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Melbourne Kat. Mot.
Draugijai - 52

Algis Kairaitis

Neseniai Lietuvių Klube Melboumo Ka
talikių Moterų Draugija paminėjo savo pen
kiasdešimt dviejų metų veiklą. Draugijos 
pirmininkė Halina Statkuvienė gan plačiai 
nušvietė Draugijos atliktus darbus. Per eilę 
metų Draugija rėmė lietuvišką jaunimą, lie
tuviškas organizacijas, spaudą, vargstančius 
žmones čia ir Lietuvoje,o taip pat katali
kišką veiklą. Nėra įmanoma pilnai įvertinti 
tos pagalbos vertę vartojant vien tik pinigi
nius simbolius - dolerius. Moralinė pagal
ba. bendravimas su žmogumi nelaimėje, pa
tarimai ar užuojauta kartais turi didesnę ver
tę negu perduota dolerių suma. Tokiems 
tikslams - palengvinti kitų žmonių gerbūvį
- Draugijos narės yra paaukoję daug savo 
asmeniško laiko.

Tačiau vien tik doleriais pagalbos vertę 
skaičiuojant, irgi gaunasi įspūdinga suma
- virš $150.000. Žinant kokiomis sąlygo
mis ta suma buvo sukaupta, yra sunku 
įsivaizduoti, kiek darbo, laiko ir pasišven
timo tai pareikalavo iš Draugijos narių.

Nukelta į 3 psL

Melbourne Katalikių Moterų Draugija savo veiklos 50-dešimties metų proga (nuotrauka daryta prieš du metus). Tiiomet MKM 
Draugijos Valdybą sudarė: Halina Statkuvienė, Aldona Butkutė, Vlada Petraitienė, Aldona Sadauskienė, Dana Sparvelienė, 
Aldona Vyšniauskienė, a.a. Vida Vaitiekūnienė ir dvasios vadas kunigas Egidijus Arnašius.

Bakam. Lietuvos įvykių apžvalga Irake žuvo lietuvis karys
Konservatoriai 
ragina R. Paksą 

pasitraukti
Vilnius, lapkričio 

7 d. (ELTA). Šešta
dienį vyksiančiame 
neeiliniame savo su
važiavime Tėvynės 
sąjunga ketina para

ginti Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą 
pasitraukti iš šalies vadovo pareigų.

Šios partijos lyderis Seimo narys An
drius Kubilius, komentuodamas Eltai 
suvažiavime numatomą priimti pareiškimą, 
sakė, kad R. Paksas nebeturi moralinės tei
sės toliau eiti savo pareigų. "Negarbingas 
siekimas bet kokia kaina pasilikti Prezi
dento poste netekus moralinio autoriteto 
reikš tik tai, kad Prezidento šeimininkai 
neleidžia jam elgtis vyriškai ir padoriai ”, - 
pažymėjo A Kubilius. Jo nuomone, Lietuva 
pateko į sunkią krizę pirmiausia dėl pasta
raisiais metais įsivyravusios neatsakingos 
politikos, kuriai pasidavė ne viena staiga 
išpopuliarėjusi partija.

“Atsakomybė Tėvynei ir rinkėjams buvo 
pakeista viešųjų ryšių akcijomis, populizmu 
ir lengvabūdišku įsipareigojimu nešvariems 
pinigams ar nusikalstamoms struktūroms ”, 
- sakė A. Kubilius. Jo teigimu, šiandien 
“visa Lietuva moka didelę kainą už R. Pak- 
so beatodairišką veržimąsi prie valdžios bet 
kokia kaina”.

Tėvynės sąjunga ketina pakviesti grįžti 
prie tikrosios politikos, kuri būtų paremta 
aiškiomis tikromis vertybėmis, ideologinė
mis nuostatomis ir ilgalaikėmis Lietuvos 
sėkmės programomis.

Šeštadienį vyksiančiame suvažiavime 
prie Tėvynės sąjungos ketina prisijungti 
Dešiniųjų sąjunga. Jos pirmininkas Vid
mantas Žiemelis Eltai sakė, kad ši partija 
vienija apie tūkstantį narių.

Dešiniųjų sąjunga įsteigta prieš metus 
susijungus 4 dešiniosios pakraipos poli
tinėms jėgoms - Tėvynės liaudies, Lietuvos 
demokratų. Nepriklausomybės partijoms ir 
Lietuvos laisvės lygai.

UNESCO ekspertai apie naftos 
telkinį

Vilnius, lapkričio 6 d. (ELTA). Rusija 
neturėtų pradėti išgauti naftos Baltijos jū
roje, telkinyje D-6, kol kartu su Lietuva ne
įvertinta šio objekto poveikio aplinkai bei 
jo eksploatavimo rizika, neparengtas dvi
šalis avarijų likvidavimo planas ir nesukurta 
stebėsenos (monitoringo) sistema.

Tokią UNESCO Pasaulio paveldo centro 
rekomendaciją šio centro ekspertai pateikė 
lapkričio 5 d. Lietuvos ir Rusijos specialis
tams, susitikusiems Rusijai priklausiančioje 
Kuršių nerijos dalyje, aptarti, ar planuojami 
naftos gavybos darbai telkinyje D-6 atitinka 
UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos pa
veldo konvencijos reikalavimus bei Pasaulio 
paveldo komiteto sprendimus.

Lapkričio 6 d. Vilniuje UNESCO Pasau
lio paveldo centro ekspertas Bemd von 
Droste-Hūlshoff žurnalistams trumpai pri
statė kelionės į Kuršių neriją rezultatus. Jis 
minėjo, kad UNESCO Pasaulio paveldo 
centro ekspertams nepavyko pamatyti tel
kinio D-6. Pasak eksperto, Kaliningrado sri
ties atstovai siūlė aplankyti naftos gavybos 
platformą, “bet, regis, reikalai stringa

Nukelta į 2 psl

Irake numuštą JAV kariuomenės 
transporto sraigtasparnį pilotavo 
lietuvių kilmės vy resnysis leitena
ntas Brian Slavėnas (žiūr. nuotr. de
šinėje). Katastrofoje žuvuvo 16 ame
rikiečių karių ir 21 buvo sužeistas. 
Sraigtasparnį “CH-47 Chinook” Ira
ko rezistentai numušė lapkričio 2 d.

Ši liūdna žinia sukrėtė Genoa 
miestelį (Illinois valstija), kur gyveno 
lietuvių išeivių šeimoje gimęs pilotas.

Anot Reuters žinių agentūros, B.
Slavėnas buvo jauniausias sūnus šeimoje, 
kurioje buvo puoselėjama karinės tarnybos 
tradicija. Brian nepasinaudojo galimybe 
atsisakyti vykti į Iraką, kai į karo zoną buvo 
nusiųstasjo Nacionalinės gvardijos dalinys.

“Jis buvo draugiškas, kuklus, padorus, 
garbingas, patikimas, etiškas žmogus”, - 
žuvusį sūnų apibūdino jo tėvas Ronald Sla
vėnas.

Miestelio gyventojai prisimena 30 metų 
Brian Slavėną kaip aukštaūgį “švelnų mil
žiną”. “Jis nemėgo prievartos. Sūnus mėgo 
iš oro grožėtis Iraku. Jis man pasakojo apie 
matytus vaizdus, paminėdamas tokias vietas 
kaip Babilonas”, - sakė tėvas.

Kiti du sūnūs šeimoje - taip pat karo 
tarnybos veteranai. Mark Slavėnas 1991 m. 
dalyvavo operacijoje “Desert Storm”, kai 
tarptautinės koalicijos pajėgos puolė Iraką 
ginant Kuveitą, o Erik prieš 20 metų daly
vavo JAV invazijoje į Grenados salą.

Likus keliems mėnesiams iki misijos 
Irake, B. Slavėnas baigė Illinois Universi
tetą, įgydamas pramonės inžinieriaus 
specialybę. Jis turėjo skraidymo instrukto
riaus licenciją, o laisvalaikiu lankė fortepi
jono pamokas. Jis nerūkė, negėrė, visada 
buvo geros sportinės formos.

♦ * ♦
Kaip pranešė LR Krašto apsaugos mi

nisterija, lapkričio 2 d. į susišaudymą pa
teko ir Lietuvos kariai. Į vietovę pietų Ira
ke buvo pasiųsti Lietuvos būrio LITCON 2 
dvylikos karių patruliai. Kariams buvo pa
vesta patikrinti gautą informaciją apie mi
nėtoje vietovėje vykstančius neramumus.

Lietuvos kariai išvyko lydimi danų karo 
policijos ekipažo bei vertėjo ir ten papuolė 
į apšaudymą. Kariai atsakė ugnimi ir atsi
traukė, kol atvyko danų karių pastiprini
mas. LITCON 2 būrys į Iraką atvyko spalio 
14 dieną ir dabar tarnauja anglų zonoje, Da
nijos bataliono sudėtyje.

Papildomai, 4 Lietuvos karininkai ir 1 
puskarininkis lapkričio 3 d. išvyko į Basros 
apylinkes pietryčių Irake. Jie dirbs Didž. 
Britanijos vadovaujamos divizijos štabe.

Kol kas nėra naujų žinių apie LITDET 
1 dalinį su 45 kariais iš Birutės bataliono. 
Jie veikia divizijoje, kuriai vadovauja len
kas generolas Tyszkiewicz. Lapkričio 6 d. 
ši divizija patyrė pirmą auką, kai žuvo len
kas majoras.

Šiuo metu Irake tarnauja daugiau kaip 
100 karių iš Lietuvos dviejose divizijose: 
britų ir lenkų.

1



Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Lapkričio 2 d. 
staigus liūčių su
keltas potvynis per 
20 minučių nušla
vė visus namus 
turistiniame Bukit 
Lawang kaime 
šiaurinėje Sumat
roje, Indonezijoje. 
Žuvo virš 250 

žmonių, jų tarpe bent 4 užsieniečiai turistai. 
Kaimas yra prie Gunung Leuser valstybinio 
parko, garsaus savo orangutangais. Potvy
nio kaltininkas - beatodairus nelegalus 
medžių kirtimas parke, apnuoginęs stačias 
parko atšlaites.
♦ Lapkričio 2 d. sukilėlių tamilų tigrų 
vadovybė pasigyrė, kad jiems pasisekė 
susitarti beveik visais ginčijamais klau
simais su Šri Lankos min. pirmininko Ranil 
Wickremesinghe vyriausybe. Į tai lapkričio 
4 d. reagavo Šri Lankos prezidentė Chan- 
drika Kumaratunga, už per dideles nuo
laidas sukilėliams atleisdama tris pagrin
dinius ministrus, o sekančią dieną paskelb
dama ypatingą stovį krašte.
♦ Lapkričio 6 d. Queensland valstijos 
apeliacinio teismo trys teisėjai nusprendė, 
kad rugpjūčio 20 d. teismo sprendimas, 
nuteisiant One Nation partijos steigėjus 
Pauline Hanson ir David Ettridge kalėti po 
3 metus, buvo netikslus. Prokuratūra ne
buvo įrodžiusi, kad One Nation partija 
buvusi įregistruota nelegaliai. Iškalėję 11 
savaičių. Pauline Hanson ir David Ettridge 
buvo paleisti iš kalėjimo.
♦ Lapkričio 6 d. į pietus nuo Bagdado 
nušautas lenkas majoras. Tai pirmas nu
kautas karys iš tarptautinės divizijos, 
palaikančios taiką centrinėje Irako dalyje.
♦ Lapkričio 7 d. netoli Tikrit miesto Irake 
nūknto ir sučfcgė dar vienas' amerikiečių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
federaliniu lygiu”.

