
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2003.11.21 Nr. 46 (2861)

Iškyla Didžiuoju Šiaurės Taku

Spalio 19 d. Sydnėjaus “Aušos” tunto skautai iškylavo, eidami Didžiuoju Šiaurės Taku.
Nuotraukoje - skautai prie Berowra National Valley. Platesnis aprašymas MP Nr. 45.

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga
Sunaudojama 

beveik visa 
PHARE parama 

Lietuvos finansų 
ministerijos prane
šimu, Lietuva yra pa
sirengusi įsisavinti 
net 97.22% Europos 
Sąjungos (ES)

PHARE programos lėšų, skirtų jai pagal 2001 
m Nacionalinę PHARE programą. Palyginus 
su kitomis šalimis, tai vienas iš aukščiausių 
pasiekimų. Pasirašyta 171 sutartis, ir pagal 
jas vykdomiems projektams finansuoti 
numatyta panaudoti 41.4 mln. eurų arba 143 
mln. litų PHARE lėšų. Lietuvos biudžeto 
indėlis šiems projektams turi būti apie 17%. 
Tai bus 23.74 mln. litų.

Ankstesniais metais PHARE lėšų įsisavi
nimas taip pat viršydavo 97%. Tai įrodo 
Lietuvos finansų ministrės Dalios Grybaus
kaitės sugebėjimą maksimaliai išnaudoti ES 
fondų teikiamas galimybes Lietuvai jungtis į 
ES. Pagal 2001 metų Nacionalinę programą 
51.8 mln. litų skirta ekonominės ir socialinės 
sanglaudos programoms. Sutartys sudarytos 
dėl Kretingos, Anykščių ir Kazlų Rūdos 
vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemų 
plėtros, Ignalinos, Visagino ir Zarasų rajonų 
ekonominės pertvarkos schemų: inovacinių 
gebėjimų plėtotės, nacionalinės turizmo in
formacijos ir paslaugų infrastruktūros plėtros, 
bei bandomo turizmo infrastruktūros projekto 
Utenos apskrityje. Tai svarbūs regiono eko
nominiai projektai, kai ateityje bus uždaryta 
Ignalinos atominė elektrinė.

Viešojo administravimo sektoriui stiprinti 
skirta 17.3 mln. litų. Tide pat teisingumo ir 
vidaus reikalams: nacionaliniam Interpolo 
biurui kurti, Kriminalinių ekspertizių tarnybos 
centrinės laboratorijos pajėgumams bei Lie
tuvos teismų sistemai stiprinti.

Žemės ūkiui skirta 10.4 mln. litų, kurie 
bus panaudoti užtikrinti gyvūnų identifikaci
jos, registracijos, sveikatos tyrimo bei epide
miologinės priežiūros sistemą kad tai atitik
tų ES veterinarijos direktyvoms. Aplinkosau
gos projektams finansuoti skiriama 13.8 mln. 
litą Tiek pat skirta darbo, sveikatos ir sociali
niams reikalams finansuoti.

Per visą PHARE programos laikotarpį, 
įskaitant 2003 m. programą Lietuvai yra 
skirta apie 550 mln. eurų (1,899 mln. litų). 
Lėšas administruoja Centrinė projektų valdy 
mo agentūra.

Stambi Azijos bendrovė 
Klaipėdoje

Tailando įmonių grupė “Indorama” ieš
kojo tinkamos vietos Rytų Europoje pasistaty
ti naują gamyklą. Po ilgų tyrimų nutarė ga
myklą statyti Klaipėdos laisvojoje ekonomi
nėje zonoje (LEZ), kur jai buvo skirtas 4 ha. 
žemės plotas. Gamykloje bus išgaunama ža
liava plastikinei tarai, maisto bei technikos 
pakuotėms gaminti. Kasmet įmonė žada pa
gaminti 180 000 tonų žaliavos. Tik maža da
lis šios produkcijos liks Lietuvoje - rinka bus 
Europos Sąjungos (ES) ribose ir už jos. Klai
pėda laikoma kaip tinkamas paskirstymo 
punktas laivininkystės linijoms.

Nauja gamykla taps dideliu energetikos 
vartotoją tad buvo teirautasi apie elektros ir 
dujų kainas ir nuolaidas stambiems vartoto
jams. “Indorama” vadovas buvo susitikęs su 
Lietuvos ūkio ministru Petru Čėsna. Investi
cijos į gamyklą sieks 100 mln. eurų (345 mln. 
litų) ir ji bus aukštos technologijos. Tokiu būdu 
gamykla pareikalaus aukštos kvalifikacijos 
darbo jėgos, kas Klaipėdai pravartu. “Indora
ma” įmonių grupės vadovai įsitikinę, jog pa
stačius Klaipėdos gamyklą savo užimamos 
pasaulinės rinkos dalį pakels nuo 12 iki 34% 
Įmonę žada pastatyti per ateinančius metus.
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Tyrimas tęsiasi
Padėtį tirianti Seimo komisija lapkričio 10 

d. gavo papildomos Valstybės saugumo de
partamento (VSD) medžiagos. Yra žinių, jog 
pateiktuose garso įrašuose yra užfiksuoti VSD 
pažymoje minimo, JRestako“ bendrovės vado
vo Algirdo Drakšo pokalbiai ir su Prezidentu 
RPaksu. Detalės dar neatskleidžiamos. Bet 
spaudai pavyko sužinoti, jog iš vieno telefono 
pokalbio aiškėja, kad R.Paksas buvo gerai 
informuotas apie bendrovės „Avia Baltika“ 
vadovo J.Borisovo reiškiamą nepasitenkini
mą dėl nevykdomų susitarimų. Priešingu 
atveju J. Borisovas pagrasino paviešinti su
tartį. Jis taip pat piktinasi jog netapo Pre
zidento patarėju. Kaip spaudoje pabrėžiamą 
Jurijus Borisovas buvo stambus Rolando 
Pakso rėmėjas Prezidento rinkimuose, įnešęs 
1.2 mln. litą

Esąs užfiksuotas ir A.Drakšo pokalbis su 
RPaksu jau įsiplieskus politiniam skandalui 
Esą Prezidentas reiškia nepasitenkinimą, kad 
ADrakšui reikės duoti parody mus Generali
nėje prokuratūroje.

Seimo komisijos nariai išgirstus pokalbius 
vadino itin reikšmingais ir patikino, jog ty 
rimas dabar gali smarkiai pasistūmėti į priekį. 
Teigiama, kad nauja VSD informacija patvir
tina daugelį anksčiau specialiųjų tarnybų 
pateiktoje pažymoje minimų faktų ir yra 
nenaudinga šalies vadovui ir jo aplinkai.

Seimo komisija gavo ir keletą J.Borisovo 
namuose bei jo bendrovėje atliktų kratų metu 
paimtų dokumentų. Pasak komisijos pirmi
ninko Aloyzo Sakalo, iš dokumentų galima 
susidaryti įspūdį, jog kažkas labai gerai yra 
informuotas apie Lietuvos politinę situaciją 
ir moka ja gerai pasinaudoti.

Seimo komisijos narius ypač sudomino 
jiems pateikta nauja informacija apie Maskvos 
viešųjų ryšių (“public relations”) kompanijos 
„Almax“ vaidmenį formuojant Prezidento 
komandą ir šios firmos įtaką Lietuvos politi
kai. Iš kai kurių dokumentų matyti, kad su 
Rusijos specialiosiomis tarnybomis siejamos 
kompanijos specialistai nurodinėjo, ką R. 
Paksas turi skirti patarėjais ir kaip šie turėtų 
elgtis. Apie tai užsiminė ir„Almax“ į Lietuvą 
atvedęs J.Borisovas. anksčiau pripažinęs, kad

Slaptas
Per kratas Jurijaus Borisovo namuose, be 

kita ko. buvo rastas dokumentas, pavadintas 
projektu “Strekoza” (liet. “Laumžirgis”). Įta
riamą kad jis buvo parengtas rusų viešųjų 
ryšių kompanijos “Almax”. Plane išdėstyta 
kaip turėtų būti destabilizuota padėtis Lie
tuvoje, sukompromitavus ABrazauskąbei kai 
kuriuos kitus politikus ir iškeliant Prezidentą 
kaip geriausiai Lietuvos interesus ginantį pa
reigūną. Kartu leidžiama suprasti, kad per 
ateinančius Seimo rinkimus tai padėtų Pre
zidento partijai - liberaldemokratams.

Slaptu pavadintas planas niekieno nepasi
rašytas. jame taip pat nėra datos. Tačiau iš 
teksto galima suprasti kad jis parengtas jau 
po praėjusių Prezidento rinkimų. “Almax” per 
tuos rinkimus prisidėjo kuriant R Pakso įvaiz
dį. Įtariamą kad kompanija “Almax” gali būti 
siejama su rusų specialiosiomis tarnybomis.

Čia kelios projekto “Strekoza” ištraukos:
“R. Pakso pergalė 2003 m. rinkimuose su

kėlė sąmyšį valdančiajame Lietuvos elite.

jo prašymu „Almax“ padėjo RPaksui.
Pasak J.Borisovo, Rusijos viešųjų ryšių 

specialistai Anatalijus Potninas ir Ana Za- 
tonskaja iš pradžių parašė knygą apie R Pak- 
są. o v ėliau sukūrė scenarijų RPakso rinkimų 
klipui. J.Borisovas tvirtino, kad atsidėkoda
mas už atliktą darbą Prezidentas pakvietė 
AZatonskają į inauguracijos iškilmes.

Komentuodamas naujai gautą informaciją 
apie „Almax“ vaidmenį Lietuvos politikams, 
A Sakalas vakar ironiškai pabrėžė, kad šios 
bendrovės specialistai buvo itin gabūs.

Taip pat gauta išsami informacija apie 
pastarąjį pusmetį įvykusius Prez. RPakso ir 
dosniausiojo rėmėjo J.Borisovo susitikimus 
bei jo vizitus į Prezidentūrą. Komisiją jau 
pasiekė informacija ir apie ryšininke tarp Pre
zidentūros patarėjų ir nusikalstamo pasaulio 
atstovų laikomos Renatos Smailytės ir prieš
taringai vertinamo verslininko Vlado Lauri
navičiaus apsilankymus S.Daukanto aikštėje 
esančioje Prezidentūroje.

Komisija taip pat yra gavusi medžiagą 
apie pilietybės J. Borisovui suteikimo aplin
kybes, Prezidento patarėjų kontaktus su 
abejotinos reputacijos asmenimis, VSD pa
žymoje įvardytų asmenų ryšius.

Lapkričio 12 d. komisija tikisi gauti pa
pildomą medžiagą apie Prezidento reakciją 
dėl VSD pažymų. VSD direktorius Mečys 
Laurinkus komisijai turės apibūdinti jo va
dovaujamos tarnybos darbo santykius su Pre
zidentu. Šiame posėdyje bus aiškinamasi kaip 
iš Prezidentūros nutekėdavo ją pasiekianti 
slapta informacija. VSD taip pat turėtų pa
teikti turimą informaciją apie finansines 
operacijas tarptautiniam terorizmui finansuo
ti. kontrabandą pinigų plovimą bei priešiškų 
valstybei specialiųjų tarnybų kontaktų paieš
ką valdžios sluoksniuose. □

planas
Galima manyti, kad iki parlamento rinkimų 
2004-aisiais pagrindinės politinės jėgos nuo 
Algirdo Brazausko iki Vyt. Landsbergio pada
rys viską siekdamos sumažinti R.Paksopalai
kymą ir smogs Prezidentui atitinkamą smūgį. 
Šios jėgos sieks diskredituoti Prezidentą. ”

"Mūsų atveju būtina sukurti galingą 
visuomeninį, politinį, ekonominį skandalą, 
kuriame pagrindiniai neigiami herojai būtų 
A.Brazauskasirjo kabinetas. Būtina parodyti, 
kad korupcijos atvejai nėra pavieniai, o 
korumpuota visa valdančioji biurokratija. 
Reikia akivaizdžiai įrodyti, kad Prezidento 
oponentai ir tam tikri Rusijos politikai bei 
oligarchai veikia išvien. ”

