pareigūnų iš visų šalies apskričių) 
bei įspūdingas būrys specialiųjų tarnybų 
agentų.

Vienas nedaugelio egzotiškų nuotykių 
- JAV slaptosios tarnybos agento pažintis 
su sostinės vagiais, kurie naktiniame klube 
jam nugvelbė striukę su dokumentais, tar
nybiniu pažymėjimu, specialiu ženkleliu ir 
mobiliuoju telefonu. □

Point 'ui yra garbė, kad jūs 
ten mokotės, o Lietuva gali 
jumis didžiuotis”.

Lietuvos kariuomenės 
vadovybės atstovei spaudai 
G.Jaglinskas telefonu papa
sakojo, kad jis jau seniai ži
nojo, jog jam teks kalbėti 
Atlanto sutarties jaunimo 
konferencijoje pristatant 
JAV Prezidentą. Tačiau ši 
užduotis ėjo per Amerikos 
slaptąsias tarnybas, todėl 
apie tai niekas daugiau ne
žinojo. Vaikinas sakė, kad jis 

pats turėjo parengti trumpą, 1.5 minutės, 
kalbą ir jautė, kad jam parodytas didelis 
pasitikėjimas. G. Jaglinskas mano, kad tai 
atspindi ir Amerikos gerą Lietuvos karinių 
pajėgų vertinimą bei pasitikėjimą.

Gedrimas Jaglinskas gimė 1979 m. 
Kaune. Baigęs gimnaziją jis įstojo į Kauno 
Technologijos universiteto Vadybos fakul
tetą. Puikiai mokėsi anglų kalbą, jam sekėsi 
tikslieji mokslai. Po pirmo kurso Gedrimas, 
pamatęs skelbimą apie priėmimą į West 
Point’ą, nutarė išbandyti laimę ir jam pa
sisekė. Jau ketvirtus metus mokydamasis 
Amerikoje vaikinas sakė nesigailįs dėl tokio 
kariško sprendimo ir ruošiasi grįžti tarnauti 
Lietuvos kariuomenėje.

Konferencijoje dalyvaujanti jaunimo 
delegacija iš Lietuvos į Čekiją atvyko kartu 
su kitų Baltijos šalių atstovais autobusu 
BALTBUS. □ 

cija vyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos mies
tuose, kai juose buvo sustojęs Baltijos jau
nimo autobusas BALTBUS. Akcijos inicia
toriai taip pat parengė ir viešai pristatė Bal
tijos jaunimo manifestą, skelbiantį apie 
jaunimo paramą Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
narystei NATO.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LG7IC biuleteniais.
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Spaudos reikalai
Sekmadienį, lapkričio 17 d., Sydnėjaus 

Lietuvių Klube įvyko Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungos, kuri leidžia 
savaitraštį “Mūsų Pastogė”, metinis susi
rinkimas. Kadangi dienotvarkė numatė 
metinės loterijos traukimą ir diskusijas 
savosios spaudos reikalais, susirinkimas 
patraukė gan daug susidomėjusių dalyvių.

Susirinkimui pirmininkavo Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Patašius, protokolavo 
Valdybos sekretorius Kęstas Protas. Savo 
metinį pranešimą pirmininkas pradėjo pri
minimu. kad. deja. Sąjungos eilės pastebi
mai ’Lėtėja ir per tą laiką amžinybėn iške
liavo keli nariai (Kostas Bagdonas, Albinas 
Giniūnas. Bronius Stašionis, anksčiau 
tekstus rinkusios Dalė Šumskienė ir Danutė 
Donielaitė-Karpavičienė). Jie buvo pagerbti 
susikaupimo minute.

Pirmininkas pranešė, kad per pastaruo
sius metus “Mūsų Pastogės” personalas ne
sikeitė. Redaktore jau antri metai darbščiai 
ir sėkmingai dirba Dalia Donielienė. Redak
cijos Kolegijoje tebėra Antanas Laukaitis, 
Kęstas Protas ir Vytenis Šliogeris. Tekstų 
rinkimą atlieka Jadvyga Dambrauskienė ir 
Nijolė Bartkuvienė. o ekspedicija rūpinasi 
Nijolė Bučinskienė, padedama savo vyro 
Algio.

Pirmininkas padėkojo gan gausiems 
savaitraščio talkininkams. Tai - apžvalgi
ninkai dr. Algis Kabaila. Anskis Reisgys. 
dr. Danius Kairaitis, dr. Vytautas Doniela 
ir metų bėgyje įsijungęs Vincas Bakaitis. 
Šalia jų turinį nuolat šauniai praturtina 
Alena Karazijienė (Aliutė), Stasys Mont- 
vidas (Pijušas), Isolda Poželaitė-Davis AM, 
Antanas Laukaitis ir kt. Netrūksta repor
terių ir iš kitų miestų, kuriuos būtų sunku 
visus išvardinti, tad Bendruomenės veikla 
yra užfiksuojama gan plačiai ir patikimai 
Pastaruoju metu energingai prisideda syd- 
nėjiškė, buvusi vilnietė Lolita Kalėda ir - 
ryškiomis digitalinėmis nuotraukomis - jos 
vyras Danny Kalėda.

Kadangi jau kelinti metai redakcinis 
darbas vra atliekamas kompiuteriais, o jiems 

kartais reikia specialistų dėmesio, nemažai 
pagalbos buvo susilaukta iš ištvermingo 
Petro Viržinto, taip pat ir iš dr. Algio Ka- 
bailos, Danny Kalėdos. Antano Mikaus. 
Pirmininkas jiems išreiškė nuoširdžią pa
dėką. nes šitaip buvo išvengta didokų 
priežiūros išlaidų. Pirmininkas taip pat bu
vo labai dėkingas Sąjungos finansų revi
zoriui Algiui Milašui. kuris - nors jau gy
vendamas tolokai - Sąjungos knygas su rei
kalingu profesionalumu tikrina be atlygi
nimo. Didelė padėka ir “Mūsų Pastogės” 
platintojams kituose miestuose.

Pirmininko žodžiais, finansinė prane
šimo dalis yra liūdnesnė. Pirmiausia, dėl 
sveikatos bei mirčių mažėja prenumera
torių skaičius. Jei praėjusiais metais vien 
Australijoje jų buvo dar beveik 800, šiuo 
metu, išbraukus beviltiškus skolininkus 
ir mirusiuosius, yra tik 702 (be to, 36 už
sienyje, iš jų 18 Lietuvoje). Nors išeiviš- 
kosios spaudos padėtis niekada nebuvo 
lengva, visgi kvėpuoti buvo lengviau, kai 
seniau “Mūsų Pastogė” turėdavo ne ma
žiau 1000 prenumeratorių. Gan pastebi
mai krintantis prenumeratorių skaičius 
bei palikimų stoka atsispindi ir dabarties 
finansinėje būklėje. Įsidėmėtina, kad su
mažėjo atsargos kapitalas, kritęs nuo S23 
000 iki $8 000. (Finansinė apyskaita buvo 
atspausdinta MP n r. 46) Šitos priežastys 
vertė metų viduryje pakelti metinę prenu
meratą nuo $55 iki $65, tačiau pravartu 
suprasti, kad ir dabar “Mūsų Pastogės” 
prenumerata yra pigesnė nei. sakysim, 
latvių ir estų savaitraščių, kurie jau artė
ja prie $100. Kalbėdamas apie leidybos 
išlaidas, pirmininkas prašė suvokti, kad, 
jei prenumeratoriui vienas numeris kai
nuoja $1.20, vien paštas atsiima 40-50 
centų! ‘ -

Pirmininkas pabrėžė, kad prenume
rata padengia tik nepilnai pusę leidimo 
išlaidų. Šiek tiek surenkama iš skelbimų, 
užuojautų bei metinės loterijos, o dėme
singi skaitytojai dar padeda ir asmeni
nėmis aukomis, kurios pastaraisiais me

lš kaires: LB SS pirm. Vytautas Patašius, sekretorius 
Kęstutis Protas. Lolitos Kalėdos nuotr.

tais išties pagausėjo. Už tai leidėjai yra 
labai dėkingi. Tačiau gan didelę normalių 
išlaidų dalį turi padengti stambiosios au
kos, kurios ateina iš savų organizacijų bei 
palikimų - tačiau palikimai, žinoma, yra 
nepaprastai nereguliarus dalykas. Sekan
čius 2003 metus turėtų gelbėti numato
mas $10 000 palikimas, bet jo garimas 
dar nėra užtikrintas.

Susidarius šitokiai padėčiai žūtbūt reikia 
mažinti leidybos išlaidas, todėl sekančiais 
metais vra numatoma išleisti du sujungtus 
MP numerius, būtent Velykoms ir Valstybės 
Dienai. Sąjungos Valdybos nuomone, jau 
neišvengiamai atėjo laikas kreiptis i tokias 
centrines ir finansiškai pajėgesnes Aus
tralijos lietuvių institucijas kaip Australijos 
Lietuvių Fondas, nes be solidesnės paramos 
savaitraščiui gręsia nykimas, netgi visiškas 
sunykimas.

Sekanti susirinkimo dalis buvo skirta 
Valdybos rinkimams. Pirmininkas pranešė, 
kad pagal pernykščio susirinkimo nutarimą 
metų bėgvįe į Valdvbą buvo kooptuotas 
šeštasis narys, būtent Anskis Reisgys. 
Neatsiradus papildomų kandidatų į Valdy
bą. buvo perrinkti dr. \Mautas Doniela. 
Vytautas Patašius ir Anskis Reisgys.

Traukiant metinę loteriją paaiškėjo ketu
ri laimingieji: E.Bagdonas.(McDovvall. 

Qld), M.Loda (Pt. Macquarie. 
NSW), A. Laukaitis (Ashield. 
NSW) ir V.Mickevičius (Como 
West. NSW). Laimingieji nume
riai ir prizai buvo paskelbti MP 
n r. 47.