UNESCO Pasaulio paveldo centro eks
pertas teigė, jog kol kas UNESCO neturi 
jokių dokumentų apie būsimą telkinio D-6 
eksploatavimą. Ši organizacija pati nedarys 
tokio įvertinimo, dėl to Rusija ir Lietuva 
galėtų kreiptis į Jungtinių Tautų orga
nizaciją UNEP. Pasak UNESCO atstovo. 
UNESCO Pasaulio paveldo komitetas kitais 
metais posėdžiaus Kinijoje ir turėtų aptarti 
Kuršių nerijos ir arti jos numatomo eks
ploatuoti telkinio D-6 temą “Norime būti 
tikri, jog bus parengtos priemonės tinka
mai apsaugoti Pasaulio paveldo objektą 
(Kuršių neriją - ELTA) ”, - sakė Bernd von 
Droste-Hulshoff. Pasak jo. Rusija siūlo 
Lietuvai tą klausimą svarstyti dviejų šalių 
susukime gruodžio mėnesį. Lietuva kviečia 
tą susitikimą surengti Vilniuje.

Rusijos naftos kompanijos “LUKoil” 
antrinė bendrovė “LUKoil-Kaliningrad- 
momeft” naftos telkinį “D-6” ketina pradėti 
eksploatuoti jau kitų metų balandį.

Telkinys yra už 7 km nuo Lietuvos te
ritorinių vandenų bei 22 kilometrų nuo 
Kuršių nerijos, kuri yra įtraukta į UNESCO 
Pasaulio gamtos ir kultūros paveldo sąrašą.
Skambindavo paremti savuosius

Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA). Lietuvos 
Prezidento kanceliarijos vadovas Andrius 
Meškauskas kreipėsi į mobiliojo ryšio ope
ratorių “Omnitel” su prašymu pateikti iš
klotines, kokie Prezidentūros abonentai ir 
kiek kartų skambino į praėjusią savaitę 
transliuojamą LRT laidą “Prašau žodžio”. 
Patikslinus visą informaciją. Prezidentūros 
darbuotojai, skambinę iš tarnybinių telefonų 
į LRT laidą “Prašau žodžio”, patys apmokės
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Black Hawk sraigtasparnis, greičiausiai 
pašautas raketine granata. Žuvo 6 kariai. 
Irake vis dar beveik kasdien žūsta ame
rikiečiai kariai, o sukilėliai iš pasalų nu
kauna irakiečius pareigūnus, bendradar
biaujančius su sąjungininkais, kontro
liuojančiais Iraką.
♦ Lapkričio 8 d. buvęs Filipinų oro su
sisiekimo biuro viršininkas, 62 metų am
žiaus Panfilo Villaruel, apsiginklavęs pats 
ir ginkluoto draugo lydimas, užgrobė pa
grindinio Manilos aerouosto kontrolinį 
bokštą. Jis sustabdė orinį susisiekimą, reikš
damas protestą prieš korupciją valdžioje, 
dėl kurios būk tai sustabdyta jo pradėta 
lėktuvų ir sraigtasparnių konstrukcijos 
programa. Policija įsilaužė į kontrolinį 
bokštą ir nukovė abu protestuotojus.
♦ Lapkričio 9 d. JAV karo aviacija pirmą 
kartą po karo veiksmų sustabdymo Irake 
bombardavo įvairius taikinius netoli Tikrit 
miesto. Saddam Hussein šalininkų židinio.
♦ Saudi Arabijos policija susišaudė su al- 
Qaeda organizacijos nariais Mecca mieste, 
nukaudama penkis sukilėlius, kitiems su
kilėliams pavyko pabėgti. Lapkričio 9 d. al- 
Qaeda savižudžiui pasisekė įvažiuoti su 
automobiliu į saugomą Muhaya gyvenamų 
namų kompleksą netoli Saudi Arabijos 
sostinės Riyadh ir susisprogdinti. Žuvo apie 
30 žmonių, arti 100 sužeistų. Žuvusieji buvo 
užsieniečiai musulmonai iš Egipto. Sirijos, 
Libano. Jordano ir Palestinos. Manoma, kad 
al-Qaeda organizacija puolėjuos dėl jų va
karietiško gyvenimo būdo.
♦ Kinija griežtai reagavo į mažytės Ki
ribati respublikos Pacifikc pareiškimą, kad 
ji užmezga diplomatinius santykius su Tai- 
vanu. Kinija reikalauja, kad Kiribati tuoj 
atšauktų savo nutarimą, kuriuo atvirai iš
duodamos anksčiau pasirašytos diploma
tinės Sutartys su Kinija. □ 

telefoninių skambučių sąskaitas. Jie skam
bindavo paremti “savuosius”.

Paaiškėjo, kad tarp idėjos rėmėjų - Pre
zidentūros darbuotojai įsigudrino tarny
biniais telefonais paskambinti net ir po kelis 
šimtus kartų. Skambučio kaina - 1 litas. 
Tarp uoliausių rėmėjų, žiniasklaidos pra
nešimais. - Prezidento sekretorė Daiva Kul- 
bokaitė. sugebėjusi paskambinti net 327 
kartus. Kuklesni įgaliojimų netekusio pa
tarėjo Remigijaus Ačo ir priimamojo ve
dėjos Jūratės Ūsienės rezultatai. Jie tespėjo 
paskambinti per 200 kartų.

Pagal esamą tvarką Lietuvos Preziden
tūroje. darbuotojai, viršiję nustatytą po
kalbių mobiliaisiais telefonais limitą, skir
tumą privalo padengti iš savo darbo už
mokesčio.

Kaltinimai Klaipėdos krašte
Teismo smūgį gavo dar vienas susikom

promitavęs žemėtvarkininkas - Klaipėdos 
rajono savivaldybės Žemės tvarky mo sky
riaus vedėjas Gintautas Stankus, nes 
Klaipėdos apygardos teismas atmetė jo 
skundą. Piktnaudžiavimu tarnyba ir tar
nybinių pareigų nevykdymu įtariamas 
žemėtvarkininkas teismo sprendimu 6 mė
nesiams nušalintas nuo pareigų. Šis spren
dimas galutinis ir jau neskundžiamas.

Afera kainavo postus ne visiems jos 
herojams. 200 000 litų Europos pinigų 
atidavę sukčiams. Nacionalinės mokėjimo 
agentūros valdininkai tebeina tas pačias 
pareigas. Tai paaiškėjo dabar vykusiame 
Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje. 
Naujasis NMA vadovas Valentinas Mil- 
tienis patvirtino, kad jog buvusį agentūros 
direktorių iš posto išvertusio skandalo he
rojai tebesėdi savo kėdėse.

Už Saulės akmens vagystę iš Palangos

Sudegė lietuvių klubas JAV
Spalio 25 dieną Waterbury mieste 

(Connecticut valstija, JAV) netikėtai sudegė 
vietinių lietuvių klubas. Gaisras buvo toks 
stiprus, kad ugniagesiai po kelių minučių 
darbo patys turėjo palikti nelaimės vietą. 
Pareigūnai negalėjo nurodyti ugnies šėls
mo priežasties, tačiau tiriama tik viena ver
sija - padegimas. Vietos lietuviai spėja, kad 
tai buvusio klubo prezidento darbas.

Ugnis Lietuvių Klube, kuris buvo įsi
kūręs 111 metų senumo mediniame pastate, 
įsiplieskė anksti ryte. Gaisras sunaikino 
vieną pastatą, visus jame buvusius Klubo 
dokumentus, nuotraukas. Ugnis grasino de
šimčiai aplinkinių namų. Ugniagesiai turėjo 
evakuoti gyventojus, iš jų nė vienas nebu
vo sužeistas. Nukentėjo tik du ugniagesiai.

Susirinkimams, vestuvėms nuomojama 
aktų salė visa sudegė, išskyrus pagrindi
nes duris ir švieslentę su Lietuvos vėlia
vos spalvomis. Kitas medinis pastatas su 
baru ir maža sale taip pat prarastas. Apie 
10 automobilių garažų buvo išgelbėti.

Vietinis lietuvių sporto klubo preziden
tas Laurynas Misevičius “Kauno dienai” 
teigė, kad Lietuvių Klube buvo kilę nesu
tarimų tarp Valdybos narių. “Kai kuriems 
nepasitikėjimą kėlė Klubo prezidentu bu
vęs John Veturis, arba Jonas Vyturys lie
tuviškai ”, - teigė jis.

Neoficialiais duomenimis, John Veturis 
po gaisro buvo apklaustas ir paleistas. Vie

Klaipėdos “Žuvėdra” - Europos čempionė

Čekijoje pasibaigusiame Lotynų Amerikos šokių ansamblių Europos čempionate trečią 
kartą klubo istorijoje aukso medalius iškovojo Klaipėdos universiteto “Žuvėdros” šokėjai, 
(žiūr. nuotr. viršuje). Antroji bei trečioji vietos tarp septyniolikos ansamblių atiteko Vo
kietijos klubams - Aacheno “Tanzsportcentrum” bei DūsseldorTo “Rot-Weiss” ekipoms.

Gintaro muziejaus Klaipėdos apygardos 
teismo nuosprendį išklausė Lauras Za
vadskis. Jis pripažintas kaltu didelės vertės 
svetimo turto vagyste ir turto sunaikinimu. 
Už tai jam skirta dvejų su puse metų laisvės 
atėmimo bausmė pataisos namuose ir 6 250 
litų bauda. L. Zavadskio brolis Linas Mi- 
leška yra pripažintas nepakaltinamu, nes, 
sirgdamas lėtine psichikos liga, negali su
vokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

Lietuva - visai netoli ES
Vilnius, lapkričio 5 d. (ELTA). Europos 

Komisijos paskelbtame paskutiniame ofi
cialiame dešimties į Europos Sąjungą (ES) 
stojančiųjų šalių pasirengimo įvertinime 
Lietuva pateko į geriausiai narystei pasiren
gusių šalių trejetuką.

Tačiau EK atkreipia dėmesį, kad iki 
narystės dienos Lietuva ypatingą dėmesį 
turi skirti kvalifikuotų specialistų išlai
kymui valstybės tarnyboje, pasirengimui 
administruoti ir panaudoti struktūrinę ĖS 
paramą. EK taip pat atkreipė Lietuvos dė
mesį į riziką kurią finansiniam šalies sta
bilumui gali kelti esantys Vyriausybės fi
nansiniai įsipareigojimai. Tai - Lietuvos pa
imtos tarptautinės paskolos, kurios siekia 

tos lietuviai sako, kad prieš kurį laiką atsira
do kitas žmogus, norėjęs tapti Klubo prezi
dentu. “John yra pasakęs: jei mane nuša
linsite, jokio Klubo nebus”, - teigė vietos 
lietuviai.

Praėjusią savaitę barui buvo išrašytas 
orderis dėl nesumokėtų 20 000 dolerių mo
kesčių. Manoma, kad skolos atsiradusios 
dėl John Veturio polinkio lošti. Prieš tris 
mėnesius policija iš Klubo paėmė lošimo 
aparatus, kurie veikė nelegaliai. Policija ke
tino Klubą apskritai uždaryti. Spalio 24 
dienos vakarą Klube iki vėlumos buvo ta
riamasi dėl jo ateities, o po kelių valandų 
jis užsiliepsnojo.

