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Nauji mokslo metai jau arti! NERAMIOS DIENOS

Siūlo praplėsti 
komisijos įgaliojimus
Lapkričio 24 d (ELTA). Tėvynės sąjun

gos pirmininkas. Seimo narys Andrius Ku
bilius siūlo praplėsti Seimo laikinosios ko
misijos įgaliojimus. Jo nuomone, šiai komi
sijai reikėtų suteikti teisę privalomai išsi
kviesti liudininkus, nepaisant, ar tai būtų pri
vatūs asmenys, ar Prezidentai. AKubilhis taip 
pat siūlo suteikti komisijai teisę bausti už 
melagingus parodymus.

"Klausantis kai kurių Prezidento patarėjų 
galima buvo matyti, kiek daug netiesos buvo 
sakoma”, - sakė spaudos konferencijoje A 
Kubilius. Pasak jo, Prez. Rolando Pakso apsi
sprendimas neduoti parodymų Seimo komisi

jai yra simptomatiškas. Galima svarstyti įvai
rias priežastis, kodėl Prezidentas bijo tai 
daryti, bet viena iš priežasčių, matyt, yra ta, 
kad Prezidentas bijo sakyti netiesą šiai komi
sijai spėliojo AKubilius. Jam susidarė įspū
dis, kad iki šiol Prezidentas savo viešuose pa
sisakymuose arba vengė sakyti tiesą, arba pa
prasčiausiai sakė netiesą.

"Tačiau skirtingai nuo viešų pasisaky
mų, netiesos sakymas Seimo komisijai galėtų 
būti laikomas dar vienu pagrindu apkaltos 
procesui ”, - pridūrė A Kubilius.

"Tiesa turi būti pasakyta ne tik apie 
šiandieną, ne tik apie paksizmo pabaigą, bet 
ir apie tai, kaip formavosi Pakso reiškinys”, 
-sakė jis.

Jo įsitikinimu, tiesa turi būti pasakyta ir 
apie tai, kiek Rusijai pavyko įtakoti svarbiau
sius pastarojo meto Lietuvos įvykius.

Norėjo pakeisti policijos vadovybę

Melbourne jaunime, moksleiviai, studentai, kiti tautiečiai - kviečiame jus visus įstoti 
į lietuvių kalbos klases 2004 metais! Tėveliai, seneliai, paraginkite savo vaikus, gimines, 
anūtag£Ljgižįfitamus nedelsiant paduoti, prašymus! Kiekvienas yra laukiamas! Nauda ir 
m^toriumas - neabejotini. Draugiškoje atmosferoje mokiniai susipažįsta, pabendrauja, 
susidraugauja, pasimoko lietuvių kalbos, praplečia savo žinias apie lietuviškus dalykus. 
Baigę 12 klasę, mokiniai sau pagerina galimybę įstoti į pasirinktą universiteto kursą.

Mokslo metų pirmoji pamoka - šeštadienį, vasario 7 dieną (2004). Pamokos vyksta 
Princes Hill gimnazijos patalpose, Carlton priemiestyje. Kreiptis: Victorian School 
of Languages, Princess Hill Centre, teL: 9416 0641. J.Arienė (mokytoja)

Nuotraukoje- 2003 m. laidos dalis mokinių su mokytojom. Iš kaires (stovi): Rūta Kenny 
(VCE mokytoja), dr. Aldona Butkutė (viešnia), Alanta Skeivy tė, Gražina Kymantaitė, 
Ieva Javičiūtė, Povilas Birštonas, Mantas Vaitkus, Chris Liesis, Jieva Arienė (mokytoja), 
Alan Lee; (atsiklaupę): Kristina Mardyants, Raminta Kymantaitė, Martynas Didžys, 
Aisvydas Sadauskas, Ramūna Sadauskaitė.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lapkričio 24 d (ELTA). Nusikalstamo 
pasaulio atstovai iškart po Rolando Pakso 
pergalės Prezidento rinkimuose tarėsi; kaip 
nušalinti nuo pareigų nepageidaujamus 
valstybės jėgos struktūrų, tarp jų - krimina
linės policijos vadovus, ir palaikė ryšius su 
Prezidentūros darbuotojais. Seimo komisijai 
ir vėliau žurnalistams generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius atskleidė, jog nusi
kaltėliai planavo “keistis vaidmenimis' su 
prolicijos pareigūnais.

V. Grigaravičiaus teigimu, tarp galimybę 
keisti piolicijos vadovus svarsčiusių nusikals
tamo pasaulio atstovų būta ir "ne paskutinę 
vietą jų hierarchijoje užimančių žmonių". 
Pasak jo, pokalbiai apie jėgos struktūrų 
vadovų keitimą suintensyvėjo, o pašnekovų 
planai tap» užtikrinti iškart po Prezidento 
rinkimų šių metų sausį.

V. Grigaravičius pripažino, kad tarp šiuose

pokalbiuose dalyva
vusių asmenų buvo ir 
Renata Smailytė bei 
kiti "tarp politikos ir 
nusikalstamo pasau
lio ” esantys asmenys. 
Per pokalbius, be kita 
ko,pšanuotanušalinti 
nuo pareigų ir patį V 
Grigaravičių Šio teigi

mų pašnekovai vietoj jo pageidavę matyti 
piolicijos generaliniu komisaru dabartinį 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą
generolą Algimantą Songailą.

Šių metų pavasarį kilo “pareigūnų se
kimo” skandalas, pier kurį V. Grigaravičių 
bandyta nušalinti nuo pareigų. Tačiau savo 
postą turėjo palikti nepagrįstus kaltinimus 
jam metęs tuometinis vidaus reikalų minis
tras Juozas Bernatonis. O

“Mažeikių 
naftos” 

privatizavimą 
siūloma tirti

viešai
(ELTA). Tėvynės 

sąjunga siūlo viešai 
tirti “Mažeikių naf
tos” privatizavimo 

aplinkybes - panašiai kaip dabar dirba lai
kinoji Seimo komisija.

Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius 
Kubilius apgailestavo, kad nors jau antri metai 
veikia Valentino Greičiūno vadovaujama Sei
mo komisija “Mažeikių naftos” privatizavi
mui nagrinėti, tačiau visuomenė apie jos veik
lą nieko nežino. Todėl Tėvynės sąjunga siūlo, 
kad ši komisija rengtų viešus posėdžius, ku
riuose būtų ištirtos visos sutarties pasirašy
mo aplinkybės, tarp jų ir tai, kokį vaidmenį 
“Mažeikių naftos” privatizavimo istorijoje 
vaidino Rusijos struktūros ir Rusijos įtakojami 
Lietuvos pareigūnai.

Pasak A Kubiliaus, šiandieninės prezi
dentinės krizės šviesoje daugelį 1999 metų 
įvykių galima pamatyti tikroje šviesoje. "Kai 
dabar matome, kiek Prezidentas R. Paksas 
leidosi būti įtakojamas Rusijos nešvarių pini
gu ir įvairių spectamybų, iškyla klausimas, 
kiek jo veiksmai "Mažeikių najios" privatiza
vimo istorijoje buvo įtakojami tų pačių Rusi

jos svertų. Ir tuo metu mes turėjome daug įta
rimų, kad "Lukod’as” ir įvairios kitos Krem
liaus struktūros manipuliuoja tuometinės R. 
Pakso Vyriausybės veiksmais ir viešąja 
nuomone", - sakė spaudos konferencijoje A 
Kubilius.

R. Ozolas: “Rusija grįžta”
(ELTA). \aidžios siekiantis Lietuvos rusas 

- Darbo partijos lyderis milijonierius Viktoras 
Uspaskich “kaip tankas” artėja prie savo 
tikslo, o Lietuvos politinio gyvenimo aplin
kybės lyg pagal planą klostosi jam naudinga 
vaga. “Rusija grįžta” - tokia antrašte įvardytą 
Nacionalinės centro partijos (NCP) memoran
dumą žurnalistams pristatė šios partijos pir
mininkas Romualdas Ozolas.

"Rusija niekada neatsisakė ir neatsisa
kys savo geopolitinės įtakos rytinėje Balti
josjūros  pakrantėje. Ilgai kūrusi savo veikimo 
galimybę Maskva ėmėsi veiksmų. Latvijoje 
Rusijos strategija buvo paremta apie pusę ša
lies gyventojų sudarančia rusakalbe Latvijos 
dalimi. Dabar rusakalbiai keliami į kovą, 
remiantis Strasbūro teismo nutartimi dėl ru
sakalbių gyventojų teisių pažeidimų”, tvir
tinama NCP memorandume.

Pasak dokumento. Lietuvoje latviškas va
riantas neįmanomas dėl nedidelio rusakalbių 
skaičiaus, todėl pasirinktas "ruso "iškilios 
asmenybės”kūrimo kelias". Šiam vaidmeniui

Nukelta į 2 psL

Vėliausios žinios
Gruodžio 2 d (DELFI). Pirmadienį, 

gruodžio 1d., Prezidentūros skandalą 
tyrusi parlamentinė komisija savo bai
giamojoje išvadoje konstatavo: “Komisija 
konstatuoja, jog prezidentas buvo ir yra 
pažeidžiamas. Įvertinant ypatingą prezi
dento statusą ir atsakomybę, jo vaidmenį 
vidaus ir tarptautinėje politikoje, tai suda
ro grėsmes nacionaliniam saugumui”. 
Išvados patvirtintos 7 komisijos nariams 
balsavus “už”, 1 - “prieš” ir 1 susilaikius. 
Antradienį komisijos išvados bus pa
teiktos Seimui pritarti.

Pirmadienį vakare, p» Lietuvos social
demokratų partijos (LSDP) prezidiumo 
pasėdžio Premjeras Algirdas Brazauskas 
Prez. Rolandui Paksui rekomenduoja atsi
statydinti. Jo pažiūriu, būtų geriau jei 
apkaltos neprireiktų Komisijos išvadoms 
pritarė ir Socialdemokratų partija Seime.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulaus
kas taip pat netiesiogiai paragino Prezi
dentą nelaukti apkaltos proceso Seime ir 
atsistatydinti. "Svarbiausia, jog prezi
dento asmuo yra pažeidžiamas, o per jį 
yra pažeidžiama ir valstybė", - sakė jis, 
pridūręs, jog "nereikia teismo sprendimo ” 
nacionalinio saugumo grėsmei įrodyti. Jis 
pareiškė esąs pasirengęs paremti apkaltos 

iniciatyvą.
Apkaltai inicijuoti reikia ne mažiau 

kaip 36 parlamentarų parašų. Antradienį, 
prieš Seimo posėdį, kuriame bus pateiktos 
komisijos išvados. A Paulauskas kviečia 
frakcijų atstovų pasitarimą.

A Paulausko vadovaujamos valdančio
sios Naujosios sąjungos (NS, sociallibera
lų) frakcijų taip pat op»zicinių Tėvynės 
sąjungos - konservatorių bei Liberalų ir 
centro frakcijos jau nusprendė pritarti ap> 
kaltos procesui.

Kad prezidentas būtų atstatydintas 
reikia ne mažiau kaip 85 Seimo narių bal
sų. Iš viso Seime yra 141 narys, keturios 
vietos yra laisvos. Didžiausia socialdemok
ratinės koalicijos frakcija turi 53 narius.

Pirmadienį (gruodžio 1 d.) Alytuje, su
sitikime su miesto visuomene Prezidentas 
Rolandas Paksas nedviprasmiškai pareiš
kė. kad atsistatydinti neketina. Susitikime 
Seimo komisijos išvadų jis nekomentavo.

* * *

Krašto apsaugos viceministras Jonas 
Gečas, nors jau buvo davęs sutikimą, at
sisakė dirbti patarėju nacionalinio sau
gumo klausimais pas Prezidentą Rolandą 
Paksą. Prezidento patarėjas Sigutis Jačė- 
nas patvirtino, kad J. Gečas pirmadienį 
prezidentą informavo nebeateisiantis dirb
ti į Prezidentūrą. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Lapkričio 24 d. 
ligšiolinė Gruzijos 
parlamento pirmi
ninkė Nino Burdža- 
nadze buvo paskelb
ta laikina valstybės 
prezidente. Nu
versto Eduard Še- 
vamadze paskirtoji 
vyriausybė buvo 

palikta toliau eiti savo pareigas iki naujų 
parlamento rinkimų, kurie turėtų būti pravesti 
laike 45 dienų.
♦ Lapkričio 24 d. užsidegė 5 aukštų bendra
butis prie Patrice Lumumba vardo universite
to Maskvoje. Gaisre žuvo bent 32 užsienie
čiai studentai. 139 sužeisti. Daug studentų 
susižeidė šokdami pro langus, gelbėdamiesi 
nuo liepsnų.
♦ Lapkričio 25 d. su Kolumbijos vyriausybe 
susitaikė “Bloque Cacique Nutibara”, savo 
brutalumu pagarsėjusi dešiniųjų sukilėlių 
grupė. Per iškilmes Medellin mieste 850 šios 
grupės narių, vyrų ir moterų, padėjo savo 
ginklus. Tai pirmoji Kolumbijos sukilėlių 
grupė, nutraukusi kovos veiksmus.
♦ Lapkričio 25 d Australijos ir JAV parei
gūnai paskelbė, kad dviems Australijos pilie
čiams. iki šiol be teismo kalinamiems Guanta
namo Bay kalėjime, nebus taikoma mirties 
bausmė, kai juos teis JAV karinis teismas. Abu 
australai. David Hicks ir Mahmoud Habib, 
savo bausmę galės atlikti Australijoje.
♦ Lapkričio 26 d JAV vyriausybė paskelbė, 
kad ji atims iš savo paskolų garantijos Izraeliui 
290 milijonų JAV dolerių sumą kaip pabaudą 
dėl Izraelio kontraversinės apsaugos sienos 
pravedimo per palestiniečių sritis bei dėl žy
dų naujakurių sodybų plėtros Vakariniame 
Krante.
♦ Lapkričio 27 d Taivano parlamentas pri
ėmė referendumo įstatymo pataisą. kuri nu
mato galimybę pravesti referendumą dėl vals
tybės suverenumo, jeigu Kinija pultų Taivaną. 
Dėl Kinijos grasinimų atsisakyta nuo para
grafų numatančių referendumo keliu pakeisti

Lietuvos įvykių apžvalga
tina LDP atstovai.

