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Šunauja knyga

Nuotraukoje - Perth’o Apylinkės Valdybos pirmininkas Alfonsas Čižeika su žmona 
Emily džiaugiasi nusipirkta dr. Ted Reilly knyga “First Snow”.

“Mūsų Pastogės” skaitytojai prisimins praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pra
džioje MP spausdintus dr. Ted Reilly įspūdžius iš viešnagės Lietuvoje. Šie ir kiti dr. 
Ted įspūdžiai vėliau buvo surinkti ir išspausdinti knygoje “First Snow”.

Norintys nusipirkti knygą “First Snow”, rašykite adresu: Dr. Ted Reilly, Editiones 
Betula, 107 Camden Rd., Newtown, Geelong, Vic. 3220. Knygos kaina - AU $30 (įskaitant 
persiuntimą ir GST).

SEIMO RINKIMAI
Rinkėjų nuomonės

(ELTA). Artėjant Seimo rinkimams, 
Lietuvos gyventojų simpatijos krypsta į 
Darbo partijos bei į socialdemokratų ir 
socialliberalų koalicijos pusę. Tai rodo 
“Delfi” užsakymu “Spinter tyrimų” atlikta 
apklausa.

Remiantis tyrimo rezultatais, už Vik
toro Uspaskich’o Darbo partiją rinkimuo
se ketina balsuoti 26.9% rinkėjų. Antroje 
vietoje turėtų būti Algirdo Brazausko ir 
Artūro Paulausko koalicija “Už darbą 
Lietuvai” (16.6%), trečioje - nušalintojo 
Prezidento Rolando Pakso koalicija “Už 
tvarką ir teisingumą” (8.1%).

Būtiną 5% slenkstį turėtų peržengti 
Kazimiros Prunskienės visuomenės lyde
rių koalicija (6.9%), Andriaus Kubiliaus 
Tėvynės sąjunga (6.7 %) bei Artūro Zuoko 
Liberalų ir centro sąjunga (5.6 %).

5.3% apklaustųjų pasirinko kitas par
tijas, 11.2% nurodė dar neapsisprendę, už 
ką balsuoti. Kas dešimtas apklaustasis 
pareiškė į rinkimus'neisiantis.

Didelė dalis respondentų neigiamai 
įvertino parlamentarų sprendimą įtvir
tinti dviejų ratų Seimo rinkimų sistemą. Į 
klausimą, ar rinkimuose į Seimą reikalingi 

du balsavimo ratai, teigiamai atsakė 26.8 
%, neigiamai - 45.9% apklaustųjų. 19.8% 
respondentų šiuo klausimu neturėjo nuo
monės, likusieji neatsakė. Nepritariantys 
tokiai sistemai dažniausiai teigė, jog ak
tyvūs rinkėjai savo valią gali išreikšti ir vie
name rate, o antram ratui skirtus pinigus 
galima panaudoti kur kas tikslingiau.

Lietuvos gyventojai neturi aiškios nuo
monės, ar reikėtų uždrausti politinės rek
lamos transliacijas per televiziją, tačiau 
didesnė dalis respondentų nebuvo linkę 
pritarti tokiam pasiūlymui. Paklausti, ar 
reikėtų uždrausti politinės reklamos trans
liacijas per televiziją, teigiamai atsakė 34.2 
%, neigiamai -38.3% apklaustųjų. 25.5% 
respondentų teigė neturį nuomonės, liku
sieji į šį klausimą neatsakė.

Tyrimas buvo atliktas rugsėjo 9-16 
dienomis. Jame dalyvavo nuolatiniai Lie
tuvos gyventojai nuo 18 iki 75 metų. 
Apklausa buvo atliekama standartizuoto 
interviu metodu.

Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritori
joje, iš viso 95 atrankiniuose taškuose, 
išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą 
šalies teritoriją.

Tyrimo metu buvo apklausti 1005 Lie
tuvos gyventojai. Respondentų pasiskirs
tymas proporcingas gyventojų skaičiui Lie
tuvos regionuose. . □
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Per Klaipėdą į 
Europos 
Sąjungą

Tarptautinė 
pramonės grupė 
“Indorma”, kuri 
šiuo metu valdo 12 
% pasaulio plasti
kinės taros žaliavos 

gamybą, savo investicijomis neaplenkė 
Lietuvos. Šios grupės padalinys “Orion 
Global PAT” nutarė Klaipėdos laisvojoje 
ekonominėje zonoje statyti gamyklą, iš 
kurios savo produktais aprūpins Europos 
Sąjungos šalis. Projekto vertė 86 mln. eu
rų (beveik 300 mln. litų). Tai vienas 
reikšmingiausių atviro lauko investicinių 
projektų Lietuvoje. Numatoma, kad įmonė 
pradės gamybą ateinančių metų rudenį.

Projektą finansuos Skandinavijos finan
sų grupė “Nordea” ir Vokietijos finansų 
grapės “Kvf ’ padalinys “DEG”. Atrodo, kad 
naujoji įmonė bus naujausios technikos 
produktas, nes žada, jog tik 120 žmonių 
dirbs įmonėje. Šiuo metu Lietuvoje jau bai
giamos statyti smulkesnės plastikinių PET 
taros ruošinių ir butelių gamyklos “Nemuno 
Banga Group” prie Klaipėdos ir “Putokšnis”.

Kodėl šios įmonės statomos Lietuvoje - 
Klaipėdoje?

“Orion Glob PET” vadovas Anil 
Choudhry teigė, kad: “Lietuva Europos Są
jungoje, Klaipėdos uostas, Laisvoji ekonominė 
zona ir vietos gyventojų verslumas lėmė “In
dorma” sprendimą investuoti Lietuvoje”.

Didmeninė prekyba į Lietuvą
Prieš dešimtmetį vartoti automobiliai 

pavieniui pradėjo keliauti iš Vakarų, ypač 

iš Vokietijos, į Lietuvą, kadpatenkintų vieti
nę rinką. Laikui bėgant Lietuvoje susikūrė 
automobilių turgai. Žymiausias - Marijam
polėje, į kurį prekeiviai iš Minsko ir Mask
vos atvykę varžėsi su vietiniais pirkėjais.

Be to, pavieniai pirkliai vežė iš Vakarų 
į Lietuvą ir vartotus rūbus, kad patenkin
tų vietinę rinką. Šiandien dėvėtų rūbų 
rūšiavimo įmonės su visa įranga keliamos 
iš Vakarų į Lietuvą. Vakaruose, dėl brangs- 
tančios darbo jėgos, rūšiavimas darosi 
nepelningas. Tai natūralus prekybos ir 
ekonominio vystymosi kelias - produkci
ja, reikalaujanti daug darbo rankų jėgos, 
yra iškeliama kur ji yra pigesnė.

Šiandien tokių fabrikėlių Lietuvoje jau 
veikia net šešiolika. Didžiausia jų kon
centracija Kauno apskrityje. Surūšiuoti 
dėvėti rūbai eksportuojami į Rytų Euro
pos šalis, ypač Rusiją, taip pat Azijos ir 
Afrikos šalis. Biznis dabar sėkmingesnis 
negu anksčiau, kai buvo olandų, prancūzų 
ar vokiečių rankose. Lietuvoje lieka (ar 
sunaikinama) tik apie 30% įvežtų rūbų.

