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Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

ALJS Komitetas. Iš kairės: Audrius Antanaitis, Vytas Brazaitis, Albina Strungaitė 
(sekretorė), Gintaras Radzivanas (vicepirmininkas), Ginus Antanaitis (pirmininkas), 
Vytas Antanaitis, Darius Šalkūnas (iždininkas).

Lietuvos įvykių apžvalga
V.Uspaskich’o 
Darbo partija

Lapkričio 26 d. 
(ELTA). Teisingumo 
ministerija įregis
travo Darbo partiją, 
kuri tapo 38-ąja įre
gistruota politine par
tija Lietuvoje. Seimo 
nario Viktoro Uspas

kich’o vadovaujama Darbo partija buvo įkurta 
š. m. spalio 18 d. Steigiamajame jos suvažia
vime dalyvavo per 1000 Lietuvos piliečių.

Tarp deklaruojamų Darbo partijos siekių 
- atsisakyti dabartinės mišrios Seimo rinkimų 
sistemos ir pereiti prie mažoritarinčs, arba 
vienmandatės, rinkimų sistemos. Tai skelbia
ma jos programoje. Partija pareiškė ketinanti 
užimti centristines pozicijas šalies politiniame 
gyvenime.

Aštrios kritikos susilaukė VUspaskich’o 
siekis pakeisti rinkimų sistemą, nes sakoma, 
kad tai galėtų privesti prie vienos partijos 
viešpatavimo. Nepasitenkinimo sukėlė ir V. 
Uspaskich’o bandymas patraukti kitų partijų 
narius, siūlant jiems vienokį ar kitokį atlygį. 
Greitai reagavo Algirdo Brazausko vedama 
Socialdemokratų partija (LSDP), kuri pikti
nasi Darbo partijos kūrimo metodais ir ga
rantuoja, kad tikrais socialdemokratais save 
laikantys LSDP nariai neperbėgs nei pas V. 
Uspaskich’ą, nei į kitas populistines arba 
dešiniąsias partijas. Kaip tvirtinama LSDP 
Informacijos centro pranešime, “populistinė 
Darbo partija pažadais stengiasi ne tik įtikti 
rinkėjams, bet, žadėdama karjerą, vilioja kitų 
partijų aktyvistus”. Pasak socialdemokratų, jie 
laiko šį “V. Uspaskich’o partijos viliotinį itin 
žemos politinės kultūros bruožu”.

Kuomi žmonės pasitiki?
Lapkričio 19-25 dienomis atlikta apklausa 

rodo, kad Prezidentas R.Paksas iš pirmosios 

lentelės vietos nukrito į trečiąją. Apklausą 
pravedė “Baltijos tyrimai”.

Šiuo metu visuomenė labiausiai pasitiki 
buvusiu Prezidentu Valdu Adamkumi. Pasi
tikėjimas juomi pakilo nuo 19.7% spalį iki 
22.9% lapkritį. Antroje vietoje - socialdemok
ratų lyderis, premjeras Algirdas Brazauskas. 
Pasitikėjimas juomi per mėnesį pakilo 1.6% 
ir lapkritį sudarė 13.9%. Ketvirtoje vietoje - 
Viktoras Uspaskich, kurį remia 9% apklaus
tųjų (0.7% daugiau nei prieš mėnesį), penktoje
- liberaleentristų lyderis, Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. Pasitikėjimas juomi pakilo 
0.1% ir sudaro 8.3%, šeštas - Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) lyderis Artūras Paulaus
kas (8.2%). Septintas lentelėje - socialde
mokratas Aloyzas Sakalas (5.1%). Aštuntas
- vienas iš liberaleentristų lyderių Eugenijus 
Gentvilas (3.3 %), devintas - vienas konser
vatorių lyderių Andrius Kubilius (3.2 %), o 
dešimtuką užbaigia parlamentarė Kazimiera 
Prunskienė, kuria pasitiki 2.8% apklaustųjų.

Derybos dėl “Lietuvos dujų”
(ELTA). Gruodžio 4 d. į Vilnių atvažiavo 

ir su Vyriausybės atstovais mėgins galutinai 
susitarti Rusijos dujų koncerno “Gazprom” 
valdybos pirmininko pavaduotojas Aleksandr 
Riazanov. “Gazprom” nori įsigyti trečdalį 
“Lietuvos dujų” akcijų paketo.

Anksčiau skelbta, jog Rusijos koncernas 
už 34% “Lietuvos dujų” akcijų paketą sutin
ka mokėti 91 mln. Lt ir pridėtų 9 mln. Lt, 
jeigu Vydausybė nereguliuotų dujų kainų 
laisviesiems vartotojams.

Spalio 15 dieną Vilniuje dabartinių pa
grindinių “Lietuvos dujų” savininkų - vyriau
sybės bei Vokietijos kompanijų “Ruhrgas” ir 
“E.On Energie” atstovai baigė derinti su Ru
sijos “Gazprom” įgaliotiniais trišalę “Lietuvos 
dujų” akcininkų sutartį ir ją parafavo.

Lietuvos dujos” šiemet per tris ketvirčius
Nukelta į 2 psl

NERAMIOS DIENOS

Komisijos išvados
Gruodžio 1 dieną Seimo laikinoji tyrimo 

komisija užbaigė savo darbą ir Seimui pateikė 
ilgą bei detalų raportą. Sutrauktoje formoje 
Komisija padarė šias išvadas:

1. Rusijoje registruota kompanija „Al- 
max“, įtariama susijusi su Rusijos specia
liosiomis tarnybomis, darė ir tebedaro įtaką 
Prezidentūrai, siekdama įtakoti ir valdyti 
Lietuvos politinius procesus, formuodama 
Prezidentūros struktūrą ir kadrus, savo ir 
J.Borisovo interesais siekdama sustiprinti 
įtaką Prezidentui.

2. Santykiai su J. Borisovu yra išskirtiniai. 
Siekdamas politinių, ekonominių ir savo 
asmeninių tikslų, palaikomas Rusijos 
kompanijos „ Almax“, J.Borisovas įtakojo Pre
zidentūros veiklą, darė poveikį paties Prezi
dento sprendimams. Taip J.Borisovas užsitik
rino palankesnes sąlygas savo verslui, kuris 
apima ir prekybą karinių sraigtasparnių de
talėmis su terorizmą remiančiomis šalimis. 
Prezidentas nė karto viešai neatsiribojo nuo 
J.Borisovo ir savo veiksmais jį netiesiogiai 
užstojo. J.Borisovo įtakos Prezidentui dydį 
atskleidžia tai, kad net žinodamas apie J.Bo-

Prez.
(ELTA). Prez. Rolan

das Paksas gruodžio 2 
dieną kreipėsi į Lietu
vos žmones. Jo kreipi
masis buvo transliuotas 
per Lietuvos radijo ir 
televizijos stotis. Čia 
kelios ištraukos: 

’’Mielieji Lietuvos žmonės,
Vakar paskelbtos Seimo laikinosios tyrimo 

komisijos išvados. Šis dokumentas iš tikrųjų 
neatskleidė nieko naujo, nes visą lapkritį Jums 
nuosekliai, emocingai ir be faktų buvo bru
kama mintis, neva Prezidentą yra supančio
jusios nusikalstamos struktūros...

Noriu pabrėžti, kad kalbų apie apkaltą buvo 
girdėti nuo pat pirmų darbo dienų Prezidento 
poste, nes kai kurios mano inicijuotos per
mainos sukėlė aršų pasipriešinimą. Augantis 
Lietuvos žmonių palankumas ir pritarimas 
mano veiksmams išgąsdino kai kurias poli- 
tinesjėgas...

Kad ir kasdien kartočiau, jog nesu saisto
mas jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus Prezi-

Vėliausios žinios
R. Paksą remia mitingas

Šeštadienį, gruodžio 6 d. Vilniuje Ne
priklausomybės aikštėje susirinko daugiau 
kaip 5 000 žmonių. Rankose laikydami 
Prez. R.Pakso nuotraukas ir jį remiančius 
plakatus, mitinguotojai skandavo “Paksui 
- taip, Seimui - ne

Aikštėje buvo dalinamas penktadienį 
pradėtas platinti Jurijaus Borisovo užsa
kytas ir finansuotas leidinys “Apginkime 
demokratiją”.

Mitingo metu aikštėje budėjo daugiau 
kaip 300 policijos pareigūnų, taip pat ir iš 
specialiųjų pajėgų - šalmais bei skydais 
apsaugoti pareigūnai su šunimis. Jie apsu
pę saugojo Seimo pastatą. 

risovo grasinimus jo atžvilgiu Prezidentas 
skubos tvariajam suteikė pilietybę.

3. Abejotinos reputacijos asmenys, susiję 
su nusikalstamo pasaulio ir šešėlinio verslo 
struktūromis, įtakojo Prezidentūrą ir siekė 
teisėsaugos institucijų vadovų pakeitimo.

4. Prezidentas ir kai kurie jo patarėjai darė 
neleistiną įtaką įmonių privatizavimui ir 
atskiriems privataus verslo subjektams.

5. Prezidentui toleruojant, jo patarėjai 
viršijo savo kompetenciją, kišosi į kitų 
valstybės institucijų veiklą, piktnaudžiavo 
savo statusu, taip įnešdami sumaištį į valsty
bės valdymą.

6. Per Prezidentą ir jo patarėjus įslaptinta 
informacija pasiekdavo tuos asmenis, kurie 
jos žinoti neturėjo teisės, tarp jų ir tuos, kurių 
atžvilgiu atliekamas operatyvinis tyrimas.

Baigiamoji išvada
Komisija konstatuoja, kad Prezidentas 

buvo ir yra pažeidžiamas. Įvertinant ypatingą 
Prezidento statusą ir atsakomybę, jo vaidmenį 
vidaus ir tarptautinėje politikoje, tai sudaro 
grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

(ELTA). Gruodžio 2 d. Seimas aptarė 
Komisijos pateiktą detalų dokumentą ir 
pritarė Komisijos išvadoms. “Už” balsavo 
70, “prieš”-16, susilaikė-10 Seimo narių.

R.Paksas per TV
dento priesaiką Lietuvai ir jos žmonėms, vis 
tiek būčiau kaltinamas, nes kaltintojų tikslas 
- ne išsiaiškinti tiesą, bet palaužti mane mora
liškai ir sunaikinti politiškai...

Daugelis Komisijos teiginių akivaizdžiai 
viršija Komisijos kompetenciją, nes jais pasa
koma tai, ką galėtų nustatyti tik teisėsaugos 
institucijos. Dar kartą pabrėžiu: nė vienu pa
sirašytu dekretu, nė vienu savo veiksmu nepa- 
žeidžiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 
įstatymų ir Seime duotos priesaikos. Sukeltą 
skandalą ir nesiliaujančius reikalavimus atsi
statydinti vertinu tik kaip prieš mano asmenį 
ir mano pradėtas iniciatyvas nukreiptą poli
tinį veiksmą.

Mielieji Lietuvos žmonės,
Kviečiu nepasiduoti nesantaikos kursty

mui ir visuomenės skaldymui. Tikiu, kad Lie
tuvai tekęs politinis išbandymas nenueis vel
tui - jis mus visus užgrūdins ir sustiprins. 
Visada gyniau ir ginsiu Lietuvos valstybės ir 
jos žmonių interesus. Niekas manęs neprivers 
iš šio kelio pasitraukti”.

□

Patsai R.Paksas savaitgalio pokalbiuo
se su “Respublika” bei “Kauno diena” tvir
tino, jog jis ncatsistatydins.

* * *
Generalinė prokuratūra užšaldė Juri

jaus Borisovo bendrovės “Avia Baltika” 
sąskaitas įvairiuose bankuos:. Bet apie 
pusę milijono litų jau buvo sumokėta už, 
specialaus leidinio “Apginkime demokra
tiją” spausdinimą ir platinimą.

* * *
Penkios negausios politinės jėgos - 

Liaudies sąjunga “Už teisingą Lietuvą”, 
Lietuvos laisvės sąjunga, Respublikonų, 
Gyvenimo logikos ir Tautos pažangos 
partijos deklaruoja savo paramą Prez. R.' 
Paksui ir ragina jį neatsistatydinti. Kelios 
grupės pareiškė priešingą pažiūrą.
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paSu»s Trumpai iš visur
♦ Lapkričio 30 d. 
Sammara mieste 
centriniame Irake 
stiprios sukilėlių 
pajėgos puolė tris 
JAV karines vilks
tines. Puolimas at
remtas, gi JAV tvir
tinimu nukauti 54 
užpuolikai bei su

naikinti trys sukilėlių panaudoti pastatai. 
Vietinių irakiečių nuomone, sukilėlių nuosto
liai buvę žymiai mažesni, o tarp žuvusių buvę 
ir civilių gyventojų.
♦ Gruodžio 1 d. Ženevoje buvo iškilmingai 
pristatytas naujas privačia iniciatyva parneštas 
planas Izraelio-palcstiniečių konfliktui iš
spręsti. Kompromisinį planą paruošė darbo 
grupė, vadovaujama buvusio Izraelio teisin
gumo ministro Yossi Beilin ir buvusio pa
lestiniečių informacijos ministro Yasser 
Abbed Rabbo. Izraelio vyriausybė pareiškė 
oficialų protestą Šveicarijai dėl šio plano 
propagavimo ir puolė JAV užsienio reikalų 
sekretorių Colin Powell dėl susitikimo su 
plano autoriais Washington’e. Palestiniečių 
pabėgėlių organizacijos ir kovos grupės iš-

' vadino Rabbo išdaviku, dėl nuolaidų Izraeliui. 
Komiteto nariams siunčiami mirties grasy
mai. Gruodžio 4 d. JAV prezidentas George 
W. Bush išreiškė savo susidomėjimą Ženevos 
planu.
♦ Gruodžio 2 d. Australijos darbiečių par
tija išsirinko naują lyderį, o kartu ir Australijos 
opozicijos lyderį, vietoje atsistatydinusio 
Simon Crean. Mark Latham 47:45 balsų 
santykiu įveikė Kim Beazley. Mark Latham 
nuo 1994 m. parlamente atstovauja Werriwa 
elektoratą Sydnėjuje (buvusį G. Whitlam 
elektoratą), jis yra penketą metų diibęs su G. 
Whitlam kaip jo politinių tyrinėjimų pagal-

■ ftninkas.

