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Paryžiaus ambasadoje - įkurtuvėsVisi į Lietuvių Dienas Adelaidėje!

Dvidešimt antrą kartą Australijos lietuviai renkasi į savo didįjį suvažiavimą ir išeiviš- 
kosios lietuvybės šventę - Australijos Lietuvių Dienas. Kaip visada, tą savaitės laikotarpį 
tarp Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų skambiai bei spalvingai užpildo chorai, tautiniai 
šokiai, teatras, kultūriniai ir jaunimo renginiai, savosios ALB Krašto Tarybos posėdžiai ir 
1.1. Tarp jų - meno ir tautodailės parodos. Apie artėjančias Dienas plačiau skaitykite Viktoro 
Baltučio pristatymą šios MP psl. 7. Prisiminimui - Australijos lietuvių menininko ir 
nuoširdaus ALDienų organizatoriaus bei dalyvio a.a. Vaclovo Rato grafikos kūrinys.

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga
Pasitarimai tranzito klausimu
BNS. Pastarosiomis dienomis Vilniuje 

susitiko Lietuvos ir Rusijos UR ministerijų 
delegacijos, kurios pradėjo konsultacijas, kaip 
įgyvendinti Maskvos ir Briuselio susitarimą 
dėl Kaliningrado tranzito. Prezidentas V. 
Adamkus ta proga pareiškė, kad Lietuva 
priims suverenų sprendimą, kokia tranzito į 
Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos te
ritoriją tvarka bus nustatyta nuo kitų metų 
sausio 1 dienos.

Tarp “techninių klausimų” Rusijos įga
liotinis Dmitrij Rogozin minėjo Lietuvos 
konsulatų tinklo plėtimą Kaliningrado srityje. 
Lietuva jau kuris laikas siekė išplėsti savo 
konsulinį atstovavimą Kaliningrado srityje, 
kad būsimas vizų režimo išimčių kelionėms į 
Kaliningradą panaikinimas sukeltų kuo 
mažiau nepatogumų Rusijos piliečiams, tačiau 
Maskva delsė duoti teigiamą atsakymą. D. 
Rogozin taip pat tikino, kad Rusija jau da
bar, dar nepasirašiusi su Lietuva readmisijos 
sutarties, yra pasiruošusi priimti atgal nele
galius migrantus. Lietuvos Prezidento spe
cialusis įgaliotinis Kaliningrado srities 
klausimams Gediminas Kirkilas taip pat 
pabrėžė, kad Lietuva jau dabar galės į Rusiją 
grąžinti nelegalius migrantus.

Pasak D. Rogozino, “neatsiejamas” nuo 
Kaliningrado tranzito yra Rusijos ir Lietuvos 
sienų sutarties ratifikavimo Rusijos Dūmoje 
klausimas. Anot jo, gruodžio 12 dieną Dūmos 
Užsienio reikalų komitetas pateiks sutartį 
svarstymui parlamente. Lietuvos ir Rusijos 
sienų sutartis buvo pasirašyta 1997-aisiais, 

Lietuva ją ratifikavo 1999m. Rusija įvairiais 
pretekstais ratifikavimą iki šiol atidėliojo.

Rusijos ir ES vadovų susitarime numa
toma, jog keliaujantiems traukiniu Rusijos 
piliečiams Lietuva išduos vienkartinius va
dinamuosius palengvinto tranzito geležinke
liu dokumentus. Šie dokumentai bus išduo
dami įvedus į Lietuvos duomenų bazes bilietus 
perkančių Rusijos piliečių asmens duomenis. 
Lietuva galės neišduoti kelionės dokumentų, 
jei keliautojai atrodys įtartini, be to, jie negalės 
išlipti iš traukinio Lietuvoje. Keliaujantiems 
per Lietuvą automobilių keliais už nedidelę 
kainą arba veltui nuo kitų metų liepos 1 d. 
Lietuvos konsulinėse įstaigose bus išduo
dami daugkartiniai supaprastinti kelionės 
dokumentai.

Siekdama prisijungti prie Šengeno sutar
ties ir vykdy dama narystės derybose su ES 
pasiektus susitarimus, Lietuva paskelbė nuo 
2003 m. sausio 1 d. panaikinsianti vizų reži
mo išimtis per šalį važiuojančių Rusijos tran
zitinių traukinių keleiviams. Nuo 2003 liepos 
1 d. panaikinama bevizių kelionių tvarka, tai
kyta kaliningradiečiams, vykstantiems į Lie
tuvą ir per ją automobiliais. Beviziai Rusijos 
traukiniai gali padaryti Lietuvą nepatrauklią 
Šengeno sutarties dalyviams ir nukelti ne
ribotam laikui jos prisijungimą prie šios su
tarties, nes Rusija laikoma netinkama Šen
geno erdvei, baiminantis nelegalių migrantų, 
narkotikų ir ginklų srauto išjos.

Lietuva šiemet baigs stojimo į ES derybas 
ir tikisi 2004-aisiais tapti visateise bloko nare, 
dar po poros metų - ir Šengeno sutarties nare.

ELTA Naująją Lietuvos ambasadą Pa
ryžiuje lapkričio 15 dieną oficialiai atidarė 
su darbo vizitu Prancūzijoje viešintis Pre
zidentas Valdas Adamkus.

Atidarymo ceremonijos metu jis padė
kojo Prancūzijos Prezidentui Jacques Chirac 
už paramą bei pastangas Lietuvai grąžinant 
ambasados pastatą, kuris po Antrojo pasau
linio karo atiteko Sovietų Sąjungai.

"Užverčiame vieną istorijos lapą ir 
pradedame kitą. Istorinė neteisybė šian
dien yra atitaisyta", - sakė V. Adamkus.

Atidarymo iškilmėse dalyvavusi Pran
cūzijos Europos reikalų ministrė Noelle 
Lenoire sakė, jog šis istorinis įvykis turi 
tiek simbolinę, tiek moralinę prasmę 
Prancūzijai.

ELTA primena, jog Lietuvos Vyriausybė 
šiemet už 15 milijonų litų įsigijo pastatą 
prestižiniame Paryžiaus rajone, į kurį ne

Šviesėja ir buvusios ambasados 
klausimas Romoje

ELTA. Lietuvos prieškario ambasados 
Romoje sugrąžinimo reikalus tikimasi su
tvarkyti antrą kitų metų pusmetį, kai Italija 
pirmininkaus Europos Sąjungai (ES). Dėl 
to tartasi ir lapkričio 13 dieną vykusiame 
Prezidento Valdo Adamkaus bei Vilniuje 
viešinčio Italijos užsienio reikalų vicemi
nistro Roberto Antonione susitikime. Jame 
pabrėžta, kad Lietuvos ir Italijos dvišaliai 
santykiai yra labai geri.

ELTA primena, jog Lietuvos diploma
tinės atstovybės pastatą Romoje po karo 
užėmė Rusijos diplomatinės tarnybos. Nors 
formaliai ambasados pastatai nuosavybės 
teise priklausė Lietuvai, visgi jų nebuvo ga
lima perimti, nes juose yra įsikūrę diploma
tinę neliečiamybę turintys Rusijos asmenys.

Šio pastato problema apie 12 metų 
nepajudėjo iš mirties taško. Italai lietu
viams siūlydavo derėtis su rusais. Rusai ne- 
siderėdavo. Virš ambasados rūmų Nomen- 
tana gatvėje ir toliau plėvesavo Rusijos 
vėliava. Kodėl tokia padėtis? Tyrinėjant 
paaiškėjo, kad Lietuvos prieškario amba
sados problema ypač paini finansiniu po
žiūriu. Beveik 9000 metrų ploto sklypą su 
rūmais prestižinėje Nomentana gatvėje Lie
tuvos ambasadorius Valdemaras Čarneckis 
1937 m. nupirko už 3 milijonus lirų. Mili
joną sumokėjo iš karto, o likusią sumą įsi
pareigojo padengti išmokomis po 64 000 li
rų du kartus per metus iki 1952 metų. Iki 
Sovietų Sąjungos okupacijos buvo spėta

Sąlygos dėl ES narystės
Lapkričio 28 d. (ELTA). Kelią kurį Lietu

va turės įveikti nuo derybų su Europos Sąjun
ga (ES) pabaigos iki visateisės narystės ES, 
Kauno Technologijos universitete surengto
je konferencijoje “Kokybės vadyba Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjungą procese” ap
žvelgė užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis. "Lietuvos narystė ES šiandien ne
bekelia abejonių - jau įvardyta konkreti data, 
kada ES laukia naujųjų narių. Tačiau dar 
iki galo neatsakėme į vieną mums be galo 
svarbų klausimą - kokiomis sąlygomis

Nukelta į 2 psL 

trukus iš nuomojamų patalpų persikėlė 
Lietuvos diplomatai. Tai - žymaus XIX 
amžiaus prancūzų kompozitoriaus ir pia
nisto Ernest Chausson namas, kurį Lietuva 
pirko iš jo vėlesnių šeimininkų.

Kaip žinoma, prieškariu turėtą Lietu
vos pastatą 1940 metais užėmė Sovietų 
Sąjunga ir dabar čia veikia Rusijos Federa
cijos ambasados skyriai. Pasirašius tarpvy
riausybinį susitarimą, Prancūzija nupirko 
iš Lietuvos minėtą namą. Už gautas lėšas 
įsigytas naujasis.

Šiuo Lietuvos ambasados Paryžiuje 
pastato atidarymu baigiama ilgai trukusi 
Lietuvos atstovybės pastato atgavimo by
la. Apie šią istoriją priminė ir vienas 
atidarymo ceremonijos akcentų - naujojo
je ambasadoje buvo simboliškai iškelta 
vėliava, kuri kabėjo prie senojo Lietuvos 
atstovybės pastato.

Taip Romoje atrodė Lietuvos ambasada
1940 m., prieš įžengiant į ją'sovietams.

pervesti penkias išmokas.
Pasibaigus karui, Italijos bankas “Banca 

Nazionale del Lavoro”, tvarkęs šio pastato 
hipotekos reikalus, pardavė rūmus nekilno
jamojo turto agentūrai, pastaroji - Italijos 
vyriausybei.

1945 m. rugpjūčio 1 dieną Italijos užsie
nio reikalų ministerija už simbolinę kainą 
pastatą perleido Maskvai. Italijos Karalystės 
herbiniu antspaudu patvirtintame pardavimo 
akte aiškinamą kad Italijos užsienio reikalų 
ministerija parduoda nekilnojamąjį turtą 
Nomentana gatvėje “SSRS, kaip Lietuvos 
Respublikos teisių paveldėtojai”.

Praėjusių metų rudenį į ambasadoriaus 
Romoje postą paskirtas 38 metų E. Bagdo
nas, išnagrinėjęs sukauptus dokumentus, 
perprato užburto rato absurdiškumą. "Pasta
tą iš mūsų perėmė Italijos vyriausybė. Jos 
valia Lietuvos turtas atiteko Sovietų Sąjun
gai. Todėl derėtis reikia pirmiausia su Ro
ma, one su Maskva”, - paneigė Lietuvai ne
naudingus teiginius. E. Bagdonas. Tačiau pra
dėjęs aiškintis, kodėl turto grąžinimas nejuda 
iš vietos, ambasadorius sužinojo, kad oficia
lus ir teisiškai argumentuotas reikalavimas 
grąžinti neteisėtai atimtą turtą Romai nebuvo 
net pateiktas. Dabar pastato nuosavybės 
klausimas pajudėjo iš mirties taško. Jau pra
sidėjo dvišalės Vilniaus ir Romos diplomatų 
derybos. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

* ♦ Lapkričio 26 dieną rusų kariuomenė 
apsupo ir izoliavo Aki-Jurt čečėnų pabė
gėlių stovyklą Ingušetijoje. Palapinėse 
gyveną pabėgėliai yra spaudžiami grįžti į 
kovų nuniokotą Čečėniją, grasinant nuo 

1 gruodžio pradžios pradėti deginti jų 
palapines.

Rusų tvirtinimu, čečėnų pabėgėlių 
stovyklose slepiasi sukilėliai ir jų rėmėjai.

Tarptautinės žmogaus teisių organi
zacijos protestavo prieš numatytą pabėgė
lių stovyklų likvidavimą, kaip žmogaus 
teisių pažeidimą.
♦ Lapkričio 27 dieną Indonezijos teismas 
pripažino buvusį milicijos lyderį Eurico 
Guterres kaltu organizavus ir pravedus 
pro-Indonezijos minių smurto veiksmus 
Rytų Timore. Jis nuteistas kalėti 10 metų. 
E. Guterres protestavo prieš šį sprendimą, 
nes tas pats teismas išteisino visą eilę 
Indonezijos karininkų, kurie įtaigoję ir rėmę 
milicijos smurto veiksmus.
♦ Lapkričio 27 dieną Jungtinių Tautų 
inspektoriai pradėjo masinio naikinimo 
ginklų paieškas Irake. Kol kas Irako pa
reigūnams iš anksto pranešama, kurios 
vietovės bus tikrinamos, vėliau gal paieš
kos bus pravedamos be įspėjimo.
♦ Lapkričio 28 dieną Australijos \yriau- 
sybė paskelbė, kad laikinai uždaroma jos 
ambasada Maniloje, gavus patikimų žinių, 
kad prieš ją ruošiamas teroristų puolimas. 
Vyriausybė taip pat įspėjo Australijos 
piliečius atidėti nebūtinas keliones į 
Filipinus.