Dieną prieš gaisrą atleista baro padavėja 
Lori O’Connel sakė, kad pastatas, kuriame 
veikė baras, buvo atnaujinamas, bet darbai 
sustojo.

Waterbury miestas gan lietuviškas. 
Vienu metu jame veikė apie 300 įvairių lie
tuviškų įstaigų. Paskutinės apklausos me
tu jame gyveno apie 2 500 lietuvių kilmės 
žmonių, o 1960 metais jų buvo apie 10 000.

Didelė lietuvių kolonija čia įsikūrė dar 
prieš Pirmą pasaulinį karą. Po Nepriklau
somybės paskelbimo 1918 m. vietiniai lie
tuviai Lietuvos reikalams surinko 107 000 
dolerių - šiais laikais tai būtų milijoninė 
suma. Lietuviškoji veikla buvo stipriai at
gijusi ir atvykus naujiems lietuviams po 
Antrojo pasaulinio karo. “K.d.”, 

apie 3.2 milijardo litų. Apie pusę šios sumos 
dabar beveik neįmanoma atgauti iš skoli
ninkų.

Lietuva pastabų sulaukė dviejose srityse 
- dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pri
pažinimo (laisvo asmenų judėjimo skyriuje) 
bei žuvininkystės srityje dėl žvejybos laivų 
kontrolės ir inspekcijos.

“Lietuvos pasirengimas narystei Euro
pos Sąjungoje yra įvertintas gerai, o Euro
pos Komisijos nurodyti dar neatlikti darbai 
mums yra žinomi ir juos būtina atlikti iki 
narystės ES”, - sako Europos komiteto 
generalinis direktorius Petras Auštrevičius. 
Jo teigimą Lietuva tarp geriausiai pasiren
gusių šalių pateko neatsitiktinai. “Tokį 
statusą įgijome intensyviai rengdamiesi 
narystei ne vienerius metus bei efektyviai 
koordinuodami veiklą. Tikiuosi, kad su
kauptas patyrimas leis ateityje Lietuvai būti 
aktyvia ir efektyviai veikiančia ES nare ”, - 
pabrėžė j is.

EK pranešime pažymima, kad Lietuva 
iš esmės gerai įgyvendina derybinius įsi
pareigojimus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE “Melbourne Cup” - ir Sodyboje
Melbourne Kat Moterų Draugijai - 52

Atkelta iš 1 psL
Nuo 1953 metų kiekvieną sekmadienį 

salėje prie Šv. Jono bažnyčios melboumiš- 
kiai vaišinosi cepelinais. Beveik neįmano
ma suskaičiuoti, kiek buvo suruošta vestuvi
nių puotų, gimtadienių, šermenų, balių su va
karienėmis. Kiek tai pareikalavo iš Draugijos 
narių laisvalaikio valandų ir naktų nemiegotų!

Nors man su Katalikių Moterų Draugija 
teko susipažinti ir kartu dirbti prieš daugelį 
metų, dar dirbant Katalikų Federacijos 
Valdyboje ir leidžiant “Tėviškės Aidus”, 
tačiau iki šiol nebuvo progos atkreipti dė
mesį į tai, kokia plati yra jų veikla. Tais 
„senais gerais laikais“ suruošdavome “Tė
viškės Aidų” metinį balių, kuris būdavo 
vienas iš mūsų pagrindinių pajamų šalti
nių. Samdydavom pačias didžiausias Mel
bourne sales. Tačiau dažnai net ir tos salės 
mūsų svečių nesutalpindavo. Ta proga Drau
gijos narės kiekvienais metais paruošda
vo vaišes keliems šimtams “Tėviškės Aidų” 
svečių. Maisto gaminimas būdavo pats 
sunkiausias baliaus paruošimo darbas.

Vėliau, jau Lietuvai atgavus politinę ne
priklausomybę, mūsų gimtasis kraštas at
sidūrė ekonominėje krizėje. Valstybė nesu
gebėjo suteikti pagalbą vargstantiems pilie
čiams. Tačiau be pinigų nebuvo įmanoma 
padėti šelpti nukentėjusius nuo okupantų 
(net ir Lietuvos valstybės neprižiūrimus) 
asmenis. Kaip tuos pinigus sudaryti? Pietų 
gaminimas kas kelintas sekmadienis Lietu
vių Klube, nėra didelis pinigų šaltinis - tai 
yra dalinai Melboumo lietuvių organizacijų 
pilietinis įsipareigojimas. Tuomet Melbour
ne Katalikių Moterų Draugija pradėjo suda
ryti siuntas į Lietuvą jų pačių suorganizuo
tais talpintuvais. Darbo buvo nežmoniškai 
daug. Čia daugiausia darbo įdėjo p. Halina 
Statkuvienė, a.a. Vida Vaitiekūnienė ir a.a. 
E. Mackevičienė (dabar jos vietą užėmė dr. 
A. Butkutė). Tačiau tik tokiu darbu buvo 
įmanoma padėti socialiniai remtiniems as
menims Lietuvoje, sudaryti sąlygas mūsiš
kiams siųsti paketus savo giminėms ir dar 
iš to gauti pajamų.

Tai maždaug ir visos mano žinios apie 
Melbourno Katalikių Moterų Draugijos 
veiklą.

Po minėjimo, paprašiau ponios Halinos 
Statkuvienės, kad mane daugiau supažin
dintų su Draugijos veikla. Noriu tomis ži
niomis pasidalinti su Jumis.

Pirmiausia truputį statistikos:
Melboumo Katalikių Moterų Draugijos 

skyrius buvo įsteigtas 1951 metais. Draugija 
pradėjo ruošti įvairius renginius. Visi už
dirbti pinigai buvo skiriami labdaros tiks
lams, bet daugiausia buvo remiamas jauni
mas, ar jaunimo organizacijos.

Gaila, kad nėra statistinių davinių apie 
ankstyvą 1951-1971 metų Draugijos veiklą. 
Tik 1971 metais vadovavimą Draugijai pe
rėmus p. Halinai Statkuvienei, buvo pradėti

Dainos Sambūrio” koncerte - nauji veidai44

Melboumo “Dainos Sambūrio” metinia
me koncerte “Karūna Lietuvai”, kuris įvyks 
lapkričio 16 dieną Melboumo Lietuvių Na
muose, pasirodys ir smuikininkė Aleksan
dra Bronštein.

Aleksandra Bronštein gimė 1974 m. 
Vilniuje. 1981 m. persikėlė į Klaipėdą, kur 
1982 m. įstojo į Muzikos mokyklos smuiko 
klasę. 1998 m. Aleksandra baigė Klaipė
dos universiteto Menų fakulteto Pučiamųjų 
katedros Styginių skyrių.

Lietuvoje Aleksandra Bronštein dirbo 
St. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokyk

vesti tikslūs veiklos protokolai-užrašai.
• 1975-1989 metais Lietuvos 

Kenčiančiai bažnyčiai duota $2,000
• 1989-2002 į Lietuvą pasiųsta aukų 

$112,380
• Užsienyje esančios organizacijos, 

kurių tikslas yra auklėti jaunimą. Kasmet 
parama buvo siunčiama Vasario 16-osios 
Gimnazijai, Šv. Kazimiero Kolegijai ir sale
ziečiams. Neužmiršo taip pat ir Australijos 
lietuviškos spaudos - “Tėviškės Aidų” ir 
“Mūsų Pastogės”. Draugija nuolat prisidėjo 
ir prie dr. Algimanto Taškūno išlaidų spaus
dinant “Lithuanian Papers”. Visų aukų su
ma - $38,875

• Buvo suorganizuota 13 siuntų tal
pintuvais (containers). Šitaip Katalikių 
Moterų Draugija išsiuntė į Lietuvą 455 
siuntinius jų šelpiamiems asmenims-šei- 
moms.

Melbourne gan anksti įsikūrė Lietuvių 
parapijos sekmadienio mokykla, kurią tais 
laikais lankydavo virš šimto vaikų. Nuo pat 
mokyklos įsikūrimo Draugija rėmė parapi
jos mokyklą. Suruošdavo Kalėdų eglutę su 
programa, užkanda ir saldumynais, pakvies
davo gale mokslo metų mokyklos mokyto
jus iškilmingesnei padėkos vakarienei. 
Draugija taip pat rėmė jaunimo organiza
cijas, visur kur mūsų jaunieji dalyvaudavo 
- tautinių šokių grupes, skautus, jaunimo 
sąjungą ir sportininkus. Padėjo ir Jaunimo 
Kongreso rengėjams ir Skautų Tautinei 
Stovyklai. Padidėjus Draugijos pajamoms, 
negailėjo aukų jaunimui, ypač tautinių šo
kių grupei “Gintaras”. Padėjo jiems įsigyti 
tautinius rūbus ir prisidėjo prie kelionių 
išlaidų į Lietuvą.

Kai buvo nupirkti Lietuvių Namai, kartu 
su Melboumo Socialinės Globos Moterų 
Draugija ir su Melbourno Lietuvėmis Liu- 
teronėmis įrengė Moterų Seklyčią.

1989 m. liepos mėnesio 31d. kartu su 
Melboumo Socialinės Globos Moterų Drau
gija įsteigė Lietuvos Tremtinių Šalpos 
Komitetą. Abidvi organizacijos dirbo kartu 
šelpiant nukentėjusias šeimas ar asmenis. 
Daug aukų Draugija gavo iš tautiečių, daug 
ir pačios savo darbu biudžetą papildė. Šal
pos Komitetas tremtiniams ir kaliniams 
paštu išsiuntė 51 siuntinį. P. Halina Stat
kuvienė kartu su a.a. E. Mackevičiene nu
vyko į Lietuvą ir asmeniškai susipažino su 
sausio 13-tos žuvusiųjų šeimomis. Austra
lijos lietuvių vardu nupirko gražų vainiką 
ir aplankė pašarvotus Medininkų žuvu
siuosius. Susipažino su visų žuvusiųjų 
šeimų nariais, kiekvienai šeimai įteikė pi
niginę dovaną, su visais pasikalbėjo ir per
davė užuojautą nuo Australijos lietuvių. 
Žuvusiųjų šeimų nariai giliai įvertino įjuos 
atkreiptą dėmesį. Tai buvo didžiausias 
atpildas už Draugijos narių darbus. Po metų 
šis Komitetas buvo uždarytas.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

loje, Klaipėdos kameriniame orkestre, Klai
pėdos muzikiniame teatre, Klaipėdos 
universitete.

Į Australiją Aleksandra atvyko 2001 me
tų spalio pabaigoje. Ji sėkmingai groja Mel
boumo Operoje ir dėsto Cranboume Mu
zikos Studijoje bei Phillip Island Newhaven 
College.