♦ Gruodžio 3 d Condell Park rajone, Syd
nėjuje, policija suėmė ginkluotą 20 metų am
žiaus Žak Mallah, įtariamą planavusį teroro 
veiksmus. Kratos metu sekančią dieną policija

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

uždirbo 68.9 mln. Lt grynojo neaudituoto 
pelno. Pernai bendrovė uždirbo 57.325 milijo
no litų grynojo audituoto pelno.

Š. m. liepos 1 d. bendrovės “Lietuvos du
jos” akcininkai buvo: VĮ Valstybės turto 
fondas (58.36%), “Ruhrgas AG” ir “E.ON 
Energie AG” konsorciumas (35,70%), kiti 
akcininkai (5.94%).

Kreipėsi Valdas Adamkus
Ketvirtadienio vakarą, gruodžio 4 d., per 

TV kanalus ir radiją kalbėjo kadenciją baigęs 
Prez. Valdas Adamkus. Jis griežtai paragino 
kuo skubiau įveikti Prezidentūros krizę, kuri 
jau padarė didelę žalą valstybei ir kelia grėsmę 
tautos laisvei.

"Lietuvos valstybė negali ilgiau būti 
vieno asmens ambicijų įkaiti. Dar pusmetį 
palikti su apkaltos prezidentu - būtų tikra 
katastrofa mūsų visuomenei", - pareiškė jis 
ir sakė pritariąs Seimo Pirmininkui ir Premje
rui, kad “šiandien mums reikia greitų spren
dimų ". "Gerai žinau, ką šiuo metu turėtų da
ryti demokratinės valstybės vadovas, kuriam 
rūpi savo krašto ateitis ir žmoni ų gerovė. Ar 
taip padarys Prezidentas Paksas? Nežinau: 
lai gali nuspręsti tik ji s pats, remdamasis savo 
sąžine ”, - sakė V. Adamkus. Jo vertinimu, Lie
tuvą sukrėtusi krizė yra “labairimta", tautos, 
valstybės saugumui bei laisvei gresia "tikras ir 
didelis pavojus". "Būtent dabar sprendžiamas 
esminis klausimas: ar mes, lietuviai, esame 
ir išliksime savarankiški. Regioninė Lietuvos 
lyderystė Jau prarasta. Valstybės garbė pa
niekinta. Prezidento institucija moraliai su- 
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sako radusi vaizdąjuostes, įrodančias Mallah 
užmačias. Suimtam asmeniui iškelta byla yra 
pirmoji Austrahjoje pagal naująjį įstatymą 
kovai prieš terorizmą.
♦ Statistikos Biuro apskaičiavimu, gruodžio 
4 d. Australijos gyventojų skaičius peržengė 
20 milijonų ribą.
♦ Gruodžio 4 d. Australijos gynybos mi
nistras Robert Hill pareiškė, kad Australija 
aktyviai prisidės prie JAV pastangų išvystyti 
priešraketinės gynybos sistemą. Ši grynai 
gynybinio pobūdžio sistema yra žurnalistų 
pravardžiuojama kaip “Star Wars”.
♦ Gruodžio 5 d. savižudys teroristas susi
sprogdino keleiviniame traukinyje Rusijoje. 
Essentuki stotyje, netoli Čečėnijos pasienio. 
Nuo sprogimo žuvo bent 42 asmenys, virš 150 
sužeistų, daugelis nukentėjusių buvo stu
dentai. pakeliui į paskaitas universitete. Rusų 
pareigūnų pareiškimu, savižudys buvęs če
čėnas. Jis turėjęs tris talkininkes moteris, kurių 
dvi iššokusios iš traukinio prieš pat sprogimą, 
o trečioji mirusi nuo žaizdų.
♦ Gruodžio 6 d. JAV karinės pajėgos su
naikino pastatą Afganistane netoli Ghazni 
miesto, kuriame slėpėsi Taliban vietinis ly
deris Mullah Wazir, užmušęs keletą darbi
ninkų, tiesiančių svarbų plentą. Deja, dėl 
•nepilnos informacijos, puolant užmušti ir 9 
pastate buvę vaikai.
♦ Kinija pakeitė savo oficialų nusistatymą, 
liečiantį grožio karalienių rinkimus. Iki šiol 
rinkimai buvo draudžiami, 2002 m. rinkimų 
dalyviai buvo policijos išvaikyti. Gi šių metų 
pasaulio grožio karalienės rinkimai vyksta 
Hainan saloje Kinijoje. Gruodžio 6 d. juos 
rodė Kinijos valstybinė televizija.
♦ Gruodžio 6 d. Australijos demokratų par
tijos lyderis Andrew Bartlett savo prašymu 
buvo laikinai suspenduotas pareigose dėl 
gruodžio 4 d. incidento Senate. Būdamas 
neblaiviame stovyje, jis išplūdo liberalų 
senatorę Jeannine Ferris ir pagriebė ją už 
rankos, kai ji apkaltinoji paėmus kelis bute
lius vyno iš liberalų Kalėdinės iešminės 
parlamente. □ 

žlugdyta", - perspėjo jis.
Tai yra pirmasis jo viešas Prezidentūros 

krizės vertinimas. V Adamkus, kovojęs su R 
Paksu prieš metus vykusiuose prezidento 
rinkimuose, iki šiol vengė tai daryti, užkirs- 
damas kelią garimoms interpretacijoms dėl 
tariamo asmeninio suinteresuotumo. V. 
Adamkus ragino tautą sutelkti jėgas ir įveikti 
kilusį pavojų. "Privalome atgauti Lietuvos 
garbę”,- pabrėžė jis. Anot jo, "tai padarysime 
tik tuomet, jei nebijosime eiti iki galo, jei iš
siaiškinsime visą tiesą, jei apsivalysime iš 
esmės. Jei savo valstybėje užkirsime kelią 
mafijai ir destruktyviai užsienio specialiųjų 
tarnybų veiklai ".

Jis piktinosi su R. Pakso Prezidentūros 
veikla siejamais neigiamais reiškiniais, kelian
čiais grėsmę nacionaliniam saugumui. "Kas 
staiga nutiko mūsų valstybėje, kad su pre
zidentu nusifotografavę avantiūristai šokdi
na aukštus mūsų pareigūnus, mūsų genero
lus, nurodinėja Jiems, ką be eilės praleisti per 
sieną, į kokį banką dėti įstaigos pinigus, kam 
skirti valstybės užsakymus? Nuo kada Kauno 
banditai ėmė spręsti, kas turėtų būti genera
liniu mūsų policijos komisaru? Nuo kada 
slapti mūsų valstybės dokumentai pradėjo pa
tekti į nusikaltėlių rankas? Kodėl tokius 
skandalingus dalykus pastebėjo tik vienas 
Valstybės saugumo departamentas? Kodėl to 
nematė visos kitos mūsų tarnybos? Kodėl kai 
kurios iš ją šiandien tokios sutrikusios?” - 
ragino susimąstyti V. Adamkus.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

NERAMIOS DIENOS
Rengiamas Prezidento 

apkaltos tekstas
Gruodžio 3 d. (ELTA). Seime rengiamame 

Prezidento apkaltos tekste bus nurodyti trys 
pagrindą apkaltai sudarysiantys punktai: 
informacijos nutekėjimas iš Prezidento, pi
lietybės Jurijui Borisovui suteikimas ir Prezi
dento kišimasis į privačių įmonių veiklą. Tai 
Eltai trečiadienį patvirtino šaltiniai Seime.

Pirmasis punktas susijęs su Seimo komi
sijos išvada, kuri leidžia tvirtinti, jog infor
macija tiesiogiai iš Prezidento nutekėdavo 
įtartiniems asmenims, kurių atžvilgiu buvo 
vykdoma operatyvinė veikla. Turimas galvoje 
skandalingos reputacijos verslininkas Jurijus

Prezidentą gina jo partija
Gruodžio 3 d. (ELTA). Liberalų demo

kratų partija (kurią su bendražygiais įkūrė 
Rolandas Paksas) išplatino pareiškimą, ku
riame teigiama, jog Prezidentas negali atsi
statydinti ir turi toliau kovoti prieš Prezidento 
rinkimus pralaimėjusią bei revanšo siekiančią 
nomenklatūrą. "Sistema, prieš kurią pakėlė 
kardą Prezidentas, tai - visa mūsų valstybės 
sistema, kuri, sąlyginai įvardinus, yra blo
gio sistema ", per spaudos konferenciją Seime 
pareiškė šios partijos pirmininkas Valentinas 
Mazuronis.

Liberaldemokratų požiūriu, Seimo komi
sijos išvados liudija, jog "ydinga nomenkla
tūrinė sistema pakilo į žūtbūtinę kovą", ku
rios “užsakovas" esąs Seimo Pirmininkas Ar
tūras Paulauskas, o "perversmo vėliavnešys“ 
- Seimo narys Vytautas Landsbergis.

"Išpampęs visuomenės pūlinys, kerojęs 
aukščiausiuose šalies valdžios sluoksniuose,

Kokia Prezidento apkaltos procedūra?
(ELTA). Busimosios apkaltos iniciatyvą 

Seime turėtų palaikyti ne mažiau kaip ketvir
tadalis parlamentarų- 36. Seimo narių grupė, 
inicijuojanti prezidento apkaltą, turėtų kvali
fikuotai pateikti apkaltos formuluotes ir pa
grįsti savo nuomonę.

Apkaltos pabaigoje kaltinimą prezidentui 
turėtų palaikyti ne mažiau kaip 85 parla
mentarai - tam, kad kaltinamas pareigūnas 
būtų pripažintas kaltu, trys penktadaliai visų 
Seimo narių slapto balsavimo metu turi pri
tarti bent vienai kaltinimo formuluotei.

Konstitucinis Teismas jau anksčiau yra 
išaiškinęs, kad proporcijos, kurių reikalauja 
Seimo statutas ir Konstitucija, skaičiuojamos 
ne nuo faktinio Seimo narių skaičiaus, o nuo 
teorinio, taigi ne nuo 137 faktiškai šiuo metu 
esančių parlamentarų, o nuo 141.

Pagal Konstituciją apkaltos procesas įma
nomas trimis atvejais: jei pareigūnas šiurkščiai 
pažeidė Konstituciją sulaužė duotą priesaiką 
arba yra įtariamas padaręs nusikaltimą.

Teisininkų skaičiavimais, pasirengimas pre
zidento apkaltai Seime galėtų užtrukti keletą 
mėnesių, o apkalta - dar pusmetį arba ilgiau.

Viso apkaltos proceso metu Prezidentas 
ir toliau eitų savo pareigas. Kol turi mandatą

JAV LB paragino R.Paksą atidėti vizitą
Vilnius, gruodžio 3 d. (ELTA). JAVLietu- 

vių Bendruomenė pirmą kartą paragino 
Prezidentą Rolandą Paksą vėlesniam laikui 
atidėti jo gruodžio 7-9 dienomis planuojamą 
vizitą į Vašingtoną.

Tokį raginimą Bendruomenės vardu R. 
Paksui adresavo JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkas Algimantas 
Gečys. Vizito atidėjimas motyvuojamas trimis 
punktais:

“L Išsprendus Lietuvos Prezidentą užgriu
vusias problemas, pasimatymas su JAV Pre
zidentu George W Bush galės būti labiau da
lykiškas, visokeriopai naudingesnis Lietuvos 
valstybės interesams;

2. Dabartiniu metu Lietuvos Prezidento 
atvykimas į JAV-es, Amerikos bei užsienio 
žiniasklaidai tik suteiks progą dar plačiau 
iškelti ir išpūsti Lietuvą užgriuvusias politines 

Borisovas. Šis apkaltos punktas būtų verti
namas kaip įtarimas padarius nusikaltimą 
pagal Baudžiamojo kodekso 125 str.

Dėl pilietybės J. Borisovui suteikimo gali 
būti pritaikyti kaltinimai sulaužius priesaiką 
ir pažeidus LR Konstituciją. Byla dėl piliety
bės suteikimo J. Borisovui ketvirtadienį turėtų 
būti pradėta svarstyti Konstituciniame Teisme.

Trečias punktas - tai Komisijos išvadose 
minimas Prezidento kišimasis į privatų verslą, 
kuriuo pažeidžiama priesaika būti visiems 
lygiai teisingam ir, jei taip nutars Konsti
tucinis Teismas, yra pažeista Konstitucija.