Australijos pavyzdžiu pasekė Kanada, 
taip pat laikinai uždarydama savo ambasadą 
Maniloje.
♦ Lapkričio 28 dieną Los Angeles auto 
katastrofoje sunkiai sužeista 85 metų 
amžiaus kino artistė Zsa Zsa Gabor.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
tapsime ES nariais? Tai bus išspręsta dery
bose, kurios jau netrukus baigsis ”, - pažymė
jo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Užsienio reikalų ministras teigė, jog atei
nančios derybų dėl nary stės ES savaitės bus 
labai įtemptos, nes ant derybų stalo lieka pa
tys sudėtingiausi klausimai. “Dauguma jų 
yra finansinio pobūdžio ir tuo pačiu labai 
jautrūs - ir ES valstybėms, ir šalims kandi
datėms”, - priminė užsienio reikalų ministras. 
Jis taip pat pabrėžė, kad pasibaigus deryboms 
integracijos į ES procesas nesibaigs: lauks 
naujos užduotys, nauji prioritetai.

Po derybų baigties lauks Stojimo sutarties 
ratifikavimo procesas. Tuo pat metu reikės 
atsakyti į klausimus, kokia ES bus ateityje, 
kokius pokyčius plėtra sukels pačioje ES, 
konferencijos dalyviams dėstė A. Valionis. 
Pasak jo, šie klausimai svarstomi Konvente 
dėl ES ateities. “Suprantama, kad Lietuvoje, 
kaip ir kitose šalyse kandidatėse, plėtros 
klausimai nustelbia diskusiją apie Konvente 
svarstomus klausimus. Tačiau esu įsitikinęs, 
kad sulig derybų pabaiga diskusija apie 
Lietuvos vietą ateities Europos Sąjungoje taps 
daug gyvesnė ir gilesnė ", - pabrėžė užsienio 
reikalų ministras.

Baigsis Lietuvos derybos su ES
Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA). Iriau

siasis Lietuvos euroderybininkas Petras Aušt- 
revičius gruodžio 2 d. Briuselyje dalyvaus 
viename iš paskutiniųjų neformaliame mūsų 
šalies derybininkų susitikime su Europos 
Komisija. Jame daugiausiai bus kalbama apie 
žemės ūkio kvotų ir finansinius klausimus. 
“Pirmadienio derybų raunde įvertinsime iš 
Europos Sąjungos (ES) pusės šią savaitę pa
teiktus pasiūlymus dėl finansinių klausimų 
ir žemės ūkio kvotų bei tęsime derybas 
likusiais nesuderintais klausimais", - prieš

♦ Lapkričio 28 dieną al-Qaeda teroristai 
iššovė dvi raketas į Izraelio keleivinį 
lėktuvą, pakilusį iš Mombasa aerouosto 
Kenijoje skrydžiui į Tel Aviv Izraelyje. 
Raketos praskrido netoli lėktuvo, į jį 
nepataikydamos. Lėktuvas su 261 keleiviu 
ir 10 žmonių įgula laimingai pasiekė Tel 
Aviv.

Vos 5 minutėms praėjus po pasikėsini
mo prieš lėktuvą, trys arabai savižudžiai su 
stiprios gamybos automobiliu prasimušė į 
Paradise viešbučio vestibiulį Mombasoje 
ir susisprogdino. Be teroristų žuvo dar 13 
žmonių, daugiau nei 60 sužeistų. Kėsintasi 
prieš ką tik į viešbutį atvykusią Izraelio 
turistų grupę. Žuvusiųjų tarpe du žydų 
vaikai ir viena moteris, kiti žuvę yra Keni
jos piliečiai. Septyni iš žuvusiųjų buvo 
šokėjai, tradiciškai su muzika pasitinką į 
viešbutį atvykstančius svečius.

Australijos vyriausybė jau lapkričio 12 
dieną buvo įspėjusi savo piliečius, kad dėl 
al-Qaeda teroristų nesaugu važiuoti į Ke
niją, ypač į Nairobi ir Mombasą.
♦ Lapkričio 2 9 dieną Izraelio parlamente 
dominuojanti Likud partija savo lyderiu 
perrinko dabartinį ministrą pirmininką 
Ariel Šaron, lengvai įveikusį prieš jį savo 
kandidatūrą išstačiusį Benjamin Netanja- 
hu. Du palestiniečiai apšaudė Likud par
tijos rinkimų būstinę Beit Shean vietovėje, 
nukaudami šešis žmones, sužeisdami virš 
trisdešimt.
♦ Lapkričio 29 dieną australų policija 
padarė kratą registruoto ginklų pardavėjo 
namuose Newcastle priemiestyje Charles
town. Be 60 registruotų revolverių jie už
tiko ir uždraustų bei neregistruotų ginklų: 
15 revolverių, 5 kulkosvaidžius ir vieną 
raketsvaidį. Prekybininkui iškelta byla.

□

išvykdamas į Belgiją teigė P. Auštrevičius.
Lietuva derybas su ES ketina baigti per 6 

darbo dienas, tai yra, iki gruodžio 9 d. Oficiali 
10 kandidačių derybų pabaiga turėtų būti 
paskelbta gruodžio 12-13 dienomis ES pirmi
ninkaujančios Danijos sostinėje Kopenhagoje 
įvyksiančiame ES viršūnių susitikime.

Gruodžio 25 d., kaip primena ELTA, 
Danija pateikė finansinės paramos būsimoms 
ES narėms paketą, kuriame Lietuvai siūlo 
skirti papildomų lėšų Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatacijos nutraukimui bei 
sienų apsaugai. Be to, Lietuva gavo pasiūly
mą dėl finansinių įmokų į ES biudžetą, kuris 
leistų sumažinti finansinę naštą.

Griuodžio 2 d. įvyksiančiame derybinin
kų susitikime Lietuva įvertins ES pasiūlytas 
didesnes pieno, karvių žindenią finų kvotas, 
derlingumą ir nuspręs, kuriose srityse dery
bos dar bus tęsiamos. Taip pat ketinama ap
tarti Lietuvos prašymą suteikti pereinamąjį 
laikotarpį Aplinkos skyriuje. Europos Ko
miteto pranešime primenama, jog ES praė
jusiais metais nusprendė nuo 2008-ųjų metų 
sugriežtinti didelių deginimo įrenginių, tokių 
kaip elektrinės ir katilinės, teršalų išmetimą. 
Lietuva prašo atidėti šios direktyvos taikymą 
kad mūsų įmonės spėtų pasirengti teršalų 
išmetimų mažinimui.

Beje, aplinkosaugos srityje, Lietuva jau 
anksčiau buvo išsiderėjusi tris pereinamuo
sius laikotarpius.

Šiuo metu Lietuva su ES yra baigusi de
rėtis dėl 28 iš 31 derybinio skyriaus. Dar liko 
suderinti Žemės ūkio, Finansų ir biudžetinių 
nuostatų skyrius bei Kitų klausimų skyrių, į 
kurį patenka Lietuvos narystė ES fonduose, 
kitose institucijose, svarstomi galimi saugik
liai atskirose srityse. 2004-aisiais Lietuva 
ketina tapti visaverte ES nare.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

“Ar Lietuvai reikia kariuomenės?”
Šį klausimą dr. Algimantas Kabaila parinko savo paskaitai, skaitytai Canberro- 

je Kariuomenės Šventės proga, 2002 lapkričio 24 d. Atsakęs teigiamai ir apžvelgęs 
militarinę padėtį po Antrojo pasaulinio karo, prelegentas plačiau aptarė naujausią 
ginkluoto konflikto kryptį - terorizmą ir jam atitinkamus atsakymus. Žemiau - jo min
tys “Ką karas prieš terorizmą reiškia Lietuvai? ” Red.

Dr. Algimantas Kabaila 
------------------------------------ -------------- ——,

Neprotinga mažinti teroristų reikšmę, 
“nurašant” juos, kaip susimaišiusio proto 
fanatikus. Jie yra per daug pavojingi, kad 
juos taip būtų verta sumenkinti! Šių eilučių 
autoriui atrodo neprotinga galvoti, kad te
roristų rimtas veiksmo motyvas yra užsi- 
tamavimas kokių tai savotiškų rojaus gė
rybių. Galvojantis žmogus nesiryžtų prieš 
gyvasties instinktą rinktis savižudybės dėl 
kokių tai abstrakčių rojaus pažadų. Tai 
greičiau nevilties ir didelės neapykantos 
išraiška, kuri buvo išvystyta specialia 
“smegenų plovimo” mokykla ir patiriant 
sunkius persekiojimus bei visišką bejėgiš
kumą atsispirti prieš tą tikrą ar įsivaiz
duojamą persekiojimą.

Reikia pastebėti, kad karas prieš terorą 
suteikė progą savotiškai pateisinti visus 
smurto veiksmus. Indijos smurto veiksmų 
grasinimas Pakistanui taip buvo teisinamas 
- esą tai karas prieš terorizmą. Taip teisi
nami smurto veiksmai Čečėnijoje, Palesti
noje, Tibete ir t.t. Gi terorizmui geriausia 
dirva yra ten, kur vyksta nuolatinis smur
tas, kur didelės neteisybės yra ne išimtis, o 
taisyklė. Tad kariaujant prieš terorizmą 
reikės daug daugiau pastangų, kad panai
kinti tas sąlygas, kurios palankios teroristų 
verbavimui, nes kitaip teks kariauti su 
“devyngalviu smaku”, kuriam vieną galvą 
nukirtus, atauga dvi naujos. Esame naujo 
ir iki šio nematyto karo užuomazgoje, o kare 
pirma auka yra TIESA, nes savo karinę už
duotį turi ir propaganda bei melas. Tai yra 
savotiški karo ginklai.

Apgailėtina, kad karo prieš terorizmą 
tikslai yra dažnai iškraipomi tų, kurie patys 
naudoja valstybinį terorą okupuotose 
kraštuose ir kitur.

Nežiūrint tokio karo tikslų iškraipymo, 
negalime užmiršti, kad terorizmas egzis
tuoja, o tuo pačiu, kad jis iššaukia natūralų 
jam pasipriešinimą kuris vyksta įvairiau
siais būdais. Natūralą kad bet kokio karo 
metu karinių pajėgų reikšmingumas pa
sidaro didesnis bet kokioje valstybėje. Viena 
iš to nekonvencinio karo pasėkų yra tai, 
kad neužtenka tokių svarbių sąjungų kaip 
NATO, kad kraštas ir jo piliečiai būtų ap
saugoti. Tereikia prisiminti, kad didysis 
puolimas prieš JAV -jas buvo surengtas maž
daug 20-ties teroristų. Šimtai tūkstančių 
karių įvairiose karinių pajėgų skyriuose yra 
ne daugiau efektingi prieš teroristus, nei 
gerai paruošti specialūs kariniai daliniai. 50 
gerai pasiruošusių ir ryžtingų gynėjų gali 
rimtai sutrukdyti planus 20-ties fanatiškai 
pasiruošusių teroristų. Tad mažo krašto ka
rinės pajėgos gali būti ne mažiau veiksmin
gos, nei didžiulės armijos didžiųjų kraštų 

įkaity k “Wlūsu<&astoyę" — viską žinosi!

ar senųjų imperijų liekanų. Pasišaipėliams 
Lietuvoje, kad “nekariausime, nebent prieš 
Latviją”, reikėtų atsiprašyti už pasityčiojimą 
ir pagalvoti, kaip padėti Lietuvos kariuome
nei tapti stipresne ir efektingesne.

Slaptumas yra viena iš anti-teroristinių 
specialiųjų tarnybų ypatybių.- Kuo mažiau 
potencialūs priešai apie jas žino, tuo geriau 
jos gali atlikti savo gynybines užduotis. Tad 
balansas tarp visuomenės tinkamo infor
mavimo ir slaptumo išlaikymo yra rimtas 
klausimas. Kokia padėtis šiuo atžvilgiu yra 
Lietuvoje? Ypatingos Paskirties Tarnyba 
(YPT) Lietuvoje buvo suorganizuota Kraš
to apsaugos savanorių (KAS) pajėgose jau 
prieš penkeris metus. Pernai, po rugsėjo 11- 
tos tragiško teroristų užpuolimo, nutarta 
YPT pagrindu suformuoti kontra-teroristi- 
nį Lietuvos kariuomenės Specialiųjų 
operacijų pajėgų (SOP) karinį dalinį “Ait
varas”. Į “Aitvarą” įtraukti visi YPT kovi
niai padaliniai, Jėgerių bataįjono žvalgai, 
koviniai narai ir karinių oro pajėgų lakū
nai. Jau minėjome, kad informacija apie bet 
kurios valstybės ypatingos paskirties ka
rinius dalinius visad yra labai ribota. Antra 
vertus, piliečiams naudinga žinoti, kad 
valstybė yra pasiruošusi ginti savo pilie
čius ne tik savo šalyje, bet ir už jos ribų, ar 
net suduoti prevencinį smūgį teroristams. 
Reikalas skubiems veiksmams už savo kraš
to ribų galėtų iškilti, jei Lietuvos piliečiai 
būtų paimti įkaitais kitoje šalyje, arba 
Lietuvos ambasadų personalo bei piliečių 
evakuavimo iš karo apimtų zonų atveju.

