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kaip iki šiol buvo oficialiai skelbiama) atgauti 
su pelnu. Vadinamojoje sutartyje numatyta 
punktų, kuriuos turi įvykdyti R.Paksas ir 
J. Borisovas. Pavyzdžiui, tame dokumente ra
šoma. kad pastarasis įsipareigoja išmokti lie
tuvių kalbą J.Borisovui neva garantuojamas 
prezidento patarėjo postas, rinkimų kampa
nijai skirtų pinigų grąžinimas su pelnu ir kt.

Apklausė Prezidentą
Vilnius, lapkričio 17 d. (ELTA). Preziden

to Rolando Pakso apklausa byloje dėl vers
lininko Jurijaus Borisovo grasinimų R Fak
sui, vidudienį prasidėjusi Prezidentūroje, 
truko beveik pusketvirtos valandos.

Apklausoje dalyvavo Vilniaus miesto 2- 
osios apylinkės teisėjas Valdas Petraitis, Ge
neralinės prokuratūros Organizuotų nusikal
timų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras 
Mindaugas Dūda ir grasinimais Prezidentui 
įtariamas verslininkas J. Borisovas su savo 
advokatu Adomu Liutvinsku. Apklausą pro
tokolavo teismo sekretorius.

Po apklausos R Paksas. žurnalistų pa
klaustas apjie apklausą, pasakė, kad “ji praėjo 
labai gerai Prezidentas ir toliau buvo labai 
lakoniškas, - jis tepasakė, jog nei jis J. Bori
sovui, nei J. Borisovas jam jokių klausimų 
nepateikė. □

V.Landsbergis apie skandalą

kSh Lietuvos įvykių apžvalga
Patikrinti 
konsulatai

Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Anta
no \hlionio pavedimu. 
Užsienio reikalų minis
terijos Vidaus audito 
skyrius ir Generalinė 
inspekcija patikrino

Lietuvos diplomatinių atstovybių Rusijos 
Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje kon
sulinę veiklą. Apibendrinus per patikrinimą 
surinktus duomenis, šie autoritetai pateikė 
rekomendacijas kaip tobulinti konsulinį dar
bą. Taip pat buvo nustatytos priežastys, dėl 
kurių buvo piktnaudžiaujama išduodant 
Lietuvos vizas.

Pranešime konstatuota, jog buvę septyni 
URM darbuotojai (URM Konsulinio depar
tamento direktorius Gediminas Šiaudvytis, 
Lietuvos generalinis konsulas Sankt Peter
burge Gintaras Ronkaitis ir vicekonsulas Da
rius Ryliškis, ambasados Rusijoje antrasis sek
retorius Semionas Dančenka. konsulato So- 
vietske konsulas Saulius Turskis, ambasados 
Baltarusijoje patarėjas Linas Vilcntukevičius 
ir antrasis sekretorius Ričardas Ramoška) 
sistemingai pažeidinėjo užsienio reikalų mi
nistro bei ūkio ministro nustatytą vizų išda
vimo tvarką ir tokiu būdu buvo sudarytos 
sąlygos neteisėtam konsulinių pareigūnų 
pasipelnymui.

Pateiktos rekomendacijos buvo perduo
tos Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytai 
darbo grupei, kuri įpareigota parengti ati
tinkamus teisės aktų , liečiančių vizų išdavimo 
tvarką, pakeitimo projektus.

Nors penkių iš minėtos grupės buvusių 
diplomatų skundus dėl neteisėto atleidimo iš 

pareigų ir dėl grąžinimo į buvusias pareigas 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 
atmetėjau spalio mėnesį, likusieji du (Darius 
Ryliškis ir Ričardas Ramoška) vėl kreipėsi į 
Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydami jiems grąžinti teisę dirbti su vals
tybės paslaptis sudarančia informacija, kurią 
jie prarado atleidžiant juos iš diplomatinių 
pareigų. Teismui grąžinus šią teisę, jie vėl 
galėtų pretenduoti į kokį nors postą URM bei 
jos padaliniuose.

Prieš nagrinėjant šias bylas, teismui reika
lingas Valstybės paslapčių koordinavimo ko
misijos pranešimas apie buvusių diplomatų 
piktnaudžiavimo vizų išdavime veiklą.

Signatarams - valstybinės rentos
Šių metų spalio mėnesį priimtas įstatymas 

suteikia 1990 m. kovo 11-ąją už Nepriklau
somybės Atkūrimo Aktą balsavusiems Aukš
čiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo depu
tatams (signatarams) teisę gauti 50% dabar
tinių Seimo narių atlyginimo dydžio valsty
binę rentą (pensiją). Rentos vertė yra 2 000 
litų per mėnesį ir yra septynis kartus didesnė 
nei Lietuvos pensijos vidurkis. Signatarui 
mirus, dalį jo mokomos rentos turės teisę gau
ti jo žmona ir vaikai.

Rentos dydis, kartu su anksčiau suteik- 
tom signatarų privilegijom, t.y. lengvatinė
mis sąlygomis gauti automobilius ir įsigyti 
žemės sklypus, kuriuos parduodant galima 
stambiai pasipelnyti, yra susilaukusi visuo
menės pasipiktinimo.

Grupė parlamentarų - socialliberalas Ro
landas Povilionis, liberalcentristai Gintaras 
Šileikis, Algis Kašėta, Jonas Čekuolis ir Jurgis 
Matulevičius, krikdemas Petras Gražulis ir 
socialliberalas Vasilijus Fiodorovas dar spalio

Nukelta į 2 psl

NERAMIOS DIENOS

Iškilo nauji 
dokumentai

Pagal spaudą, daugėja įrodymų, jog Prezi
dentą R.Paksą ir J.Borisovą sieja glaudūs 
ryšiai. Įtarimus, kad Prezidentas yra artimai 
susijęs su kontrabanda sraigtasparnių dali
mis kaltinamos bendrovės “Avia Baltika” 
vadovu patvirtina per kratas pas J.Borisovą 
rasta jo ranka rašyta R Pakso charakteristika 
bei rinkiminis susitarimas.

Generalinio prokuroro pavaduotojas Gin
taras Jasaitis patvirtino, kad prokuratūra turi 
kompiuteriu parašytą vadinamąją sutartį, per 
kratą aptiktą pas J.Borisovą. Jis sako, kad 
dokumentu to rašto vadinti negalima, nes nėra 
jokių parašų. Tai panašu ir į sutartį, ir į J.Bo- 
risovo veiksmų planą prieš bei po prezidento 
rinkimų. Bet, kaip jis sako, tai gali būti ir 
“Šiaip J.Borisovo pamąstymai ”.

Kilus skandalui, tiek Prezidentas RPak- 
sas, tiek jo rėmėjas J. Borisovas paneigė pasi
rašę kokią nors sutartį. Tačiau tame niekieno 
nepasirašytame rašte, kurį turi prokuratūra, 
yra labai įdomių dalykų. Pavyzdžiui, planuo
jama po sėkmingų RPaksui rinkimų kampa
nijai skirtą milijoną JAV dolerių (o ne litų, 

(BNS). Prezidentas Rolandas 
Paksas tapo Rusijos specialiųjų 
tarnybų parengto plano auka, 
Lenkijos dienraščiui “Gazeta Wy- 
borcza” sakė Seimo narys Vy
tautas Landsbergis. “Lietuvai 
gresia ne Rusijos nusikaltėliai, 
o šią šalį valdanti partija, kitaip 
sakant, Liubiankos žmonės” - sakė jis pri
durdamas, kad, jo nuomone, dėl skandalo 
Prezidentas turėtų atsistatydinti.

Jo nuomone, Lietuvai atskleidžiant Prezi
dento aplinkos ryšius su Rusijos nusikaltė
liais didelę paramą suteikė JAV specialiosios 
tarnybos, nors ir Lietuvos valstybės saugu
mo departamentas dirba labai gerai.

“Amerikiečiai paprašė mūsų specialių-

Kaip “griovė”
Praėjusių metų pabaigoje, Prezidento rin

kimų metu, buvo pasklidę gandai, kad ban
krutuoja Vilniaus bankas. Dabar šios paslap
ties skraistę praskleidžia Valstybės saugumo 
departamento įrašyti pokalbiai telefonu tarp 
dosniausio Rolando Pakso rėmėjo Jurijaus Bo
risovo ir buvusio Prezidento patarėjo nacio
nalinio saugumo klausimais Remigijaus Ačo.

Pasak Seimo komisijos vadovo Aloyzo 
Sakalo, gandus apie Vilniaus banką skleidę 
asmenys jau yra nustatyti. Jo nuomone, 
straipsniais apie Vilniaus banką norėta sukel
ti sumaištį finansų rinkoje ir pateikti nuo
monę, esą yra žmogus, kuris vienintelis šioje 
sferoje gali padaryti tvarką. A. Sakalas ne
abejojo, kad tai galėjo turėti įtakos Preziden
to rinkimų, kuriuos laimėjo R.Paksas, rezul
tatams. Tą rytą, kai nemokamai imta dalyti 
milžinišku tiražu išleistas „Vikaro žinias“, 
Lietuvoje kilo sąmyšis. Tame numeryje buvo 
išspausdintas straipsnis “Velniai griebia 
Vilniaus banką”. Tuometis Prezidentas Valdas 
Adamkus pasikvietė VSD vadovą Mečį 
Laurinkų ir paprašė ištirti, kas bando sukel
ti žmonių nepasitikėjimą šalies finansų sis- 

jų tarnybų įspėti Prezidentą 
apie tai, kas vyksta jo aplinkoje, 
tačiau R.Paksas į tai nesurea
gavo ” - tvirtina V.Landsbergis.

“Paksogeitas” galėjo būti 
pavojingas tuo atveju, jeigu vi
si atskleisti faktai paaiškėtų 
ateinančių metų kovo ar ba

landžio mėnesiais - Lietuvos stojimo į ES ir 
NATO išvakarėse, nes tada kokia nors šalis 
galėtų įšaldyti Lietuvos narystės sutarties 
ratifikavimą”, - mano Seimo narys. Lenkų 
dienraščiui jis taip pat sakė, kad “Rusijos 
specialiųjų tarnybų tikslas - dominuoti 
buvusiose posovietinėse teritorijose, kokia
nors forma pririšti kaimynus prie Rusijos, tai 
bandoma padaryti Ukrainoje ir Gruzijoje ”,

Vilniaus banką
tema, nepaisydami galimų padarinių visai 
finansų sistemai. Vėliau apskaičiuota, kad 
Vilniaus bankui buvo padaryta pusės milijar
do litų žala.

Dabar užfiksuotame telefono pokalbyje 
girdėti, kad Prez. RPakso dabartinis patarė
jas Remigijus Ačas nurodo leidyklos sąskaitą, 
į kurią Jurijus Borisovas turi pervesti pinigus 
už laikraščio išspausdinimą.

Tuo metu Vilniaus bankas negriuvo. 
Tačiau specialiame laikraščio numeiyje tilpo 
straipsnis, kuriame buvo cituojamas Rolan
das Paksas: „Jeigu pasitvirtintų, kad vienas 
iš didžiausių bankų turi kokių nors proble
mų, tai būtų akivaizdus įrodymas, jog dabar
tinės valdžios šlovinamas „stabilumas“yra 
tiesiog kortų namelis. Aš garantuoju, kad 
man tapus valstybės vadovu bus sukurta 
griežtesnė bankųpriežiūros sistema. Manau, 
kad žmonių indėliai komerciniuose bankuo
se turėtų būti apdrausti visu šimtu procentų 
- ten sakė kandidatas Rolandas Paksas. 
Straipjsnis sukėlė įspūdį, kad jis gali būti 
finansinės padėties “gelbėtojas”.