Atkelta iš 1 psL
gerai tikę du neskaidrios prigimties kapitalo 
atstovai - rusai Viktoras Uspaskich ir Jurijus 
Borisovas. Nacionalcentristai abejoja, ar kuri 
nors Lietuvos institucija drįstų aiškintis tikrąją 
jų turto kilmę, nes tada tektų tirti ir vadina
mojo lietuvių elito kapitalo prigimtį.

Kaip teigiama memorandume, abu versli
ninkai dosniai rėmė rinkimines kampanijas: 
V.Uspaskichas - socialliberalus ir Artūrą Pau
lauską. J. Borisovas - Rolandą Paksą. Tačiau 
apie V. Uspaskich paramą mažai žinoma. Da
bar V.Uspaskich pasitraukė iš Seimo val
džios. įspėjo Prezidentą apie jo aplinką ir su
kūrė Darbo partiją, kuri dar net neįregistruota 
šoktelėjo į reitingų viršūnę.

Nacionalcentristai taip pat įspėja. kad iki 
2004 m. rinkimų gali būti sukompromituotos 
ir sutriuškintos tradicinės Lietuvos partijos - 
konservatoriai, liberaleentristai. “bus nuleis
tas ar bent pristabdytas ir socialdemokratų 
lokomotyvas “. Tada vienintelis “tikras” prem
jeras ir gelbėtojas paaiškės esąs V. Uspaskich 
- “švarus, dosnus, sąžiningas, darbingas, 
protingas ir jau galingas ”.

“Taigi visa jaunųjų Lietuvos lyderių ko
horta nukirsdinta, konkurentų “gerajam 
rusui ” nėra. Nėra konkurentų ir iš “senosios 
gvardijos”. Nacionalcentristai pažymi, kad 
tradicinės partijos, visą dėmesį šiandien ski
riančios Prezidento skandalui, sutartinai tyli 
dėl V. Uspaskich vadovaujamos partijos užma
čių keisti Lietuvos politinę sąrangą ir “pavers
ti šal[ oligarchų bei perkamų politikų mani
puliuojama teritorija".
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Taivano vėliavą ar valstybės pavadinimą.
♦ JAV prezidentas George W. Bush šventė 
tradicinę Padėkos dieną (lapkričio ketvirtąjį 
ketvirtadienį) su JAV kariais Bagdade, lapkri
čio 27 d netikėtai atskrisdamas į Iraką. Se
kantį rytą jis jau buvo grįžęs į JAVilstijas. 
Nuo prezidento neatsiliko ir demokratų sena
torė Hilary Clinton, buv. JAV prezidento žmoną. 
Padėkos dieną šventusi su JAV kariais Afga
nistane, o į Bagądadą atvykusi lapkričio 28 d
♦ Lapkričio 29 d. Saddam Hussein šalinin
kai iš pasalų užpuolė japonų delegaciją vyks
tančią į Irako atstatymo konferenciją Tikrit 
mieste. Iš 11 delegacijos narių žuvo du japo
nų diplomatai.
♦ Lapkričio 29 d Irako sukilėliai užpuolė 
du automobilius su ispanų žvalgybos parei
gūnais. Ispanai apšaudyti iš šautuvų ir iš 
granatsvaidžių. Nukauti 7 ispanai, vienas 
išsigelbėjo. Į užpuolimo vietą 30 km. į pietus 
nuo Bagdado atvykę korespondentai filma
vo irakiečių jaunuolių būrį, spardantį žuvu
siųjų kūnus.
♦ Lapkričio 29 d. nepasisekė japonų ban
dymas į erdvę iškelti du satelitus Šiaurės 
Korėjos sekimui. Iškilusi raketa po kelių mi
nučių turėjo būti sunaikintą nes neatsiskyrė 
viena išjos sudėtinių dalių. 1998 m. be įspė
jimo Šiaurės Korėja išbandė savo raketą kuri 
perskrido virš Japonijos ir nukrito Pacifiko 
vandenyne, gi dabar Šiaurės Korėjos vadai 
giriasi turį branduolinių užtaisų raketoms. 
Japonija norėtų turėti nors kelių minučių 
įspėjimą puolimo atveju.
♦ Nigerijos prezidentas Olusegun Obasanjo
pareiškė, kad Zimbabvės prezidentas Robert 
Mugabe nebus kviečiamas į Commonwealth 
konferenciją Nigerijoje gruodžio 5-8 dieno
mis. nes jis yra neteisėtas prezidentas, suklas
tojęs rinkimų duomenis. Lapkričio 29 d Ro
bert Mugabe grasė, kad Zimbabvė visiems 
laikams išstos iš Commonweth’o. o dėl kvie
timo trūkumo jis kaltino Australijos min. 
pirmininką John Howard būk tai paveldėjusį 
genetinius bruožus iš į Australiją tremiamų 
nusikaltėlių. □

Siūlo tirti ryšius postuose
(ELTA). Už politikų ir aukštų valdininkų 

giminystės ryšių atskleidimą Seimo narys 
Ramūnas Karbauskis pasiryžęs skirti 4 000 
litų premiją. Spaudos konferencijoje jis sakė, 
kad asmeniškai skirtų tokią premiją žurna
listams ar visuomenės informavimo priemo
nei. kuri imtųsi tokio ty rimo ir sudarytų sąrašą 
visų valstybės tarnautoją kurie yra susiję su 
politikais. “Tai nebūtų sudėtinga, reikėtų pa
sižiūrėti pavardes, kas už ko ištekėjo. Vaizdas, 
kurį išvystų Lietuvos visuomenė, būtų pri
trenkiantis”, - teigė jis.

Jo nuomone, tada tarp kitko paaiškėtų, kad 
tai. kas tiriama Seimo laikinojoje komisijoje, 
yra tik ledkalnio viršūnė. “Jeigu būtų sureng
ta apkalta, balsuočiau tikriausiai už tai, kad 
Prezidentas būtų atstatydintas. Tačiau asme
niškai manau, kad tie, kurie užsiima politiniu 
jo veiklos vertinimu, iš viso Seimas, žinant 
padėtį Lietuvoje, neturėtų moralinės teisės tą 
daryti ”, - sakė R. Karbauskis. Pasak jo, dau
gelis valdančiosios daugumos atstovų ir jų 
giminaičiai užima įvairius aukštus ir gerai 
apmokamus postus, tuo tarpu laikinojoje 
komisijoje kartais kalbama apie smulkmenas.

Lenta Prez. Bush vizitui
Lapkričio 23 d. (ELTA). Atminimo lentos 

atidengimu prie Vilniaus rotušės sekmadienį 
paminėtos JAV Prezidento George W. Bush 
apsilankymo Lietuvoje metinės.

Iškilmėse dalyvavęs buvęs Prezidentas 
\hldas Adamkus sakė, jog istorinis George 
W. Bush vizitas buvo visos tarptautinės ben
druomenės pripažinimo ir pasitikėjimo Lietu
va ženklas. “Tikiu, kad tuo pat keliu Lietuva

NERAMIOS DIENOS

A.Brazausko pažiūra
Lapkričio 25 d. 

(ELTA). Premjeras Al
girdas Brazauskas ti
kina, kad į keletą sa
vaičių vykstantį Prezi
dentūros skandalą rei
kia pažvelgti giliau - 
iki galo išsiaiškinti, ar 
buvo nusikaltimo po

žymių. “Vis dėlto būtina išsiaiškinti iš esmės 
- ar yra nusikaltimo sudėtis, ar ne. Laukiame 
komisijos išvadų. Aš negaliu sutikti, kad tai 
yra įrodymai, kai sakoma “neatmetama ga
limybė, kad taip galėjo būti ”, Leiskite pa
klausti, ką tai reiškia. Tai yra burbulas, tai 
yra nulis ”, - pokalbyje Lietuvos radijui lap
kričio 25 d sakė A. Brazauskas.

Jis akcentavo, kad bus laukiama komisi
jos išvadų ir tik tuomet, atsižvelgus į pateik
tas išvadas, bus tariamasi dėl tolesnių veiks
mų. “Aš nepasakyčiau, kad šitas skandalas 
ypatingai pakenktų mūsų normaliam gy
venimui ”, - pareiškė jis.

Tačiau Algirdo Brazausko laikyseną aš
triai kritikuoja “Lietuvos rytas” (lapkričio 26) .

“Prezidentūrą krečiančioje krizėje išskir

R.Pakso partija gina Jurijų Borisovą
(BNS). Daugiau kaip 500 Liberalų demo

kratų partijos (LDP) narių kreipėsi į partijos 
pirmininką Valentiną Mazuronį. prašydami 
“aiškiai ir nedviprasmiškai” išsakyti poziciją 
dėl “teisinės savivalės”, nukreiptos prieš “vie
ną autoritetingiausių” partijos narių Jurijų 
Borisovą.

Šią partiją 2002 m. kovo mėnesį įkūrė 
Rolandas Paksas ir bendražygiai. Tapęs
Prezidentu, jis iš šios partijos išstojo, nes to 
reikalauja LR Konstitucija.

Kreipimesi, kuriame J.Borisovas vadina
mas “vienu autoritetingiausių partijos narių”, 
LDP nariai tvirtina į partiją atėję “ne vien 
todėl, jog patikėjome jos tikslais, tačiau ir dėl 
asmeninio J.Borisovo autoriteto”. ’’Mesjį pa
žįstame, mes juo tikime ir mes neapsirikome 
pasirinkdami. Jo dėka 2003 metų sausį par
tija įgijo teisę vadintis “prezidentine”, -tvir-

Dar vienas protesto mitingas
Lapkričio 30 d. Sąjūdžio sukviesta kelių 

tūkstančių žmonių kolona pražygiavo Vil
niaus gatvėmis, reikalaudama R.Pakso atsista
tydinimo. Prezidento šalininkų šįkart nebuvo, 
todėl ir ypatingų saugumo priemonių imtis 
neteko. Protestuotojai rankose laikė tris
palves, Sąjūdžio vėliavas, plakatus “Paksą - 
lauk!”, “Garbingoje Lietuvoje reikia garbingo 
Prezidento!”, “Paksai. netinki būti Prezidentu, 
atsistatydink!”, “Paksas ir Brazauskas-Lietu
vos gėda”. Buvo matyti lentelės su miestą iš 
kurių atvyko mitinguotojai, pavadinimais - 
Kaunas, Pasvalys, Šiauliai, Kėdainiai ir kiti. 
Po pusvalandžio protestuotojai pasiekė Ne
priklausomybės aikštę prie Seimo. Čia jų laukė 
dar maždaug tūkstantis akcijos dalyvių. Buvo 
matyti įvairaus amžiaus žmonių, tačiau dau
gumą vis dėlto sudarė pagyvenę piliečiai. Iš 
garsiakalbių sklido patriotinės dainos.

eis ir toliau, tvarkydama ir statydama savo 
valstybę ant tvirtų demokratijos ir tiesos 
pagrindų ”, - sakė V Adamkus

Pasak JAV ambasadoriaus Lietuvai 
Stephen Mull, lygiai prieš metus Prezidentas 
George W. Bush atvyko į Lietuvą su istorine 
draugystės misija. Pirmasis Lietuvą aplankęs 
JAV Prezidentas tuomet ištarė žodžius, įam
žintus atminimo lentoje: “Kiekvienas, pasi
rinkęs Lietuvą savo priešu, taps ir Jungtinių 
Amerikos Valstijųpriešu”. Ambasadorius pa
brėžė, kad Lietuvos ir JAV draugystė yra labai 
gili ir ilgalaikė, o “JAVneturi geresnio draugo 
negu Lietuva, suteikusi didelę paramą JAV 
kovojant prieš terorizmą

Skulptoriaus \ytautoZarankos iš bronzos 

tinis vaidmuo tenka premjerui A.Brazauskui. 
Daug kas mano, jog jei nėjo parama, R.Paksas 
jau gal būtų atsistatydinęs. A.Brazauskas 
nuolat paniekinamai atsiliepia apie savo 
partijos nario A. Sakalo vadovaujamos Seimo 
specialiosios komisijos darbą, iš pradžių 
skubino ją greičiau baigti darbą, komisijos 
pateiktus faktus paniekinamai vadino „burbu
lu“, o visą darbą „spektakliu“.