Susirinkimą įdomiai pratęsė 
ilgokos bei turiningos diskusijos, 
kurios sukosi apie tris pagrindines 
temas. 1. MPyra svarbus Austra
lijos lietuvius vienijantis organas, 
todėl lėšų klausimas yra gyvybi
nis: reikia stiprinti sąmoningumą, 
kad mūsiškiai nebandytų laikraštį 
skaityti veltui: Turėtų daugiau pa
dėti AL Fondas: Reikia kreiptis į 
valdžios palaikomus daugiakultū- 
rinius komitetus, ir t.t. 2. Klausi
mas. ar įvesti į MP daugiau angių 
kalbos? - šiuo atžvilgiu buvo pasi
sakyta už ir prieš, net gan emocin
gai: MP yra lietuvių tarpusavio 
rvšvs. todėl turi likti lietuvišku:

Jaunimas vis mažiau supranta lietuviškai, 
todėl laikraščio dalį spausdinti angliškai, 
jei norima pritraukti platesnį jaunimo dė
mesį: Sutinkant, kad jaunimui šis tas būtų 
pateikta angliškai, jaunieji angliškų skyrelių 
autoriai, deja, po kiek laiko “dingsta”, ir 
t.t. 3. Atkreiptas dėmesys į tai. kad Sydnė- 
juje įkuriamas SLIC, t.y. intemetinė infor
macija apie lietuvius, kur jaunimą infor
muos ir angliški tekstai. Diskusijose buvo 
taip pat išreikšta viltis, kad MP ateities ir 
lėšų klausimas bus atidžiai svarstomas ir 
metų gale. ALB Krašto Tarybos suvažiavime. 

Šis metinis LB Spaudos Sąjungos 
susirinkimas buvo vienas iš sėkmingiausiu 
ta prasme, kad nariai bei susidomėję ne- 
nariai diskusijose įsigyveno į savosios 
spaudos problemas ir neužslėpė savo pa
žiūrų. kaip skirtingos jos bebūtų. Tai didelė 
moralinė parama tiems, kurie vienaip ar 
kitaip rūpinasi “Mūsų Pastogės” egzisten
cija ir kuria planus jos tęstinumui. Susirin
kimui baigiantis. Teodoras Rotcas priminė, 
jog šiemet suėjo 25-eri metai nuo LB Spau
dos Sąjungos įsteigimo ir, dalyviams skam
biai pritariant, padėkojo Leidėjams bei 
Redakcijai, palinkėdamas abiems dar ilgos 
kantrybės bei ištvermės.

Vytautas Doniela

Lietuvos ralistai Australijoje

Varžyboms pasibaigus. Iš kairės: Audrius Šošas ir vairuotojas Saulius Girdauskas.

LR Prezidento rinkimai Canberroje ir Brisbanėje
LR piliečiai Canberroje ir Brisbanėje. norintys dalyvauti LR Prezidento rinkimuose, 

galės tai atlikti: Canberroje- gruodžio 22 d., sekmadienį, 12-14 vai. Lietuvių Būstinėje, 
114 Maitland Street, Hackett; Brisbanėje - gruodžio 22 d., sekmadienį, 2-4 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, 49 Gladstown Rd, Highgate Hill.

Turint klausimų kreiptis: Canberroje - Rasa Mauragienė, tel.: 6286 2447,
Brisbanėje - Gaila Bagdon, teL: 3856 5598.

Pakartotinas balsavimas, jei reikės, vyks ta pačia tvarka 2003 m. sausio 5 dieną.
Piliečiai, norintys balsuoti, bet negalintys atvykti, gali balsuoti paštu, iš anksto prisiun- 

čiant man savo adresus ir LR paso foto kopiją adresu: 40 B Fiddens Wharf Road, Killara, 
NSW 2071, tel.: (02) 9498 2571. Gavęs adresą atsiųsiu balsavimo anketas.

Viktoras Sliteris. LR Garbės generalinis konsulas.

Kaip neseniai buvo rašyta MP. pirmą 
kartą pasauliniame ralio čempionate, vy
kusiame Perth’o mieste, dalyvavo Lietuvos 
atstovai - ralistai Saulius Girdauskas ir 
Audrius Šošas.

Nors “Telstra Rally Australia” čempio
natas pasibaigė lapkričio 3 d. ir lietuviai 
ralistai lapkričio 6 d. išvyko į Lietuvą, noriu 
nors trumpai papasakoti apie šį neeilinį 
įvykįJ ^įiTniąusia apie tai. kaip sunku buvo 
gauti Australijos vizas. Komandos vadovas 

F Gocentas jau vyko savo mašina i Perth’ą. 
kai netoli Adelaidės jį pasiekė žinia, kad 
lietuviams ralistams neduodamos vizos! 
Teko kreiptis j “Telstra Rally Australia” 
organizatorius. Užsienio Reikalų Ministe
riją bei Imigracijos Departamentą. Tik po 
visų skambučių į Varšuvą lietuviams buvo 
išduotos įvažiavimo vizos!

Spalio 25 d. pasitikome ralistus Perth’o 
oro uoste ir jau sekančią dieną užvirė pa
siruošimo darbai. Pirmiausia iš Sydnėjaus 

Ralliart dirbtuvių buvo pasiimta konteine
ryje atkeliavusi ralio mašina Mitsubishi 
Lancer EVO VI. Taip pat įvyko pirma pa
žintis su mašiną aptarnaujančiais australais 
mechanikais, su kuriais komanda susi
draugavo labai greitai. Australai mechani
kai įsitikino, kad lietuvis ralistas-vai- 
ruotojas Saulius Girdauskas labai gerai 
nusimano mechanikoje ir atvyko dalyvauti 
varžybose pilnai pasiruošęs, o ralistas- 
šturmanas Audrius Šošas pasirodė gerai 
išmanantis savo darbą bei puikiai kalban
tis angliškai

Po visų pasiruošimų ir treniruočių 
lapkričio 31 d. prasidėjo varžybos, kuriose 
dalyvavo 75 ralio dalyviai Mūsų tautiečiai, 
pirmą kartą dalyvaujantys Australijos tra
sose, važiavo 15-ti. Rezultatas buvo puikus, 
bet antros varžybų dienos pabaigoje ralis
tai nuslydo nuo kelio ir mašina įstrigo iki 
pusės ratų į smėlį. Lenktynes stebėję žiū
rovai ne ką galėjo padėti, nes mašina tapo 
nepajudinama! Tačiau lietuviai pasiryžo. 

būtinai dalyvauti ir tęsti varžybas. Jie ran
komis atkasė įstrigusius ratus! Buvo pra
rasta 10 brangių minučių, o tai ralyje di
džiulis laiko tarpas. Sportininkai tęsė var
žybas toliau. Vėliau Saulius Girdauskas 
man sakė, kad nėra to. ko negalima pada
ryti. tik reikia labai norėti!!! Po šios nesėk
mės lietuviai baigė varžybas 27-ti. Patys 
ralistai ir komanda buvo patenkinti rezulta
tu. nes sėkmingai pravažiavo visas ralio 
trasas ir pabaigė varžybas!

Pabaigai noriu paminėti, kad garsaus 
lietinio ralisto Kastyčio Girdausko sūnus 
Saulius Girdauskas yra daugkartinis Lietu
vos ralio čempionas.© ralistas-šturmanas 
Audrius Šošas yra 2 kartus Lietuvos ralio 
čempionas. Sauliaus Girdausko nuomonė 
tokia, kad jis vėl bandy s savo jėgas Aus
tralijos trasose1 Tad palinkėkime Lietuvos 
sportininkams sėkmingų ralių Pasaulio 
trasose ir puikios sportinės karjeros!!!

Roma Gocentienė, Canberra
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Lietuva iš arti_______________
Bronius Žalys LAIŠKAI IŠ VILNIAUS

Senokai besidalinau mintimis su mie
laisiais “Mūsų Patogės” skaitytojais!.. Tos 
rudens dienos Lietuvoje pralekia taip grei
tai. kad net nepastebi (dietos ilgumas da
bar 8 valandos su keliom minutėm!). Val
džia žada jas bent valanda “pailginti” - 
atseit rytais viena valanda anksčiau kel
simės. Na. gal tai ir gerai?!!

O Vilnius jau baltas, baltutėlis!.. Nors 
ir ankstokai, bet kai lapkričio 8 dieną pa
snigo, tai siegutis ir užsilaikė. Nors vidur
dieniais temperatūra vis dar pakyla iki 
“aukštų” 2 laipsnių šilumos, bet naktimis 
vėsiau - gyvsidabris nukrenta iki 8 laips
nių šalčio ar panašiai.

Paskutiniu metu apie senąją Lietuvos 
sostinę daug ir nerašiau. Nors ji ir toliau 
lieka labai miela, bet šiuo metu gana apar
dyta, ypač šaunioji Gedimino gatvė, kurią 
labai “apdraskė” miesto modemizuotojai. 
Ji smarkiai pertvarkoma (kažkur skaičiau, 
kad žiemą žadama net šaligatvius - to dar 
betrūko - šildyti!..). Apačioje - po miestu 
- statomi garažai, nes sostinėje tiek priviso 
automašinų, kad jų pilna: ir kur galima jas 
statyti, ir kur negalima... Taigi, norėdamas 
nukakti iš mano “adoptuotų” Žirmūnų į 
miesto centrą, turiu gerokai pagalvoti, ar 
verta pradėti žygį, nes jis dabar daugeliu 
atvejų daug ilgesnis. Kada darbai miesto 
centre baigsis - nelabai aišku, ypač kad 
darbą gerokai pristabdo archeologai. Mat. 
kai buvo nuardytas dabartinis gatvės 
paviršius, “atsiklojo” XVIH-XIX amžiaus 
Vilnius, jau nekalbant apie tai. ką surasi 
pasikasęs dar giliau!..

Pirkėjai - bent jau mudu su žmona - 
esame labai maži, mat vis dar gelbsti atsi
vežtieji “lobiai” iš Sydnėjaus, bet negi iš
kęsi neužsukęs į sostinės centrą?.. Mūsų 
pamėgtos vietos - tai Mažvydo biblioteka. 