Pagal Lietuvos spjaudą
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Lapkričio 18 d. 
į D. Britaniją vals
tybiniam vizitui at
skrido JAV prezi
dentas George W. 
Bush su žmona 
Laura, apsistoda
mas Buckingham 
rūmuose, kaip kara
lienės Elžbietos II 

svečias. Savo svarbioje prakalboje lapkričio 
19 d. prezidentas išryškino JAV užsienio 
politikos principus: daugiašališkumą. aktyvią 
kovą už taiką bei demokratijos plėtimą pa
saulyje. Jis palietė ir Izraelio-palestiniečių 
konfliktą, kreipdamasis į Izraelio vyriausybę 
su prašymu sustabdyti žydų sodybų plėtrą 
Vikariniame Krante. Prezidentas pasisakė ir 
pieš Izraelio statomą apsaugos sieną jos da
bartinėje formoje, kai kur giliai įsirėžiant į 
Vakarinį Krantą ir atkertant didelius palesti
niečių teritorijos plotus.
♦ ' Lapkričio 20 d. Izraelio min. pirmininkas 
Ariel Šaron. kalbėdamas viešai savo vizito 
Italijoje metu, atmetė prezidento George W. 
Bush sugestijas, liečiančias apsaugos sieną 
bei žydų naujakurių sodybų plėtimą.
♦ Lapkričio 20 d. užpuolikai apšaudė 
Jordano ambasadą Bagdade, nukaudami ją 
saugojusį policininką. Samana mieste Irake 
JAV kariai atrėmė užpuolimą ant civilinio są
jungininkų transporto vilkstinės, nukaudami 
10 užpuolikų.
♦ Lapkričio 20 d. Istambule al-Qaeda ir 
IBDAC teroristai susprogdino du sprogme
nimis pakrautus sunkvežimius, vieną prie 
britų konsulato, kitą prie britų nuosavy bės - 
HSBC banko. Žuvo 27 žmonės. 3 mirė vėliau 
nuo žaizdų. Sužeista virš 450 žmonių. Žuvu
sių tarpe buvo britų generalinis konsulas 
Roger Short bei australe Konsulato darbuo
toja Nazime Erkman. Maža turkų musulmonų 
ekstremistinė organizacija EBDAC (Islamo 
Didysis Rytinių Užpuolikų frontas) siekia 
Turkijoje įvesti religinį režimą Irano pavyz
džiu. Ji veikia kartu su tarptautine al-Qaeda 
oganizacija. Abi teroristinės grupės koopera
vo ir puolant žydų sinagogas Istambule 
lapkričio 15 d.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
mėnesį nesėkmingai kreipėsi į Prezidentą, 
prašydami šį įstatymą vetuoti, būdami įsiti
kinę "... jog šio įstatymo nuostatos, įparei
gojančios mokėti išskirtinę rentą grupei 
asmenų, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtin- 
tom socialinio teisingumo principui, nelei
džiančiam teikti jokių išskirtinių privilegi
jų ”. Parlamentarų manymu, įstatymas ne lai
ku "... išskyrė mažą grupę žmonių, gausian- 
čių solidžias privilegijas tuo metu, kai didelė 
dalis žmonių gyvena labai labai kukliai... ” 
Algis Kašėta prognozavo, kad įstatymas ne 
kartą atsidurs skandalų centre, nes neišven
giamai, suteiktomis privilegijomis bus pikt
naudžiaujama - "... koks keistuolis eis dirbti 
jei jis, pasinaudojęs įstatymu, gaus geresnes 
rentos pajamas ”.

Grupę parlamentarų stebina tai. kad Sei
me, vykstant šio įstatymo diskusijoms, nė 
vienas iš galimų į ją pretendentų neparodė 
kuklumo, kokiu nors būdu nesipriešino, kad 
visuomenę papiktinęs įstatymo projektas bū
tų grąžintas Seimui bent patobulinti.

Šis prieštaringai vertinamas įstatymas vėl 
patraukė visuomenės dėmesį, nes vienas sig
nataras yra įtariamas nusikalstama veikla.

Laikinoji komisija darbo nebaigė
Iki Kalėdų savo darbą turi baigti Seimo 

laikinoji Komisija, pernai sukurta ištirti 
“Mažeikių naftos” privatizavimo aplinkybes. 
Komisija turėtų pranešti, kokie asmenys la
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♦ Lapkričio 20 d. Kinija galiausiai davė 
leidimą Australijos piliečiui Wang Jiamping 
išvykti į Australiją pas savo motiną ir žmoną. 
Jis buvo kalinamas būk tai už šnipinėjimą nuo 
1983 metų, bet 1986 m. laimingai pabėgo į 
Australiją ir 1989 įsigijo australų pilietybę. 
Biznio reikalais nuvykęs į Kiniją 1995 m., jis 
buvo tuoj suimtas ir kalinamas, nežiūrint 
Australijos diplomatų pastangų jį išlaisvinti. 
Galiausiai paleistas lapkričio pradžioje, dar 
porą savaičių turėjo laukti iki Kinija pripaži
no jo teisę į Australijos pilietybę.
♦ Aleksandr Nakonečnij laimėjo vodkos 
gėrimo varžybas, pravestas Vblgodinsk mies
te, Rusijoje, išgerdamas vieną po kito tris 
puslitrius vodkos. Varžybos buvo pritraukę 
daug dalyvių - pirmas puslitris veltui, o kas 
išgers jį. gali vėl prisipildyti. Deja, laimėtojas 
nespėjo atsiimti prizo - numirė čia pat vietoje, 
o jo svarbiausi varžovai - 4 vyrai ir viena 
moteris - atsidūrė ligininėje. Varžybų organi
zatoriai patraukti atsakomybėn.
♦ Lapkričio 21 d. Indonezijos policija su
stabdė sunkvežimį netoli Surabaya tarptau
tinio oro uosto ir konfiskavo 75 kg kalio. Ka
lis buvo vienas iš svarbiausių sprogmenų 
sudėtinių dalių gaminant bombas, sprogusias 
Bali.
♦ Lapkričio 21 d. sukilėliai raketomis ap
šaudė Irako naftos ministerijos rūmus ir du 
Bagdado viešbučius (“Sheraton” ir “Palesti
ne”), kuriuose apsistoja užsieniečiai rango
vai bei žurnalistai. Raketos buvo iššautos iš 
asilais traukiamų vežimų. \fežimai su apsvilu
siais asilais buvo rasti tuoj po puolimo, be to 
dar ir du vežimai, pilni nepanaudotų raketų.
♦ Lapkričio 22 d. opozicijos suorganizuota 
protesto minia užėmė Gruzijos parlamento 
rūmus, priversdama prezidentą Eduard Še- 
vamadze skubiai pabėgti. Opozicija tvirtino, 
kad parlamento rinkimai buvo suklastoti, par
lamentas neteisėtas. Prezidentas E. Ševama- 
dze paskelbė apsaugos stovį krašte, bet lap
kričio 23 d. atsistatydino iš pareigų, kad 
išvengtų pilietinio karo. Nežinia, kiek įtakos 
prezidento E. Ševamadze sprendimui turėjo 
Rusija, kurios užsienio reikalų ministras Igor 
Ivanov atskrido į Tbilisį pasitarimams su 
Gruzijos vyriausybe ir opozicija. □ 

biausiai prisidėjo prie Lietuvai pragaištingos 
sutarties su “Williams” pasirašymo.

Praėjusią savaitę su Seimo Pirmininku Ar
tūru Paulausku susitikęs komisijos pirminin
kas Vytautas Greičiūnas pranešė, kad komi
sija darbo dar nebaigė, nes yra “kalnas me
džiagos’’ ir kol kas pavyko tik sutvarkyti 
turimą informaciją chronologine tvarka ir su
sipažinti su Valstybės kontrolės atliktų auditu 
rezultatais. V. Greičiūnas praneša, kad komi
sijos uždavinys yra nustatyti, ar dabar val
džioje esantys asmenys darė kokią nors įtaką 
pasirašant “Williams”- “Mažeikių naftos” val
dymo sutartį, ir kokie sutarties punktai yra 
žalingi Lietuvai. Jis teigia, kad šie tikslai yra 
ypač aktualūs, nes ilgą laiką šios sutarties 
detalės nebuvo viešinamos. V. Greičiūnas 
neišvardino asmenų, įtariamų darius įtaką dėl 
kenksmingos sutarties sudarymo - jie bus 
įvardinti komisijai baigus darbą.

V. Greičiūno nuomone, nesvarbu ar vy
riausybė įgaliojo asmenis sutartį pasirašyti, 
nes jeigu jie įsitikinę, kad sutartys bus žalin
gos Lietuvai, jie privalėjo paisyti Valstybės 
interesų ir sutarčių nepasirašyti. Komisijos 
pirmininkas taip pat tvirtino, kad kai kurie 
esantieji ar buvę valdžios asmenys komisiją 
ignoruoja ir nedalyvauja komisijos apklausose.

Iš pareigų atleisti teisėjai
Šių metų liepos 22 d Prez. Rolando Pakso 

dekretu iš pareigų buvo atleisti trys Lietuvos 
teisėjai - Biržų apylinkės teismo pirmininkė 
Palmira Linkevičienė, Lazdijų apylinkės teis-

Iraką aplankė ir Prez. R.Paksas
(PAP-ELTA). Lapkričio 19 d. Preziden

tas Rolandas Paksas aplankė Irake tarnau
jančius Lietuvos kariškius. Jis “Babilono sto
vykloje” taip pat susitiko su tarptautinės di
vizijos vadu lenkų generolu Andrzej Tysz- 
kiewicz. Ši divizija yra atsakinga už Irako 
vidurio ir pietų zoną.

Lenkijos zonoje veikia 45 Lietuvos ka
riškiai. Jie priklauso Lenkijos motorizuo
tajam batalionui. Lietuviai patruliuoja šioje 
zonoje, lydi vilkstines.

“Norėjau įsitikinti, kad mūsų kariai čia 
yra saugūs. Be to, lapkričio 23-ioji — mūsų 
kariuomenės šventė, tad atvykau perduoti 
jiems sveikinimų ”, - sakė žurnalistams R. 
Paksas. Paklaustas, kaip Lietuvos gyventojai 
vertina savo kareivių nusiuntimą į Iraką, R. 
Paksasatsakė: “Tikraiteigiamai”. “Artimiau
siu metu tapsime NATO nariais. Lietuvoje 
nėra politinių problemų dėl mūsų kariškių 
buvimo čia”, - pridūrė Prezidentas.

R Pakso vizitas “Babilono stovykloje” tru
ko apie pusantros valandos. “Padėkojau po
nui Prezidentui už tai, kad man patikėjo 
vadovauti puikiems kariams iš Lietuvos, ir 
paprašiau jį ir ateityje remti mūsų diviziją”, 
- pareiškė po susitikimo generolas Andrzej 
Tyszkiewicz.

Tą pačią dieną Prezidentas aplankė ir 
Lietuvos karių būrį, tarnaujantį Danijos ba

Protesto mitingas
Vilniaus Senamiesčio S.Daukanto 

aikštę prie Prezidentūros lapkričio 22 d. 
užplūdo žmonės, raginę atsistatydinti į 
skandalą dėl patarėjų įklimpusį Prez. 
Rolandą Paksą.

Policijos pareigūnų vertinimu, aikštę 
visiškai užtvindė apie 3 500 žmonių, iš jų 
apie šimtą buvo RPaksą remiančios ra
dikalios \ytauto Šustausko Lietuvos 
laisvės sąjungos atstovai.

Prezidentūros prieigose buvo sutelktos 
didelės policijos pajėgos. Įeinantys į aikštę bu
vo filmuojami ir tikrinami, ar nesineša ginklų, 
aštrių daiktų, lazdų, akmenų, plytų ir kitų pa
vojingų daiktų. Aikštės pakraštyje buvo keli 
raitosios policijos pareigūnai. Dešimtys sky
dais, šalmais, guminėmis lazdomis ir kita spe
cialia technika apsirūpinusių specialiosios 
paskirties policijos pareigūnų aikštėje skyrė 
R. Pakso atsistatydinimo reikalaujančius mi- 
tinguotuojus ir prezidento šalininkus.

Mitingą organizavo visuomeninis judė
jimas “Už Prezidentūrą, dirbančią Lietuvai”, 
kurio branduolį sudaro “bendraujantis, po
litiškai aktyvus jaunimas”. Jo atstovė Skir
mantė Morkūnaitė susirinkusiųjų vardu pa
reikalavo, kad “Prezidentas prisiimtų atsa
komybę už netinkamus savo veiksmus ir 
atsistatydintų

Mitinge kalbėjęs VU Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) 
docentas filosofas Vytautas Radžvilas teigė, 
kad “gyvename valstybėje, kurios Prezidentą 
palaikęs žmogus pasirodė esąs ne Ministras 

mo pirmininkas Arvydas Gudas ir Panevėžio 
miesto apylinkės teismo pirmininkas Darius 
Japertas. Jiems iškeltos baudžiamosios bylos 
duomenimis, jie buvo korupciniais ryšiais 
susiję su garsia Viliaus Karaliaus vadovauja
ma kontrabandininkų grupuote. Manoma, 
kad kontrabandininkų prašymu, teismo pir
mininkai tardavosi su jiems pavaldžiais tei
sėjais, kad šie atmestų prokuratūros prašymus 
suimti įtariamus grupuotės narius. Galvojama, 
kad įtaką teisėjo A Gudo sprendimams darė 
jo dukters draugystė su V. Karaliumi, su ku
riuo ji apsivedė š. m. spalio mėnesį Lukiškių 
kalėjime.