A.Brazauskas bando įteigti, jog viešas 
R.Pakso aplinkos ryšių nagrinėjimas kenkia 
valstybės įvaizdžiui užsienyje, diskredituoja 
Prezidento instituciją. Kokie yra premjero 
tikrieji motyvai, siekiant išsaugoti R.Paksą?”

Į savo klausimą “Lietuvos rytas” atsako 
šitaip:

“Stengtis išsaugoti R.Paksą poste A.Bra- 
zauskui būtų labai naudinga asmeniškai. 
Prezidentūros krizės išvakarėse ABrazausko 
populiarumas buvo smarkiai smilkęs, visuo
menė vis mažiau pasitikėjo šiuo politiku, nes 
jis Maskvoje gynė ne Neringos kurortą nuo 
Rusijos naftininkų keliamos grėsmės, o 
„LUKoil“ koncerno interesus, vis dažniau bu
vo kalbama apie painius ABrazausko šeimos 
ir „Lukoil Baltija“ vadovo LPaleičiko ryšius. 
Jei R.Paksas išsisuks, ABrazauskas iki rin
kimų atrody s kaip šviesos spindulys, paly
ginti su moralinį autoritetą praradusiu Pre
zidentu”. □

Liberaldemokratai pažymi, kad “kova ne
baigta, o pralaimėjusiųjų tikslas visais įma
nomais būdais susigrąžinti prarastą val
džią, net jei tai prieštarauja įstatymams, 
kuriamas melas ir provokacijos, nukreiptos 
prieš mūsų valstybę, mūsų tautą ”. LDP narių 
nuomone, “šiandien kaip niekada svarbu 
aiškiai ir nedviprasmiškai įvertinti pasta
ruosius įvykius, įvardyti J.Borisovo vaidme-
nį ir reikšmę partijai ”.

jog J.Borisovas bus pašalintas iš partijos,'jei
gu bus nustatyta, kad jis pažeidė įstatymus.
"Mūsų pozicija dėl J.Borisovo ir kitų parti

jos narių yra vienareikšmė - jeigu žmogus 
nusikalto Lietuvos įstatymams, jeigu jis.bus 
kaltas, mes jį šalinsime iš partijos. Jeigu jis 
nėra nusikaltęs, jeigu tai yra vien tik propa
gandiniai dalykai, mes žmonių be reikalo
nemėtysime ”, - teigė V.Mazuronis.

Nepriklausomybės aikštėje surengtas 
mitingas “Už garbingą Lietuvą”. Ovacijomis 
ir plojimais minia pasitiko vieną Tėvynės 
sąjungos lyderių prof. Vytautą Landsbergį. Po 
jo kalbėjo Vilniaus meras Artūras Zuokas, is
torikas Antanas Tyla, Nepriklausomybės akto 
signataras Kazimieras Motieka, Lietuvos 
polit. kalinių ir tremtinių sąjungos pirm. Po
vilas Jakučionis ir kt ELTA, BNS 

ir nerūdijančio plieno sukurtoje lentoje, be 
įsimintinos George W. Bush frazės lietuvių ir 
anglų kalbomis, pavaizduotos ir suglaustos 
Lietuvos ir JAV vėliavos.

Šia proga Vilniaus rotušėje atidaryta Lie
tuvos spaudos fotografų klubo surengta re
portažinių nuotraukų paroda. Beveik 70-yje 
geriausių šios istorinės viešnagės išskirtinu
mą bei jausmus perteikusių fotodarbų užfik
suotos George W. Bush ir ponios Laura Bush 
viešnagės Vilniuje, susitikimų su Latvijos bei 
Estijos Prezidentais Vaira Vyke-Freiberga ir 
Arnold Ruutel, Lietuvos verslininkais aki
mirkos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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PLB XI Seimo atstovų pranešimas Melbourne

ALB atstovai iš Melbourne PLB Seime. Iš kairės: Birutė Prašmutaitė, Girtus Anta
naitis, dr. Kazys Zdanius ir Henrikas Antanaitis.

Spalio 19 dieną nauja ALB Melbourne 
Apylinkės Valdyba Lietuvių Namuose su
rengė Australijos LB atstovų, dalyvavusių 
PLB XI Seime Vilniuje, pranešimą.

Šiais metais Australijos LB atstovavo ALB 
KV pirmininkė Lolita Kalėdienė, Daina Šli- 
terytė (Sydnėjus) Petras Bielskis (Adelaidė), 
ALJS pirmininkas Girtus Antanaitis, Hen
rikas Antanaitis, dr. Kazys Zdanius ir Birutė 
Prašmutaitė (Melboumas).

ALB Melbourne Apylinkės. Valdybos 
pirm. Andrius Viitiekūnas pasveikino atvy
kusius. Padėkojęs, kad susirinko gražus būre
lis klausytojų , jis pakvietė atstovus pasidalin
ti savo įspūdžiais iš suvažiavimo.

Dr. K. Zdanius: Aš jau ne pirmą kartą da
lyvauju šiuose suvažiavimuose ir labai nuste
bau, kad šias metais atstovų dalyvavo net iš 
35 pasaulio kraštų. Australijos delegacijai 
pirmininkavo L. Kalėdienė, kuri atliko savo pa
reigas įspūdingai. Daugiausiai atstovų buvo 
iš Amerikos, Rusijos, Vokietijos, Australijos.

ALJS atstovas G. Antanaitis: Nors ne
buvau išrinktas kaip Seimo atstovas, bet da
lyvavau kaip ALJ Sąjungos pirmininkas. 
Vienas iš mūsų ALJ Sąjungos projektų yra 
paremti lietuvius, gyvenančius Tolimuose 
Rytuose. Rusijos kraštų Tarybos pirmininkas 
žada mums padėti.

Lietuvoje ALJS jums gėdos nepadarė. 
Atvažiavome visi uniformuoti su lipiniukais. 
Turėjome ir neoficialią uniformą. Prieš išva
žiuojant mes paruošėme visus savo darbų 
planus. Per Studijų Dienas mus aplankė prof. 
V. Landsbergis. Svetainė gerai paruošta. 
Padėkojome visiems, kas mus parėmė.

B.Prašmutaitė: Aš jaučiau didelį džiaugs
mą ir garbę dalyvauti PLB XI Seimo suva
žiavime, kuriame dalyvavo garbės svečiai: LR 
Prez. R. Paksas, kardinolas A J. Bačkis, Sei
mo Pirm. A Paulauskas ir Atkuriamojo Seimo 
pirm. V. Landsbergis. Buvo aptarta daug 
aktualių, mus liečiančių klausimų

Prezidentas R. Paksas kvietė grįžti, padėti 
rinkti vertybes. Kardinolas A J. Bačkis iškėlė 
šeimos svarbą, kaip pagrindinį elementą išlikti 
lietuviu Abu savo kalboje ragino mus padėti 
naujiems lietuvių emigrantams.

Po atidarymo buvo sudarytas prezidiumas. 
H. Antanaitis buvo pakviestas į prezidiumą 
Komisijų sąrašuose dalyvavo du atstovai iš 
Australijos - L. Kalėdienė (Nutarimų komisi
joje) ir B. Prašmutaitė (Nominacijos komisijoje).

Teko susitikti atstovų iš N. Zelandijos. 
Tenai, kiek žinoma, yra apie 100 lietuvių 
Kvietė atvažiuoti pas juos. Tai gal “Dainos” 
chorui pasiseks juos aplankyti 2004 metais.

Didelį įspūdį paliko \bnecuelos LB pra
nešimas. Jie nutarė laikytis Evangelijos ir 
padėti Lietuvos piliečiams, kurie yra kalėji
muose dėl narkotikų vežimo. Venecuelos ka
lėjime yra devyni lietuviai. Viena 21 metų 
moteris pagimdė kalėjime kūdikį. Kolumbi

jos kalėjimuose yra keturi lietuviai, du 
Ekvadore ir du Peru. Venecuelos LB lanko 
juos ir bando kiek galima padėti jiems.

Aš klausiu, kodėl mano karta nenori tobu
lėti lietuviškume, geriau suprasti savo kilmę. 
Kodėl mes vengiame kalbėti lietuviškai, o dar 
labiau - rašyti? Ne kiekvienas gali nuvykti į 
Lietuvą ilgesniam laikui tobulinti savo kilmės 
kalbą. Juk gyvename daugiakultūriniame 
krašte. Valdžia skatina susidomėti savo kilme.

Siūlau, kad mes, Melboumo lietuvių orga
nizacijos, padarytume 2004 metus įdomius, 
naudingus. Pvz. gal lietuvių skautų organi
zacija ar lituanistinių mokyklų mokiniai galė
tų surengti keletą užsiėmimų skirtų lietuvių 
kalbos ir knygos metams. Galime susirinkti 
vieną kartą per mėnesį į lietuviškų knygų 
diskusijų grupę Taip pat galime paskirti 
premijas vaikams ir jaunimui rašyti rašinius 
apie savo senelius arba padaryti internete 
šeimos istorijos projektą. PLB Seimo atstovai 
Melbourne siūlo ALB Krašto \hldybai pra
dėti planuoti, kaip atitinkamai ir įdomiai 2004 
m. galėtume pažymėti lietuvių kalbos ir kny
gos metus Australijoje.

H. Antanaitis: Noriu su jumis pasidalinti 
kai kuriomis mintimis, kurias iškėliau per 
PLB XI Seimo Suvažiavimą.

Turbūt daugumas iš mūsų neabejoja, kad 
PLB yra reikalinga lietuvybės gerbūviui. 
Kraštų bendruomenės yra daug pasiekę. Prez. 
R Paksas išsireiškė, kad PLB buvo Lietuvos 
ambasadorė Lietuvos nepriklausomybės at
statymui. Bejos Lietuva nebūtų pasiekusi to, 
ką ji turi dabar Ar ji bus reikalinga ateityje? 
Kardinolas J. Bačkis išėlė mintį, kad reikia 
daryti spaudimą Lietuvos spaudai ir Seimui 
įvairiais mums rūpestį keliančiais klausimais. 
Prof. V. Landsbergis prašo rūpintis naujais 
emigrantais, kad jie neišnyktų svetimoje 
aplinkoje. B. Nainys užsiminė apie gausė
jančias užsienio lietuvių problemas, darbus. 
G. Žemkalnis kalbėjo apie PLB paskirtį rū
pintis ekonominiais ir socialiniais klausimais.

Atstovai pabrėžė, kad PLB leidžiamas 
žurnalas “Pasaulio Lietuvis” yra visus lietu
vius pasaulyje sujungiantis leidinys. PLB yra 
mums reikalinga! Didelė problema Lietuvoje 
yra anglicizmas. kuris smarkiai skverbiasi į 
lietuvių kalbą. Mes turime stengtis išlaikyti 
gryną lietuvišką kalbą, kad neištirptume 
svetimoje aplinkoje, ypač įsijungę į ES.

Sekė diskusijos. Visi pastebėjo Lietuvoje 
pažangą. Žmonės truputį laimingesni ir jau 
pamažu pradeda šypsotis. Matėsi daugiau 
mažų vaikų vežimėliuose, ko anksčiau neteko 
pastebėti. O mums, melboumiškiams, teko 
matyti, kad Melboumo atstovai grįžo iš PLB 
XI Seimo Suvažiavimo Vilniuje su didele 
energija išlaikyti lietuvybę Australijoje.

Pirm. A Vhitiekūnas ir klausytojai nuošir
džiai padėkojo atstovams už tokį išsamų pra
nešimą. Aldona Vyšniauskienė

Nanotechnologijos 
Forume - ir lietuvė 

mokslininkė
Lapkričio 19 dieną Cairns mieste 

Queensland’e prasidėjo Azijos - Pacifiko 
Nanotechnologijos Forumas. Viena iš 
Forumo dalyvių - lietuvė mokslininkė dr. 
Vijoleta Braach-Maksvytis, prieš 6 metus 
kartu su dr. Bruce Cornell išradusi pirmąją 
nano mašiną.

Lapkričio 15 ir 17 dienų laidose Sydney 
Morning Herald” plačiai aprašė nanotech
nologijos pasiekimus ir ateities galimybes. 
Žurnalistė Deborah Smith citavo ištraukas 
iš savo pasikalbėjimo su nanotechnologijos 
pradininke dr. Vijoleta Braach-Maksvytis 
apie šios mokslo srities problemas. Dr. Vi
joleta ragina apsvarstyti naujos technologi
jos socialines ir etines pasekmes.