Kaltinimai Lietuvai teroristų 
rėmimu yra žurnalistų 

provokacija
Maskvos kontroliuojamas televizijos 

kanalas “TVCentr” pranešė, esą Vilniuje 
veikia Lietuvos valdžios remiamas “čečė
nų teroristų centras”. Laidos vedėjas pri
minė, kad Rusija pasilieka sau teisę smog
ti prevencinius smūgius teroristų bazėms 
bet kurioje šalyje. Maskvos TV kanalas 
“Teroristų paramos centru” pavadino jau 
nebeveikiančią čečėnų informacinę 
agentūrą kavkazcenter.com, kuri

Nukelta į 2 psl.

Į Iraką - tiek pat, 
(ELTA). Seimas rugsėjo 28 d. pritarė 

Prezidento Valdo Adamkaus pateiktam 
projektui, kuriuo siūloma pratęsti Lietu
vos karinių vienetų, sudarytų iš karių ir 
karinėms pajėgoms priskirtų civilių tar
nautojų, dalyvavimą tarptautinėse opera
cijose iki 2005 metų gruodžio 31 dienos. 
Už jį balsavo 37 Seimo nariai, prieš - 7, 9 
susilaikė.

Seimas sutiko j projektą įtraukti nuo
statą, kad Lietuvos kariai ir jiems priskirti 
civiliai tarnautojai tarptautinėse operaci
jose dalyvautų savanoriškumo pagrindais. 
Tam pritarė 26 parlamentarai, 12 balsavo 
prieš, 7 susilaikė.

Dėl šio pasiūlymo buvo balsuojama, 
nors, pasak komiteto pirmininko Alvydo 
Sadecko, savanoriškumo principas jau 
užfiksuotas kituose teisės aktuose. Jo tei
gimu, į operacijas negali būti siunčiami 
šauktiniai kariai ir kariuomenės aktyviojo 
rezervo prievolininkai.

Su profesinės tarnybos kariais pasira
šomos sutartys. “Jei mes, NATO nariai,gali
me samprotauti, ar karys profesionalas turi 
pareikšti savo pageidavimą tarnauti, ar jis 
tarnaus ten, kur jam bus įsakyta, matyt, klau
simas irgi nekyla. Karys profesionalas turi 
tarnauti ten, kur jam įsakyta, jo yra tokia 
tarnyba”, - pabrėžė A. Sadeckas.

Tačiau, anot jo, pagal susiklosčiusią 
praktiką net karių profesionalų atsiklau
siama dėl dalyvavimo tarptautinėse mi
sijose. “Jokiu būdu nėra siunčiamas nė 
vienas, kuris atsisakytų ten dalyvauti”, - 
patikino parlamentaras.

Seimui priėmus svarstomą nutarimą, 
Lietuvos karinį kontingentą Balkanų re
gione turėtų sudaryti iki 140 asmenų, Cen-

bet tik savanoriai
trinės ir Pietų Azijos regione - iki 70 as
menų, Irako (Persijos įlankos) regione - 
iki 120 asmenų.

Buvo siūloma nustatyti ir mažesnį ka
rinį kontingentą: Centrinės ir Pietų Azijos 
regione - iki 50 asmenų, o Irake (Persijos 
įlankos) regione - iki 100 asmenų. Tam 
pritarė 11 parlamentarų, 21 balsavo prieš, 
14 susilaikė.

Irako (Persijos įlankos) regione Lietu
va pradėjo nuo 10 krovinių gabenimo 
specialistų ir 6 medikų. Vėliau savano
riškumo pagrindu buvo išsiųsta 130 karių.

“Vieno kario šešių mėnesių buvimas 
Afganistane, kaip prieš metus teigė Krašto 
apsaugos ministerija, kainuoja 105,000 
litų, ” - pabrėžė vienas Seimo narys. “Kaip 
teigia ministerija, 50 karių šešių mėnesių 
buvimas Irake kainuoja vienu atveju - 2.8 
mln. litų, kitu atveju -1.8 mln. litų, nes buvo 
pateikti du skirtingi skaičiai”.

Seimui pateiktame projekte taip pat 
siūloma įtvirtinti galimybę siunčiamus 
karinius vienetus perduoti Jungtinių Tau
tų, NATO arba Europos Sąjungos valsty
bių ar institucijų operaciniam vadova
vimui ir kontrolei, jei šios valstybės ar 
institucijos perimtų vadovavimą tarptau
tinei operacijai minėtuose regionuose.

Be to, projekte nurodoma, kad, esant 
būtinybei pratęsti Lietuvos karinių viene
tų dalyvavimą tarptautinėse operacijose, į 
Seimą būtų kreiptasi ne vėliau kaip prieš 
2 mėnesius iki šio nutarimo galiojimo 
pabaigos.

Šiuo metu misijose užsienyje tarnauja 
apie 200 lietuvių karių, daugiausia - Irake. 
Tai kainuoja maždaug 4% krašto apsau
gos biudžeto. □
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v4aS Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 28 d. 
Čečėnijoje apie 
2000 rusų karių 
apsupo čečėnų su
kilėlių grupę ir 
prasidėjo kelias 
dienas trukusios 
kovos. Rusų kari
nė vadovybė pra
nešė, kad apsupta 
apie 40 sukilėlių, 

jų tarpe ir čečėnų vyriausias lyderis Aslan 
Maschadov.
♦ Rugsėjo 29 d. iš Naujosios Zelandijos 
buvo ištremti du Izraelio piliečiai, įtariami 
Mossad agentai, atlikę pusę savo kalėjimo 
bausmės. Liepos mėnesį teismas jiems 
abiems buvo paskyręs šešių mėnesių ka
lėjimo bausmę už bandymą nelegaliai 
įsigyti Naujosios Zelandijos pasus.
♦ Rugsėjo 30 d. Rusijos vyriausybė nutarė 
ratifikuoti Kyoto tarptautinį susitarimą, 
kuriuo valstybės pasižadėjo riboti į atmos
ferą leidžiamų dujų kiekį, mažinant pa
saulio klimatui gręsiantį “šiltadaržio” efek
tą. Rusijos ratifikacija yra svarbi, nes tuo 
bus atsiekta Kyoto susitarime numatyta 
ratifikacijos riba (55 valstybės ir 55% at
mosferos taršą sukeliančių kraštų) ir Kyoto 
susitarimas įsigalios. Tiek Australija, tiek 
JAV iki šiol nėra šio susitarimo ratifikavę, 
nes abi numato neigiamą įtaką krašto 
ekonomikai, atsiekus reikalingus taršos 
suvaržymus, gi jų nepasiekus numatytos 
sunkios baudos.
♦ Rugsėjo 30 d. Bagdado darbininkų gy
venamoje miesto dalyje turėjo įvykti iškil
mingas naujai įrengtos vandentiekio stoties 
atidarymas, perkerpant tradicinį kaspiną. 
Teroristai susprogdino sprogmenų prikrau
tą automobilį iškilmes stebinčios minios 
viduryje. Žuvo 37 vaikai ir trys suaugę, apie 
200 žmonių sužeista. Tą pat dieną kitose

Lietuvos įvykių apžvalga
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anksčiau buvo įkurta Vilniuje.