Rašytojų namai (ten, vakarais, 2-3 kartus į 
savaitę vyksta naujų knygų pristatymai, 
mirusių rašytojų minėjimai - paskaitos, 
skaitymai ir daug kitų įdomių dalykų. 
Taip pat susipažinimai su rašytojais, pa
prastai gausiai apsilankančiais į šiuos 
renginius). Kartais į senamiestį atvyksta 
biznieriškai nusiteikę tautiečiai iš Biržų ar 
Kupiškio (vaikystėje - žmonos ir mano 
gimtinių) su tenykštėmis prekėmis, skanės
tais. Negi atsilankysi - neparagausi biržie
čių alaus, kai jis toks skanus (ypač tas, 9 
laipsniukų!..), arba nepasigrožėsi kupiškė
nų rankdarbių gausa ir ragaišių skanumu!.. 
Savaitgaliais miesto bažnyčiose (o čia jų ar 
net 40!) verda religinis gyvenimas. Daly
vavome Vėlinių pamaldose, Katedroje su
rengtose Mišiose už Liet, rašytojų s-gos 
šiemet mirusius narius. Jos vyko vėlai va
kare ir buvo labai įspūdingos: giedojo so
listė Danguolė Juodikaitytė, deklamavo 
poetai Ona Baliukonė, Jonas Strielkūnas, 
aktoriai Birutė Marcinkevičiūtė. Aleksas 
Kazanavičius deklamavo mirusių poetų 
kūry bą. Maldos, sakralinės poezijos ir mu
zikos vakarą užbaigė Rašytojų s-gos pirm. 
Vhlentinas Sventickas savo rimtu žodžiu.

Žinoma, svarbiau negu pirmas sniegas 
ir visa kita Vilniuje, tai busimieji gruodžio 
22 d. LR Prezidento rinkimai. O jau no
rinčių būti prezidentais - netrūksta! Sunku 
patikėti, bet kandidatais užsirašė bent 20!.. 
Pagal spaudos pranešimus, pirmauja da
bartinis Prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo Pirm. Artūras Paulauskas. Seimo 
narys dr. Kazys Bobelis (nors paskutiniu 
metu kilo problemų dėl jo turėtos JAV pi
lietybės). Australijos lietuviu besiskelbiąs 
kandidatas, atrodo, iš kandidatų iškrito.

Žiemos pradžia džiaugiasi mažieji, ypač 
tie. kurie dar neina į mokyklą. Jų pilni

Buvęs “Mūsų Pastogės” redaktorius prie savo darbo stalo Žirmūnuose, Vilniuje 2002m.

Žirmūnai ir. žinoma, dešimčių kitų Vilniaus 
priemiesčių ir priemiestėlių parkai, par
keliai, sodai!.. Vyresnieji labiau mėgsta 
aukštesnes Neries pakrantes, tik ten turi 
pasisaugoti, kad rogutės netėkšteltų į 
sraunią upės srovę, kuri lig šiol dar nė 
nebando užšalti!..

Apie mus, Vilniuje gyvenančius aus- 
traliečius pensininkus, nėra ko daug kal
bėti. Gyvename pusėtinai (vietiniai sako, 
kad “labai gerai”), stumiame dieneles, 
stebėdami pro langą žaismingai krentančias 
snaiges... Kambariuose nuolatinė tempera
tūra esti apie 18-19 laipsnių šilumos. 
Sostinėje gyvenimas labai įvairus. Vilniuje 
nedarbas siekia ar ne 8%. Ne pensijinio am
žiaus žmonių aprūpinimas yra niekinis, o 
pensininkų pensijos labai mažos - kelis
kart mažesnės už australiokų gaunamas

Su australiokais susisiekiame retokai. 
Be to, mažai jų ir pažįstame. Karts nuo karto 
susiskambiname su buvusiu “M.P.” re

daktoriumi Vincu Augustinavičiumi. kar
tais su canberriške rašytoja Brone Moc- 
kūniene... Tiesa, čia veikia Grįžusiųjų į 
Lietuvą klubas, kurį gausiai lanko buvę 
Amerikos lietuviai. Dabar ten “tvarką daro” 
Vincas Augustinavičius. Ten, kaip atskira 
sekcija. įsiregistravę ir Australijos lietuviai.

Lietuva “atkentėjo” vieną sausiausių ir 
karščiausių vasarų. To pasėkoje ypač nu
kentėjo ūkininkai: buvo labai menkas der
lius (atrodo, kad “panašiu keliu” suka ir 
Australija?). Žmonai tvarkant “šeimos ūkį”, 
aš “dykaduoniauju” ruošdamas savo 
atsiminimų 4-tą tomą, tvarkydamas archy
vinę medžiagą! Tiesa, išleidau ir savo 
eilėraščių rinktinę - “Būrė laimę laumės”. 
Deja, knygos tik atskiri egzemplioriai 
pasieks Australiją, nes persiuntimo kainos 
aukštesnės už pačią knygą, o aš. nors ir 
australiškas, vis tiktai - pensionierius!.. 
Linkėjmai visiems ir iki sekančio karto !..

' Bronius Žalys

“Atlaikėme nelengvus..
Atkelta iš 1 psL
Ministras: Žvelgdami į praeitį, turime 
pripažinti, kad dešimtmečiais ir net šimt
mečiais Lietuva neturėjo jokių saugumo 
garantijų. Lietuva buvo didelių valstybių 
įtakos sferoje, ir kuo tai baigdavosi, žinome 
iš skausmingų istorijos vingių. Daugelis 
vyresniosios kartos Australijos lietuvių taip 
pat galėtų būti istorijos liudininkai, kaip 
Lietuva neteko nepriklausomybės, kaip bu
vo laužomi žmonių gyvenimai. Narystė 
NATO mums suteikia stabilumo ir aiškumo, 
mes pateksime į Vakarų valstybių šeimą, 
kurioje laikomasi principo - visi už vieną, 
vienas už visus Tai jau didelė psichologinė 
teigiamybė.

Kita vertus, gyvenant stabilioje aplin
koje. visada galima tikėtis didesnių 
investicijų, dėmesio iš tarptautinio verslo 
sluoksnių, stipresnių ryšių su Europa. į 
kurią taip pat integniojamės. Gyvenimo 
lygio kilimas atneš naudos kiekvieno 
žmogaus gyvenime, nors tai įvyks ne per 
vieną dieną ar savaitę.
L.K.: Kiekviena veikla apsiriboja finan
siniais ištekliais. LR Seimas 2002 m. Kraš
to apsaugai iš visų finansavimo šaltinių 
patvirtinto 1003.9 mln. litų biudžetą. Ar ši 
suma atitinka KA sistemos poreikius ir 
kokius naujus projektus dabar įgyven
dinate?
Ministras: Tai atitinka minimalius 
krašto apsaugos poreikius, nes savo planus 
koreguojame kartu su NATO ekspertais. 
Tai, ką darome, nėra vien mūsų idėjos. De- ’ 
rinamės prie Aljanso, kurio nariais atkakliai 
siekiame būti. Pastaraisiais metais vykdo
ma Lietuvos kariuomenės reforma atitinka 
NATO karinį mastymą. Vienas galimų 
prioritetų - karinių pajėgų specializacija.
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Manome, kad Lietuva galėtų koncentruoti 
dėmesį į karo medicinos ir inžinerijos, spe
cialiųjų pajėgų vystymą.

Lietuva, orientuodamasi į šiuolaikinę 
karybos teoriją, kuria mobilias, gerai pa
rengtas. greitai perkeliamas pajėgas. Toks 
yra tarptautinėms misijoms parengtas 
Algirdo batalionas - ginkluotė, aprūpi
nimas. struktūra, kariškių kvalifikacija (vie
nas reikalavimų - geras anglų kalbos mo
kėjimas) atitinka NATO standartus. Šis ba
talionas priklauso Nuolatinės parengties 
“Geležinio vilko” brigadai, kuri iki 2006 
metų bus parengta pagal tuos pačius 
kriterijus ir taps NATO kariniu padaliniu 
Lietuvoje.

Kartu su brigada už Lietuvos teritorijos 
gynybą atsakingos Vakarų ir Rylų karinės 
apygardos. Jų sudėtyje veikia kiti batalio
nai, savanoriai, kuriems teks ir naujos pa
reigos -priimti sąjungininkų pastiprinimo 
pajėgas. Lietuva turi palyginti nedideles 
Karines oro ir Karines jūrų pajėgas, kurios 
bus išlaikytos, tačiau prioritetas teikiamas 
Sausumos pajėgų plėtrai.

Dabartinė Lietuvos karinių pajėgų 
struktūra yra pagrįsta turimais ekonomi
niais finansiniais resursais.

Formuodami savo biudžetą, mes orien
tuojamės ir į taikos palaikymo operacijas. 
Manau, kad sėkmingas Lietuvos karių da
lyvavimas tarptautinėse misijose nuo 1994 
metų nemažai prisidėjo prie Lietuvos, kaip 
patikimos karinės partnerės, įvaizdžio kū
rimo.
L.K.: Prašyčiau suminėti šalis, kurios la
biausiai prisidėjo prie Lietuvos gynybinių 
struktūrų stiprinimo ir kokia tai buvo jų 
pagalba?
Ministras: Galima paminėti daug ša
lių, bet sunku visas išvardyti, nes buvo vyk

domi ir daugiašaliai projektai, kuriuose 
dalyvavo nemažai Europos valstybių. 
Tačiau norėčiau išskirti JAV, su kuriomis 
visos Baltijos šalys yra pasirašiusios 
Saugumo chartiją. Yra sudaryti mums itin 
naudingi finansinės paramos projektai. 
Amerikiečių dalyvavimas daugelyje mūsų 
iniciatyvu buvo labai akivaizdus ir svarbus 
nuo pat pirmųjų nepriklausomybės dienų. 
Šios šalies kariai buvo pirmieji užsienio 
kariškiai, su uniformomis atvykę į Lietuvą 
po Kovo 11-osios.