Šiuo metu dr. Vijoleta Braach-Maksvy-

Skambėk dainele!
Daina galinga ir stebuklinga, daina yra 

visagalė. Ji guodžia, ji ramina, ji pakelia 
žmogų nuo žemės. Todėl ji ir lydi žmogų nuo 
lopšio iki karsto, per darbus, karus ir visokias 
nesėkmes. Juk lopšinė vaiką užmigdo ir rau
dojimas yra paskutinis atsisveikinimo žodis. 
Daina priduoda ištvermės, daina palaiko viltį 
ir daina pavargusį karį priverčia vėl žygiuoti 
galvą iškėlus. Dainos jėgą žinojo visi karaliai, 
imperatoriai, visos religijos, visi sambūriai ir 
didžiosios institucijos. Nėra jokių iškilmių ar 
apeigų be dainos ar giesmės. Daina žmones 
uždega dideliems žygiams, daina jungia ir 
vienija žmones. Todėl tautos ir valstybės kuria 
savo himnus. Kiekvienos valstybės giedamas 
himnas žmones buria į krūvą, jungia bendram 
ryžtui, stiprina pasitikėjimą ir meilę savo tau
tai. Tautos himnas yra didžiulė jėga, nema
tomas ginklas gyvenimo kovoje.

Mums lietuviška daina yra laidas lietu
vybės išlaikyme, nes ji atskleidžia tautos dva
sią, kuri išeivijoje yra apnešta kasdienybės ir 
užmaršties dulkėmis. Daina atveria mūsų pa
čių širdyse tūnančius jausmus, ji pakursto tą 
mažą rusenančią lietuvišką liepsnelę, ji ‘pa
sibeldžia tiesiai į širdį”. Daina yra nuostabus 
poezijos ir melodijos derinys, todėl ji gali mus 
nuskraidinti ant savo sparnų kur tik ji nori: į 
tolimą tėvynę, seniai praėjusius laikus, į šalia 
esančio žmogaus sielą ar į patį save. Vienas 
sau dainuodamas žmogus išreiškia savo jau
seną, savo dvasios būseną. Bet susirinkus bū
riui žmonių , dainoje nusakomi jausmai tampa 
visų jausmais - ir ne tik dainuojančių, bet ir 
jų klausančių Tai todėl chorai turi neapsako
mos reikšmės žmonijos kultūriniame gyvenime.

Lietuviškos dainos yra lyriškos ir lėtos, 
sako, liūdnos. Temos sukasi apie esančius miš
kus, lygius laukus, tyvuliuojančius ežerėlius, 
tekančias upes, apie mergeles lelijėles linelius 
raunančias ir bernelius dobilėlius rugelius ker
tančius. Nors melodijos liūdnos, bet nėra mūsų 
dainose žiaurių keršto temų: galvų kapojimo,

u
Per 49 metus Sydnėjaus “Dainos “ choras 

pradėjęs darbą 1954 m. su 40 choristų dar 
tebegyvuoja šiandien su tuo pačiu skaičiumi 
choristų. Tarnauja Lietuvių Bendruomenei ir 
garsina Lietuvą užjos ribų. 1973 m. “Daina”, 
kuriai tuo metu vadovavo Bronius Kiveris, 
buvo pakviesta į Sydnėjaus Operos atidarymą. 
Manau kad tai neįkainuojamas įnašas Lie
tuvių Bendruomenei ir gražiausias gėlių vai
nikas ant Lietuvos aukuro po trispalve

“Dainos” chorą finansiškai rėmė daugelis 
tautiečių ir darbu prisidėjo ruošiant jo kon
certus. Jųyrair šiandien. Per paskutinį metinį 
koncertą chorą parėmė Ona Grosienė -“Dai
nos” choro krikšto motina -$110

Savo dėkingumą išreiškė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Vtildyba - paskirdama chorui $200

Dr. Vijoleta Braach-Maksvytis.

tis yra Australijos vyriausio Mokslininko 
pavaduotoja, o tuo pat metu ir CSIRO Global 
Aid viršininkė. Vytautas Patašius

mylimųjų nuodijimo, nėra ant laužo degini
mo. Meilės temų dainose nestinga, bet ribojasi 
kuklia pastabėle: “į mane žiūrėjo”, “paėmė už 
rankelės”, “dovanojo aukso žiedą”, o gal net 
“su kita kalbėjo”. Ir kiek daug būdingų ir tik 
mums suprantamų sinonimų: mergelė-žalio
ji rūtelė, bernelis - raudonas bijūnėlis, tėvelis 
- senasai ąžuolėlis, motinėlė - žalioji eglelė.

Tai į tokį burtų pasaulį mus nuvedė pra
ėjusios savaitės sekmadienį Bankstovvno 
Lietuvių Namuose įvykęs “Dainos” choro 
koncertas. Dirigentė Birutė Aleknaitė mus 
perkėlė į mylimą kraštą, į paliktą tėvynę, pne 
Baltijos jūros krantų, pavedžiojo po Vilnių 
pačiame liepų žydėjime, paplukdė po Ne
munėlį, liepė grėbti šienelį lygioje lankelėj ir 
sugrįžusius parklupdė ant namų slenksčio.

Choro repertuaras buvo puikiai rarinV*—. 
skambėjo labai harmoningai, visi balsai su
derinti, melodijos buvo vykusiai moduliuo
jamos, perteikimas be priekaištų. Jautėsi 
choristų balsų tvirtumas ir pasitikėjimas, ben
dras susi dainavimas Net keista, kad po tiek 
metų mūsų dainininkai jaunėja, balsai sodreja, 
jaučiama ir disciplina, ir šiltumas, turimo per- 
pratimas. Iš tikrųjų choras atvėrė savo širdis, 
kurios, pasirodo, šiltesnės ir būti negali. Pas
kutinėje damoje pasirodė ir solistė Gražina 
Žigaitytė-Hurba. kurios sopranas žymiai su
stiprėjo nuo paskutinio pasirodymo. Paminė
tinas ir svečias dirigentas bei akompanuotojas 
jaunasis Justinas Ankus, bei nauji elegantiški 
chorisčių kostiumai.

Mes nedrįstam klausti, kiek darbo buvo 
įdėta, kiek valandų praleista mokant ir mo
kinantis, bet išdava buvo be priekaištų. Šis 
choro koncertas buvo didžiulė dvasinė šventė, 
pripildžiusi mūsų sielas didžiuliu džiaugsmu 
ir pasididžiavimu lietuviškos kultūros turtais. 
Už šią šventę esam mes dėkingi visiems cho
ristams, bet svarbiausia - gabiai ir nenuvargs- 
tančiai dirigentei - Birutei Aleknaitei.

Genovaitė Kazokienė

Dainos” choro geradariai
ir kiti svečiai po $50 - \hlė Stanevičienė, ano-
nimas, Joseph Blansjaar, po $20 - A Virge- 
ninkienė, S. Žukas ir $10 - L. Kramilienė.

Esame dėkingi Lietuvių Klubo adminis
tracijai už patalpų suteikimą mūsų renginiams 
ir repeticijoms. Koncertui talkininkavo sve
čias dirigentas ir akompanuotojas Justinas 
Ankus, solistė Gražina Žigaitytė-Hurba, pra
nešėja Lana Venskuvienė, garsų ir šviesų 
operatorius Kęstutis Ankus, pareigūnai prie 
kontrolės - Nijolė Vaičiurgytė, Vilius Jurkšai- 
tis, Viktoras Gaidžionis ir Eglė Metinis.

Visiems mūsų geradariams, talkininkams 
tinkime džiaugsmingų šv. Kalėdų ir sveikatos 
Naujuose Metuose.

Choro “Daina’* Valdyba
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Lietuva iš arti__________________
Reikšmingas dr. G. Kazokienės įnašas

Gražina Pranauskienė

Š.m. spalio-lapkričio mėnesiais dr. Geno
vaitės Kazokienės knyga “Lithuanian Artists 
in Australia 1950-1990” vėl buvo pristatyta 
Lietuvoje. Šį kartą daugiausiai Žemaitijoje, 
spalio 3 d. pradedant Klaipėdos paveikslų 
galerija. Direktorė Kristina Jokūbavičienė pa
sveikino susirinkusius, pabrėždama autorės 
padovanotų Australijos ir Okeanijos tautų 
meno dirbinių, šiuo metu eksponuojamų 
galerijoje, svarbą.

Supažindinusi su dr. Genovaitės biogra
fija, žodį suteikiau gerai pažįstamam, neseniai 
į Lietuvą sugrįžusiam kun. Egidijui Amašiui. 
kuris plačiau apibūdino pokario metais į Aus
traliją nublokštų tautiečių kančias, tėvynės 
ilgesį bei jų šiandieninio gyvenimo ypatumus. 
Naudodamasis proga, jog dr. G. Kazokienės 
knygos pristatymas vyko jos dovanotos ko
lekcijos salėje, papasakojo apie aborigenus bei 
jų kultūrą.

Vėliau abu atsakinėjome į knygą lietusius 
klausimus. Po to kunigas, pritardamas sau gi
tara, atliko keletą dainų. Pristatymui pasibai
gus susirinkusieji skirstytis neskubėjo: kas 
yartė leidinį, kas apžiūrinėjo dr. Genovaitės 
kolekciją, o kas norėjo daugiau pabendrauti.

Spalio 11 dieną dr. G. Kazokienės leidinys 
pristatytas palangiškiams. Miesto savivaldy
bės viešosios bibliotekos direktoriaus pava
duotoja Audra Lukauskaitė pirmiausiai supa
žindino su programos dalyviais: berniukų 
choru “Kiriukas” (vadovė Valdone Juozapavi
čienė). Palangos kultūros centro moterų vo
kaliniu ansambliu (vadovas Rimgaudas Juo
zapavičius) ir Palangos folkloro ansambliu 
“Mėguva” (vadovės Zita Baniulaitytė ir Dia
na Šeduikienė).

Tokio būrio pagalbininkų dėka, viskas ėjo 

J.Borisovo planas atgauti milijonus
Rolandą Paksą per Prezidento rinkimus ----------MMPyW1 M i.jLiiijL 1

dosniai rėmęs bendrovės „Avia Baltika“ va
dovas Jurijus Borisovas buvo sukūręs išsa
mų verslo planą, kaip susigrąžinti į politiką 
investuotus milijonus.

Toks planas, datuotas 2003 m. kovo 3 d., 
buvo rastas kratų metu. J.Borisovas rašo, kad 
jo indėlis j R.Pakso rinkimų kampaniją išviso 
siekia 18 mln. JAV dolerių. Būtent, grynaisiais 
R.Pakso rinkimų kampanijai jis paskyrė 2.5 
mln. dolerių, dar 4 mln. dolerių įvertino savo 
intelektinį indėlį ir 5 mln. dolerių - moralinius 
nuostolius. J.Borisovas tvirtina, jog 4 mln. 
dolerių jis būtų uždirbęs, jei būtų užsiėmęs ne 
rinkimų kampanija, bet verslu. Dar 5 mln. 
dolerių jis įvertino per rinkimus jo verslui ir 
šeimai suduotą smūgį.

Kovo mėnesį jis suprato, kad Prezidentu 
išrinktas R.Paksas neskuba vykdyti susita
rimų. Jis pažymi, kad R.Paksas įvykdė vos 
tik vieną iš susitarimo punktų - apdovanojo 
jį auksiniu Liberalų demokratų partijos ženk
leliu. Tuomet J.Borisovo galvoje gimė kitas 
galimas atsiskaity mo planas. Jis Prezidentui 
kėlė konkrečius reikalavimus, kiekvieną punk
tą įvertindamas doleriais. Viename šio doku
mento punktų nurodoma, kad per labai trum
pą laiką J. Borisovas turi būti skiriamas Prezi
dento patarėju eksportui. Jis taip pat nurodo, 
kad būdamas Prezidento patarėju norėtų tu
rėti ne tik tarnybinį transportą su vairuotoju, 
bet ir disponuoti Prezidentūros biudžeto są
skaita. Prezidentūroje jam turėtų talkinti sek
retorius, taip pat - teisininkas, ekonomistas 
ir vienas ekspertas.

Per metus ar net trumpesnį laiką J.Bori
sovas planavo gerai išmokti lietuvių kalbą ir 
tapti vyriausiuoju Prezidento patarėju, kuriam 
būtų patikėtos administracijos vadovo funk
cijos. Šį įsipareigojimų punktą J.Borisovas
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kaip iš pypkės. Pasakojau apie leidinio svarbą 
Australijos Lietuvių Bendruomenei, o taip pat 
apie jo neįkainuojamą įnašą platesnėje dau- 
giakultūrinės Australijos plotmėje. Palangos 
Gintaro muziejaus direktorė Vilija Mačienė 
pažymėjo dr. G. Kazokienės padovanotų Nau
josios Zelandijos bei Afrikos gintaro dirbinių 
savitumą ir svarbą, praturtinant muziejaus 
kolekciją.