Rugsėjo 26 d. LR Prezidentas Valdas 
Adamkus sugrįžęs iš vizito JAV, kur jis JT 
Asamblėjoje pasakė kalbą, susitiko su JT 
gen. sekretoriumi Kofi Annan, JAV prezi
dentu George W. Bush, Afganistano prez. 
Hamid Karzai, kitų šalių vadovais bei 
aukštais pareigūnais, pareiškė žurnalistams, 
kad jokių oficialių pareiškimų iš Rusijos 
vyriausybės nėra, o korespondentai šį klau
simą kelia “provokacinėje plotmėje”. Jis 
patvirtino galvojantis, kad provokaciniais 
pareiškimais žiniasklaidoje, Rusijos žinia- 
sklaidoje bandoma dirbtinai pakenkti 
Lietuvos ir Rusijos dvišaliams santykiams. 
“Tai buvo padaryta atskiros privačios televi
zijos kompanijos ir atskirų individualių Dū
mos narių. Mes turime irgi Seimo narių, su 
kuriais niekas iš mūsų nesutiktų ir nesutiks, 

. tačiau jie nuskamba pasaulyje”- sakė jis.
Prezidentas ieško STT vadovo
Prez. Valdas Adamkus pradėjo susiti

kimus su kandidatais į Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) direktoriaus postą, vietoje 
atsistatydinusio Valentino Junoko. Numa
tyti kandidatai neskelbiami. Rugsėjo 27 d. 
Prezidentūroje apsilankė Konstitucinio 
Teismo teisėjas Jonas Prapiestis. Kaip tei
gia Prezidentūros spaudos tarnybos va
dovas Marijus Lukošiūnas, pokalbiai esą 
apie STT patikėtas funkcijas, atsakomybę, 
darbo pobūdį.

Jonas Prapiestis yra Lietuvoje žinomas 
teisininkas, buvęs Aukščiausios Tarybos, 
Atkuriamojo Seimo deputatas, gerbiamas 
žmogus, ncjsivėlęs į politinius žaidimus.

Po dviejų dienų Prezidentūros spaudos 
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Bagdado miesto dalyse įvykdyti sprogdini
mai irgi pareikalavo daug aukų žuvusiais ir 
sužeistais.
♦ Rugsėjo 30 d. Brighton mieste baigėsi 
metinė Didž. Britanijos valdančios darbie- 
čių partijos konferencija. D. Britanijos min. 
pirmininkas Tony Blair sėkmingai apgynė 
savo užsienio politiką prieš kritikus, rei
kalavusius atitraukti britų karius iš Irako.
♦ Spalio 1 d. Tony Blair trumpam atsigulė 
j ligoninę širdies operacijai, sutvarkyti jo 
nereguliarų širdies plakimą.
♦ Mažytė Nauru Respublika Ramiajame 
vandenyne yra patekusi į finansinius sun
kumus, kuriuos dar pagilino konfliktas tarp 
vyriausybės ir parlamento, atsisakančio 
patvirtinti biudžetą. Spalio 1 d. prezidentas 
Ludwig Scotty paleido parlamentą ir pa
skelbė, kad valdys kraštą prezidentiniais 
dekretais iki parlamento rinkimų spalio 23 
d. Parlamento pirmininkas apskundė prezi
dento nutarimą Aukščiausiam Teismui.
♦ JAV ir Irako karinės pajėgos bando at
siimti sukilėlių užimtas sritis. Spalio 1 ir 2 
dienomis, po smarkių kovų, atsiimtas 
Samarra miestas į šiaurę nuo Bagdado, 
kuriame gynėsi apie 2000 sukilėlių. Nu
kauti 135 sukilėliai, žuvo bent 15 civilių. 
Amerikiečiai irgi turėjo nuostolių žuvu
siais ir sužeistais. Spalio 1 d. amerikiečiai 
bombardavo Falluja miestą, sunaikindami 
pastatą, kuriame sukilėliai telkė savo gink
lų atsargas.
♦ Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje vy
ko nuolatiniai susidūrimai tarp Izraelio 
kariuomenės ir palestiniečių Gazos ruože. 
Izraelio teritorija yra nuolat apšaudoma 
granatsvaidžiais ir raketomis, gi Izraelio 
tankai, įsiveržę į Gazos ruožą, naikina pa
lestiniečių įtvirtinimus Jabaliya pabėgėlių 
stovyklos apylinkėse. Palestiniečių pra
nešimu, žuvo 30 Hamas kovotojų ir 20 pa
lestiniečių civilių. □ 

tarnyba pranešė, kad teisėjas p. J. Prapiestis 
kreipėsi į Prezidentą su prašymu, kad jis 
nebūtų įtrauktas į kandidatų, kurie galėtų 
pakeisti STT vadovą, sarašą.

Nemažas misijoje tarnaujančių 
karių skaičius

Socialdemokratinės koalicijos frakcijos 
narys Algirdas Sysas pasiūlė Seimui su
mažinti Afganistane ir Irake tarnaujančių 
karių skaičių, motyvuodamas, kad misijos 
atliktos - Saddam Hussein pagautas ir 
ginklo, kuriuo buvo gąsdinama - nerasta.

Seimo posėdyje dalyvavęs Krašto ap
saugos min. Linas Linkevičius prašė Seimo 
nepritarti šiam siūlymui, nes tai sukeltų 
“daug keblumų”. Prieš pirmus ir visuotinus 
Seimo rinkimus Irake, reikia užtikrinti 
saugumą žmonėms ir pridūrė: “Mes nesame 
individualūs veikėjai, daug kas priklauso nuo 
susiklosčiusių aplinkybių ”.

Rugsėjo 28 d. Seimas, po svarstymų, pri
tarė Prez. Valdo Adamkaus pateiktam siū
lymui iki 2005 m. pabaigos pratęsti Lie
tuvos karių dalyvavimą tarptautinėse mi
sijose Balkanų, Persijos įlankos bei Cen
trinės ir Pietų Azijos regionuose.} Balkanų 
regioną numatoma pasiųsti iki 140, į Per
sijos įlankos regioną iki 120, į Centrinės ir 
Pietų Azijos regioną iki 70 Lietuvos karių 
ir civilių tarnautojų. Nutarimo projekte taip 
pat numatoma, jog dabar misijose daly
vaujantys Lietuvos kariniai vienetai be 
atskiro pritarimo gali būti perduoti JT Or
ganizacijos, NATO arba Europos Sąjungos 
valstybių kontrolei.

Šiuo metu tarptautinėse misijose 
tarnauja apie 2(M) Lietuvos karių.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Lietuviai Atėnų XII 
parolimpinėse žaidynėse

Aldonai Grigaliūnienei - aukso medalis
Graikijos sostinėje vyks

tančiose XII vasaros parolimpinėse žai
dynėse pirmąjį aukso medalį Lietuvai pelnė 
rutulio stūmike Aldona Grigaliūnienė.