Nedidelė valstybė Danija padarė nepap
rastai daug, kad Lietuvos kariuomenė 
atsistotų ant kojų. Danai prisiėmė nemažai 
atsakomybės, kai dar 1994 metais į savo 
batalioną paėmė tik besikuriančios Lietu
vos kariuomenės karius ir kartu išvyko į 
taikdarystės misiją Kroatijoje. Tai ne išskir
tinis atvejis. Danai visada buvo šalia, kai 
iškildavo sunkumų, kai reikėjo vykdyti 
reformas. Tą patį galiu pasakyti ir apie ki
tas Skandinavijos šalis - Švediją. Norve
giją. Švedija ir Danija yra padovanojusi 
Lietuvai įvairios ginkluotės, šaudmenų, 
amunicijos, ryšių ir transporto technikos 
daugiau kaip už 700 mln. litų. Mūsų kai
mynė ir strateginė partnerė Lenkija, 1999 
metais įstojusi į NATO, nesavanaudiškai 
mums padėjo pasirengti narystei Aljanse. 
L.K.: Žinoma, koks būtų interview, jeigu 
nepaklausčiau apie Lietuvos Krašto ap
saugos ryši u s\ su tolimąja Australija.
Ministras: Tokių ryšių pavyzdys galėtų 
būti ir Jūs pati, kuri dirbote Lietuvos kraš
to apsaugos sistemoje. Tačiau rimčiau ver
tinant, tenka konstatuoti, kad Lietuva ka
rinėje srityje neturi dalykinių, darbinių 
santykių. Buvo tik draugiškų pažinčių. Man 
asmeniškai teko susipažinti su Australijos 
Karinio jūrų laivyno karininkais broliais 
Dičiūnais. Tikiu, kad nepaisant didelio 
atstumo, skiriančio Lietuvą ir Australiją. 

ateityje bus užmegzti ir kariniai ryšiai, nes 
dabartiniame pasaulyje kovai su terorizmu 
telkiamos tarptautinės pajėgos.
L.K.: Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
misijose Bosnijoje ir Afganistane dalyvau
ja lietuviai. Kaip jiems sekasi ir kokiose 
NATO vadovaujamose operacijose numa
toma dalyvauti 2003-aisiais metais?
Ministras: Kitais metais bus tęsiami 
pradėti tarptautiniai projektai. Pateiksiu 
šiek tiek statistikos. Per aštuonerius metus 
į taikos palaikymo misijas Kroatijoje, Bos
nijoje ir Hercegovinoje, Albanijoje, Kosovo 
srityje. Gruzijoje. Afganistane yra išvykę 
apie tūkstantį karių.

Beje, 40 vyrų iš mūsų specialiųjų pajė
gų šiuo metu Afganistane dalyvauja anti- 
teroristinėje operacijoje “Enduring Free
dom”. Keturi Lietuvos karo medikai dirba 
Kabule Čekijos 11-osios karo ligoninės su
dėtyje. Lietuvos kariai buvo pakviesti da
lyvauti atsakingoje misijoje, nes jie yra 
aukšto profesinio lygio. Lietuvos karinių 
oro pajėgų transportinis lėktuvas AN-26 ir 
7 narių įgula bei aptarnaujantis techninis 
personalas NATO užduotis atlieka iš oro 
pajėgų bazės Neapolyje (Italija). Nuo pernai 
kovo mėnesio lėktuvas atliko apie 800 
skrydžių, ore išbuvo apie 1500 valandų, 
skraidino apie 10 000 karių, pervežė apie 
300 tonų krovinių.

Dalyvavimas tarptautinėse misijose 
Lietuvos kariams padėjo pelnyti sąjungi
ninkų pasitikėjimą. kuris yra būtinas norint 
tapti NATO nariu. įgyti neįkainojamas 
profesinės patirties.
L.K.: Pabaigai norėčiau padėkoti už in
terview ir pasakyti, kad visuose didesniuo
se Australijos miestuose lietuviai ramovė- 
nai pažymi lapkričio 23-ąją ir džiaugiasi 
Jūsų ir visų Krašto apsaugos darbuotojų 
pasiekimais: solidžia Lietuvos kariuomene. 
Asmeninės sėkmės ir drąsių žingsnių! □
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Kuopos teismas
Kuopa - apylinkės gyventojų (šeimų galvų) susirinkimas, 

kuris spręsdavo tos apylinkės reikalus.
Kuopos teismas - bendruomenės teismas, žemiausia 

nekilmingųjų teismo institucija.
Lietuvos Statute, kuris galiojo visoje D.L. Kunigaikštystėje, aprašytas vagies 

gaudymo paprotys. Paaiškėjus, kad pavogtas arklys, jautis ar kitas turtas, apvog
tasis turi pasišaukti kuopą ir sekti pėdomis. Jeigu pėdos vestų į kitos bendruo
menės lauką, toliau pėdomis turi sekti tos bendruomenės nariai. Jiems atsisakius 
tai daryti, visa ta bendruomenė turi padengti nuostolius, arba trys to sodžiaus 
vyrai turi prisiekti, kad jų sodžiuje niekas kaltininko nežino. Jiems neprisiekus, 
visas sodžius turi atlyginti nuostolį.

J*wi615 m. Slanimo teismo knygose įrašytas kuopos nario pasakojimas apie 5 
bičių kelmų pavogimą.

Norėdama sužinoti, kas padarė žalą, visa kuopa ėjo pėdsakais iki J. kaimo, o 
tada mane pasiuntė priminti, kad iš to kaimo vyrai išeitų į kuopą ir nuvestų 
pėdsakais toliau. Jie pasakė, kad jie piktadarius žino ir, nusimesdami nuo kaimo 
kaltę, pasiruošę juos išduoti. Ir jie išdavė vagišius su voginiu, su kubilėliu me
daus. Vedant į Slanimo pilies teismą, vienas vagišius puolė į vandenį ir pasi
skandino, o kitą su kubilėliu medaus, atidavėm Slanimo pilininkui.

Kartais kuopos teismo darbą trukdydavo tyčia neatvykdami, ar savo pono 
neišleisti, kai kurie kuopos nariai

1599 m. Pilies teismo knygose įrašyta: Norėdama surasti vagį, ponia 
Bogufalienė tris kartus buvo surinkusi aplinkinius į kuopą o kai turėjo įvykti 
trečioji kuopa, tada Rapolo Litvinovskio žmonės neatėjo. Kai ponios Bogufalie- 
nės žmonės nuvyko į dvarą jų paimti, vartai buvę uždaryti, ir jų neįleido. Kuopa 
nusprendė pono Rapolo žmones esant kaltus ir nutarė, kad jie, kaip neatvyku- 
sieji, turi atlyginti žalą.

Dėl ko nors įniršusių žmonių teismas ne visuomet laikėsi teisės nuostatų. 1655 
m. Pilies teismo knygose įrašytas toks atvejis:

Kuopa, apkaltinusi vagystėmis Ivaną Sipačiną, be jokio teisminio nagrinėjimo, 
neįrodę nei jo piktadarybią nei kokių nors įtarimą nei šmeižto, nei sugavę su 
voginiu, bet atkakliai ir savavališkai, per patį vidurdienį smurtu paėmę tą Sipačiną 
iki pat saulėlydžio baisiai ir neįprastai jį visaip kankino, degino apatinius orga
nus, visiškai išsuko dešinę ranką bet neišpešė jokių piktadarybės įrodymų, tada 
jį paliko kaip mirusį, nes dėl tų baisių kankinimų neišliks gyvas.

1622 m. Borisas Slovikovičius buvo apkaltintas raganavimu.
Jis per Jonines atėjęs į kaimyno lauką kažką būrė, prirovė rugių su varpomis 

ir šaknimis, perskėlė nemažą drebulinį baslį, į jį įspraudė rugius ir tame lauke, 
kur yra mirusiojo kapas, ten prie kapo tą baslį įkasė į žemę. Kuopa apžiūrėjo tą 
darbą ir, Borisui pačiam prisipažinus, nuteisė jį sudeginti ir, kad tikrai būtų 
įvykdyta egzekucija, atsiuntė bylą į pilies teismą.

Kartais kuopa prisipažįsta suklydusi ir tada atsakomybę prisiima sau. Sluc- 
ko teismo knygose įrašytas liudijimas:

1626 m. Vasario 2 dieną teismo akivaizdon stojęs vižas (teismo tarnautojas) 
paliudijo, kad sausio mėn. buvo Lučnikuose. kur kuopa pripažino, jog kai buvo 
už piktadarybę teisiami ir pakarti pono S.P. valdiniai, tada Ivanas Serega jų 
nekaltino, o visa kuopa pati juos nuteisė pakarti. Minėtoji kuopa nutarė, jog jis. 
Ivanas Serega, nekaltas dėl jų mirties ir prašė mane tai paliudyti.

Ponios Izoldos Poželaitės-Dav'is AM pra
šymu, spausdiname šiek tiek sutrumpintą 
laišką, kurįji gavo iš Šiaulių J.Janonio gim
nazijos direktoriaus Rimo Budraičio. Red.

Direktorius rašo:
“Šiuo metu mokyklai būtina pastovi 

kaita. Šiais mokslo metais iškėlėme sau 
tikslus sparčiau kelti mokytojų kvalifikaciją 
(organizuojame paskaitas ir savo mokyk
loje), efektyvinti mokytojų metodinį darbą 
bei darbą įvairiose grupėse. Siekiame glau
desnio bendradarbiavimo tarp pedagogų, 
mokinių ir tėvų. Ypač svarbu mums neat
silikti modernizuojant mokyklą. Mūsų 
ministerija pernelyg lėtai kompiuterizuoja 
mokyklas. O Šiaulių miesto savivaldybė 
tuo visai nesirūpina, nors galėtų - greitai 
sensta. Varesnių klasių moksleivių jau 
nebepasodiname prie kompiuterių, kurie 
buvo įgyti prieš 2-3 metus. Jie jau per lėti 
ir nebeatitinka gimnazistų poreikių. O pas 
mus vien abiturientų net 173. Nuolat dau
gėja vyresniųjų klasių moksleivių ir mažėja 
jaunesniųjų. Taigi mus supanti aplinka šiais 
laikais kinta labai sparčiai ir mokykloms 
sunku lenktyniauti. To, ką prieš keletą metų 
dalyvaudami projektuose (mokytojai daly
vavo įvairiuose projektuose ir laimėjo pa
dėvėtų kompiuterių) įsigijome, šiandien jau 
nebepakanka. Didžiulė problema yra švie
timo valdininkų ir savivaldybės vadovų 
požiūris į švietimą ir jų realūs darbai. Nepri
klausomai nuo to, kaip gražiai jie bekalbė
tų. Paparasčiausia statistika rodo, kad mes 
net Latvijos ir Estijos negalime pasivyti.