Nuo praėjusių metų balandžio YPT yra 
tiesiogiai pavaldi Lietuvos kariuomenės 
vadui. Tranyba glaudžiai bendradarbiauja 
su šalies specialiosiomis tarnybomis bei 
analogiškomis draugiškų valstybių struk
tūromis. Pagrindiniai partneriai yra iš 
NATO šalią Lietuvos YPT išskirstyta į 
atskiras specializuotas sekcijas: “juoda” 
(įkaitų vadavimas, teroristų sulaikymas ar 
sunaikinimas), “žalia” (diversijos priešo 
užnugaryje), “vandens” (kovinių narų 
veiksmai), “civilinė” (asmens apsaugos 
veiksmai). Kiekvienai paskirčiai naudo
jama atatinkama ginkluotė.

YPT daugiausia ginkluota vakarietiškais 
ginklais, nuo pistoletų iki stambaus kalibro 
šautuvų. YPT kariai gali pasinaudoti įvai
riausio kalibro snaiperiniais ginklais: vo
kiškais, suomiškais ir kt. Arsenale yra įvai
rių granatsvaidžių, kulkosvaidžią automa
tinių šautuvą dieninio ir naktinio matymo 
taikiklių. Sovietinių “kalašnikovų” vis ma
žėja. Beje, pagaliau Lietuvai pavyko įsigyti 
ir “Stinger” raketą kurios ypač naudingos 
prieš sraigtasparnius naudojančius teroris
tus. Kaip žinoma, partizaniniame kare Af
ganistane prieš Sovietus šios raketos turėjo 
didelį vaidmenį.

Mūsų nedidelė Canberros lietuvių ben
druomenė nepajėgtų prisidėti net ir simbo
liškai prie Lietuvos kariuomenės ginkluotės. 
Bet ji gali prisidėti prie Lietuvos kariuo
menės paruošimo, tad ir jos efektingumo. 
Tokiu prisidėjimu yra karo mokslą skati
nančios premijos. Todėl reikia pasveikinti 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Valdy
bą paskyrusią 2000 dolerių - nedidelę, bet 
reikšmingą nuolatinę metinę premiją - 
kariūnui, geriausiai baigusiam Lietuvos 
Karo akademiją Tikėkimės, kad ir kiti už
sienio lietuviai paseks šiuo svarbiu Can
berros lietuvių simbolinią bet svarbiu gestu.
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Bulviakasio vakaronė Melbourne

Nuotraukoje - Povilas Kviecinskas (varžybose laimėjęs antrą 
vietą) renka bulves.

Po bulviakasio

“Kasėm visada su 
talku - tau susiedka 
padeda, tujai. Ir dar
bas greičiau aina, ir 
smagiau. Būdavo, 
prisiverdzi puodų 
burokų ir vežies. Ba 
žamė buvo rėžiuose, 
toli, pietuic neparva- 
žuodavom. Kur pies- 
kose susikuri ugnį ir 
kai liekci ciktaise ža
rijos, pieskos inkaista 
- užkasi tose pieskose 
bulbes, jos cik spirga, 
kepa. Ir paskui valgai 
su šaltais burokais. 
Dartės mislinu: kolgi 
mes tų burokų nepa- 
sišildėm? Ale kad 
mumiem buvo labai 
gardu. Per kaktų ka
sėjos viena kitai 
šaukštu daužė ir sakė: 
“Naujiena!” ar “Socyk,
Dzieve!”

Nedėlioj ir riebesnių valgių iš bulvių 
pasigamydavom. Visa šeimyna mėgo gu- 
gelį, tik puodan, ne blėkutėj šusdavom. Ir 
dartės moterom patartau: puodan inšustas 
gugelis minkštesnis, gardesnis. Raikia in- 
dėc spirginaicių ir grikinių kruopų, kokis 
kiaušinis, jei yra - ir kepcie pečiun ar du- 
kaukėj.”

(ištrauka iš dzūkės Močiutės laiško, 
skaityto Alenos Karazijienės.)

Bulviakasio vakaronė įvyko lapkričio 16 
dieną Melbourne Lietuvių Klube. Jai va
dovavo Lilija Kozlovskienė ir Alena Ka
razijienė. Prie jų prisidėjo dvidešimt įvai
raus amžiaus dainininkų, šokėjų, muzikan
tų ir bulvių rinkėjų. Kiek girdėjau iš kun- 
tapliavo pašto, buvo norėta bulves kasti. 
Tačiau teko atsisakyti šio tradicinio pap
ročio, nes Melbourne Klubo įstatuose nė
ra numatyta lėšų sulaužytų grindų patai

Padėka
Širdingai dėkojame ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai už $200 auką ir 

p. Onai Grosienei už $110 auką.
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Kariuomenės 84 metų sukaktis Canberroje
Kariuomenės Šventės minėjimas įvyko 

sekmadienį, lapkričio 24 d. Lietuvių Būsti
nėje. Susirinko 31 tautietis. Tai pagal Can- 
berrą gražus būrys. Minėjimą pradėjo Can- 
berros “Ramovė” skyriaus pirm. Liudas 
Budzinauskas. Pasveikinęs susirinkusius, 
pasakė, kad šis minėjimas liks visiems įsi
mintinas, nes šios sukakties išvakarėse 
Lietuva Prahoje buvo oficialiai pakviesta į 
NATO aljansą. Sakė, kad tai džiugus isto
rinis įvykis. Kaip Lietuva jam ruošėsi, pa
matysime Gabrieliaus Žemkalnio iš Lietu
vos atvežtoje vaizdajuostėje “Lietuva - 
Partnerystė taikos labui”.

Tačiau pirmininkas pabrėžė, kad daug 
svarbesnis istorinis įvykis yra Lietuvos 
kariuomenės įsteigimas 1918 metais. Jei ne 
mūsų tėvelių, senelių ryžtas bei pralietas 
kraujas, tai to aljanso ir, tikriausiai, Lietu
vos vardo nebūtų. Todėl su dėkingumu ir 
pagarba prisiminkime Nepriklausomybės 
aukas, komunizmo aukas, herojiškai kovo
jusius ir žuvusius partizanus, kankinius, 
Sibire mirusius tremtinius, n-osios Nepri
klausomybės atstatymo aukas ir atsisto
jimu bei tylos minute juos pagerbkime.

' Apylinkės V-bos pirm. Viktoras Marti

symui. (Aiškiai negerbiama lietuvių nuo 
senovės prisilaikytos tvarkos.)

Ratuotųjų - dainininkų grupę prižiūrėjo 
Birutė Prašmutaitė, Rimas Skeivys pritarė 
akordeonu. “Kaimo” sodriems balsams 
vadovavo Edis Lipšys. Birutės Kymantie- 
nės ir Ritos Mačiulaitienės dainos apie alų 
visus nustebino - ką gi dabar padorios mo
terys dainuoja!

Ir skambėjo senos tradicinės vaišių 
dainos, ir sukosi, ir sukosi šokėjų rateliai. 
(Kas neatvyko į vakaronę - tai pralošė.)

Pabaigai, Elvira Šumienė užklausė Va
karonės rengėjų, ar jos numato kitais me
tais surengti vakaronę, kurioje jos raugin
tų alų ir arielką. Atsakymo negavo - dar 
yra laiko pagalvoti. Tačiau neoficialiai 
publika pritaria. Sako, kad gal ir kitų Aus
tralijos valstijų tautiečiai susigundytų 
tokioje vakaronėje dalyvauti...

Elvira Surnienė

šius papasakojo savo įspūdžius apie Can- 
berros lietuvių bendruomenės $2000 pre
mijos įteikimą Karo akademijos 4-tą laidos 
kursą geriausiai baigusiam kariūnui.

Dr. Algimantas Kabaila skaitė paskaitą 
“Ar Lietuvai reikia kariuomenės?” Prele
gentas detaliai nagrinėjo įvairius aspektus: 
“Žvilgsnis į šiuolaikinę istoriją”, “Po 2001 
rugsėjo 11-tos”, “Ką karas prieš terorizmą 
reiškia Lietuvai”. Paskaita gerai paruošta, 
turininga ir įdomi. (MP 2 psl. skaitytojams 
pateikiama paskaitos dalis. Red.)

Po paskaitos buvo rodomos vaizdajuos
tės: “Lietuva - Partnerystė taikos labui” ir 
anglų kalba “Lithuania a reliable ally”. Abi 
vaizdajuostės savo turiniu labai tiko Lie
tuvos pakvietimo į NATO proga. Sugiedo
jus Lietuvos Himną, oficialioji minėjimo 
dalis buvo baigta.

Svečiai į namus neskubėjo. Pakilioje 
nuotaikoje, kad Lietuva pakviesta į NATO, 
vaišinosi prie Nijolės Budzinauskaitės- 
Essai ir jos mamos Sofijos rūpesčiu pada
rytų skanių sumuštinių, užsigeriant vynu ir 
alučiu.

Taip sostinės tautiečiai paminėjo dvi 
sukaktis. L.B.

Praėjo bulviakasis, surinkom paskutines 
bulves, dabar atėjo laikas padėkoti talki
ninkams ir svečiams.

Norėjom, kad bulviakasis būtų linksmas, 
toks ir buvo. O už linksmybes dėkojame 
“Kaimui”, Birutės Prašmutaitės vadovau
jamai dainininkų ir ratuotųjų grupei su mu
zikantu Rimu Skeiviu ir, aišku, mūsų ne
pamainomom Birutei Kymantienei ir Ritai 
Mačiulaitienei. O ir svečiai patys prisidėjo, 
nepatingėdami surinkti paskutinių bulvių ir 
šauniai pasirodę kurdami bulvių skulptūras.

Dėkojame ir mūsų “pareigūnams”: 
Kristinai Baškytei, pardavinėjusiai bilietus; 
Danutei Simankevičienei, Danutei Žemkal- 
nienei ir Daliai Antanaitienei, išrinkusioms 
geriausias bulvių skulptūras (kur pirmą 
vietą pasidalino Angelė Kerstin ir Ramūna 
Sadauskaitė); Juditai ir Raimundui Da
giams, suskaičiavusiems bulves (daugiau
siai surinko Mantas Vaitkus), ir buvusiems 
“piemenėliams” Martynukui, Mantui, Aisvy-

Dviguba šventė Hobarte
Lapkričio 24 d. Hobarte susirinko 35 lie

tuvių bendruomenės nariai ir jų artimieji 
atšvęsti dvigubą šventę: Lietuvos Kariuo
menės Dieną ir 55-erių metų sukaktį nuo 
pirmojo transporto atvažiavimo. Po minėjimo 
dauguma pasiliko kavutei ir pabendravimui.

Lietuvos istorikas Endrius Jankus papa
sakojo apie Lietuvos 1830-31 m sukilimą nu
galėtų sukilėlių pasitraukimą į Prūsiją. Po 
derybų tarp to meto Europos karališkų val
dovų, Endrius spėjo, kad kai kurie sukilėliai 
buvo ištremti į Australiją kaip (lenkai) kaliniai.

Paminėti 55 metus nuo laivo Gen. Stuart 
Heintzelman atplaukimo į Australiją, susi
rinko buvę tos kelionės dalyviai: Jonas Adic- 
kas, Povilas Auksorius, Petras Dumša. En

”Jeigu vesti, tai iki mirties”
Kaip ir prieš 40 metų, š. m. spalio 27 d. 

Irena ir Romas Kalėdos išskrido į Hayman 
salą. Prieš tiek daug metų pasibaigus medaus 
mėnesiui Hayman saloje, Romas Kalėda 
jaunajai žmonai Irenai pažadėjo į šią salą 
sugrįžti po 40 metų. Pažadą išpildė.

Šie ilgi ir turiningi bendro gyvenimo me
tai talpina daug dalyką Suminėsiu tik keletą 
iš ją turėjusių daugiausia įtakos Kalėdų 
šeimyniniame gyvenime. Vienas po kito gimę 
trys sūnūs - Danny, Garry ir Alan - Kalėdoms 
teikė ir džiaugsmo, ir rūpesčio. Romas, kuris 
nuo penkiolikos metų jau vairavo, ir vedęs 
neatsispyrė savo norams. Įsteigęs klubą ’’The 
Rotary Club of Hunters Hill”, kas savaitgalį 
lenktyniavo žiedinėse automobilių lenktynėse. 
Jis buvo vienas iš pirmųjų automobilių sporto 
pradininkų Australijoje. Jo numeris buvo 29. 
Šiame brangiame automobijų sporte Romas 
Kalėda aktyviai dalyvavo net 23 metus (nuo 
1959 m. iki 1986 m.). Kaip sako žmona Ireną 
Romas dar ir dabar lenktyniauja, tik jau prie 
televizoriaus ekrano.