Toliau gan smulkiai dėstoma, kaip tokį 
skandalą būtų galima sukelti panaudojant ir 
Rusijos spaudą bei kai kuriuos politikus. Au
toriai netgi nurodo, kiek tokio skandalo sukė
limas kainuotų (trys stadijos, iš viso 125- 
155.000 JAV dolerių).
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Britų teisinas 
atmetė Rusijos tei
sėtvarkos organų 
reikalavimą išduoti 
jiems ypatingą če
čėnų sukilėlių įga
liotinį Achmcd Za- 
kajev. prieš metus 
atvykusį į Angliją 
iš Danijos. Rusai 

kaltina Zakajevą įvairiais nusikaltimais 1994- 
96 m. kovų Čečėnijoje metu, bet dar 2001 m. 
jis atstovavo čečėnų sukilėlių lyderį Aslan 
Maschadov derybose Maskvoje. Britų tei
sėjo Timothy Workman nuomone, Rusijos 
prokuratūra kankina liudininkus, kad išgautų 
jų parodymus.
♦ Lapkričio 12 d. du savižudžiai teroristai 
su sprogmenimis pakrautu sunkvežimiu- 
cistema įsiveržė į italų karo policijos būstinę 
Nasiriyah mieste Irake ir susisprogdino. Žuvo 
bent 14 italų ir 8 irakiečiai, būstinės pastatas 
sugriautas. Italija turi apie 2300 karių ir po
licininkų pietiniame Irako sektoriuje.
♦ Lapkričio 14 d. Norvegija pareiškė, kad 
ji laikinai nutraukia savo pastangas sutaikyti 
Šri Lankos vyriausybę su sukilėliais tamilais, 
užbaigiant ilgai trukusį pilietinį karą. Šiuo 
metu jų pastangos nevaisingos dėl politinių 
varžybų tarp Šri Lankos prezidentės ir mi
nistro pirmininko.
♦ Lapkričio 14 d. australų policija Sydnė- 
juje išardė nelegalių ginklų tiekimo tinklą. Per 
kratas rasta daug įvairaus dydžio šaunamų 
ginklų, suimti 7 asmenys. Konfiskuoti 813 
žiebtuvėlio dydžio šaunami ginklai, su kuriais 
galima iššauti po dvi normalaus dydžio kul
kas. Surasta šių ginklų dirbtuvė su dalimis 
kitų 2500 panašių ginklų gamy bai.
♦ Lapkričio 15 d. JAV vėl atidarė savo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Klaipėdoje nebeliks vidurinių 
mokyklų

Jau senokai Klaipėdoje tėvai konkuruoja, 
kad jų vaikai patektų į nuo 1922 m. veikiančią 
Vytauto Didžiojo gimnaziją. Okupacijos 
metais ji buvo "perkrikštyta" į Kristijono Do
nelaičio vidurinę mokyklą. Po nepriklausomy
bės atkūrimo mokyklai buvo grąžintas buvęs 
statusas.

Kaip rašo dienraštis “Klaipėda”, bus per
tvarkytas Klaipėdos švietimo tinklas. Pertvar
kos priežasty s nurodomos šios:

I Veikiančių vidurinių mokyklų esą per daug
2. Septyniolikoje tokių moky klų esančios 

IX-X ir XI-XII klasės dubliuojasi su gimnazijų 
bei pagrindinių mokyklų klasėmis.

3. Kyla pavojus, kad gimnazijos ir pa
grindinės mokyklos nesurinks reikiamo 
moksleivių skaičiaus.

4. Nepatogi yra iki šiol mokyklose veikian
ti antroji pamaina, kas dešimtas moksleivis 
mokosi po pietų.

5. Dėl mažėjančio gimstamumo bei didė
jančios migracijos mažėja moksleivių skaičius.

Pėr paskutinius ketverius metus Klaipėdos 
moksleivių skaičius sumažėjo dviem didelė
mis mokyklomis. Švietimo įstaigų pertvarka 
planuojama taupumo sumetimais, taip pat 
racionalesniam bei kokybiškesniam ugdymo 
procesui užtikrinti. Pertvarką baigti planuoja
ma artimiausiu metu - iki 2007-2008 metų. 
Šiuo metu jau yra sudarytos dvi darbo gru
pės. Pokyčių tikimasi nuo ateinančių metų, 
bet tam esama ir priešininkų.

Prezidento vizitas Vokietijoje
Lapkričio 6-7 dienomis Prezidentas Ro

landas Paksas, palikęs visas savo bėdas ir ne
malonumus Vilniuje, su oficialiu vizitu lan
kėsi Vokietijoje. Svarbiausi jo susitikimai įvy
ko lapkričio 7 d. Berlyne:
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ambasadą Saudi Arabijoje. Ji buvo kurį lai
ką buvo uždaryta dėl teroristų užpuolimo 
pavojaus.
♦ Lapkričio 15 d. Istambule savižudžiai 
teroristai puolė dvi žydų sinagogas šeštadie
nio pamaldų metu. Beveik tuo pačiu metu 
pultos sinagogos miesto centre ir už 5 ki
lometrų turtingame Sisli priemiestyje. Žuvo 
23 žmonės, 242 sužeisti. Nukentėjo ne vien 
žydai, bet ir daug praeivių musulmonų turkų.
♦ Lapkričio 15 d. Irake JAV kariai užklupo 
grupę sukilėlių, pasiruošusių raketomis 
apšaudyti JAV karinę bazę netoli Tikrit 
miesto. Nukauti 7 sukilėliai. Tai vienas iš 
nedaugelio laimėjimų, nes vis dar kasdien 
žūva ar sužeidžiami JAV kariai.
♦ Lapkričio 15 d. Irakiečių Vedančiosios 
Tarybos pirmininkas Jalal Talabani pareiškė, 
kad susitarta su JAV. jog 2004 m. birželio 
mėnesį Irake įvyks parlamento rinkimai ir 
krašto valdymą penms laikinoji Irako vyriau
sybė, kurią po naujų rinkimų 2005 m. pakeis 
pagal naują konstituciją sudaryta vyriausy
bė. Svetima kariuomenė tvarkai palaikyti gali 
pasilikti ir po 2004 m birželio, bet tik irakiečių 
kvietimu.
♦ Lapkričio 15 d. Irako šiaurėje Mosul 
miesto srityje susidūrė du amerikiečių sraig
tasparniai, žuvo 17 karių. Neišaiškinta, ar 
vienas iš jų buvo pašautas granatine raketa, 
ar tik per greitai kilo, kad išvengtų apšau
dymo ir susidūrė su aukščiau skridusiu sraig
tasparniu.
♦ St. Nazaire uoste Prancūzijoje baigiamas
įruošti didžiausias pasaulyje keleivinis laivas 
Queen Mary II pritraukia daug lankytojų. 
Lapkričio 15 d. sugriuvo laivą su krantine 
jungiantis tiltelis, juo ėję žmonės krito apie 
25 metrus žemyn. Žuvo 16 lankytojų. 32 su
žeisti. □

a) Su naujuoju Bundesrato pirmininku 
Dieter Althaus. kuris šiuo metu tebeeina 
Tiuringijos žemės ministro pirmininko pa
reigas. D. Althaus pažymėjo, kad tiek Tiurin
gijos žemė, tiek ir Vokietija palaiko glaudžius 
politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius 
su Lietuva. Daug dėmesio buvo skirta apta
riant strateginių infrastruktūrinių projektų 
“Rail Baltica ”, Via Baltica bei “Lietuvos ir 
Lenkijos elektros tilto " įgyvendinimo galimy
bes. Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad 
Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtra nebus 
pilnavertė be energetikos, transporto ir teleko
munikacijų infrastruktūros susijungimo. 
“Europa turi būti suvienyta ne tik politiškai, 
bet ir infrastruktūriškai ”, - sakė R. Paksas. 
Jis taip pat norėtų matyti, kad tarp Briuselio 
ir ES pasienio regijonų nepradėtų didėti at
stumas ir nesusiformuotų Europos branduolys 
ir pieriferija ne tik geografine, bet ir ekonomi
nės plėtros prasme. I nfrastruktūrinių projektų 
įgyvendinimas, jo įsitikinimu, leis naujosioms 
ES narėms sparčiau pasiekti ES šalių išsivys
tymo vidurkį, ko siekia ir pačios ES planuotojai.

Bundesrato pirmininkas pažymėjo, kad 
Vokietija tokį įgyvendinimą remia.

Tos pačios dienos popietę Prezidentas R. 
Paksas susitiko su:

b) Vbkictijos Fcdcraliniu kancleriu Ger
hard Schroeder. Pokalbio metu aptarti ES 
biudžeto formavimo principai. Baltijos jūros 
regiono infrastruktūrinių projektų įgyven
dinimo galimybės, ES Tarpvyriausybinės 
konferencijos eiga, “naujųjų kaimynų” inicia
tyva bei dvišaliai Lietuvos ir Vbkietijos san
tykiai. Prez. R. Paksas pažymėjo, kad Lietuva 
remia skaidrių ir paprastų ES biudžeto for
mavimo principų nustatymą. Abu vadovai 
sutiko, jog abi valstybės palaiko glaudžius 
politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Seimo Pirmininko Artūro Paulausko nuo
mone, dokumentas “priskirtinasprie veiksmų, 
turinčių nusikalstamą pobūdį ”. "Tai išties 
pavojingas planas, kuris, jei būtų sumokėti 
pinigai ir būtų įgyvendintas, sukeltų pa
kankamai didelę sumaištį. Jis nukreiptas į 
mūsų visuomenės gyvenimo destabi Ii žavimą 
politinių procesų įtakojimą liberaldemokra- 

Prokuratūra žiūri kitaip
Prokuratūros atstovai neleido Aloyzo Sa

kalo vadovaujamai komisijai paviešinti nei
šio “ Almax” plano, nei kitos šiomis dienomis 
komisiją pasiekusios medžiagos, nes tai esą 
gali pakenkti ikiteisminiam tyrimui.

Generalinis prokuroras Antanas Klima
vičius tvirtina, kad jei egzistuoja slapta daryti 
Prezidento pokalbių įrašai, jie turėtų būti 
sunaikinti. “Nenoriu jų net matyti, jei tokie 
yra”, - pareiškė jis “Kauno dienai”.

Pasak A Klimavičiaus. Operatyvinės veik
los įstatymas draudžia Prezidento sekimą, 
slaptą pokalbių klausymąsi bei kitokius ope
ratyvinius veiksmus prieš šalies vadovą. "Jei 
operatorius, klausydamasis asmens, kurio 
pokalbių pasiklausymas yra sankcionuotas ir 
teisėtas, išgirdo, jog jis kalba su Prezidentu, 
pasiklausymas ir pokalbio įrašinėjimas turi 
būti iš karto nutrauktas. Jei vėliau įsitikinta, 
kad pašnekovas buvo Prezidentas, įrašas turi
būti nedelsiant išmagnetintas, sunaikintas”,
- “Kauno dienai” tvirtino A.Klimavičius.

Parlamentarai su tokiu įstatymo traktavi-

Algirdo Brazausko reakcija
Premjeras Algirdas Brazauskas sugriež

tino savo poziciją dėl Prezidentūros skanda
lo. “Prezidentūros reorganizacijos gali ir 
nepakakti ”, jei paaiškės nauji Prezidento 
aplinkos ryšiai su tarptautinėmis nusikalsta
momis grupuotėmis, sakė Ministras Pirminin
kas. Anksčiau jis R_Paksui buvo tik pataręs 
performuoti patarėjų korpusą.

Pęr interviu Lietuyosradijui premjeras pa
reiškė. kad socialdemokratams būtų neparan

Dauguma remia R.Paksą - ir V.Uspaskich’ą...
lektualų raginimas, kad Prezidentas pasitrauk-Pagal apklausą kurią BNS užsakymu da

bar atliko tyrimų grupė RATT, 56% respon
dentų nemano, kad R.Paksas turėtų atsistaty
dinti dėl viešumon iškilusių faktų.

Tačiau 41% respondentų įsitikinę, kad R. 
Paksas dėl skandalo turėtų pasitraukti iš pa
reigų. 3% į šį klausimą neatsakė.

R. Pakso atsistatydinimui labiausiai ne
pritaria žmonės, turintys pradinį išsilavinimą, 
kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 
600 litų per mėnesį.

R. Pakso atsistatydinimo nori žmonės, 
ypač 20-29 metų amžiaus, taip pat turintys 
daugiau kaip 1500 litų pajamas vienam šeimo 
nariui ir aukštąjį išsilavinimą.

Lapkričio 13 dieną buvo išplatintas inte-

Lietuviai plėšikai - Helsinkyje
Keturi lietuviai lapkričio 7 d. apiplėšė pra

bangią laikrodžių ir aukso dirbinių parduotu
vę Helsinkio centre. Po dviejų dienų jie buvo 
sulaikyti Talino ir Stockholmo uostuose.