Šiuo metu dažnai pagalvoju, koks 
aktualus šiandien mūsų gimnazijos šūkis 
“Res non verba”(Darbais ne žodžiais) 
šiandieninėje Lietuvoje. Tiksliau dviejose 
Lietuvose. Y ra valdininkų Lietu va ir likusi 
Lietuva. Apie tai jau plačiai kalbama. Taip 
pat ir kultūros srityje. Viename Kultūros 
forumo posėdyje, kuris įvyko Šiauliuose,

Muzikos įrašai iš Lietuvos
Per p. Ritą Mačiulaitienę (Melbourne) gautas pranešimas iš Lietuvos, kad Vilniaus 

firma “Pelenų zona” užsienio lietuviams siūlo kompaktinius diskus (CD) su įrašais, kur 
girdimos dabartinės Lietuvos muzikinės grupės bei atlikėjai. Atsilyginti galima pervedimu 
į “Vilniaus banką”. Informacija gaunama adresu: “Pelenų zona”, Taikos g. 259 - 47, LT
- 2017 Vilnius, arba e-mail paštu: zona@pelenai. lt

“M.P.”inf.

Gerb. Redaktore,
Turiu tokią žinutę, gal ji bus įdomi ir 

MP skaitytojams. Kaip jau žinoma, Lietu
voje nėra krematoriumo. Bet atsiranda vis 
daugiau žmonią norinčių naudotis šia pa
slauga. Krematoriumas yra Latvijoje.bet tai 
kainuoja apie 2000 lt. daugiau. Prieš kurį 
laiką viena bendrovė pasisiūlė įrengti kre
matoriumą. Buvo numaMa xieta VI forte, 
kuris dabar labai apleistas. Jie žadėjo jį 
atremontuoti, išlaikant senąjį forto stilių. 
Apie tai išgirdę vietiniai gyventojai pakėlė 
triukšmą ir planas buvo atmestas.

Dabar ir vėl tas klausimas iškilo, ieš

menotyrininkas profesorius Vytenis Rim
kus skaitė pranešimą “Vilnius ir likusi Lie
tuva”, tuo sukeldamas Vilniaus valdininkų 
nepasitenkinimą.

Bijaą kad ir švietimo sistemoje neatsi
rastų dvi Lietuvos - viena švietimo valdi
ninką gražiai kalbančių ir nenorinčių ma
tyti realios situacijos, o kita Lietuva - su 
užguitais ir viskuo kaltinamais mokytojais, 
direktoriais, dideliu mokymosi krūviu pri
spaustais mokiniais. O jiems būtinos mini
malios mokymosi sąlygos: vėjų neperpu
čiama mokykla, tinkami suolai, apšvieti
mas, vadovėliai, kompiuteriai, neperkrautos 
programos ir kt. O kai kurie mokiniai ateina 
į mokyklą alkani. Būtinos geresnės sąlygos 
ir mokytojų darbui.

Šiuo metu labai sustiprėjo konkurenci
ja tarp mokyklų dėl mokinių. Po 6 metų 
Šiauliuose sumažėjo 7000 moksleivių dėl 
ateinančios į vyresniąsias klases “gimsta
mumo duobės”. Mieste gali tekti uždaryti 
kelias mokyklas. Todėl prasideda mokyklų 
kova už būvį. Kol kas mums netrūksta 
mokinių, bet ateityje visko gali būti.

Esame labai dėkingi Jums ir p. K.Butkui 
už didžiulę teikiamą finansinę, kultūrinę ir 
kt. paramą mūsų gimnazijai. Tai padėjo ir 
padeda modernizuoti mūsų mokyklą kurti 
jos savitą kultūrą. Tikiuosi, kad A. Vaičiu
lienės dėka gaunate visas ataskaitas apie 
panaudotą paramą.

Taigi per dvylika Nepriklausomybės 
metų, atrodo, problemų nesumažėjo. Tad 
turime džiaugtis tuo, kas yra. Turime pui
kių mokytojų, daug gerų mokinių, neblogi 
mūsų mokymo rezultatai. Juk daug kas 
priklauso nuo mūsų pačių. Kad tik būtų 
mažiau abejingumo, kad tik visi supras
tume, jog žmogus yra pati didžiausia 
vertybė.

Nuoširdžiausi linkėjimai nuo gimna
zijos bendruomenės. Sveikatos ir gerų 
dienų Jums. Rimas Budraitis 

koma atitinkamos vietos, kad netrukdyti 
vietinių gyventojų. Geriau gyventi prie 
šiukšlyno, nei prie gražiai sutvarkytos 
krematoriumo aplinkos, su laidojimo siene
lėmis bei gėlynais...

Esamos kapinės jau oficialiai uždarytos, 
leidžiama laidoti tik turintiems ten giminių. 
Karmėlavos kapuose yra laisvų vietų, bet ir 
jos mažėja. Galioja taisyklė, pagal kurią 
neleidžiama laidoti po 2-3 į tą patį kapą. 
Kapą galima atidaryti tik po 25 metų. O 
vietą iš anksto nupirkti ar rezervuoti - 
negalima. Reikia pirma į Anapilį iškeliauti.

Jurgis Krasauskas. Kaunas

, Fabriko direktorius: 
“Labąnakt, gelbėtojau, mūsų. 
Amžiais tau dėkingas būsiu. 
Aš tiktai ir sekretorė 
Tikrinome inventorių, 
Kai mano žmona atsibrovus, 
Visą idiliją sugriovė!”

“Įženk, mano prince mielas, 
Po vėlyvos nakties darbelio, 
(Kaip patinka šis “kočėlas”?);
Dirbo juk ir tą mergelė -
Tavo nauja sekretorė:
Viršvalandžių visi nori...”

“Aš fabriko savininkė, 
Tii man dirbi, mergininke. 
Tavo gražią sekretorę, 
Kad tuojau išvytum - noriu! 
Išvyk ir tą chuliganą.
Kurs šovė į “minkštimą” mano!”

“Jūs nežinot, pone Pijau, 
Kaip sunku mano širdyje. 
Turiu žmonai pasiduoti 
Ir Jus iš darbo paliuosuoti!
Jos parėdymų nepaklausęs. 
Vis po naują guzą gausiu!”

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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“Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga 1940 - 2000”

Neseniai gavau šio pavadinimo knygą. 
Ačiū. Tai didelio formato knyga, su daugy
be nuotraukų. įdomiais karo metu išleistais 
pogrindžio slaptais laikraštėliais, atsišau
kimais ir pokario įvairių partizanų išleistais 
spaudos leidiniais, paįvairintais poezija, 
kurioje atsispindi tėvynės meilė ir neapy
kanta tiek rudiesiems, tiek raudoniesiems 
okupantams. Taip pat yra įdomių aprašymų 
iš gyvenimo Sibire, to meto buvusių po
grindžio kovotojų įdomūs pasisakymai, 
labai vaizdžiai nupiešę sunkią kovą prieš 
pavergėjus, o vėliau - juos suėmus - kan
čias kalėjimuose, koncentracijos stovyklose 
ir ištrėmimuose.

Ši puiki knyga išleista 2001 metais 
Kaune. Knygą redagavo R. Keturakis, jos 
sudarytojas J.Grašys, iliustracijos VI. 
Vijeikio. Knyga yra 475 puslapių.

Kaip sakoma Pratarmėje, istorijos ratas 
nenumaldomai sukasi, keičiasi žmonių kar
tos. Lietuvių tautos istorijos drama, tra
gedija, kančia ir netektys vis labiau užklo
jamos praeities skraiste ir pamažu skęsta 
užmarštin. Tautos tragedijos gyvųjų liudi
ninkų gretos kasdien retėja. Garbė tiems, 
kurie imasi plunksnos, kad užrašytų atei
nančioms kartoms tą tikrovę.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 
susikūrė vokiečių okupacijos metu ir pa
grindinis jos tikslas buvo siekti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. Prasidėjusi 
kaip mažytė, per dvejus metus ši Sąjunga 
išaugo į galingą Nepriklausomybės sąjūdį, 
apimdama plačius Lietuvos gyventojų 
sluoksnius ir pasiekdama tolimiausią Lie
tuvos kampelį.

LLKS-ga kovojo ne tik su okupantų da
roma skriauda Lietuvai ir jos žmonėms, bet 
plačiai iškėlė ir mūsų pačių parsidavėlius, 
talkinusius okupantams.

kur - kaip?
Jono Stačiūno veikla LLKS
Be visų kitų buvusių žymių pogrindžio 

kovotojų, kaip pvz. dr. A. Vokietaičio, P. 
ŽiČkaus, V. Bulvičiaus, J. Vėbros, A. Da- 
mušio, L. Prapuolenio, E. Buroko, V. Gurs
kio, J. Grašio ir daugelio kitų, apie kurių 
tiesiog karžygiškus darbus yra plačiai 
aprašoma šioje knygoje, labai malonu ir 
įdomu buvo skaityti ir apie Adelaidėje 
gyvenančio ir visos Australijos lietuviams 
gerai žinomo mūsų visuomenės veikėjo 
inžinieriaus Jono Stačiūno pogrindinę 
veiklą karo metu. Su mielu savo prieteliu- 
mi Jonu ir jo šeima susipažinau Vokietijoje, 
žaidėme krepšinį toje pačioje komandoje, 
nuoširdžiai draugavome, bet jis apie savo 
išgyvenimus pogrindžio veikloje ir vėliau 
kalėjimuose labai mažai pasakodavo. Vėliau 
Australijoje vėl susitikome. Jonas, pabaigęs 
studijas Adelaidėje ir tapęs kvalifikuotu 
inžinieriumi, plačiai įsijungė į lietuviškąją 
ir pabaltiečių veiklą, artimai bendraudamas 
su australiška valdžia ir padėdamas savai 
bendruomenei.