Audra Lukauskaitė papildė, jog 1994 m. 
dr. Genovaitė atplukdė ir Lietuvos Dailės 
muziejui perdavė saugoti Lietuvai dovanotas 
didžiąsias savo kolekcijas: Australijos lietuvių 
dailės ir egzotiško, lig tol Lietuvoje nematyto 
Australijos ir Okeanijos meno darbų. Per de
šimtmetį (nuo 1994) šias kolekcijas ji gerokai 
papildė, iš viso Lietuvai padovanodama 1153 
eksponatus. 1997 m. dr. Genovaitė Kazokienė 
apdovanota Gedimino ordinu.

Kun. Egidijus Amašius prisiminė ir kitus 
Australijos lietuvius. “Mėguva” ne tik atliko 
lietuvių išeivių dainas, bet ir pačios knygos 
autorės sukurtą “Raudą”. Renginio vedėja 
atsisveikino su susirinkusiais ir, žvelgdama į 
ant staliuko pastatytą dr. Genovaitės nuo
trauką. atsisveikino žodžiais: “linkiu jums 
jausti atliktų darbų ir pragyventų metų 
pilnatvę, kaip tai jaučia ir šitame jutime stip
ri šios dienos viešnia - iš portreto į mus 
žvelgianti dr. Genovaitė Kazokienė. ”

Spalio 19 dieną knyga keliavo į Kretingos 
rajono Rudaičių kultūros namus. Dėl netikėto 
atšalimo, žiūrovų susirinko tik saujelė, tačiau 
širdys sušilo nuo Sigutės Šimkutės akordeo
no garsų. Kultūros namų meno vadovė Gra
žina Katkuvienė, salę išpuošusi rudeniškais 
atspalviais, nuoširdžiai sveikino susirinkusius 
į knygos šventę.

Žmonės smalsavo kokioje gi aplinkojedr. 
G. Kazokienė rašė savo daktarinę disertaciją

įvertino 200 000 JAV dolerių.
Sutartyje J.Borisovas nurodė, kad jis turi 

būti kviečiamas į visus Prezidentūroje vyks
tančius pasitarimus bei šalies vadovo susiti
kimus su užsienio delegacijomis, ypač su 
aukščiausiais užsienio valstybių pareigūnais. 
Už tai jis žadėjo nuo rinkimų sąskaitos nu
rašyti 2(X) 000 JAV dolerių. Dar 200 000 do
lerių sąskaita būtų sumažėjusi, jeigu J.Bori
sovas būtų imamas ir į visus svarbiausius 
Prezidento vizitus.

Net 400 000 dolerių J.Borisovas pažadėjo 
už tai, kad į jo vilą Trakuose būtų kviečiami 
aukščiausi valstybės pareigūnai.

J.Borisovas norėjo ir generolo antpečių per 
ketverius metus. Už generolo laipsnį Prezi
dento įsipareigojimai būtų sumažinti dar 
200 000 dolerių.

Tikėdamasis penkių antrojo ir trečiojo

Nuotraukoje - dr. Genovaitės Kazokienės knygos pristatymas Telšių muziejuje.

apie lietuvių dailininkus Australijoje. Varty
dami knygos puslapius šnekėjome apie no
stalgijos apimtų tolimojo kontinento tautiečių 
darbus. Pagyvenusio amžiaus moterys tei
ravosi: “kada gi bus lietuviškai išleista, juk 
nieko nesuprantam, nors paveiksliukai ir 
gražūs? ” Atsakiau, kad ieškome vertėjo(s). 
todėl turime parduoti kuo daugiau knygų, 
kad turėtumėme lėšų lietuviškam leidimui.

Spalio 21 dieną su leidiniu buvo supažin
dinti kretingiškiai. M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos direktorė Aldona Kumpytė skaitė 
dr. G. Kazokienės kalbą, apibūdinančią kny
gos esmę bei įsigilinančią į pagrindinių dai
lininkų darbus. Man teko atsakinėti į įvai
riausius klausimus, pradedant knyga ir bai
giant Australijoje gyvenančiais lietuviais.

Mažesniųjų Brolių Pranciškonų Ordino 
brolio Bernardo kalboje išgirdome daug gerų 
žodžių apie leidinio svarbą Lietuvai, o taip 
pat apie neįkainuojamą išeivijos indėlį lietu
vybės tęstinume.

Meninėje dalyje talkininkavo Klaipėdos 
konservatorijos dėstytojas Rolandas Vizgaudis 
(saksofonas), akompanavo Marijus Kucikas. 
sofiste Rūta Kociūtė. koncertmeisterė Jūratė 
Skiotienė. pianistė Irma Kilsch bei Palangos 

laipsnio ordinų, jis pažadėjo nurašyti dar 
100 000 dolerių.

Vienas pagrindinių J.Borisovo tikslų buvo 
gauti pelningų užsakymų jo kontroliuoja
moms bendrovėms. Tapęs Prezidento patarėju 
padedant R.Paksui J.Borisovas tikėjosi gauti 
didesnę dalį visų Krašto apsaugos ministeri
jos užsakymų. Tai turėjo sudaryti daugiau kaip 
dvy lika milijonų dolerių.

2003 m. kovo 3 d. R. Pakso įsipareigojimų 
įgyvendinimo planą J.Borisovas sudarė rem
damasis 2002 m. birželio susitarimu. Šioje 
parašais nepatvirtintoje sutartyje teigiama, kad 
J.Borisovas į R.Pakso tinkintų kampaniją 
įsipareigoja investuoti 1,105,000 JAV dolerių. 
Šią sumą J.Borisovas iš karto dukart padau- 

. gino ir ketino susigrąžinti 2,210,000 JAV 
dolerių. Dalį šių pinigų J.Borisovas planavo 
susigrąžinti grynaisiais, kitą dalį - per įvairius 
kitus įsipareigojimus.

Vienas tokių sutartyje numatytų įsiparei
gojimų - R.Paksui tapus šalies vadovu turėjo 
būti pataisyti „Avia Baltikes“ veiklą varžantys 
įstatymai dėl prekybos strateginėmis prekė
mis. Šį sutarties punktą J.Borisovas įvertino 
100 000 JAV dolerių.

R.Paksas turėjo padėti sukurti teigiamą 
J.Borisovo bei jo vadovaujamos bendrovės 
„Avia Baltika“ įvaizdį. Šis punktas įvertintas 
75 000 JAV dolerių suma.

Prezidento patarėjo postą J.Borisovas 
įvertino 50 000 JAV dolerių.

RPakso finansinis rėmėjas taip pat pla
navo, jog į Susisiekimo ministerijos civilinės 
aviacijos administraciją bus paskirtas jo 
žmogus. Tai įvertinta 10 000 JAV dolerių.

Be to, sutartyje numatyta, jog už balansinę 
vertę (maždaug 400 000 dolerių) valstybė iš 
„Avia Baltikos“ išpirks skraidymo mokyklą 
bei už tokią pat sumą bus sunaikinta konku
rentė Kauno sraigtasparnių remonto gamykla 
„Helisota“.

Tadas Ignatavičius, “L.r.” (sutrumpinta)

:. v A. 

kultūros centro moterų ansamblis, vadovau
jamas Rimgaudo Juozapavičiaus.

Spalio 22 dieną knyga pristatyta Telšių 
“Alkos” muziejuje. Šį kartą vėl prisijungė kun. 
Egidijus Amašius (beje, jo dėka čia ir vyko pri
statymas) ir pianistė Irma Kilsch, skambinusi 
dr. Kazokienės mėgiamus M. K. Čiurlionio 
kūrinius. Renginį vedė muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja Zita Dargaitė. Taip pat dalyvavo 
vietinės televizijos ir laikraščio atstovai.

Savo kalboje minėjau jau vykusius prista
tymus, o taip pat kaip ir kitur akcentavau, jog 
visos už leidinį surinktos lėšos bus skiriamos 
iš Lietuvos į Viktorijos Universitetą Mel
bourne atvyksiančių studentų stipendijoms. 
Kun. Amašius dalinosi įspūdžiais iš Austra
lijos, o į diskusiją apie išeivijos nutautėjimą 
įtraukė ir salėje sėdėjusią, visiems gerai pažįs
tamą Danutę Baltutienę.

Diskusijoms pasibaigus pakartojau, jog 
neišvengiamam nutautėjimui artėjant, šis 
leidinys tampa itin svarbiu. Po pristatymo 
dauguma susirinkusių prisiminimui nusifoto
grafavo prie ant stalelio išdėstytų dr. G. Ka
zokienės knygų, kurių vienas egzempliorius 
buvo įteiktas muziejiniam saugojimui.

Tęsinys kitame MP numeryje.

Rasti Prezidentūros 
skandalo slopinimo 

planai?
(BNS). Kratos metu Jurijaus Borisovo vi

loje Trakų rajone rasti Rusijos specialistų pa
rengti Prezidentūros skandalo slopinimo pla
nai. Į vilą pareigūnai įleisti tik vėlų vakarą. 
Įtariama, kad tuo metu buvo intensyviai degi
nami svarbūs dokumentai. Tačiau dalies doku
mentų sunaikinti nespėta.

J.Borisovo viloje rasti Anatolij Potnin, ir 
Ana Zatonskaja, analitikai iš Rusijos ben
drovės “Almax”, atvykę į Lietuvą prieš pen
kias dienas per Pagėgius. Neoficialiais duome
nimis, per kratą rastas “Almax” specialistų 
parengtas Prezidentūros skandalo slopinimo 
planas. Rusijos specialistai Prezidentui pata
rė nevykti i parlamentinės tyrimo komisijos 
posėdžius, intensyviai važinėti po Lietuvą ir 
susitikinėti su gyventojais. Būtent šitaip pas
taruoju metu ir elgėsi Prezidentas.

Per kratą taip pat rastas Rusijos specialistų 
parengtas R_Paksą remiančio leidinio projek
tas. Jį planuota išleisti milijoniniu tiražą Vie
na Lietuvos spaustuvių yra patvirtinusi jog 
gavo skubų užsakymą maždaug milijono tira
žu išspausdinti leidinį. Laikraštis turėjo pasi
rodyti maždaug tuo metų kai skelbiamos spe
cialiosios Seimo komisijos išvados arba jų pa
skelbimo išvakarėse ir įvardinti tariamojo są
mokslo prieš prezidentą užsakovus.

Prokuratūros atstovai įteikė rašytinius 
kvietimus atvykti liudyti šioje byloje Rusijos 
piliečiams Anai Zatonskajai ir Anatolij Pot
nin. Iš jų paimti pasai. Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas žurnalistams sakė, jog 
“dviejų patarėjų iš “Almax ” atvykimas kelia 
abejom ų , ar nejiems reikia Prezidento papra
šytos medžiagos tam, kad jie galėtų parengti 
“krizės įveikimo planą”.
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Olegas Truchanas
Šiais metais suėjo 80 metų nuo gamto

saugininko ir pasižymėjusio fotografo Olego 
Truchano gimimo Šiauliuose (1923m.) ir 
31 metai nuo jo mirties Tasmanijoje (1972m). 
Ta proga įvyko keli renginiai Šiauliuose: 
Truchano fotografijų ir reprodukcijų paroda 
Šiaulių fotografijos muziejuje. Parodą “Olego 
Truchano gyvenimo ir kūrybos kelias” orga
nizavo Šiaulių universiteto Kultūrinės antro
pologijos centras ir “Aušros” muziejus.” Rašo 
reporteris Alvydas Januševičius (“Šiaulių 
kraštas”, 2003.10.17.”). Be gausios publikos 
parodos atidaryme dalyvavo ir Australijos 
garbės konsulas Lietuvoje p. Salvatore An
tonio Meschino. Paroda, matyt, padarė labai 
gerąįspūdįp.Meschino,nes,anotjo, “...Tokie 
profesionalūs renginiai gali formuoti gerą 
visos Lietuvos [vaizdi užsienyje ir, žinoma, 
Australijoje. ”

Parodos kuratorius advokatas Jonas Ne
krošius "... priminė, kad Australijoje Olegas 
Truchanas - vienas iš gerbiamiausių gamto
saugininkų’’, ir kad “ ...fotografijos menu su
gebėjo išsaugoti nuo iškirtimo ištisus Tas
manijos spygliuočių miškus. ” Kaip žinia po 
Olego Truchano tragiško nuskendimo Gordon 
upėje, kuriąjis padėjo išsaugoti, "... šitie miš
kai buvo paskelbti nacionaliniu parku ir 
pavadinti Jo vardu, kaip kalnas WA. (Vakarų 
Australijoje) ir Gordon upės slenkstis. ”

Antra paroda Olego Truchano 80 metų 
gimimo metinėms paminėti įvyko Juliaus 
Janonio gimnazijoje, jos radiniais turtingame 
muziejuje. Muziejaus kuratorius ir nepails-

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO
Dėkoja donorams Australijoje

“MP” redakcija gavo laišką iš Au
gutės Vaičiulienės (anglą 
kalbos mokytoja Juliaus Janonio gimna
zijoje Šiauliuose), kuriame išreiškiama 
padėka visai eilei Australijos lietuvių. 
Spausdiname ištraukas:

...[Gimnazijos] Svečių knygoje ar sten
duose rasite daug garbingų žinomų pa
sauliui pavardžių. Jų tarpe yra ir Isoldos 
Poželaitės-Davis AM bei Kazimiero But
kaus, kuriems suteiktas Gimnazijos garbės 
vardas...