Visi trys teisėjai kreipėsi į teisėtvarkos 
organus, bandant panaikinti jų atleidimo 
dekretą, tačiau jie pasirinko skirtingus ape
liacijos būdus.

A Gudas vykusiame Vilniaus apygardos 

talione Pietryčių Irake netoli Bastos miesto.
Po apsilankymo Irake pakeliui į Lietuvą 

Prezidentas R.Paksas lapkričio 20 d. sustojo 
Viršuvoje, kur pirmoje dienos pusėje susitiko 
su Lenkijos Prezidentu Aleksander Kwas
niewski.

Kaip praneša ELTA, lapkričio 20 d. grįžęs 
Lietuvon iš kelionės į Iraką, Prez. Rolandas 
Paksas dar kartą pakartojo savo poziciją - 
neatsistatydinti. Vilniaus oro uoste sureng
toje spaudos konferencijoje žurnalistai dau
giau dėmesio skyrė ne kelionei į Iraką, ar su
sitikimui su Lenkijos Prezidentu, o nerims
tančiam skandalui Prezidentūroje.

“Sakau labai drąsiai, tiksliai ir viena
reikšmiškai: mane išrinko Lietuvos žmonės ir 
išrinko atlikti darbo, ir aš tikrai nesiruošiu 
atsistatydinti ”, - atsakė į klausimą R. Paksas.

Prezidentas taip pat sakė atsakysiąs į 
laikinosios Seimo komisijos, tiriančios skan
dalą, klausimus, tačiau, atrodo, kad kitaip nei 
kiti šalies pareigūnai, kurie liudija tiesiogiai 
komisijos posėdžiuose.

“Mano prašymu Seimo komisijai yra pa
ruoštas laiškas. Turės būti suformuluoti klau
simai raštiškai ir atsakymai bus padaryti tokia 
forma, kad ji tiks visiems”, - sakė R. Paksas. 
Jis plačiau nekomentavo šio savo teiginio, 
pabrėždamas, kad “pasakęsviską kąnorėjęs 
pasakyti □

Pirmininkas, o Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius”. V. Radžvilo žodžiais, “šiandien 
atsidūrėme pavojingoje pusiaukelėje tarp 
demokratinės valstybės ir rusiško tipo autori
tarizmo”, nes dalis žmonių vengia pilietinės 
atsakomybės ir tik laukia tvirtos “gelbėtojo” 
rankos.

Pasak kito kalbėtojo - Demokratinės poli
tikos instituto (DPI) atstovo, “Aidų” leidyklos 
direktoriaus Vytauto Ališausko, “visi pama
tėme, kad turime silpną nepajėgų ir neryžtin
gą Prezidentą”.

Mitinge dalyvavo ir kalbėjo kiti žymūs 
kultūros, mokslo, meno ir pramogų žmonės.

Maždaug šimtas V. Šustausko pasekėjų, 
kurių dalis buvo autobusais atvežti iš Kauno, 
laikė prezidentą remiančius plakatus.

Aikštėje prie Prezidentūros likus vos 
dešimtims mitinguotojų, iš rūmų išėjo 
Prezidentas Rolandas Paksas ir nuėjo į savo 
rėmėjų - LLS aktyvistų būrį. R.Paksas 
sveikinosi su savo šalininkais, spaudė jiems 
rankas. Pabuvęs minioje mažiau nei 5 mi
nutes, RPaksas grįžo į Prezidentūrą.

□
teismo parengiamajame posėdyje protestavo 
prieš esančius teisėjus, sakydamas, kad Pre
zidento skiriami ir atleidžiami teisėjai negali 
būti nešališki nagrinėdami skundą, kuriame 
ginčijamas Prezidento dekretas.

Darius Japertas prašė sustabdyti jo civi
linio ieškinio nagrinėjimą kol tęsiasi Genera
linės prokuratūros nagrinėjimas įtariamų dėl 
talkininkavimo su kontrabandininkais. D. 
Japertas teigia, kad tik baudžiamosios bylos 
baigtis parodys ar buvo poelgių, už kuriuos 
verta atleisti iš teisėjų pareigų.

Palmira Linkevičienė siekia įrodyti, kad 
buvo nepagrįstai atleista ir, dėl ginčijamo 
Prezidento dekreto, ji prašo kreiptis į Kons
titucinį Teismą.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
dą ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE
•ALB Geelongo Apylinkės

Metinis Susirinkimas

LB Spaudos Sąjungos 
Metinis Susirinkimas

ALB Geelongo Apylinkės Metinis Susi
rinkimas įvyko spalio 12 dieną. Dalyvavo 35 
nariai. Susirinkimą pradėjo ALB Geelongo 
Apylinkės \hldybos pirmininkas Stasys Šu
tas, kuris pasveikino visus susirinkusius. Ty
los minute buvo prisiminti ir pagerbti mi
rusieji bendruomenės nariai.

Susirinkimui pirmininkauti buvo pakvies
tas Vytautas Bindokas, o sekretoriauti - Stasė 
Lipšienė. Revizijos Komisiją sudarė Irena 
Luscombe, Jura Reilly ir Dana Rafferty.

Buvo perskaitytas praėjusių metų Meti
nio susirinkimo protokolas. Jis buvo susirin
kimo priimtas bei patvirtintas. Toliau sekė 
pirmininko Stasio Šuto pranešimas, kuriame 
jis plačiai apibūdino Geelongo Apylinkės 
metinę veiklą. Taip pat padėkojo savo di
dybes nariams už sąžiningai atliktas parei
gas, ypatinga padėka buvo skirta Genovaitei 
Valaitienei ir Vytautui Brener (Breneizeriui) 
už labai kruopštų darbą prižiūrint salę.

Iždininkas Jonas Obeliūnas susirinku
siems pateikė finansinę ataskaitą. Revizijos 
Komisijos aktą perskaitė Liudas Bungarda. 
Jis pažymėjo, kad knygos buvo vedamos la
bai tvarkingai.

Organizacijų pranešimus perskaitė GLSK 
“Vytis” - Alex Wiasak, lietuviškos radijo 
valandėlės ir choro “Viltis” - Stasė Lipšienė. 
tautinių šokių grupės “Gegutė” - Mimi

Nauji menininkės laimėjimai
Lapkričio 1-2 dienomis Sydnėjaus Tech

nologijos Universiteto rūmuose Ultimo įvy
kusioje lėlių parodoje dr. Angonita Grincevi- 
čiūtė-Wallis vėl buvo įvertinta pirma pre
mija (90%) už porceliano lėlę. Šioje parodo
je savo darbus buvo išstatęs nemažas skai
čius lėlių thfeistrų.

Jau iš tolo Angonitos lėlių staliukas pa
traukė akis skoningai išstatytomis lėlėmis 
ir lėlytėmis, kurių gyva veidukų išraiška ir 
gražūs, stropiai išieškoti bei išsiuvinėti ap
rėdai vaizdžiai kalbėjo už juos sukūrusią 
menininkę. Už stalelio visa siena švietė mė
lynais kaspinais - Angonitos darbų įverti
nimais. Tai premijos dalyvaujant Australijos 
ir pasaulinėse porceliano lėlių parodose.

Nenuostabu, kad jos stalelis buvo nuo
latos apgultas ne tik parodos lankytojų, 
bet ir pačios parodos dalyvių. Netrūko ir 
pirkėjų užsakymų. Ypač didelį pasisekimą 
turėjo Angonitos mažiukai nuogi “kūdi
kėliai”. Menininkė mielai atsakinėjo į lan
kytojų klausimus, o pagirta už pasiekimus 
pasidžiaugė, kad ir viena jos dabartinių 

Nuotraukoje - Nitos Wallis lėlės parodoje.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Wiasak. Visus pranešimus susirinkimas pri
ėmė ir patvirtino.

Praėjusių metų Valdybos nariams sutikus 
pratęsti savo kadenciją dar dviems metams, 
susirinkimas 33 balsų dauguma (du susilaikė) 
priėmė ir patvirtino praėjusių metų Valdybą. 
Valdybos nariai pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas - Stasys Šutas, vice 
pirmininkas - Kajetonas Starinskas, sekre
torius- dr. Edward Reilly, iždininkas-Jo
nas Obeliūnas, ūkvedė - Genovaitė Valai
tienė, nariai - Vytautas Brener, Otto Schre- 
deris, Pranas Saldukas ir Petras Volodka.

Per klausimus ir pasiūlymus buvo kalbėta 
apie kitų metų kalendoriaus sudarymą, 
Savaitgalio mokyklos atgaivinimą, pamaldų 
lankymą, salės nuomavima ar pirkimą iš mies
to savivaldybės.

Pirmininkaujantis Vytas Bindokas padė
kojo visiems susirinkusiems už apsilankymą 
palinkėjo sėkmės Valdybai sekantiems dve
jiems metams.

Susirinkimas užbaigtas Lietuvos Himnu. 
Po to sekė tolimesnės diskusijos prie kavutės 
ir užkandžių:

Susirinkimo sekretore Stasė Lipšienė

Adresas korespondencijom:
Geelong’o Lietuvių Bendruomenė Ine.
P.O. Box 45, North Geelong, Vic. 3215

Nita Wallis su lėle “kūdikiu”.

mokinių šioje parodoje buvo apdovanota 
aukšta premija už jos pačios pagamintą 
porceliano lėlę.

Greta šios lėlių parodos vyko ir mešku
čių paroda. Čia taip pat maišėsi daug jaunų 
žiūrovų, kuriems meškutis jau pažįstamas 
kaip pirmųjų vaikystės dienų draugas. Užtat 
ir buvo jų čia visokio dydžio, spalvos ir 
formos, kiek tik jų kūrėjų vaizduotė ir išga
lės leido.

Gaila, kad ši kukli menininkė plačiau 
nepaskelbė apie šią įdomią parodą lietuvių 
bendruomenei. Daug kas prisimena Ango- 
nitos šių metų pradžioje suruoštą taip įdo
miai nustebinusią lėlių parodą per metinį 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos D-jos renginį Lietuvių Klube. Taigi, 
žiūrovų iš mūsų tarpo būtų apsilankę gau
siau.

Plačios vaizduotės menininkei Ango- 
nitai, linkiu dar daug sėkmingų parodų.

Dana Skorulienė

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos narių metinis susirinkimas, įvykęs 
Sydnėjaus Lietuvių Klube sekmadienį, lap
kričio 16 d., sutraukė nemažą skaičių Są
jungos narių bei “Mūsų Pastogės” gerbūviu 
besirūpinančių tautiečių. Susirinkimą pra
vedė Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytau
tas Patašius, sekretoriavo Kęstutis Protas.

Minutės tyla buvo pagerbti šįmet ar anks
čiau mirę Spaudos Sąjungos nariai. Vien 
šiais metais Sąjunga nustojo šių narių: An
tano Stepano, Leono Gerulaičio, Ramūno 
Tarvydo, Juozo Makūno, Onos Osinienės 
ir “Mūsų Pastogės” pradininkės Onos Bau- 
žienės. Mirtis pašaukė ir “Mūsų Pastogės” 
bendradarbį Stasį Montvydą bei mecenatę 
rašytoją Avą Saudargienę. Ji retina ir laik
raščio skaitytojų eiles. Šiuo metu Sąjunga 
tebeturi 107 individualius narius ir vieną 
narę - organizaciją 84 nariai yra mirę.

Savo pranešime pirmininkas išvardino 
daug “Mūsų Pastogės” darbuotojų, talki
ninkų bei rėmėjų ir išreiškė jiems padėką. 
Sulaukus nuoširdžios plačios bendruome
nės paramos, Sąjungos finansinė padėtis, 
lyginant su praėjusiais metais, žymiai pa
gerėjo, nežiūrint mažėjančio prenumera
torių skaičiaus. Atmetus įvairias laikraštį 
veltui garmančias institucijas, šiuo metu 
“Mūsų Pastogę” Australijoje prenumeruo
ja 675 skaitytojai (NSW - 296, VIC. - 179, 
SA - 79. Qld. - 48, ACT - 37, WA - 19, 
Tas. - 16, NT - 1). Užsienyje laikraštį gau
na 32 prenumeratoriai, iš jų 16 Lietuvoje.