Apie 11 valandą ryto du kaukėti vyrai 
įsiveržė į laikrodžių parduotuvę Aleksandro 
gatvėje. Gatvėje buvo daug judėjimo, ta
čiau tuo metu parduotuvėje pirkėjų nebu
vo. vyriškiai akmeniu išdaužė vitriną ir pa
griebė dešimtis brangių šveicariškų laikro
džių. Jų bendra vertė - maždaug200 000 eurų 
(apie 700 000 litų arba 350 000 austrai, dol.). 
Tarp jų buvo ir labai brangių „Vacheron 
Constantin“ laikrodžią gaminamų nuo 1750 
m. Brangiausi laikrodžiai kainuoja 40-45 000 
eurų. Parduotuvėje dirbusios pardavėjos ne
nukentėjo. Pamačiusios kaukėtus plėšikus, jos 
pabėgo į tarnybines patalpas, bet spėjo įžiūrėti, 
jog plėšikai buvo 175-190 cm ūgio, 25-30 
metų. Stebėjimo kameros gatvėje užfiksavo 
jų veidus, kai jie, nusiėmę kaukes, išbėgo iš 
parduotuvės. JT.

tų partijai palankia kryptimi ”, - sakė jis.
Jam pritarė ir Seimo komisijos vadovas 

Aloyzas Sakalas: “Tai gerai parengtas planas, 
kaip Lietuvoje pakeisti tvarką Jeigu jis būtų 
vykdomas, jis galėtų destabilizuoti padėtį

Tačiau Prezidentūros nuomonė yra visai 
kitokia “Prezidentas tokius planus vertina 
panašiai kaip planus užkariauti Marsą ”, - ši
taip komentavo Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas. □ 

mu nesutinka. "Įstatymai draudžia taikyti 
operatyvinę veiklą prieš Prezidentą ir dau
giau nieko. Niekur nėra pasakyta, kad nety
čia į pokalbį įsijungus Prezidentui, reikia 
visą tą pokalbį sunaikinti. To nėra”, - žur
nalistams sakė ASakalas.

Jo vadovaujama komisija įpareigojo pro
kuratūrą ir VSD nenaikinti jokių turimų įrašų 
be komisijos leidimo. Pagal Laikinųjų tyrimo 
komisijų įstatymą jos pavedimas yra priva
lomas. Komisijos vadovas informavo, kad 
Generalinė prokuratūra jau buvo išsiuntusi 
raštą saugumo tarnybai, kuriame ši įparei
gojama sunaikinti turimą įrašą. Tuo tarpu 
VSD jau buvo spėjusi priimti sprendimą iš
slaptinti pokalbių įrašus.

Pasak A. Sakalo. Prezidento pokalbių ne-
buvo klausomasi, buvo klausomasi “Restako” 
firmos vadovo A.Drakšo pokalbių. “Prezi
dento pokalbių niekas negali klausytis, už tai
yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, o 
A.Drakšo galima klausytis su teisėjo sank
cija ”, - pažymėjo A.Sakalas. □ 

kus silpnas ir kitų valdomas Prezidentas: 
"Jokio kišeninio Prezidento nereikia nei 
socialdemokratams, nei man, premjerui, nei 
Lietuvai. Prezidentas turi savo darbą jis turi 
atlikti šį darbą ”.

ABrazauskas atsisakė komentuoti, kaip 
balsuotų jo partijos frakcija Seime, jeigu 
R.Paksui būtų surengta apkaltos procedūra: 
“Matysim, dėl ko reikia balsuoti, tada bus ir 
sprendimas - balsuot ar nebalsuot . □ 

tų iš pareigų. Ten sakomą kad Prezidentui 
“nepavyks išvengti atsakomybės akistatoje 
su savimi pačiu už norom ar nenorom pada
rytas klaidas ir nepavyks atgauti Lietuvos 
žmonių pasitikėjimo, kad ir kaip rūpestin
gai dirbtąja aparatas”.

Vėliausiomis spaudos ir apklausos žinio
mis, jei rinkimai į Seimąbūtų vykę sekmadie
nį (lapkričio 16 d.), daugiausia balsų surinktų 
dosniai pažadus dalijančio Viktoro Uspas- 
kich’o įkurta Darbo partija.

Naujausios apklausos lentelėje, pagal 
populiarumą V. Uspaskich stovi antroje vieto
je (58%), po policijos vadovo V.Grigaravi- 
čiaus(6I.l%). Pagal Lietuvos spaudą.

Gatvėje plėšikai įsėdo į jų laukusį geltoną 
automobilį „Mercedes-Benz 250“ su 
vairuotoju. Didžiuliu greičiu mašina nušvilpė 
Helsinkio centru, tačiau greitai atvykusi poli
cija anksčiau pavogtą automobilį rado paliktą 
gretimame miesto rajone. Vakare policija pa
reiškė, kad jau žino, kas įvykdė apiplėšimą.

„ lik lietuviai tai galėjo padaryti ", - tarp 
savęs pokštaudami kalbėjosi Helsinkyje gy
venantys lietuviai. Bet jų juokais pareikšti 
įtarimai pasitvirtino su kaupu

Kitos dienos vakarą trys plėšikai sulaikyti 
Stockholmo uoste, kiek vėliau ketvirtasis - Ta
lino uoste. Visijie-19-27 metų amžiaus lietuviai. 
Pas plėšikus surasta dalis pagrobtų laikrodžią

Helsinkio policijos darbuotojai „Lietuvos 
rytui“ sakė, kad Suomijoje plėšikaujantys 
lietuviai jiems kelia ir daug rūpesčių, ir juoko. 
„Lietuviai parduotuvę Helsinkio centre, pil
name žmonių, plėšė taip ramiai, lyg jiems tai 
būtų kasdienybė“, - sakė suomių policijos 
pareigūnai. ...... “L.r.”

2



BENDRUOMENE/ BARUO/E_______

Melbourho Kat. Moterų Draugijai - 52
Algis Kairaitis

Atkelta iš 1 psL
Detaliau išvardinant Draugijos veiklos 

apimtį pasinaudosiu ponios Halines Stat
kuvienės žodžiais.

BENDRI DARBAI
1. 1975-1989 m. per Ameriką siuntėme 

aukas Lietuvos Kenčiančiai Bažnyčiai
2. 1990 m. Lietuvai atgavus laisvę, labai 

daug darbo įdėjome padedami visiems tiems, 
kuriems jautėme, kad mūsų pagalba yra rei
kalinga. Aukų nerinkome. "Pačios savo ran
komis, nemiegotomis naktimis uždirbome 
reikalingus pinigus”. Išsiuntėme per paštą į 
Lietuvą 28 siuntinius. Paštu siunčiant per 
brangiai kainavo, todėl sugalvojome suorga
nizuoti talpintuvus (containers). Tokiu būdu 
padidindamos savo pajamas galėjome toliau 
šelpti jau iš anksčiau numatytas vargstančias 
šeimas (ar asmenis). Siuntiniai, keliaudami į 
Lietuvą mūsų talpintuvuose, sudarė sąlygas 
Melboumo lietuviams tiesiogiai patiems pa
dėti savo giminėms ir pažįstamiems.

3. Rėmėme sąžinės kalinius: N. Sadūnaitę, 
Dr. A. Statkevičių, kun. A Svarinską ir dau
gelį kitų.

4. Nuolatine pagalba pinigais ir siuntiniais 
padedame Motinos Tereses seselėms Kretin
goje, kurios slaugo ligonius ir globoja mūsų 
vargstančius tautiečius. Taip pat siuntėme 
aukas Motinos Teresės seselėms Kalkutoje, 
kurios padeda ten kenčiantiems žmonėms.

SAVO AUKOMIS PRISIDĖJOME 
PRIE ŠIOS VEIKLOS:

1. JAV steigiamai Lituanistiniai Katedrai.
2. Lietuvių Tremtinių Globos Komitetui.
3. Tremtinių namams Vilniuje.
4. Vilniaus bibliotekai.
5. Tremtinių Komiteto teismui (prie iš

laidų smerkiant komunizmą).
6. Katalikių moterų sąjungai Vilniuje.
7. Kun. Hermano Šulco “Jaunimo So

dybai”.
8. Vilnijos mokyklų vaikų maitinimą ir 

mokyklas remiame pinigais ir siuntiniais per 
dr. A. Šeškevičių.

9. Kaltinėnų senelių namams.
10. Sausio 13-osios fondui.
11. Panevėžio ir Vilkaviškio senelių 

namams.
12. Našlaičių namams Lietuvoje (aukos 

per Danutę Baltutienę).
13. Našlaičių namaitis Lietuvoje (sumokė

jom vienų metų darbininko algą).
14. Kun. E. Bartuliui, dabartiniam vys

kupui (daug dirbusiam su Lietuvos jaunimu, 
po didelės mašinos avarijos).

15. Kun. St. Dobrovolskiui (priėjo darbų 
globojant Lietuvos jaunimą).

16. Kardinolui V. Sladkevičiui.
17. Tremtinių Moterų Caritas Vilniuje.
18. Caritas Kaune.
19. A Dapkūnui, Romoje.
20. Kunigų seminarijai, Kaune.
21. Lietuvos Ateitininkams (per kun. R. 

Grigą).
22. Žygiui su kryžiumi apie Lietuvą (per 

dr. Birutę Žemaitytę).
23. Žygiui su kryžiumi iš Lietuvos į Romą 

(per dr. Br. Žemaitytę).
24. Knygų išleidimui Lietuvoje (kun. K. 

Ambrasui irdr. Br. Žemaitytei).
25. Filmo pagaminimui apie J.Lukšą 

“Vienui Vieni”.
26. Saleziečiams Vilniuje.
27. Saleziečiams Kaune.
28. Prisikėlimo bažnyčios remontui per 

Vysk E. Bartulį.
29. Šiaulių katedros remontui per vysk 

E. Bartulį.
30. Kryžių kalno tvarkymui per vysk E.

Bartulį.
31. Įgulos bažnyčios remontui per kun. 

R Mikutavičių.
32. Pažaislio bažnyčios remontui.
33. Parama spaudai: “Tėviškės Adams”, 

“Mūsų Pastogei”, žurnalui “Moteris”, “Cari
tas”, “Katalikų Pasauliui”, “XXI Amžiui”, 
“Valstiečių laikraščiui” ir “Tremtiniui”.

PARAMA MOKINIAMS - 
STUDENTAMS, MOKYKLOMS AR 

MOKSLO INSTITUCIJOMS
1. Didesnė parama yra suteikta šiems 

studentams, siekiantiems įsigyti daktarato 
laipsnį: Jurgitai B. (JAV), Mažvydui M. 
(Prancūzija), Makarevičiui (Tasmanija).

2. “Lietuvių Namams” Vilniuje (nuolatinė 
parama tremtinių vaikams).

3. Vilnijos mokykloms (nuolatinė parama 
per dr. A Šeškevičių).

4. Panevėžio gimnazijai (per direktorių A 
Grinevičių).

5. Punsko lietuvių mokyklai.
6. J. Lukšos gimnazijai Garliavoje.
7. J. Lukšos gimnazijos stipendijų fondui.
8. Marijonų gimnazijai (per kun. Aliulį).
9. Jėzuitų gimnazijai (per kun. J. Vitkų).
10. Plungės mokyklai (per D. Baltutienę).
11. “Įdukrinome” Baublių ir Šilavoto 

mokyklas. Šias mokyklas rėmėme ir toliau 
remsime.

SAVO AUKOMIS RĖMĖME - 
REMIAME LIGONIUS IR 

LIGONINES
1. Daug metų siuntėme paramą diabeti

kams vaikams į Kauno Kliniką per dr. Br. 
Urbonaitę. Įvairioms ligoninėms esame iš
siuntę daug įvairių instrumentų ir tvarsčių. 
Vaikų ligoninės bibliotekai Kaune nupirkome 
brangių knygų per dr. R. Kevalą.

2. Padėjome per Sausio 13-tą nukentė
jusiai merginai, gydantis šv. Jokūbo ligoninėje 
(per dr. RŠumauską).

3. Prisidėjome prie sunkiai sužeisto 
jaunuolio gydymo Vokietijoje.

4. Dr. Br. Žemaitytei padėjome gydantis 
po širdies operacijos.

5. Padėjome kurčiai merginai Robertai, 
kuriai buvo reikalinga operacija.

6. Daug pinigų siuntėm K. Sidabrui 
operacijoms ir jo šeimos pragyvenimui.

PARAMA DAUGIAVAIKĖMS 
ŠEIMOMS:

1. D. Utakienės šeima. Turi du vaikučius 
ir dar susilaukė trynukų. Tvarkinga šeima, 
bet abudu bedarbiai.

2. P Vtilauskienės šeima. Jos vyrą neseniai 
nužudė Ispanijoje. Liko mama su trim mažais 
vaikučiais.

3. ABarkauskienės šeima. Jai nupirkome 
kaime mažą namelį. \Vras neturėjo darbo, 
pradėjo gerti ir pagautas depresijos pasiko
rė. Liko keturi maži vaikučiai.

4. J. Navickaitė, benamių ir ligonių 
globėja. Prisidėdami prie jos labdarybės dar
bų, jai irgi nupirkome kaime namelį.

5. Bendrai daugiavaikių šeimose visuomet 
pasitaiko žymiai daugiau invalidų ir ligonių 
negu mažesnėse šeimose. Tokioms šeimoms, 
neminint pavardžių, mes siunčiame nuola
tinę pagalbą. Organizuojamos siuntos talpin- 
tuvais (containers) daug mums šį šalpos dar
bą palengvindavo.