Apkaltos tekstą rengė keturių pagrindinių 
Seimo frakcijų atstovai - socialdemokratas 
Julius Sabatauskas, socialliberalas Alvydas 
Sadeckas, liberalas Raimondas Šukys ir kon
servatorius Andrius Kubilius.

staiga pajuto grėsmę, jog gali būti išspaustas 
lauk su visais korupcijos, pasipelnymo valsty
bės sąskaita bei Lietuvai žalingos privatiza
cijos pūliais", sakoma liberaldemokratų 
pareiškime.

Perversmą įžiūrėję liberaldemokratai ly
gina Prezidento oponentus su gyvate, kuriai 
Prezidentas "primynęs uodegą". “Aktyvus 
Prezidentas gerokai išgąsdino šiltai po aukš
tų politikų skvernu sėdėjusius šešėlinio vers
lo atstovus. O dar labiau - pačius politikus. 
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas su
prato, kad Jį ir jo žlungančią partiją ištiko 
visiškas politinis bankrotas. O primynus 
gyvatės uodegą, gyvatė visada kerta".

Liberaldemokratai taip pat teigia matą 
vienintelį kelią- “kovoti iki galo". Jų požiū
riu, "Prezidentasnegali atsistatydinti, neštai 
reikštų nomenklatūrinės sistemos įsigalėjimą 
labai ilgam laikui".

valstybės vadovas net ir norėdamas dėl ap
kaltos negali nusišalinti nuo pareigą teigia 
dr. Juozas Žilys, buvęs Konstitucinio Teismo 
pirmininkas.

Jei Seimas nutartų pradėti apkaltą, arti
miausiu metu būtų sudaroma dar viena spe
cialioji tyrimo komisija. Ji dirbtų panašiai, 
kaip ir darbą baigusi Aloyzo Sakalo vado
vaujama komisija, tik jos veikla būtų kur kas 
platesnė, o posėdžiai - uždari. Posėdžiuose 
galėtų dalyvauti ir kaltinamojo advokatas. 
Baigusi darbą, specialioji tyrimo komisija 
suformuluotų kaltinimus. Ar pritarti komisijos 
priimtoms išvadoms, balsuodamas spręstų 
Seimas. Jei Seimas priimtų sprendimąpradėti 
prezidento apkaltos procesą pagal Seimo 
statutą jis turėtų prasidėti ne vėliau kaip po 
15 dienų nuo nutarimo pradėti apkaltos proce
są priėmimo. Apkaltos procedūros posėdžiams 
pirmininkautų Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas ar teisėjas. Apkalta Seime būtų vieša

Apkaltos procesą Seime sudaro kelios 
dalys: parengiamoji, tardymo, ginčą asmens, 
kuriam taikoma apkaltą baigiamojo žodžio 
ir balsavimo dėl pateiktų kaltinimų. Baigiantis 
apkaltai, Seimo nariai balsuoja atskirai dėl 
kiekvienos kaltinimo formuluotės.

problemas, neigiamoje šviesoje pristatant 
Lietuvą ir jos politinio gyvenimo vadovus;

3. Prisibijome, kad neišsprendus susida
riusios politinės situacijos Lietuvoje, Jūsų vi
zitas į JAV-es galimai iššauks išeivijoje veiks
mus pažeidžiančius Lietuvos Prezidento pos
to orumą.”

‘Viliamės, kad bendromis pastangomis 
artimu laiku Lietuvoje bus pasiektas taikus 
ir teisingas problemų sprendimas", - baigia
mas R Paksui adresuotas raginimas susilaiky
ti nuo vizito ir susitikimo su JAV Prezidentu.

* * *

Gruodžio 4 d. (ELTA). LR Prez. R-Pak- 
sas nusprendė atidėti planuotą oficialų vizi
tą į JAV. Gruodžio 3 d. susitikęs su JAV am
basadoriumi Stephen Mull, Prezidentas ta
rėsi, kokia nauja vizito data būtų tinkamiau
sia, pranešė Prezidento spaudos tarnybą
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Choro “ Daina” metinis koncertas
Sydnėjiškius ir svečius iš tolimojo 

Queensland. Newcastle. Wollongong. Picton. 
Gosford ir Mėlynųjų Kalnų pradžiugino 
choras “Daina” savo metiniu koncertu lapkri
čio 23-osios dienų. Programoje buvo net 18 
dainų, jų tarpe ir kompozitoriaus B. Budriūno 
kantatos “Tėviškės namai” I-oji dalis.

I koncertų susirinkusi publika užpildė 
Lietuvių Namų salę. Sveikintinas reiškinys. 
Publikos tarpe pastebėjau ir choro “Daina” 
buv. dirigentą Stasį Žuką su žmona. Dirigentų 
per 49-rius metus buvo devyni. Jie, kaip ir 
choristai, užsitarnavo dainos mylėtojų padė
ką. Užsitarnavo ją ir Stasys Žukas, kuris 
pasišventusiai atvykdavo iš Newcastle pra
vesti choro repeticijas ir vadovauti chorui. Tad 
ir šį kartą jis specialiai atvyko su žmona 
pagerbti choro veiklą.

Šis koncertas neeilinis - lyg ir generaline 
repeticija 2004 m. įvyksiančiam choro “Dai
na” koncertui 50-ies metų jubiliejaus šventė
je. Neeilinis jis ir todėl, kadangi dirigentei 
Birutei Aleknaitei talkino keletas kolegų:

• Dirigentas Justinas Ankus (BComm. 
UWS), dirigavęs ir akompanavęs chorui 
“Daina” 15 metų. Jis profesionalus vargo
nininkas, baigęs pas St. Mary’s katedros 
Sydney Musical Director kursus. Dabar jis 
Corpus Christi katedros Broken Bay diece
zijos Muzikos vedėjas (Musical Director), 
vargonininkas ir chorvedys, giliai pasinėręs į 
religinės muzikos repertuarus.

• Daili, gražutė solistė Gražina Zigaitytė 
- Hurba. Solistė mokėsi dainavimo pas pa
sižymėjusį pcdagogąBob Tasman -Smith. Ji 
yra Sutherland Opera Company ansamblio 
narė, veda vaikų chorą ir yra St Bernadette 
Castle Hill bažnyčios solistė (Main Cantor). 
Savo laiku ji irgi buvo choro “Daina” narė.

• Aišku, didžiausia garbė ir šlovė tenka 
dirigentams, kurie vadovavo chorui ir ypa
tingai dabartinei chorvedei ir dirigentei Bi
rutei Aleknaitei. Ji. jei neklystu, jau virš 20 
metų darbuojasi su choru ir brandina harmo
ningą susidainavimą. Sveikintina ir jos kū
rybinga, įvairių žanrų dainų rinktinė, kurioje 
choras turėjo galimybę parodyti savo 
muzikinius pasiekimus. Tikiuosi, kad apie jos 
nuopelnus bendruomenei išgirsime dar ir 
atskirame straipsnyje.

• Malonu buvo pasiklausyti koncerto 
programos pranešėjos ir jos dalių apibūdin- 
tojos Lanos Stasis - Venskuvienės žodžių. 
Jaunoji mamytė, palikusi mažulę dukrytę ge
roj globoj, savo įnašu pagerbė a.a. savo mo
tiną Aldoną Stasiūnaitienę. choro dalyvę 
nuo įsteigimo dienos, ir prisidėjo prie koncer
to sėkmingo pravedimo.

Programa buvo gausi kontrastingomis 
dainomis. Liaudies dainos, dainuojamos be 
muzikos palydos, visada susilaukia nostal
giškų prisiminimų bangų. Jos jaudina klau- 
sovus nuoširdžiu paprastumu. Kompozitorių 
dainos reikalauja iš choristų koncentruoto 
atidumo kiekvienam dirigentės mostui muzi
kinių frazių niuansavime. ritmo išlaikyme ir 
garsų skalėje. Kompozitoriaus J.Sibelius 
dainos - himno melodija “Mano Tėvynė” 
derinosi su poeto V.Bložės žodžių prasminga 
interpretacija. Justino Ankaus palyda forte
pijonu įspūdingai pabrėžė himno orumą. Šią 
kompoziciją pakeitė B.Gorbulskio nuotai
kingas “ Vasaros šokis”, kurio melodingąją 
dalį atliko moterų choras, o vyrai smagiai 
"tūravojo” joms. Vai, kaip nušvito klausovų 
veidai kai labai populiari K. Kavecko “Vilniu
je žydi liepus baltai.. .baltai” suskambo Lietu
vių Namų žemutinėje salėje, kuri, deja, nepa
sižymi gera akustika. Nežiūrint to, buvo ma
lonu klausytis choro balsų kylančių į aukštes
nius registras variacijų. "Tėviškė, Tėviški... 
vyšnių baltų... mėnulio šalies... atminimų 
pilies ” perkėlė auditoriją į senąjį mūsų Vilnių. 
Kompozitoriaus Z. Virkšo ir poeto Sigito 
Gedos žodžiai skambėjo svaiginančiai. Man 
patikovyrų ir moterų balsų kaita, harmoningi 
fortepijono įtarpai ir švelni “sotto voce” pa

baiga. Po paskutinių pianissimo garsų, su
skambėjo komp. Raudonikio “Jūra”. Dainos 
siūbuojanti, pusgarsiai dainuojama melodija 
gan greit pereina į vis garsėjančių garsų 
crescendo ir spartėjantį refrenų ritmą... 
judėk... mylėk! Galinga užbaiga tiesiog ap
stulbino publiką. Tad katučių nepasigalėta.

Moterų choras sudainavo valso ritmo 
“Devynbalsę”. Dirigentei pavyko pratęsti 
dainos žodžių melodiją pakilimu į aukštesnę 
gamą. Pirmieji sopranai neapvylė dirigentės 
pastangų interpremoti šią populiarią dainą 
įdomesnė j variacijoje. Daina “O ramunėle” ma
loniai glostė publikos klausą žodžio "...pa
sakyk...pasakyk” kartojimu, kuris nuskam
bėjo kaip tolimas aidas. Betgi, man atrodo, 
kad moterų choro “pičcc de rčsistcncc” visgi 
buvo daina “Lietuva”. Joje pirmieji, antrieji sop>- 
ranai ir altai sužavėjo švariais įstojimais, har
moningu susidainavimu ir nelengvos parti
tūros sklandžiu išpildymu. Justino Ankaus 
įvadas fortepijonu papildė kūrinio apimtį.

Vyrų choras. Antroje koncerto dalyje 
Justinas Ankus dirigavo vyrų chorai, o Birutė 
Aleknaitė jam akompanavo. Klausovų širdį 
pavergė miela liaudies dainelė “Lygioje lan
kelėje”. harmonizuota J. Švedo. Kompozi
toriaus K. V. Banaičio pakilios nuotaikos, ga
lingas maršas “Žygis į Vilnių” nuskraidino 
mano kartą į tuometinį istorinį įvykį: “Vilnius, 
senoji Lietuvos sostinė, vėl mūsų!”. Dirigentas 
tampriu, energingu ritmu pabrėžė žygiuo
jančios kariuomenės dalinius. Po karžygiško 
maršo, vietomis švelniai, vietomis galingai 
suskambo srauni Nemuno tėkmė. “Plaukia 
Nemunėlis” - yra vietomis lyrinė, vietomis 
dramatinė daina, kurios melodingi fortepijono 
įtarpiai suponuoja vandens čiurlenimą. Diri
gento dėka, choristai sugebėjo įtikinančiai 
perduoti šiuos kontrastingus efektus. Gerai, 
kad nirime šią komp. J. Andriulio dainą, nes 
dabartinis Nemunas žemiau Kauno jau nebe 
ta srauni vaikystėje matyta upė. Kun. Petro 
Butkaus daina “Aras” buvo užbaigtas vyrų 
choro pasirodymas.

Mišrus choras. Sakoma, kad choro kon
certą patartina baigti pačiais stipriausiais kū
riniais. Neabejotinai B. Budriūno kantatos 
“Tėviškės namai” 1-oji dalis ir “Mano protėvių 
žemė” nelengvai atliekami opusai, buvo pro
fesionaliai sudainuoti su tinkama “con brio” 
doze. Zigaitytė-Hurba profesionaliai atliko“ 
Mano protėvių žemė” solistės partiją. Opuso 
partitūra pasižymi aukštų balso viršūnių ir 
gilių, sodrių gaidų kaita. Tad choristų sąsta
tui - pirmiesiems, antriesiems sopranams, 
tenorams ir baritonams su bosų atspalviais, 
reikia disciplinuotai laikytis savo balso par
tijos. O solistei - tai įsilieti į choro melodijų 
sąskambį, išlaikant savo partitūros melodiją, 
tai iškilti virš jo. Zigaitytės-Hurba aukštas, ty
ras sopranas darniai tvyrojo ir sklandė virš 
40 choristų balsų. Malonu pastebėti, kad aukš
tą lygį pavyko išlaiky ti tiek solistei, tiek ir 
choristams kūrinio interpretacijoje. Nuste
bino, tačiau, viso koncerto išpildytų dainų 
lygis, besitaikantis į profesionalų standartą. 
Man asmeniškai patiko komp. L.Pigarclli dai
na “ Žiedelis”. Choristų tikslūs įstojimai “pa
kopomis”, sopranų švelnūs pasmų užbaigi
mai, tonų atspalviai ir išpildymo subtilumas, 
buvo žavėtinas. Patiko ir gražus choro atsi
sveikinimo žestas - “Vakarinė daina” sudai
nuota koncerto pabaigoje. Prieš tai “Dainos” 
choro pirm. Danutė Ankienė tarė padėkos 
žodį choristams, dirigentams, solistei, prane
šėjai ir... apsilankiusiai publikai iš toli ir arti.