Ne vieno svečio akį patraukia antrame 
aukšte įsikūrusi Australijos lietuvių ir 
išeivijos Paveikslų Galerija, kurioje puikuo
jasi dovanoti Leekos Kraucevičiūtės - Gruz
dėti, Jurgio ir Jolantos Janavičių, Josonia 
Palaitis, Janis Kaneps, Vidos Kabaila, a.a. 
Stasio Montvydo ir Angelės Montvydas, 
Alexandra Vingis ir kitų dovanoti meno 
kūriniai. Visai neseniai apsilankiusi viešnia 
iš Australijos Gražina Pranauskienė atvežė 
kelias vertingas dovanas: vaizdajuostę apie 
Olegą Truchaną, kuris mokėsi mūsų 
gimnazijoje (į jo 80-čio paminėjimą buvo 
atvykęs Salvadore Antonio Meschino, 
Australijos Garbės Konsulas Lietuvoje) bei 
dr. Genovaitės Kazokas knygą “Lietuviai 
menininkai Australijoje 1950-1990”, kuri 
neabejotinai papildys mūsų žinias apie ten 
gyvenusius ir dirbusius menininkus. O 
užsukę į mokyklos biblioteką, nustebsite 
pamatę nuostabias enciklopedijas, knygas, 
vaizdajuostes, kurias vėlgi parūpino mūsų 
tėvynainiai iš Australijos: Isolda Poželaitė- 
Davis AM. Madeleine L. Davis, Vladas 
Morkys, Birutė ir Vytautas Vaitkai, Longi
nas Pukys ir daugelis kitų...

Aštuoni iš dvylikos Anglų kalbos mo
kytojų asociacijos garbės narių yra iš 
Australijos: Isolda Poželaitė-Davis AM, 
Vladas Morkys, Kazimieras Butkus, Rūta 
Kenny, Bronius Žalys, dabar gyvenantis 
Lietuvoje, Birutė ir \ytautas Vaitkai ir Valė 
Stanevičienė, kuriai šiais metais Asociaci
jos Valdybos nutarimu buvo suteiktas 
“Honorary Member” vardas...

Finansinė parama, kurią gavome iš
. . r” ■

Olegas Truchanas.

tarnas darbuotojas yra p. Jonas Krivickas, 
kuris daug dėmesio kreipia į medžiagos 
kaupimą apie buv. gimnazijos moksleivius. 
Dėka jo pastangų ir p. p. V. ir B. Vaitkų apsčiai 
pasiųstos įdomios medžiagos ir knygos apie 
Olegą Truchaną. muziejus labai praturtėjo 
radiniais apie savo buvusi moksleivį - tad 
paroda buvo įspūdinga. O per atidarymą, 
gimnazijos mokinės pasakojo apie savo pa
garsėjusį kraštietį susirinkusiems svečiams ir 
gimnazistams. Nors gimnazijos pavadinimas 
pasikeitė, bet ji tebėra tas pats mokslo židi
nys, įkurtas prieš 150 metų Šiauliuose.

Isolda Poželaitė - Davis AM

Isoldos Poželaitės-Davis AM, Vlado Mer
kio, Kazimiero Butkaus. Valės Stanevičie
nės, Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdeff, 
George Deane. Aleksutės Virgininkas ir 
kitų, buvo paskirta naujų vadovėlių bei 
kokybiškų įrašų įsigijimui.

Tarpininkaujant Isoldai Poželaitei-Da- 
vis AM, buvo įkurtas Kazimiero Butkaus 
stipendijų fondas. Šiuo metu įvairiuose 
Lietuvos universitetuose studijuoja dvylika 
mūsų gimnazijos abiturientų, kurių mokslus 
ketverius ar penkerius metus remia Kazi
mieras Butkus - iš jo sąskaitos banke kas
met skiriama po 2000 litų kiekvienam stu
dentui...

Norėčiau dar primintijau šiemet vykusį 
dvyliktąjį kartą Isoldos Poželaitės-Davis 
AM anglų kalbos rašinio konkursą, kuria
me kasmet dalyvauja dvyliktokai iš miesto 
ir apskrities mokyklų. Pastaruoju metu jis 
finansuojamas Kazimiero Butkaus. 2003 
metais, pagerbdama tėvelių atminimą. Isol
da Poželaitė-Davis AM įkūrė “Prisiekusio 
advokato Vlado ir Enny Požėlų premijas” 
moksleiviams už pasiekimus realiniuose 
moksluose, dailėje ir dramos studijoje po 
100 Australijos dolerių kasmet dešimčiai 
metų. Ji taip pat užsienio svečių - mokytojų 
vizitui pasky rė draugų suaukotus 1 500 
Australijos dolerių jos 80-jo jubiliejaus 
proga.

Skylių, kurias nuolat turime “užkam
šyti” mokyklose, netrūksta. Dėkingi esame 
Kazimierui Butkui, kuris vėlgi paskyrė 
25 000 AUD vienai iš seniausių ir daug 
įžymių žmonių išugdžiusiai gimnazijai pa
talpoms renovuoti, moktojų kambariui bei 
Konferencijų salei įrengti.

Mums ne kartą buvo suteikta malonė 
sutikti žmones, kurių tikslas gyvenime - 
mylėti. Ačiū Jums už šią meilę Lietuvai, 
šilumą mūsų vaikams. Šviesiausių asmeny
bių darbų prasmė įrašyta mūsų gimnazijos 
vėliavoje “Res Non Verba”. Tegu ši šviesa 
visada lydi mūsų ateities darbų viziją ku
rioje tiek daug vietos Jūsų gerumui, iš
minčiai ir tikėjimui.

□

Ted Reilly: įspūdžiai Lietuvoje
Tęsinys, 
pradžia AfPNr. 40

First Snow
(...) Snow has 

cloaked Kaunas Old 
City in a mantle as

bright as a king’s crown. This is a city which 
remembers its kings, yearns for them, and 
would have one rather than a mere 
pedestrian politician, no matter how adroit 
he may be. Bookshops sell posters and maps 
reminding the people that their kings once 
gave good rule to a realm vaster than the 
Caesars’. Snow is falling: I am walking 
past the C13th ruins of Vytautas’ enclosed 
castle. The maples have lost their golden 
crowns, and I am no longer wandering 
through a land coloured in Basanavičius’ 
palette. These are sombre reds and blacks. 
Even the whites, and there are many 
different kinds of snowy whites, some joyful, 
some bitter, share the castle’s mood. Traffic 
swishes by. Today, tourists have stay ed away. 
Today, I, the curious invader, have the castle 
to myself. Strangely enough, when I put my 
hands on them, the walls were warm. I had 
expected bitter cold. But they were weeping, 
long trickles of cold dew cascaded down the 
sides as though the walls were weeping - 
blood, memories.

There are things to do, emails and cards 
to send, a street I want to see. Up past the 
graffiti walls of Papilio Street to Valančius 
Street, artery for the city’s small art 
galleries, first easing myself into the snug 
comfort of Bernelių Užeiga [The Young 
Men’s Inn]. I was brought here last weekend, 
and found it quite congenial. Even though 
it doesn’t rate a mention in the current 
edition of that essential city guide, Kaunas/ 
Klaipėda in your pocket (Vilnius, 2003), 
the combination of excellent, cheap food 
and drink, comfortable seating, and 
folkloric decor at least gave me the illusion 
of being away from a modem city. The 
waiters are dressed in an adaptation of C19 
folk costume: women wear plaid skirts, 
juosta etc., men in collarless white linen 
shirts & check trousers & braces - but none 
has yet burst out into a chorus of Ant kalno 
mūrai whilst serving a plate of cepelinai 
and a half-pint of excellent local beer!

Well fuelled, it’s time to wander through 
the local galleries. Some, I had glanced at 
before, briefly. Now I am looking at the 
windows of “Kauno langas”. The owner, 
Povilas, is standing nervously at the head 
of the stairs leading into the basement. He 
can’t be in two places at once. I look, we 
talk, he loops a red plastic chain across the 
stairwell hoping to discourage anyone else 
going down there. I’m not buying right now, 

Ted Reilly nuotraukoje - “Bernelių užeiga” Kauno senamiestyje.
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so when some other people come in - iki - 
then make my way up to Kauno Dizaino 
Studija. That’s right - dizainas is a word, 
just like džinsai and virusas: o where are 
the linguistic police? Inside it’s all 
whimsical ceramics and jewellery settings: 
pricier here than other places I’ve been into. 
What market is it aimed at? On the front 
page of the national art almanac, I see that 
a local artist, Gražina Didelytkienė, has 
been awarded the Dr. G. Kazokienė Award: 
Et in Arcadia Nos.

In the Fuji Photographic Gallery on the 
comer, there’s a joint exhibition by Andrejs 
Grants from Latvia, and Romualdas 
Požerskis from Lithuania. They had crossed 
each other’s respective borders to have a 
look at what they could see. The images are 
amusing, erotic, clear-eyed, uncomfortable, 
but never dull. As at so many of the small 
galleries, there’s no illustrated catalogue. I 
would like to have bought one. Completing 
my wanderings, the Kaunas Modem Art 
Gallery is featuring an exhibition “Vilniaus 
Grafika 1919 - 1939”: but again, no 
catalogue. Sponsored by the Polish Institute 
in Vilnius, with graphics loaned by the 
Stefan Batory and Toruri Universities, it was 
notable for the display of the detailed and 
compelling works of Jerzy Hoppen, 
especially his 1934 ‘Vilniaus atgailautojai’ 
[‘Penitents of Vilnius’], A black vision 
indeed, a Goyaesque scene replete with 
beggars, cripples and whip-lashing 
policemen: allegory or fore-vision?

Oh, it’s cold! By late afternoon, all 
glories of morning snow had dissolved on 
between the cobbles stones and asphalt, 
leaving icy puddles for anyone unwary 
enough the step into them. Arctic crystals 
penetrate otherwise stout leather, sox begin 
to breed new possibilities between one’s 
toes. But the act of walking up to Laisvės 
Alėja has warmed me. Everyone, except the 
very' old, moves briskly. Young lovers, arms 
linked high against each others shoulders, 
are bending into each other against a cutting 
wind seemed fused together, while two girls, 
sisters they may have been from their 
appearances and how their hands were 
loosely linked together, amble at a slower 
pace, speaking softly to each other, smiling. 
The beggar woman is still kneeling in her 
same spot opposite Miesto Parkas as 
yesterday, a rosary clasped in her white 
hands. A well-dressed businessman crosses 
from the other side of the bike track, drops 
in a handful of grąžą, blesses himself, 
strides away. No one sees it happening. 
Where is the Red Cross, Salvation Army? 
Where will she go when dark comes? No 
one secs her.
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

ALFAS - 50
Prieš keletą dienų buvęs ALFAS (Aus

tralijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjun
ga) pirmininkas ir IlI-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventės Adelaidėje 1988 m. vadovas 
Jurgis Jonavičius laišku manęs paklausė, ar 
aš nepamiršau, kad šių metų pabaigoje su
eina jubiliejinis 50-tis. kai 1953 m. Austra
lijos Lietuvių IV-sios Sporto Šventės metu 
buvo išrinkta pirmoji ALFAS Valdyba.

Jokiu būdu šio svarbaus mūsų lietuviš
kame sporto gyvenime įvykio nepamiršau 
ir manau, kad jis yra svarbus ir prisimin
tinas visiems mūsų Australijos lietuvių 
sporto klubams. Man labai skaudu ir gaila, 
kad tiek daug puikių ALFAS sporto veikėjų 
ir atskirų mūsų klubų vadovų bei sportinin
kų iškeliavo į amžinybę. Pirmąją ALFAS 
Valdybą sudarė: pirmininkas Vladas Dau
daras, Vyt. Šutas ir Antanas Laukaitis. Abu 
pirmosios Valdybos nariai - V. Daudaras ir 
V. Šutas - yra mirę. Su šiuo pasauliu atsi
skyrė ir vėlesniųjų Valdybų vadovai bei 
nariai, tai: L. Baltrūnas, S. Urnevičius, B. 
Nemeika, J. Jaunutis. A. Remeikis. A. Bla- 
dzevičius, L. Karvelis. P. Pilka, A. Skiparis, 
R. Sidabras, A. Adamkavičius ir keletas ki
tų, kurių pavardžių aš neatsimenu.

ALFAS Valdybos tikslas buvo ir tebėra 
- jungti ir derinti visų mūsų sporto klubų 
veiklą. Nors pati pirmoji mūsų sporto šventė 
įvyko anksčiau, jau 1950 m. Melbourne, ir 
nuo čia prasidėjo oficialiosios mūsų sporto 
šventės. Šiais metais jau bus 53-ioji Sporto 
Šventė. Nuo įsikūrimo ALFAS Valdyba 
(dviejų metų kadencijai) buvo renkama 
oteliu 5wntių metu, per klubų atstovų su

važiavimą. Per visą savo gyvavimo laiką 
ALFAS Valdyba palaikė labai gerus ryšius 
su Amerikos, Kanados, o vėliau Lietuvos 
sporto vadovybėmis, Australijos Lietuvių 
Bendruomene ir atskiromis mūsų organi
zacijomis. Per tą laiką ALFAS Valdybos, 
nesvarbu kuriame mieste jos buvo, kas joms 
vadovavo ir jose dirbo, atliko labai svarbų 
darbą ne tik mūsų sportiniame gyvenime, 
bet ir lietuviškų sportinių tradicijų bei pa
čio lietuviškumo išlaikyme Australijoje.