Šiame straipsnyje perduotos žinios nėra 
pilna Melboumo Katalikių Moterų Drau
gijos veiklos apimtis. Dėl vietos stokos yra 
paminėti tik svarbiausi Draugijos gyveni
mo momentai. Tačiau šių žinių pakanka 
pilnesniam vaizdui susidaryti apie MKM 
D-jos veiklą. □

“Sūkurio” koncertas

Nuotraukoje - “Sūkurio” vyresniųjų šokėjų grupė.

Nuotraukoje - šoka jaunesnieji “Sūkurio” šokėjai.

Jau prieš kelias savaites buvo matyli, kad 
„Sūkurio“ šokėjai jaudinasi. "Ar galiu pasi
skolinti tavo karūną? ” - paprašė “Sūkuryje” 
šokanti mano draugė. "Paskutinį kartą tau
tinių šokių pasirodyme dalyvavau prieš 20 
metų! Dukra dabar mano tautinius nešioja, 
o man beliko susiskolint tautinių daleles iš 
draugių!” Reikėjo sudurti tinkamą tautinių 
drabužių komplektą ateinančiam koncertui. 
Rausdamas! rūbinėje suradau savo tautinius, 
jau irgi dešimtmetį nenešiotus. Blizganti ka
rūna su dar prisegtom tamsiom kasom man 
priminė praėjusias šokių šventes, kuriose da
lyvavau ir Australijoje, ir Amerikoje. Mano 
draugės tautiniai pagaliau buvo užbaigti ir 
ji drąsiai juos dėvėjo Sydnėjaus lietuvių 
šokių grupės “Sūkurys” koncerte, kuris 
įvyko lapkričio 2 d. Lietuvių Klube. (Tačiau 
kasas nutarėm nusegti nuo karūnos. Tokia 
jaunatviška mada jau nebūtų tikus vyres
niųjų šokėjų grupėje, jau nekalbant apie 
tamsių kasų nederėjimą prie mano draugės 
trumpų šviesių plaukų.)

„Sūkurio“ šokių grupė jau gyvuoja 27 
metus. Jos veteranų skaičius nemažas, dau
geliui Sydnėjaus jaunimo perėjus per jos 
eiles. „Sūkurio“ steigėja p. Marina Cox ilgai 
vadovavo grupei, o vėliau „Sūkurys“ su 
besikeičiančiais vadovais išsilaikė daugelį 
metų. Dabar „Sūkurio“ jaunesniesiams šokė
jams vadovauja Kristina (Cox) Rupšienė, o 
vyresniųjų grupei - Marina (Cox) Taylor. 
A ne tiesa, kad obuolys netoli obels krinta?

Jaunųjų ansamblį sudaro: Melissa Bel- 
kutė, Elissa Erzikov, Giorgia Gakas, Yas- 
mina Gakas, Vilija Jurkšaitytė, Lara Kains, 
Lydia Karpavičiūtė, Natalia Lee, Madeline 
Miller, Emilija Rupšytė, Nerija Rupšytė, 
Andrius Belkus, Dominic Gakas, Andrius 
Jurkšaitis, Luke Kains, Alexander Karpa
vičius, Jonathan Lee, ir Chris Miller.

vyresniųjų ansamblio nariai: Laura Bel- 
kienė, Elė Kains, Jean Knightley, Kristina 
Rupšienė, Julija Sonios, Ramutė Stepana- 
vičiūtė, Gailė Strolytė, Marina Coxaite- 

Taylor, Christopher Barker, Laurie Cox, 
Tony Pašakamis, Juhani Pullinen, Arvydas 
Rupšys ir Gediminas Sauka.

Dviejų dalių „Sūkurio“ koncertas prasi
dėjo moterims ir mergaitėms energingai 
sušokant “Kepurinę”. Sekė jaunieji šokėjai 
“Šustu” ir tada pasirodė vyresniųjų grupė 
su “Suktiniu”. Vyrų tautiniai drabužiai 
blizgėjo kaip šaunios uniformos. Visi raudo
nų plytų spalvos lygūs švarkai tiko kiek
vienai figūrai. O moterys sukosi marguose 
drabužiuose (ir savuose, ir pasiskolintuose) 
kaip ry škios gėlės. Pirmi pasirodymo nervai 
buvo apraminti šiltu žiūrovų plojimu ir 
šokėjai grakščiai tęsė programą, šokdami 
visų pažįstamus ir mylimus lietuvių tauti
nius šokius, pvz. “Malūną”, “Gyvatarą”, 
“Kalvelį”, “Blezdingėlę”. “Lenciūgėlio” pa
skutiniuose žingsniuose jaunikiui (Andriui 
Jurkšaičiui) jo viliojama mergina (Lidija 
Karpavičiūtė) taip smarkiai skėlė antausį 
“pliaukšt!”, kad žiūrovai net kartu aiktelėjo. 
Jaunųjų choreografija buvo labai puiki! 
Jaunesniųjų šokėjų saldžios šypsenos gra
žiai paslėpė retą klaidą, o vyresniųjų veidai 
spindėjo sunkiai pasiektu pasitenkinimu. 
Vienas uždusęs vyresnis šokėjas savo pa
stangas apibūdino šitaip: "Geriausi tai 
smarkūs šokiai! Kuo greičiau šoki, tuo ma
žiau jauti įvairius skausmelius!” Kiti įsiter
pė: “Palaukiki rytojaus!” O koncertui pasi
baigus jaunieji sūkuriečiai, priešingai negu 
vyresnieji, nepailsdami lakstė salėje visos 
energijos dar toli gražu nesunaudoję!

„Sūkurio“ jaunieji šokėjai įpratę ne tik 
kartu šokti, bet ir kartu skautauti bei spor
tuoti. Ši jaunimo grupė kartu lipa mūsų lie
tuviško visuomenės gyvenimo laiptais ir 
todėl taip gražiai sugyvena. O kad vyresnių
jų grupė susibūrė ir kas savaitę ne tik savo 
vaikus suvežą į repeticijas, bet dabar ir pa
tys repetuoja, rodo, kad viskam yra laiko, 
jeigu tik noro yra!

Dovilė Zduobienė

Mūsų Pastogė Nr. 46, 2003.11.21, psl. 3

3



Lietuviai pasaulyje
P. Silkinas įgyvendino savo svajonę

Kiek lietuvių yra JAV?

Lisabona, lapkričio 10 d. (ELTA). Lietu
vos maratonininkas Petras Silkinas įgyven
dino savo svajonę bėgte įveikti Europą ir 
lapkričio 10 d. ryte pasiekė finišą Portugalijos 
sostinėje Lisabonoje.

Savo žygį pradėjęs gimtojoje Kretingoje 
gegužės 3-iąją o iš Vilniaus iškilmingai pa
lydėtas gegužės 9-ąją, P. Silkinas iš viso įveikė 
13 386 km. Be poilsio dienų bėgęs 62 metų 
sveikuolis per 190 dienų aplankė 25 Europos 
sostines, o vidutiniškai per dieną įveikdavo 
per 70 kilometrų. Buvo dienų, kai nubėgdavo 
60, o buvo ir 110 km.

Lietuvos bėgikas eilės tvarka aplankė 
Vilnių, Rygą. Taliną. Helsinkį, Stokholmą. 
Varšuvą. Berlyną. Kopenhagą, Amsterdamą. 
Londoną. Dubliną. Paryžių, Briuselį, Liuk
semburgą Prahą. Vieną Bratislavą. Liublia- 
ną, Budapeštą Sofiją. Stambulą, Atėnus, 
Romą Madridą ir Lisaboną.

Pasak bėgimo koordinatoriaus, Lietuvos 
sveikuolių sąjungos prezidento Dainiaus 
Kepenio, penkis kartus persikelti per įvairius 
sąsiaurius teko pasinaudoti keltu. Dažniausiai

Lietuviai “darbuojasi” Prancūzijoje
Prancūzijos pareigūnų operacija, per kurią 

sulaikyta 20 lietuvių gauja, vogusi iš par
duotuvių, šioje šalyje sukėlė didelį atgarsį. 
Prancūzai niekaip negali atsistebėti, kaip iš 
parduotuvių buvo galima pavogti daugiau 
kaip 600 000 eurų (apie 1 mln. Australijos 
dolerių arba 2 mln. litų) vertės prekių.

Šešiems šios gaujos nariams, sulaikytiems 
prieš keletą savaičių, pareigūnai jau pateikė 
kaltinimus. Sulaikymo operacijai Prancūzijos 
teisėsaugos pareigūnai rengėsi labai kruopš
čiai. Iš pradžių buvo nustatyta, kad didžioji 
dalis iš Lietuvos atvykusių vagių gyvena 
nedidelio šiaurės Prancūzijos Belmont mies
telio 2 žvaigždučių viešbutyje. Spalio 23 d. 
rytą apsupo šį viešbutį ir įsiveržė į kambarius. 
Buvo patikrinti visų viešbučio gyventojų do
kumentai. Po to Lietuvos piliečius policinin
kai išvežė į policijos nuovadą, o kitų šalių 
gyventojus paleido. Į policijos kiemą buvo 
nutempti ir visi 19 šalia viešbučio stovėjusių 
lietuvių automobilių. Prancūzų pareigūnai 
stebėjosi, kad pigiame viešbutyje gyvenę va
gys važinėjo naujausių modelių „Mercedes“ 
ir BMW.

Po apklausos pareigūnai paleido kartu su 
vagių gaujos vadeiva tauragiškiu Rolandu L., 
pravarde „Laužas“, atvažiavusią Sandrą Kup- 
reščenko. Su padirbtu pasu atvykusi moteris 
buvo paleista, nes iškart pareigūnams suteikė 
vertingos informacijos apie vagių gaują.

Šešiems lietuviams - Rolandui L.. Rai
mundui Š., Viktorui S., pravarde „Agurkas“. 
Vadimui P. Kęstučiui B., pravarde „Barbius“. 
bei Kęstučiui D. prancūzų pareigūnai jau 
pateikė kaltinimus dėl nusikalstamos grupuo
tės organizavimo ir vagysčių. Beveik visi šie 
vyriškiai yra kilę iš Tauragės. Vagy stėmis įta
riamos merginos perkeltos į pabėgėlių centrą 
ir netrukus bus išsiųstos į Lietuvą. Kai kurios 
šių merginų tvirtino, jog vogti jas privertė iš 
Lietuvos jas atsivežę vyriškiai.

„Lietuvos ryto“ duomenimis, ši sulaikyta 
gauja - tik viena iš daugybės siautėjančių 
Prancūzijoje. Prancūzijoje dartwojasi apie 500 
vagių iš Lietuvos. Vieni nusikaltėliai yra susi
būrę į gaujas, kiti vagia po vieną. Dalį vagių 
pavogtų prekių už trečdalį kainos įsigyja pa
tys prancūzai, kita dalis parvežama ir parda
vinėjama Lietuvoje.

,Lietuvos rytas“ ir Prancūzijoje, ir Lietu
voje bendravo su buvusiais vagių gaujos na
riais, kurie atskleidė vagysčių užkulisius. 
Pirmasis lietuvis, kuris pradėjo Prancūzijoje 
profesionalaus vagies kaijcrą, buvo Tauragės
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Petras startuodavo naktį, 4 valandą ir bėgda
vo iki ryto apie 40-45 km. Po to būdavo 1.5 
vai. poilsio ir vėl 15-20 km, vėliau 1.5 vai. 
poilsio ir vėl 15-20 km. Pusę devintos vakaro 
- miegas. Visas gyvenimas su retomis išim
timis vy ko turistiniame automobilyje “Fiat”, 
kuriame kartu vy ko ir vairuotojas-vertėjas su 
vireja-masažuotoja. Ir taip - pusę metų.

P. Silkinas yra du kartus (1998 ir 2000 
metais) Australijoje tapęs pasaulio 1000 mylių 
bėgimo čempionu ir dešimties iki šiol galio
jančių rekordų autoriumi.

Atkakliajam bėgikui priklauso Lietuvos 
paros bėgimo rekordas - 238 km.

“Dažniausiai į varžybas jis vykdavo už 
tuos pinigus, kuriuos dauguma tautiečių tuo 
pat metu slapta nuo žmonų prarūko ar 
prageria, - sako D. Kepenis. - Pagalbos 
tekdavo ieškoti ilgai ir nuobodžiai. Kuo to
liau - tuo sunkiau. Paskutinė nenuoramos 
žemaičio svajonė išsipildė tik padėjus šalies 
Prezidentui Rolandui Paksui, kuris paskyrė 
Petrui 10 000 litų”.