Rugsėjo 27 d. vykusiose lengvosios 
atletikos varžybose (F37-F38 grupė) jau 
pirmuoju bandymu Lietuvos sportininkė 
pasiekė naują šios neįgaliųjų grupės re
kordą - 11.07 m. Šis A.Grigaliūnienės 
metimas buvo įvertintas 1105 taškais. 
Ketvirtuoju mėginimu ji rutulį nustūmė 
10.14 m, penktuoju - 9.61 m. Antrasis, 
trečiasis bei šeštasis lietuvės bandymai 
nebuvo įskaityti.

Ankstesnis pasaulio rekordas - 10.83 
m - taip pat priklausė A.Grigaliūnienei ir 
buvo užfiksuotas 2003 m. birželio 18 dieną.

Rolandui Urbonui - bronzos medalis

ATHENS 20M

Lietuvos lengvaatletis Rolandas Ur
bonas Atėnų parolimpinių žaidynių disko 
metimo varžybose (F13 grupė) rugsėjo 27 
d. iškovojo bronzos medalį. 32 metų lietu
vis įrankį nusviedė 43 m 32 cm. Sėkmin
giausias buvo paskutinis, šeštasis, lengva

Strasbūro teisme laukia 1000 lietuvių
Europos Žmogaus Teisių Teismas 

įkurtas 1959 m., siekiant užkirsti kelią 
naujų totalitarinių režimų atsiradimui. 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos Konvencijos priėmimas 1950 
m. turėjo užtikrinti žmogaus teisių laiky
mąsi ir sudaryti sąlygas ginti valstybės vi
duje pažeistas žmogaus teises tarptauti
niu lygmeniu. Kadangi Teismas įsikūręs 
Strasbūre (Strasbourg), jis žinomas dar 
kaip Strasbūro Žmogaus Tbisių Teismas.

Kaip Lietuvos atstovė, nauja teisėja 
šiame teisme dirba Danutė Jocienė. Tik 
prieš dešimt metų su pagyrimu baigusi 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, ji 
apsigynė teisės daktaro disertaciją, nuo 
pat 1994 m. dėstė Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete, dirbo Europos teisės 
departamente prie LR Vyriausybės bei 
Teisingumo ministerijoje. Būtent jai teko 
sudėtingas Lietuvos teisės suderinimo su 
ES teise darbas, itin daug dėmesio ski
riant žmogaus teisių apsaugos gerinimui 
Europos žmogaus teisių konvencijos 
pagrindu.

Kas laukia 33 metų Lietuvos teisinin
kės Strasbūro teisme?

Kiekvienai Europos Tarybos šaliai-na- 
rci atstovauja vienas teisėjas, o teisme 
įregistruota apie 70,000 nagrinėtinų bylų. 
Dalis šių bylų bus atmesta. Šiuo metu 
teismo nagrinėjimo iš esmės laukia apie 
15,000 parengtų bylų. Nuo savo veiklos 
pradžios (po reformos, atliktos 1998 m.) 
teismas yra priėmęs sprendimus viso la
bo 2,538 bylose. Atsižvelgiant į tai, kad 
teismas 2002 m. paskelbė sprendimus tik 
844 bylose, galima numatyti, jog toliau 
dirbant tokiais tempais dabar esamų bylų 
nagrinėjimas truktų daugiau kaip dešimt
metį. Pavyzdžiui, vien Rusijos piliečiai 
yra pateikę apie 20,000, prašymų nagrinėti 
jų skundus. Siekdamas susidoroti su už
gulusiu skundų kalnu, Strasbūro teismas 
pradeda reformą. Jis galės atmesti bet 
kurį skundą, jei pareiškėjas nepatyrė žy
mios žalos. Taip tikimasi bent kiek suma
žini! plūstančių į Strasbūro teismą bylų 
skaičių.

Strasbūro teisme šiandien įregistruoti 
ir 1053 Lietuvos piliečių pareiškimai dėl 
galimo žmogaus teisių pažeidimo. Nuo 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos Konvencijos įsigaliojimo 

atlečio bandymas.
R. Urbonas pirmuoju mėginimu diską 

numetė 40 m 77 cm, antruoju - 40 m 23 
cm, trečiuoju - 39 m 17 cm, o penktuoju - 
41 m 99 cm. Ketvirtasis mėginimas nebuvo 
įskaitytas. □

Lietuvoje pradžios (1995 m. birželio 20 d.) 
šis teismas jau yra priėmęs 19 sprendimų 
lietuvių bylose. Daugumoje bylų Lietuvos 
piliečių teisės buvo pripažintos pažeisto
mis ir priteista nemenkų kompensacijų. 
Lietuvos Vyriausybė dėl savo teismų ar kitų 
institucijų klaidų jau turėjo sumokėti 
nukentėjusiems piliečiams daugiau nei 
pusę milijono litų ir buvo įpareigota pri
imti keletą sprendimų, reikalaujančių 
atkurti pažeistas piliečių teises/IhčiaU nuo 
1995 m. iki šiol Europos Žmogaus Teisių 
Teismas nepriimtinais paskelbė apie 700 
pareiškimų prieš Lietuvą.

Lietuvos piliečių skundai Strasbūro 
teismui dažniausiai susiję su pažeidimais 
Lietuvos kalėjimuose, buvusiomis preven
cinio sulaikymo procedūromis ar su ne
turėjimu galimybės skųstis teismui dėl 
neteisėto suėmimo. Yra bylų, kuriose pi
liečiai skundžiasi nevykdant teismo spren
dimų atkurti nuosavybę į žemę. Pilietė'Ja- 
siūnienė kreipėsi į Strasbūro teismą, ap
skųsdama Palangos savivaldybės vilkini
mą atkurti jos nuosavybę į šiame kurorte 
paveldėtą žemę. Lietuvos teismai dar 1996 
m. įpareigojo savivaldybę atkurti pilietės 
teisę įjos tėvų žemę. Buvo siūlomi įvairūs 
žemės keitimo variantai, bet pilietė ka
tegoriškai reikalavo savo žemės.

Danutės Jocienės nuomone, šalių vy
riausybės neturi bijoti sudaryti taikos su
tarčių ir mokėti. kompensacijiųidėLpa- 
žeistų žmogaus teisių su čia .besikrei
piančiais piliečiais. Reikia pripažinti 
klaidas ir tobulinti savo šalies teisinę 
sistemą. Tokių taikos sutarčių sudarymas 
neturėtų būti suprastas kaip valstybės gė
da. Jaunos demokratijos šalims reikės 
laiko išmokti paisyti žmogaus teisių. Su
darant taikos sutartis su piliečiais galima 
tikėtis ir didesnio žmonių pasitikėjimo 
savo valstybe, teismais ir žmogaus teisių 
sąvokos realybe.