Taigi, nuolatinis Romo dalyvavimas var
žybose turėjo didelės įtakos Kalėdų šeimos 
gyvenime. Reikėjo į visus miestus važiuoti ar 
skristi kartu su trimis mažamečiais vaikais. 
Tai todėl visi sūnūs mėgsta automobilių spor
tą bei mielai tėvui kompaniją palaiko ir prie 
televizoriaus, ir autoarenoje. Jie ir geriausiai 
žino visus tėvo trofėjus bei laimėtas prizines 
vietas tiek tarptautinėse varžybose, tiek 
Bathurst Dabar sūnus Danny prancūzų senų 
lenktyninių automobilių kolekcionieriui 
padeda sutvarkyti vieną iš tėvo automobilią 
su kuriuo Romas kitais metais dalyvaus 
veteranų parade Bathurst.

Ireną mėgindama įminti ilgos santuokos 
paslaptį, mano, kad tos nuolatinės kelionės 
šeimai buvo kaip geri ”klijai” - nebuvo laiko 
liūdėti ir bodėtis gyvenimu Juk šalia kelionių 
po visą Australiją aplankytos beveik visos 
Europos šalys, pabuvota Japonijoje, Ameri
koje, Kanadoje, Meksikoje, Kinijoje, Rusijoje.

Duonai Romas užsidirbdavo ir tebeužsi- 

dui ir Ramūnai, nurinkusiems nuo stalų lėkš
tes. Algiui Karazijai ačiū už plakatų ir bilietų 
pagaminimą, o Zigmui Augaičiui, negalėju
siam vakaronėje dalyvauti, už $20 auką

Pačios vienos, tik su nuolatine Mykolo 
pagalba, nebūtume galėjusios paruošti vai
šių, tad dėkojame Aldonai Butkutei, visą 
dieną su mumis triūsusiai virtuvėje penk
tadienį, ir Joanai Valaitienei, pačią vaka
ronės dieną pasišventusiai šeimininkauti 
virtuvėje. O pyragai! Kepėm, aišku, ir mes 
pačios, bet kas būtų buvę be Dalios Anta
naitienės, Aldonos Butkutės, Dalios Di- 
džienės, Danutės Lynikienės, Vladės Pė- 
traitienės, Halinos Statkuvienės ir Vidos 
Vaitiekūnienės pyragų. Ačiū visiems ir vi
soms - talkininkams ir svečiams.

Jūsų visų dėka kelis šimtus “bulvių” 
($200) per Gabrielių nusiuntėme Sibiro 
tremtinių vaikaičių Kūčioms Lietuvių Na
mų mokykloje Vilniuje. Ačiū.

Melbourne Entuziastės

drius Jankus, Vladas Mikelaitis, Povilas 
Niaura ir Petras Šiaučiūnas. Susirinkimas 
juos gražiai priėmė, padainavo “Ilgiausių 
metų...”, o Apylinkės pirmininkas R. Tarvy
das visiems įteikė po pažymėjimą

Be aukščiau išvardintų tautiečių, atvy
kusių pirmuoju transportu, Tasmanijoje gy
vena dar kiti aštuoni tautiečiai: Petras Au
gustams, Antanas Bačiulis, Česlovas Juške
vičius, Jonas Lipšius, Antanas Marazas, Irena 
Jurevičienė (Naųjokaitienė). Raimundas Šuls
kis ir Jurgis Valius. Iš viso Tasmanijoje gyve
no 93 pirmojo transporto dalyviai, tačiau 
didesnė jų dalis persikėlė į Australijos žemy
ną kai atliko darbo prievolę.

Ramūnas Tarvydas

Irena ir Romas Kalėdos.

dirba iš privataus biznio (degalinių ir mašinų 
taisymo dirbtuvią bei aptarnaujančių lenk
tyninių automobilių komandos), o Irena, 
rūpindamasi šeima ir namais, septynerius 
metus mokytojavo trejose Marsfield apylin
kės viešosiose mokyklose ir aštuonerius me
tus išdirbo Senelių namuose. Vaikams paau
gus, visa šeima aktyviai įsijungė į lietuvių 
bendruomenės veiklą: šoko ir administravo 
’’Sūkuriui”, dainavo lietuvių chore ’’Daina”, 
įsiliejo į skautų gretas, sportavo. Jau 30 metų 
kaip Kalėdų šeima aktyviai dalyvauja Syd
nėjaus lietuvių bendruomenės gyvenime.

Keturiasdešimt bendro gyvenimo metų 
kartu greitai prabėgo: užaugo, mokslus pa
baigė ir šeimas sukūrė vaikai; gimė ir į pasaulį 
jau stiebiasi 4 anūkės ir 1 anūkas. Romas 
šypsosi ir sako: "Jeigu vesti, tai iki mirties. 
Meilė labai brangus dalykas - griekas ja 
švaistytis". Nieko kito negali pridurti prie 
tokių išmintį talpinančių žodžių. Ilgų ir 
spalvingų vedybinio gyvenimo metų Irenai 
ir Romui Kalėdoms!

Lolita KALĖDA
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Lietuva iš arti Lietuva mini pirmosios Lietuviškos 
Biblijos 400 metų sukaktįKaip malonu..!

Malonu pranešti, kad Palangos kuror
tas praėjusią vasarą susilaukė 1.5 mln. 
poilsiautojų ir gero įvertinimo iš svetim
taučių. Spalio mėnesį apsilankę rotariečiai 
iš Silkeborg miesto Danijoje vėl atvežė 
paramos Palangos rajono mokykloms ir 
socialiai remtiniems palangiškiams. Jie 
išgyrė vis tobulėjantį kurorto aptvarkymą 
ir pozityvias permainas. Rotariečių grupės 
vadovas Torben Hansen teigė: "... kad 
ateityje bendradarbiavimas dar labiau 
pagyvės ir vylėsi, kad pavyks įgyvendinti 
naujų projektų. ”

Grupės dalyviai apsilankė ir Antano 
Mončio namuose-muziejuje. Dalyvių tarpe 
buvo menininkas Hans Tomsen. kuris su
sižavėjo Mončio skulptūromis. Jo manymu 
"skulptūros tiesiog fantastiškos, netradi
cinė jų ir ekspozicijų erdvė. ” Tai didelis 
komplimentas Palangai, nes Silkeborg 
miestas pagarsėjo turintis "... vieną iš ge
riausių privačių meno galerijų, prekiau
jančių garsių kūrėjų darbais. ” Žinau, kad 
mano draugai ir pažįstami Adelaidėje ap
sidžiaugs, kad Antano Mončio dovana Lie
tuvai - jo didelis skulptūrų ir kitų meno 
darbų rinkinys - rado tokį puikų prieglobstį 
"netradicinėje ekspozicijų erdvėje ” skulp
toriaus pamėgtoje Palangoje. Tad šia proga, 
dar kartą noriu visiems padėkoti, kurie 
prisidėjo prie šio projekto vykdymo, kai 
žlugimo grėsmė kaip Damoklo kardas pa
kibo virš jo. Dėkoju Viktorui Ratkevičiui, 
kuris ne tik nuvežė surinktą finansinę pa
ramą, bet dar ir “piketavo” su kitais palan
giškiais prie įstaigų, kurios galėjo finan
siškai paremti projektą, bet nesuprato, o gal 
nenumatė, koks tai bus didelis turizmo 
atrakcionas kurortui.

Susižavėti Antano Mončio darbais tik
rai nesunku. Nuolatinėje parodoje yra virš 
160 kūrinių: skulptūros, piešiniai, koliažai, 
grafika, švilpiai, kaukės, dienoraščio frag
mentai "... ir padedant Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerijai, 2002 m. iš Paryžiaus 
pargabentas ir Antano archyvas”, - rašo jo 
sesuo Birutė iš Palangos.

2002 metais daug menininkų surengė 
savo personalines parodas šiame kultūri
niame centre. Gal visų ir neišvardinsime, 
bet manau, kad užsienyje, net ir Japonijoje, 
pagarsėjusio grafiko Mikalojaus Povilo 
Vilučio kūryba žinoma ir Australijos lie
tuvių tarpe. Jis kuria serigrafijos technika 
ir ryškių spalvų kontrastais. Jo tematika 
siluetas ir erdvė, kurią jis "... paverčia 
svarbiu plastinio žaidimo elementu”, - 
teigia kritikas A. Andriuškevičius.

Mail Art (laiško meno) projekte daly
vavo 58 menininkai iš 18 pasaulio valsty
bių, jų tarpe ir iš Australijos. "... Naujojo 
meno propaguotojai siekia, kad jų sukur
ti alternatyvūs laiškai ir atvirlaiškiai, 
atvirukai, patekę į paštą, būtų įteisinti ir 
pripažinti pašto tarnybos. Todėl šalia 
savadarbių pašto ženklų ir lipdukų, jie

Tai bent grybas!
Dzūkai šiemet negali pasigirti gausiu 

grybų derliumi, tačiau jau ne pirmas jų 
surastas grybas pretenduoja į Lietuvos 
rekordus. Lapkričio 22 d. Alytaus rajono 
jValėniškių kaime, Raitininkų seniūnijoje, 
įgyvenantys Marija ir Juozas Bieliokaiitik 
dviese sugebėjo parsinešti netoli sodybos 
po senu ąžuolu išrautą grybą, kuris svėrė 21 
kilogramą. Ponia Marija prisipažino leidusi 
grybui paaugti, nes jį aptiko prieš porą sa
kaičių, nuėjusi po ąžuolu pasirinkti gilių 
kiaulėms. "Iškarto pamaniau, kad kažkoks 
rudas gauruotas šuo guli prie pat kamieno ”, 
- pasakojo ji. "Su vyru prisiminėme matę 
tokį pat grybą per televizorių, bet neįsidė
mėjome jo pavadinimo. Kiek menu, rodytas
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užklijuoja oficialius pašto ženklus”, - tei
gia reporterė Ieva Sungailaitė.

Jau antrus metus Palangoje vyko 10 
dienų trukęs tarptautinis menininkų sim
poziumas tema “Kitoks peizažas”. Simpo
ziume dalyvavo 10 svečių menininkų. Gru
zinas Iraklis Tsuladze dovanojo Palangai 
savo kūrinį “Banga”, kuris buvo ekspo
nuotas prieš A Mončio namų-muziejaus 
fasadą. 15 000 litų įvertinta metalinė 
skulptūra buvo pavogta. Tiesa, ji buvo grą
žinta, bet taip sugadinta, kad jos nebega
lima vadinti meno kūriniu. Gaila, kad vagys 
tokie “nekultūringi”. Na, bet tai ne pirmas 
kartas, kad tokie Židikai siautėja Palangoje 
ir, patraukti atsakomybėn, įžūliai teisinasi: 
" Nemaniau, kad tai meno kūrinys. ”

Liepos mėnesį Mončio namuose-mu
ziejuje vyko penkta “Baimės” projekto pa
roda. Parodos dailininkai L. Jablonskis ir 
R. Nemeikšis jau spėjo pagarsėti ir užsie
nyje. Jablonskis dalyvavo “Vaistai nuo me
lancholijos” projekte Stockholme Reikėtų 
paminėti, kad jo darbai buvo teigiamai įver
tinti ir įvardinti kaip "... vieni įspūdin
giausių ”. O Palangoje buvo eksponuota tų 
kūrinių dalis. R. Nemeikšis pristatė keturias 
specialiai šiam projektui sukurtas akvareles 
14 metrų ilgio. Ar abu dailininkai norėjo 
bauginti publiką? Nemanau. Jie sukonkre
tino jų pačių patirtus baimės momentus. 
Parodos metu vyko ir muzikinis renginys, 
atliekamas autentiškais Antano Mončio 
švilpiais. Be to, trys jauni menininkai pri
statė savo instaliaciją “Horizontai”.

Fotografo Gintaro Trimako fotografijų 
paroda “Tamsos šešėliai” buvo atidaryta 
rugsėjo mėnesio pradžioje. Kodėl fotogra
fas pavadino parodą tokiu mįslingu pa
vadinimu? Anot jo, "šviesa nuolat persipi
na su šešėliais. Jei jų fotografijos mene 
nebūtų, - neliktų vaizdo. Su šešėliais dirbu 
nuolat. ”

Vygando Paukštės tapybos darbai bai
gė 2002-ųjų metų pasižymėjusių menininkų 
parodų sezoną šiame meno centre. Meno 
kritikas Augustinas Savickas teigiamai 
įvertino tapytojo eklektinių darbų parodą: 
"... kad ir ką žmonės sakytų - čia tikra 
kūryba, čia ir gamta, ir žmogus, ir siužetas, 
ir drobė, ir temperamentas, ir humoras... 
lietuviška dvasia daugiausiai ir jaudina. ”

Pabaigai dar norėčiau skaitytojus infor
muoti. kad Mončio namuose-muziejuje pir
mame aukšte jau įdėta nauja grindų danga 
ir čia ištisus metus, kad dvi savaites vyksta 
keičiamos parodos. Kol kas muziejus mate
rialiai iš to naudos neturi, nes menininkai 
neturi pakankamai lėšų nuomai, o lankytojų 
įėjimo mokestis pigus. Tad tokie kultūriniai 
renginiai, kol kas tik praturtina ir praplečia 
vietinių gyventojų ir svečių meno sampratą 
ir vysto jų dvasinį gyvastingumą.