Metinio choro “Daina” koncerto publika 
pasidžiaugė vykusiu renginiu. Nuoširdi pa
dėka VISIEMS, prisidėjusiems prie šio kon
certo sėkmingo pravedimo ir ypatingai nenu
ilstamai besidarbuojančiai choro “Daina” 
Valdybai: pirm. Danutei Ankienei. narėms 
Onutei Kapiočienei, Jadvygai Burokienei, 
Audrey Gatehouse ir choro darbščiajam 
sekretoriui Antanui Kramiliul

Isolds Poželaitė - Davis AM

Dalia Didžytė - jaunoji specialistė-logopedė
Šių metų balandžio 11 dieną Daliai 

Didžytei, visų malonybiniai vadinamai 
Daliuku. La Trobc Universitete iškilmingai 
buvo įteiktas logopedės diplomas.

Baigusi St. Mary’s pradžios mokyklą, vė
liau McRobertson mergaičių gimnaziją. 
Daliukas sėkmingai įstojo ir keturis metus 
studijavo logopediją La Trobc Universitete. 
Paskutiniaisiais studijų metais atliko praktiką 
užsienyje - Kanadoje. Toronto ligoninėje.

Daliukas gerai pažįstama Melbourne 
lietuviams, juk Lietuvių Namai - tai jos an
trieji namai, kur ji lankosi nuo mažumės. Mo
kėsi lietuvių parapijos pradžios mokykloje, 
šoko tautinius šokius su “Gintarėliais”, 
"Malūnėliu”, o dabar su “Gintam”, eilę metų 
skambina kanklėmis Melbourne kanklių 
ansamblyje. Baigė lietuvių kalbos kursus 
pirmąja mokine, skautė nuo mažų dienų. 
Dabar - vyr. skautė, skaučių vadovė. Studi
juojant. dalyvaujant lietuviškame gyvenime. 
Daliukas rado laiko ir savo mėgstamam sp»r- 
tui - fechtavimuisi. Ji dar vis priklauso Uni
versiteto fechtuotojų komandai ir yra to klubo 
valdyboje. Šiuo metu Daliukas sėkmingai 
dirba logopede 8-iose pradžios mokyklose.

Daliukas - trečioji Melbourne gyvenančio 
vaistininko Martyno ir Dalios Didžių dukra. 
Va riausioji sesutė Lina baigė farmaciją, dirbo 
vaistininke, šiuo metu keliauja px> pasaulį, 
antroji - Daina, baigusi occupational therapy 
mokslus, dabar dirba Anglijoje. Tikiu, kad 
pasižvalgiusios px> pasaulį, pasisėmusios 
praktikos kitose šalyse, visos Didžių dukros

Vėlinių pamaldos Geelonge

Dalis Geelongo lietuvių, gavusių kun. Kazimiero Ambraso SJ knygą.

Praslinkus daugiau nei 50 metų, Geelongo 
lietuvių bendruomenėje daug kas pasikeitė. 
Netekome daug taurių tautiečių, kurie visa 
širdimi rėmė lietuvišką veiklą ir lankė lie
tuviškas pamaldas. Per tą laiką išaugo trečia 
lietuvių karta.

Lietuvoje ir visame krikščioniškame 
pasaulyje lapkričio mėnuo yra paskirtas 
mirusiųjų atminimui bei maldoms už juos. 
Vėlinių pamaldos Geelongo lietuviams įvyko 
lapkričio 15 dieną Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje. kurias už visus mirusius Geelongo lie
tuvius atnašavo kun. Algirdas Šimkus ir 
pasakė Vėlinėms pritaikytą pamokslą.

Po mišių Juozas Gailius pristatė jau taip 
seniai lauktą knygą “Kengūrų ir koalų 
pašonėje” (Pokalbiai su Australijos lietuviais), 
kurią parašė kun. Kazimieras Ambrasas SJ. 
keliaudamas px> Australiją 1999 metais. Tuo 
pačiu jis apgailestavo, kad knygos leidimo 
i niciatoriai - p. Marytė ir Edvardas Šidlauskai 
- negalėjo atvykti tą dieną dėl ankstyvesnių 
įsipareigojimų, ir perskaitė pūčio autoriaus 
žodžius, skirtus Australijos lietuviams.

Knygą gaunančių 24 asmenų sąrašą 
perskaitė Juozas Gailius, o knygą įteikė kun. 
Algirdas Šimkus ir Birutė Liebich. Buvo 
padaryta knygą gavusių nuotrauka. Knygos

Skaityk: “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

Dalia Didžytė.

grįš į Melboumą ir liks lietuvių bendruome
nėje. Jos buvo auklėjamos šiltoje lietuviškoje 
dvasioje, o juk vaikystėje prasėta lietuvybės 
meilės sėkla bręsta, auga ir išlieka visam 
gyvenimui.

Tėveliai - Daba ir Martynas Didžiai - gali 
didžiuotis, užauginę ir išleidę į mokslus tris 
pnrikias dukras, susipratusias lietuvaites. Turiu 
nepamiršti ir augančios jauniausios šeimos 
atžąlos - keturiolikamečio Martynuko, einan
čio sesučių pėdomis.

Linkiu jaunajai logopedei Daliai Didžytei 
sėkmės darbe ir gražiausios ateities.

Vida Rutkauskienė

vajaus komitetas vieną knygą padovanojo 
Apy linkės Valdy bos bibliotekai kurią priėmė 
vicepirmininkas Kajetonas Starinskas. Po 
knygos įteikimo visi buvo pakviesti prie jūros 
kranto - valgyklon “Smorgy’s” - valgyk, kiek 
gali. Visi prisisotino ir nuramino troškulį. 
Pagarba Geelongo Apylinkės Valdybai'ir 
dosniems lietuviams, parėmusiems knygos 
išleidimą.

Papietavę vykome į Rytų kapines prie a.a. 
Stasio ir Stasės Karpalavičių antkapio, kur 
kun. Algirdas Šimkus su dalyviais pagal lie
tuvišką tradiciją pasimeldė už visus mirusius 
lietuvius. Prieš parą mėnesių mirė seniausias 
Geelongo lietuvis Julius Každailis, kurį pa
laidojo kun. A Šimkus. Ta pačia proga jis 
pašventino ir a.a. Juliaus Každailio antkapio 
paminklą. Atsisveikindamas kun. Algirdas 
pažadėjo aplankyti lietuvius su kalėdaičiais.

Tuo pačiu jis priminė, kad šv. Kalėdų ry
tą pamaldos vyks 8.30 vai. ryto, o Sparto 
Šventės pamaldos vyks gruodžio 27 dieną, 
šeštadienį, 10.30 vai. ryto Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Taigi, visi Australijos lietuviai 
ruoškitės į Geclong’o sporto klubo “Vytis” 
organizuojamą Sporto Šventę ir Naujųjų Me
tų balių. Tik Geelong’c bus smagu ir linksma.

Juozas Gailius
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Lietuva iš arti
Genocido aukų muziejui - 10 metų
Daiva Sutkutė, Vilnius

Genocido aukų muziejus
- dar naujas, ką tik paminėjęs 
veiklos dešimtmetį, tačiau 
jau spėjęs sudominti daugelio 
šalių turistus, o mums, lie
tuviams. primenantis skau
džią šalies praeitį.

"Muziejus buvo įkurtas 
1992 m, spalio mėnesį. Turi
me būti dėkingi Politiniųka- 
linių ir tremtinių organiza
cijai. Jie pirmieji parodė ini
ciatyvą. Būtent šios organi
zacijos prezidento ir LR kul
tūros ir.švietimo ministro įsa
kymu ir buvo įkurtas muzie
jus". - sakė Genocido aukų 
muziejaus direktorius Euge
nijus Peikštcnis. "Taivienin- 
tdli's Baltijos valstybėse mu
ziejus, įkurtas tame pačiame pastate, kuriame 
daugiau nei 50 metų buvo rengiami Lietuvos 
gyventojų trėmimų, suėmimų, persekiojimo ir 
naikinimo planai".

Pastate, kuriame dabar įsikūręs Genocido 
aukų muziejus, nuo pat jo pastatymo beveik 
visą laiką veikė vienos ar kitos okupacinės 
valdžios įstaigos. Rūmai Vilniaus centre pa
statyti pačioje XIX a pabaigoje carinės Rusijos 
imperijos Vilniaus gubernijos teismams. Kai 
1915 m. Vilnių okupavo kaizerinė Vokietija, 
čia įsikūrė vokiečių admininstracinės įstaigos. 
Lenkijos okupacijos metais (1920-1939 m.) 
buvusiuose cariniuose Teismų rūmuose veikė 
Vilniaus vaivadijos teismai, kuriuose buvo 
tardomi ne tik nusikaltėliai, bet ir kovotojai 
dėl lietuvių teisių.

^194Q ,nvj5iržęlį Lietuvą okupavo SSSR. 
Jau rudenį buvusiuose Teismų rūmuose įsikūrė 
NKVD Vilniaus valdyba, o pusrūsyje buvo 
įrengtas kalėjimas - tardymo izoliatorius.

Vokiečių okupaeijos laikotarpiu (1941- 
1944 m.) pastate buvo vokiečių slaptosios 
policijos (Gestapo) būstinė, taip pat kalėjimas
- taigi čia buvo ir vokiečių okupacinės val
džios kovos su lietuvių tautinio pasipriešini
mo pogrindžiu centras. Visgi šis pastatas daž
niausiai siejamas su paskutinės sovietinės 
okupacijos atneštomis negandomis. 1944- 
1991 m. pastate buvo įsikūrusios sovietinės 
represinės institucijos: NKVD. NKGB-MGB- 
KGB. Vienas iš Genocido aukų muziejaus 
tikslų ir yra atskleisti sovietinio okupacinio 
režimo nusikaltimus Lietuvoje, įamžinti ge
nocido aukų ir laisvės kovotojų atminimą.

“Muziejui priklausantis pastatas yra tri
jų aukštų. Iš pradžių, tik perėmus pastatą, 
pradėtas ruošti ekspozicijai buvęs KGB vi
daus katėjimas. Dabar tai .svarbiausia mu
ziejaus ekspozicijos dalis ". - pasakojo muzie
jaus direktorius.

KGB vidaus kalėjimas (tardymo izoliato
rius) pastato pusrūsyje įkurtas 1940 m. Tuo
met jame buvo daugiau kaip 50 kamerų. Maž
daug tiek pat jų buvo ir pirmąjį antrosios 
sovietinės okupacijos dešimtmetį. Tik septin
tojo dešimtmečio pradžioje, kai ginkluotas 
antisovietinis pasipriešinimas buvo palaužtas, 
dauguma kamerų atiteko KGB archyvams 
saugoti. 23-osc kamerose (dar vėliau jų liko 
Pį) ir toliau buvo kalinami Lietuvos žmonės.

Pasak E. Peikštenio. dabar kalėjimas yra 
toks, kokį jį paliko saugumiečiai. 1991 m. 
rugpjūčio mėnesį išsikraustydami iš pastato. 
Šiuo metu lankytojai gali pamatyti budinčiojo 
ir sargybos kambarius, kratos ir pirštų ėmimo, 
"minkštąją” (kankinimo) kameras, karcerius 
(paprastą ir 1966 m. atstatytus “šlapiuosius”), 
sulaikymo kameras, pasivaikščiojimo kieme
lius. “Žinoma, dabar kameros toli gražu nėra 
tokios, kokiose kankinosi 1940-1941 m. ar 
1944-1948 m. kaliniai. Katėjimas buvo ne
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Genocidu aukų muziejus Vilniaus centre.

kartą perdažomas, remontuojamas - atidengta 
net 18 dažų sluoksnių ’ ’, - pasakojo muziejaus 
direktorius. Kai kuriose kamerose laikinai 
įrengtos teminės parodos.

“Po truputį plečiamės. Yra perengtas mu
ziejaus ekspozicijų projektas. Pirmajame- 
trečiajame muziejaus aukštuose palanuoja- 
mos įrengti ekspozicijos atspindės visos so
vietinės okupacijos metu Lietuvos žmonių pa
tirtus, išgyventus sunkumus, kankinimus. Tai 
įgyvendinama. 2000 m. vasarą įrengta eks
pozicija buvusioje šaudymo kameroje. Iš Vals
tybės saugumo departamento gavome duo
menų, kad vienoje iš rūsio patalpų buvo vyk
domos ekzekucijos - mirties bausmės. Šau
dymo kameroje po stiklo grindimis sudėti Tus
kulėnų kapavi etėje ir pačioje šaudymo kame
roje rasti daiktai: batai, sagos, metaliniai 
iešmai", - kalbėjo muziejaus direktorius.

2002 m. buvusiame MGB (KGB) vidaus 
kalėjimo viršininko pavaduotojo kabinete 
įrengta ekspozicija "Lietuva 1940-1941 me
tais: netektys prasideda. . .” Čia eksponuojami 
dokumentai, žemėlapiai ir kiti daiktai, pasa
kojantys apie Lietuvos okupaciją ir pirmuosius 
trėmimus. “Atkūrėme ir penktojo dešimtme
čio kalėjimo viršininko pavaduotojo kabinetą. 
Mes siekiame ne tik pateikti informaciją, bet 
ir perteikti slogią sovietmečio atmosferą, 
stengiamės išsaugoti autentiškas detales, 
atkurti buvusias patalpas ar jų fragmentus", 
- ekspozicijas pristatinėjo E. Pcikštenis.