□

rajono gyventojas, pravarde „Fredis“. Šis 
vaikinas iš pradžių bandė verstis legaliu vers
lu - pirko naudotus automobilius ir juos 
pardavinėjo Lietuvoje. Tačiau kai verslas ne
pasisekė. „Fredis" pamėgino vogti iš drabužių 
parduotuvių. Šis verslas jam sekasi daug 
geriau. Dabar tauragiškis nuomojasi Lille 
miesto centre ištaigingą butą ir jau baigia 
išsipirkti pietų Prancūzijoje įsigytą vilą. Va
gišius važinėja prabangiais automobiliais.

Pradėjęs vogti paprastus rūbus, „Fredis“ 
po truputį ėmė tobulėti. Jis išmoko nepaste
bimas nugvelbti ir garsių firmų - „Versace“. 
,Joop". „Armani“ - drabužius, kuriuos ap
saugininkai ir pardavėjai saugo daug atidžiau. 
„Fredis“ pirmasis išmoko, kaip nuimti ant 
rūbų tvirtinamas magnetines apsaugas, kaip 
pasislėpti nuo filmavimo kamerų. Vėliau šis 
tauragiškis pradėjo vogti ir brangų prancū
zišką vyną, kurį už trečdalį kainos tiekdavo į 
Lietuvą. Vogdamas brangius drabužius, Fre
dis“ ne tik pats pradėjo stilingai rengtis, bet 
ir tapo mados žinovu. Grįžęs į Lietuvą „Fre
dis“ tapdavo savotišku Tauragės ir Kauno 
nusikalstamo pasaulio autoritetų įvaizdžio 
formuotoju. Jis ne tik patarinėja, kaip stilingai 
apsirengti, bet ir pagal individualius užsa
kymus vagia brangius rūbus.

„Fredžio“ meistriškumu nusistebėjo viena 
lietuvių šeima, praėjusią vasarą kartu su šiuo 
vagimi atsitiktinai važiavusi į netoli Paryžiaus 
esantį prekybos centrą apsipirkti. Tuo metą 
kai lietuviai matavosi ir pirko brangius rūbus 
- „Fredis“ sukinėjosi šalia, paslaugiai padėjo 
apsipirkti atvykusiai moteriai, plepėjo su par
davėjomis. Bet kai visi išėjo iš prekybos centro, 
„Fredis“ išsitraukė grobį - po 300 eurų kai
nuojančius ketinis „Versace“ džinsus, 2000 
eurų vertės moterišką „Armani“ lietpaltį, 500 
eurų kainavusią, JCenzo“ rankinę ir dar keletą 
pigesnių rūbų. Vi gis pareiškė, kad visus šiuos 
rūbus už pusę kainos pardavęs Kauno nusi
kaltėlių autoritetams užsidirbs apie 2 000 
eurų. Per visą karjeros laiką „Fredis“ nė karto 
neįkliuvo pareigūnams. Skirtingai nuo būriais 
vagiliauti į Prancūziją važiuojančių lietuvią 
jis visada veikia vienas.

Išgirdę apie „Fredžio“ sėkmę, į Prancūziją 
prieš trejetą metų ėmė plūsti kiti tauragiškiai. 
Tarp pirmųjų atvykėlių dominavo Lietuvoje 
dėl smulkių vagysčių įkliuvę vyriškiai arba 
narkomanai. Iš pradžių atvykėliai vogė sku
timosi peiliukus, moteriškas kosmetikos prie
mones, alkoholinius gėrimus. Tuomet bran
gus, kelis šimtus eurų kainuojantis vynas 
parduotuvėse stovėdavo šalia kitų gėrimų. Po

Jurgis Savaitis

JAV Konstitucija, priimta 1787 m., įpa
reigojo vyriausybę po trejų metų pravesti 
gyventojų surašymą ir po to tokius sura
šymus vy kdyti kas dešimt metų. Pagrindinis 
tikslas buvo nustatyti narių skaičių Atsto
vai Rūmuose (House of Representatives). 
Kongresui numatė 65 atstovus, po vieną nuo 
30,000 gyventojų.

Pirmas gyventojų surašymas įvyko 1790 
m. ir rado trylikoj originaliųjų valstijų 
3,929,214 gyventojų. Atstovų skaičius pa
kilo iki 106. Gyventojų skaičiui augant, 
atstovų skaičius vis kilo, todėl 1910 m. 
Atstovų Rūmams buvo nustatyta 435 narių 
riba. Dabar gyventojų surašymai nustato 
atstovų skaičių pasikeitimus: gyventojų 
skaičium augančios valstijos, kaip Califor
nia, Florida, Texas, vis daugiau atstovų gali 
siųsti į Kongresą, o lėčiau augančios turi 
savo atstovų skaičių sumažinti. Surašymas 
2000 m. rado 281,421,906 gyventojus, kas 
reiškia, jog vienas atstovas tenka maždaug 
647,000 gyventojų. Jei būtų paliktas Kons
titucijoj nustatytas vienas atstovas 30,000 
gyventojų, Atstovų Rūmuose dabar turėtu
me 9,380 atstovų!

Pirmasis surašymas 1790 m. tik žmones 
skaičiavo, be jokių kitų klausimų. Vėles
niuose surašymuose klausimų skaičius vis 
didėjo. Klausimas apie etninę (tautinę) kil
mę buvo įvestas tik 1980 m. Anksčiau buvo 
klausiama tik apie asmens ir jo tėvų gim
tuosius kraštus. Nuo 1980 m. kilmės klau
simą gali atsakyti kiekvienas gyventojas, 
nežiūrint per kiek kartų jis yra nutolęs nuo 
savo protėvių krašto. Buvo įvestos “single 
ancestry” (vienakilmiai) ir “multiple ancectiy ” 
(daugiakilmiai) sąvokos. Vienakilmiai - jie 
patys ir jų tėvai, protėviai yra tos pačios 
tautinės kilmės; daugiakilmiai - tėvų, 
protėvių tarpe yra kitų tautybių.

Mes jau daug metų kalbame, kad JAV gy
vena vienas milijonas lietuvių. Tas skaičius 
gal dėl to buvo pradėtas minėti, kadangi 1921 
m. gegužės 31d. prezidentui Warren G. 
Harding buvo įteiktos 138 kny gos su milijo
nu parašų, prašant JAV vyriausybę nepri
klausomybę paskelbusią Lietuvą pripažinti 
“dejure”(teisėta) valstybe. Nėra abejonės, kad 
nemažas skaičius pasirašiusųjų buvo ne 
lietuviai, o lietuvių draugai ir pažįstami.

Ilgus metus imigracija į JAV nebuvo 
varžoma. Daug lietuvių atvyko po 1863 m. 
sukilimo ir baudžiavos panaikinimo. Tačiau 
ilgą laiką lietuviai buvo priskiriami sla
vams, lenkams ar rusams. Tik nuo 1898 m. 
atvykstantieji Amerikon lietuviai buvo 
pradėti registruoti kaip atskira tautinė 
grupė. Nuo 1899-1914, buvo užregistruoti 
252,594 imigrantai. Imigracija buvo labai 
apribota 1921 m., įvedant tautines kvotas. 
Buvo nustatyta 150,000 imigrantų riba 
metams, pirmenybę duodant anglams, 
vokiečiams ir airiams. Lietuviams ta kvota 
buvo 486 imigrantai per metus. Todėl ne
priklausomybės metais iki 1940 m. gan 

to, kai lietuviai masiškai pradėjo vogti bran
gius gėrimus, prancūzai sugriežtino jų ap
saugą. Dabar daugelyje parduotuvių brangus 
vynas laikomas atskirose rakinamose vitri
nose, kur prie kiekvieno butelio dar pritvirti
nama grandinė.

Lietuviai vagys jau pastebėjo, kad jų sėkmė 
labai priklauso nuo to, kas saugo prekybos 
centrus. Ypač lengva apmulkinti prancūzus. 
Vagims ypač parankus pietų metas, kai di
džioji dalis prancūzų apsaugininkų eina 
pailsėti. Vienas lietuvis sugebėjo tris dienas 
iš eilės per pietų pertrauką pavogti po brangų 
nešiojamąjį kompiuterį. Tuo tarpu vagišiams 
daug sunkiau dirbti, kai parduotuves saugo 
apsaugininkai iš Rytų Europos šalių. Jie iš 
karto pastebi vagis, prieina prie jų ir įspėja 
daugiau toje parduotuvėje nesirodyti.

Iš pradžių į Prancūziją atvykę lietuviai 

mažai lietuvių atvyko į JAV. Kvotos buvo 
panaikintos tik 1965 m., nustatant 400,000 
imigrantų skaičių iš viso pasaulio.

Lietuviai pasirodė kaip atskira etninė/ 
tautinė grupė per 1910 m. surašymą. Per 
šešis surašymus, kai buvo klausiama apie 
asmens ar jo tėvų gimtąjį kraštą. lietuvių 
skaičius buvo (daviniai iš Lithuanians in 
America, dr. Antanas Kučas, Boston MA 
1975):
Metai Gimę kitur Gimę JAV Išviso
1910 140,965 66,858 207,823
1920 182,227 154,373 336,600
1930 193,606 245,589 439,195
1940 165,771 229,040 394,811
1950 147,765 249,925 397,590
1960 99,043 303,803 402,846

1970 m. surašyme tautybės klausimo 
nebuvo. Pridėta lentelė rodo, kad ir per 
paskutinius tris surašymus milijono lietuvių 
JAV nebuvo rasta. Žinoma, galima truputį 
ir abejoti tais skaičiais, nes savęs priskyrimas 
vienai ar kitai kilmei yra visiškai savano
riškas, niekas gimimo metrikų neklausia. 
Reikia taip pat priminti, kad vadinamoji 
“long form”, kur yra tautinės kilmės klau
simas, buvo siunčiama tik vienai iš šešių 
šeimų. Census Bureau tada naudoja 
“sampling”. Tai statistikos mokslo terminas: 
mažesnės grupės analizė nustatant visų 
krašto gyventojų sudėtį - dalis nustato 
visumą.

Lietuvių skaičius gerokai paaugo 1990 
m. Surašymo anketos turėjo būti grąžintos 
iki tų metų balandžio 1 d. Visi gerai žinome, 
kas įvyko 1990 kovo 11 d., trys savaitės prieš 
formų užpildymą ir grąžinimą! Didvyriškoji 
Lietuva, pati pirmoji pradėjusi griauti Sovie
tų Sąjungos pamatus, buvo JAV spaudoj ir 
televizijoj nuolat su pagarba ir susižavėjimu 
minima. Net santykis tarp vienakilmių ir 
daugiakilmių lietuvių aukštyn kojom apsi
vertė. Susižavėjimas Lietuva gal truputį 
apiblėso iki 2000 m., taip pat beveik visi 
pirmosios bangos ir daug antrosios bangos 
imigrantų išmirė, o trečiosios bangos kai 
kurie imigrantai surašymo vengė.

Kaip lentelė rodo, lietuvių yra visose 50 
valstijų ir krašto sostinėje. Daugiausia lietu
vių yra Illinois, Pennsylvania, California, 
Massachusetts ir New York, o mažiausia lie
tuvių gyvena North Dakota valstijose, South 
Dakota, Wyoming, Mississippi ir Hawaii.

Lietuvių skaičių JAV po Antrojo pasau
linio karo papildė pabėgėliai nuo bolše
vizmo, kai pagal specialų įsakymą pradedant 
1948 m., atvyko apie 30,000 vadinamųjų 
“dypukų”. Yra manoma, kad tiek pat atvy
ko po 1990 m., bet tą skaičių yra sunkiau 
tiksliai nustatyti. Prie New York Stock 
Exchange pastato sienos yra pritvirtinta 
lentelė, kuri sako, kad 1659-61 m. New 
Amsterdam Latin School (dabar New York) 
mokyklos vedėjas buvo Lietuvos bajoras 
(Lithuanian nobleman) Alexander Carolus 
Curtius. Tai bus turbūt pats pirmasis 
užregistruotas lietuvis Amerikoj.

(“Šis bei tas/Visko po truputį” 2003 Nr. 25)

eidavo vogti patys. Bet vėliau jie įsigudrino - 
pradėjo iš Lietuvos vežti jaunas merginas, 
kurias patys mokydavo ir išsiųsdavo vogti į 
parduotuves. Kasdien vyrai savo merginas 
išvežiodavo po prekybos centrus ir nurody
davo, ką reikia pavogti. Nepatyrusioms va
gilėms profesionalai paaiškindavo, kad pap
rasčiausia vogti rankinių vidų uždengus 
aliuminio folija. Todėl parduotuvių detektoriai 
neužfiksuodavo, kad išnešami daiktai, už 
kuriuos nesumokėta. Šias primityviausias 
priemones naudodavo tik pradedančios 
vagilės. Šiek tiek prakutusios, jos imdavo 
vagiliauti gudriau. Paprastai atsivežtos mer
ginos už savo darbą gauna sutartą algą-apie 
300 eurų per mėnesį. Be to, merginos yra 
maitinamos ir apgyvendinamos.