Isolda Poželaitė -Davis AM
Citatos iš “Vakarinė Palanga”, “Palangos 

tiltas” ir “Palangos naujienos”.

svėrė apie 5 kilogramus, ir grybų specia
listai minėjo, jog jis labai retas Lietuvoje ir 
yra saugotinas”. Bieliokai, parsinešę tokį 
retą laimikį saugo jį lauko virtuvėje, kad ir 
kitiems galėtų parodyti, bet valgyti neži
nomo grybo nedrįsta.

Pagal aprašymą knygoje “Lietuvos gry
bai” galima spėti, kad M.Bieliokienės rastas 
grybas rekordininkas vadinamas kopūst- 
galviu raukšliumi, kuris labai retai randa
mas, yra valgomasis bei auga rugpjūčio- 
ląpkričio mėnesiais ant medžių šaknų, prie 
kelmų - dažniau spygliuočių.

Agentūros “Factum” rekordų knygoje 
kaip absoliutus Lietuvos grybas rekordi
ninkas užfiksuotas 1993 metų rugpjūčio 16 
dieną Giedrių kaime, Šiaulių rajone, surastas 
10 kilogramų 420 gramų svėręs didysis 

-kukurdvelkis. □

Vilnius, lapkričio 27 d. (ELTA). Pirmą 
kartą Lietuva išvydo neįkainojamą kultūros 
vertybę - pirmąjį Biblijos vertimą į lietuvių 
kalbą. XVI amžiaus mūsų raštijos unikumas 
- aštuoni rankraštiniai Biblijos vertimo 
tomai - eksponuojami tarptautinėje paro
doje “Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas”, 
kuri lapkričio 27 dieną iškilmingai atidary
ta Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje. 
Paroda skiriama Lietuviškos Biblijos 400 
metų sukakčiai.

Jono Bretkūno atlikto Biblijos vertimo 
rankraščiai parodai gauti iš Berlyne esančio 
Prūsijos valstybės kultūrinio palikimo 
slaptojo archyvo.

Pradėdamas parodos atidarymo iškilmes 
ekspozicijos autorius - Lietuvos Dailės 
muziejaus direktorius Romualdas Budrys 
pacitavo vieno iš parodos iniciatorių, Lie
tuvos bičiulio, profesoriaus iš Greifsxald’o 
Jochen D.Range žodžius, kad "Jonas 
Bretkūnas yra neabejotinai įdomiausia 
šešiolikto amžiaus lietuvių literatūros 
asmenybė". Bretkūno Biblijos vertimas, 
pasak jo. yra šedevras ir šiandien galintis 
pasitarnauti kaip vadovas bažnytinių 
tekstų vertėjams.

Parodos rengėjus ir svečius pasveikino 
LR Prezidentas Vhldas Adamkus. “Prabėgo 
400 metų nuo to laiko, kai Jonas Bretkūnas 
padovanojo lietuvių tautai lietuviškąją 
Bibliją”, - teigė jis. "Turėjo prabėgti 400 
metų, kad lietuviai šią brangią Bretkūno 
dovaną galėtų išvysti Vilniuje. Tai džiugi 
mūsų kultūros šventė", - sakė V.Adamkus. 
"Stovime prie pageltusių Jono Bretkūno 
rankraščių - prie darbo, kuris šešiolikta
me amžiuje kūrė krikščionišką lietuvių

Pirmasis golfo aikštynas Lietuvoje
Maždaug 

prieš metus ne
toli Kauno, Di
džiųjų Lapių 
vietovėje buvo 
atidarytas pir
masis golfo 
aikštynas Lietu
voje. Tai dar tik 
9 žaliosios, ta
čiau tikimasi 
įruošti visas 18. 
Aikštelės yra 
žaliame pušyne 
su nedideliais 
kalneliais. Pa
statyta nauja 
kelių aukštų 
užeiga. Aikšty
nas pavadintas -----------------------------------------------------------------------------------------
“Elnias” vardu. Praėjusią vasarą čia vyko pirmosios žaidynės. Reikia tikėtis, kad ateityje 
bus galima surengti ten ir pasaulio lietuvių golfo pirmenybes. A.S.

Maestro Virgilijus Noreika vėl dirbs Lietuvoje
Operos so

listas, Muzi
kos akademi
jos profesorius 
Virgilijus No
reika grįžta 
dirbti į Vilnių. 
2001 m. dėl 
Pensijų įsta
tymo pataisų, 
sumažinusių 
pensijas dir
bantiems pen

sininkams, iškeitęs darbą Lietuvoje į dės
tymą Talino muzikos akademijoje, 67 metų 
dainininkas ir pedagogas priėmė Naciona
linio operos ir baleto teatro (NOBT) vado
vybės siūlymą vadovauti prie teatro kuria
mai Operos studijai.

Studija turėtų pradėti veikti nuo 2003 m. 

bendruomenę, dėjo pamatus šiuolaikinei 
lietuvių tautai.

Iš archyvų iškelta Bretkūno Biblija 
mums šiandien daug stipriau nei istorijos 
vadovėliai primena: esame senų kultūros 
tradicijų, esame šimtmečius save kūrusi 
tauta. Dabarties kelyje šito neturime pa
miršti. Neturime pamiršti mūsų kelio pra
dininkų”,- pabrėžė Lietuvos Prezidentas.

Parodos atidarymo iškilmėse kalbėjo 
garbingas svečias iš Vokietijos - Meklen
burgo Priešakinės Pomeranijos krašto mi
nistro pirmininko pavaduotojas prof. dr. 
Wolfgang Methling, Prūsijos valstybės 
kultūros paveldo slaptojo archyvo Berlyne 
direktorius dr. Jurgen Klosterhui, Lietuvos 
kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, 
lietuvių kalbos tyrinėtojas iš Greifsutald’o 
profesorius Jochen D.Range.

Be Biblijos vertimo, parodoje eksponuo
jami ir kiti iš Vokietijos gauti Jono Bretkū
no rankraščiai, laiškai, to meto raštijos do
kumentai, nuorašai, knygos. Ekspoziciją 
papildo lietuvių mokslininkų atlikti Bret
kūno tekstų tyrinėjimai.

Parodos rengėjai - Lietuvos ir Vokietijos 
kultūrinio palikimo saugojimo ir tyrimo 
institucijos. Ši ekspozicija, pasak jos su
darytojų, prasmingai papildė Taikomosios 
dailės muziejuje veikiančią Lietuvos tūks
tantmečio programos parodą “Krikščionybė 
Lietuvos mene”.

Parodos atidaryme dalyvavo aukšti dva
sininkai, Lietuvos ir Vokietijos moksli
ninkai, muziejininkai, kultūros veikėjai. 
Lietuviškos Biblijos 400 metų minėjimas tą 
pačią dieną surengtas ir Lietuvos Nacio
naliniame dramos teatre. □ 

sausio mėnesio. Operos studijos tikslas - 
dainininkus, baigusius Lietuvos Muzikos 
akademiją, rengti profesionaliajai operos 
scenai. Tai turėtų trukti apie dvejus metus. 
Panašios studijos veikia prie žymiausių 
pasaulio operų teatrų.

Kaip sakė Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro direktorius Gintautas Kėvi
šas, “Tai naujas mūsų šalyje reiškinys, kuris 
jauniems menininkams sudarys galimybes 
plačiau atsiskleisti Lietuvoje ir neieškoti 
būdų išvykti į užsienį. V.Noreika - vienos 
muzikos meno korifėjų. Jam pirmajam pa
siūliau imtis Operos studijos vadovo pareigų 
ir džiaugiuosi, kad maestro neatsisakė

Įvairių tarptautinių konkursų laureatas, 
daugelio operų pagrindinių vaidmenų at
likėjas Virgilijus Noreika laikomas ne tik 
vienu žymiausių Lietuvos vokalistų, bet ir 
šauniu pedagogu. “L.r.”
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Hliufės kampelis
Mokyklos D.L. Kunigaikštystėje

Žygimanto Senojo įsakymas 1518 m.:
Kadangi čia pat mūsų Vilniaus katedros bažnyčios 

mokyklai trūksta malkų, įsakome, kad nuo šiol visi iš eilės
vežantys į miestą malkas į mūsų Vilniaus turgų, iš kiekvieno vežimo, prikrauto 
bet kokių degių malkų, vieną rąstą duotų mokyklai - ir tiek kartų duotų, kiek 
vežtų.

Iš Vilniaus vyskupystės statuto 1525 m.:
Pavedame bažnyčių rektoriams pastatyti prie bažnyčių tinkamas bei patogias 

mokyklas ir namus besimokančiai jaunuomenei ir kad mokytojai mokiniams 
teisingai aiškintų šventąją Evangeliją bei Povilo laiškus abiem - lietuvių ir lenkų 
kalbom.

Iš J. Ir S. Gruževskių Kelmės dvaro nuostatų 1610 m.:
Nutarėme, kad mūsų valstiečiai ir miestiečiai savo vaikus siųstų ne į kokią 

kitą mokyklą, o tik į tą. kuri yra prie mūsų bažnyčios Kelmėje. Bajorai irgi 
apgyvendina vaikus butuose mokiniams. Nutarėme, kad mūsų miestiečiai į tokius 
butus priimtų tik tuos mokinius, kurie lanko mūsų mokyklą.

Iš Vilniaus akademijos nutarimų L.D.K. jėzuitų mokykloms:
1639 m. Reikia stengtis atgaivinti muzikos ir giedojimo užsiėmimus, sudaryti 

sąlygas lankyti chorą tiems, kurie moka giedoti.
1725 m. Reikia atnaujinti senus nurodymus, kad neverti ir negabūs nebūtų 

keliami į aukštesnes klases, nes tiems, kurie nevertai stumiami į priekį, daroma 
žala, o mūsų mokykloms, kurios išleidžia tokius neišprususius mokinius, 
užtraukiama nešlovė.

1596 m. Kai kurie mūsiškiai pakeičia savo pavardes pagal kilmingųjų madą. 
Tai sukelia netvarką ir rodo blogą pavyzdį.

1630 m. Jokiu būdu neleidžiama mūsiškiams žaisti kauliukais arba šachmatais 
ne tik kolegijoje, bet ir per ilgąsias atostogas kaime.

1680 m. Vilniaus kolegijoje įsigalėjo nepagarba, tujinimas, bjaurus 
pravardžiavimas, pavyzdžiui: mužike, šūdžiau, nemokša, kuriuos reikia griežtai 
bausti.

1703 m. Jokiu būdu neleidžiama bausti mušimu, kol nusikaltėlis neatliko vie
šos atgailos.

Iš 1629 m. Kėdainių evangelikų reformatų mokyklos nuostatų:
Mokytojų pareigos. Viešose paskaitose savų sprendimų neskelbkite. Mokinių 

nei mokykloje, nei už mokyklos sienų privatiems darbams ir patarnavimams 
nenaudokite. Nereikalaukite atlyginimo už mokinių mokymui skirtas išlaidas iš 
nenorinčių. Vietas mokiniams mokykloje ir bažnyčioje skirkite ne pagal kilmę ir 
turtus, bet pagal pačių mokinių nuopelnus.

Mokinių pareigos. Į mokinių sąrašus įrašydamas savo vardą kilmingasis moka 
30 lietuviškų grašių, plebėjas - pusę tiek, vargšas - atleistinas. Venkite progų 
vaidams su Romos katalikų mokykla.

Iš Vilniaus kolegijos dienoraščio:
1720.04.02 . Atsikėlėme pusę keturių, kadangi pereita prie vasaros laiko.
1722.03.26. Retorikos profesorius surengė generalinę dramos repeticiją.
1723.05.17. Lenkišką pamokslą pasakė T. Sadovskis, lietuvišką, dargi pakiliu 

žemaitišku stiliumi - M. Buivydas.

Draugų ir pažįstamų žiniai
Onutė Lėverienė po sėkmingai pra

ėjusios operacijos grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose.

AR JAU SUMOKĖJA! “MŪSŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Gerb. Redaktore,
Algis Šimkus has telephoned me to say 

that his name was left off the list of 
Melbourne Taryba members. Of course, 
he is a member of Taryba because he is 
“ALF pirmininkas”.

Dr. Paul Kabaila
President, Melbourne 

Lithuanian Community Executive

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Ko mums reikia?

Šią istoriją man papasakojo Vytautas 
Simniškis, kai stengėsi gauti banko paskolą 
Lietuvių Klubo padidinimui.

Banko direktorius (neatsimenu kokio, nors 
tai dabar visai nesvarbu), perskaitęs p. Sim- 
niškio raštu pateiktą prašymą, pasakė: "Dabar 
apie jus, lietuvius, aš nieko nežinau, spręsti 
šiuo metu nieko negaliu. Ateik už dviejų 
mėnesių”.

Po dviejų mėnesių p. Simniškis vėl sėdėjo 
už stalo, ant kurio pūpsojo storas aplankas. 
Banko direktorius, versdamas aplanke esan
čius įvairiausius lapus, kalbėjo: “Taip, taip. 
Lietuviai darbštūs, jau beveik visi turi nuo
savus namus. Skolas ir mokesčius moka regu
liariai. Visi taupo, turi sąskaitas bankuose, 
nors ir nedideles. Jie yra sėslūs, laikosi vie
nos vietos ir nepardavinėja namų. Važinėja 
senom mašinom, jas taiso ir remontuoja pa
tys. Mašinų nekaitalioja. Leidžia vaikus į 
mokslą, net ir mergaites! Svečiuojasi vieni pas 
kitus. Policijoj nieko rimto apie lietuvių ben
druomenę nėra užregistruota ”.