Genocido aukų muziejaus vestibiulyje 
eksponuojama 6000 nuteistųjų fotografijų. 
Muziejuje jau atidaryta keičiamųjų parodų 
salė. Kaip pasakojo muziejaus direktorius E. 
Pcikštenis. joje eksponuojama kol kas pirmoji 
paroda, skirta muziejaus dešimtmečiui: “Tai 
per dešimtmetį įsigytų eksponatų paroda. 
Didžioji dalis mūsų eksponatų buvo rasta 
šiame pastate, nemažai jų dovanoja žmonės, 
lyksta archeologiniai kasinėjimai, partizanų 
perlaidojimai - randama gan įdomių radinių, 
kuriuos archeologai perduoda mums. Turime 
apie 90 000eksponatų. Tai įvairiausi daiktai, 
nes visos čia aptiktos baudžiamosios bylos yra 
perduotos Lietuvos ypatingajam archyvui."

"Ko! kas muziejus nevykdo edukacinių 
programų. Mūsų patalpos yra mažos, nėščia 
buvo įsikūrusios, visai kitokios paskirties 
institucijos. Šiemet tikimės įsirengti vieną 
didesnę salę, kurioje galėtume rengti ir edu
kacinius užsiėmimus, organizuoti susitikimus 
su pasipriešinimo kovų dalyviais, kitus 
renginius", - sakė E. Peikštcnis.

Pasak direktoriaus, praėjusiais metais mu
ziejų aplankė apie 20 000 lankytojų: “Didžioji 
dalis lankytojųvra užsieniečiai. Tai vienintelis 
Baltijos valstybėse KGB kalėjimas-muziejus, 
įsikūręs autentiškose patalpose. Juos stebina 
jau šis faktas, irtai, kas čia vyko, kaip galėjo 
vykti. Kartais nustemba ir lietuviai. ’’

Reikšmingas dr. G.Kazokienės įnašas
Gražina Pranauskienė

Tęsinys iš AfPNr. 48
Spalio 24 dieną, šiek tide nukrypus nuo 

Žemaitijos maršruto, knygą pristačiau Šiau
lių J. Janonio gimnazijos muziejuje. Dalyvavo 
Šiaulių universiteto profesorius \Vtenis Rim
kus, SU kultūros antropologijos centro moks
lo darbuotojas Jonas Nekrašius, J. Janonio 
gimnazijos mokytojas ir muziejaus vedėjas 
Jonas Krivickas.

Popietę vedė SU docentė Marija Žibudie- 
nč. Filmavo vietinė televizija ir tą patį v akarą 
rodė pristatymo iškarpas. Menotyrininkas 
Rimkus pabrėžė šio leidinio atsiradimo svar
bą. o muziejaus puoselėtojas Krivickas pri
statė Australijoje gyvcnančius(nusius). bu
vusius gimnazijos mokinius. Pvz. buvo cituo
jamos Jurgio Janavičiaus dienoraščio ištrau
kos. Taip pat minimas didžiulis Isoldes Pože- 
laitės-Davis indėlis papildant muziejaus 
kolekciją. Jonas Nekrašius plačiau apsistojo 
ties fotografu, keliautoju, baigusiu Šiaulių 
gimnaziją. Olegu Truchanu. kuris, kaip ir 
Jurgis Janavičius, yra aprašytas dr. Genovai
tės Kazokicnės knygoje. Po leidinio muziejui 
įteikimo, mokytojai ėmė svarstyti, ar tik patys 
gimnazijos mokiniai negalėtų imtis knygos 
vertimo.

Spalio 28 diena vėl atgal į mielą Žemai
tiją, į Kretingos rajono Jokūbavo biblioteką. 
Čia talkino Palangos “Mėguvos” folkorinis 
ansamblis, savo dainomis ir muzika pagyvin
damas rimtesnę pristatymo dalį.

Jaukiame susirinkusių ratelyje gimė mintis 
paskelbti knygos platinimo vajų, ar net rinkti 
pinigus studentų stipendijai. Tą mintį pa
siūlė ir žadėjo įgyvendinti kultūros namų 
direktore Danutė Pilipėuk. kuri ne tik sukvietė 
žmones, suorganizavo vaišes, bet ir autobusą 
saviveiklininkų atvežimui pasamdė. Kaip 
žinia, lėšų kultūrai labai trūksta, todėl nenu
stebčiau, kad ir iš savo teko pridėti.

Susirinkusieji dar ilgai nesiskirstė, klausi
nėjo apie autorę, knygoje aprašytus daili
ninkus bei galimybę įsigyti išverstą variantą. 
Pabaigoje traukėm lietuvių išeivių dainas, 
kurios dar ilgai netilo prie kaimišku sūriu 
nukrauto stalo.

Spalio 29 dieną, kunigo Egidijaus Ama-

Kurie labiausiai “sugedę”?
(BNS). Lietuvoje labiausia korumpuoti 

yra 23-33 metų amžiaus jauni žmonės, sako 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) parei
gūnas Kęstutis Zaborskas. Tai rodo STT 
vykdyto tyrimo rezultatai, kurie pristatyti 
Vilniuje vykusioje spaudos konferencijoje.

Pasak K.Zaborsko, reikia atsižvelgti į 
tai. kad asmenų, gimusių 1970-1980 metais 
pasaulėžiūra, moralinės, etinės vertybės, 
požiūris j darbą, atsakomybę formavosi 
1985-1995 metais. O tuo metu Lietuvoje 
buvo pastebimos labai ryškios tendencijos 
uždirbti “lengvus pinigus”, vyravo nuomo
nė. kad išsilavinimas, pastangos, kruopš
tus ir sunkus darbas, žinios nėra reikalin
gos gyvenimo vertybės.

“Taigi, į darbo rinką dabar ateina pi
liečiai, kurių moralinės etinės vertybės gali

Poilsiui - į kaimo sodybas
(ELTA). Lietuvos kaimo sodybose per 9 

šių metų mėnesius poilsiavo 137 400 žmonių. 
Pernai tą patį laikotarpį jų buvo tik 100 300.

Poilsiautojų pagal regionus daugiausiai 
priėmė Aukštaitijos ūkininkai. Žemaitija, 
mažiau - Dzūkija. Lietuvos kaimo turizmo 
verslininkai pagal SAPARD ir PHARE 
programas gavo apie 2 mln. litų. Pagal šią 
programą jau finansuojami keli stambūs 
projektai: Trakų rajone Bieliniu sodyba, 
Kretingos rajone J. Šoblinskienės sodyba, 
Raseinių rajone įkurta specializuota sodyba 
žvejybai “Karpinė”, R. Aidulio sodyba “Kirkš- 

šiaus dėka, pristatymą suorganizavo Mažei
kių muziejus. Jį vedė direktorė Ada Cholo- 
dinskienė. dalyvavo pianistė Irma Kilsch ir 
kunigas Amašius. Pati kalbėjau ne tik apie 
dr. Kazokienę bei jos leidinio svarbą, bet ir 
apie mūsų visų įsipareigojimą Europos-Aus- 
tralijos Institutui, nepagailėjusiam trūkusių 
$8000knygos išleidimui. Kaipžinotc, pagrin
diniai rėmėjai buvo Australijos Lietuvių 
Fondas ir Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjunga. Pabaigoje padėkos žodį tarė muzie
jaus direktore ir laikraščio “Žemaitijos lei
dyba" direktorius Sigitas Kaktys. Prieš išsi- 
skirstant. susirinkusieji buvo įtraukti į išeivių 
dainų “Užaugau Lietuvoj” ir “Neišeik neišeik 
tu iš sodžiaus” dainavimą.

Lapkričio 4 dieną dr. Genovaitės Kazo- 
kienės knyga “Lithuanian Artists in Australia 
1950-1990” pristatyta Gargždų Jono Lanku
čio vardo viešosios bibliotekos skaitykloje 
(direktorius Juozas Gutauskas). Dideliame 
ekrane rodžiau ir komentavau Vlado Meškė
no. Vaclovo Rato, Evos Kubbos, Vinco Jo
manto. Dalios Antanaitienės, Fausto Sadaus
ko. Leono Žygo, Olego Truchano, Lino Vhi- 
čiulevičiaus, Akvilės Zavišaitės, Kazio Ke- 
mežio ir kitų darbus.

Šios vaizdinės priemonės (CD Rom pa
darė palangiškė Audronė Bukauskienė) dėka, 
knyga susilaukė nemažo susirinkusiųjų susi
domėjimo, o pats pristatymas buvo filmuo- 
jamas vietinei televizijai. Muzikiniuose in
tarpuose. sau pritardama gitara, dainavo 
Violeta Vasiliauskienė. Dar ilgai netilo klau
simai apie lietuvių gyvenimą tolimajame 
kontinente, aborigenų meną ir kultūrą, o taip 
pat apie gamtą ir kitus gyvenimo ypatumus.

Taigi, reikia tik stebėtis, jog į leidinio 
pristatymą įtraukti žmonės be jokio atlygi
nimo sutikdavo man padėti, nereikalaudami 
nieko, tik pavartyti knygos puslapius ir 
sužinoti apie Australijoje kūrusių ar tebeku- 
riančių lietuvių dailininkų gyvenimus. Už tai 
visiems didelis ačiū!

Paskutinis knygos pristatymas įvyks 
Melbourno Lietuvių Klube gruodžio 14 
dieną. Leidinyje aprašytų dailininkų parodą 
organizuoja Roma Eskirtaitė. Susidomėję 
prašomi skambinti telefonu: (03) 9347 0703 
arba 0408 271 746. □ 

neatitikti visuotinai priimtinų normų, todėl 
tokie žmonės, siekdami greitos niaterealinės 
naudos, yra linkę veltis į korupcinius san
tykius ", - sakė K.Zaborskas. Dėl šių priežas
čių galima prognozuoti, kad korupciniai 
nusikaltimai dar augs per artimiausius 5-8 
metus.

K.Zaborsko teigimu, pagal tyrimus Lie
tuvoje labiausiai korumpuoti yra muitinių, 
savivaldybių, taip pat medicinos sektoriaus 
darbuotojai. Jis pateikė pavyzdį, kad Klai
pėdos savivaldybėje iki šiol dirba už ky
šininkavimą nuteisti du pareigūnai.

Pagal tyrimus, pernai iš 100 šalių Lietu
va. pagal korupcijos indeksą, buvo 36 vie
toje. šiemet iš 133 šalių - Lietuva į korupcija 
krito giliau iryra 46 vietoje. Mažiausiai ko- 
rumpuota šalis yra Suomija. □ 

novė”, skirta seminarams ir konferencijoms, 
Kauno rajone Zalensų sodyba. įrengta pagal 
aukščiausius Europos standartus.

Šiemet 37 naujos kaimo sody bos jau 
pasirengusios pradėti darbą. Pamažu atsiranda 
naujų objektų atokesniuose rajonuose - Šila
lėje, Šalčininkuose. Jau veikia Lietuvos kaimo 
turizmo ir amatų informacinė sistema. Yra 
sukurti interneto tinklapiai.

Lietuvos kaimo turizmo asociacija yra jau 
pasirašiusi sutartis su Estijos, Latvijos, Če
kijos, Slovėnijos, Ukrainos visuomeninėmis 
turizmo organizacijomis. □
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Dėl prašymo grąžinti 
nuosavybę Lietuvoje

Nuosavybės Lietuvoje susi
grąžinimo klausimas išlieka aktualus, todėl 
prašau išspausdinti tokio turinio skelbimą.

“Nors Seimas ne vieną kartą pratęsė pra
šymų padavimo atkurti teises į nekilnojamą
jį turtą ir dokumentų pristatymo terminus, į 
konsulatą Melbourne vis dar kreipiasi išei
viai iš Lietuvos, kurie norėtų susigrąžinti
savo šeimos nuosavybę.

Nuosavybės teisių atkūrimo klausimus 
reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, 
kurie buvo priimti 1997 ir 1998 metais. Lie
tuvos Respublikos piliečių nuosavybės tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo 2 punktas numato, kad nusavybės 
teisės į nekilnojamąjį turtą atkuriamos tik 
Lietuvos Respublikos piliečiams, tai reiškia, 
kad reikia turėti Lietuvos Respublikos pasą.

To paties įstatymo 10 straipsnio 1 punkte 
rašoma, kad nuosavybės teisės atkuriamos 
piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosa
vybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti 
iki 2001 m. gruodžio 31 d. Piliečiai, pra
leidę nustatytus terminus prašy mus paduo-

Agos ir Kazimiero Kaminskų deimantinė 
vestuvių sukaktis

Š. m. lapkričio mėn. 15 d. nemažai ade- 
laidiškių susirinko šv. Kazimiero parapijon 
atšvęsti Agos ir Kazimiero Kaminskų 60 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Bažnyčioje svečiai nekantriailaukė  jubi
liatų iškilmingo pasirodymo. Staigus ir 
galingas vargonų griaudėjimas bylojo, kad 
“jaunieji” jau čia. Choras, vadovaujamas N. 
Stapleton, užgiedojo “O Viešpatie parodyk 
kelią” (muz. Kymanto). Ir štai išvydom Ka
zimierą. jautriai globojant savo trapią žmo
nelę Agutę, vedant prie altoriaus jiems spe
cialiai paruoštų kėdžių. Šv. Mišių metukun. 
J. Petraitis pritaikė jiedviem gražų žodį ir 
atnaujino vedybinius pažadus. Abu anūkai 
- Neris ir Rimas Kaminskai - atnešė auką. 
Kai kunigas savo stula surišo Kazimiero ir 
Agos rankas, pasigirdo galingas “Veni 
Creator”. Jubiliatai jautriai pasibučiavo ir 
net apsiašarojo. Mišių pabaigoje choras su
giedojo V. Šimkaus “Mišių pabaiga”.