Šioje LLKS knygoje J. Stačiūnas plačiau 
ir gal pirmą kartą taip viešai pasisako apie 
savo pogrindinę veiklą, apie kurią nepap
rastai įdomu paskaityti

Būdamas Karo Mokyklos aspirantas ir 
jau gavęs leitenanto (atsargos) laipsnį, jis 
1941 metais laimingai “pasitraukė” iš so
vietų armijos Rytų fronto ir Kaune savo vai
kystės draugo Šležo buvo pakviestas jung
tis į LLKS. Po priesaikos pirmasis jo dar
bas buvo išplatinti 10-20 egzempliorių 
pogrindinio laikraštėlio “Apžvalga”. Tuo 
metu jis dirbo draudimo įstaigoje ir turėjo 
daug važinėti po Lietuvą, tai jam buvo 
lengva išplatinti tą spaudą. Jo ryšininkas, 
iš kurio jis gaudavo spaudą, buvo suimtas. 
Tada spaudą gaudavo iš kitur. Per savo 
buvusį Karo Mokyklos draugą, kurio tėvas 
turėjo gerus ryšius su vokiečiais, jis gavo 
darbą telegrafo įstaigoje, kuriai vadovavo 
rudmarškiniai. Ši įstaiga buvo pusiau ka
riška. Tuo būdu jis buvo apsaugotas nuo 
ėmimo į kariuomenę. Išplatinimui jam buvo 
patikėtas jau padidintas jau naujo laikraščio 

“Laisvės kovotojas” tiražas. Teko sudaryti 
didesnį platintojų būrelį. Po kurio laiko Jo
nui buvo pasiūlyta sudaryti nedidelį dalinį, 
paruoštą ypatingiems veiksmams. Jis sutiko 
su tuo, o spaudos platinimą perdavė kitiems. 
Jonas pradėjo rinkti žmones į savo būrį. 
Tai buvo 20-25 metų vyrai, nevedę ir tar
navę kariuomenėje^ Vėliau prasidėjo ginklų 
organizavimas. Dalis jo vyrų jau nuėjo savo 
ginklus, bet daugiausiai ginklų jis gavo iš 
vieno ukrainiečio seržanto, kuris saugojo 
Šančių prekinių traukinių stotį, kurioje 
sustodavo karo transporto vagonai. Po ap
žiūrėjimo dieną, jų būrys pasirinkdavo tuos 
traukinius, kurie turėdavo ryte išvykti. Nu
imtos nuo vagonų plombos vėliau būdavo 
vėl uždedamos, ginklus(šautuvus), “mašin- 
pistoles” ir net lengvus kulkosvaidžius 
jau paėmus. Vėliau juos išslapstydavo ke
liose vietose ir pas ūkininkus. Apie 1943 
m. jo vadovaujamas kovos dalinys jau tu
rėjo 69 narius ir kiekvienas iš jų turėjo kokį 
nors ginklą.

1942-43 m. žiemą jo įstaiga Joną išsiun
tė kirsti miško, nes kiekvienas tarnautojas 
turėjo iškirsti po 1 kubinį metrą malkų 
įstaigos apšildymui. Po vienos darbo dienos 
miške, jis iš ten pabėgo. Jo pradėjo ieškoti. 
Pasibaigė darbas telegrafe. Kadangi jis tu
rėjo vokiškos įstaigos pažymėjimą ir pats 
buvo pasidaręs leidimą keliauti geležinke
liu, tai keletą kartų piną lagaminą pogrindi
nės spaudos nuvežė į provincijos miestus. 
Besislapstant ir vieną dieną jam miegant 
pas tėvus, atėjęs lietuvis policininkas pa
sakė, kad atėjo suimti Joną Stačiūną. Pats 
Jonas pasakė, kad jo čia dabar nėra, tai poli
cininkas pasakė, kad ateis po savaitės. Po
licininkas buvo geras lietuvis.

Slapta spaustuvė buvo jo vaikystės 
draugo Paragiaus tėvų namuose. Gestapui 
šią spaustuvę likvidavus, Jonas gavo įsa
kymą išgabenti iš sandėlių kitą spaustuvę. 
Buvo gautas vežimas su arkliu ir šiaudais. 
Privažiavę prie sandėlio jie paėmė tą spaus
dinimo mašiną, bet ji buvo per didelė ir per 
langą jos negalėjo iškišti. Tada, išlaužę 
lango rėmus, mašiną įkėlė į vežimą ir išvežė 
į Mickevičiaus slėnį, kur ją perdavė kitam 
daliniui.

Po to Jonas gavo užduotį pristatyti dvi

rašomas mašinėles, kurias, gavę padirbtą

tai patikrinimui. Vadovė vokietė patikėjo 
dviems vokiškai kalbantiems studentams ir 
jas atidavė, o vėliau sužinojusi, kad buvo 
apgauta, bijodama pasekmių niekam ne
pranešė.

1944 m. balandžio 23 d. gyvenent nere
gistruotame bute, pas jį apsilankė Gestapo 
agentas, apsimetęs LLKS nariu. Tuo metu 
įsiveržė Frejus - Laisvūnas, kuris “Valstybės 
vardu” Joną suėmė, o už durų stovėjo gink
luotas SD kareivis. Jie paėmė iš Jono pisto
letą, nors jis anksčiau pačio Gestapo buvo 
jam išduotas, jau dirbant alaus “Ragučio” 
fabrike, už gero alaus dovanas Gestapui. 
Gestapo rūsyje jis sutiko savo buvusį ben
dradarbį Sidą, kuris jo prispirtas pasakė, 
kad jis pasakė jo ir dar trijų pogrindininkų 
pavardes Gestapui. Kameroje su Jonu buvo 
vienas jaunas vyras, kuris jau tris kartus 
buvo vedamas šaudyti, kad pasakytų kur yra 
spaustuvė “Į Laisvę”. Bet jis laikėsi tvirtai 
ir nors buvo kankinamas, bet nesakė, nes 
jei būtų pasakęs, tai tikrai jį būtų sušaudę. 
Pats Jonas buvo ne vieną kartą tardomas, o 
kartą buvo taip sumuštas, kad jo inkstai ir 
po daugelio metų tą jam prisiminė. Tardė 
ir mušė buvę Lietuvos repatriantai vokiečiai, 
tuomet aukšti Gestapo viršininkai.

1944 m. birželio mėn. buvo sudaryta 24 
nusikaltėlių grupė ir jie buvo taip “laimin
gi”, kad naciai nutarė jiems surengti teismą 
“Volksgerichthof  ’ t. y. Aukščiausias Vokie
tijos Teismas Berlyne. Jie buvo perduoti Vo
kietijos kalėjimų žinion. Taip laimingai išsi
suko SS lagerių ir Gestapo. Berlyną jie pa
siekė tik 1945 m. perėję Allenstein, Posen, 
Landsberg am Warthe kalėjimus. Nors 
didelių žiaurumų jie ir nepatyrė, bet dėl 
sunkaus darbo ir maisto stokos keturi iš jų 
mirė. Sausio mėn. subombardavus teismo 
rūmus su visais jų kaltinimais, jie atsidūrė 
Bayreuth kalėjime ir balandžio 14 d. ameri
kiečiai juos išvadavo.

Šiandien Jonas su žmona Marija laimin
gai ir ramiai gyvena gražioje Adelaidėje. 
Visus žiaurius jaunystės pergyvenimus 
prisimena kaip gražų sapną ir džiaugiasi, 
kad ir jų pavojingas darbas prisidėjo prie 
Lietuvos išlaisvinimo. □

Greta Cižinauskaitė

Žaizdos Kauno mafijos veide
Tęsinys, pradžia MP Nr. 47

E.Mažeika linkęs išskirti kitus trejus 
praėjusio dešimtmečio metus: 1992-uosius, 
1997-uosius ir 1999-uosius. Iš bendrojo 
kriminalinio tų metų Kauno konteksto juos 
išskiria nušautų miesto gaujų narių skai
čiai. Komisaro duomenimis, kol kas Kauno 
rekordas - šeši nušauti kriminalinio pasau
lio atstovai per metus.

1992-ieji buvo pati juodosios privatiza
cijos, kurioje labai aktyviai dalyvavo Kau
no grupuotės, viršūnė. Tačiau tais metais 
kai kas pasinaudojo ir Ramūno Kuzmino- 
Ramaškės grupuotės skilimu. Pasak komi
saro, jos likimas - tipiškas pavyzdys, kada 
grupuotė atsiduria kulkų krušoje. Daryta 
aliuzija ir į pastarojo pusmečio įvykius.

Dalis šios grupuotės narių tada pateko 
į Kauno gatvėse vykusią “švininę šiena
pjūtę”, kita dalis po šių įvykių pabėgo iš 
Kauno. Po kurio laiko bėgliai pastebėti vi
sai kitame Lietuvos krašte - Klaipėdoje. 
Dar kiti šios grupuotės nariai visai dingo iš 
pareigūnų akiračio. Pats grupuotės lyderis 
- R. Kuzminas po aštuonerių metų (2000- 
ųjų vasarą) nušautas prie savo namų Lais
vės alėjoje, “Metropolio” restorano kieme. 
Vidun' baltos dienos ir savo mažametės 
dukrelės akivaizdoje.