Su kiekvienu banko direktoriaus pareiš
kimu p. Simniškis sako: “mano galva vis kilo 
aukščiau. Gera atestacija, nėr ko daugiau 
norėti!.. ” Bet banko direktorius, kiek patylė
jęs, ištarė: “Matot, tokiems žmonėms pasko
los duoti negaliu. ”

Direktorius, matydamas žado netekusį 
klientą paaiškino: "Juk jie klubo neišlaikys. 
Jie kitokios kultūros, dar nepripratę prie 
vakarietiško gyvenimo stiliaus".

Tai įvyko septyniasdešimtojo dešimtme

“Kozvėj Bėjus”
Pagal ELTOS žinutę, patalpintą “Delfi” 

interneto agentūros lietuviškoje laidoje 
(lapkr. 12 d. ), Vilniaus Gedimino pros
pektas pateko į 38-tą poziciją 44 bran
giausių pasaulio prekybos vietų sąraše, 
kurį kasmet sudaro tarptautinė nekilnoja
mo turto paslaugų įmonė “Cushman & 
Wakefield”.

Šios įmonės vertinimu, kvadratinio 
metro ploto nuoma šioje centrinėje Vilniaus 
gatvėje kainuoja 660 JAV dolerių per me
tus. Taline ir Rygoje atitinkamos kainos yra 
438 ir 420 JAV dolerių per metus.

ELTA toliau nurodo, kad pirmoje sąrašo 
vietoje atsidūrė Manheteno Rytų 57-ta gat
vė ir Penktoji Aveniu su nuomos kaina 7535 
JAV dolerių į metus, antroje - Paryžiaus 
Eliziejaus Laukai su 6209 JAV dolerių 
nuoma per metus. Trečioje vietoje, pagal 
ELTA, atsidūrė Honkongo Kozvėj Bėjaus 
rajonas su 5382 JAV dolerių nuoma. Kas iš 
tikrųjų yra tas “Kozvėj Bėjus”, atspėti 

čio pradžioje. Kaip visi žinome, paskola buvo 
gauta (iš kito banko), bet įsimintinas pirmojo 
banko direktoriaus numatymas, kad mes dar 
nepriėmę vakarietiško gyvenimo stiliaus. 
Mums dar galioja įvairiausi įsipareigojimai: 
šeimai, bendruomenei, savai kultūrai. Ir jei 
kas pravestų išsamią lietuvių bendruomenės 
narių apklausą įsitikintų, kad lietuviams 
reikia ne klubo, bet kultūros namų. Bendruo
menė nori turėti pastovią vietą, pastovų 
pastatą kuriame gali turėti savo lietuviškos 
savaitgalio moky klos pamokas, choro ir tau
tinių šokių repeticijas, savo laikraščio redak
ciją lietuvišką bankelį, sporto rungtynes bei 
treniruotes, susirinkimus, o pagaliau ir kon
certus bei iškilmingus minėjimus.

Bepigu “vakarietiškam gyvenimo stiliui”: 
jie neturi nei savo tautinių dainą nei tautinių 
šokią nei tautinių rūbą Gyvena savam krašte 
ir kol kas yra laisvi. Kas jiems rūpi? Turėti 
“gerą laiką”. Tam tikslui ir tinka klubai. Po 
darbo žmogus užsuka į klubą pakiloja keletą 
kartų bokalą vis pasakydamas “į sveikatą”, 
ir tuo diena baigiasi. O Lietuvių Klube, kiek 
žmonių šiokiadieniais ateina pakiloti bokalo? 
Nė vienas!

Lietuvių Klube žmonės susirenka tik į 
kokius kultūrinius susibūrimus, minėjimus, 
tautines šventes. Todėl pagaliau ir reikia pra
dėti galvoti ne australietiškom kategorijom, 
bet savom.

Gal praktiški, ekonomiškai mąstantys 
žmonės suras išeitį, kaip išlaikyti Lietuviškus 
Namus, ne Lietuvių Klubą.

Su pagarba Genovaitė Kazokienė

neįstengiu. Jokioje HK turistinėje brošiū
roje tokio pavadinimo neradau. Nutariau 
pasinaudoti “Delfi” agentūros komentarų 
paslauga ir pasiteirauti. Parašiau taip: 
“Hong Kong’ą pažįstu gerai ir galiu visus 
užtikrinti, kad ten jokio Kozvėj Bėjaus 
rajono nėra. Vienas iš prabangiausių ten 
esančių prekybos rajonų yra Causeway 
Bay. Ar tai gali būti tas pats straipsnyje 
paminėtas pavadinimas, kai tik viena ar dvi 
raidės atitinka tikrajam pavadinimui? Gal 
“Delfi” ar ELTA galėtų man paaiškinti?” 
Pasirašiau - “Australietis”.

Nei “Delfi”, nei ELTA man neatsakė. 
Gavau atsakymą tik iš kito skaitytojo. Štai 
ką jis man parašė: "lietuvis - kengūrai". 
“Susikišk savo užjūrietiškus pamokymus 
kur nesueina. Lietuvoje.kalbama lietu
viškai... ”

Man pasidarė aišku - sunku bus atsi
kratyti svetimų vietovių ir pavardžių 
lietuvinimą kol šis sovietinis įprotis bus 
siejamas su kokiu tai lietuvišku patriotizmu.

Ig. Bieliūnas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Čia atkeliavę, abu kaip vienas - 
Prekiauja Loreta ir Pijus. 
Važiuojant į Lietuvių Dienas, 
Kas žino, ko prireiks kelyje? 
Dulkė į vyriškų daiktų skyrių, 
Čia pat netoli nusiyrė.

Tik kelis žingsnius pakeliavus, 
(O tų papuošalų gražumas!) 
Staiga, partrenkta iš žiaurumo, 
Loreta parpuolė sudejavus; 
Gi pasigriebęs jos rankinuką, 
Leidosi bėgti jaunas vyrukas.

Vagišius gal būtų pasprukęs, 
Jei ne Dulkės erelio akys. 
Vienas tik žvilgsnis viską pasakė - 
Jis vagį griebė “Palauk!” sušukęs. 
Plėšiką “saugumui” perdavęs, 
Ieško Loretos, kas su ja gavos?

Loretai nuo staigaus kritimo, 
Galimas daiktas, bus sužeidimų - 
Labai skauda alkūnė sutinus, 
Ligoninėn ją veš ištyrimui. 
Gaila, kad į Lietuvių Dienas 
Negalės važiuoti Pijus vienas!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanai 
Laukaitis

Gėda Sydnėjaus “patriotams”
Lapkričio 23 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

buvo surengtas metinis Klubo balius. Puikiai, 
tikrai šventiškai išpuošta didžioji Klubo salė, 
gražiai padengti stalai, su degančiomis žva
kėmis ir net vyno buteliais ant ją laukė be
sirenkančių svečių. Naujoji Abldybą norėda
ma prieš ateinančias Kalėdų šventes bičiu
liškai pabendrauti su savo Klubo nariais bei 
jų svečiais, surengė šį prieššventinį metinį 
balių. Darbo jam besiruošiant buvo tikrai 
daug. Klubo pirmininkas Alis Migus net 
sušilęs darė paskutinius salės patikrinimus, o 
jo padėjėjas Gintaras Janulevičius, padedamas 
žmonos, su kitais Valdybos nariais tvarkė 
paskutinius gražius salės papuošimus. Salės 
gale puikus švediškas stalas laukė išalkusių 
svečių. Pamažu jie pradėjo rinktis.

Ateina tai vienas, tai kitas su gražiai pasi
puošusiom savo žmonom ar draugėm. Daug 
didesnis būrys pasirodo naujųjų lietuvių. Tiek 
vadovai, tiek ir aš pats, nors būdamas tik 
svečias, nekantriai žiūrim į lauko duris ir 
laukiam, laukiam daugiau svečių. Juk tai me
tinis Klubo balius. Klubo nariams, ir visiems 
tiems, kurie juo daugumoje nemokamai 
naudojasi, būtų lyg ir pareiga paremti savąjį 
Klubą ir ateiti nors į metinį jo balių. Kur gi 
dingo tie didieji Klubo “gelbėtojai” ir kalbė
tojai, kurie su savo garsiomis kalbomis, o ne 
darbais “remia” savąjį Klubą? Kur dingo 
choras, jo vadovai ir jų draugai? Kur gi jie 
dainuotų, jeigu nebūtų šio Klubo? Taip pat ir 
didžioji tautinių šokių grupė bei jaunųjų tė
vai? Gražūs ir linksmi šokiai buvo ir baliaus 
metu, tik čia nesimatė tų žmonių, kuriems

Kas - kur - kaip?

dos žmonėms ir visiems kitiems lietuviškos 
veiklos žmonėms reikėtų nepasigailėti tų ke
lių dolerių ir savo buvimu paremti mūsų lietu- 

sų puikų Lietuvių Klubą Sydnėjųje.
Kalbant apie pinigus ir 20 dolerių įėjimo 

kainą, tai už juos galėjai ne tik valgyti ką nori 
ir kiek nori, bet ir gauti vyno bei klausytis 
geros muzikos, nekalbant apie puikią baliaus 
nuotaiką Pvz., brazilų ir rusų klubuose tik 
už maistą moki $40, o gėrimo butelis kainuoja 
jau net $70. Bet žmonės ten eina ir nesi
skundžia. Kodėl gi mes, lietuviai, dabar taip 
“skrudžiškai” remiame savąjį Klubą? Tikrai 
nežinau, ką į tai atsakyti.

O pats balius buvo smagus. Džiugu, kadį 
jį apsilankė virš 30 naujųjų lietuvių, nes be jų 
svečių skaičius būtų labai mažas. Svečių tarpe 
turėjome ir dvi moteris, kurios šventė savo 
gimimo dienas. Tai Lietuvos ieties metimo 
čempionė Rita Ramanauskaitė ir žinomo Lie
tuvos krepšininko Tomo Pačėsos mama Al
vyda Pačėsienė. Apdovanotos gėlėmis ir ba
liaus pranešėjo Gintaro Janui evičiaus pasvei
kintos, abi buvo pagerbtos visiems baliaus 
dalyviams atsistojus ir sugiedojus “Ilgiausių 
metų”. Kaip jos vėliau sakė, tai buvo toks 
malonus siurprizas, kad jo ir Sydnėjaus 
lietuvių jos ilgai, ilgai nepamirš.

Baliaus metu buvo traukiama loterija, bet, 
gailą laimės man nebuvo. Įdomią ir linksmą 
programą išpildė dar likę du “Linksmieji 
Sydnėjaus broliai”. Tai - Petras Viržintas ir 
XVtas Stasiūnaitis (o kada tai jų buvo visi 
keturi ir savo dainomis jie žavėdavo balių bei 
kitų subuvimų lankytojus). Ir dabar, nors tik 
du, jie gražiai padainavo, paliesdami mūsų 
dabartinį gyvenimą ir papasakodami eilę 
anekdotinių nutikimų.

uerai pasisotinus ir pasibaigus visai ofi
cialiai daliai, visi linksmai pasišoko Šoko ir 
jaunimas, ir mūsų vyresnieji, iš kurių gal ypač 
reiktų išskirti ir pasveikinti su jaunatviška 
energija šokusius Nijolę ir Kastytį Stašionius. 
Jau gerai po vidurnakčio šis puikus Klubo 
metinis balius baigėsi. Nemanau, kad nors 
vienas jame buvęs, būtų juo nepatenkintas. 
Ačiū Klubo Valdybai už tai. O visi didieji 
kalbėtojai ir Klubo “gelbėtojai” kitą kartą tegul 
rimčiau pagalvoja ir ne kalbomis, o darbais 
bei buvimu savo Klube, jį paremia.

P. S. Buvo tokių gudruolių, kurie, užsisakę 
vietas, baliuje nedalyvavo, o už juos Valdyba 
virtuvei turėjo sumokėti. Tikrai gražu, ar ne?

Lietuviai kremuojami Rygoje,
Iki šiol Lietuvoje dar nėra (neskaitant uni

versitete turimo savo reikalams) bendro kre
matoriumo. Jau vis daugiau ir daugiau, ypač 
miesto žmonių, savo mirusius artimuosius 
sudegina. Lietuvos vyriausybė neseniai su
darė specialią darbo grupę, kuri turi parengti 
Lietuvos kremacijos įstatymą Gi dabar veža
ma į Rygą nors galima būtų tą padaryti ir 
Minske, Baltarusijos sostinėje. Nors čia kai
nuoja pigiau, tačiau reikalaujama daug dau
giau įvairių dokumentų ir viskas užtrunka 
ilgiau Rygoje krematoriumas veikia jau dau
giau kaip penki metai ir lietuviai yra nuo
latiniai klientai Per metus čia sudeginama 
apie 30 kūną Kremavimas Rygoje kainuoja 
800 litą bet išlaidų susidaro apie 2000 litą į 
kurias įeina kūno nuvežimas į Rygą doku
mentų tvarkymas, pelenų pervežimas, o už 
karstą kuris kremuojant yra būtinai reikalin
gas, mokama atskirai. Palaikai iš Vilniaus į 
Rygą paprastai vežami naktį, deginama anksti 
rytą o jau vakare pelenai vežami namo. Jei 
nori, kartu su lavonu gali važiuoti ir jo arti
mieji. Pervežant lavoną per sieną reikia turėti 
mirties liudijimą ir Latvijos ambasados lei- 
dimą kūno įvežimui, su kremavimo bendrovės 
įgaliojimu. Jokie piniginiai mokėjimai už tai 
nereikalingi. Dabar jau ir Katalikų Bažnyčia 

nedraudžia kūnų deginimo, ir tai daro kata
likai, evangelikai bei laisvamaniai, nors to 
niekada dar nedaro stačiatikiai. Pelenus 
lietuviai dažniausiai laidoja kapinėse, šalia 
artimųjų. Kartais urnas su pelenais laiko 
namuose, arba pelenus išbarsto jūroje ar ant 
žemės.