“Dainos Sambūrio” metiniame koncerte 
Aleksandrai akompanuos Rolandas Imbra- 
sas, kuris į Australiją irgi neseniai atvyko 
iš Lietuvos.
Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Vytauto Vaitkaus nuotraukoje — po skrybėlaičių parado Lietuvių Sodyboje, Engadine.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba sugalvojo, kad 
gal jau pats laikas ir mums dalyvauti di
džiausioje Australijos šventėje - “Mel
bourne Cup”, į kurią buvo atvykęs ir ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Ramutis Zakarevičius su žmona bei dukra. 
Nors nedaug suvažiavo į šią šventę, bet 
visi buvo kuo geriausiai nusiteikę. Visos 
ponios, kaip matote nuotraukoje, buvo pasi
puošusios gražiausiomis skrybėlaitėmis ir 
demonstravo prieš “teisėjus”. Pats paradas 
buvo padalintas į du skyrius: pirmas - tai 
klasikinis ir antras - lakios vaizduotės, pa
čių sukurtos skrybėlaitės. Klasikinę rau
doną laimėjo p. Elvira, o lakios vaizduo
tės (pačios sukurtą skrybėlaitę) - p. Maitina, 
už kurią būtų ir premjeras Carr balsavęs, 
kadangi jos skrybėlaitę puošė “native” 
žiedai išjos darželio. Diena buvo labai ma-
loni. saulėta. A.V.

Vytauto Vaitkaus nuotraukoje - Kristina Shaw, Ramona Ratas Zakarevičienė, Ramutis 
Zakarevičius, David Fraser ir Martina Reisgienė, laimėjusi prizą už savo sukurtą
skrybėlaitę.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

’■•whip

Svečiai vaikščiojo kaip parke ir žavėjosi 
Danos, Birutės ir Onutės gražiai prižiūri
mais darželiais. Visi vaišinomės keptom 
dešrelėm su rūgščiais kopūstais, alučiu ir 
vyneliu!

Valandą prieš lenktynes visi suėjom į 
Seklyčią kavutei su pyragaičiais. Dideliame 
televizijos ekrane (įstrižainė 80 cm) matėme 
pristatomus arklius ir žokėjus su spalvo- 
čiausiais kostiumais. Ir kai atėjo tas momen
tas. kai arkliai iššoko iš savo gardų, visi su- 
judom, pradėjom šaukti už savo “sweep” 
ištrauktus arklius. Ir, žinoma, veidai nušvi
to tų, kurių arklys laimėjo! Buvo net keturi 
“sweeps”: vieno dolerio, dviejų dolerių, 
penkių ir dešimties dolerių! Idėja labai ge
ra, įdomi. Tikimės, kad ir sekančiais ma
tais “Melbourne Čup” vėl švęsim visi En
gadine Lietuvių Sodyboje lapkričio mėne
sio pirmąjį antradienį!

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
Mūsų Pastogė Nr. 45, 2003.11.14, psL 3

• .....................•...* ’ LtMįa
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Lietuva iš arti
Prezidentūros skandalo atgarsiai
Po skandalo apie galimus Prezidento 

aplinkos žmonių ryšius su tarptautinėmis 
nusikaltėlių struktūromis Lietuva praneša 
pasauliui, kad ji yra stabilios ir brandžios 
demokratijos valstybė ir pastarųjų dienų 
vidaus politikos įvykiai neturės poveikio 
ilgalaikiams užsienio tikslams. Tai - įrašyta 
Užsienio reikalų ministerijos instrukcijoje, 
kuri bus išsiuntinėta Lietuvos diplomatams, 
dirbantiems užsienyje, - praneša ELTA. 
Tokią Lietuvos poziciją Prezidentas pateikė 
ir lapkričio 3 d. po pietų vykusiame susiti
kime su ES bei NATO šalių ambasadoriais.

Padėtį paaštrino Saugumo departamento 
rašte minimas rusas verslininkas. 1.2 mln. 
litų Rolando Pakso rinkimų kampanijai pa
aukojusios bendrovės „Avia Baltika“ pre
zidentas Rusijos ir Lietuvos pilietis Jurijus 
Borisovas patvirtino, jog tarp jo ir Prezi
dento buvo sudaryta sutartis, tačiau atsi
sakė komentuoti jos detales.

„Sutartis su Prezidentu, žinoma, buvo. 
O kaip kitaip? Duodi pinigus - laba diena 
ir viso gero?“ - pokalbyje su „Lietuvos ry
tu“ sakė J.Borisovas.

Grupė žinomų intelektualų paragino at
likti viešą tyrimą dėl paskelbtos informa
cijos apie galimus R. Pakso aplinkos ryšius 
su tarptautiniais nusikaltėliais. Kreipimesi 
į Prezidentą. Seimo Pirmininką ir Premjerą 
prašoma užtikrinti, kad visa informacija 
apie Prezidento institucijos ir kitų institu
cijų galimus ryšius su nusikalstamu pa-

JUCnilj rai • ■ •••• *11Tynmo komisija imasi darbo
(ELTA). Lapkričio 4 dieną darbą pradėjo 

Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl galimų

Devynių narių komisijoje socialdemokra
tinės koalicijos frakcijai atstovauja Aloyzas 
Sakalas. Zenonas Mačernius ir Stasy s Kru- 
žinauskas. Socialliberalai į komisiją dele
gavo Alvydą Sadecką ir Vaclavą Stanke
vičių, liberalai - Gintarą Steponavičių ir 
Algį Kašėtą. Iš liberalų demokratų ir kon
servatorių frakcijų komisijoje dirbs Dailis 
Barakauskas ir Andrius Kubilius. Komisijos 
pirmininku Seimas paskyrė Aloyzą Sakalą.

Pasak Seimo Pirmininko Artūro Pau
lausko. Seimas turi politiškai įvertinti susi
klosčiusią padėtį, “padaryti savo politines 
išvadas ir nedelsiant apsaugoti valstybę nuo 
potencialių grėsmių ”.

Nuotraukoje iš kairės: Jurijus Borisovas 
ir LR Prezidentas Rolandas Paksas.

šauliu būtų paviešinta ir prieinama Lietuvos 
visuomenei, o tyrimas būtų viešas. Šį krei
pimąsi. be kitų, pasirašė istorikas Alfredas 
Bumblauskas. rašytojas Juozas Aputis, 
kompozitorius Osvaldas Balakauskas, fi
losofas Vytautas Radžvilas, poetas Kor
nelijus Platelis.

Dar griežčiau kalbėjo opozicinės Libera
lų ir centro sąjungos lyderių Eugenijus 
Gentvilas. „Mano siūlymas Prezidentui - 
atšaukti vizitą į užsienį, paaiškinti sutarties 
turinį. Jei jis tai padaro - jam laikas atsi
statydinti. Jei jis to nepadaro, jis neteks 
posto arba liks tuščia vieta šalies valdymo 
sistemoje. Prezidentas bus autoritetas su 
minusiniu autoriteto laipsniu ", - kalbėjo E. 
Gentvilas. “L. r.”

Seimo tyrimo komisijos 
pirm. Aloyzas Sakalas.

Pirminę iš
vadą komisija 
įpareigota pa
teikti iki gruo
džio 1 dienos.

Kaip spau
dai sakė komi
sijos pirminin
kas Aloyzas 
Sakalas, svarbu 
sužinoti, ar yra 
pasirašyta su
tartis tarp Juri
jaus Borisovo ir

------------------------------ - Prez. Rolando 
Pakso. { posėdžius bus kviečiamas VSD 
vadovas Mečys Laurinkus ir, galbūt, patsai 
Prezidentas.

Krata Borisovo bute
Pareigūnai per kratas Jurijui Borisovui 

priklausančiose patalpose rado šimtus do
kumentų. Prokurorai neatskleidžia, ar tarp 
jų yra priešrinkiminė sutartis su Rolando 
Pakso parašu, tačiau teigiama, jog doku
mentuose minimi konkretūs R.Pakso įsi
pareigojimai, pranešė LNK žinios.

Prokurorai teigia, kad lapkričio 3 dienos 
vakarą atliktos kratos Jurijui Borisovui, 
Prezidento Rolando Pakso rinkimų kampa

Užsienio spaudoje
Naujienų agentūros “Reuters” parengtą 

pranešimą apie Lietuvos Prezidento Rolan
do Pakso aplinkai mestus kaltinimus dėl 
ryšių su tarptautiniais nusikaltėliais citavo 
naujienų korporacija CNN, dienraštis “The 
New York Times”.

“Lietuvos politinė krizė gilėja ”, - skelbė 
“Reuters” antraštė. “Reuters” citavo VSD 
pažymos dalį, kurioje teigiama, kad “Lie
tuva panaudojama kaip trečioji šalis gink
lų, neplatinamų bei dvigubo panaudojimo 
medžiagų prekybai ir platinimui ”. Taip pat 
pažymos dalį apie tai, kad Lietuva naudo
jama vykdant neteisėtas finansines opera
cijas, tokias kaip kontrabanda, pinigų 
plovimas, skirtas tarptautiniam terorizmui 
finansuoti.

Agentūra priminė, kad kitąmet nedidelė 
Lietuva tikisi tapti oficialia NATO ir Euro
pos Sąjungos nare. “Vidaus reikalams Pre
zidentas turi mažai įtakos, tačiau nuo jo 
priklausoma Lietuvos užsienio politika, jis 
yra viena svarbiausių figūrų šaliai ren
giantis narystei NATO ir Europos Sąjun
gai ”, - rašė “Reuters”.

“Reuters” priminė ir Lietuvos įstatymus, 
pagal kuriuos Lietuvos prezidentui Seimas 
gali paskelbti apkaltą ir surengti išanksti

Aiškiaregė visgi neregėjo
Artimai su Prezidento Rolando Pakso 

šeima bendraujanti gruzinė aiškiaregė Lena 
Lolišvili šiuo metu negali padėti, nes yra 
išvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas.

Rugsėjo pabaigoje 59 metų aiškiaregė 
išvyko į Bostoną gy dyti sunkiai sergančio 
ligonio, kuris ir sumokėjo už kelionę. Vėliau 
ji aplankė ir kituose JAV miestuose esan
čius pacientus. Ten ji paminėjo ir savo gim
tadienį.

Lapkričio 3 dieną paaiškėjo, kad Vil
niuje apvogtas Lenos Lolišvili butas. Apie 
tai policijai pranešė jos sūnus. Vagišiai 

nijos rėmėjui, priklausančiose patalpose 
davė rezultatų. Reikalui esant, kratos bus 
tęsiamos. “Viskaspriklausys nuo to, kąmes 
gausime, kokią informaciją sužinosime, 
išstudijavę šių kratų rezultatus ”, - teigė gen. 
prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis.

Borisovui buvo paskirta ir kardomoji 
priemonė - rašytinis pasižadėjimas neiš
vykti. Pareigūnai iš J. Borisovo paėmė abu 
(Lietuvos ir Rusijos piliečio) pasus.

nius rinkimus.
Keletą reportažų apie skandalą Lietuvo

je parodė ir britų korporacija BBC. Pirmąjį 
reportažą BBC televizija parodė dar spalio 
31-osios rytą o savaitgalį paskelbtame an
trajame krizę Lietuvoje pavadino “Paksas- 
gate”. (Tai primena Nixon 'o “Watergate ”.)

Nemažai dėmesio Lietuvos Prezidento 
aplinkos ryšiams su tarptautiniais nusikal
tėliais skyrė ir Rusijos žiniasklaida. Prane
šimus apie tai parengė naujienų agentūros 
“Interfax”, “RIA-novosti”, taip pat interneto 
tinklalapiai “gazeta.ru”, “lenta.ru”, “dni.ru”, 
“newsru.com”, laikraštis “Kommersant”.

Nors dauguma leidinių gana santūriai 
aprašė Lietuvoje susidariusią situaciją 
straipsnių antraštės sakė ką kita. “Prezi
dentas apkaltintas ryšiais su mafija ”, “Pre
zidentui pataria tarptautiniai nusikaltė
liai ”, - skelbė pavadinimai.