Nenuostabu, kad Lietuvos visuomenei 
vis dar sunku suprasti ir teisingai įvertinti 
Lietuvos pralaimėjimus Strasbūro bylose, 
kuriose teisybės ieškojo Henrikas Daktaras 
ar Audrius Butkevičius. Kaip teisėja sakė, 
net ir nusikaltimą padariusiems asmenims 
turi būti garantuojamos žmogaus teisės, 
saugomos Konvencijos. Kažkam leidus jas 
pažeisti, išimtys gali atsiristi ir iki kitų 
piliečių. “Veidas”, sutrumpinta.
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Bendruomenės baruose

Nepavargstantis šeimų rėmėjas
Ne pirmą kartą girdime apie sydnėjiškio Jono Petro Kedžio nuopelnus re

miant daugiavaikes šeimas Lietuvoje. Jis dažnai pabrėžia, kad mūsų tautai gresia išnykimo 
pavojus, nes lietuvių jau gimsta mažiau nei miršta. O per pastaruosius kelerius metus dar 
apie 200 - 300,000 tautiečių yra išvykę ieškoti geresnės laimės svetur - ir daug jų į tėvynę 
negrįš. Todėl, pasak jo, reikia materialiai remti daugiavaikes šeimas. Tam tikslui Jonas P. 
Kedys yra įkūręs “Talka lietuvių tautai” fondą, kurio kapitalą sudarė jis pats. Štai šiemet, 
rugpjūčio 27dieną Kaune, jis vėl, jau septintą kartą, apdovanojo 13 daugiavaikių motinų iš 
įvairių Lietuvos vietovių, įteikdamas joms po 2000 litų. Šiai kilniai veiklai neseniai visą 
gausiai iliustruotą lapą skyrė laikraštis “XX Amžius”, iš kurio perspausdiname tris ištraukas.

Red.

(...) Lietuvoje pas mus 
daug kas negauna darbo 
arba turimas labai men- 

< kai apmokamas, daugybė 
žmonių skursta. Tad su
prantama, kad jaunos 

" šeimos nenori turėti vai
kų, nes nežinia, kaip juos 
reikėtų deramai, o ne 
varganai ir skurde išlai
kyti. Seimas, Vyriausybė, 
kiti aukšto rango parei
gūnai tyli, nesuka sau dėl 
to galvos, tarsi nuo jų 

' tokia padėtis nepriklau- 
""šytųT. Užtat per pastaruo- 

sijiįj dešimt metų Lietu
voje atsirado, kaip sakė 
J.P. Kedys, apie 50 ofi
cialių milijonierių. Tai 
yra tokių, kurie bankuo
se po vieną ir daugiau mi
lijonų litų. O kiek dar to
kių turtuolių, kurie savo dešimtis ar dar 
daugiau milijonų slepia? - piktinosi jis. 
Jam nesuprantama, kaip per tokį trumpą 
laiką sąžiningu keliu būtų galima susi- 

p krauti milijoninius kapitalus. O kur dar tų 
ormlijOTTitrių'įspūdingi 'rūmai, prabangūs 

automobiliai. Ir visa tai - išsvajotoje nepri-
■ "klausomybę atgavusioje Lietuvoje!

Tad visomis išgalėmis reikia remti 
daugiavaikes šeimas, joms nors kiek pa
dėti. J.P. Kedys kukliai pastebėjo, kad ši jo 
parama tokioms šeimoms yra tik lašas 
didelėje statinėje. Reikėtų didesnės valsty
bės paramos. Bet tai mažai rūpi atsakin
giems pareigūnams...

(...) Ir štai į salės vidurį Jonas P. Kedys 
kviečia motinas. Antai Šilalės rajono 
Aukštakalniu šeimoje auga vienuolika 
vaikų. Keturios dukros - Remigija, Ri
mantė, Orintė bei Inga - tą šventinę po
pietę surengė puikų koncertą. Skambėjo 
dainos apie tėvynę, motiną, vaikystę, mei
lę. Kiekvieną jaunųjų atlikėjų kūrinėlį 
lydėjo gausūs plojimai, drauge dainavo ir 
klausytojai. Nieko nuostabaus, juk Riman
tė bei Orintė - konkurso “Dainų dainelė” 
laureatės. Motina Magdalena Aukštakal- 
nienė laiminga auginanti tokį gražų būrelį 
vaikų. Ir dar sumanių, talentingų. Jai J.P. 
Kedys įteikė voką su pinigais. O Vida 
Urbonavičienė į šią šventę atvyko iš 
Birštono. Moteris augina dešimt vaikų. 
Nelengva, nes vyras neseniai miręs, tad ant 
jos vienos pečių - visi šeimos rūpesčiai 
rūpestėliai. Gyvena trijų kambarių bute. 
Šiek tiek paremia valstybė, padeda Birš
tono klebonas mons. Jonas Dalinevičius, 
kiti geradariai žmonės. Turi šešių arų že
mės lopinėlį, dar pauogauja, pagrybauja - 
irgi šioks toks priedas namams. O štai 
šiandien į namus grįš su didele dovana. 
Kažkada moteris dirbo Kauno dirbtinio 
pluošto gamykloje, jai bankrutavus, liko be 
darbo. O kaip dirbsi, jei visą laiką reikia

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

Nuotraukoje iš kairės: Jonas Petras Kedys, Danutė Januš
kienė ir Gintautas Daugėla.

būti namuose ar šalia jų, galvoti, kaip 
pavalgydinti šeimą, nupirkti kokį daiktą. 
Mažiausiajai dar tik ketveri, o kai kurios 
dukros-jau panelės. Bet moteris nesiskun
džia, nedejuoja, sako, kad Dievas jų šeimai 
padės, ir viskas bus gerai. Svarbiausia, kad 
vaikai užaugtų gerais žmonėmis, sukurtų 
sau gražų gyvenimą.

Prie J.P. Kedžio prieina Krupavičių iš 
Kauno, Miknių iš Šiluvos, Petrauskų iš 
Marijampolės, kitų šeimų motinos. O štai 
kauniečių Bendžių šeimoje auga net 
šešiolika vaikų. Trys sūnūs ir dukra jau 
sukūrę savo šeimas, vienas sūnus baigė 
Prekybos ir verslo mokyklą, o vienas dar 
eina į darželį. Ne, nelengva sužiūrėti tokią 
šeimą, tad J.P. Kedžio parama Bendžiams 
labai reikalinga...

Jonas Petras Kedys 1936 metais baigė 
Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą, vė
liau pasitraukęs į Vakarus, rankų nenulei
do, 1949-aisiais jis Vokietijoje baigė 
Erlangeno Universitetą, įgydamas politi
nės ekonomikos specialybę. J.P. Kedys da
bar sako, kad kaip tik šioji aukštoji mo
kykla jį išmokė, kaip su minimaliais finan
siniais ištekliais pradėti ir po to nuosek
liai, bet apgalvotai ir atkakliai vystyti vers
lą. Jis Australijoje ilgą laiką užsiėmęs ne
kilnojamojo turto prekyba. Viskas buvo 
daroma sąžiningai, kaip dabar Lietuvoje 
madinga sakyti, skaidriai, todėl tiek 
Australijoje, tiek savo gimtojoje šalyje gali 
kiekvienam ramiai žiūrėti j akis.

Be to, Jonas Petras Kedys - publicis
tas, rašytojas, žurnalistas. Apie 30 metų jis 
anglų kalba Australijoje rašė ir publikavo 
kitų autorių rašinius apie komunizmo šmėk
lą pasaulyje. O savo neseniai apie pustrečio 
šimto puslapių lietuvių kalba išleistoje 
knygoje “Šeima - tauta - valstybė” jis 
surinko ir atspausdino savo bei kitų autorių 
darbus pasaulio, ypač Lietuvos politikos, 
ekonomikos, šeimos, doros klausimais.