Karališkos išlaidos
Saudi Arabijos karalius Fahd yra vienas 

iš turtingiausių žmonių pasaulyje. Jis dažnai 
savo lėktuvu “Boeing 747”, kurį lydi dar kiti 
šeši lėktuvai, arba liuksusine savo baltąja 
jachta, kuri yra kaip plaukiojantis namų 
kvartalas, atvyksta ilsėtis į Ispanijos Costa del 
Sol kurortą. Čia jo nafta virsta auksu Kartu 
su juo šiais metais atvyko 600 giminaičių ir 
400 draugų bei patarnautoją iš kurių keis
čiausias yra etatinis vorų gaudytojas, nes jų 
jis labai bijo. Artimi giminaičiai ir draugai 
gyveno penkių žvaigždučių viešbučiuose ar 
vilose, mokant p» 20 000 eurų už dieną Pats 
karalius gyveno specialiuose rūmuose. 
Mename rūmų aukšte buvo įrengta speciali 
kliniką nes prieš atostogas jam buvo pada
ryta akių operacija ir jis jautėsi gana Uogai, 
todėl savo sūnums ir giminaičiams uždraudė 
linksmintis. Tačiau ne visi jo klausė ir nakti
niuose klubuose brangiausias šampanas lie
josi upeliais.

Visi karaliaus didžiūnai su žmonomis 
niekur nevaikšto, todėl jos atsikeršija kelio
nėmis po parduotuves, į kurias važiuoja 
naktimis, ir parduotuvės tada yra atidaromos 
specialiai joms. Jaunesnės arabės ir dienomis 
eina be galvos šydą Karališkoji šeima kas
dien maistui, gėlėms ir kitiems delikatesams 
išleidžia apie 2 mln. eurą Pats karalius yra 
dosnus savo darbuotojams ir dovanoja jiems 
brangias dovanas. Labai daug prie viešbučių 
kur jie gyveną vakarais ateina gražių mer
ginų. Gražiausios yra įleidžiamos į vidą o 
kitos pavaromos lauk Karalius pats nori kuo 
ilgiau būti Europeje, nes aiškiaregys jam iš
pranašavo, kad jis mirs Arabijos žemėje. □

Greta Cižinauskaitė

Žaizdos Kauno mafijos veide
Tęsinys, pradžia MP Nr. 47

Tačiau tai tebuvo optinė apgaulė, kuri 
sietą su tuo, kiek viena ar kita grupuotė su
gebėdavo per dieną aplėkti “taškų” ir susi
rinkti duoklę. Su šiuo reiškiniu gali būti 
susiję ir kai kurie tais metais Kaune aidėję 
šūviai. Konfliktai kildavo, kai tame pačiame 
taške” imdavo lankytis ne viena grupuotė.

Po to buvę šūviai Kauno gatvėse, kai 
kurios sėkmingos teisėsaugininkų operaci
jos, skandalingai nuskambėję teismai bei 
jau minėta miesto nusikalstamų grupuočių 
narių emigracija pakeitė ir struktūrinį Kau
no kriminalinio pasaulio veidą. Jo persifor- 
mavimui įtakos turėjo ir Lietuvoje vykstan
tys ekonominiai socialiniai pokyčiai. Vietoj 
solidžios piramidės, miestui reiškusios 
apgaulingą ramybę, atsirado daug mažų 
piramidžių. E.Mažeikos prisipažinimu, jas 
kontroliuoti sunkiau negu prieš tai mieste 
veikusį nusikalstamą “monstrą” su aiškiu 
lyderiu bei jo pavaduotojais ir funkcijų pa
siskirstymu. Tačiau pokyčiai turi ir teigiamų 
bruožų: suskilęs į atskiras grupuotes, Kauno 
nusikalstamas pasaulis nebe toks galingas.

Komisaro duomenimis, šiandien Kaune 
aktyviai veikia iki dešimties nusikalstamų 
grupuočių. Vidutiniškai kiekvienoje iš jų - 
iki trisdešimties narių. Pasikeitė ir grupuo
čių klasifikavimo metodika. Vietoj anksčiau 
taikyto skirstymo pagal teritorinį (kilmės) 
principą kuris nebepasiteisina, pasikeitus 
grupuotės narių gyvenamosioms vietoms, 
dabar jos identifikuojamos pagal lyderio 
pavardę arba pravardę.

E.Mažeikos teigimą “daktarai” jau ne
bepriklauso aktyviausioms Kauno grupuo
tėms: “Aktyvumas baigiasi su jaunyste”. Ir 
E.Mažeikos, ir A.Gaižausko įsitikinimu, 
“daktarų” vaidmuo ir reikšmė bendrame 
Kauno nusikalstamo pasaulio kontekste -
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pernelyg išpūsti, kaip ir paties H.Daktaro, 
kurio vardu ši grupuotė tebevadinama iš 
inercijos.

Kauno nusikaltėliai pasėjo Lietuvoje ne 
tik reketo sėklą. Jie sukūrė ir automobilių 
išpirkos mechanizmą vėliau paplitusį viso
je šalyje, bet labiausiai suklestėjusį Kaune.

Miesto teisėsaugininkai linkę šia šlove 
su nusikaltėliais dalytis. Pavyzdžiui, E.Ma- 
žeika mano, kad Kaune iškeltos pirmosios 
šalyje reketo bylos - daugiau miesto teisė
saugininkų negu nusikaltėlių nuopelnas. 
Panašiai traktuojami ir pastaraisiais metais 
Kaune bei pakaimėje aptikti keturi narko
tikų gamybos fabrikėliai bei laboratorijos. 
Kad jos aptiktos Kauno regione, dar nereiš
kia, kad čia - šalies narkomanų sostinė, ar
ba kad panašios laboratorijos neveikia ne
toli kitų Lietuvos didmiesčių. Tiesiog vie
tiniai pareigūnai jų dar nedemaskavo.

Kurio Lietuvos didmiesčio nusikaltėliai 
pirmieji po skelbimais apie “gėles” bei 
“valčių nuomą” užmaskavo prostitucijos pa
slaugas, sunku pasakyti. Šis reiškinys vi
suose šalies didmiesčiuose suklestėjo be
veik vienu metu.

Tačiau Kauno kriminalinio pasaulio at
stovai - gana ryškūs lyderiai kontrabandos 
srityje. Tai lėmė ne tik Kaune gajos tradici
jos, jog galima puikiai gyventi nedirbant 
(spekuliacija bei kitos parazitavimo for
mos), bet ir geografinė miesto padėtis. Vieša 
paslaptis, kad praėjusio dešimtmečio vidu
ryje Kauno nusikalstamas pasaulis turėjo 
savo vietininkus beveik visuose arčiau pa
sienio esančiuose miestuose ar miesteliuose. 
Sugriuvus piramidei, sutrupėjo ir ši grandinė.

Dar viena įdomi pastarųjų metų tenden
cija: pareigūnų pastebėjimu, Kaunan iš 
provincijos keliamasi tik “pasidaryti pi
nigų”, su kuriais vėliau taikomasi šiltai 

-įsikurti Vilniuje.

Skandalingoji Kiesų bei jų vairuotojo 
pagrobimo ir nužudymo byla - taip pat tėra 
ankstesnių Kauno grupuočių nusikaltimų 
plagiatas. Šiuo metu Kauno apygardos teis
me nagrinėjama baudžiamoji byla, kurios 
kaltinamųjų suole sėdintys miesto nusikals
tamo pasaulio atstovai kaltinami verslinin
kų grobimu dėl išpirkos, pasikėsinimu  juos 
nužudyti ir net kai kurių nužudymu.

Kas ir kada apginklavo Kauno nusikal
tėlių gaujas? Dar vienas mitas - kad išei
nanti sovietų armija.

Žinomi faktai, kai dalį ginkluotės Kauno 
kriminalinis pasaulis įsigijo iš Krašto ap
saugos savanorių. Ir pavogdami, ir kitais 
būdais. Y ra duomeną leidžiančių teigti, kad 
dalis ginkluotės, kurią šiandien turi miesto 
nusikaltėlių grupuotės, Lietuvon atkeliavo 
net iš Pietų Amerikos.

Sąskaitų suvedinėjimui šiandien Kaime 
naudojami ir Izraelio gamybos, ir rusiški 
ginklai. Pastaraisiais metais užfiksuoti ir 
amerikiečių gamybos revolveriai. Iki tol 
dominavo automatiniai ginklai: automatai 
“Kalašnikov” bei “Makarov” ir TT markės 
pistoletai. E.Mažeikos duomenimis, popu
liariausias “lengvasis” ginklas tarp Kauno 
nusikaltėlių - didelę smogiamąją jėgą tu
rintis TT. Šie duomenys siejami su rezo
nansinėmis pastarųjų metų žudynėmis 
Kauno gatvėse. Pavyzdžiui, amerikiečių ga
mybos revolveriai, pasirodę prieš penke
rius metus, atplukdyti kontrabandos būdu 
iš Argentinos.

Pasak Kauno kriminalinės policijos va
dovą ginklų pasiūla šiandien net didesnė 
už paklausą. Tai susiję ir su čia pat esančia 
Kaliningrado sritimi, kurioje tebėra buvu
sios sovietinės armijos daliniai.

Kaune zvimbiančios kulkos jau įstringa 
penktajame aukšte gyvenančių kauniečių 
šaldytuvuose. Tai konstatuota neseniai nu
šauto V.Mickevičiaus-Kryžiaus nužudymo 
vietos apržiūros protokole. Kol kas tokie at
vejai nurašomi didelei nusikaltėlių naudo
jamų kulkų sklaidai.

E.Mažeika pripažįsta, kad dar yra Kau
ne grupuočių, gyvenančių iš reketo. Žino
mą šis reiškinys nebėra toks masinis kaip 
praėjusio dešimtmečio viduryje. Pastebėtą 
kad duoklę tebemoka ir sukandę dantis tyli 
tie verslininkai, kurie turi asmeninių prie
žasčių bijoti kreiptis į policiją. Teberenkama 
duoklė ir įdarbinant reketuojamoje įmonėje 
tik turto prievartautojo darbo knygelę. Šiuo 
“ėjimu” Kauno nusikalstamo pasaulio at
stovai bando iš karto išspręsti dvi prob
lemas: užsitikrinti ne tik nuolatinę duoklę, 
bet ir tvarkingo verslininko įvaizdį.

Sąžiningi verslininkai bei didelių 
klestinčių įmonių ar prekybos centrų vado
vai su reketo problemomis nebesusiduria. 
Pirmieji jas išsprendė, pasirinkę bendradar
biavimą su policija, antrieji sukūrę savas 
apsaugos tarnybas. Pareigūnai prognozuoja, 
kad reketas išnyks grynuosius pinigus iš
stūmus kreditinėms kortelėms, tačiau pripa
žįstą kad tada suklestės kitos nusikalti
mų rūšys.

Kauno teisėsaugininkai šiandien akty
viai taiko Organizuoto nusikalstamumo už
kardymo įstatymą. Pirmąjį šių metų ketvirtį 
jis pnitaikytas 171 su kriminaliniu pasauliu 
siejamam kauniečiui. Palyginimui: p>er tą 
patį laikotarpį šis įstatymas šalyje iš viso 
taikytas 429 kartus. Kas trečias iš jų buvo 
Kauno nusikalstamo pasaulio atstovas.

Teismo įpareigojimai taikyti 28-iems 
Lietuvos nusikalstamų grupuočių nariams, 
15 iš jų - Kauno kriminalinio pasaulio at
stovai.

Už įpareigojimų nevykdymą iškeltos 5 
baudžiamosios bylos, 2 asmenys nubausti 
piniginėmis baudomis. Tiek pat nubaudė 
kolegos iš kitų “barikadų” pusių: A. Šatas 
ir V.Mickevičius nušauti.

Pastarajam, kaip ir buvusiam Lietuvos 
bokso federacijos prezidentui R.Daškevi- 
čiui, Organizuoto nusikalstamumo užkar
dymo įstatymas taikytas likus vos savaitei 

• dviem iki jų švininės žūties.
PABAIGA
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In memoriam
Aft A Jonas Ramanauskas

Visi vykstame į 
Adelaidę!