Pranešimų apie skandalą taip pat buvo 
kaimynių Lenkijos, Latvijos, Estijos žinia- 
sklaidoje, norvegų, suomią prancūzų spau
doje. Prancūzijos “Le Monde” akcentavo, 
kad Lietuvos opozicija vis garsiau kalba 
apie apkaltą R.Paksui. Taip pat primenama, 
kad Lietuva kitų metų gegužę taps visatei
se Europos Sąjungos nare. “Respublika” 

išnešė televizorių, kitų daiktų. Butas buvo 
labai išverstas - ieškota pinigų arba do
kumentų. Grįžti į Lietuvą gruzinė ketina 
lapkričio 9-ąją.

Anksčiau Lena Lolišvili yra grasinusi, 
kad jai išvykus- iš Lietuvos šį kraštą už
grius nelaimės. Taip, jos manymu, atsitiko 
Gruzijai, kai ji buvo priversta išvažiuoti iš 
savo tėvynės.

Prezidento Rolando Pakso inauguracijos 
dieną Lena Lolišvili skelbė, kad R. Paksas 
Lietuvos Respublikos vadovu išbus dvi ka
dencijas.
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Prezidento rinkimus Keistoje padėtyje atsidūręs dabartinis LR Prezidentas Rolandas Paksas rinkimuose buvo

prisimenant
Lenteles sudarė Aleksas Vitkus 

(Čikaga)

netikėtai laimėjęs prieš to meto “favoritą” Valdą Adamkų. Pirmame rinkimų rate ryškiai 
vedė V. Adamkus, ir jo pergalė atrodė esanti garantuota. Tačiau antrame rate lemiamai 
pagausėjo Rolando Pakso rėmėjų skaičius. Antrojo rato prisiminimui spausdiname dvi lenteles. 
Vienoje matyti, kaip R.Pakso laimėjimą nulėmė provincijos gyventojai, nors Vilniuje ir ypač 
Kaune V Adamkus turėjo didoką paramą. Antroji rodo, kaip balsavo LR piliečiai užsienyje.

LENTELĖ 1 Balsai už
Paksą 
skaičius

Baisai už 
Adamkų 
skaičius

Balsai už 
Paksą 
procentai

Balsai už.
Adamkų 
procentai

LENTELĖ 2 Balsai už 
Paksą 
Skaičius

Balsai už
Adamkų
skaičius

Balsai už Balsai už
Paksą Adamkų
nrtx'r.nf»i nroi'pntai

Viso 
balsavo 
skaičius

Lietuva 777,769 643370 54.71 45.29
Vilnius 101,733 

63354 
35.726 
30,060

123.053
97,110
35,483
25.660

45.26 54.74
60.52 
4933 
46.05

Lietuva 777,769 643,870 54.71 45.29 1,421,639
Kaunas 39.4H Užsienis 1,003 5,958 14.41 85.59 6,961
Klaipėda 
Šiauliai

50.17
53.95

Chicago 138 1367 8.09 91.91 1,705
Washington 45 649 6.48 9332 694

Panevėžys 
Palanga

28.104
3,923

25376
3,963

52.65
’49.75

4735
50.25 New York 33 404 735 92.45 437

Cleveland 3 53 5.36 94.64 56
Birštonas 1,129 1355 4736 52.64
Visaginas 
Vilniaus raj.

4,641 “ “ 1320 7938 2032 Los Angeles 2 27 6.89 93.11 29

19354 7351 72.45 2735 Vokietya 124 418 22.88 77.12 542

Kauno raj. 15312 18,180 46.04 53.96 Latvija 161 279 36.59 63.41 440

Šalčininkų rąj. 9342 2312 80.86 19.14 Rusija 125 199 3838 61.42 324

Telšių raj. 18,297 6,139 74.88 25.12 Kanada 7 300 2.28 97.72 307
.Marijampolės raj. 18,114 11,098 62.01 37.99 Australija 4 145 2.68 9732 149
Utenos raj. 11,735 10364 52.63 47.37 Lenkųa 15 122 10.91 89.09 137
Alytaus raj. 8381 4,971 6332 36.68 Argentina 11 64 14.67 8533 75
Užsienis 1,003 5,958 1441 8539 Kazachstanas 6 13 3138 68 42 19

Santykiai nesikeis

JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen 
Donald Mull (žiūr. nuotr. viršuje) tikina, 
kad neįvyko nieko, dėl ko George W.Bush 
nenorėtų priimti Prez. Rolando Pakso. Jis 
įsitikinęs, kad kol kas Lietuva greitai ir tin
kamai atsakė į skandalingą iššūkį.

Neseniai darbą Lietuvoje pradėjęs nau
jasis JAV ambasadorius Stephen Donald 
Mull “L.ž.” teigė, kad jei Lietuva ir toliau 
skaidriai sutiks iššūkius, Lietuvos ir JAV 
santykiai dėl vadinamojo Prezidentūros 
skandalo nepasikeis. Baltieji Rūmai spalio 
24 d. pranešė apie kvietimą Prez. Paksui 
atvykti į Washington’ą gruodžio 8 d. Ne
įvyko nieko, dėl ko tai keistųsi. “L.ž.”
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S^autuc ^atfangeje
Iškyla Didžiuoju Šiaurės Taku

Spalio 19 Sydnėjaus 
“Aušros” tunto skautai 
iškylavo sekdami vin
giuotą, uolėtą, upelių 
apsiuvinėtą Didįjį Šiau
rės Taką.

Didysis Šiaurės Ta
kas (The Great North 
Walk) yra 250 km takas, 
kuris smalsų iškylautoją 
išvilioja iš Sydnėjaus 
didmiesčio gilumų ir 
veda jį šiaurėn pro už
miesčių miškus. Šis ta
kas šliaužia per Hunters 
Hill, Lane Cove, Thom- 
leigh, Westleigh, Be- 
rowra Waters, Cowan, 
Brooklyn, Wondabyne, 
Yarramalong, per 
Wattagan kalnus, kol 
pasibaigia Newcastle 
mieste prie Ramiojo vandenyno pakrantės. 
Šį taką išvaikščioti nuo pradžios iki galo 
truktų 14 dienų. Bet šią dieną “Aušros” 27- 
iems skautams uždavinys buvo kiek trum
pesnis - nors sunkesnis! Vadovų supla
nuotas žygis paukštytėms, vilkiukams, 
skautėms ir skautams prasidėjo nuo tun- 
tininko ps. Arvyd Zduobos namų Westleigh 
priemiestyje. O prityrusių skautų ir skaučių 
iškyla prasidėjo Cherrybrook priemiestyje. 
Ten jie paliko miesto gyvenimą ir didelio 
kelio judėjimą. Įžengę į tylų ir kvapų mišką 
jie dingo kaip scenos užkulisiuose. Prity
rusių skautų uždavinys buvo nepaklystant 
keliauti 8 km per mišką atgal iki tuntininko 
namų.

Ne tik kad iškylos metu laipiojant ak
menimis ir uolomis buvo galima sutikti vi
sokios australiškos gamtos: didžiųjų goanna 
driežų, gyvačių, vorų, o upeliuose ungurių 
ir vieną ar kitą tūkstantį uodų, bet tuo pačiu 
metu draugininkai davė skautams praktiš
kus patyrimų egzaminus! Vaje! Tik iš uolos 
išsiritusiam vilkiukui reikėjo mazgą rišti! 
Ką tik upelį peržengusiai skautei užduota 
kelio ženklą sukurt! O prityrusių skautų ir 
skaučių draugovei, kuri žygiavo ilgiausiu 
ir sunkiausiu taku, reikėjo laikytis teisingos 
krypties su žemėlapio ir kompaso pagalba.

Čia reikia įsiterpti ir trumpai papasakoti 
prityrusių skautų ir skaučių nuotykį. Kaip 
“prityrusių” vardas rodo, šie skautai yra jau 
daug stovyklavę, iškylavę ir šiaip skautiško 
patyrimo kupini. Tačiau šios iškylos metu,

Nuotraukoje - skautai miške. Iš kairės: Jonas Lee, Natalia Lee, 
Nerija Rupšytė, Laura Belkienė.

jų draugiškas entuziazmas ir jaunystės drąsa 
pralenkė išmoktus pratimus ir iškylavimo 
patirtį. Prityrę skautai...paklydo. Didysis 
Šiaurės Takas yra nurodytas ženklais, nors 
nuo jo dygsta daug šalutinių takų ir takelių. 
Prityrusių draugovė netyčia vienu tokiu 
nudundėjo. Bet jie labai šauniai paklydo - 
taip garsiai bedainuodami lietuviškas dai
nas, kad iš kart negirdėjo vadovų šaukimų 
ir švilpukų! Teko susikaupti, kai pasidarė 
aišku, kad jie dar toliau nukeliavo nuo jų 
laukiančių skanių priešpiečių, o prakaitas 
priplojo prityrusių skaučių šukuosenas 
prie kaktų. Atrodo, kad tik tokie išgyveni
mai pagaliau sugražino šią draugovę į tei
singą taką.

Visom draugovėm laimingai sugrįžus į 
tuntininko namus, egzaminai tęsėsi. Buvo 
girdėt už tvoros ant uolų išsirikiavusią 
raudonšlipsių skiltį, dainuojančią iš daino- 
rėlių. Jaunesnieji skautai, surinkę įvairius 
gamtos eksponatus, lipdė koliažus atpažin
dami australiško miško augalus: papūgų 
nuskintas ir išlestas banksia medžio ankštis, 
lyg iškirptas iš švelniausios medžiagos 
flanelines gėles, eukaliptų tamsius kvapius 
lapus. Vienam kiemo kampe skautų skiltys 
vadovam rišo atidžiai išmoktus mazgus. 
Kitam kiemo kampe vienas po kito prityrę 
skautai pavieniui atsakinėjo egzaminuo
jančių vadovų klausimus.

Tuomet kai pakvipo kepančios dešrelės 
ir svogūnai, iškylos ir egzaminų sunkumai 
išgaravo iš skautų minčių ir visi gardžiavo-

si, kol nebeliko nei trupi
nėlio. Nors vienam nar
siam vilkiukui pasisekė 
nusiristi kalneliu, jis 
greit užmiršo nubrozdin
tą kelį, kai sesė Belinda 
išdalino didžiulį šokola
dinį tortą.

Net ir kaimyno drau
giškų šimelių pora sėk
mingai su skautais pa
draugavo ir gudriai iš
prašė dešrelių ir torto li
kučių. Sotūs, pavargę, 
egzaminuoti, ir kupri
nėm apsikabinę skautai 
linksmai iškeliavo namo 
-jau nepėsti, bet su mo
dernaus gyvenimo žir
gais - tėvelių automo
biliais.

Svečiams išvažiavus, 
Didysis Šiaurės Takas 
vėl nutilo ir miško sce
nos uždanga švelniai 
nusileido paukščiams 
sparnais plojant.