Edita Urmonaitė (Paryžius) ir 
Arvydas Lekavičius. Sutrumpinta iš “L.r.”
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iŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Pirmame “M.P.” Nr. 43 puslapyje skai- 
ome, kad Lietuva dovanos kelių šimtų 
ūkstančių litų vertės paminklą Briuseliui.

Ketvirtame puslapyje skaitome, kad 
‘Milijoninėms paskoloms nebėra atsako
mų”. Tai paskolos, kurių atmokėjimą garan- 
avo Lietuvos valdžia.

Penktame puslapyje skaitome “Padėką 
š Lietuvos”, pasirašytą keliolikos našlai
čių, kuriuos mūsų tautiečiai sušelpė.

Taigi, savo piliečiams Lietuvos valdžia 
leturi pinigų, bet didybės ir puikybės jaus- 
no apsėsta randa šimtus tūkstančių švais- 
ytis paminklams kažin kur tai kitur. O ką 
au bekalbėti apie skolas. Su pagarba,

Dalia Pyragiūtė - Gordon

Gerb. Redaktore,
Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į Ritos 

Baltušytės straipsnį “Su seneliais ir ligo
niais”, atspausdintą “Mūsų Pastogės” Nr. 42, 
2003.10.24. Šio straipsnio įžanga sukelia 
įspūdį, kad rasime plačiai apibūdintą Austra
lijos moterų soc. globos draugijų veiklą. 
Tačiau čia p. Rita Baltušytė aprašo tiktai 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos Draugijos nares ir jų veiklą. Minėdama 
Melboumą, ji rašo: “Melbourne nepailstama 
ligonių lankytoja yra Halina Statkuvienė, 
jos netrukdo nė tas, kad būdama garbingo 
amžiaus naudojasi didmiesčio visuomeni
niu transportu”. Pilnai sutinku su šiuo p. 
Halinos apibūdinimu! Kodėl užmiršote Mel
bourne Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos darbus šioje srityje?

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad 1953 
metais p. Danutė Simankevičienė įsteigė Mel
bourne Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugiją. Nuo tada Draugijos narės lanko ir 
padeda prižiūrėti Melboumo ir Viktorijos 
valstijos senelius,, ligonius ir taip pat, pagal 
išgalę, padeda vargšams ar šiaip į nelaimę 
patekusiems lietuviams čia ir Lietuvoje.

Intensyvus lietuvių kalbos ir kultūros 
žiemos kursai VDU

Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, organizuojami Inten
syvūs lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai. Universitetas 
turi patirties organizuojant lietuvių kalbos kursus ir semestro/ 
metų trukmės studijas užsieniečiams bei užsienio lietuviams. 
Visi studentai ir kursų dalyviai puikiai įvertino dėstytojų kom
petenciją ir bendrą kursų organizatorių darbą. Kiekvienas kursų 
dalyvis turi galimybę susitikti su įvairiais žmonėmis iš viso 
pasaulio, tad tikimės, kad ir šiais metais daug žmonių norės 
praleisti dvi puikias žiemos savaites Vytauto Didžiojo 
universitete.

Laikas: 2004 m. sausio 13 d. - sausio 27 <L
Trukmė: 2 savaitės
Kaina: 900 Lt - 260 EUR (1 EUR - 3,4528 Lt)
Registracijos mokestis: 100 Lt - 30 EUR

Lietuvių kalbos paskaitos vyksta rytais nuo 8.30 iki 12 vai. Sudaromos 3-jų lygių grupės: 
pradedančiųjų, vidurinio lygio ir pažengusiųjų. Iš viso lietuvių kalbos paskaitų skaitoma 55 
akademines valandas. Po pietų kursų dalyviai renkasi vieną iš dviejų paskaitų blokų:

1) Kultūra, literatūra ir menas;
2) Istorija ir politika.

Po paskaitų rengiamos išvykos į istorines Kauno vietas, muziejus, alaus daryklą, keramikos 
arba stiklo gamybos įmones. Lankymasis dailininko dirbtuvėje, tarptautinis vakarėlis su 
tradicinėmis įvairių kraštų dainomis ir valgiais, lietuviškų cepelinų puota, žaidimas su kėgliais 
- tai tik keletas laisvalaikio leidimo būdų. Savaitgalį rengiama ekskursija į Lietuvos sostinę 
Vilnių, Trakus, Palangą, Šiaulius ir Kryžių kalną, Aukštaitijos arba Dzūkijos nacionalinius 
parkus. Daugiau informacijos apie Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus bei Baltijos 
studijų programą galima rasti interneto puslapyje: www.vdu.lt/LTcourses/

Ugnė Mišeikytė

“Mūsų Pastogės” loterijos laimėtojai
Aukso monetą laimėjo bilietas nr. 0195 - V.Kaye (Kaminskienė), Ashcroft, NSW. 
Liet. 50 Lt sidabro monetą laimėjo bilietas nr. 3386 - B.Tirilis, Glenorchy, Tas. 
Liet 10 Lt sidabro monetą laimėjo bilietas m. 3165 - V.Vasiliauskas, Rostrevor, SA.
Liet, meno dirbinį laimėjo bilietas nr. 0305 - J.Ankutė, Carlingford, NSW.

Dabar socialinės priežiūros ko-ordinatorė 
yra p. Bronė Staugaitienė. Jai padeda keletą 
Draugijos narių.

Nijolė Kairaitienė, 
Melboumo Soc. Globos Mot. D-jos sekretorė

MP gavo vienos skaitytojos eiliuotą ap
mąstymą apie Sydnėjaus Lietuvių Klubą. 
Siūlome ir kiliems pasiskaityti. Red.

Jau benamiai...
(Nostalgija)

Laiške parašyta, kad spalio dešimtą - 
Senojo Klubo dienos labai rimtos.

Kad East Terrace yra jau parduota, 
Meredith teisė visai atiduota.

Pradėsime Klubo naują etapą
Po naujais įstatais, po nauja strata.

Tik labai keista, kad planus rodo, 
Apie finansus - laiške nė žodžio.
Vytas klausia Petrą, Kazys - Maijoną, 
Ką Klubas darys su tuo milijonu!

Melbourne, Canberra protingai sus’tvarkę, 
O Sydney reikalai dar visiškai išsidraikę.

Suraukę kaktą klausia lietuvaičiai:
Kaip išsivers Klubas, ar geri bus skaičiai? 

Kur gi prisiglaus “Talka” ir “Pastogė”? 
Čia buvo taip sava, artima, patogu...

Kur gi choras “Daina” susės prie arbatos, 
Kavos, pyragų, ar bus po nauja strata?

Kur padėsim Klubo garsųjį knygyną, 
Juk naujasis Klubas neturės dar lentynų!

O samojiečiai apsčiai piniguoti, 
Ar norės jie naująjį Klubą nuomoti?

Ar dėl parkingo nebus ten peštynių,
Iki dabar juk ėjo netoli imtynių!

Ar narius kas pasveikins įprasta forma, 
Ar menedžeris “on duty” dėvės uniformą? 
Statybos biznieriai, girdim, rankomis ploja, 
Kad bus gero pelno ne viens milijonas.

Direktoriai ramina narius nenus’minti, 
Tik senojo Klubo “good days” prisiminti...

Paliutė

Ted Reilly:
Tęsinys,
pradžia MP Nr. 40

When I was taken to 
Grūtas Park on Sunday 
to see the remnants of a 
lost religion, what struck 

me as the worst obscenity was the ditch This 
abutted the prisoners’ makeshift camp. A 
tangle of barbed wire and a watch-house were 
to be expected. Russian-language music and 
statistical announcements crackled over the 
public address system. Statues of Lenin, Marx 
and of local collaborators kept watch but the 
ditch just glowered. Clumps of grey algae 
clung to twigs and roots. About three metres 
across, it would have been impossible to jump 
and hard to bridge. It was another three metres 
deep, with almost vertical banks, impossible 
to scramble up and over. A swim in the ditch 
would have been something less than 
exhilarating: if not the guards, then the 
mosquitoes, or the ice.

During my last session in the bath house, 
I saw a small fly wander in and land on the 
partition just across the corridor. How it had 
entered the building can only be guessed at, 
as every entrance is a double door, and it’s 
not the season for flies. Perhaps he was 
curious, or just enjoyed being in a warm room. 
It had been raining again, and the previous 
week’s warmth had dissipated. This time my 
bath was much warmer. I sank deeply as I 
could, water lapping the bath’s lip. This 
session costs 12 litai, or $AU6: the vertical 
bath 14Lt. Mud bath, another 14Lt, or a full 
hour session in the big pool and sauna with 
all the jets swirlingaway ata mere 25Lt. The 
latter is starting to appeal to my sybaritic 
sensibility. Only on my last day here, would I 
discover that the Sanatorium “Lietuva” has 
an 18-metre pool where one could swim for 
6Lt. an hour. The doctor who examined me 
before the first session walked past. Back 
stooped, engrossed in a clip-board, she noticed 
nothing. Unlike the attendants and the other 
doctors, all the staff are women, except for 
the chief in his big white gown. My doctor 
never smiles. She reminds me of Putin. 
Again, the faint smell of sulphide from the 
mud bath: the fly was still buzzing around 
the corridor. A towel flicked.

It’s been raining again. Along the 
roadsides, puddles have formed and the 
asphalt is covered by a creamy film. 
Pedestrians avoid being splashed by passing 
cars. A thick matting of damp autumn leaves 
is spread over park lawns and the small river 
races under the town bridge towards the lake. 
Everyone is rugged up. Wind tugs at a line of 
birches. Dr. Živago is writing to his Larissa. 
Some birds, looking something like stout 
magpies, dig into the softened earth for grubs. 
They insist on their place, and I skirt around 
them. Schoolkids start homewards, it’s only 
1:30 p.m. By the time I’m out of the post office, 
postcards sent to the four comers, there’s a 
burst of sunshine for a half-hour: time for a 
quiet stroll, a black coffee, get ready for 
tonight’s classes.

Apples and Bread
She sits at the back of the class, and has 

come every night for the month of introductory 
lessons. She attends the second class, from 
5:30 to 6:30 p.m., despite working a long day 
in a yet unheated office. This woman must be 
in her fifties and is trying to learn English 
from scratch. She’s as small as my 
grandmother, and her face is deeply engraved 
with worry-lines. Her back is bent as though 
she’s carrying a bag of unwashed spuds. I 
know that if I were to administer some test, 
she would do well enough on comprehension 
of a simple passage taken from the materials 
we have worked through so far. But to shape 
the strange consonants and unpredictable 
vowels of English is a painful struggle. She 
waits until everyone has left, is slowest to put 

įspūdžiai Lietuvoje 
on her heavy raincoat, then she comes up to 
the desk. “Mister Teacher”, the quietest 
whisper, “I brought some apples for you”.

I accept these apples and put them into 
my carry' bag. Back in the apartment I still 
have bowls of apples, plates of late-picked 
grapes given by another student, the remnants 
of the apple cake from last week, and a vase 
of flowers still keeping their shape from 
International Teachers’ Day. Each night 
Aldona or Svetlana, the course organisers, 
bring me bread rolls or biscuits. I am flattered, 
a little embarrassed but grateful because back 
in Australia it is very rare for students to offer 
a teacher any sign of thanks during the year - 
you’re just part of the furniture.

I do like International Teachers’ Day. It 
formalises matters. Here it’s held on the first 
Friday of October, and the whole community 
joins to celebrate the work done by teachers 
at all levels. Small gifts of flowers are offered, 
school concerts are held, and local assemblies 
pass resolutions thanking teachers for their 
work in past years. Teachers walk home from 
school, or take the public bus, holding sheaths 
of flowers. They’re acknowledged by their 
neighbours with nods, quiet smiles. Hope 
blooms on a chilly Autumn day.

This is a country that does take its 
education programs seriously. There is so 
much to be done as they prepare for full 
membership in the European Community. Not 
just in terms of banking, refurbishing 
transport and communications infrastructure, 
but in reforming education provision. The 
process was started when K. Platelis was 
Minister for Education, and has continued 
under successive administrations. Just what 
will be done and how it will be effected is a 
local issue, but I would expect that the 
authorities will be looking very closely at 
western European models of provision and 
syllabus. Despite the current noises coming 
out of the New Labour government in 
England, I’m beginning to wonder if 
authorities in the European Commission are 
starting to dream of common processes for 
the final years of secondary schooling and 
movement into tertiary education. Probably 
not, as Europe is too diverse for a single 

• educational standard to be imposed.
Evolution, especially in education, is slower 
and perhaps more painful than a dictated 
political solution, and I doubt if Lithuania is 
willing to be dictated to. But, as the teachers 
at the “Atgimimo” [Renaissance] Secondary 
School commented, “We now have the burden 
of thinking for ourselves”, and that’s a 
dangerous process, for to think independently 
means you must ask questions.