Australijos Lietuvių Dienos jau yra 
tapusios tradicinėmis, jos vyksta kas antri

metai didesniuose Australijos lietuvių susibūrimo centruose.
Šiais metais jos vyks Pietų Australijoje, Adelaidės mieste nuo gruodžio 26 iki sausio 1 

dienos. Atšventę šv. Kalėdas, jau gruodžio 26 d. rinksimės Adelaidėn, kur prasidės 
sportininkų registracija, o po pietų - Tautodailės parodos atidarymas Migracijos Muziejuje, 
82 Kintore Avė, City. Parodą atidarys Pietų Australijos ministras daugiakultūriniams 
reikalams Michael Atkinson. Čia turėsime progos pasigrožėti lietuvių tautodailės dirbiniais : 
audiniais, medžio drožiniais, gintarais ir lietuviškų instrumentų paroda, su paaiškinimais 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Gruodžio 27dieną, penktadienį, 10 vai. - iškilmingos pamaldos Adelaidės lietuvių 
katalikų koplyčioje 6 Third Ave, St. Peters. Pamaldas atnašaus svečias kun. iš Melboumo 
Egidijus Amašius ir Adelaidės lietuvių parapijos klebonas kun. Juozas Patraitis MIC. 
Giedos Adelaidės Šv. Kazimiero bažnyčios choras, prisijungs ir kitų chorų choristai.

Po pietų t.y. 13 vai. Wayville Sports Centre, Rose Tee, Wayville - iškilmingas Lietuvių 
Dienų atidarymas su trumpa programa. Programoje girdėsime choro dainas, vaidilutės 
uždegs žvakes. Taip pat pora tautinių šokių ir Lietuvių Dienų invokacija bei sportininkų 
priesaika. Lietuvių Dienas oficialiai atidarys Pietų Australijos gubernatorė Marjorie 
Jackson. Visi dalyviai prašomi nesivėluoti, nes gubernatorė atvyks nustatytu laiku. 
Australijos lietuvių sporto klubai dalyvaus su savo vėliavomis.

Po Lietuvių Dienų atidarymo -16 vai. - St. Peters buvusioje miesto salėje Meno parodos 
atidarymas. Parodoje pareiškė norą dalyvauti 30 Australijos lietuvių dailininkų su savo 
kūriniais. Geriausieji kūriniai bus premijuoti.

Vakare -19 vai. - Adelaidės Lietuvių katalikų Centro salėje VAIDILA teatro spektak
lis. Matysime Antano Gustaičio linksmą vieno veiksmo vaizdelį.

Po visų renginių Lietuvių Namų salėje renkasi jaunimas “susipažinimui”. Tai jau 
tradicija tapęs Australijos lietuvių jaunimo renginys. Čia gros muzika, veiks baras ir bus 
galima gauti užkandžių.

Gruodžio 28 dieną nuo 8.30 vai. iki 12.00 vai. Lietuvių Namuose, 6 Eastry St, Norwood 
- Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos sesija, o nuo 13 vai. - Australijos 
Lietuvių Fondo informacinis metinis susirinkimas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji 
susipažinti su Fondo veikla.

16 vai. - Australijos lietuvių savaitgalio mokyklų mokytojų konferencija Adelaidės 
Lietuvių Katalikų Centre.

Popietėje posėdžiaus ir ALFAS (Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjunga).
19 vai. Lietuvių Namuose, Norwood - Literatūros ir Tautosakos vakaras. Jame dalyvaus 

Australijos lietuviai literatai, dainininkai, solistai ir kt. Vėliau-jaunimo pasilinksminimas 
Lietuvių Namuose, Norwood.

Gruodžio 29 dieną, sekmadienį, 10 vai. pamaldos Adelaidės lietuvių katalikų Šv. 
Kazimiero koplyčioje. Pamaldų metu giedos choras “Danos vyrai” (Melbourne).
......15.30 vai. Princej Alfred College, Kent Town, Dainų* šventė; Dalyvaus chorai iš 
Adelaidės, Geelongo, Melboumo, Sydnėjaus.

19.30 vai. Lietuvių Namuose Jaunimo koncertas. Dalyvaus jaunimas iš visų Australijos 
lietuvių apylinkių ir Lietuvos. Girdėsime solistą Antaną Zakarauską ir aktorių-režisierių 
Aurelijų Šliavą. Po koncerto jaunimo pasilinksminimas.

Gruodžio 30 dieną nuo 8.30 vai. tęsis ALB Krašto Tarybos sesija.
13 vai. Adelaidės Lietuvių Katalikų Centre - Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos 

suvažiavimas.
14 vai. St. Bartholomew’s Church salėje, 79 Beulah Rd., Norwood (netoli Lietuvių 

Namų) Lietuvos Baleto Bičiulių renginys. Jame girdėsime solistą iš Lietuvos Antaną Za
karauską ir aktorių rež. Aurelijų Šliavą. Pašoks Adelaidės vaikų baleto studijos grupė, 
gros keturių asmenų orkestras, vad. Juozas Songaila. Užkandžiai. Įėjimas laisvas.

19.30 vai. Wayville Sports Centre Tautinių šokių šventė. Šoks jaunimas ir vyresnieji iš 
visos Australijos.

Gruodžio 31 d., 20 vai. Naujų Metų balius Norwood Function Centre, 21 Woods St., 
Norwood (netoli Lietuvių Namų). Stalai apvalūs dešimčiai asmenų. Negalintys sudaryti 
dešimt asmenų, bus sujungiami. Šalti ir karšti užkandžiai, smagi šokių muzika. Bilietų 
kainos - $55. Salėje 400 vietų. Bilietai prie įėjimo nebus parduodami. Norintieji dalyvauti, 
prašomi iš anksto bilietus užsisakyti pas Lietuvių Dienų Komiteto iždininką Leoną Gerulaitį 
tel.: (08) 8443 4044.

Čia suminėti visi Lietuvių Dienų Komitetui žinomi renginiai ir suvažiavimai.
Sausio 1 d. (Naujųjų Metų dieną) vyks atsisveikinimo gegužinė viename iš Adelaidės 

miesto gražių parkų. 'Vieta bus pranešta vėliau.
Australijos lietuviai skautai susirinks į Jubiliejinę stovyklą Adelaidės kalnuose. Ji vyks 

nuo sausio 2 iki 12 dienos.
Svečiai iš kitų vietovių galės papietauti Lietuvių Namuose arba Adelaidės Lietuvių 

Katalikų Centre (gruodžio 27 ir 29) tuoj po pamaldų.
Visus Australijos lietuvius ir iš kitų kraštų atvykusius kviečiame dalyvauti didžiausioje 

Australijos lietuvių kultūrinėje minifestacijoje - LIETUVIŲ DIENOSE.
Lietuvių Dienų Komitetas

Lapkričio 19 dieną Sydnėjaus Rook
wood krematoriumo koplyčioje atsisvei
kinome su 97 metų amžiaus Jonu Rama
nausku. Keletą paskutinių metų jis praleido 
slaugos namuose. Neseniai mirė jo žmona 
Vilhelmina. Laidotuvėse taip pat nebebuvo 
sūnaus Rimo bei dukros Dalės. Palydėjo 
anūkai Andrius ir Petras Šumskai su šei
momis bei pažįstami. Uždangai leidžiantis 
buvo sugiedotas Lietuvos Himnas.

Jonas gimė 1905 m. rugpjūčio 28 dieną 
Vilkaviškio apskrityje. Baigęs gimnazijąjis 
ilgus metus dirbo policijos tarnautoju. 1935 
m. vedė mokytoją Vilhelminą. 1937 m. 
susilaukė sūnaus Rimo ir 1941 m. - dukters 
Dalės. Karui baigiantis šeima pasitraukė į 
Vokietiją, gyveno Hanau stovykloje, o 
emigracijos metu - 1949 metais - atvyko į 
Australiją. Pradžioje Ramanauskų šeima 
buvo apgyvendinta Bathurst ir Greta sto
vyklose, gi vėliau įsigijo savo nuosavybę 
Sydnqaus Greenacre priemiestyje, Hillcrest 
gatvėje. Ten jie išgyveno daug metų, o 
kaimynystėje įsikūrė gan daug tautiečių.

Vedamas sąmoningo patriotizmo, Jonas 
daug metų energingai dalyvavo bendruo
menės gyvenime. Jis prisidėjo prie Lietuvių 
Klubo įsteigimo bei išlaikymo, “Mūsų 
Pastogės” platinimo ir Lietuvių Klubo 
bibliotekos Bankstown’e priežiūros.

A.a. Jonas buvo darbštus, malonaus 
būdo vyras, tėvas, senelis ir prosenelis.

Laidotuvėse artimųjų vardu jautrų atsi
sveikinimo žodį tarė anūkas Andrius. Pa
žįstamų vardu jį prisiminė Giedrius Dryža. 
Po atsisveikinimo koplyčioje dalyviai bu
vo pakviesti, kaip įprasta, šermenims 
Lietuvių Klube. Giedrius Dryža

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

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

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

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

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

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

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

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

Australijos 
Lietuvių 
Fondui • 
aukojo:

Lithuanian Folk Dancing Group “Sūkurys” Notice of

Annual General Meeting
■Dancers, Parents of Dancers and interested members of the Community are invited 
to the “Sūkurys” AGM on Sunday 15 December at 4pm until 5pm.
Venue: Sydney Lithuanian Club, Bankstown. •

AGENDA
1. Executive Report
2. Election of Committee.
3. General Business.

Ray Jurkūnas, Treasurer; Laurie Cox, HomSecretary. 
PADĖKA: The Committee wishes to thank The Lithuanian Credit Society 

“Talka” for a donation of $250.

a.a E. Rakūno atminimui
$20 - J. Balčiūnas ($3 040)

a.a. V. Šukevlčio atminimui
$20 - J. Balčiūnas ($3 060)
$10 - B. Prašmutaitė ($425)
a.a. J. Kvietei nlčio atminimui
$10 - B. Prašmutaitė

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas

Aukos “Mūsų Pastogei”
J. N^uzrimas NSW $ 40.00
V.Lazauskas VIC $ 10.00
Z.Poškaitis VIC $ 20.00
F. Sodaitis VIC $ 10.00
Melboumo
Pensininkų Sąjunga VIC $ 130.00
R Lapinskas NSW $ 65.00
E.Stąnkienė Qld $ 10.00
VVaitkus NSW $ 15.00.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” Administracija

J.Bindokas VIC $ 10.00
J.Karpavičius NSW $ 15.00
E.Juška NSW $25.00
Mrs.LO’Dwyer VIC $20.00
A& LPomeringai Qld $ 5.00
L.Pukys NSW $ 15.00
D.Lynikienė VIC $ 10.00
Dr. E.Šumienė VIC $100.00
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Maloniai kviečiame į

Raųjų 2003 Sietų Sutikimą.
kuris prasidės gruodžio 31 <L, 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 Aldoną”. Rengėjai - virtuvė “Pas Aldoną”

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

52-qjq Sporto Švento,
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. 
Dd malonaus pasimatymo 52-oje Sporto Šventėje Adelaidėje.

ALFAS Valdyba

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

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

Apylinkę pagal Australijos įstatymus.
Melboumo Apylinkės Valdyba

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.Grigonis@csa.gov.au darbo telefonas (08) 8112 1567. Kaina - $15.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

KŪČIOS PERTH E
ALB Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, kad š.m. gruodžio 15 d., sekmadienį, 

12 vaL Lietuvių Namuose ruošiama suneštinė bendrų Kūčių popietė. Numatoma 
paruošti Kalėdų eglutę. Mažiesiems, kurių dalyvavimą ir amžių prašome pranešti 
Valdybai, bus įteikta dovanėlių. Jei tėvai norėtų vaikui įteikti savo dovaną, tada ant 
jos reikės užrašo, kam ją paduoti. Visi maloniai kviečiami ateiti į Kūčių pobūvį, 
ypač tie, kurie turi mažų vaikų. ALB Pertho Apylinkės Valdyba

The Australian Lithuanian Youth Association
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

invite all to attend the

AI_IS elections
2003 - 2004

Adelaide Lithuanian House, 6 Eastry St, Norwood
Sunday 29U1 December 2002 at 1pm

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

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.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
1648 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

-J ė;: Jit-d Ik :»u

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

virtuvė “ P a s Aldoną dirba

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

ICaledmC BCjIUte organizuojama gruodžio

15 dieną, 2 vai. po pietų. Registracijos 
kaina - $5 vienai šeimai. Vaikučiai gaus 
geras dovanas. Prašome registruotis Klube 
iki gruodžio 12 dienos ir susimokėti iš 
anksto.

Kūčių vakarienė
ruošiama antradienį, gruodžio 24 dieną, 7 vaL 
vakaro.
Prašome registruotis Klubo raštinėje iki gruodžio 
22 dienos, sumokant iš anksto už visus dalyvius. 
Kaina: suaugusiems - $25, 
vaikams/studentams (virš 13 metų) - $20, 
vaikams (iki 12 metų) - nemokamai.
Įskaitytas vynas ir limonadas.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Šeštadienį, sausio 25 dieną, 3 vaL p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia į renginį

Poezija ir vynas
Aurelijus Sliavas pristatys šiuolaikinę Lietuvos poeziją.

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

ir šiais metais išeis tik 1 “Mūsų Pastogės” numeris.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 16 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.usersdMgpond.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. NZdandįjoje oro paštu $115.00.

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
_______________________ _______________ __________________________________
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