Sesė Dovilė

Ted Reilly:
Tęsinys,
pradžia AfPNr. 40

Taking the 
Waters

I’m trying to relax.
The bath is maternally warm, but the hallway 
echoes with attendants’ gossip, orders shouted 
down a nearby corridor, doctors and attendants 
wander past. The ceiling is about 20 metres 
high, and there’s a large ornate rosette set in 
it. I try to count the petals, and then look out 
through high windows at the drift of grey' 
clouds against an unfamiliar blue sky. 
Autumn. The maples have turned. It begins 
to rain outside. I can hear waterjets swoosh 
and descending waste water gurgle as 
someone is being hosed down after a mud 
bath. A slightly sulphurous smell wafts over 
the partition. The attendant passes by, asks if 
I’m comfortable. I’m not really, but I smile. 
She smiles back, goes to another task. I relax. 
I am floating in Turtle Bay. A ukulele strums, 
palm trees sway. After fifteen minutes in this 
gentle Alka-Seltzer bath, it’s time to get out. 
The men’s change room does not open for 
another two hours: where to change? The 
complementaiy glass of mineral water taken 
a half-hour ago decides for me.

Next day, second treatment: something 
rather undignified about dangling from a large 
coat hanger, half submerged in a swimming 
pool. The young man in charge of our 
treatment is dressed in what appears to be 
green pyjamas: he looks something like an 
asylum attendant motioning us to engage in 
scissor kicks, bicy cling, scrunching - and so 
on. The others look just as bemused as I am. 
Just what does this do to make me healthier, 
happier? One of the women refuses to dangle 
herself, and is content to stumble back and 
forth along the pool, inanely smiling at her 
girlfriend who threatens to burst at the seams. 
We’re all smiling, grimly. After ten minutes 
or so. enough lactic acid has built up in my 
arms for gratitude to flood my heart when the 
young man motions we can swim. I sink to 
the bottom of the pool and drift over to the 
opposite edge. Enya softly carols. Then it’s 
time for more exercises. Stretch upwards, 
stretch sideways, using a plastic baton to high- 
kick like a showgirl, a folk-dancing Punci- 
nello, more ballet stretches. The shower is hot. 
and there is a hair dry er. A black coffee at the 
nearby restaurant will cost less than a dollar.

I’m looking for the local swimming pool.

įspūdžiai Lietuvoje
I had imagined something like a Roman bath. 
Vast spaces and high vaulted ceilings, and a 
sequence of pools and secret chambers - 
frigidarium, tepidarium, calidarium - where 
one could wander around and take time to 
relax. This is all terribly Prussian and clinical: 
doctors in white gowns, nurses and attendants 
in shades of green. Some gleaming apparatus 
is suspended from walls and cradles. At least 
I am spared muzak or re-education programs. 
I want somew here I can pace myself up and 
down for 500 metres or more, rest, turn and 
try to push my self to do the full kilometre. 
When I swim, it’s not against the clock or 
against a competitor, but it’s more like 
stretching out a thick rubber band, to see how 
far I can pull it before it must be let go. 
Sw imming becomes a state of mind, in which 
nothing matters except the motion of arms, 
thrust of legs, caress of water. It’s best to swim 
when there are no children taking lessons or 
noisy aquatic groups performing jerky 
aerobics to a technotrash beat or Liza’s bleat 
Even then, I can block the outside noise, but 
it’s hard going for the first 10 minutes or so. 
As I reach the end of each lap, I count my 
progress against the numbers on a clock face, 
or try to invent mnemonics. In the next lane, 
someone with a fitter, leaner body than mine 
calls his numbers - one - and - two - and. 
and so on. He reaches twenty, one kilometre. 
Then he starts again.

There is no pool to be found, so I go for a 
walk in a park discovered when cutting 
through a back road. All of the paths are 
covered in a thick drift of maple and linden 
leaves, pine needles, grasses. It looks 
neglected, but people are drifting through. 
One man, stripped to the waist despite the 
chill is doing chin-ups on an apparatus. A 
young woman is ą red tracksuit strides past, 
small weights. in hand, earplugs - and. radkn a 
The river, we’d call it a creek, is beginning to 
rush, there w as rain last night and I can hear 
something louder further on. There’s a locked 
shed, and from the inscription I gather it’s 
the local free swimming pool with a cascade 
fed by the river. When I try to look into the 
shed, I cannot penetrate the black gloom, but 
can hear waters soughing. Later, I will be told 
that in Summer, the kids come here, and 
families gather in the river shed further up. 
There paddle canoes and sandy' banks where 
some relief can be found from the heat. Today, 
though, upstream, a solitary fisherman is 
casting a fly. No one disturbs him.

Tęsinys kitame MP numeryje

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuviai skautai prie upės su tuntininku ir dviem tėvais.
Nuotraukoje - skautai bičių avilyje (uoloje). Iš kairės: Mag
dalena Soulos, Emilija Rupšytė, Giorgi a Gakaitė, Lydia 
Karpavičiūtė, Luke Kains, Andrius Jurkšaitis.

Skaityk “Mūsų Pastogę"' — viską žinosi!
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

“Geležinio žmogaus” tragedija
i Svečiuojantis gražiajame Panevėžyje, jau 
prieš keletą metų susipažinau su galbūt ži
nomiausiu šio miesto žmogumi - Vidmantu 
Urbonu. “Geležinio žmogaus” vardąjis gavo 
dėka savo sunkių sportinių laimėjimų. Jis 
ne vieną kartą tapo pasaulio triatlono ir ul- 
tratriatlono nugalėtoju. Meksikoje dalyvau
damas pasaulio varžybose, jis pasaulį nu
stebino laimėdamas 4516 metrų ilgio ultra- 
triątlono varžybose, kurios vyko 18 parų. 
Dviračiu nuvažiavo 3 600 km. nubėgo 840

i km ir nuplaukė 76 km.
: Man teko du kartus dalyvauti pasaulio 
Įultratriatlono varžybose Panevėžyje, kur 
Urbonas (tuo metu pasaulio vicečempionas) 

| pagerino prieš šešis metus prancūzo Cl. 
| Lahausine pasiektą paros rekordą, per 8 vai. 
| nuplaukdamas 25 km 250 metrų (prancūzas 
j plaukė 24 km 240 m.), dviračiu per tą laiką 
5 nuvažiavo 241 km ir dar per 8 vai. nubėgo 
; 84 km 936 m. Taip pat man teko stebėti ir 
įkartu su visu Panevėžiu džiaugtis, kai V. 
Urbonas įveikė 100 km plaukimą per 36 vai. 
40 min. ir 58 sek. Tokio nuotolio per tokį 
laiką nebuvo įveikęs nė vienas pasaulio 
sportininkas.

Pasiekęs didžiausius pasaulio ultratriat- 
lono ir plaukimo rekordus, tapęs pasaulio 
vicečempionu ir pasaulio rekordininku, V. 
Urbonas visą laiką galvojo ir kūrė planus, 
sukurti Lietuvos rekordą - perplaukti Ne
munu visą Lietuvą. Šį savo sumanymą jis 
įvykdė 1999 m. vasarą. Pradėjęs plaukti nuo 
Gerdašių, Baltarusijos pasienyje, plaukimą 
pabaigė Rusnėje, prie Kuršių marių. Iš viso

* Nemunu jis nuplaukė 460 km. Tai padarė

Elena Jonaitienė

Lritcimo blaškomi
Tęsinys, pradžia A7P N r. 13

- Tai jūs tikrai ketinate iš čia išvykti? - 
stebėjosi bavare. - O kur trauksitės? Ką 
manote rasti toliau pavažiavusios? Nuo li
kimo žmogus nepabėgsi.
’ Aldona stengėsi paaiškinti.

- Abejoju, ar šiuo metu įmanoma nusi
pirkti arklį su vežimu. - toliau svarstė Ma
melė. - Bet galiu pasiteirauti, tik labai abe
joju. Jei kartais kas ir sutiktų parduoti, tai 
tik ne už pinigus. Ar galėtumėte pasiūlyti 
ką kitą?

Aldona atsakė, kad negalėtų, nes nieko 
vertingo nebeturinti. Marelė pažadėjo tei
rautis, bet rasti nesitikėjo.

Vėliau susitikusios lietuvės negalėjo su
galvoti, kas iš jų menkų daiktelių dar būtų 
vertingas. Po ilgos šaltos žiemos nuo sniego 
ir lietaus Aldonos kailiniai tapo skurdūs, o 
sidabras jau buvo iškeistas.

- O kokį čia žiedą mūvi? - pasiteiravo 
Dana.

- Šito tai jau ne! - nutraukė Aldona. - Jis 
Vytauto dovanotas, niekada su juo nesi
skirsiu. Be to, paskutinis daiktelis...

- O jei pasirodytų, jog tas paskutinis 
daiktelis gali mus iš čia ištraukti?

Pakėlusi ranką. Aldona apžiūrinėjo di
delį tamsiai mėlyną safyro akmenį. Žiedas 
buvo brangus. Vytautas jį dovanojo prieš 
vestuves, dar anais laikais. Žiedas Aldonai 
priminė laimingą praeitį, tuomet kurtus 
ateities planus, jų su Vytautu meilę.

- Ne, negalėčiau su juo skirtis, - dar iš
tarė, nors jau žinojo, kad galės ir išsiskirs.

Nuėjusi pas Marelę, pasiūlė žiedą. Po 
dviejų savaičių bavare surado žmogų, suti
kusį parduoti vežimą ir arklį už nemažą

kur - kaip?

Nuotraukoje - Vidmantas Urbonas.

per 8 dienas, vandenyje išbūdamas 77 
valandas. Pradėdavo plaukti 7-8 vai. ryto 
ir iš vandens išlipdavo tik vakare. Paskuti
nes dienas jam teko plaukti prieš stiprų vė
ją, ir plaukdamas jis mažai ką galėjo matyti. 
Visą kelią jį lydėjo palaikymo komanda, 
kurioje buvo sūnus ir žmona. Didžiausia jo 
rėmėja - žmona Rita. Ji dirba medicinos se
serim Panevėžio sporto mokykloje. Rita 
visuomet yra šalia savo vyro - ar tai Pa
nevėžyje, ar tai Meksikoje, ar plaukiant 
Nemunu, kur visą savaitę maitindavo jį, 
masažuodavo ir vakarais, kai čempionas 
grodavo gitara ir dainuodavo, ji jam visuo
met pritardavo. V. Urbonas yra ne vien šio 
sunkaus sporto čempionas. Jis mėgsta mu
ziką. turi gerą balsą ir jau yra išleidęs au
torinių dainų kasetę, kurią atminimui ir man 
padovanojo. O dainos yra tikrai gražios ir 
geros.

Plaukiant Nemunu Urbono tikslas buvo 
įsitikinti, kur yra jo ištvermės riba ir atkreipti 
valdžios bei visuomenės dėmesį, koks 
užterštas yra Nemunas. Visą laiką kelionės 
metu buvo imami laboratoriniai vandens

sumą pinigų ir žiedą. Pirkinį atsiimti Aldona 
turėjo nueiti į kaimą, esantį už 12 kilometrų. 
Marelė sumokėjo iš anksto. Taip toli vestis 
vaikų negalėjo, todėl juos pusdieniui pali
ko pas Weinzierl’es, o pati patraukė pėsčio
mis iš pat ryto.

Eiti buvo smagu. Pasitaikė graži giedra 
diena, pavasariška žaluma spindėte spin
dėjo. Norėjosi, kad šie vaizdai niekada neiš
blėstų iš atminties, nors dėl to. kad turi 
išvykti. Aldona nei džiaugėsi, nei liūdėjo. 
Iškeisto žiedo taip pat nebevertėje gailėtis. 
Reikėjo iš čia išvykti ir dabar iškeliaus. Ir 
ji. ir vaikai. Gyvi, sveiki. O aplinkui nubu
dusi gyvybė, kaitri pavasario saulė sklaidė 
baimę ir teikė vilčių, kad ir Vytautas turi 
būti gyvas ir sveikas.