Nepamirštamos yra tos dienos ir tie 
įvykiai, kai pirmą kartą į Australiją 1964 
m. atvyko Amerikos lietuvių vyrų krepši
nio rinktinė. Tuo metu ALFAS Valdybos 
pirmininku buvo adelaidiškis Jurgis Jona
vičius. labai gabus ir sumanus ne tik va
dovas. bet ir organizatorius. Sutikus JAV 
lietuvius krepšininkus Sydnėjaus oro uoste, 
atrodė, kad jis okupuotas lietuvių, nes visur 
žaliavo išeiginėmis uniformomis pasipuošę 
koviečiai. Krepšininkai apsilankė ir žaidė 
visuose didžiuosiuose Australijos miestuo
se, išskyrus Brisbanę. Laimėjo 24 rungty
nes, pralaimėdami pirmąsias rungtynes Vik
torijos rinktinei, o antrąsias su jais įtiki
namai laimėjo. Kaip sakė tuo metu buvęs 
rinktinės vadovas, vėliau tapęs Lietuvos 
Prezidentu Valdas Adamkavičius-Adam- 
kus, "kas pajėgtų lietuviškoje išeivijoje to
kiu mastu per 6 savaites milijonamas sve
timtaučių kelti Lietuvos vardą ir kas pajėg
tų apmokėti radijo, televizijos ir spaudos 
išlaidas lietuvių vardui garsinti ”,

Istoriniai ne tik Australijos lietuviams 
sportininkams, bet ir Šiaurės Amerikos bei 
Lietuvos žmonėms ir sportininkams buvo 
1988 metai. Tais metais Adelaidėje vyko III- 
sios Pasaulio Sporto Žaidynės. Jos buvo 
svarbios tuo, kad pirmą kartą jose dalyvavo 
ir Lietuvos sportininkai. Jų pakvietimas į šias 
žaidynes nebuvo jau toks lengvas. Lietuvos

Keturi buvę ALFAS pirmininkai. Iš kairės: Vladas Daudaras, Vincas Binkis, Valen
tinas Gulbinas (“Kovo” pirm.), Juozas Dambrauskas ir Antanas Laukaitis.

sportininkų kvietimui į Australiją nepritarė 
tuometiniai JAV išeivijos politikai. Tuo 
metu buvęs ALFAS ir tos šventės vadovas 
Jurgis Jonavičius, pasitaręs su kitais mūsų 
sporto ir Bendruomenės vadovais, be jokių 
abejonių nutarė kviesti į šventę Lietuvos 
sportininkus ir tai buvo perduota Šiaurės 
Amerikos sporto vadovams. Ginčų daugiau 
nebuvo. Atvyko puikūs, jauni Lietuvos 
sportininkai, vadovaujami dabartinio Lie
tuvos Tautinio Olimpinio Komiteto prezi
dento Artūro Poviliūno, ir taip sužavėjo 
Australijos lietuvius, kad po jo kalbos dau
geliui net ašaros akyse pasirodė. Šiandien 
Jurgis Jonavičius, nors nuo aktyvaus spor
tinio gyvenimo ir pasitraukė, bet kartu su 
žmona Birute (buvusia sportininke) labai 
nuoširdžiai seka mūsų ir Lietuvos sportinį 

gyvenimą.
Po gražaus ir įspūdingo amerikiečių 

sportininkų vizito 1964 metais į Australiją. 
1971-72 metais buvęs ALFAS pirmininkas 
melbourniškis Jonas Tamošiūnas, gavęs 
pakvietimą atvykti į 1972 m. vykusį P.L.J. 
Kongresą, pradėjo organizuoti ir Austra
lijos lietuvių pirmąją išvyką į Ameriką ir 
Kanadą. Prasidėjo dideli pasiruošimai, ypač 
lėšų sudaiymas. Šią vyrų rinktinę sudarė 
daugiausiai Geelongo “\yties” žaidėjai, 
todėl Geelongo lietuviai labai nuoširdžiai 
prisidėjo prie lėšų telkimo. Komandos tre
neriu buvo žinomas lietuvis krepšininkas 
Jonas Gružauskas, irgi neseniai miręs. Iš
vykoje australiečiai žaidė Amerikoje ir Ka
nadoje 12 rungtynių.

Tęsinys kitame MP numeryje
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- Susimildama nepradėk bambėti! - at
kirto Matas. - Mes žinom, ką darom. Jūs 
žiūrėkit savo reikalų.

Dana norėjo atsakyti, bet Vytautas per
traukė:

- Uniformuotiems bus lengviau rasti nak
vynę. Persirengsime vėliau. Dabar turėsime 
pasukti į dar nuošalesnį kelią.

- Niekas nesužeistas, nėra ko dejuoti, - 
nekantravo Matas.

- Kas nors galėjo būti ir užmuštas. - ne
norėjo nusileisti Dana.

- Galėjo, galėjo... Bet nebuvo! Tai ir ne
reikia verkšlenti. Judam toliau!

Sukėlę vaikus į vežimą, pajudėjo, nebesi
ginčijo, bet buvo prislėgti, neramūs.

Po pietų sustojo pailsėti. Vyrai išsklaidė 
žemėlapius ir pasvarstę nutarė vis dėlto ap
lenkti Deggendorfą, ieškoti kitų kelių. Kai 
vėl pakilo, Linukui ir Meilei liepė bent kurį 
laiką paeiti kartu su suaugusiais. Vaikai pra
dėjo skųstis, kad skauda kojas, galvas, pil- 
viukus... Tėvai nekreipė dėmesio į vaikų ai
manas. Aldonai darėsi silpna, smarkiau 
skaudėjo nugarą. Ir Dana atrodė pavargusi. 
Visi ėjo tylėdami, negalėjo atsigauti po pa
tirto išgąsčio. Tolumoje iškilo gyvenviečių 
stogai.

- Man regis, netrukus galėsime sustoti 
nakvynės, - pasiūlė Aldona.

■ - Bet juk tebėra šviesu! - stebėjosi Vy
tautas, - lengvai galime eiti dar dvi ar tris 
valandas.

- Vaikai pavargę. Be to... aš toli nebe
nueisiu.

Visi trys atsisuko į ją. Vytautas pasiūlė:
- Gal pasėdėk vežime kurį laiką?
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- Arkliui ir taip per sunku.
- Nė pusės planuoto atstumo nenuėjo

me! - nepatenkintas prieštaravo Matas. - Jei 
tik taip judėsime, tai iš viso niekur nepa
sitrauksime.

- Rytoj nueisime toliau, - dabar pyktelėjo 
Aldona. - poryt - dar toliau. Mudvi ir vaikai 
nesame kareiviai kaip jūs, neturime patirties.

- Pamiršote, kad Aldonai iš viso neleista 
judėti, - palaikė draugę Dana.

- Tai reikėjo pasilikti ligoninėj, kaip gy
dytojas patarė!- nenusileido Matas.

- Nutilk. Matai, - aštriai pertraukė Vy
tautas, - nekalbėk nesąmonių!

Visi buvo pavargę ir pikti, bet ginčas 
baigėsi. Dar truputį paėjus, Vytautas išsikėlė 
iš vežimo dviratį ir išvažiavo ieškoti nak
vynės. Grįžęs pranešė, kad rado ūkininką, 
sutikusį leisti keleiviams pernakvoti darži
nėje ir dar parduoti pieno, kiaušinių ir ark
liui pašaro Reikėjo paeiti dar du ar tris ki
lometrus

Aldonai vis sunkiau sekėsi judėti. Temo 
akyse. Pamatęs ją svyruojančią. Vytautas 
nutarė nuvežti iki sodybos dviračiu.

- Nesustokit! Aš tuoj grįšiu. - paragino 
kitus.

Ūkininkas nesitikėjo keleivių taip greit 
sulaukti, ir daržinės durys tebebuvo už
sklęstos. Palikęs Aldoną, Vytautas nuėjo 
ieškoti šeimininkų. Po valandėlės grįžo su 
senyva pora, nešina glėbiu antklodžių. Ūki
ninkas atidarė daržinę.

- Šiuo metų laiku nedaug beliko šiaudų, 
bet užteks pavargusiems permiegoti.

Pažvelgusi į Aldoną, ūkininkė Vytautui 
patarė:

- Jūsų žmonelė tegul gulasi iš karto. Štai 
antklodės. Jums parodysiu, kur yra šulinys 

ir tualetas. O kai kiti atsiras, pašildysiu vi
siems pieno ir išvirsiu kiaušinių vakarienei, 
kad nereikėtų ilgai laukti.

Vos Vytautas patiesė antklodę. Aldona 
tuoj sukniubo ant šiaudų.

- Būk geras, nuauk man batus. - paprašė.
Kai vėliau Vytautas sugrįžo su šeimyna 

ir vežimu, Aldona nesikėlė jų pasitikti. Vyrui 
priėjus, tik paprašė ją šilčiau apkloti, nes 
stipriai krėtė šaltis. Pribėgo Linukas ir 
Dainelė, bet motina tik užmerkė akis ir ne
kreipė įjuos dėmesio. Dana atnešė dubenėlį 
vandens apsiprausti, bet Aldona nejudėjo.

- Tai ir nevalgysi? - paklausė draugė, bet 
ligonė tik papurtė galvą.

Tik Vytautas žmoną privertė išgerti puo
delį šilto pieno.

- Nereikėjo leisti tau eiti pėsčiai, - susi
rūpino. - Dabar blogiau jautiesi negu vakar. 
Turėjom palaukti dar dieną ar dvi.

- Sakei, kad nebegalėjom laukti. Nesirū
pink. Man praeis. Tik pavargau. Pailsėsiu 
ir bus gerai. Gal tik ištrauk mano kailinius, 
negaliu sušilti. Gal ir vaikams paltukus 
išimk pasikloti, kad nesušaltų.

- Bet juk visiškai nešalta. Visiems pakaks 
antklodžių. Vaikai tikrai nesušals, nesirū
pink. Danajuos paglobos. Tu man labiausiai 
rūpi. Reikia pakeisti tvarsčius.

- Ne dabar. Gal rytoj, dienos šviesoj, kai 
išeisim į orą. Čia tiek dulkių.

- Galim dabar išeiti į orą. Juk dar visiškai 
netamsu.

- Ne, ne dabar. Palik mane ramybėj.
Kitą dieną toliau keliauti negalėjo. Al

dona karščiavo, nesikėlė ir nesidavė perri
šama. Vytautas nuėjo tartis pas ūkininką. Tas 
suprato padėtį ir ne tik neskubino keleivių, 
bet dar pasiūlė parduoti bulvių ir kepalą 
šviežios duonos. Kaime gydytojo nebuvo, o 
iš Deggendorfo prisišaukti vargu ar buvo 
įmanoma, nes miestas degė po ką tik patirto 
oro antpuolio. Apie artėjančios priešų ka

riuomenės padėtį ūkininkas nieko nežinojo. 
Keleiviai nerimavo, bijojo, bet norom neno
rom turėjo laukti.

Vytautas kaltino save dėl to, kad nepa
laukė dar pora dienų. Tikrai visiems būtų 
lengviau Winzeryje ar Loh negu čia, pakelės 
ūkio daržinėje. Matas nekantravo. Danai 
buvo sunku globoti tris vaikus ir ligonę.

Linukas ir Dainelė, nesuprasdami, kodėl 
motina nekreipia į juos dėmesio, irzėjo ir 
neklausė nei Danos, nei Vytauto. Meilė to
kiomis neįprastomis sąlygomis triukšmavo 
dar labiau negu paprastai. Jau pirmosios 
dienos vakare visiems trūko kantrybės. Po 
dviejų dienų padėtis dar pablogėjo. Aldona 
nejudėjo, nevalgė, nesidavė perrišama, ne
norėjo matyti nei šeimos, nei draugų. Tačiau 
ketvirtos dienos rytą, vos išaušus, ji pabu
do anksčiau už kitus ir jautėsi sveika. Atsi
kėlusi išėjo į kiemą, pažvelgė į raustantį dan
gų, iš tamsos išnyrančius medžius ir namą, 
o grįžusi pažadino Vytautą:

- Kelkis, mielasis! keliaujame!
Degantį Deggendorfą aplenkė ir greitai 

nuo jo nutolo. Praėjo kelios dienos. Kasdien 
pajėgdavo nueiti ilgesnį kelio galą. Patys 
tiksliai nežinojo, kur keliauja, tik stengėsi 
sekti Dunojų ir eiti į vakarus, vengdami vieš
kelių, aplenkdami didesnius miestelius, 
traukdami per kaimus ir miškus. Buvo gražu 
ir šilta. Aldona pasveiko. Vaikai priprato 
prie žygio ir nesiskundė. Pavakariais vienas 
iš vyrų dviračiu važiuodavo ieškoti nakvynės 
. Vieną dieną sekėsi lengviau, kitą - sunkiau. 
Jei pirmas ar antras ūkininkas nesutiko įsi
leisti, trečias ar ketvirtas įsileisdavo. Prašy
davo tik vietos daržinėj. Vienoj rasdavo 
daugiau pernykščių šiaudų, kitoj - visai 
mažai. Vis dėlto kas vakarą turėdavo šiokią 
tokią pastogę, ko pavalgyti ir kuo arklį 
pašerti. Moterys ir vaikai vis labiau panašėjo 
į čigonus.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Cajrf .' HARIU' PilM $ GIRINAS

Kviečiame visus „Aušros“ tunto skautus į ’’Dariaus IF Girėno“ 
stovyklą, kuri įvyks sausio 4-11 dienomis (2004), Camp Kariong, NSW. 
Prašome kreiptis į tunto registratorę Dovilę Zduobienę (9980-9004) dėl regis
tracijos lapų. Laukiame visų stovykloje!