So, I have been requesting these adult 
students, after seventeen hours of immersion 
in English language, to ask. me questions, 
rather than listen and recite. The questions 
come slowly at first. “Does it snow?”, “How 
big is Geelong?”, or “What nationalities are 
there in your country?” That last question 
leads me on to explain something about post
War immigration and refugee policies, and 
about Geelong’s complex society, and our 
Pako Festa. Next question: “Have you been to 
Trakai, and did you like it?” - that’s easy to 
answer. I know the son of the architect, 
Landsbergis-Žemkalnis, who was responsible 
for the restoration of the country’s ancient 
capital, and having seen the still-ruinous state 
of the ancestral O’Reilly castle in County 
Cavan, I want to talk about the need to restore 
and rebuild. I’m asked about my trip into 
Kaunas, what I saw there, what I liked. I 
describe in enthusiastic detail the farmers’ 
displays and folkloric groups’ singing.

The class leaves, and I have a quarter of 
an hour to drink some coffee and eat a 
sandwick Tonight’s bread tastes of rye. It’s a 
flavour that took some getting used to when 
first encountered forty years ago.
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

kur -

Lietuviška medžio dirbinių sodyba
Jau kuris laikas Sydnėjuje studijuoja iš 

Kauno atvykusi Ieva Pašukevičiūtė. Viešėda
mas Lietuvoje aplankiau netoli Kauno esan
čio susivienijimo “Sodai” bendrijos “Neringa” 
sodybas. Čia savo, tiesiog lietuviškai pasakišką 
sodą turi ir Ievutės seneliai - (dailininkas ir 
mokytoja-architektė) Antanas ir Dalia Pašuke- 
vičiai. 1974 m., dar nebūdami pensininkai, 
šioje vietoje jie gavo žemės sklypą. Kad turė
tų kur apsistoti ir neatsiliktų nuo anksčiau čia 
gyvenančių kaimynų jie paty s, kaip sako, 
surentė namą. Vėliau, po valdiškų darbų, ypač 
vasaromis, pamažu prasidėjo viso sodo gra
žinimas.

Įvažiavęs į šią sodybą, jau nuo pat pirmų
jų minučių ir pirmųjų žingsnių žengiant pro 
sodybos lietuviškų ornamentų vartus, nega
lėjau patikėti, kad nesu kokiame nors lietu
viškame muziejuje, o esu tik kaimo sodyboje. 
Jau nuo pat pirmųjų kūrimosi dienų mano 
bendravardis Antanas savo drožiniais pradė
jo puošti ne tik savo namą, bet ir kiekvieną 
sodo kampelį. Būdamas bajoriškos kilmės, 
kaip juokaudamas man sakė, čia jis buvęs tik 
savo žmonos architektės projektų atlikėjas, o 
jai naujų idėjų niekada nepritrūko.

Įeinant į sodybą, prie gražios ornamen
tinės tvoros ir už aukštokų puikiais drožiniais 
papuoštų vartų, svečius, o šį kartą ir mane, 
pasitiko tarsi iš grafo Tiškevičiaus parko Pa
langoje atkeliavusi Birutė. Toliau, ypač gra
žiame gėlyne, kurį prižiūri šeimininkė Dalia, 
nes. pagal ją. vyras žemei yra alergiškas ir 
rūpinasi tik savo medžio dirbiniais, stovi 
šventos Uršulės skulptūra (idėja iš Petro ir 
Pbvilo bažnyčios). Dar toliau - iš lietuviškos 
pasakos Eglės ir keturių jos vaikų skulptūros. 

o aplink jos kojas raitosi žaltys. Truputį to
liau matyti meniškai padaryto liet, kryžiaus 
ir koplytstulpių kompozicija, pastatyta jau 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Sodybos 
šonuose matosi nuostabūs gėlių stovai, net 
neįsivaizduojama, elegantiškai padaryta prau
sykla, sūpynės, į kelmą panašus židinys, iš
dailintas šiltnamis ir net lietuviškais drožiniais 
papuoštas garažas su netoliese esančiu gėlių 
stovu, padarytu senovinės žvakidės pavyz
džiu. Aplink lelijomis pasidabinusį baseinėlį 
augą augalai, kuriuos šeimininkė atsivežė iš

įvairių Lietuvos kampų , nes pamačiusi ką nors 
gražaus ar įdomaus, ji visuomet tai veždavo 

namo ir pasodindavo savo 
sode, kurio ji savo gėlynui 
turi tik pusę (3 arus), o likusi 
sodo dalis yra daržas, vais
krūmiai ir vaismedžiai.

Nei vienam, nei antram 
dabar Sydnėjuje gyvenan
čios anūkės seneliams darbo, 
ypač vasarą, nepritrūksta. 
Antanas savomis rankomis
iš pušies ir ąžuolo su peiliu, 
grąžtu, pjūkliuku ir begaline 
meile tam lietuviškam dar
bui, dirba negailėdamas jė
gų. O jo puiki žmona Dalia 
gyvenimo džiaugsmą randa 
savoje sodyboje tarp tų gra
žių, jos išaugintų ir prižiūri
mų gėlynų.

Džiaugiausi viešėdamas 
ir maty damas šią puikią bei 
gražią lietuvišką sodybą. 
Manau, kad ir kiekvienas čia 
apsilankęs, stebėsis ir gėrė
sis šių auksinių lietuviškų 
rankų darbais. Nenuostabu, 
kad konkursinėje apžiūroje 
“Mėgėjiški sodai” Paškevi
čių sodyba buvo šio konkur
so nugalėtoja. Sveikinu ir aš

Ant. Pašukevičiaus drožinėtas kryžius ir koplytstulpiai. iš tolimos Australijos.
Krepšinio šokėjos

Krepšinio mėgėjai čia, Australijoje, Eu
ropoje ar Lietuvoje rungtynių pertraukų metu 
žavisi gražių merginų atliekamais šokiais. 
Lietuvoje pačios populiariausios yra Klaipė
dos universiteto šokėjos. Jos yra profesiona
lės ir yra pakviestos šokti per Kauno “Žal
girio” rungtynes, o ši komanda yra šįmetiniai 
Lietuvos vyrų čempionai. Su dideliu pasise
kimu lietuvės krepšinio šokėjos šoko ir pasku
tinėse Europos vyrų krepšinio pirmenybėse, 
kai Lietuva tapo Europos čempione. Žaidžiant 
Europos klubų vyrų pirmenybėse, kiekviena 

komanda turėjo pristatyti savo šokėjų grupę. 
Po pradinių varžybų buvo atrinktos keturios 
geriausios grupės - Maskvos, Liublianos, 
Berlyno ir Kauno šokėjų grupės. Nugalėto
jomis tapo Maskvos šokėjos, o lietuvaitės 
atsiliko tik pora taškų ir liko antroje vietoje.

Dauguma iš dabartinių šokėjų buvo spor
tininkės, todėl sportas joms ir dabar yra labai 
svarbus. Nesvarbu kiek laiko per pertraukąjų 
šokis trunka, jis yra specialiai rengiamas. 
Šokis turi trukti nuo švilpuko iki švilpuko, o 
jeigu būtų uždelsta nors keletą sekundžių, tai 
reikėtų mokėti baudą, nors to dar neatsi
tiko. Šokėjos sako, kad žiūrovų palaikymas 
joms yra labai svarbus, malonus ir mielas. 
Todėl kuriant programą yra parenkama po
puliari. linksmą aistringa ir uždeganti mu
zika. Įsimylėti krepšininką dar joms neteko, 
nes jų darbas yra šokti, o krepšininkų - žaisti. 
Šeimos gyvenimas šokėjų taip pat dar ne
gąsdiną, nes visos yra jaunos ir apie tai dar 
negalvoja.

Daugiausiai Europoje išgeria 
anglai

Pagal atliktus Statistikos departamento 
tyrimus, Europoje anglai yra didžiausi mėgėjai 
išgerti, o anglės vejasi vyrus pagal išgeriamo 
alkoholio kiekį. Tačiau nors anglai ir išgeria 
dažniau, bet jie išgeria mažiau už kai kuriuos 
kaimynus kontinente Europoje. 40% anglų 
vyrų ir 22% moterų nuolat viršija sveikatos 
tarnybų leidžiamą išgerti alkoholio kiekį. Tuo 
būdu, jie viršija švedus, danus, vokiečius, 
italus ir prancūzus. □

Lietuviai krepšininkai 
žais B grupėje

Ištraukus burtus paaiškėjo, kad 
sekančiais metais Atėnų Olimpiadoje 
Lietuvos krepšinio komanda žais B 
grupėje, kurioje varžysis su Angolos, 
Australijos, Graikijos, Puerto Riko ir 
JAV krepšinio komandomis.

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP N r. 13
Iš tikrųjų nuo pat Vytauto atvykimo abi 

seserys žavėjosi dailiu Wehrmachto karinin
ku ir, kaip įmanydamos, stengėsi būti jam 
paslaugios ir malonios.

- Juk tau pasakojau, - bandė aiškintis 
Aldona, - po Linuko ligos nebegalėjau atlik
ti visų darbų, kuriuos man užduodavo.

- Na, mieloji, nelabai galiu įsivaizduoti 
tave šeimininkaujančią, ypač ūkyje.

- Nemanyk, daug ko išmokau.
- Tikrai?
Aldona priprato, ypač kai sirgo Linukas, 

instinktyviai pašokti iš lovos nuo kiekvieno 
menkiausio vaikų judesio: pakeldavo nuspir
tus patalus, patogiau paguldy davo, paglos
tydavo, paramindavo Dainelę. Ir dabar, gu
lint šalia vyro, įprotis pasiliko.

- Ak, nesikelk... palauk!
- Aš tuoj... Tik uždarysiu langą. Pučia 

Dainelei.
- Per daug paikini vaikus.
- Tai kad Linukas taip sirgo.
- Manai, kad tavo šokinėjimas kas mi

nutė iš lovos duos jiems sveikatos!..
Kai uždariusi langą grįžo į lovą, inty

mumo akimirkos buvo dingusios, Vytautas, 
atsukęs nugarą, apsimetė, kad miega.

Abu tylomis stebėjosi, kad turėjo kas
dien vėl mokytis kartu gyventi, iš naujo su
sipažinti, nors, kai buvo išsiskyrę, taip il
gėjosi vienas kito, troško būti drauge.

Vytautas kasdien susitikdavo su Matu, 
studijavo žemėlapius, planavo. Vieną dieną 
vyrai nutarė, jog atėjo laikas judėti. Kaip tik 
prieš kelias dienas pas Aldoną atėjusi 
Annerlė pranešė, kad viename ūkyje prie 
Niederalteicho skerdžiama kiaulė ir už ci-
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garetes galima gauti šviežių lašinių. Vyrai 
buvo atsivežę visą davinį cigarečių, ir abi 
šeimos įsigijo gražų gabalą šviežienos. 
Pirkinį reikėjo tinkamai paruošti vėlesniam 
naudojimui, o riebalus ištirpdyti. Darbui 
palengvinti Marelė Vargalams paskolino 
mažą elektrinę plytelę, kurios laidą Vytautas 
prijungė prie šviesos lemputės.

Vieną popietį Vy tautas išsivedė arklį 
pakaustyti į miestelį. Paguldžius vaikus 
pokaičio, Aldona griebėsi darbų: tirpdyti 
riebalus ir drauge ruoštis kelionei. Kol tirpo 
lašiniai, Aldona nuėjo į virtuvę atsinešti 
kibiro vandens, kad galėtų išplauti grindis, 
ant kurių vėliau ketino išdėstyti pakuoja
mus daiktus. Grįžusi rado Dainelę prabu
dusią. bet ramiai gulinčią lopšelyje, perstum
tame į naują vietą, prie palangės. Tikėda
masi, kad mergytė vėl užmigs, motina jos 
nekalbino ir ėmėsi plauti grindų. Netikėtas 
garsas privertė atsisukti. Dainelė stovėjo 
įsikibusi į užtvarėlę, o lengvas lopšelis bu
vo pasviręs į kambario pusę, link prausi
mosi spintelės, ant kurios stovėjo plytelė 
su keptuve ir įkaitusiais riebalais. Artelėjusi 
Aldona puolė sulaikyti svyrantį lopšelį, 
užkliudė plytelės laidą, keptuvė nuslydo, ir 
riebalai išsitaškė į visas puses. Aldona grie
bė vaiką ir ėmė plėšti nuo jos drabužius. 
Rankos neklausė, drebėjo, nesugraibė sagų. 
Iškreiptas, pamėlynavęs klykiančios mergy
tės veidelis atrodė nuplikytas. Šalia atsira
do staiga pažadintas irgi visu balsu šau
kiantis Linukas.

- Kas atsitiko? - tarpduryje pasirodė 
Katryna su Amalija.

- Vaikas! Vaikas! - šaukė Aldona. - Gel
bėkit vaiką! Nuplikiau riebalais!