Dėl ateities Aldona kol kas nesirūpino. 
Dabar reikėjo išvengti gresiančio pavojaus. 
Tą ji darė, todėl jautėsi stipri ir savimi pa
sitikinti.

Tik įsigytas arklys neatrodė stiprus, o 
vežimas buvo aiškiai per didelis. Seniukas 
ūkininkas pamokė, kaip kinkyti, ir dar pa
tarė, kaip važiuoti.

Aldona nuo vaikystės nebuvo rankose 
laikiusi vadelių, todėl kart-kartėmis, kai 
arklys pasileisdavo ristute, nežinojo, ką 
daryti. Nedrįso sustoti ir prie Marelės namų, 
kad pasiimtų vaikus, nutarė pirma 
parvažiuoti į namus, o paskui nueiti 
pėsčiomis.

Kai pasiekė namus ir įvažiavo į kiemą, 
pamatė į namo sieną atremtą dviratį. Palei
dusi vadeles, išoko iš vežimo ir nestsigręž- 
dama užbėgo laiptais į viršų. Jos kambario 
durys buvo atviros, o prie lovos stovėjo 
kareiviški auliniai batai. Lovoje išsitiesęs 
miegojo Vytautas. 

tyrimai, kurie parodė, kad Nemunas vieto
mis yra užterštas net 20 - 400 kartų daugiau 
negu leidžia norma.

Grįžęs į Panevėžį, V. Urbonas dar buvo 
galvojęs dalyvauti Panevėžyje įvyksian
čiam pasaulio dvigubo triatlono čempiona
te. Tačiau, praėjus keliems mėnesiams po 
Nemuno pergalės, čempiono organizmas 
neišlaikė tų milžiniškų kūno perkrovų. Jam 
buvo diagnozuota rabdomiolizė. Tai liga, 
kai kūnas ar jo dalis būna suspausta ir 
raumenys pradeda irti. Ši liga pažeidė jo 
plaučius, širdį, kepenis ir kita. Jam reikėjo 
iš naujo pradėti mokytis vaikščioti. Jis ilgą 
laiką praleido Vilniaus Santariškių ligoni
nėje, prižiūrimas geriausių Lietuvos specia
listų. Su baime buvo pradėjęs galvoti, kad 
likusį gyvenimą teks praleisti invalido ve
žimėlyje. Tačiau ligą jis nugalėjo, išmoko 
vaikščioti ir po metų jau nubėgo 200 metrų, 
o dar po pusmečio - jau kilometrą. Nuo pat 
pirmųjų ligos dienų darė gimnastikos prati
mus. Vėliau pradėjo plaukti ir važiuoti dvi
račiu, sakydamas, kokios beribės yra žmo
gaus galimybės.

Šiuo metu V. Urbonas yra Panevėžio 
sporto mokyklos “Aukštaitija” direktoriaus 
pavaduotojas. Treniruoja jaunuosius ir yra 
įvairių varžybų organizatorius. Įdomios jo 
surengtos “transplantacijos” sporto varžy
bos. kuriose dalyvauja žmonės su transplan
tuotais organais. Šią šventę sveikino ir bu
vęs Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris pareiškė, kad po mirties jis taps savo 
organų donoru.

Šią vasarą su dideliu sporto rėmėju ir 
Australijoje viešėjusiu žinomu panevėžie
čiu Jonu Pečiulių kartu bendravome ir 
vaišinomės V. Urbono kavinėje, kur čem
pionas įdomiai pasakojo apie savo išgyve
nimus. Jis sakė, kad pagrindinis dalykas yra 
klausyti savo kūno ir daryti tik tai, ką lei
džia tavo organizmas. Tikrai buvo malonu 
matyti šį “geležinį žmogų” vėl atsigavusį ir 
■į gyvenimą žiūrintį su gražiomis mintimis 

-• < J' )

Vėl į kelią
1945 balandis - 1945 rugsėjis

Viskas pasikeitė. Vytautas grįžo į šeimą 
ir perėmė visus rūpesčius. Dabar arklys ir 
vežimas, planai ir sprendimai buvojo. Al
dona su malonumu užleido šeimos galvos 
vietą ir pareigas.

O koks džiaugsmas vėl būti kartu!
Vytautas ir Matas dviračiais pervažiavo 

visą Vokietiją. Vieną naktį susikrovę savo 
turtelį į kuprines ir niekam nieko nesakę, 
uniformuoti vyrai patraukė į pietus. Iš pra
džių keliavo naktimis, vengdami didžiųjų 
kelių, dieną miegodavo laukuose ar miške. 
Tikriausiai galėjo elgtis ir kitaip: prasidėjus 
visiškam sumišimui, vargu kas būtų į juos 
kreipęs dėmesį. Niekas vyrų nestabdė. Jei 
kur užeidavo nusipirkti maisto, niekas nieko 
nesiteiravo. Visas kraštas skendėjo nežinioj 
ir baimėj. Keliai buvo pilni besitraukiančių 
karių ir civilių. Pasiekę pietinę Vokietiją, lie
tuviai irgi nustojo slapstytis. Kai pagaliau 
atkeliavo į VVinzerį, čia niekas jų net nepa
stebėjo. Šio Bavarijos pakraščio dar nebuvo 
apėmęs sąmyšis. Gyventojai nesirengė bėgti 
iš namų. Nebuvo ir kur kraustytis. Žmonės 
žinojo, kad artinasi priešų kariuomenė, bi
jojo ir laukėjos kaip neišvengiamos audros, 
meldėsi, jog šioje visiškoje suirutėje liktų 
gyvi, o išėję į karą vyrai ir sūnūs grįžtų 
namo, į savo šeimas ir ūkius. Valgyti reikėjo 
ir laimėjus karą, ir pralaimėjus. Ūkininkai 
privalėjo dirbti savo žemę ir auginti duoną. 
Tik pabėgėliams, ypač svetimšaliams, to
kiems kaip abi lietuvių šeimos, visa tai rū
pėjo. "Vytautas ir Matas mažais savo darbo 
radijo aparatais klausėsi užsienio žinių. Ne 
viską galėjo suprasti, bet jiems atrodė, kad į 
pietinę Vokietiją pirmiausia galėjo įsiveržti 
Raudonoji armija. Reikėjo keltis toliau į va
karus, nors nebūtinai tuoj pat. Dar galėjo 

apie ateitį.
Alus iš medaus

Būnant Vilniuje man teko dalyvauti vie
tos veteranų krepšinio baigiamosiose rung
tynėse ir po jų - nugalėtojams įteikti do
vanas. Vienas iš žaidėjų buvo anksčiau ži
nomas krepšininkas, buvusio Prezidento A 
Adamkaus patarėjas, dabar labai įdomaus 
restorano “Avilio”, esančio Vilniaus centre, 
Gedimino prospekte, savininkas V. Staniu
lis. Po rungtynių jis savo komandą ir kele
tą svečių pakvietė pasivaišinti jo restora
ne. Čia aš pirmą kartą per visą buvimo laiką 
Lietuvoje gardžiavausi tikru australiškai 
gerai pagamintu jautienos kepsniu - steiku. 
Tačiau ne tai buvo svarbiausias vakaro 
įvykis. Pirmą kartą savo gyvenime ragavau 
alų, pagamintą iš medaus. Tai visai gero 
skonio alus. Įdomu yra tai, kad atskiroje 
patalpoje gali pamatyti pats, kaip tas alus 
yra daromas ir verdamas. Čia yra gamina
mas pusiau tamsaus ir šviesaus medaus 
alus. Specialiai alui apynius augina Kauno 
Botanikos sodas. Vienas iš firminių resto
rano gėrimų yra karštas alus - grogas, kuris 
yra labai populiarus žiemos metu. Taip pat 
labai mėgiamas čia yra ir alaus kokteilis 
“Sekmadienio rytas”, pagamintas iš alaus, 
medaus, citrinos sulčių ir jogurto. Restora
ne yra pasaulio bokalų kolekcija, taip pat ir 
daug alaus skardinių.

Lietuviškojo medaus alaus licenzijas 
įsigijo jau belgai, vokiečiai, austrai, o greitai 
jį gamins ir švedai. Pirmiausia medaus alų 
pradėjo gaminti Kaune 2000-aisiais metais. 
Kaune atidarytas ir pirmasis “Avilio” resto
ranas. Čia garbės svečiu buvo paskelbtas 
Australijos lietuvių žinomas sportininkas R. 
Liniauskas. Vilniuje “Avilys” buvo atida
lytas 2001 metais. Abiejuose restoranuose 
yra labai daug įvairių ir netikėtų mėsos, 
žuvies ir kitų patiekalų su medaus ir alaus 
deriniais. Taigi, viešėdami Lietuvoje

Nukelta į 7 psl.

pailsėti po ilgos kelionės iš Prūsijos, pasi
rengti. Moterys, įsigijusios arklį su vežimu, 
pagrindinę problemą jau išsprendė. Dabar 
svarbu buvo nepavėluoti išvažiuoti.

Susitikimo džiaugsmą šiek tiek pritemdė 
netikėti keblumai. Per visą išsiskyrimo laiką 
Aldona kasdien vaiki, ns pasakojo apie toli 
esantį ir labai laukiamą tėvelį. Tačiau po aš- 
tuonių mėnesių mažieji iš tikrųjų jo neat
siminė. Dainelė nesileido net paliečiama jai 
nematyto ir dar uniformuoto vyriškio, garsiai 
verkė ir bėgo šalin. O Linukas buvo nedrąsus 
ir vis taikėsi pasislėpti už mamos, Vytautas 
nežinojo, kaip vaikus įtikinti, kad jis yra jų 
tėvas ir labai juos myli.

- Nenusimink, mielasis, - guodė Aldona, 
- viskas praeis. Nemažai ir jie patyrė per tuos 
mėnesius. Kai nusivilks! tą nelemtą unifor
mą, bus lengviau jums vėl susidraugauti.

- Manau, kad kol kas ji dar reikalinga, - 
paaiškino Vytautas.

Po kelių dienų iškilo kitas nesklandu
mas. Kai ketvirtą dieną iš eilės Vytautas pie
tums gavo lėkštę tokios pačios tirštos sriu
bos, neiškentė nepaklausęs:

- Tai jūs visą laiką taip ir maitinatės?
- Na, ne visą laiką. Katryna virtuvėje ant 

savo didelės viryklės pagamindavo daug 
skaniau. Bet ir mūsų valgis maistingas, 
sveikas. Vaikai priprato ir valgo noriai.

- Tikriausiai taip. Bet ar neatsibosta tas 
pats ir tas pats?

- Ak, mielasis, ir nepagalvojau... Atsi
prašau. Pasistengsiu išvirti ką nors ska
nesnio.

-Ne, nesirūpink! Be reikalo užsiminiau. 
Man viskas gerai, -tačiau po valandėlės 
prasitarė, - nemanai, kad tau būtų lengviau 
gyventi, jei nesipyktum su tom senmer
gėmis? Man jos atrodo sukalbamos moteriš
kės, stengiasi padėti.

Tęsinys kitame MP N r.
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psL

aplankykite šiuos restoranus ir pasigar
džiuokite medaus alumi bei ypatingais 
patiekalais.