Šia proga, visus „Aušros“ tunto skautus, jų tėvus, padėjėjus ir rėmėjus svei
kiname su Kalėdų šventėmis ir linkime visiems sveikų ir skautiškų Naujų Metų!

We invite all Sydney „Aušros“ tunto scouts to attend ”DariaUS IF 
Girėno“ camp which will occur 4th to 11th January, 2004 at Camp 
Kariong, NSW. Please contact the registrar, Dovile Zduoba (9980-9004), for 
further information and registration forms. We look forward to seeing you at 
camp!

We wish all „Aušros“ scouts, their parents, supporters and sponsors a Merry 
Christmas and a healthy and happy New Year!

„Aušros“ Tunto Vadija

2004 metų lietuviškų renginių Melbourne
KALENDORIUS

Sausis
2-8 “Džiugo Tunto” stovykla, Bell Park.

Vasaris
15 Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo minėjimas (ruošia Apylinkės 

Valdyba, Teatro salėje).
22 Katalikių Moterų Draugijos metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).

Kovas
14 Kaziuko mugė (ruošia “Džiugo Tuntas”)
21 Socialinės Globos Moterų D-jos metinis susirinkimas (Moterų seklyčioje).
27 ALJS Balius. ■

Balandis
18 “Danos Vyrų” koncertas (Teatro salėje).

Gegužė ’ .t*! •. ti .1-1.. ..

2 Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).
9 Motinos Dienos minėjimas (ruošia Parapijos Mokykla, Teatro salėje).

22 Pabaltiečių chorų subuvimas (Jubiliejinėje salėje)
Birželis

6 Koncertas lėšoms rinkti “Tėviškėms Aidams” (ruošia ALKF)
13 Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (ruošia Bendruomenės Valdyba, Teatro

Salėje).
19 Mišios už Ramovėmis.
26 Joninės (ruošia “Šokdava” ir “Gintaras”).

Liepa
11 Valstybės Šventės minėjimas (ruošia Apylinkės Valdyba, Teatro salėje).
18 ALB Melbourne Apylinkės metinis susirinkimas

Rugpjūtis
14 Katalikių Moterų Draugijos metinė šventė (Jubiliejinėje salėje).

Rugsėjis
5 Tautos Šventė (mišios).

12 Australijos Lietuvių Fondo metinis susirinkimas (Bendruomenės kambaryje).
25 Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).

Spalis
2 “Lithofest” (ruošia ALJS, bare).

10 “Gintaro” popietė.
17 Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).
24 Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).

Lapkritis
2 Melbourne Cup Cameval (ruošia ALJS).

21 “Dainos Sambūrio” metinis koncertas (Teatro salėje).
28 Kariuomenės Šventės minėjimas (ruošia “Ramovė”. Teatro salėje).

Gruodis
4 “Džiugo Tunto” metinė iškyla.
5 Parapijos Mokyklos mokslo metų užbaigimas (Teatro salėje).

26-31 Australijos Lietuvių Dienos.
Sausis 2005

1 Recovery Barbecue (ruošia “Varpas”).

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$100- R. Chesna
E. Korsakaitė-Daugvila ($1000) 

$50 - A Gabas
a.a J. Manikauskui vietoje gėlių aukojo:
$20 — L Bungarda ($495)
a.a. V. Rocienai vietoje gėlių aukojo
$50 - J. Balčiūnas ($3270)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas

Parama Vilnijos mokykloms
mokykla - Šarkaičių - šiais metais užsidarė,Socialinės Globos Moterų Draugija Mel

bourne, Australijoje, paskutinius 10 metų per 
prof. Arvydą Šeškevičių remia Vilnijos krašto 
lietuviškas mokyklas. Neseniai atėjo prof. A 
Šeškevičiaus laiškas, kurio ištraukas su jo 
paties sutikimu pacituosiu šiame straipsny
je, kad susidarytų vaizdas apie padėtį Vilni
jos krašte:

“Prieš kelias dienas gavau Jūsų laišką. 
Labai ačiū už atsakymą. Man dabar bus ramu, 
kad pilnai atsiskaičiau su Jumis ir mano atsi
skaitymą priėmėte. Tas svarbiausia, nes ir to
liau bus pasitikėjimas vieni kitais, galima bus 
toliau bendradarbiauti gerbiant vieni kitus.

Vilnijos krašto lietuvių mokyklos dabar 
visai geroje būklėje. Žinoma, yra trūkumų, bet 
palyginus kas buvo prieš 15 metų, prieš At
gimimą. tai nėra ką nei lyginti. Tame krašte 
įsikūrė daugiau nei 20 lietuvių mokyklų. Mo
kytojai pasiaukodami sunkiai dilba, bet yra 
rezultatas - apie 50% to krašto mokinių lanko 
lietuviškas mokyklas. Puikiai baigia ir įstoja 
į universitetus.

Tačiau yra ir trūkumų. Ypač lenkai iš Var
šuvos, o ir iš vietinės lenkų savivaldybės ban
do finansiškai ir politiškai paveikti: jei šeima 
vaiką leidžia į lietuvių mokyklą, neteikia tai 
šeimai socialinių pašalpų. O Varšuvos lenkų 
Caritas priperka vaikams kuprinių, knygų, ba
tų ir vilioja, kad šeimos savo vaikus leistų į 
lenkų mokyklas. Žinoma, šeimos susivilioja 
tais “žaisliukais”, nes tame krašte didelė 
bedarbystė. Viena kaimo pradinė lietuvių

nes vaikus nuviliojo lenkai. Bet vis vien 
linksmiau kai nuvažiuoji į kraštą, nors 
lietuviškai jau gali susikalbėti”.

Štai ataskaita, gauta iš prof. A Šeške
vičiaus 2003 m. birželio 6 d.:

‘Kasoje buvo 4 070 AUD, kuriuos per
siuntė p. J. Žalkauskienė 2003 05 27 d. 4 070 
AUD buvo pakeista į litus (kursas 1.8984 Lt). 
Gauta 7726.8 Lt

Pinigai panaudoti:
1. Už banko patarnavimą sumokėta 28. 

63 Lt
2. Dauginimo aparatas Šalčininkų miesto 

Lietuvos tūkstantmečio lietuvių mokyklai - 
1800 Lt

3. Dauginimo aparatas Dieveniškių Ryto 
lietuvių vidurinei mokyklai - 1800 Lt

4. Dauginimo aparatas Eišiškių S. Rapa- 
lionio lietuvių vidurinei mokyklai -1800 Lt

5. Dauginimo aparatas Jašiūnų Aušros 
lietuvių vidurinei mokyklai -1800 Lt

6. Papildomai kiekvienam dauginimo 
aparatui milteliai (toneriai TOSHIBA), keturi 
vienetai po 119 Lt, iš viso 476 Lt

7. Dauginimo aparatui skirti milteliai (to- 
neris MINOLTA) Turgelių lietuvių vidurinei 
mokyklai. Nupirkta 9 vienetai - iš viso 270 Lt

Iš viso išleista 7946.63 Lt
Prie šios sumos pridėta 247.83 Lt iš 

Melbourne Moterų Katalikių Draugijos (H. 
Statkuvienės)”.

Jonė Žalkauskienė

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, Melbourne ii
Lietuvių Namų bibliotekose. Knygos kaina - $39.50.

A 4h A Almai Pullinen
mirus, reiškiame giliausią užuojautą sūnui Juhani, marčiai Pajautai, anūkams 

ir jų šeimoms. Liūdime kartu su jumis.
Laima ir Vytenis Sliogeriai

A 4h A Almai Pullinen
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui Juhani, marčiai Pajautai, anūkams 

Raimundui, Tomui ir Petrui bei jų šeimoms
Cecilija, Laima, Kęstas, Venta, 

Carolyn ir Antanas Protai, 
Liuda Bilevičienė

Pranešimas Sy d nejaus lietuviams
Pranešame Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams, kad sekančios pamaldos lietuviams įvyks 

sekmadienį, gruodžio 7 dieną, įprastu laiku St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
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, pasiimti Lietuvių Klube, Bankstowne, arba pasiimti 
gruodžio 7 d. po pamaldų. Parapijos Taryba

Aukos “Mūsų Pastogei” I. Taunys SA $ 30.00
V. Vaitkus NSW $ 15.00 Dr. K. Zdanius VIC $ 30.00
J. Mickienė NSW $ 20.00 V. Kutas NSW $ 10.00
A Marašinskienė NSW $ 5.00 E. Juška NSW $ 35.00
J. Liutikas NSW $ 35.00 J.Kirša VIC $ 25.00
T. Sturaitienė NSW $100.00
G. Bernotas NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
D. Giedraitytė NSW $ 10.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Skaityk “Mūsų Pastogę" — viską žinosi!
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ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių 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

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

ZETono mėgėjų dėmesiui!
Š. m gruodžio 14 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. 

Melboumo Lietuvių Klube įvyks dr. Genovaitės 
Kazokienės knygos “Lithuanian Artists in 
Australia 1950-1990” pristatymas.

Dalyvaus autorė, Europos-Australijos Instituto direkto
rius prof. Ron Adams, Viktorijos Universiteto vicekanclerė 
prof. Elizabeth Harman. LR Garbės konsulas Melbourne 
Andrius Žilinskas, knygos redaktorė Jane Arms bei kiti.

Programoje: “Dainos Sambūris”, “Danos Vyrai”,
Dalios Antanaitienės šokėjai, solistasStepas Levickis, pianistas Rolandas 
Imbrasas.

Prašome knygoje minimus dailininkus ar jų artimuosius paskolinti eksponatus 
parodai, kurią ruošia Roma Eskirtaitė, tek: (03) 9347 0703 arba 0408 271 746.

Gražina Pranauskienė

TRAVEL IN 2004 TO VILNIUS
Book and pay now at 2003 prices

(Conditions apply)

48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 
Tek: (02) 9745 3333 Fax.: (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11 001344323 
E-mail: sales@russian-gateway.com.au

Website www.gatewaytravekcom.au

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
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 
tek: 0414 218 633.

Kalėdų eglutė vaikams
Sekmadienį, gruodžio 14 d., 2 vai. p.p.
Klubo nariai prašomi užregistruoti savo vaikus (iki 
12 metų) ne vėliau kaip iki sekmadienio, lapkričio 
30 dienos. Registracija - $5 šeimai. Turite būtinai 

UBaTlV užs*re^struot*' G3115*46 $ “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 »n
Trečiadienį, gruodžio 24 d., 7 vai. p.p.
Bus tradicinė Kūčių vakarienė, įskaitant vyną <
ir gaiviuosius gėrimus.
Kaina: suaugusiems - $25,

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

Prašome užsirašyti Klube iki gruodžio 14 
dienos.

Sekmadienį, gruodžio 7 d., 2 vai. p.p. Klube bus rodomas videofilmas iš
Europos krepšinio čempionato
varžybų (Lietuva - Europos krepšinio čempionė). Kviečiame pasižiūrėti.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

KŪČIOS ADELAIDĖJE
Tradicinė Kūčių vakarienė ruošiama gruodžio 24 d., 
trečiadienį, 7.15 vai. vakare, Lietuvių Namuose, 6-8 
Eastry Street, Norwood.
Norintys dalyvauti yra prašomi užsiregistruoti pas
Petrą Andrijaitį tek: 8362 4931, arba
Jūratę Grigonytę e-mail: Jurate.Grigonis@csa.gov.au 
darbo tek: 8112 1526, iki gruodžio 17 dienos.
**Kaina - $15 asmeniui. Vaikams iki 12m - veltui.**

ALB Adelaides Apylinkes Valdyba

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

ir šiais metais dar išeis tik 2 “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

AUS Pool Competition !
Saturday, 13th December.

Player registration 10:30-11:30 am.
$10 entry fee. Great prizes. L

Enquiries: Girius Antanaitis 0421-238-399 I
Also see: www.aljs.org ;

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.Zelandijoje oro paštu $115.00.

Organiracijų 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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