Šūviais suvarpyti 1997-ieji ir 1999-ieji 
siejami su problemomis, su kuriomis su
sidūrė iš kontrabandos gyvenę Kaimo nu
sikalstamo pasaulio atstovai. Sustiprinus
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šalies sienų apsaugą, nukentėjo ne vienos 
grupuotės pajamos, atsirado neįvykdytų 
įsipareigojimų ir nenumatytų skolų. Tur
tinės problemos pradėtos spręsti švinu. 
Kai kurias iš jų buvo galima išspręsti ir 
kitaip, tačiau daug ką lėmė žemas minėto 
pasaulio atstovų intelektas ir ūmus cha
rakteris. Ne visiems užteko kantrybės byli
nėtis teismuose, kitiems buvo gaila pinigų 
advokatams. Šios tendencijos tebegyvos 
iki šiol.

Kauno kriminalinio pasaulio atstovai 
pradėjo emigruoti į užsienį, vos pakilus 
“geležinei uždangai”. Antroji jų emigraci
jos banga siejama su vizų Lietuvos pili
ečiams panaikinimu daugelyje Europos 
valstybių.

Kai kurie iš jų jau parvežti tėvynėn cin
ko karstuose. Pavyzdžiui. Vaidotas Kamins- 
kas-Plyta. nušautas Ispanijoje. Jo palaikai 
atiduoti Lietuvai tik šių metų pradžioje, 
nors nusikaltimas įvykdytas pernai. Už 
Europos valstybių sienų, skiriančių Lietu
vą nuo Ispanijos, liko ir V.Kaminsko žūties 
paslaptis, labiau dominanti Lietuvos teisė
saugininkus. negu ispanus.

Ne per seniausiai užfiksuota nauja ten
dencija: Ispanijon iš Vokietijos patraukė ir 
šioje valstybėje šeimininkavę mūsų tau
tiečiai - automobilių vagys, bėgantys nuo 
kovą prieš emigrantus iš Rytų sugriežti
nusių vokiečių ir įvertinę Ispanijos įstaty
mų lankstumą bei toleranciją.

Dauguma pirmųjų užsienin emigravusių 

Kauno nusikaltėlių įsikūrė JAV. Pastebėta, 
kad už Atlanto prieglobstį daugiausia rado 
“daktarų” atstovų. Vienas iš jų - Zalaga, 
jau tėvynėje pagarsėjęs kaip automobilių 
vagis profesionalas, pastaruoju metu daž
nai pastebimas “tarnybiniais reikalais” už
sukantis į Italiją, Olandiją, Prancūziją bei 
kitas Europos valstybes.

Pastebėta, kad “ganyklų” užsienyje daž
niausia ieško viduriniosios grandies Kau
no nusikalstamo pasaulio atstovai. įsiti
kinę, kad jie esą verti daugiau, negu jiems 
leidžia vietiniai “bosai”. Tai, kad, norint 
įsitvirtinti užsienyje, reikalinga puiki fizinė 
forma, - tik viena iš šio tipo emigracijos 
priežasčių. Pagrindine priežastimi turbūt 
būtų tai. kad Lietuvoje beveik nėra laisvų 
nišų, o jas užėmę vietinės mafijos “tėvai” 
dar neketina užleisti savo pozicijų.

Anglijon metėsi į intelektualesnius nu
sikaltimus (kreditinių kortelių klastojimas, 
cigarečių kontrabanda ar pan.) linkę “ber
niukai”. Pavyzdžiui. įvežti Anglijon kontra
bandinį cigarečių krovinį daug sudėtin
giau negu į kurią nors kitą šiapus Laman
šo sąsiaurio esančią Europos valstybę, 
tačiau saloje už jį laukia ir žymiai didesnis 
pelnas.

Rusijoje Kauno kriminalinio pasaulio 
atstovai daro savo juodą biznį. Pavyzdžiui, 
su juo Kauno kriminalinės policijos vyres
nysis komisaras Antanas Gaižauskas linkęs 
sieti ir dalį šių dienų Lietuvos vežėjų prob
lemų. Komisaro teigimu, būtent Rusijoje 
šiandien randama daugiausia Lietuvoje 
pavogtų automobilių. Nusikaltėliai nau
dojasi tuo, kad suardyta keliasdešimt me
tų gyvavusi buvusios Sovietų Sąjungos 

teisėsaugos sistema. Nutrūkus operatyviam 
informacijos pasikeitimui tarp įvairių res
publikų teisėsaugos institucijų, ryšys tarp 
jų nusikalstamo pasaulio atstovų nenu
trūko. Be to, Lietuvos nusikaltėliai jaučiasi 
Rusijoje lyg žuvys vandenyje, kadangi 
puikiai tebemoka šios šalies kalbą.

Šiandieninių Kauno nusikalstamų gru
puočių veiklos atomazgos siejamos su 1986- 
aisiais. Po trejų metų iškeltos pirmosios 
baudžiamosios bylos už turto prievartavi
mą. Kai kurie teisėsaugos veteranai reketo 
pradininkais ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje 
laiko J.Bielskį ir M. Velonskį. vėliau emigra
vusį į JAV. Jų suburta gauja bandė pasi
pelnyti iš deficitiniais baldais prekiavusių 
spekuliantų.

J.Bielskio bei M.Velonskio išradimas 
netruko paplisti. Po dvejų metų buvo su
laikytos dvi pirmosios turto prievartautojų 
grupuotės, o 1989-aisiais suimta 11 šiuo 
nusikaltimu įtartų “daktarų” Vilijampolės 
atstovų.

Tokia buvo pradžia. Aukščiausias Kau
no nusikalstamų grupuočių formavimosi 
taškas pasiektas 1992-1993-iaisiais. kai. 
E. Mažeikos duomenimis, miestą apipynė 
nusikalstamo susivienijimo aštuonkojis. Jo 
susikūrimą komisaras linkęs lyginti su 
įmonių jungimusi į konsorciumus ir hol
dingus. Kauno nusikaltėliai tais metais vie
nijosi aplink ryškiausius miesto nusikals
tamo pasaulio lyderius.

1992-aisiais metais buvo ir nevykę, E. 
Mažeikos žiniomis, bandymai pasidalyti 
Kauną įtakos zonomis.

* (JžlMVi
(Tęsinys kitame MP numeryje)
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LIETUVIŲ DIENŲ 
DALYVIAMS IR SVEČIAMS 

VIEŠBUČIAI IR KT.

In memoriam

ALD Komitetas atvykstantiems Ade- 
laidėn parinko keletą viešbučių, bendra
bučių ir karavanų parką. Bandyta surasti 
patogias, nebrangias, netoli miesto centro 
ir visų renginių apsistojimo vietas. Artėjant 
Australijos Lietuvių Dienoms šią infor
maciją pakartosime. Norintieji jomis pasi
naudoti, prašomi kreiptis tiesiogiai į nuro
dytas viešbučių administracijas. AL Dienų 
Komitetas užsakymų nepriima.

***
ADELAIDĖS KARALIŠKOJI 

LIGONINE - North Terrace, Adelaide, 
S.A. 5000. Savo žinioje turi rezidentams 
patalpas, kuriomis Kalėdų laikotarpiu gali 
pasinaudoti ir svečiai. Ši informacija nėra 
reklamuojama, bet vadovybė sutiko priimti 
užsakymus, norintiems Kalėdų laikotarpiu 
jomis pasinaudoti.

V.I.P. butai. Dvigubas miegamasis, du 
mažesni miegamieji, salonas / valgomasis, 
virtuvė, dušas, patogumai, studijų kamba
rys, TV, skalbykla. $132.00 dienai.

V.I.P. butai. Dvigubas miegamasis, sa
lonas / valgomasis, TV, patogumai ir vir
tuvės reikmenys. $88.00 dienai.

Yra ir daugiau butų 4 asmenims su 
dviem miegamaisiais ir visais patogumais, 
kai kurie neturi virtuvės.

Pavieniams asmenims', studentams - 
$13.20 dienai, vizituojantiems gydytojams 
kambariai - $17.60 vienam asmeniui 
dienai.

Visos kainos gali keistis. Norint gauti

daugiau informacijos ir dėl užsakymų kreip
tis: Pat Rossi

tel.: 08 8222 5169 fax: 08 8222 4657.
***

MARION HOLIDAY PARK - 323 
Stuart Road, Bedford Park, S.A. 5042. 
Tel.: 08 8276 6695 fax 08 8357 4330. Int 
adresas:

www.marionholidaypark.com.au.
Apie 8 km. nuo miesto.

Didelis butų pasirinkimas. Kainos nuo 
$19.00 iki $87.00 dienai. Patalyne reikia 
patiems pasirūpinti.

***
LEVI PARK (Caravan Park) - 69 

Lansdowne Terrace (enter from Harris 
Road), Walkerville, S.A. 5081. Tel. & fax:

08 8344 2209 Toll free: 1800 422 209.
Apie 2 km. nuo miesto centro.

Didelis butų ir karavanų pasirinkimas 
įvairiomis kainomis.

***
KENT TOWN LODGE MOTEL - 22 

Wakefield Street, Kent Town, S.A. 5067. 
Tel.: 08 8332 7571; fax: 08 8364 0155. 
Netoli Adelaidės Lietuvių Namų (5 min. 
eiti).

Kambariai vienam asmeniui - $52.00 
dienai; dviem - $60.00; šeimai - $75.00 
(du suaug. ir du vaikai).

Užsakant reikia paminėti, kad atvykstate 
į Lithuanian Festival.

Adelaidės ALD Komiteto 
informacija

Padėka
Staiga bei netikėtai mirus sūnui ir broliui

A'u’A Edvardui Juozapui Rakūnui,
dėkojame kun. Egidijui Amašiui už paskutinį patarnavimą Edvardui Juozapui 

dar esant ligoninėje ir už atnašautas gedulingas šv. Mišias krematoriume, palydint 
jį į Amžinybę.

Dėkojame Vitai Jablonskienei už Rožinio pravedimą. Taip pat Soc. Globos 
Moterų Draugijai ir jos pirmininkei Jonei Žalkauskienei bei visai Draugijos Valdybai 
už dalyvavimą laidotuvėse ir giedojimą.