Pirmininkas paminėjo ir stambesnes 
aukas, gautas po praėjusio metinio susi
rinkimo (2002 metais lapkričio 17 d.). Iš 

ALFAS kviečia visus Australijosjietuvių sporto klubus į
.-.u. . .y ■a.-’m -oi.Jiįii oibiužno/i^jit.iizut; kxi iiorirl iumoJ53 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

Jurgita Dronina.

Puikios žinios baleto mėgėjams
Jurgita Dronina, M.K. Čiurlionio menų 

mokyklos baleto skyriaus 12-tos klasės mo
kinė, Prancūzijoje dalyvavo 16-ame klasiki
nio baleto tarptautiniame konkurse (Interna
tional Classical Dance Contest du Grasse) 
spalio 31 - lapkričio 2 dienomis ir laimėjo 
pirmąją premiją, aukso medalį, specialų 
žiuri komisijos prizą ir stipendiją metus 
studijuoti Muencheno šokio akademijoje.

Melboumo lietuviai prisimena, kad prieš 
porą savaičių įvykusi Baleto Popietė Ken- 
singtone atnešė Baleto Bičiuliams sėkmingą 
pelną iš loterijos bei aukų ir, kaip buvo pra
nešta, visi surinkti pinigai nusiųsti Jurgitos 
Droninos kelionei paremti. Dabar Jurgita 
mums atsiuntė padėką ir linkėjimus per e- 
mail’ą Tai ne pirmas jos laimėjimas šokių 
konkurse, nes prieš porą metų Stockholme 
ji laimėjo trečią vietą.

Jurgita gimė Lietuvoje ir su mama gy
vena Vilniuje. Kurį laikąji mokėsi klasikinio 
šokio pas AliodijąRuzgaitę,o dabar mokosi 
pas mokytoją Jolantą Vimerytę-Grincevi- 
čienę, vieną iš geriausių mokytoją su kuria 
pasiruošė šiam konkursui. Konkurse J.Dro- 
nina šoko Kitri variaciją iš III veiksmo, 
princesės Florinos variaciją ir numerį, su
kurtą vilnietės choreografes Cholinos, pagal 
Saint-Saens muziką “Gulbė”. Jurgita talen
tinga šokėja, puikiai valdanti visą klasikinį 
šokio repertuarą neaukšto ūgio, bet gražaus 
sudėjimo ir liniją pasižymi aukštu šuolią 
muzikali ir scenoje išraiškinga.

Reikia atiduoti garbę M.K. Čiurlionio

Australijos Lietuvių Fondo gauta $2 000, 
iš ALB Krašto Valdybos Melbourne $600, 
iš Soc. Globos Moterų D-jos Melbourne 
$250, iš Liet. Katalikių Moterų D-jos Mel
bourne $400, iš ALB Sydney Apylinkės V- 
bos $405, iš Australijos Lietuvių Dienų 
Komiteto Adelaidėje $1250, iš ALB Krašto 
Valdybos Sydnėjuje $2250, iš Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos $1000 ir 
iš L. Cox šeimos $200.

Tačiau vien šių didesnių aukų neužtek
tų laikraštį išlaikyti, jei “Mūsų Pastogės” 
skaitytojų šeima neprisidėtų savo išgalė
mis. “Mūsų Pastogės” finansinę padėtį 
žymiai sustiprino š.m. spalio mėn. gautas 
$10 000 palikimas iš a.a. Broniaus Viduolio 
testamento vykdytojų.

Spaudos Sąjungos nariai išklausė ir pa
tvirtino praėjusių metų Metinio susirinki
mo protokolą bei patvirtino Sąjungos direk
torių pateiktą finansinę apyskaitą.

Neatsiradus papildomų kandidatų į 
Spaudos Sąjungos Valdybą buvo perrinkti 
šiais metais rotacine tvarka atsistatydinę 
Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Susirinkimas išreiškė padėką LB Spau
dos Sąjungos revizoriui Leonui Milašui, be 
atlyginimo patikrinančiam Sąjungos finan
sinę atskaitomybę.

Po oficialiosios susirinkimo dalies buvo 
ištraukti “Mūsų Pastogės” loterijos laimin
gi bilietai. Laimėtojų pavardės buvo pa
skelbtos “Mūsų Pastogės” Nr. 46 (V.Kaye, 
NSW, B.Tirilis, Tas., V.Vasiliauskas, SA ir 
J.Ankutė. NSW).

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos pirmininkas

mokyklos vadovams ir mokytojams, kad 
išaugina tokias geras būsimas balerinas.

Jurgita Dronina jau gavo įdomių pasiū
lymų: mokytis Muencheno šokio akademi
joje, šokti Juniors All Nations Company ir 
kvietimą pašokti Švedijos karališkajame 
balete. JurŽ

Mūsų Pastogė Nr. 47,2003.11.28, psl. 3
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Lietuva iš arti
Įspūdžiai iš Dainų

Ponios Rasos Statkuvienės įkalbėtas, su 
Melbourne choru “Dainos Sambūris” išvykau 
Dainų šventėn Lietuvoje. Jau anksčiau Lie
tuvoje esu vienas apsilankęs 7 kartus. Susi
tikau su giminėmis ir draugais. Kai kurių 
nebuvau matęs apie 50 metų. Vienu žodžiu 
tariant buvau visur buvęs, viską daręs ir 
viską matęs, ir kažko įdomaus nesitikėjau.

Atvykus Vilniun lietingą ir šaltą birželio 
21 dieną, po ilgos kelionės ir nuotaika buvo 
pagal orą. Kelionė autobusu per Vilniaus 
miesto kraštelį į Druskininkus (pavakare 
išvažiavus iš miesto) jau sujudino mano 
smalsumo jausmą. Nuostabiai gražūs vaizdai, 
atsiveriantys per autobuso langą, mano 
mintis nuskraidino į Suvalkijos kraštą, kur 
prieš daug daug metų vaikščiojom po žalias 
pievas, grybavom miškuose, nors gal ir ne 
tokiuose, kaip pro kuriuos dabar važiavome.

Smagu buvo mūsų viešbutyje: purvo 
vonios, mineralinių vandenų gėrimas, pus
valandis druskos kambaryje (praleidau laiką 
miegodamas) pakvėpuoti specialiu tyru oru. 
Visur žmonės buvo draugiški, mandagūs, 
pasiruošę padėti “lietuviams iš tolimos Aus
tralijos”. Koncertas pavyko gerai ir aš jau
čiausi jau “pakrikštytu” dainininku.
' Joninių vakare, po ceremonijų prie lau
žo. mūsų viešbučio kambaryje (Rimgaudas 
Šližys ir aš) Jonai ir Jonė (ponia Žalkaus- 
kienė) su artimais kaimynystėje draugais 
choristais pasilinksminome skaniais lietu
viškais gėrimais ir užkanda. Viešbučio 
valgykla ir baras buvo uždaryti nuo 10 vai. 
vakaro, todėl vaišes reikėjo suorganizuoti iš 
krautuvių mieste.

Dainų šventė Vingio parke (dalyvavau 
tokioje šventėje pirmą kartą) buvo neapsa
komai įspūdinga - tiesiog pasakiška. Nors 

- dalį šventės smarkokai palijo, bet niekas į 
tai nekreipė daug dėmesio: dainininkai ir 
vadovybė tęsė savo darbus, o svečiai buvo 
pasiruošę - atėjo su lietsargiais ir lietpal
čiais. Po uždarymo mes, Australijos daini
ninkai. kartu su mums pagelbėjusiom daini
ninkėmis iš Kauno ir dirigentu Viesulu, 
pasilinksminome Vivulskio viešbučio kavi
nėje. Kitą dieną išsiskirstėm į visas puses -

Nuotraukoje - choristai Tremtinių namuose Vilniuje, 2003.
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pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Nuotraukoje - Jonė ir Jonas per Joninių 
vakarėlį Druskininkuose.

apsilankyti pas artimuosius.
Bendras įspūdis toks, kad Australijos 

lietuviai, nors skaičiumi nebuvo didžiausi, 
visur buvo aukštai vertinami, ypač Šven
čionyse. kur sena močiutė iki vidurnakčio 
darė gražias, lietuviškom spalvom apmegz- 
tas nosinaites ir padovanojo mums po 
koncerto.

Melbourne choras “Dainos Sambūris” ir 
vėl bus laukiamas sekančių švenčių Lie
tuvoje metu. Didžiuojamės, kad mūsų diri
gentė buvo pakviesta diriguoti Vingio parke 
kartu su garsiais Lietuvos chorvedžiais - 
dirigentais. Pagarba panelėms Birutei ir 
Zitai Prašmutaitėms už gerai paruoštą darbą. 
Per trumpą laiką aš. naujokas, pasidariau, 
pasak mano giminaičių ir draugų, “garsiu 
televizijos dainininku”. Visi matė mus per 
televiziją vakare.

Padėka Birutei ir Zitai už nepailstamą 
rūpestį mumis. Mano kambario draugas 
Rimas (Rimgaudas) nenuilstamai dirbo 
mums vadovaudamas. Man nereikėjo nie- 
kuom rūpintis - Rimas viską numatė: kur 
eiti, ką veikti, kada valgyli ir ... gerti!

Laimingi grįžome namo. Mission 
completed. Lauksiu kitos Dainų šventės 
Lietuvoje. Jonas Šneideris

Kaip malonu...!
Isolda Poželaitė - Davis AM

PO mėnesio pertraukos mano kompiuteris 
nustojo “streikuotf’ir vėl atsivėrė interneto 
žinių gausa. Ojų susirinko per tą laiką Euro
pos ir Lietuvos spaudoje Tad kviečiu besido
minčius kultūra užmesti akį į žinių pluoštelį 
bei meno kritikų ir reporterių pasisakymus.

literatūra
Kam teko susipažinti su tėvu Stanislovu 

Lietuvoje ir pajusti jo meilę žmonijai bei ti
kėjimo gelmes, bus maloni staigmena suži
noti. kad jau yra išleisti jo tekstai, pavadinti 
“Atsidūsėjimai”. Anot reporterio G. Beresne
vičiaus tai yra “himnai, giedami iš širdies. 
Tai ne maldos, ne apmąstymai, tai buvimo 
įspūdžiai, siela, kuri nesislapsto už sąlygiš
kumo ir žodžių tvorų ”. “Atsidūsėjimai.” Su
darė Linas Bukauskas, išleido Dialogo kul
tūros institutas. 2003, 72 pusi.

“Su adata širdyje”. Getų ir koncentraci
jos stovyklų kalinių atsiminimai, išleido Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centras, Vilnius. "Gamelis”. 2003.406 pusi.

Linas Vildžiūnas pastebėjo “Septynios 
meno dienos” recenzijoje, kad “kažin ar šiai 
neįprastai liudijimųknygai įmanoma parink
ti geresnį pavadinimą už tą, kurį pasiūlė jos 
sudarytoja Dalija Epštainaitė”. Kritikas 
baigia knygos apžvalgą vienos išlikusios 
aukos vilties duodančia citata: “Tikiu, kad 
dora ir garbinga žmonija laimės kovą su 
smurtu. ”

“Lyg laiškas mylimai, arba šitaip rašo
mi romanai”, Alfonsas Bieliauskas. Kritikas 
Šarūnas Monkevičius pastebėjo, kad autorius 
jau yra parašęs devynis romanus ir atgaivinęs 
psichologinio romano žanrą. O knyga “Lyg 
laiškas mylimai...” labiau skirta ne mylimai, 
o būsimiems rašytojams, ” nes joje aptariamos 
ir įvairios romano sudėtinės dalys: “koncep
cija, veikėjai, kompozicija, surinkta medžia
ga, rašymas, romano redakcija... ”

“Placebo” yra tryliktoji Jurgos Ivanaus
kaitės knyga. Siužetas neįprastinis, surištas 
su pagrindinio personažo “būrėjos Julijos 
baigties dešifravimu. ” Anot kritiko, autorė 
piešia gan skaudų ir kiek per tiesmukišką 
nusivylimą žmogumi ir pasauliu.