* MKitfigvra *

“AL-Klaida”
Ar prisimenat tuos laikus, kai kiekviena didžioji bendruome

nė - Adelaidė, Melboumas, Sydnėjus - turėjo savo teatrą, vaidin
davo įvairių dramaturgų parašytus veikalus. O kūrybingas Mel
bourne jaunimas patys sukurdavo savo spektaklius: “Dvylika bro
lių juodvarniais laksčiusių”, “Sekmadienio spektaklis”, “Telekrizė” 
ir “Pakštuma” bei kiti.

Paskui nutilo - peržengė jaunimo amžiaus slenkstį, vedė, vaikus augino. Bet nedin
go, o jų kūrybos kibirkštėlė vis spingsėjo, kol pagaliau, ateinančių ALD paskatinta, įsi
žiebė nauja liepsnele.

Kaip ir dera dabar jau rimtiems žmonėms, šį kartą jų dėmesį pagavo aktualios pa
saulinės temos, ir štai - Jonas Mašanauskas, Andrius Pranckūnas ir Šarūnas Vaitkus 
sukūrė spektaklį “Al-Klaida”. (Ir žinok tu, žmogau, kaip ištarti tą pavadinimą: Al-Klai- 
da?, Al-kla-ida? Al-ka-ida?)

Spektaklio tematika mūsų bendruomenėje visai nauja, neįprasta - tai pasauliniai įvykiai, 
arabų pasaulis. O spektaklio turinio autoriai neišduoda. Sako, bus įdomiau žiūrėti, kai 
nežinosite ir spektaklio pabaigoje sulauksite visai netikėtos atomazgos! Bet vieną daly
ką pasakė - kad tai bus situacinė komedija, kurios beveik visas veiksmas vyksta kavinėje.

Repeticijos vyksta pilnu tempu. Pagrindines roles vaidina Jonas Rukšėnas, Audra 
Šimkutė, Loreta Tigani ir Vytas Antanaitis. Bet veltui klausinėsite juos apie vaidinimą - 
nesakys. (Dėl to ir jų telefonų numerių neskelbiame). Ateisite ir pamatysite!

„Al-Klaidą“ matysite pirmąją mūsų švenčių dieną, gruodžio 27-tą, 7 vai. vakare 
Lietuvių Namuose. Lietuvių Dienas pradėsime linksmai!

ALD informacija

Geelongo lietuvių senjorų skautų Židinys 
kviečia visus tautiečius iš arti ir toli atvykti į

100 metų spaudos atgavimo jubiliejų.
Ta pačia proga bus pagerbtas ir Lietuvos skautų globėjas šv. Kazimieras. Ši šventė 

įvyks šeštadienį, spalio 23 dieną, pagal sekančią programą:
11 vai. ryto - šv. Mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Mercer St., Geelong. Mišias

atnašaus kun. Algis Šimkus. Mišių metu giedos Birutė Kymantienė ir 
Rita Mačiulaitienė. Jos taip pat dainuos ir salėje.

12 vai. - Minėjimas Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Bell Post Hill, Beauford
Avė. Paskaitą skaitys LSS Australijos rajono vadas vs brolis Henrikas 
Antanaitis. Po paskaitos - meninė dalis. Dainuos (kaip jau minėta) 
Rita ir Birutė, o taip pat solistas Stepas Levickis. Pasirodys ir naujoji 
Geelongo tautinių šokių grupė, vadovaujama Loretos Tigani. Ji pašoks 
keletą tautinių šokių.

Po meninės dalies - pietūs, kuriuos gamins sesės židinietės. Pietų kaina, įskaitant kavą 
ir pyragus - tik $6.

Nuoširdžiai kviečiame visus tautiečius ir draugus apsilankyti šiame renginyje.
Židinio vadovybė

Po trijų susirinkimų...
Per pastaruosius tris mėnesius Adelai

dės lietuviai susirinko tris kartus. Įvyko 
ALB Adelaidės lietuvių Apylinkės, Lietuvių 
Caritas ir Adelaidės Lietuvių Sąjungos su- 
sirinkimai.Visuose susirinkimuose dalyvių 
skaičius nebuvo gausus.

Kokie klausimai buvo svarstomi šiuose 
susirinkimuose? Sunku atsakyti.

ALB Adelaidės Apylinkės susirin
kime pagrindinis tikslas buvo išrinkti naują 
Apylinkės Valdybą, geriau pasakius, surasti 
kandidatus į Valdybą. Po nesėkmingo ban
dymo pirmame susirinkime, vienam susirin
kimo dalyviui pasiūlius, po 4 savaičių vėl 
susirinkome. Kandidatai atsirado ir išrin
kome naują Apylinkės Valdybą, kuriai pri
valome visi be išimties padėti tęsti lietu
višką veiklą mūsų mažoje bendruomenėje. 
Apylinkės Valdybos veikla bus intensyvi ir 
naudinga, jei joje dalyvaus ne tik Apylinkės 
Valdyba, bet visi Adelaidės lietuviai.

Antrame susirinkime-Lietuvių Caritas 
Ine. - dalyvavo nedidelis būrelis parapijie
čių, kuriems dar rūpi paprapijos išlaikymas 
ir jos tęstinumas. Tik didžiausi optimistai 
tikėjosi, kad į susirinkimą atvyks jaunesnės 
kartos asmenys ir galėsime juos išrinkti į 
vis labiau retėjančios Tatybos eiles. Be įvai
rių pranešimų, klebonas pateikė šiek tiek 
statistikos: kiek lietuvių praėjusiais metais 
iškeliavo į amžinybę, kiek susituokė ir kiek 
buvo krikštų. Užtenka vienos rankos pirštų 
suskaičiuoti jungtuves ir krikštynas, kai tuo 
tarpu mirusiųjų skaičius viršija visus.

Parapijos veikloje maža pasikeitimų.. 
Galima tik teigti, kad renginių'skaičius 
mažėja, mažėja ir bažnyčią lankančiųjų ei
lės. Finansinė Lietuvių Caritas Ine. ir para
pijos padėtis yra gana gera ir finansų užteks. 

dar keliasdešimčiai metų, jei bus parapijie
čių, kurie tą veiklą norėtų tęsti. Be didelio 
vargo perrinkti tie patys Lietuvių Caritas 
Ine. ir Parapijos Tarybos nariai, neatsiradus 
nė vieno naujo kandidato.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos susirinki
mas irgi nebuvo skaitlingas. Susirinko tie 
patys, kurie jau kelias dešimtis metų neša 
Adelaidės Lietuvių Namų administracijos 
naštą. Šiek tiek pakeitimų padaryta specia
liame Adelaidės Liet. Sąjungos susirinkime, 
kur pakeitus įstatus, tikimasi gauti valstijos 
mokesčių sumažinimo, kurie kas metai vis 
didėja.