Visi susirinkom parapijos salėn. Cere
monijos meistras Vytautas Opulskis skubėjo 
visus susodinti ir nuraminti klegesį, pra
nešdamas, kad yra "labai daug sveikini
mų". Daug ir dar kokių! Pirmasis iš pačios 
karalienės Elžbietos II-dsios, net su jos pa
čios spalvota nuotrauka. Gražus sveikinimas 
iš LR Prezidento Rolando Pakso sudomino 
visus, sekė Australijos Generalinio Guber
natoriaus Michael Jeffery, S.A. Guberna
torės Marjorie Jackson, Australijos Ministro 
Pirmininko John Howard, jo opozicijos 
lyderio Simon Crean, S.A. Premjero Mike 
Rann ir jo opozicijos lyderio Rob Kerin bei 
Sturt councilor Christopher Payne. Šią visą 
eilę sveikinimų užbaigė LR Garbės konsule 
Adelaidėje Janina Vabolienė, nuoširdžiai 
abiem linkėdama dar ilgai gyvuoti ir kurti. 
Visus atsiųstus sveikinimus pasikeisdami 
perskaitė Agos ir Kazimiero anūkai Neris 
ir Rimas.

Po to nutarta laiminti stalą, užkąsti bei 
sunaikinti visas gėrybes, kurias, kruopščiai 
pagamino Adelaidės Katalikių Moterų D- 
ja. Pakelti šampano stiklai, palydėti “valio, 
valio, valio, ilgiausių, laimingų ir gražiausių 
metų jums”, davė pradžią vestuvių puotai. 
Visiems pasisotinus ir atsigaivinus, Vytau
tas Opulskis pakvietė ir vietinių organizaci
jų atstovus pasveikinti jubiliatus. Adelaidės 
Apylinkės pirmininkė Jūratė Grigonytė pa
sveikino savo ir visos Apylinkės vardu, 
Viktoras Baltutis - Parapijos Tarybos vardu. 
Sekė Kat. Moterų D-ja, kurios vardu sveiki
no S. Vasiliauskienė. Parapijos choro sveiki

ti, netenka teisės į nuosavybės teisių atkūri-
mą pagal šį įstatymą. Taigi, prašymų pada
vimo laikas jau baigėsi.

Kartu su prašymu atkurti nuosavybės 
teises į nekilnojamąjį turtą pateikiamas pi
lietybę patvirtinantis dokumentas, tai yra 
Lietuvos Respublikos pasas, ir pridedami 
nuosavybės teises bei giminystės ryšį su
savininku patvirtinantys dokumentai. Pi
liečiai, padavę prašymus atkurti nuosa
vybės teises, bet nepateikę nuosavybės 
teises bei giminystės ryšį su savininku pa
tvirtinančių dokumentų, šiuos dokumen
tus turi pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 
d. Piliečiai, praleidę nustatytą terminą pa
teikti šiuos dokumentus, netenka teisės į 
nuosavybės atkūrimą pagal šį įstatymą. Iki 
šio nustatyto termino pabaigos liko beveik 
mėnuo.

Minėtą įstatymą galite rasti Lietuvos 
Respublikos Seimo teisės aktų rinktinėje, 
interneto puslapis www.lrs.ltj ’’.Pagarbiai

Andrius Žilinskas
LR garbės konsulas

nimą perdavė Nemira Masiulytė, o “Litu- 
ania” chorui atstovavo Jonas Pocius. Dėko
dama abiems už prisidėjimą literatūros va
karuose, E. Varnienė pasveikino ateitininkų 
vardu. Sekė Ramovės pirm. L. Budreikos 
sveikinimas ir G. Vasiliauskienės, kuri su 
abiem jubiliatais darbavosi daug metų. “Ne
muno Dukros” - S. Pusdešrienė, B. Budrienė 
ir J. Nekrošienė - savo sveikinimą atliko 
daina “Lieptas” (A. Bražinsko). Ir“Lituania" 
choras neatsiliko: visi išsirikiavo prieš “jau
nuosius” ir, J. Pociaus vadovaujami, šauniai 
sudainavo “Jaunystė”, kurios žodžių auto
rius yra pats Kazimieras, o muzika V. Šim
kaus. Pabaigai dar uždainavo “Gardus alu
tis”, kuris visus svečius taip linksmai nu
teikė. kad akordeonistui Savickui užgrojus 
“Pamilo dobilas raudonas laukų baltą ra
munę”, Kazimieras išvedė Agutę į salės vi
durį ir apsuko valso ratą, o daugumas svečių 
(jau ne pirmos jaunystės) muzikos viliojami 
sekė jubiliatus ir, nors veidai šypsojosi, kojų 
blauzdos nepaprastai greitai ilso. Tačiau, 
kasdienybė ir negalios nors tuo momentu 
prasivėdino ir jaunystės prisiminimai stip
rino ir išblaškė artėjančios senatvės blankias 
mintis. Kadangi svečių tarpe buvo daug 
choristų, tai daina sekė dainą taip, kad ne- 
pajutom, kaip greitai valandos slinko. Tik 
besileidžiančios saulės akinančiai aštrūs 
spinduliai bylojo - vakaras netoli, reikia 
skirstytis. Agutė, vis dar plačiai besišyp
sodama. lyg jaunos meilės atgaivinta, visa 
švyti, o Kazimieras susijaudinęs nuoširdžiai 
visiems dėkoja.

Visiems aišku, kad tokias garbingas pro
gas niekas pats sau neruošia - dažniausiai 
vaikai, anūkai ir artimieji. Jaučiasi, kad 
kaltininkais gali būti jaunieji V. ir D. Ka
minskai su savo vaikais ir gal su abiejų 
Opulskių pagalba, suruošiant šią vestuvinę 
puotą - atšvenčiant Agutės ir Kazimiero 
Kaminskų vedybų deimantinį jubiliejų.

E. Varnienė

Ted Reilly:
Tęsinys, 
pradžia MP N r. 40 

A late afternoon 
visit to a friend’s 
relative, a session at the 
internet cafe nestling 

inside the Metropolis Hotel - only 1 Lt. an 
hour - then off to the Drama Theatre. The 
school principal had asked me to go to see 
and write up a report on a show. Project 
coordinator, Vaida Jakubauskaitė, indicated 
the purpose of the show was to celebrate 
and highlight the work of this joint 
committee in setting up a common 
European qualification standard in the areas 
of make-up and design. I think the 
committee will be successful in their work. 
But that’s beside tjie point, as far as the 
audience was concerned. The show was a 
sumptuous spectacle - combining a parade 
of especially designed gowns, hairdos and 
complimentary make-up, with a dance
drama based loosely on the legend of 
Kastytis and Jūratė. At times the music was 
classical, or jązzy, or rather metallic. 
Gymnasts twirled blue ribbons as though 
they were magicians’ wands, young 
contortionists span around and around 
whilst supported from a trapeze six metres 
above the stage, with no safety net, athletic 
boys fought epic battles, and love conquered 
evil. It was all rather amorous and moralistic, 
but the performers all enjoyed themselves 
enormously, and were at ease mingling with 
the audience at interval. As my colleague, 
Alina Gutkauskienė, who had come as the 
school’s other representative, commented 
admiringly, “How proud they all are!”

The beggars have gone. It’s too cold, too 
dark, even for them. Under the trees, large 
clumps of snow shine against the dirt and 
discarded papers. As I walk back towards 
Town Hall Square, loose skeins of youths 
mill around street comers, clusters of girls 
giggle their way towards a well-lit kavinė. 
A police car backs onto the pavement 
amongst the shadows, watching traffic 
accelerate up Savanorių Prospektas 
[Volunteers'Prospect]: the corporal flicks 
his eyes over at a lone drunk sitting on a 
bench, the car slides into traffic. By the time 
I’ve reached the pedestrian subway, where 
the vendors have packed up, there are only 
a few souls picking their way through 
gathering gloom that even streetlamps 
struggle to abate. Puddles, snow sheets 
sliding off rooftops, a pair of ragged dogs 
sniffing, the Internet Cafe is closing its 
doors. I cross the Square, let myself in, 
leaving the snow behind. No emails. No text 
messages. All’s quiet. It’s so warm in bed: 
I dream that I am on a beach in Hawai’i. 
Mermaids. Sand between my toes. At last, 
I’m a properly merry little bear. Outside, 
it’s snowing again.

Daylight Saving
There being precious little daylight to save 

in late October, I had spent yesterday 
exploring a few more of the many art galleries 
to be found in Kaimas. It wasn’t properly light 
and inviting enough for an expedition until 
noon, so I had headed out towards town, my 
object being the Devils’ Museum, more 
properly the Museum of the Art and 
Collections of A. Žmuidzinavičius [A. 
Žmuidzinavičiaus Kūrinių ir Rinkinių 
Muziejus], itself one of the ten branches of 
the whole Čiurlionis Museum complex. After 
my rather spartan lifestyle in Druskininkai, a 
warm room and the variety of good food to be 
found in the city, I thought a brisk two km. 
walk would do me a world of good. It wasn’t 

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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snowing. In fact, the sky was clear. Then, silly 
me, I let myself be distracted and ducked into 
the closest internet cafe to catch up on 
messages and send off a dispatch to Mūsų 
Pastogė. The black coffee was manna to my 
taste and they even make a nice kebab. So I 
let an hour slip by, the transfer rates being 
rather slow as broadband has not yet been 
installed there, and I should have looked out 
the window'. In just one hour, the sky fell in.

It didn’t fall in pretty flakes. It doesn’t 
settle on the pathways in eye-pleasing 
patterns. No, Kaunas snow swirls around you 
like a flock of maddened Harpies, trying to 
get down my collar, through my jacket, into 
my shoes. It batters against the face, each little 
ball of snow' the size and hardness of a BB 
pellet.

The devils’ eyes follow their visitors 
around the three large exhibitions chambers, 
watching for reactions. There’s one little devil 
being hauled away by a farmer brandishing a 
knobbly stick, turning his head towards the 
audience as if to say - Get me out of this 
predicament and I’ll reward you! .The group 
of Norwegian girls just giggle at his little 
manhood, and go across the room to look at a 
monstrous Japanese mask or the erotic 
sculpture of one lucky devil making love to 
his wife. With their upturned noses and pointy 
chins, they look as though they come from 
the back end of Lake Ilmen. Perhaps these 
persistent images, found throughout eastern 
Europe, are a folk recollection of the pre
Aryan peoples who lived hereabouts before 
being absorbed or pushed fiirther into the 
wilderness. If Satan were as handsome and 
benign as the velniai [devils] assembled here, 
there would be no trouble in the world. Their 
eyes twinkle with harmless mischief, they 
make nonsense of the pretensions of pompous 
mayors and shrewish wives, they turn milk 
sour and steal chicken eggs. They cause mares 
to get skittish and will even blow the gasket 
on your MG. Girls can get pregnant to a velnias, 
who, these days, is most often disguised as a 
penniless research student from Vilnius.

Across the road to the main Čiurlionis 
Museum: the saint’swork however, leaves me 
cold. Maybe, when I was young, floridity and 
laboured symbolism would have worked its 
charm. His lush music echoes through the 
hallways. I’m more interested in the shows of 
intcr-War graphic art and photography. But 
the brochure is a godsend. I find out where 
the Kaunas Picture Gallery [Kauno Paveikslų 
Galerija] is to be found, and head back out 
into the snow. The trudge is more than worth 
it. The gallery is in need of some reapoirs, but 
the shows are totally engrossing. There’s a 
room dedicated to the genius of FLUXUS, 
Jurgis Mačiūnas - one could call him a one- 
man art movement, but then his influence and 
extensive network of colleagues and 
collaborators are still with us. Irreverent, 
joyous, inventive - how else to describe the 
man and that movement? What I hadn’t 
known, was that Landsbergis had been a 
participant in the movement - unexpected, 
given his academic reputation for his work 
on Čiurlionis and later political work. It only 
goes to show that a visitor cannot come into a 
country with any preconceptions, otherwise 
too many delightful surprises will be lost.

Enough of Art! I make my way past the 
Sober into the main drag, looking for some 
Popular Culture will keep me warm. The 
Romuva Kinas is set back from the main street, 
and has its own raffish charm. The films are 
mostly American, and there’s no pretence of 
being anything but a smaller version of a 
Village set-up. But the coffee is fresh and hot.

Tęsinys kitame MP numery je
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Australijos lietuvių komanda Amerikoje 
buvo labai gražiai priimta. Ten mūsiškiai 
sportininkai užmezgė labai artimus ir drau
giškus santykius, kurie tęsiasi ir dabar.