Festivaliai
Keliuose Vilniaus kino teatruose, spalio 

mėn. vyko tarptautinis animacinių filmų fes
tivalis “Trindirindis”. Vilniečiai ir svečiai tu
rėjo gerą progą pamatyti “didžiųjų pasaulio 
meistrų sukurtus filmus. ”

Les Borėales (šiauriečiai) Festivalis vyks 
Normandijos Caen mieste lapkričio 21-29 
dienomis. Pirmą kartą, ir tik šiais metais, 
Lietuva pakviesta dalyvauti kaip garbės 
viešnia, nes festivalis apsiriboja šiaurės 
kraštais: Danija, Norvegija, Švedija, Islandija 
ir Suomija. “Anot Lietuvos kultūros ministrės 
Romoš Žakaitienės, dalyvavimas “Les 
Borėales ” festi valyje Prancūzijoje—reprezen
tatyviausias Lietuvos kultūros pristatymas 
Prancūzijos publikai. Mums ne mažiau 
reikšmingas už pernykštį lietuvišką akcentą 
Frankjurt knygų mugėje. ” Lietuvą pristatys 
net vienuolika renginių iš įvairų meno šakų: 
literatūros (vertimai prancūzų kalba), teatro, 
muzikos opusų, lietuviškų filmų, jų tarpe ir J. 
Meko retrospektyva, fotografijos ir šiuolaikino 
meno (nuo Jurgio Mačiūno - tarptautinio 
meninio sąjūdžio “Fluxus” pradininko ka
bineto Kaune - iki Dailės akademijos studentų 
projekto “Zebra Crossing”), eksperimentinei 
muzikai atstovaus “Skardas” bei šoks moder
naus šokio ansamblis “Aura” ir kt.

Teatras
Oskaro Koršunovo “Išteisintieji” Stock- 

holme. Lietuvių režisierius pastatė Sarah Kane 
pjesę “Išteisintieji” - (“Apvaly tieji”. t.y. patyrę 
katarsį) Karališkoje teatro eksperimentinėje 
scenoje “Elverket”. Mano sutrumpintose te
atro kritikų recenzijose režisieriui paberta ne
mažai komplimentų: Leif Zem rašo “Dagens 
Nyteter”: “O.Koršunovo pastatymas yra 
šedevras, sukurtas taip profesionaliai ir tech

niškai, kad ligšioliniai šio žanro spektakliai 
atrodo mėgėjiški. ” “Aftonbladet” Claes 
Wahlin nuomone: “Koršunovas meistriškai 
perkelia pjesę į sceną sukuria jausmą kad 
esame mitologiniame pasaulyje, priklausomi 
nuo daug didesnių nei mūsiškės jėgos. ” 
“Svenska Dagbladet” kritikas Lars Ring rašo: 
“Spektaklyje galima įžvelgti stiprių religinių 
motyvų. Tinker gali būti įsivaizduojamas kaip 
Tamsos dievas, žeminamas ir niekinamas Kari 
- kaip Kristus”.

Dailė
Lietuvoje vyksta tiek meno parodų. Tad 

pasidomėjau, kur ir kiek yra meno galerijų: 
Vilniuje - 20, plius 17 vietų kaip pvz. biblio
tekos ir kt., kur galima rengti parodas; Kaune 
-7 + 6; Šiauliuose ir Panevėžyje po 3; 
Klaipėdoje, Kėdainiuose, Palangoje ir Drus
kininkuose po 2; Dusetose. Joniškyje, Telšiuo
se ir Utenoje po 1. Tad 68 parodų ir kitos salės 
ir, žinoma, į šį skaičių neįeina muziejai. Ką 
gi, tai jau nemažas kultūrinių židinių skaičius, 
kurį radau internete.

Gintaras paprastai siejamas su tautiniais 
rūbais, tačiau Vilniuje, Mizgirių gintaro mu
ziejuje - galerijoje, spalio mėn. buvo ekspo
nuojama paroda, kurioje buvo bandoma 
“suartinti gintarą ir šiuolaikinį drabužių di
zainą. Pasak parodos organizatorių, iš autorių 
darbų tampa aišku, kad gintaro ir mados 
derinys net i r XXI amžiaus pradžioje gali būti 
patrauklus. ”

“Menų spaustuvėje” Joniškyje įvyko 
“ESP’ - (Elnių slėnio plenero) paroda. Anot 
Dovilės Tumpytės, tai buvo tapybos, piešinių, 
instaliacijų, performansų dokumentacija ir tt. 
O iš lankytojų nelabai palankių pasisakymų, 
kaip pvz. Gedo: "... bet jau nebe tie laikai, 
kad bet kokį daiktą gali pavadinti menu, ir 
jis juo tampa” spėju, kad paroda nebuvo en
tuziastingai priimta”.

“Vartų” galerijoje Vilniuje įvyko tarptau
tinis projektas “l.g.q.t.s.o.” (les gens qui 
travaillent sur ordinateur - kompiuteriu 
dirbantys žmonės) ir Dovilės Norkutės “Skait
meninis ilgesys”. Menininkų darbai tuo 
įdomūs, kad kompiuterio pagalba pralaužė 
naujus vizualinio meno sąvokos horizontus.

Audronės Petrasūnaitės “Vienatvės vei
dai tapyboje” Kauno paveikslų galerijoje yra 
diametrialus meno kūrinio sąvokos priešpasta
tymas “Menų spaustuvėje” ir “Vartų” galerijos 
darbams. Recenzente Raminta Jurėnaitė rašo: 
“ ...jos kūryboje tapybos tradicionalizmas 
paverčiamas saugojama ir puoselėjama ver
tybe. ” Menininkė puoselėja, kolorizmą, švie
sos ir šešėlių žaismą ir išraiškingus potėpius.

Muzika
Broniaus Kutavičiaus “Ugnis ir tikėji

mas” opusas yra kritikų nuomone ne tiek 
opera, kiek muzikinis teatrinis vyksmas, su
sidedantis iš dviejų dalių , kurios atspindi “du 
kertinius Lietuvos valstybingumo momentus: 
Pirmoje dalyje publika matė: “Passio et vitae 
saneti Brunoni ” (šv. Brunono kančia ir gyve
nimas), pagonių nužudytas vienuolis 1009m. 
ir antroje “Rex ultimus in gloria” ( Mindaugo 
ir Mortos karūnavimo iškilmės 1253 m.).”

Kipras ir Fiodoras vėl sugrįžta į Kauną. 
Tokiu pikantišku pavadinimu Kauno valsty
binis muzikinis teatras kvietė publiką į ope
retę, kurioje du scenos operų galiūnai parodė 
žiūrovams ryškiausius tarpukario Kauno 
menininkų bohemos kelius, na ir klystkelius. 
Įdomu būtų pamatyti!

L.N.O.B.T. vyko ir W.A. Mozart operos 
“Don Žuanas” ir G. Puccini “Turandot” pa
statymai. Don Žuano partiją atliko pagarsėjęs 
Covent Garden solistas Paul Whelan. Dona 
Anos vaidmenį vykusiai atliko Alma Buzaitė. 
“Turandot” operą dirigavo amerikietis Stefan 
Lan. Primadona Irena Milkevičiūtė ir Mask
vos Didžiojo tearo solistas Oleg Kulko atliko 
svarbiausias roles. Abu solistai pasirodė šitoje 
operoje ir Taivanyje, 2001m.

Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras 
“Langas” su didžiausiu pasisekimu gastrolia
vo Argentinoje. Buenos Aires “La Nadon” 
muzikos kritikas įvertino chorą keturiom 
žvaigždutėm. □
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Septyniolikti “Lakštai” jau čia
Tomas Tamulevičius 

t'
Anądien Sydney - Newcastle traukiniu 

važiavo australas ir skaitė “Lietuviškų Lakštų” 
f‘Lithuanian Papers”) žurnalą anglų kalba. 
Šalia sėdėjo nepažįstamas lietuvis ir sprendė 
kryžiažodį dienraštyje. PO kiek laiko abu vyrai 
išsikalbėjo, ir australas maloniai nustebo su
žinojęs, kad jo bendrakeleivis-lietuvis. “Jau 
ketvirti metai, kaip aš prenumeruoju "Lithu
anian Papers, ” - kalbėjo australas, “o Jūs, 
turbūt, šį žumalągaunate visą laiką". “Ne”, 
- atvirai atsakė lietuvis, - "šiandien aš jį pa
mačiau pirmą kartą”.

Iš tiesų, jau septyniolikti metai, kaip 
“Lithuanian Papers” žurnalą Tasmanijos Uni
versitete kasmet išleidžia Lietuvos Studijų 
Sambūris. Tačiau atrodo, kad dar tebėra Aus
tralijos lietuvių, kurie nieko nežino apie šį 
leidinį. “Lithuanian Papers” pagrindinis tiks
las yra supažindinti angliškai kalbančius skai
tytojus su Lietuva ir lietuviais ir skatinti di
desnį susidomėjimą mūsų Tėvyne. Šiame žur
nale rašo įvairių sričių žinovai ir jie suteikia 
patikimą informaciją apie Lietuvą. Todėl kiek
vienas lietuvis turėtų skaityti “Lithuanian 
Papers” ir sykiu garsinti jį savo draugų, 
pažįstamų ir bendradarbių tarpe.

Štai, ką tik pasirodė naujausias 73 puslapių 
“Lithuanian Papers” numeris (No. 17/2003). 
Pasiskaityti yra apie daug ką. Profesorė Dalia 
Marcinkevičienė plačiai rašo apie lietuves mo
teris dabartinėje Lietuvoje. Ji paaiškina, kodėl 
Rytų Europos moterys yra kitokios, negu kad 
vakarietės jas įsivaizdavo. Autorė taip pat 
žvelgia į moterų ateitį Lietuvoje. Žinomas te
atro kritikas Helmutas Šabasevičius pateikia 
įdomią dabartinio Lietuvos teatro apžvalgą. 
Viktoras Alekna kelia klausimus, kodėl lietu
viams stinga pasitikėjimo savimi ir kodėl Lie
tuvos intelektualai gyvena atsiskyrę nuo tautos.

Algis Raulinaitis atgaivina seną istorikų 
ginčą: ar popiežiaus nepašventinta karalystė 
tikrai gali vadintis karalyste? Atsakydamas 
teigiamai, autorius pateikia pluoštą įrodymų 
iš Lietuvos istorijos. Profesorius Stasys Goš
tautas aprašo, kaip lietuviai dabar yra “pragar
sėję” savo kriminaliniais nusikaltimais. Prof. 
Goštautas sykiu atverčia ir kitą medalio pusę, 
paminėdamas eilę tarptautinio masto lietuvių, 
pasižymėjusių muzikoje, mene ir įvairiose 
sporto šakose. Algimanto Taškūno straipsne
lyje skaitytojai yra supažindinami su viena 
ištrauka iš lietuvių tautosakos - aitvarais.

Tačiau ne vien lietuviai rašo “Lithuanian 
Papers” puslapiuose. Pastarųjų septyniolikos 
metų bėgyje prie šio žurnalo susibūrė virš 
šimto bendradarbių ir pusė jų yra svetimtau
čiai - Lietuvos specialistai, gyvenantys dvi
dešimtyje įvairių užsienio kraštų.

Todėl nenuostabu, kad ir naujausiame šių 
metų numeryje rasime įdomių straipsnių iš 
svetimtaučių plunksnų. Estų menininkė Tiiu 
Reissar išsamiai rašo apie Vaclovą Ratą ir pa
tiekia jo darbų pavyzdžių. Vokietis dr. Bemdt 
Frisch (knygos apie Lietuvą ir daugybės

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Naudinga bendrauti su 

politikais!
Gavau australų Liberalų partijos parla

mentaro Ross Cameron MP pakvietimą į 
prieškalėdines vaišes. Kodėl? - tenka pri
siminti praeitį.

Maždaug prieš 40 metų susipažinau su 
Ross Cameron tėvu, kuris taip pat buvo Par
lamento narys ir prenumeravo mano leidžia
mą prieškomunistinį žurnalą “News Digest 
International”, kuris buvo kieto politinio 
turinio. Ross Cameron tėvas buvo mano 
ilgametis teisinis patarėjas, nes mano 
žurnalo turiniui tokio patarėjo reikėjo! Ta
čiau mano ir tėvo bei sūnaus Cameron tiks
lai sutapo, nes ir aš jau buvau įstojęs į Li
beralų partiją.

straipsnių autorius) spėlioja, kaip seksis 
Lietuvai, įstojus į Europos Sąjungą. Belgas 
Thierry Pinet aprašo Jono Žemaičio tragišką 
likimą. Dar vienas įdomus straipsnis yra apie 
lietuvių kalbą, parašytas ne lietuvio, bet 
amerikiečio James Hendin!