Pagriebusios mergytę, per akimirką ją 

nurengė. Dainelė klykė dar smarkiau. Ka
tryna rūpestingai apžiūrinėjo nuogą be
siraitantį kūnelį.

- Bet... Nėra jokios žymės. Vaikui niekas 
neatsitiko!

- Ti pažiūrėkit į jos veidą! - netikėjo 
motina. - Pažiūrėkit galvelę! Verdantys 
riebalai ją visą aptaškė!

- Nusiraminkit! Niekas jai neatsitiko.
Bet Aldona negalėjo nurimti, norėjo pa

imti Dainelę iš Katrynos, bet rankos buvo 
nutirpusios. Pasilenkusi įsitikino, kad nie
kur nebuvo jokių nudegimų. Veidelis pamė
lynavo iš išgąsčio ir klyksmo.

Kai atsitiesė, pečius pervėrė aštrus 
skausmas.

- Jūs pati nusiplikėt, ne mergytė, - Ama
lija ranka palietė riebalais permirkusį 
megztinį.

Aldona nebesusigaudė, kaip seserys 
nutraukė megztinį, palaidinukę, marškinius. 
Nugara degė viena žaizda. Vos besuprato, 
kas dėjosi aplinkui. Katryna ramino vaikus, 
Amalija tvarkė kambarį, o ji, susitraukusi 
kiurksojo kambario viduryje, svyravo į šo
nus ir unkštė iš skausmo. Pasidarė silpna. 
Privesta prie lovos, norėjo kristi kniūbsčia, 
bet vos prisilietė paklodės ir, lyg iš naujo 
nudeginta, pašoko. Kai iš miestelio grįžo 
Vytautas, pusnuogė Aldona mažais žings
neliais trepsėjo ratuku kambario viduryje 
verkdama, nieko nematydama, nė negirdė
dama. Seserys pradėjo pasakoti, bet, metęs 
žvilgsnį, Vytautas pertraukė:

- Reikėjo kviesti daktarą! Važiuoju 
paskambinti. Padėkit jai!

Moterys norėjo padėti, bet nežinojo kaip. 
Aldona nesileido paliečiama, tik dejavo ir 
toliau trepsėjo ratuku.

- Reikėtų patepti aliejumi, - prisiminė 
Katryna. Amalija išėjo ieškoti ir suradusi 
supylė pusę butelio ant sužeistos nugaros.

Po poros valandų atvažiavo gydytojas.

Suleido skausmą mažinančių vaistų. Ant 
žaizdos uždėjo storą sluoksnį impregnuoto 
tvarsčio, paaiškinęs, kad tai - sunkiai gau
nami, specialiai karo lakūnams taupomi pir
mosios pagalbos tvarsčiai.

- Jei būtumėt iš karto nurengę, tik pa
viršius būtų nudegintas, dabar pasidarė 
gilios žaizdos. Kodėl jūs pati nenusivilkot?

- Nesupratau iš karto. Maniau, kad vis
kas kliuvo vaikui.

- Be to, ant atvirų žaizdų negalima pilti 
aliejaus. Jei žaizdos nepradės sausėti ir gyti, 
reikės paviršių valyti. Neišsigąskit, tai 
pagreitins gijimą. Bet gal to neprireiks. Tu
rėsim stebėti.

Atsisukęs į Vytautą gydytojas pridūrė:
- Manau, kad iš karto turėtumėt vežti į 

ligoninę, bus tikriau ir...
- Ne, - pertraukė Aldona, - į ligoninę 

nesigulsiu. Mes rengėmės rytoj išvažiuoti.
- Jūs patys geriau žinote, kaip elgtis, - 

gydytojas suprato ir nebandė perkalbėti. - 
Rytoj tai tikrai neišvažiuosit. Atvyksiu per
rišti. Tikėkimės, kad nebus užkrėtimo. Sten
kitės nejudėti.

Kitą dieną gy dytojas atvežė atsarginių 
tvarsčių, paaiškino, kad juos reikia kasdien 
keisti.

- Jei tik pastebėsi!, kad žaizdos nors kiek 
pradeda pūliuoti, skambinkit man. O jei jau 
būtumėt iš čia pajudėję, tuoj pat ieškokit gy
dytojo. Be jo neapseisit. Geriau anksčiau, 
negu vėliau.

Atsisveikindamas Vytautui parodė, kaip 
naudotis tvarsčiais, paliko dar du buteliukus 
vaistų, o ligonei patarė kuo ilgiau nesikelti.

Prabėgo kelios dienos. Vytautas slaugė 
žmoną kaip išmanydamas. Atėjo Dana pa
globoti vaikų ir išvirti valgio. Vieną popietį 
atvažiavo ir Matas, išsivedė Vytautą pakal
bėti į kiemą.

- Kas atsitiko? - paklausė Aldoną kai 
jis sugrįžo.. ’ > ■ Tęsinys kitame AfPNr. ■
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven”

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at June 30, 2003

ACCUMULATED.FUND5
Members' Entrance Fees 
General Funds

BEEBES]
NON-CURRENT ASSETS
Plant & Equipment

Less: Accumulated Depreciation

2003 
$

5 050
7431 

$12481

2002 
$

5 050
2 817

$7 867

Australian Lithuanian Foundation Inc.

CURRENT ASSETS
Cash on Hand

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

TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions "Our Haven" 
Advertising Charges

TOTAL CURRENT ASSETS

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors
Subscriptions Paid In Advance

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES

16 239
13 851
2 388

100

582

6 381
11 208
18 171

9246 
.3.450 
12 696

30 867

3 785 
17 089

20 874
$ 12481

15 810 
11969 
J_841

___ LOO

18

2 355
10 864
13 237

8 195
3 445

11640

24 877
28 818

5 258
15 693

20 951 
$_7.86.7

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522087 
Statement of Financial Performance for the Period Ended June 30, 2003

Subscriptions „Our Haven" 
Advertising Revenue 
Interest Received

es
;oirn ,Editors Remuneration , ( ,

Typesetting
Administration & Despatch 
Postage
Printing Materials
Printing Costs 
Office & Related Expenses 
Telephone
Internet
Insurance - Workers* Compensation 
Repairs & Maintenance 
GST
Depreciation

2003
$ . : į 

44010
6248

' ■ "-1'- -344-
$ 50602

.14760.
5140
7293

15 674
377

22748
1387
1018

375
860
329
407

1882

ESSOFREVENUE
72190
21588

$ 50602

2002 
$ 

37421
6 667

‘■m ^402' 4'->Qcrtu
$ 44 490

15 000
7 140
7 554

16 678
395 

23 903
1367
1331

366 
930 
120

(116)
1 882 

76 550 
32060

$ 44490

ACCUMULATED
Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations, Bequests, 

Fund Raising Activities

Plus: New Member Fees

Less: Trading Deficiency
BALANCE AT «i» OF PERIOD

7 867

26 202

34069

21 588 
$ 12481

23 383

16519

____ 25
39 927

32060
$ 7 867

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 U-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

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

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 skaitlingįau dalyvauti.

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

Kariuomenėš Šventė Sydnėjuje "
Kariuomenės Šventė yra nukeliama į 2004 metų sausio 11 dieną: Kartu bus 

paminėta ir Sausio Tryliktoji. Ramovėnų Valdyba

ALFAS kviečia visus Australijosjįetuvių 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 S30 metinį mokestį.
Iki malonaus pasimatymo 53 Sporto Šventėje Geelonge.
Su sportiškais linkėjimais - ALFAS Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus lietuviams
Pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad sekančios pamaldos lietuviams įvyks 

sekmadienį, gruodžio 7 dieną, įprastu laiku.
Po pamaldų parapijiečiai kviečiami apsilankyti Parapijos salėje, kur vyks kun. Roger 

Bellemore SM išleistuvės. Tuo pačiu susitiksite su iš Europos sugrįžusiu kun. Jonu 
Stankevičiumi, kuris sutiko aptarnauti lietuvius sekančiais metais. Išleistuvėms ruošiamos 
suneštinės vaišės. Dalyviai prašomi atsinešti po “lėkštę”.

Jau yra gautos Kūčių plotkelės - kalėdaičiai, kuriuos galima gauti ar užsisakyti pas 
Danutę Ankienę tek: 9871 2524. Parapijos Taryba

Šermenų tvarka Melbourne Lietuvių Klube
Melbourne lietuviai jau nuo seno įprasta tvarka Klubo patalpose palydi į amžinybę savo 

artimuosius. Teko pastebėti, kad kai kurie šermenų rengėjai įeina į Klubą niekam apie tai iš 
anksto nepranešę ir pradeda „šeimininkauti“ negavę Klubo Valdybos leidimo ir net nepatikrinę, 
ar Klubo patalpos yra laisvos. Toks elgesys apsunkina Klubo priežiūrą. Asmenys ar organizacijos, 
atsakingos už šermenų paruošimą, privalo apie tai iš anksto pranešti baro vedėjai p. Rūtai 
Kemėšytei tek: 9346 9605, arba Klubo patalpų administratoriui p. Zigmui Augaičiui tek: 
9889 4721. Klubo Vhldyba prašo ateityje visus šermenų (kaip ir visų kitokių subuvimų rengėjus) 
prisilaikyti įprastų Klubo naudojimosi taisyklių.

Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba

Gerbiami Melbourne 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 mėn. 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

PATAISYMAS
MP Nr. 44,3 psl. tilpusiame straipsnyje “Canberros Liet. Bendruomenės Sąjungos me

tinis susirinkimas” neteisingai buvo nurodyta Sąjungos sekretorės pavardė. Canberros Liet. 
Bendruomenės Sąjungos sekretorė yra Barbara Šilinis.'? ' ’• ■ i’." '

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Mūsų Pastogė Nr. 46, 2003.11.21, psl.7
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Sydnėjaus liet choras “Daina “, vadovaujamas Birutės Aleknaitės, 
talkininkaujant Justinui Ankui, kviečia į 

įMETIlNJ 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.
Choras jau yra pakėlęs sparnus sekančiais metais aplankyti Tasmanijos lietuvius.

Bet kokia Jūsų parama palengvins choristų kelionę į Tasmaniją.
Laukiame svečių iš arti ir toli.

Choro “Daina” Valdyba

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

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

E-mail: slc@Iithuanianclub.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 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Maloniai kviečiame į

Geelongo liet, choro “Viltis” 
koncertq,

sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. po pietų, Lietuvių Namuose, Pettitt
Park Hali, Beauford Avė, 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”

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 lankytis 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 
tek: 0414 218 633.

Sekmadienį, gruodžio 14 d. _ Kalėdinė eglutė

! Apsilankykite “Algio garaže” !
(garage sale) 

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

Trečiadienį, gruodžio 24 d. - Kūčios

Tern Depos :s

Our new deposit 
rate is here 
from $500 upwards 
Unbeatable!

Sekmadienį, lapkričio 23 d., nuo 1 vai. p.p. iki 6 vai. p.p. Klube bus 
išstatyti naujo klubo išplanavimo brėži
niai. Kviečiame Klubo narius apsilankyti ir juos apžiūrėti.

Sekmadienį, lapkričio 30 d., ir sekmadienį, gruodžio 7 <L, 2 vaL p.p. 
Klube bus rodomas videofilmas iš Europos krepšinio 
čempionato varžybų (Lietuva - Europos krepšinio čempionė). 
Kviečiame pasižiūrėti.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Withdrawals may be made iron 
lean deposes before maturity dale 
In seen cases atf 05% is payable 
or me eithdrawr sum

Cn<a A.scoLnts

12 month 5.1% )
A_r.~ jMd

6 month 4.6% >
AZZMK 
ninonurn$500

Smooth
4.2% '

$5,000 + 2.0%

$1,000 to $4,999 1.5%

$10 to $999 1.0%

YoutVKds Account 2.0%

Lithuanian (^operative CledH Society Taria’ LM

Meiakte (06)8362 7377
Mdboume (03)9328 3466
Sydney (02)9796 8662 talka@access.net.au

2004 m. Renginių Kalendoriaus 
Adelaidėje sudarymas

Adelaidės lietuvių bendruomenės ateinančių metų Renginių Kalendoriaus 
sudarymo susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 28 dieną, penktadienį, Lietuvių 
Namuose, Norwood. Susirinkimo pradžia 7.00 vai. po pietų.

Organizacijų atstovai kviečiami dalyvauti.
Jūratė Grigonytė, pirmininkė

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

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 
(Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.) ne vėliau kaip septynios dienos 
iki metinio susirinkimo.

3.30 vai. p.p., po metinio susirinkimo, taip pat viršutinėje Klubo salėje vyks 
Sydnėjaus Lietuvių Informacijos Centro (SLIC) internetinės svetainės 
pristatymas. Lauksime gausiai apsilankant!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

ir šiais metais dar išeis tik 4 “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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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