Esame dėkingi Vilčiai Kružienei už rūpestį ir paguodą, dr. Aldonai Butkutei 
už praktišką pagalbą, suteiktą mums sunkioje valandoje.

Taip pat nuoširdi padėka visiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir mus užjau- 
tusiems raštu, žodžiu bei gėlėmis. Ačiū!

Rita KRakūnienė ir sūnus Alexandras

Prisimindamas

A'u’ A Joną Ramanauską,
Aukoju “Mūsų Pastogei” $40.

Jurgis Karpavičius

Brisbanėje mirus

A^A Algirdui Juozui Mališauskui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Virginiją seserį dr. Nijolę, sūnus Raimondą ir 

Darių su žmona Shirley bei sūnum.
Kazys Zdanius, Andrius ir Elena Kaspariūnai

Melbourne

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction
. , -..„.v, .A-u.! ■ i ..ixiifi.-Kicii funii 2UhJ?

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

Aukos kun. Hermano Šulco Jaunimo Stovyklai
Australijos Lietuvių Katalikų Federacija - $ 100
Per Adelaidės “Talkos” skyrių 2002.9.29 - $ 500

“ “ “ “ 2002.11.10- $100
Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų Draugija - $ 500
J. Stankevičius - $ 100
Iš viso per “Talką” Melbourne gauta aukų $ 2 230, už kurias kun. Hermano Šulco 

vardu nuoširdžiai dėkoju.
' . V.Vaitiekūnienė

Aukos ir “Tremtinio” prenumeratos 2002 m.
Aukojo: svečiai vietoj dovanų - $ 170 
Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija- $ 100
Prenumeratos: Henrikas Kaladė - $ 100 
Monika Žiogienė - $ 100

Ferdinandas Gužas - $ 100
Adelaidės Lietuvių Namai - $ 100
Vida Vaitiekūnienė - $ 100
Renata Urmonienė - $ 75

V. Vaitiekūnienė

ijĮOtlJE!

Canberros pensininkų dėmesiui
Canberros “Paguoda” pirmininkė Ona Pėčiulevičienė praneša, kad pensininkų X-mas party 

pietūs įvyks š.m. gruodžio 11 dieną, trečiadienį, 12 vaL Woden Trades Union klube, 
Launceston-Furzer Street cm., Phillip.

Norintieji dalyvauti prašomi iki gruodžio 9 d. pranešti pirmininkei tek: (02) 6247 2506.
Canberros “Paguoda”

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

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

“Mūsų Pastogės” redakcija gavo didoką pluoštą reklaminės informacijos apie Vinco 
Kudirkos fondą, tačiau neaišku, iš kur. Prašome siuntėją atsiliepti. MP Red.

Dėl laidotuvių...
Žmona, sugrįžusi iš Sydnėjaus Liet. 

Moterų Soc. Globos Draugijos susirinkimo 
(20/10/02) minėjo, kad buvo susidomėta 
laidotuvėmis ir jų išlaidomis. Nebuvau tame 
susirinkime, bet prieš keletą savaičių pamatęs 
ABC-Channel 2 “Four Comers” programą ir 
paskaitęs “The Sydney Morning Herald” 
reportažą (30/9/02), nutariau pateikti keletą 
pastabų “M.P.” skaitytojams.

ABC programoje rodė apie laidotuvių 
įstaigų praktiką čia, Sydnėjuje. Padariau 
išvadą kad laidotuvių biznis Sydnėjuje yra 
nesąžiningiausių žmonių rankose. Gerai, kad 
mirusieji negali skųstis, o pasilikusieji gal ir 
laimingesni, kad jie nekalba!

Programoje rodė, kaip vienas “laidotuvių 
direktorius” buvo Sveikatos Apsaugos Mi
nisterijos nubaustas $1500 už “nehigienišką 
lavonų paruošimą ant virtuvės stalo”. Sa
vininkas, sumokėjęs baudą pasistatė kieme 
garažą ir toliau bizniauja. Kitas direktorius 
prisipažino, kad dėl laiko stokos negali 
apvilkti lavono šeimos atvežtais drabužiais - 
juos tik uždeda ant mirusiojo. “Tokiapraktika 
paplitusi visoje industrijoje” - pareiškė jis.

Kita laidotuvių direktorių grupė buvo 
apkaltinta naudojanti nepriimtiną pardavi
mo (marketing) taktiką - grasina “pomirtiniu 
kerštu”, jeigu nepirksite brangesnio karsto!

“The Sydney Morning Herald” pateikė 
viso puslapio informaciją apie “Dying game” 
(Žaidimas mirusiais). Ten pateikti laktai ir 
pasikalbėjimai su asmenimis dirbančiais toje 
industrijoje.

Kyla klausimas: kas tos laidotuvių įstai
gos? Vieno pareiškėjo duomenimis, prieš 
keletą metų buvo daug privačių laidojimo 
įstaigą bet dabar amerikiečių bendrovė.

“Service Corporation International” supirko 
ne tik visas laidojimo įstaigas, bet ir kapines 
bei krematoriumus. Pernai amerikiečiai par
davė 80 % savo akcijų “Macquarie Bankui”. 
Šiandien bankas tvarko ir “White Ladies 
Funerals”, ir “Simplicity Funerals”, ir “Labor 
Funerals”. Uždarė mažesnes laidotuvių 
įstaigas! Laidotuvių apyvarta Sydnėjuje sie
kia 1 milijardą dolerią NSW apyvarta pernai 
buvo $320 milijonų.

Dėl laidotuvių apeigų ir kainą buvęs 
“Simplicity Funerals” savininkas pareiškė 
“Herald’ui”, kad “kainos yra tokios, kiek 
klientūra sutinka mokėti. Yra kultūrų, kurių 
papročiai reikalauja iškilmingiausių lai
dotuvių ir šermenų. Buvo atsitikimų, kai 
laidotuvės kainavo pusę milijono (ir daugiau) 
dolerių. ”

Paprastom laidotuvėm “būtinos išlaidos” 
gali sudaryti tik tarp $5 000 ir $6 000. Štai 
“būtinų” išlaidų pavyzdžiai:
Laidotuvių direktoriaus išlaidos (už pa
slaugas) $ 1500
Lavono pervežimai ir dokumentai $ 300
Sudeginimas(krematoriume) $ 800
Laidotuvių automobilis $ 250
Karstas (savikaina $250) $ 1300
Duobkasiai $ 100
Mirties registracija $ 32
Kunigo išlaidos $ 110
Pelenų niša (sienoje) Rookwood
kapinėse $ 1800
Gėlės ir vainikai $ 300

kapų vietos Rookwood’o kapinėse 
parduodamos pagal kvadratinius centimet
rus - didesnis karstas, aukštesnė kaina!

Bėda neturtingam gyvenime - didesnė 
bėda mirusiam, kai nėra už ką palaidoti!

Vincas Bakaitis
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Dėmesio Sydnėjaus lietuviams!
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šaukia neeilinį ALB Sydnėjaus Apylinkės 

susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, 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

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

SEIMO/ 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

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 “Vytis".

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

ALFAS Valdyba

Melbourno lietuvių dėmesiui
Sekmadienį, gruodžio 15 dieną, 1.30 vai. po pietų Melbourno Apylinkės 

Valdyba kviečia narius į neeilinį susirinkimą.
Darbotvarkėje: priimti Valdybos pasiūlymą - inkorporuoti ALB Melbourno 

Apylinkę pagal Australijos įstatymus.
Melbourno Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

Virtuvė Pas Aldoną dirba
• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

IGalėdillė CĮtiliJi Ecorganizuojama gruodžio 

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

Šeštadienį, lapkričio 23 dieną, per Klubo Metinį Balių buvo ištrauktas 
laimingas Klubo nario bilietas. Numeris 672 priklausė p. H.Staitis. kuri 
dalyvavo Baliuje. Klubo Valdyba įteikė p. H.Staitis SI00 premiją. 
Ji pažadėjo ir toliau remti Klubo renginius - apsimoka.

Klubo nariams primename, kad per visus Klubo renginius yra traukiamas 
vienas laimingas Klubo nario numeris. Jeigu to numerio savininkas 
dalyvauja renginyje, Klubas jam/jai išmoka $100 premiją.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Maloniai kviečiame į

Raujų 2003 Kietų 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 tel.: 9836 2759 arba 0403 586 915 ir iš 
anksto užsisakyti stalus. Šeštadieniais ir sekmadieniais galima užsisakyti virtuvėje 
“Pas Aldoną7’. Rengėjai - virtuvė “Pas Aldoną”

Kviečiame visus Melbourno skautus ir skautes į

i “ Džiugo” Tunto iškylų
šeštadienį, gruodžio 7 dieną, 4 vaL po pietų Yarra Bend Park. į

■ Tuntininkė v.s. D.Lynikienė

iesKO giminių Z Diisseldorf e (Vokietija) gyvenanti Gerlinda Berger ieško 

tėvo Alfonso Kontrimo apie 1947-18 metus emigravusio Australijon ir pora metų 
dirbusio prie geležinkelio Perth’e. Turintys apie Alfonsą Kontrimą kokios nors informacijos 
prašomi pranešti MP redakcijai.

KŪČIOS ADELAIDĖJE
Tradicinė Kūčių vakarienė ruošiama antradienį, gruodžio 24 dieną, 7 vai. 

vakaro, Lietuvių Namuose, 6-8 Eastry Street, Norwood.
Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi iki gruodžio 17 dienos užsiregistruoti 

pas Petrą Andrijaitį tel.: (08) 8362 4931 arba Jūratę Grigonytę e-mail: 
Jurate.GrigonistaJcsa.gov.au darbo telefonas (08) 8112 1567. Kaina - $15.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:......New South Wales. Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris. Honorary Consul-General
40 BFiddens 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.

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

ir šiais metais išeis tik 2 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandijoje oro paštu $115.00.

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. r < c.
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