Pagrindinė, gal ir svarbiausia susirinki
mo dėmesio gija, buvo tolimesnis Adelai
dės Lietuvių Namų egzistavimas, nes kas 
metai Liet. Namų administracinės ir re
monto išlaidos viršija pajamas. Buvo pasi
sakymų, kuriuose pateikti sumanymai: par
duoti Lietuvių Namus ir pirkti mažesnį 
objektą, nuomoti patalpas lietuviškai veik
lai ir t.t. Deja, nė vienam kalbėjusių nepa
vyko susirinkusius įtikinti ir surasti išeitį 
iš užburto pajamų ir išlaidų rato.

Visi gerai žinome, kad visų šių trijų or
ganizacijų veikla nuo pat jų egzistencijos 
dienos nedavė pelno, nes ne pelnui jos buvo 
įsteigtos. Visą mūsų kultūrinį, religinį ir 
visuomeninį gyvenimą rėmė ir išlaikė as
menys, skengdamiesi puoselėti ir ugdyti 
lietuvišką sąmoningumą priaugančioje kar
toje. Sumažėjus narių ir rėmėjų skaičiui, 
atitinkamai sumažėjo ir jų įnašas bei darbas 
veltui. Išlaidos vis augo ir darėsi vis sunkiau 
iš gaunamų pajamų jas padengti.

Viktoras Baltutis
Sutrumpinta iš “Šventadienio Balsas”
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Lietuviai pasaulyje
Užsienyje eilės prie LR pasų

Dėl bažnyčios - lietuviai nepasiduoda

Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje sustiprino svetur 
gyvenančių lietuvių meilę tė
vynei. Antai Argentinoje savo 
lietuviškas šaknis prisiminė 
net ketvirtos kartos išeiviai. 
Pietų Amerikos valstybės sos
tinėje Buenos Aires dirbantys 
Lietuvos diplomatai sudarė 
ilgą sąrašą, kuriame - norin
čiųjų gauti lietuvišką pasą pa
vardės.

Lietuvos ambasadoje 
Buenos Aires nuolatos skam
ba telefonai, kasdien apsilan
ko daugybė žmonių, atkeliauja 
šimtai elektroninio pašto žinučių.

„Lietuvišką kilmę turintys žmonės gero
kai suaktyvėjo Lietuvai tapus ES bei NATO
nare. Daugelis nori kuo greičiau įteisinti savo 
lietuvišką kilmę“, - „Lietuvos rytui“ pasakojo 
laikinasis reikalų patikėtinis atstovybėje 
Argentinoje Arvydas Naujokaitis. Anot jo, 
nebūtų galima atmesti ir grynai pragmatiškų 
Argentinos lietuvių tikslų: „Juk lietuviškas 
pasas atveria kelius susirasti darbą ar gali
mybę studijuoti Vakarą Europoje“.

Nuo 1992 iki 2002 metų, kai Argenti
noje veikė tik Lietuvos garbės konsulatas, 
Lietuvos pilietybė buvo grąžinta 300 as
menų. Po to, kai 2002-aisiais šioje šalyje 
buvo atidaryta Lietuvos atstovybė, išduota 
beveik 700 lietuviškų pasų. Šiuo metu ei
lėje pasų ir galimybės įteisinti Lietuvos 
pilietybę laukia daugiau nei 150 žmonių.

A.Naujokaitis stebėjosi, jog jau beveik 
nutautėję Argentinos lietuviai panoro 
įteisinti savo kilmę: „Visai netikėtai savo 
šaknimis susidomėjo ketvirtosios kartos lie
tuviai. Jie nebemoka lietuviškai, tačiau labai 
aktyviai dalyvauja įvairiuose lietuvių rengi
niuose, domisi įvykiais Lietuvoje, važiuoja į 
tėvynę mokytis lietuvių kalbos“.

Didžiausia lietuvių emigracija į Argen
tiną vyko 1919-1930 metais. Tada jų į šią 
Pietų Amerikos šalį atvyko apie 30,000. 
Dalis šeimas kūrė tarpusavyje, kiti vyrus ir 
žmonas susirado tarp vietos gyventojų. 
Manoma, jog šiuo metu Argentinoje galėtų 
būti apie 200,000 lietuvių kilmės žmonių.

Diplomatų teigimu, norintiems gauti 
pasus žmonėms tenka laukti eilėje todėl, 
kad atstovybėje Buenos Aires stinga dar
buotojų. Šiuo metu čia dirba tik trys parei
gūnai. Ši ambasada taip pat priima lan
kytojus iš Urugvajaus, Čilės bei kitų Pietų 
Amerikos valstybių.

Airijoje lietuvių sparčiai daugėja
Evelina Šaduikytė į Airiją išvažiavo 

prieš trejus metus. Baigusi turizmo ir vieš
bučių administravimo specialybę, ji su ke
liomis grupės draugėmis nutarė išbandyti 
savo laimę svečioje šalyje. Pradėjusi dirbti 
padavėja, ji jau spėjo pasidarbuoti keliose 
įstaigose administratore, o dabar debiu
tuoja kaip lietuviško laikraščio leidėja. 
Laikraštį “Sala” galbūt jau išvydo Dubline 
gyvenantys tautiečiai. Evelina tikisi sėkmės, 
nes lietuvių Airijoje sparčiai daugėja. Ma
noma, kad jų skaičius jau peržengė 50,000.

Jauni ir brandesni žmonės skuba pas 
draugus, anksčiau ten išvykusius sutuokti
nius ir atidėlioja kelionę atgal į Lietuvą. 
“Daugelis sako, kad grįš vėliau, po kelerių me
tų, dabar dar reikia užsidirbti. Kai kas, šiek 
tiek užsidirbęs Airijoje, Lietuvoje nusipirko 
nebaigtus statyti namus be langų ir vėl atvy
ko dirbti”, - sako Evelina. Ji džiaugiasi, kad 
lietuviams jau pavyko sukurti net savą 
krepšinio komandą.
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Lietuvos ambasada Buenos Aires.

„Tikimės, kad Užsienio reikalų ministe
rija mums atsiųs pagalbininkų“, - vylėsi 
A.Naujokaitis.

Užsienio reikalų ministerijos Konsu
linio departamento direktorius Vaidas 
Verba „Lietuvos rytui“ sakė, kad daugiau 
darbuotojų nedelsiant reikėtų išsiųsti ne 
tik į Argentiną. Pagalbos šaukiasi beveik 
visų Lietuvos diplomatinių atstovybių 
darbuotojai. Ministerija jau yra parengusi 
planą, pagal kurį diplomatinėse atstovy
bėse turi atsirasti maždaug šešiasdešimt 
naujų pareigūnų.

„Artimiausiu metu mes teiksime Vyriau
sybei svarstyti šį planą ir prašysime papildomo 
finansavimo. Tikimės, kad dar šiemet atstovy
bės sulauks pagalbininkų“, - sakė V. Verba.

Aistros dėl lietuviškų pasų jau kuris 
laikas kunkuliuoja ir Didžiojoje Britanijoje, 
kurgyvena daugybė išeivių iš Lietuvos. Kai 
Lietuva įstojo į ES, nelegaliai į Angliją iš
vykę uždarbiauti lietuviai plūstelėjo į am
basadą, norėdami legalizuoti savo padėtį. 
Pavasarį lietuviai prie ambasados Londone 
stumdėsi ilgose eilėse, o diplomatai plušė
jo nepakeldami galvos. Padėtis pasikeitė, 
kai ministerija į ambasadą Londone pa
siuntė daugiau darbuotojų. Šiuo metu 
lankytojams paskiriamas atvykimo lai
kas, eilių prie ambasados nėra, tačiau 
norinčiųjų gauti pasus - dar labai daug.