Negalima nepaminėti trumpo prierašo po 
Jono Žemaičio straipsnio. Šio straipsnio au
torius Thierry Pinet, anksčiau dirbęs belgų 
Užsienio ministerijoje, žino daug apie Lietuvą 
ir ypač apie mūsų partizanus. Pinet parašė visą 
knygą prancūzų kalba apie lietuvius partiza
nus, bet negalėjo rasti leidėjo Belgijoje ar 
Prancūzijoje. Tai kaipgi čia yra? Nejaugi toks 
svarbus veikalas taip ir pranyks? Pasaulio 
lietuviai turi visokių fondų ir pasiturinčių or
ganizacijų. Mes nuolat kalbame, kad reikia 
užrašyti ir paskelbti faktus apie lietuvių laisvės 
kovas. Ir štai turime Thierry Pinet rankraštį, 
bet niekas nesirūpina, kad ši vertinga istorinė 
knyga liko neatspausdinta. Mielieji mūsų 
vadai, sukruskite dabar - kol dar ne per vėlu.

Naujausiame “Lithuanian Papers” nestin
ga ir trumpesnių straipsnių apie Trakų pilį 
Canberroje, apie SLIC, apie stipendijas ir taip 
toliau. Yra penkios knygų recenzijos, yra ir 
žinučių iš Lietuvos.

“Lithuanian Papers” daugiausiai verčiasi 
iš aukų, ir visos gautos aukos yra skelbiamos 
žurnale. Džiugu, kad tiek daug skaitytojų 
įvertina šio leidinio svarbą ir jį stipriai remia. 
Juk “Lithuanian Papers” dabar yra vienintelis 
periodinis leidinys visame Pietiniame žemės 
pusrutulyje, kuris angliškai garsina Lietuvą 
ir lietuvius. Deja, aukotojų sąrašuose trūksta 
kai kurių mūsų patriotinių organizacijų ir kai 
kurių pasiturinčių bendruomenių. Kodėl?

Šis žurnalas yra dailiai atspausdintas ir 
gausiai iliustruotas: malonųjį paimti į rankas, 
ir ne gėda parodyti kitiems. Artėjant šv. Ka
lėdoms, tai puiki dovana mūsų vaikams ir 
anūkams, draugams ir pažįstamiems.

Kaina su persiuntimu - tik $7. Galima 
užsisakyti pas leidėjus:
LSS, P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006;

arba elektroniniu paštu (E-mail):
ATaskunas@utas.edu.au

Pajutau nepaprastą priešiškumą Labor 
partijai, kai ši partija buvo valdžioje ir pa
skelbė, kad Lietuva, Latvija ir Estija, buvu
sios valstybės, dabar yra sudėtinė Sovietų 
Sąjungos dalis! Tai įvyko 1974 m. Tuo metu 
Labor partijai vadovavo Gough Whitlam. 
Tačiau politikoj nieko nėra amžino! Austra
lijos Liberalų partija paskelbė, jog ji sekan
čiuose rinkimuose siūlys atmesti minėtą 
Darbo partijos siūlymą. Sekančius Aus
tralijos rinkimus Liberalų partija laimėjo žy
mia persvara ir buvo atmestas Darbo partijos 
siūlymas prijungti tris baltų valstybes prie 
Sovietų Sąjungos! Čia suminėta istorija gana 
sena, bet jos prisiminimai dar gyvi žmonių 
atmintyje. Išvada iš aukščiau minėto gaba
liuko sako, jog ir Australijos emigrantams 
verta domėtis politika! J.P. Kedyš

Ted Reilly: įspūdžiai Lietuvoje
Tęsinys, 
pradžia MP N r. 40

A quiet Sunday
Around Kaunas, the 

all-night lights have 
finally been turned off,

yet the city is still enveloped in a grey fog, 
turning pink as the morning sun battles its 
way through. At least it’s not raining, and 
while the day promises to be brisk, I should 
be able to get around and about, start 
negotiating a round of visits. My window faces 
north-east, so I can see the basilica of Sts. Peter 
and Paul to my right, the Town Hall Square 
directly in front and the old Rotušė [Town 
Hall] to my left. Small clusters of birds have 
appeared, skimming over the terracotta roofs. 
A slight breeze stirs the maples.

A church bell has just struck eight: two 
hours to go before Mass and then a conference 
with English teachers about my work schedule 
over the next month. Just what they want me 
to do in the day to day work of teaching 
English to secondary students is as yet an 
unknown. The school year here begins as 
summer ends at the end of August, and already 
they are having a week’s break for the Feast 
of All Souls. After that however, the weather 
will rapidly close in and the bleak hours of a 
northern winter will be upon them. I will have 
something less than three weeks to work with 
teachers and students, earning my keep as a 
guest of the Jesuits. So, after ten o’clock Mass, 
I am able to get some idea of what’s needed. 
Alina and Alma, two of the English teachers 
here, indicate that I’ll be taking another lady’s 
classes for three weeks until mid-November. 
Tomorrow I’m giving a talk about Australia 
and on Wednesday a talk to teachers about 
trends in modem English-language literature. 
So tonight, that’s my homework

Later, I undertook a little exploration, 
walking through the square to Vilnius Street, 
then to Laisvės [Freedom] alėja. This is a 
broad walkway, lined with smart shops and 
grassy parks. On either side of a narrower path 
in the middle garden beds and lines of trees 
are planted. I have found the Drama Theatre, 
a Cinema and even a Puppet Theatre. Hustings 
announce coming productions, but I see I’ll 
have to find a weekly paper somewhere for 
details. At the eastern end of this boulevard, 
on Independence Square, stands the large 

Dr. Ted Reilly nuotraukoje - Nemuno ir Neries santakoje esanti Kauno pilis.

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

lietuvių kūrybingumą. Tai - dr. 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.

white church of St. Michael the Archangel, 
and diagonally opposite is the revamped 
Žilinskas Art Gallery.

The Gallery is an imposing building, and 
after rising on a double flight of steps, past a 
gigantic bronze statue of a naked youth who 
seems to be reproaching the church-goers 
opposite, I enter and pay the very low price of 
5 Lt., and commence my wanderings. Whilst 
in exile, M. Žilinskas collected a large number 
of art works, ranging from the Renaissance 
to post-War periods, and donated them to this 
city’s art institution.

A slow walk back along the boulevard and 
down a side street brings me to the War 
Museum, which is worth a look The entrance 
price is a nominal 2 Lt, and takes one through 
a range of exhibits detailing the country’s 
blood) history. It starts with the archaeological 
record, and works its way through to 
Napoleon and thence to the inter-War period. 
The strangest, and saddest of all the exhibits, 
is the wreckage from the Darius and Girėnas 
aeroplane, collected and strewn out as if in a 
pine forest. Its red paint still glistens under 
lamplight, and the curators have shown 
everything connected with the doomed flight, 
telegrams and postal items, business cards, 
instruments, notebooks and personal effects, 
their tom and resewn uniforms. Why did the 
plane crash? Some of the older men in 
Adelaide used to swear the Germans have 
shot them down, but I don’t know why they 
died, it’s just the terrible sadness of all that 
twisted red metal.

Outside of the War Museum, there is a 
set of bronze statues commemorating the 
founders of the modem Lithuanian state. 
They don’t have the look of being newly 
restored, so I wonder if they stood during 
the fifty years of occupation. By the street, 
a roughly made memorial, more likę a 
Scottish cairn than a grandiose statement, 
and an eternal flame. Again, that theme of 
fire and sacrifice recurring in Čiurlionis’ 
paintings, and in that one seen earlier today. 
A steady stream of people head for the 
flame: they want to be photographed there, 
not under the grim statues of dead leaders, 
but by the living flame. A boy stands stiffly 
to attention, his father positioning him for 
the photograph, then a young couple, and 
afterwards some girls.
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Sapiegos ligoninė 
Vilniuje

Didikų Sapiegų šeima, davusi Lietuvai 
garsių politikų, karių ir veikėjų, senatorių ir 
1 kardinolą, buvo labai nusipelniusi Lietuvos 
krašto kultūrai. Sapiegos yra kildinami iš 
Narimanto Gediminaičio sūnaus. Trakų pi
lininko Sūnigailos. Jie buvo milžiniškų turtų 
ir dvarų savininkai, pasidarė labai įtakingi 
Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje. Sapie
gos buvo dideli Lietuvos patriotai, nors vėliau 
jau laikė save lenkais. Jie buvo gavę grafo 
titulą ir šv. Romos imperijos kunigaikščio 
titulą, kuris buvo šeimai pripažintas Lietuvos- 
Lenkijos Seimo, Austrijos ir Rusijos vyriau
sybių. Istorijoje Sapiegų vardas minimas jau 
nuo 1434 m. Per kelis šimtmečius jų giminė 
buyo labai plati ir į Lietuvos istoiją įėjo labai 
giliai. Sapiegos įsteigė daug mokyklų, meno 
bei mokslo įstaigų.

Sapiegos vardo ligoninė buvo įkurta 1809 
metais. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. LR 
Vyriausybės nutarimu, 1993 m. ji buvo atkurta 
ir skirta 1991 m. sausio 11-13 dienų ir vė
lesniuose įvykiuose nukentėjusiems gi
nant Lietuvos nepriklausomybę, politinių 
kalinių ir rezistencijos dalyvių. Sovietų S-gos 
kariuomenėje suluošintų jaunuolių ir jų tėvų, 
buvusių žydų geto kalinių. Čemobilio avari
jos žmonių. II Pasaulinio ir Afganistano karų 
dalyviams ir kt. sveikatos priežiūrai.

Ši graži, garsiųjų bajorų Sapiegos vardo 
ligoninė yra kone pačiame Vilniaus centre - 
Antakalnyje. Nuo pat pirmų atkurtos ligoninės 
dienų, jos direktoriumi buvo pakviestas dirbti 
ir jai vadovauti dr. Gediminas Rimdeika. Tai 
buvęs plaukikas, be medicinos savo gyveni-

Elena. ^Jonaitienė
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Likimo blcislcomi
Tęsinys, pradžia AfP Nr. 13
E£! - Nežinau, ką daryti. Matas spėja, kad 
rusai jau užėmė Austriją. Negalime ilgiau 
čia pasilikti.

- Tai važiuokime.
- Ar tu pajėgsi?
- Pajėgsiu, nesirūpink! Kaip nors... Tik 

nelaukim.
- Nereikėjo iš viso judėti iš namų, kaip 

tada ir sakiau, tik nenorėjai klausyti, - pa
priekaištavo Vytautas.

- Gal jau ir gyvų nebūtų... Bet tikrai 
negyventume kartu. Be to per vėlu apie tai 
kalbėti. Išvykstam!

Apsirengti nebuvo paprasta, nes ant 
storų tvarsčių negalėjo užsimauti jokios 
palaidinės ar suknelės. Vytautas pasiūlė savo 
seną megztinį, iki šiol neištrauktą iš atsi
vežto drabužių ryšulio. Abu vyrai tebene
šiojo uniformas ir su jomis rengėsi keliauti. 
Aldonai ir didelį išnešiotą megztinį užsi
mauti buvo nelengva. Pažvelgusi į veidrodį, 
išvydo kuprotą, susivėlusią būtybę.

- Vaje, kokia gražuolė pasitinka iš mūšio 
grįžusį kareivį..., - nusijuokė.

Iš tikrųjų nebuvo kada rūpintis savo iš
vaizda. Atsikėlusi Aldona įsitikino, kad pa
eiti gali, nuplikytą nugarą skaudėjo mažiau, 
tik nepajėgė pakelti rankų susišukuoti.

Vyrai, to nesitikėdami, prikrovė pilną 
vežimą. Prie iš namų atsigabentų lagaminų 
ir ryšulių prisidėjo vienas kitas čia įsigytas 
indas, ypač moliniai puodai su sutaupytam 
maisto atsargom, maišas avižų arkliui, vyrų 
kuprinės, ryšuliai ir, svarbiausia, dviračiai. 
Vyrai ir Dana ketino eiti pėsti ir pasikeis
dami vesti arklį, todėl nuėmė vežiko sėdynę, 
o vaikams ir Aldonai padarė vietas tarp
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kur - kaip?