Būna ir taip
Japonijoje atsirado nauja mada - au

ginti mini kiaules. Tai yra specialiai išvesta 
veislė. Šios kiaulės yra mažo šuniuko dy
džio. Parduotuvėse jos yra labai greitai 
išperkamos. Japonai mano, kad jos yra 
geresnės už žuvį, jos nekenčia purvo ir 
gyvena japonų namuose. Kiaulės labai 
mėgta švelnumą ir nemoka skaudžiai kan
džiotis. Japonai galvoja, kad blogiausiu 
atveju šį namų žaisliuką galima būtų ir 
skaniai suvalgyti.

* * *
Indijoje, ypač, provincijoje, labai prie

šinamasi prieš Vakarų kultūrą, ypač prieš 
labai populiarią Vilentino dieną, nes va
karietiška jaunimo meilė griauna indų 
kultūrą, ypač kai meilės reikalai vyksta taip 
greitai. Pagal senas indų tradicijas, vaiki
nas turi tris mėnesius draugauti su mergi
na, paskui du mėnesius sakyti, kad jis myli 
ją, vėliau pasipiršti ir tik dar po dviejų mė
nesių - merginai sutikus - gali vesti, o po 
to mylėtis. Nežinia, ar ir šiais laikais, ypač 
miestuose, taip ilgai yra laukiama.

♦ * ♦
Archeologai Slovėnijoje atrado seniau

sią ratą pasaulyje, kurio amžius yra 5100 - 
5350 metai. Šis ratas yra apie 100 metų se
nesnis už anksčiau rastus Šveicarijoje ir 
Vokietijoje. Slovėnijos ratas yra pagamin
tas iš ąžuolo ir uosio. Jis yra 70 cm skers
mens, 5 cm storio. Ratas pagamintas nau
dojantis pažangiomis technologijomis, 
parodant ano laiko sugebėjimus. □

Kariuomenės šventė Canberroje
LKVS Canberros Ramovės Valdyba praneša, kad kariuomenės 85-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 23 dieną, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland Street, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. L. Budzinauskas perskaitys tarptautinės komisijos raštą, įvertinantį nacių ir 

sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus - “Lietuvos kariuomenės likvidavimas 
1940-41”.

4. Video filmas “Gėlė ant tako”, kuriame parodoma Lietuvos egzistencijos kova 
nuo Kražių sukilimo iki II-osios nepriklausomybės atstatymo. Tai įdomi įvykių 
santrauka su senais vaizdais.

5. Tautos himnas.
6. Kava, pyragas ir Helenos užkandžiai, kuriuos ragavote per Bendruomenės 

visuotinį susirinkimą. Canberros ramovėnai kviečia Jus visus skaitlingai dalyvauti 
minėjime ir išreikšti pagarbą žuvusiems už laisvę.

“Ramovės” Valdyba

Liūdna žinia
Iš Lietuvos gauta žinia, kad šeštadienį, lapkričio 8 dieną, Kaune (Šilainiuose), savo 

bute mirė Edvardas Taparauskas. A.a. Edvardas Taparauskas į Lietuvą 
persikėlė prieš ketverius metus, prieš tai gyveno Adelaidėje. MP inf.

ALB Sydnėjaus Aylinkės Valdyba kviečia visus NSW lietuvius į

ALB Sydnėjaus Apylinkės

Metinį Susirinkimą,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 1.30 vai. p.p., 

Lietuvių Klube Bankstowne, viršutinėje salėje,
16-18 East Terrace, Bankstown

Per susirinkimą bus pristatyta Apylinkės Valdybos veikla. Vienas iš pagrindinių 
metinio susirinkimo tikslų bus naujos ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos rinkimai.

Kviečiame ir raginame NSW lietuvius, kurie dar nėra įstoję į inkorporuotą 
ALB Sydnėjaus Apylinkę ( Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.), į ją 
įstoti, kad galėtų balsuoti Valdybos rinkimuose ir į ją kandidatuoti.

Kandidatai į ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybą turi būti siūlomi raštiškai 
(nominated) dviejų narių. Kandidatai tai nominacijai turi duoti raštišką sutikimą. 
Kandidatų nominacijos turi būti pateiktos ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai 
(AustralianLithuanian Community - Sydney Inc.) ne vėliau kaip septynios dienos 
iki metinio susirinkimo.

3.30 vai. p.p., po metinio susirinkimo, apatinėje Klubo salėje vyks Sydnėjaus 
Lietuvių Informacijos Centro (SLIC) internetinės svetainės pristatymas.

Bus galima nusipirkti kavos ir pyragaičių.
Lauksime gausiai apsilankant!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

ALFAS kviečia visus Australijosjjetuvių sporto klubus į

53 Sporto Šventę,
kuri įvyks š.m. gruodžio 27-31 dienomis Geelonge.

53 Sporto Šventės šeimininkai - Geelongo sporto klubas “VYTIS”.
Primename sporto klubams sumokėti ALFAS Valdybai $30 metinį mokestį.
Iki malonaus pasimatymo 53 Sporto Šventėje Geelonge.
Su sportiškais linkėjimais - ALFAS Valdyba

Artėja Kalėdos. Ką padovanoti . 
savo artimiesiems ir draugams?
Geriausia dovana yra knyga - ypač knyga apie Australijos 

lietuvių kūrybingumą. Tai - d r. Genovaitės Kazokienės neseniai 
išleista knyga “Lithuanian Artists in Australia. 1950-1990”

Šią knygą galite įsigyti Adelaidės, Melboumo ir Sydnėjaus ’ 
Lietuvių Namų bibliotekose. Knygos kaina - $39.50.

Kariuomenės šventės minėjimas Melbourne
įvyks lapkričio mėn. 23 d. sekančia tvarka:
Išklmingos pamaldos Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje -11 vai. Tolimesnė 

minėjimo tąsa Lietuvių Namuose -1.30 vai. p.p.
Kartu minėsime ir ir Karių Ramovės Melboumo skyriaus įsikūrimo 50 metų 

sukaktį. Organizacijas prašome dalyvauti su vėliavomis.
Kviečiame Melboumo ir tolimesnių vietovių lietuvius kuo skaitlingiau dalyvauti.

L.K.V. S-gos Melb. Skyriaus Valdyba

»

Kariuomenės minėjimas Hobarte
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia bendruomenės narius ir bičiulius į

Lietuvos Kariuomenės minėjimą,
kuris įvyks lapkričio 23 dieną (sekmadienį) p. Šikšnių namuose, 4 val.po 
pietų. Prašau sunešti užkandžius pabendravimui po minėjimo.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio 
dienas jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sodyboje” 
šiuo metu yra laisvų vietų!

Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu:
Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”,

23 Laurina Ave, Engadine 2233, tel.: (02) 9520 3908.

; Apsilankykite “Algio garaže” Į
(garage sale)

Melbourne Lietuvių Namuose lapkričio 30 d.
(Kalėdinės dekoracijos, lietuviškos kalėdinės kortelės, įvairios dovanėlės)

When's the last time you went to
www.AUS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

PAPILDYMAS
MP Nr. 44, 3 psl. tilpusiame straipsnelyje “Sėkmingas mezgimo vajus” vardinant 

SLMSGD talkininkes, prisidėjusias prie mezgimo vajaus, per neapsižiūrėjimą buvo paleista 
p. Valės Laukaitienės pavardė. Taip pat norime paminėti, kad p. Valei Laukaitienei vilnų 
mezgimui suaukojo Sodybos moterys.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Valdyba

Gerbiami Melboumo ir apylinkių lietuviai
Norime pranešti, jog artėja kalėdojimo laikas. Į Melboumą atvykęs naujas kunigas iš 

Lietuvos Algis Šimkus mielai aplankys kiekvieną norintį.
Dėl apsilankymo laiko prašome paskambinti Parapijos Tarybos narei Rūtai Skeivienei 

tel.: 9857 8211.
Kalėdojimas numatomas lapkričio, gruodžio mėa Kviečiame visus pasinaudoti šia proga.
Prašome šia žinute pasidalinti su artimaisiais, kaimynais ir draugais, kurie galbūt nebus 

pastebėję mūsų pranešimo.
Melboumo Parapijos Taryba

P.S. Kun. A Šimkaus mob. tel.: 0401 558991 arba e-mail: sodnelis@yahoo.com.au 

-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Salsa night
Saturday 15th November 

7:00pm

Lithuanian Club, Bankstown

$10.00 entry (U18 years free entry)
For tickets and table bookings please call Dama Šliterytė 

94982571 or 0404009663

750 metų Karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejaus proga Melbourne “Dainos 
Sambūris” kviečia Jus į metinį choro koncertą

“Karūna Lietuvai”
Sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 1.30 vai p.p., Melboumo Lietuvių Namuose.
Karalius Mindaugas su karaliene Morta dalyvaus koncerte. Bus girdėti III 

Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės atbalsiai.
Šoks svečiai “Sokdava” ir gros smuikininkė Aleksandra Bronštein.
Vyks tautinių ir lietuviškų rūbų madų paradas.
įėjimas - $15, Studentams - $10 ir vaikams iki 15 metų - veltui.
Po koncerto, vaišinsimės kava su pyragais ir girdėsime akordeono garsus. Bus 

linksma, smagu ir malonu.
Melbourne “Dainos Sambūrio” Valdyba

Sydnėjaus liet, choras “Daina “, vadovaujamas Birutės Aleknaitės, kviečia į

METINĮ KONCERTU,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 23 d., 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Liet Klube. 

Programoje: moterų, vyrų ir mišrus chorai su soliste Gražina Hurba. 
Bilietų kaina - $10. vaikams iki 15 metų - veltui.

Choro “Daina” Valdyba

Maloniai kviečiame į

Geelongo liet, choro “Viltis” 
koncertą,

sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. po pietų, Lietuvių Namuose, Pettitt 
Park Hall, Beauford Ave, Bell Post Hill.

Skambės girdėtos ir negirdėtos dainos.
Diriguos viešnia - Gražina Pranauskienė.

Palinksmins grupė “Aidai” bei Mamos ir Dukros duetas.
Po programos - suneštinės vaišės. Kaina - $10.

choras “Viltis”

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

ir šiais metais dar išeis tik 5 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 19 dieną, laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, 
kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai Redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 13 dienos. MP Redakcija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

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

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankylis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Ckmadienį, gruodžio 14 d. - Kalėdinė eglutė
Trečiadienį, gruodžio 24 d. - Kūčios
Sekmadienį, lapkričio 16 d., ir sekmadienį, lapkričio 23 d., nuo 1 
vai. p.p. iki 6 vai. p.p. Klube bus išstatyti naujo klubo išplanavi
mo brėžiniai. Kviečiame Klubo narius apsilankyti ir juos apžiūrėti.

Sekmadienį, lapkričio 30 d., 2 vai. p.p. Klube bus rodomas videofilmas iš 
Europos krepšinio čempionato varžybų. Kviečiame pasižiūrėti. 

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių
Metinis susirinkimas

įvyks šių metų lapkričio 16 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, 16 - 18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2003 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 

pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.

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

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos sąjungos Val
dybą: Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė Vytautas Doniela.
Po oficialios susirinkimo dalies įvyks laimingų “Mūsų Pastogės” loterijos bilietų 

traukimas. Prieš tai dar bus galima įsigyti papildomų loterijos bilietų.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

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.usersJ2igpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

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

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