Antrasis ALFAS Valdybos pirmininkas 
buvo išrinktas 1955 metais. Tai Leonas Bal
trūnas su nariais - V. Lazausku ir V. Bosi- 
kiu. L. Baltrūnas yra pirmasis Australijos 
lietuvių sportininkų ir jų veiklos organiza
torius. Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjas (Lietuvos komanda laimėjo 1937 
metais Rygoje ir 1939 metais Kaune Euro
pos čempionų vardų), atvykęs į Australiją 
1949 metais, tuometinio Vokietijoje buvusio 
Vyriausio Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto K-to pirmininko Valdo Adamkavi- 
čiaus-Adamkaus buvo įgaliotas organizuoti 
Australijos lietuvių sportinį gyvenimą. Jis 
šį darbą tuoj pat ir pradėjo vykdyti,orga
nizuodamas klubus, pirmąsias mūsų sporto 
šventes, dalyvaudamas jose ir tapdamas 
tikru Australijos lietuvių Sporto Tėvu. Jo 
žodis bei jo patarimai suvažiavimuose ir 
spaudoje buvo labai svarbūs. 1980 metais 
Leonas Baltrūnas redagavo istorinę Austra
lijos lietuvių knygą “1949-1979 m. Lietu
viai Sportininkai Australijoje: ALFAS”. Šią 
knygą išleido ALFAS, kurio pirmininkas 
tuomet buvo Jurgis Jonavičius Adelaidėje. 
Ši puiki knyga su daugybe nuotraukų at
spindėjo mūsų sportinio gyvenimo pradžią 
ir ano laikotarpio veiklą. Ar nereikėtų šią 
knygą papildyti, nušviečiant vėlesnį mūsų 
sportinį gyvenimą?
„ 1956-57- 60 metais ALFAS pirmininku 
r

Elena Jonaitienė

Lrilcimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MPNr. 13

Aldona dar nepajėgė pakelti rankų ir 
išsišukuoti savo ilgų tankių plaukų. Jie nuo 
nakvynių šiauduose visai susivėlė ir sulipo. 
Drabužių taip pat niekas nekeitė ir vakare 
su jais guldavosi. Prausdavosi ten, kur su
stodavo. - kieme prie šulinio ar vandens 
pompos. Vyrai liko tvarkingesni. Tiesa, jų 
uniformos sudulkėjo ir susiglamžė, bet jie 
nenustojo kasdien skustis ir rytą bei vakarą 
pusiau išsirengę riipcstingai praustis, ne
svarbu. koks šaltas vanduo būtų. Niekur 
niekas jų nestabdė. Net ir ūkiuose, kur apsi
stodavo. niekas nesiteiravo nei iš kur, nei 
kodėl keliauja. Tiek daug traukė karo pabė
gėlių, kad ir jie nekėlė nuostabos.

Septyniems lietuviams negandos grėsė 
tik iš Rytų. Jiems ir buvo svarbiausia išveng
ti šio pavojaus. Karas baigėsi arba netrukus 
turėjo baigtis. Vakarais, kai tik buvo įmano
ma, vyrai gaudė pranešimus iš užsienio. Tai 
nebuvo lengva. Įvairios radijo stotys įvykius 
vertino skirtingai ar net priešingai. Iš vo
kiečių pranešimų mažai begalėjai sužinoti. 
Vis dėlto buvo aišku, kad karas tęstis nega
lėjo. O jam pasibaigus, kad ir pamažu, ne iš 
karto, gyvenimas turės grįžti į normalias 
vėžes, ir visi pabėgėliai ramiai keliaus namo, 
pas saviškius, į savo kraštą... Dėl to nė vie
nam nekilo mažiausios abejonės.

Kelias vedė per pušyną. Išniręs iš miško, 
jis įsijungė į platesnį, topoliais apsodintų 
vieškelį, kuris už poros kilometrų turėjo 
kirsti plentą. Priėję sankryžą, keleiviai susto
jo. Kiek akys aprėpė plentu slinko nesibai
gianti pilka vokiečių kareivių kolona. Vos 
beatpažįstamos spalvos dulkėtom unifor
mom ir batais, papilkėjusiais veidais, nešini
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kur - kaip?
buvo Vladas Daudaras. Tai buvo mūsų kū
rimosi metai, ir V.Daudaras, kartu su su 
pagalbininkais A.Laukaičiu, VŠutu ir teisi
ninku L. Karveliu, sudarė sporto švenčių ir 
pagrindinį ALFAS statutą. Gaila, kad šis 
žinomas Lietuvos sportininkas ir puikus 
“Kovo” krepšinio treneris per anksti iške
liavo į amžinybę.

Labai gražiai ketverius metus ALFAS 
vadovavo iškilusis Adelaidės “Vyties” spor
tininkas Stasys Urnevičius, padedamas 
nusipelniusių vietos sporto veikėjų B. 
Nemeikos. A. Merūno. V. Marcinkevičiaus, 
A. Skipario ir R. Sidabro.

Melbourne ALFAS vadovu buvo A Bla- 
dzevičius. Jam padėjo V. Ališauskas, V. Kun- 
caitis ir V. Lazauskas. Melboumo “Varpas” 
visuomet buvo vienas iš stipriausių ir pa
vyzdingiausių mūsų sporto klubų, todėl ir 
ALFAS Valdybos darbas ten buvo našus.

Kitas Melboumo pirmininkas buvo J. 
Tamošiūnas su padėjėjais R. Ragausku, O. 
Baltrušaičiu, A. Adamkavičium ir J. Krikš
čiūnu,

1973-74 m. Adelaidėje pirmininku buvo 
geras sportininkas V. Marcinkevičius su J. 
Donela ir A. Merūnu, o 1979-80 metais J. 
Jonavičius, A. Skiparis ir J. Donela.

Metai bėgo ir ALFAS vadovai keitėsi. 
Vyresniuosius keitė jaunesnieji. Vienus me
tus mūsų sportininkams vadovavo sostinės 
Canberros sportininkai su vadovu P. Pilka. 
Taip pat metus vadovu buvo žinomas ko- 
vietis, buvęs stalo teniso čempionas, vėliau 
šį sportą pakeitęs į sėkmingą golfo žaidimą 
- Vincas Binkis, su padėjėjais K. Karpausku 
ir žinomu mūsų šachmatininku Juozu Dam
brausku, kuris vėliau irgi tapo ALFAS pir
mininku.

Vadovaujant ALFAS mclboumiškiui Ro
mui Ragauskui, Australijos lietuviai spor
tininkai labai sėkmingai pasirodė Pasaulio

rankose šalmais, atsegtomis apykaklėmis 
kareiviai pavargusiu žingsniu stūmėsi į prie
kį, nesižvalgydami nei į dešinę, nei į kairę, 
tarsi nieko nematydami ir negirdėdami.

Sustoję medžių pavėsyje, lietuviai stebėjo 
plaukiančią pilką vyrų upę. Tarpų niekur 
nesimatė. Vietomis paskui pėsčiuosius sekė 
virtinė iš lėto riedančių sunkvežimių, už 
kurių vėl žingsniavo pėstieji. Vytautas ir 
Matas pasikeitė žvilgsniais ir staiga prisi
minė, kad ir jie vilki tas pačias uniformas 
kaip plente einantieji. O jeigu kas nors atsi
suks ir pašauks juos?

- Atėjo laikas šitų nusikratyti, - Matas, 
kilstelėjęs petį, parodė į uniformą.

- Traukiasi vargšai, - tyliai užjautė Dana.
- Traukiasi! - piktai pridūrė Matas, - 

pasaulio lygintojai! Nugalėtojai!
- Palauk, - pertraukė Aldona, - o kurioj 

mes pusėj? Uniformą ir jūs tokią pačią ne
šiojai!

- Ne mes pasirinkome, ir jau nebeilgai!
- Niekaip nepereisime plento. - įsikišo 

Vytautas. - Apsisukant ir grįžtam atgal.
- Į mišką?
- O ar matai kitą išeitį? Rasim kitą taką 

iš miško. Kažin kiek gali tekti stovėti, kol 
ta kolona pasibaigs. Be to... nejauku įjuos 
žiūrėti.

Kitu keliu mišką perėjo tik po pietų ir iš 
pradžių nesusigaudė, kur esą. Iš abiejų kelio 
pusių matėsi keli atokūs vienkiemiai. Tolu
moje dunksojo didesnis kaimas ar mietelis. 
Apsuptas stogų, lyg srėlė į viršų kilo baž
nyčios bokštas ir dar keleto pastatų siluetai.

- Nemanau, kad galėtume tą miestelį 
pereiti iki sutemstant, - akimis išmatavo 
atstumą Vytautas. - Gal vertėtų kur nors čia 
apsistoti.

Australijos lietuviai sportininkai Vilniuje.

lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje.
Ne vienus metus ir man teko vadovauti 

ALFAS bei mūsų sportininkų išvykoms į 
Ameriką, Kanadą ir Lietuvą. Savo pagalbi
ninkais turėjau gerus “Kovo” sportininkus 
ir vadovus. Tai - ilgametę “Kovo” pirminin
kę ir mūsų stalo teniso čempionę Angonitą 
Wallis bei žinomą krepšininką ir trenerį 
Petrą Andriejūną. Tuo metu vienas pagrin
dinių Amerikos lietuvių sporto vadovų ir 
trenerių Bytautas Grybauskas spaudoje rasė: 
"Australijos lietuviai sportininkai visus la
bai nustebino savo drausmingumu, tvarkin
gomis uniformomis, puikia išeigine apran
ga ir neapvylė gerais rezultatais Panašiai 
apie mūsų sportininkus rašė ir Lietuvos 
spauda, kai jie dalyvavo žaidynėse Lietuvoje.

Metams bėgant, vyresnieji ALFAS bei 
klubų vadovai pamažu pasitraukė ir savo 
vietas užleido jaunesniajai kartai. Eilę metų 
ALFAS pirmininku buvo žinomas mūsų

- Pereiti nepercisim, - atsiliepė Matas, - 
bet reikėtų bent prieiti arčiau, kad iš ryto be 
vargo atsidurtume kitoje pusėje.

- Nežinau... Jei ten didesnis centriukas, 
tai bus perpildytas. Gal apsižvalgykim čia, 
ūkiuose.

Tą pavakarį buvo Vytauto eilė ieškoti 
nakvynės, tai jo nuomonė ir nusvėrė. Dar 
nesutemus, keleiviai apsistojo draugiško 
ūkininko daržinėje. Tačiau naktį miegojo tik 
vaikai. Vos sutemus, prasidėjo matyto mies
telio puolimas. Naktį draskė lėktuvų burzgi
mas ir nesiliaujantys sprogimai, keldami 
siaubą net ir atokiame vienkiemyje apsisto
jusiems. Kai prašvitus keleiviai išėjo į kiemą 
ir pažvelgė į kelią, miestelio nebebuvo. 
Nesimatė nei aukštesnių pastatų siluetų, nei 
bažnyčios bokšto. Iš tolo ryškėjanti kreiva 
stogų linija rodė, kad per naktį miestelis 
virto griuvėsiais.

Iš gtyčios išėjo apsirengęs šeimininkas, 
nors dar buvo ankstus metas.

- Turėjau nuvažiuoti pažiūrėti, kas da
rosi, - paiškino, - mūsų duktė turi ūkį netoli 
miestelio. Ačiū Dievui, nieko neatsitiko. Bet 
Ebersmiinde išgriautas. Ir kelias visas išdau
žytas, negalėsit važiuoti tol, kol nepataisys.

Keleiviai pajudėjo tik po dviejų dienų. 
Kai pasiekė miestelį, atrodė, kad eina per 
kapinyną, pilną neužkastų duobių. Miestelis 
buvo sunaikintas.

- Neįsivaizduoju, kokių karinių taikinių 
ieškota šitokiam užkampy, - prakalbo Vy
tautas, kai vargais negalais aplenkė griu
vėsius.

- Matyt, buvo kas nors, kad taip pylė, - 
teisino Matas.

- Tik pagalvok, kiek gyvybių per vieną 
naktį... - šnibždėjo Dana.

- Galėjome ir mes ten būti, - pridūrė 
Aldona.

Ir nuo vaikų šį kartą negalėjo nuslėpti 
Ebersmiinde’s baisumų. Važiuojant pro šalį, 

krepšininkas ir treneris Stasys Šutas iš 
Geelongo. padedant K. Starinskui ir J 
Obeliūnui. Paskutinius keletą metų sporti
ninkams vadovauja žinomi Melboumo 
sportininkai: ALFAS pirmininku yra Ri
mas Mickus, o jam padeda Judita Dagienė 
ir Arūnas Skimbirauskas.

Sveikinu jubiliejaus proga visus buvu
sius ir dabar esančius ALFAS Valdybų 
narius ir linkiu geros ateities visame sporti
niame darbe.

* * *
Gruodžio 5 d atidarytas Kauno “Žalgirio” 

sporto kompleksas, kurį Kūno kultūros ir 
sporto departamentas jau pripažino geriausiu 
2003 metų sporto statiniu. Kauno bendrovė 
“SVP korporacija” 2 000 kv. metrų dydžio 
sporto komplekso statybos darbus atliko per 
9 mėnesius, statybos kainavo 2.4 mln. litų. 
Centre yra teniso aikštės, treniruoklių salė, 
sauna, vyksta aerobikos užsiėmimai.

jie sėdėjo vežime susigūžę, išplėstomis 
akimis ir tylėjo.