Dabartinė Sapiegos ligoninė 1916 metais.

mą labai artimai surišęs su Lietuvos sportu. 
Jis gerai yra pažįstamas ir Australijos lie
tuviams. nes vienas ir su žmona Angele yra 
ne kartą čia lankęsis ir turi daug draugų.

Būnant Vilniuje ir prireikus medicininės 
pagalbos, dr. Gediminas mielai jau nevienam 
australiečiui ją suteikė savo ligoninėje. Ji 
veikia puikiame buvusio dvaro parke. Iki 18- 
to šimtmečio šis dvaras ir parkas priklausė 
Sapiegų šeimai. Vėliau carinė valdžia čia 
atidarė rusų karinę ligoninę. Po to čia keitėsi 
prancūzų (Napoleono), vokiečių, lenkų ir ru
sų karo ligoninės. Perėmus ligoninę iš bu
vusios okupacinės sovietų valdžios, jos pa
dėtis buvo labai skurdi. Man teko matyti 
senas ligoninės nuotraukas iš caro, vokiečių 
laikotarpio ir paskutines, kai sovietai ligo
ninę paliko. Sugriautuose rūmuose buvo 
išplėšyti elektros ir kiti laidai, išdaužyti lan
gai, išplėštos grindys ir kalnai šiukšlių. Tokią 
griuvėsiais paverstą ligoninę perėmė dr. G. 
Rimdeika. Jo ryžto, pažinčių su užsienio bei 
Lietuvos įtakingais žmonėmis ir verslininkais 
pasėkoje, po 10 metų ši ligoninė tapo viena 
iš puikiausių Vilniuje. Bendradarbiaujant su 
Amerikos. Danijos. Japonijos ir Vokietijos 
medicinos įstaigomis, dr. G. Rimdeikai 
pavyko ne tik gražiai sutvarkyti daugumą 
ligoninės pastatų, bet taip pat ją aprūpinti 
naujausia medicinine aparatūra, medikamen-
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ryšulių.
Buvo nutarta keliauti pagal Dunojų į 

vakarus, Regensburgo link, vengti didžiųjų 
plentų bei vieškelių, nakvynės ir maisto ieš
koti nuošalesniuose kaimeliuose ir vienkie
miuose.

Išgirdusios apie Aldonos nelaimę, Ma
relė ir Annerlė atėjo aplankyti ir atsisvei
kinti, nors niekaip negalėjo suprasti, kodėl 
jų svetimšalės draugės, net sulaukusios iš 
karo grįžusių vyrų, nenorėjo čia pasilikti ir 
laukti to. kas neišvengiamai turėjo įvykti.

Iškeliauti nutarė anksti rytą, vos prašvi
tus. Amalija. Katryna ir Rudis atsikėlė iš
vykstančiųjų palydėti. Nei šeimininkės, nei 
pabėgėliai per daug išsiskirdami neliūdėjo. 
Vis dėlto, nepaisant nesusipratimų ir ginčų, 
per ilgus žiemos mėnesius užsimezgė tam 
tikras ryšys, ir dabar buvo graudu viską 
nutraukti. Atsisveikindami vieni kitiems 
palinkėjo atlaikyti netrukus prasidėsiančius 
išbandymus, sėkmės ateityje. Visi žinojo, 
kad daugiau niekad nesusitiks.

Keleiviai pirmiausia norėjo pasiekti 
Deggendorfą. Kelias vingiavo per žalius 
laukus, pro kaimus, kartais - mišką, tai 
nutoldamas nuo Dunojaus, tai vėl priartė
damas. Eiti ketino visą dieną, todėl nesku
bėjo. Po poros valandų įsitikino, kad ve
žimas arliui buvo per sunkus.

- Linas ir Meilė bent dalį kelio turės eiti 
pėsti, - nusprendė Vytautas, - ar bent sėdės 
vežime pasikeisdami, ne abu kartu.

- Ir aš eisiu, - pareiškė Aldona.
- Gerai būtų, jei galėtum nors trumpai, 

tik kol arklys bent kiek pailsėtų.
Išlipusi Aldona prisijungė prie suaugu

sių pėsčiųjų. Abu vaikai pasileido tekini į 
priekį. Saulė buvo aukštai pakilusi. Aldonos 

tais ir kita technine įranga. Ligoninė dalyvau
ja HI-CARE (Japonija) prieš atominį ir van
denilinį ginklą programoje, bendradarbiauja 
su Danijos Rotary klubais ir ligoninėmis, taip 
pat su Vbkietijos reabilitacijos klinikomis ir 
ligoninėmis. Yra gavusi tarptautinį kokybės 
DIN-EN-ISO 9002 pažymėjimą (certificate). 
Rengiantis Lietuvai tapti ES nare 2004 m., 
ligoninė yra restruktūrizuojama pagal būsi
mą sveikatos apsaugos sistemą. Šiuo metu 
ligoninėje yra 5 stacionariniai skyriai ir juose 
dirba per 200 darbuotojų, 50 gydytojų, 115 
slaugos darbuotojų ir kitų ligoninės ūkyje 
dirbančių žmonių, nes ligoninė turi savo 
gražiai sutvarkytus daržus, sodus ir šiltna
mius, kurie ligonius aprūpina švariais ir 
neužterštais produktais.

Švenčiant Sapiegos ligoninės atkūrimo 
pirmąjį 10-metį, specialus minėjimas buvo 
surengtas Vilniaus Operos ir baleto teatre šių 
metų spalio 14 d. Išsamų ligoninės gyvenimo 
pranešimą skaitė ligoninės direktorius dr. 
Gediminas Rimdeika. Minėjimo metu ligo
ninę ir visą jos personalą sveikino premjeras 
Algirdas Brazauskas, Seimo Pirmininko Ar
tūras Paulauskas, Sveikatos ministras, Vil
niaus meras, Vilniaus apskrities viršininko 
atstovai, Japonijos ir Danijos ambasadoriai, 
kitų ligoninių ir gydymo įstaigų vadovai bei 
kolegos gydytojai. Ir mes, dr. G. Rimdeikos 
ir jo visos ligoninės personalo draugai iš Aus
tralijos, sveikiname ir linkime daug daug sėk
mės šiame garbingame ir sunkiame sveikatos 
apsaugos darbe.

Kovo vakaras
Lapkričio 15 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

įvyko linksmas ir įdomus sporto klubo 
“Kovas” vakaras. Gražiai išpuoštoje apatinė
je Klubo salėje susirinko didokas skaičius 
koviečių ir jų rėmėjų. Ypač buvo malonu ir 
džiugu matyti pačius mažiausius ir jauniau
sius koviečių sportininkų vaikus. Gaila tik, 
kad vyresniųjų sportininkų ir veteranų, kurie 
patys dar taip neseniai dėvėjo žaliąsias “Kovo” 
spalvas, matėsi nedaug, o jie būtų tikrai 

nuostabai su skaudančia nugara eiti buvo 
maloniau negu nepatogiai susirietusiai sė
dėti vežime. Smagu buvo kvėpuoti grynu oru 
ir justi šiltą vėjo dvelkimą. Į vežimą iš viso 
daugiau nebelipo. Vidurdienį jie sustojo 
jaunų bukų miškelyje, prie skubančio per 
akmenis skaidraus upelio. Iškinkytą ir pa
girdytą arklį paleido ganytis, o patys susė
do užkąsti. Pavalgiusi tik Dainelė nesiliovė 
bėgiojusi aplinkui. Abu vyresni vaikai, su
kelti į vežimą, netrukus užmigo pokaičio. 
Užsnūdo ir žolėje išsitiesę Matas, Dana bei 
Vytautas. Aldona, saugodama sužeistą nu
garą, susigūžė ant minkštų samanų ir, pa
rėmusi galvą rankomis, stebėjo žaidžiančią 
Dainelę ir aplinką. Šviesi pavasario žaluma, 
miegantys vaikai, žaidžiantis kūdikis, be- 
silsinčios dvi jaunų žmonių poros, virš gal
vos keistai išsidėstę balti debesys - kokia 
iliuzija, koks sapnas, kai visur vyksta karas, 
baimė, išsiskyrimai, o jie, benamiai kelei
viai, traukiasi nuo neaiškios grėsmės neži
nia kur...

Kai pakilo eiti toliau, skaudėjo kojas, o 
sąnariai buvo sustingę. Dainelę įkėlė į ve
žimą. Linuką ir Meilę taip pat reikėjo ten 
palikti, nes atsibudo verkšlendami ir skųs
damiesi, kad skauda kojas. Tik arklys atro
dė linksmesnis ir energingiau traukė sunkų 
vežimą.

- Tik pažiūrėkit į tą gyvulį, - stebėjosi 
Matas, - vargšas stengiasi iš paskutiniųjų ir 
vos patraukia. Kiek galėtų būti jam metų?

- Daug, - atsakė Vytautas, - tikiuosi, kad 
jis nenudvės, kol nepasiekėme ramesnės 
vietos. - Ar pirkdama pasiteiravai, kiek jam 
metų? - pasisuko į Aldoną.

- Nepasiteiravau, - atkirto piktai. - Džiau
giausi iš viso gavusi arklį. Pabandyk pats, 
tuomet pažiūrėsim, kaip pasiseks.

-Ko supykai? Tik paklausiau. Pati ma
tai, kad gyvulys nestiprus.

Miškas liko užnugaryje. Dabar kelias 

pasidžiaugę ir pasigėrėję gražiu jaunių, 
berniukų ir mergaičių programos išpildymu. 
K. Kazoko ir D. Gako parinktos muzikos gar
sams palydint, jaunųjų sportininkų progra
mos išpildyme buvo solo dainos bei ypač 
gražūs berniukų ir mergaičių grupės šokiai, 
susilaukę garsių svečių plojimų. Pasirodo 
jaunieji sportininkai moka ne tik gerai žaisti 
krepšinį, bet taip pat dainuoti ir šokti. Didelio 
pasisekimo susilaukė sportiniai žaidimai ir 
varžybos, peršokant vis kuo žemiau nulei
džiamą virvę bei šokio varžybos. Visa tai atliko 
jaunimas, o vyresnieji, nors ir buvo kviečiami, 
visgi pabijojo rungtis su jaunaisiais. Pasibai
gus programai ir atsipūtus nuo visų varžybų , 
buvo traukiama gausių fantų loterija, dau
giausia dovanota koviečių rėmėjų. Šį smagų 
“Kovo” vakarą, visus pasveikindamas anglų 
kalba, atidarė ir vėliau visus žaidimus pravedė 
“Kovo” pirmininkas Michael Wallis, o jam 
gražiai talkininkavo ir lietuviškai viską aiš
kino Daina Šliterytė.

Vakaras praėjo smagiai ir svečiai - buvęs 
stalo teniso čempionas G. Bernotas, specialiai 
atvykęs iš Gold Coast, ir buvęs kovietis, at
vykęs iš Čikagos D. Dirmantas, bei nemažas 
skaičius dabar čia gyvenančių naujųjų lietu
vių iš Lietuvos - gražiai pabendravo ir 
linksmai praleido vakarą. Atrodo, yra pamiršti 
buvę nesusipratimai ir “Kovas” vėl atsigauna.

Būna ir taip
• Vokietijoje įvyko audringi gyventojų 

protestai prieš rūkymą. Buvo sudaryta spe
ciali koalicija prieš tabaką, į kurią įėjo vaikų 
tėvai, mokytojai, gydytojai ir kiti. Apsirengę 
juodais drabužiais, veidus pridengę baltomis 
kaukėmis ir nešini kryžiais jie vaikštinėjo po 
Berlyną ir varė agitaciją prieš rūkymą bei nešė 
plakatus, reikalaudami padidinti mokesčius 
už prekybą rūkalais.

• Londono taksistai erdvėje orentuojasi 
geriau negu kiti žmonės. Mokslininkai nu
statė, kad taksistų galvos smegenų kaktinė 
skiltis yra didesnė. Ir kuo ilgesnis darbo stažas, 
tuo tai geriau matyti. □
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bėgo per banguojančias prevasrpilnas mar- 
gų pavasario žiedų. Aukštai danguje pasi
girdo lėktuvo urzgimas. Kaime lėktuvo 
ilgokai nebuvo girdėję, todėl sulėtino žings
nius ir pakėlė .galvas. Atrodė, kad lėktuvas 
leidžiasi kaip tik jų link. Stabtelėjo palydėti 
akimis. Lėktuvas, praskridęs virš jų galvų, 
staiga apsisuko ir grįžo tiesiai į juos. Arklį 
vedęs Vytautas metė vadeles ir šoko prie 
vežimo.

- Gulkitės!Gulkitės! Į griovį! - ir, sugrie
bęs savo vaikus, su jais krito į aukštą grio
vio žolę.

Už jo į griovį šoko ir Matas, apglėbęs 
Meilę. Moterys puolė į pievą. Dabar lėktu
vas buvo virš galvų. Pasigirdo serija šūvių. 
Arklys sužvengė ir pasileido risčia. Žmonės 
nedrįso pakelti galvų iš žolės. Lėktuvas dar 
kartą grįžo atgal ir vėl paleido seriją šūvių. 
Susigūžę laukė, kas bus toliau. Bet nieko 
nesigirdėjo, matyt, lėktuvas nuskrido savo 
keliu ir neketino grįžti. Vyrai su vaikais 
pakilo iš žolės. Jų balsus išgirdusios, išlin
do ir moterys. Arklys stovėjo atokiau, šalia 
kelio, su skersai griovio pakrypusiu vežimu. 
Dalis ryšulių buvo išbarstyti ant kelio ir 
griovyje. Vyrai, perdavę moterims išgąs
dintus vaikus, nuėjo patikrinti arklio ir ve
žimo. Joks šūvis įjuos nepataikė. Matas ir 
Vytautas išstūmė vežimą į kelią ir ėmė ran
kioti išbarstytus ryšulius.

- Kaip atėjo į galvą į mus šaudyti? - pa
klausė Dana. - Bjaurybės nelemtieji!

- Gal iš oro atrodė, kad mes kokia kariš
ka gurguolė.

- Nususęs arklelis ir trys vaikai vežime!
- Iš oro, matyt, atrodė kitaip. Be to, vyrai 

uniformuoti.
Kai ištraukę ir sutvarkę vežimą grįžo 

vyrai, Dana pradėjo bartis:
- Kodėl neatsikratot uniformų? Negalit 

atsiskirti, ar ką?
Tęsinys kitame AfP Nr.
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Padėka
Lietuvių Sodybos Engadine įkūrėja ir globėja a.a. Ona Baužienė BEM savo 

testamente Sodybos reikalams paskyrė dalį palikimo. Už tai mes esame labai 
dėkingos.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

In memoriam

Maloniai kviečiame į

Geelongo liet, choro “Viltis” 
koncertq,

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

Skambės girdėtos ir negirdėtos dainos.
Dinguos viešnia - Gražina Pranauskienė

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

choras “Viltis”

Canberros Lietuvių Bendruomenės nariams primename, kad

Kalėdinis pobūvis
įvyks sekmadienį, gruodžio 14 dieną, 2 vai. p.p., Canberra 
Labor Club, Belconnen.
Jeigu pageidaujate dalyvauti pobūvyje, prašome apie tai 
pranešti Sigitai Gailiūnaitei tek: 6248 6704.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

The annual Lithuanian language and culture
Winter Course

at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania.
Two weeks course from January 13 till January 27, 

2004. Intensive Lithuanian language classes daily. 
Lithuanian language at three levels: level for beginners, 
advanced level and intermediate level, cultural lectures in 
the afternoons, various leisure activities, trips & weekend 
exclusions. People from all over the world!

If you are interested, please visit our new website:
www.vdu.lt/LTcourses/

Feel free to contact me if you have any questions or would like to receive the course 
leaflets etc. Ugnė Mišeikytė

Aukos “Musų Pastogei”
A Vaitiekūnas VIC $ 25.00
J. Muzrimas NSW $ 90.00
M. Kemėšienė VIC $ 5.00
B. Leitonas VIC $ 5.00
Z. Augaitis VIC $ 35.00
F. Sodaitis VIC $ 10.00
A Kaminickas WA $ 3.00
O. Grosienė NSW $ 50.00
K. Kemežys ACT $ 50.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Z. Vičiulienė NSW $ 15.00
R. Bumeikis NSW $ 50.00
R Zakarevičius NSW $ 20.00
A Blandis NSW $ 90.00
E. Stankienė QLD $ 10.00
E. Judickienė NSW $ 25.00
D. Bieri NSW $ 10.00
Lietuvos Baleto Bičiuliai NSW $ 50.00

Sudie, Edai,
Lapkričio 8 dienos vakare, beeinant 

miegoti, prie lovos sukrito ir su šiuo pa
sauliu atsisveikino buvęs adelaidiškis (pas
kutiniu metu gyvenęs Lietuvoje) Edvardas 
Taparauskas, sulaukęs garbingo 80-mečio. 
Karo audrų atskirtas nuo šeimos, gerai 
gyvenančių ūkininkų Žiežmariuose (vietovė 
tarp Kauno ir Vilniaus), ir laimingai sulau
kęs karo pabaigos, kartu su broliu Kaziu, 
buvusiu Lietuvos kariuomenės karininku, 
vieni iš pirmųjų atvyko į Australiją. Atlikę 
privalomą valstybei darbo kontraktą, 
apsigyveno Adelaidėje. Kazys įsitraukė į 
visuomeninį lietuvių darbą, bet gana anksti 
mirė.

Edas visa savo širdimi įsijungė į Ade
laidės ir visos Australijos lietuvišką sportinę 
veiklą. Jis buvo vienas iš pirmųjų Adelai
dės sporto klubo “Vytis” steigėjų. Per visą 
savo buvimą Adelaidėje, jis buvo labai 
glaudžiai surištas su šiuo klubu. Įsisteigus 
klubo “Vytis” futbolo sekcijai, jau 1952 m. 
jis buvo jos vadovas, o 1954 m. Edas pasi
rodė kaip pirmosios “vytiečių” futbolo 
komandos vadovas. Ši komanda žaidė 
aukščiausioje futbolo lygoje, pasiekė labai 
daug svarbių laimėjimų ir net keli koman
dos žaidėjai buvo pakviesti žaisti į Pietų 
Australijos ir visos Australijos valstybines 
rinktines. Ilgus metus Edas dirbo klubo 
valdybose, daugiausiai - sekretoriaus parei
gose. Vien to jam neužteko. Jis buvo ilga
metis ir klubo sporto vadovas, pradininkas 
dar ir dabar kasmet vykstančių “Vyčio” 
sporto dienų.

Įsisteigus vytiečių tinklinio komandai, 
žaidė joje, buvo jos vadovas. Ne svetimas 
jam buvo ir krepšinis. Dažnai į rungtynes 
neatvykus kuriam nors žaidėjui, jis 
užsivilkdavo marškinėlius ir bėgdavo į 
aikštelę.

Ne tik Adelaidės lietuviai, ypač spor
tininkai, jį gerai pažinojo. Manau, kad jį 
pažinojo ir kiti Australijos tautiečiai. Vie
tiniai ir kiti sportiniai įvykiai buvo gražiai 
aprašomi Adelaidės lietuvių spaudoje, 
Bendruomenės “Mūsų Pastogėje” ir kata
likų “Tėviškės Aiduose”.

Be sportinio ir spaudos darbo, jis buvo 
vienas iš EŽY klubo įkūrėjų, kurio nariais 
daugiausia buvo mūsų sporto veteranai 
ne tik Australijoje, bet ir Amerikoje bei 
Lietuvoje. Šis klubas iš savo pajamų dau
giausiai remdavo mūsų sportinį jaunimą, 
skirdavo dovanas sporto švenčių metu.

Edas Adelaidėje dirbo kaip dažytojas 
kontraktorius. Turėjo daug draugų ir buvo 
labai populiarus ne tik lietuvių, bet ir aus
tralų tarpe. Gaila, prieš keletą metų sušlu
bavo Edo sveikata. Jis neteko vienos kojos 
ir turėjo apsigyventi prieglaudoje. Sunku 
jam ten buvo, nes visą gyvenimą buvo 
energingas ir linksmas vyras. Giminių jis 
čia neturėjo. Artimų jam žmonių buvo 
Lietuvoje, kurie ir pakvietė jį persikelti gy
venti į gimtinę.

Labai gražiai išlydėtas iš Adelaidės, 
Edas prieš keletą metų visam laikui persi
kėlė gyventi į Lietuvą. Giminių padedamas 
jis nusipirko gražų butą viename iš Kauno 
priemiesčių. Čia jis gražiai įsikūrė. Be gimi
nių, jį nuoširdžiai prižiūrėjo kaimynystėje 
gyvenanti buvusi Lietuvos čempionė atle
tė, dabar Lietuvos ieties metimo trenerė, 
buvusi ir Sydnėjaus olimpiadoje, Teresė 
Nekrašaitė.

Edas įsijungė į Lietuvos invalidų sporto 
klubą, su jais iškylaudavo ir, atrodo, buvo 
patenkintas gyvenimu. Apie tai jis man 
pasakojo, kai paskutinį kartą jį aplankiau 
praėjusią vasarą. Visą laiką jis domėjosi 
mūsų gyvenimu Australijoje ir su dideliu 
susidomėjimu skaitydavo mano pasiųstas 
“Mūsų Pastoges”.

Palaidotas Edas Žiežmariuose, šalia sa
vo tėvų kapų. Į paskutinę kelionę jį paly
dėjo didelis skaičius artimųjų.

Ilsėkis ramybėje mielas mūsų Austra
lijos lietuvių sportinis drauge, Edai, ir tegul 
tėviškės žemė būna tau lengva, o mes tavęs 
dar ilgai, ilgai nepamiršime.

Antanas Laukaitis

Šermenų tvarka Melbourno Lietuvių Klube
Melboumo 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 \hldybos 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 tel.: 9346 9605, arba Klubo patalpų administratoriui p. Zigmui Augaičhii tel.: 
9889 4721. Klubo \hldyba prašo ateityje visus šermenų (kaip ir visų kitokių subuvimų rengėjus) 
prisilaikyti įprastų Klubo naudojimosi taisyklių.

Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba

Skaudžios netekties valandoje, mirus

A'O’ A Almai Pullinen
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Juhani, marčią Pajautą, anūkus ir jų šeimas, visus 
artimuosius ir bičiulius.

Elena Jonaitienė, Rasa, Eglė

skiriame “Mūsų Pastogei” $50.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Gerbiami Melbourno ir apylinkių lietuviai
Norime pranešti, jog artėja kalėdojimo laikas. Į Melbourną 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.
Melbourno Parapijos Taryba

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

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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ALB Sydnėjaus Aylinkės Vildyba 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 Apy linkės Valdy bos 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 Valdy bos 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

Šiais metais nuo gruodžio 6d. iki 
gruodžio 21d., Talka vėl priima 
$100, $200 ir $300 kalėdinius 
pavedimus į Lietuvą.

Pavedimai į Lietuvą 
kainuoja tik $10.

Pigiau negali būti!
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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 kVIBCia 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 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 
tel.: 0414 218 633.

Kalėdinų eglutė vaikams
Sekmadienį, gruodžio 14 d., 2 vai. p.p.
Klubo nariai prašomi užregistruoti savo vaikus (iki 

*3K* 12 metų) ne vėliau kaip iki sekmadienio, lapkričio
30 dienos. Registracija - S5 šeimai. Turite būtinai 
užsiregistruoti. Gausite $ 5 “voucher”, kurį galėsite 
panaudoti tą pačią dieną.
Visi užregistruoti vaikai, kurie dalyvaus “Eglutėje”, 

gaus: • kalėdinę dovaną, • užkandžių, • gėrimų.
Bus gyva ir įdomi programa, apsilankys Kalėdų Senelis.

Kūčios ■Mėj
Trečiadienį, gruodžio 24 d., 7 vai. p.p.
Bus tradicinė Kūčių vakarienė, įskaitant vyną <
ir gaiviuosius gėrimus.
Kaina: suaugusiems - $25, . -X

vaikams nuo 12 iki 18 metų - $20 
vaikams iki 12 metų - veltui.

Prašome užsirašyti Klube iki gruodžio 14 
dienos.

Sekmadienį, lapkričio 30 d., ir sekmadienį, gruodžio 7 d., 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.

J Apsilankykite “Algio garaže”
I (garage sale)
| Melboumo Lietuvių Namuose lapkričio 30 d.

(Kalėdinės dekoracijos, lietuviškos kalėdinės kortelės, įvairios dovanėlės)

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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