Kitą vakarą apsistojo stambiame ūkyje. 
Tokioj erdvioj daržinėj dar nebuvo miego
ję. Vienam pakrašty stūksojo aukšta šiaudų 
stirta. Vytautas ir Matas atsikėlė vos švintant 
ir, iš bagažo išsitraukę ilgai nenešiotus, su
siglamžiusius civilinius drabužius, persiren
gė. Stangriai suvyniotas uniformas paslėpė 
giliai šiauduose.

- O ką darom su revolveriais? - paklausė 
Matas.

- Turės likti su uniformomis, - paabejojęs 
apgailestavo Vytautas. - Bus kam nors staig
mena, kai ims paskutinį šiaudų glėbį.

- Turim paskubėti iškeliauti, kad niekam 
nekristų į akis mūsų metamorfozė.

Jau tą patį pavakarį patyrė, ką reiškia 
ieškoti nakvynės ne kariškiams. Buvo Mato 
eilė teirautis. Išvažiavęs dviračiu, užtruko 
ilgiau negu paprastai ir grįžo piktas ir nu
siminęs.

- Nesiseka, - paaiškino, - niekur nėra 
vietos.

- Kaip nėra vietos? - pradėjo bartis Dana, 
negalėdama patikėti, - matyt, ne visur 
teiravaisi.

- Teiravausi. Tik niekas nenorėjo klau
syti. Visur perpildyta. Nėra vietos daržinėj, 
nėra ir kieme...

- Turėjot dar pasilaikyti uniformas.
- Na, dabar jau negrįšim prašyti leidimo 

jų pasiimti! - atsikirto Vytautas. - Išsiversim 
ir be jų!

Paėmęs iš Mato dviratį, užšoko ir nuva
žiavo. Grįžo po geros valandos dar labiau 
nusivylęs negu Matas, nes jam nepasisekė 
nieko surasti.

- Ką dabar darysim? - sielvartavo Aldo
na, - vaikai nebegali toliau eiti ir į vežimą 
nėra jų kaip sodinti, arklys ir taip nusivaręs.

Tęsinys kitame MPNr.
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Nebėra Antano Smolskaus
Gruodžio 11 dieną Vilniuje, savo namuose 

surastas nusižudęs Muzikos akademijos pro
fesorius, tautinės muzikos ansamblio „Vil
nius“ įkūrėjas ir vadovas 52 metų Antanas 
Smolskus. Jis buvo žinomas ir Australijos 
lietuviams, nes su ansambliu ar saksofonistu 
Petni Vyšniausku jis čia buvo suruošęs kelis 
populiarius koncertus.

Šią tragediją tiriantys pareigūnai neabe
joja, jog tai - savižudybė. Bute jie nesurado 
įsilaužimo požymių, tad apiplėšimo versija 
atmetama. Jokio atsisveikinimo laiško jis 
nepaliko.

Pareigūnų apklausti artimieji pasakojo, 
jog A.Smolskų kelis mėnesius kamavo de
presija. Jis buvo užsiminęs ir apie savižudy
bę. Bet kai vienas Lietuvoje viešintis JAV lie
tuvis prieš tris dienas paskambino A.Smols- 
kui, šis dar buvo puikios nuotaikos.

Antanas Smolskus ir Petras Vyšniauskas 
atvertė lietuvių muzikos kultūroje unikalų 
puslapį. Jie parodė, koks patrauklus archajiš
kos birbynės ir modernaus saksofono deri
nys. Per septynerius bendro muzikavimo 
mems apie šį unikalų ansamblį išgirdo Aus
tralija, Izraelis, Japonija, Prancūzija, Norve
gija, Olandija bei kitos šalys.

A. Smolskus surengė daugiau kaip šimtą 
birbynės muzikos rečitalių, griežė daugiau 
kaip 2000 koncertų su Lietuvos bei užsienio 
atlikėjais, liaudies instrumentų, pučiamai
siais, kameriniais, simfoniniais orkestrais. Jis 
yra išleidęs per 20 kompaktinių diskų.

2001 metais už nuopelnus Lietuvos vals
tybei garsinant jos vardą pasaulyje Antanas 
Smolskus apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu.

Per Australijos Raudonąjį Kryžių ieškomas šis asmuo:
Name: VAKAUSKAS Jurgis Petro.
Last known address: believed to have migrated to Australia in February 1949.
Ką nors žinančius prašome pranešti adresu:
Australian Red Cross, 159 Clarence Street, Sydney, NSW 2000 arba 
skambinti tel.: (02) 9229 4175.

Geelongo lietuvių sporto klubas “Vytis” 
kviečia visus Į

53-čiq Sporto Šventę
26/12/2003 . 10.00-7.00 vai. p.p. - klubų registracija Lietuvių Namuose,

Pettitt Park, Beauford Avenue (tarp Faity St. ir Wolseley Ave), 
Bell Post Hill.

27/12/2003 10.30 vai. - Atidarymo pamaldos St. Peter and Paul Church, 
Mercer St., Geelong.
12.00 vai. p.p. - pietūs Lietuvių Namuose.
2.30 vai. p.p. - Sporto Šventės Atidarymas The Arena Annex, 
Baxter Rd., North Geelong.
Po Atidarymo krepšinio rungtynės.
7.30 vai. p.p. - Susipažinimo Vakaras Lietuvių Namuose.

28/12/2003 9.00 vai. - bilijardo varžybos Lietuvių Namuose.
Krepšinis ir tinklinis The Arena Annex.
5.00 vai. p.p. - sporto klubų atstovų susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

29/12/2003

"r

7.30 vai. - golfo varžybos Geelong Golf Club, Ballarat Rd., 
North Geelong.
9.00 vai. - teniso varžybos Hamlyn Park Tennis Courts, Carey 
St., Hamlyn Heights.
Krepšinio ir tinklinio varžybos vyks The Arena Annex.
5.00 vai. p.p. - ALJS rengia Jaunimo Vakarą.

30/12/2003 7.30 vai. - golfo varžybos Geelong Golf Club. 
Krepšinio ir tinklinio varžybos vyks The Arena Annex.

31/12/2003 Krepšinis ir tinklinis.
11.00 vai. - rinktinės komandų krepšinis.
2.30 vai. p.p. - Sporto Šventės Uždarymas.
7.30 vai. p.p. - Naujų Metų Balius, Geelong West Town 
Hall, Cnr. Pakington and Albert St., Geelong West

1/1/2004 12.00 vai. p.p. - Atsisveikinimo lešminė Lietuvių Namuose.

Maloniai kviečiame visus į 

Haujų ZTTetu Salių, 
kuris įvyks Geelong West Town Hall,

Cnr. Pakington & Albert Streets, Geelong West 
Įėjimas - $25, jaunimui iki 18 metų - $15 

BYO
Bilietus ir stalus užsisakyti pas Liuciją - 

tel.: 0352 787485 ar per e-mail: lucyk@barwonwater.vic.gov.au

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 
excursions. Partrcipants 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

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 ir Sydnėjaus 
Lietuvių Namų bibliotekose. Knygos kaina - $39.50. '

Mieli “Pasaulio Lietuvio” skaitytojai
Maloniai kviečiame pratęsti “Pasaulio Lietuvio” prenumeratą. Kaip žinote, “Pasaulio 

Lietuvis” buvo perkeltas į Punską ir jau atėjo pirmas labai gražiai išleistas šio laikraščio 
numeris. Gerai žinome, kad žurnalas neišsilaikytų be Jūsų moralinės ir finansinės paramos, 
todėl prašome ir toliau jį prenumeruoti. Dėkingi iš anksto už Jūsų aukas ir laukiame naujų 
skaitytojų. Prašome atkreipti dėmesį į skolas. Prenumeratos mokestis sumažintas.

Žurnalo kaina metams Australijoje - 25 JAV doleriai arba 35 Australijos doleriai.
Australijos skaitytojai prašomi mokestį už prenumeratą siųsti Antanui Kramiliui 

adresu: 83 Queen St. Canley Heights NSW 2166. Asmeniniai čekiai turi būti išrašyti: 
Pasaulio Lietuvis. Money orderiai: A Kramilius. A.V. Kramilius

“Pasaulio Lietuvio” atstovas Australijoje

A‘u1 A Almai Pullinen
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Juhani - ilgamečiu! “Sūkurio” šokėjui, 
marčiai Pajautai, anūkams Raimundui, Tomui ir Petrui bei jų šeimoms.

Sydnėjaus liet, tautinių šokių grupė “Sūkurys”

Mylimai Mamytei

A‘u’A Almai Pullinen
mirus, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame sūnų Juhani su žmona Pajauta 
ir visus gimines bei artimuosius.

Cos’ų šeima

Pagerbdami

A Hr1 A Almą Pullinen
“Mūsų Pastogei aukojame $20.

Milašų šeima

Brangiai Mamai

A^ A Almai Pullinen
mirus, širdingai užjaučiame Juhani, Pajautą ir visus artimuosius.

Tamara ir Benius Vingiliai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

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

Šios Sporto Šventės šeimininkai - Geelongo sporto klubas “VYTIS”.
Primename sporto klubams sumokėti ALFAS Valdybai $30 metinį mokestį.
Iki malonaus pasimatymo 53-iojc 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 Gailiūnaitci tel: 6248 6704.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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

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

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

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

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.

Kalėdų eglutėje - viešnia iš Lietuvos
Gruodžio 14 dieną Sydnėjuje, vaikų 

kalėdinėje šventėje pasirodys Sandra 
Kalėdaitė (viešnia iš Lietuvos), kuri 
padainuos šias dainas: “Kalėdų naktį tylią”, 
‘^Naujieji Metai”. “Žiema” (žodžiai Sandros 
Kalėdaitės), “Naujųjų metų belaukiant” (žo
džiai Sandros Kalėdaitės), “Jingle Bells”. 
Sandra pakvies visus susirinkusius - mažus 
ir didelius - dainuoti kartu.

Sandra Kalėdaitė jau šešerius metus dai
nuoja pop grupėje ČI-KI-TA (Meno mokykla, 
Lazdijai). Su šia muzikine grupe ji koncertavo 
daugelyje miestų.

Praėjusią vasarą Sandra tris dienas kon
certavo Lenkijos mieste Lukove. Taip pat ir 
Palangoje, kur vyko “Estradinės dainos vaikų 
festivalis - 2003” ir “Laumės juosta”. Pasta
rajame Sandra dainavo jau penktą kartą. Iš 
jos koncertinio archyvo galima būtų išskirti 
vaikų festivalį Plungėje “Šypsenėle nepa
bėk”. Grupė ČI-KI-Tayra dainavusi ir Alytaus 
koncerte “Dzūkijos žvaigždutės”, kuriame 
užėmė pirmą vietą. Žiūrovus linksmino ir 
LTVžaidime “Milijonierius”. Sandra su grupe 
daug kartu dainavo įvairiose Vilniaus kon
certų salėse bei miesto festivaliuose. Tačiau 
Lazdijuose nėra buvę nė vieno koncerto 
vaikams, kuriame grupė ČI-KI-TA nebūtų

Sandra Kalėdaitė radijo stotyje Sydnėjuje

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.

Kalėdų eglutė vaikams
Sekmadienį, gruodžio 14 d., 2 vai. p.p.
Visi užregistruoti vaikai, kurie dalyvaus “Eglutėje”, 
gaus:
• kalėdinę dovaną. • užkandžių, • gėrimų.
Bus gyva ir įdomi programa, apsilankys Kalėdų 
Senelis.

dainavusi. Grupė čia suorganizavo ir vaikų 
dainų festivalį “Sveikas rokenrolas”, kuris 
tapo tradiciniu.

Per eilę metų ČI-KI-TA laimėjo daug ap
dovanojimų ir prizų. 1999 m. Sandros grupė 
išleido pirmą kompaktinį diską ir susuko 
vaizdo klipą “Naujas pirkinys”. Jos kūrybinį 
brendimą pažymi ir dalyvavimas TV laidoje 
vaikams “O lia lia šalyje”, kur Sandra davė 
interviu.

Sandra ne tik gražiai dainuoja, bet ir gerai 
mokosi. Ji lanko Meno mokyklą, kur groja 
fortepionu ir gitara. Ji taip pat rašo dainas, 
lanko šokių pamokas

Parengė Lolita Kalėda

Kūčios
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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kviečiame visus „Aušros“ tunto skautus j "Dariaus IF Girėno“ 
stovyklą, kuri įvyks sausio 4-1] dienomis (2004), Camp Kariong, NSW. 
Prašome kreiptis į tunto registratorę Dovilę Zduobicnę (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!

Wc 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 the 
camp!

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

„Aušros“ Tunto Vadija

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 tel.: 8362 4931, arba
Jūratę Grigonytę c-mail: Jurate.Grigonis@csa.gov.au 
darbo tel.: 8112 1526, iki gruodžio 17 dienos.
**Kaina - $15 asmeniui. Vaikams iki 12m - veltui.**

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Lietuvos Respublikos Garbės Konsulatas Melbourne nedirbs nuo 2003 
gruodžio 20 iki 2004 sausio 12 dienos. Skubos atveju skambinkite tel.: 9808 8300.
Linkiu visiems gerų švenčių. Andrius Žilinskas, LR Garbės konsulas

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

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

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

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

Mūsų Pastogė Nr. 49, 2003.12.12, psl. 8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:Jurate.Grigonis@csa.gov.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0001
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0002
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0003
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0004
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0005
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0006
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0007
	2003-12-12-MUSU-PASTOGE_0008