Neseniai Lietuvos ambasa-doriumi 
Ispanijoje pradėjęs dirbti Mečys Laurinkus 
taip pat yra pasakojęs, kad šioje šalyje 
nelegaliai gyvenantys bei dirbantys lietu
viai pastaruoju metu itin aktyviai domisi, 
kaip gauti naujus pasus. Daugelis per 
pastarąjį dešimtmetį į Ispaniją atvykusių 
lietuvių įsikūrė Almerijos provincijoje. Čia 
gyvena apie 50,000 tautiečių.

Birutė Vyšniauskaitė (“L.r.”)

Airijoje viena darbo valanda apmoka
ma kur kas geriau nei Lietuvoje. Normali 
darbo diena, trunkanti aštuonias valandas, 
Airijoje duoda pajamas, už kurias įmano
ma nusipirkti maisto produktų visai 
savaitei. Septyni eurai dabaryra minimalus 
vienos darbo valandos įkainis, tačiau ne 
vienas lietuvis uždirba daugiau - po 9-10 
eurų per valandą ir dirba ne pačius juo
džiausius bei nuobodžiausius darbus.
(1 eums =3.5 lito arba 1.7austrai doL Red.)

Birutė Maškytė pradėjo nuo padavėjos 
darbo, tačiau vėliau susirado darbą, tokį, 
kokį buvo dirbusi ir Kaune: jau dvejus 
metus ji dirba sekretore daržovių fabrike 
šalia Dublino.

27-erių metų Olga Klcinaitytė iš Kė
dainių nuo pat atvykimo į Airiją dirba pagal 
Lietuvoje įgytą profesiją. Ji - kirpėja 
aukštos klasės salone. Tiičiau dabar ketina 
studijuoti kalbas ir pasinerti į vertėjos darbą.

Tautvydas Pocius iš Jurbarko rajono be- 
_yęik prieš 3 metus Dubline gavo darbą 
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Ne pirmą dešimtmetį Bostone gyvenan
tys tūkstančiai Amerikos lietuvių pasaky
tų, kad Šv. Petro bažnyčia jiems visada bu
vo dvasiniai namai. “Parapijapadeda išsau
goti lietuvių bendrumą. Sekmadieniais po šv. 
Mišių mes dar kelias valandas čia pasilieka
me. Susitinkame, bendraujame, pietaujame”.

Bostono arkivyskupas Sean O’Malley 
apie numatomą 82 parapijų, tarp jų ir tri
jų lietuviškų, Bostone uždarymą pranešė 
gegužės mėnesį. Tai dalis persitvarkymo, 
kurį, pasak jo, lėmė mažėjantis maldos na
mų lankomumas bei ekonominiai sunku
mai, kilę po seksualinio kunigų skandalo. 
Manoma, kad mažindami parapijas JAV 
Katalikų Bažnyčios hierarchai siekia su
taupyti lėšų kunigų seksualinę prievartą 
patyrusioms aukoms. Parduoti lietuvių Šv. 
Petro bažnyčią tikimasi už 7 mln. JAV dol.

Formaliai ši parapija priklauso JAV 
Katalikų Bažnyčiai, tačiau Šv. Petro 
bažnyčia 1904 metais buvo pastatyta ir 
išlaikyta tik lietuvių lėšomis. Pastaruoju 
metu bažnyčiai rekonstruoti Amerikos 
lietuviai išleido 2 mln. JAV dolerių.

Lietuviai pasiryžę išsaugoti katalikiš
ką lietuvybės centrą. Jau buvo surengti 
keli mitingai, sudarytas Šv. Petro parapi
jos rėmimo bei finansų komitetai. Liepos 
16-ąją JAV Lietuvių Taryba ir Lietuvių pa
rapijiečių komitetas Bostone organizavo 
piketą, tą pačią dieną protesto akcija 
surengta Vilniuje, prie Vatikano ambasa
dos. Į arkivyskupą Sean O’Malley kreipėsi 
ir Lietuvos Seimo Pirmininkas.

Viena, ko Bostono lietuviams vis dar 

Lietuvių lėšomis pastatyta Šv. Petro bažnyčia Bostone, JAV.

metalo apdirbimo gamykloje. Kaune jis 
dirbo turizmo agentūroje. Gamykloje jis 
pradėjo nuo žemiausių pareigų: šlifuodavo 
detales. Dabar jis jau vadybininkas, atsa
kingas už kitų darbuotojų darbą.

27-erių metų Aušra Krivenkaitė iš Ky
bartų dirba Dubline aukle. Ji prižiūri 3 
airiukus. Vilniuje ji baigė renginių organi
zavimą. Ji gerai kalba angliškai, tačiau apie 
darbą biure ar panašų nenori nė girdėti.

40-tics metų Vida Senvaiticnė iš Lentva
rio atvažiavo nemokėdama anglų kalbos ir 
gavo darbą viešbutyje virtuvės padėjėja-in- 
dų plovėja. Pagal profesiją ji virėja. Greitai 
ji pramoko angį ų kalbą ir buvo pakelta iki 
virėjos pareigų. 'Ibn dirbo dvejus metus. Ta
čiau šią savaitę pradėjo dirbti fabrike, kuria
me gaminami ventiliatoriai. Ten geresnės 
darbo sąlygos ir visi savaitgaliai laisvi.

Bet ne vienam pradžia gali būti sunki.
Dubline iš Lietuvos atvykusios mergi

nos atsidūrė senovinėje pilyje. “Ten dirbo 
beveik vien užsieniečiai - lenkai, švedai, čekai, 
vokiečiai, rumunai, tailandiečiai. Vėliau su
pratome, kad airiai ten nedirba dėl bjauru
mo ir priekabumo”, - juokiasi lietuvaitė.

Kitą dieną jas įvedė į didžiulę salę, ku
rioje telpa 400-600 svečių ir liepė dirbti. 
“Personalo buvo daug, tačiau mums nieko 

nepavyksta pasiekti, - tai padiskutuoti šia 
opia tema su Bostono arkivyskupu akis į 
akį. Nors arkivyskupas, retai vykstantis į 
parapijas, porą dienų prieš Šv. Petro baž
nyčios jubiliejų sutiko aukoti mišias lie
tuvių bažnyčioje, bendrauti su parapijie
čiais atsisakė. Bostono spauda rašo, kad 
susidūręs su parapijiete arkivyskupas iš
važiavo su ašaromis akyse. Tačiau spren
dimo dėl parapijos uždarymo nepakeitė. 
Uio tarpu parapijiečiai iki šiol atsisako 
nustatyti paskutinių mišių bažnyčioje da
tą, nors arkivyskupas to reikalauja.

Paskutinė instancija, į kurią Amerikos 
lietuviams beliks kreiptis - popiežius Jo
nas Paulius II.

Lietuvos vyskupų konferencija irgi jau 
kreipėsi j Bostono arkivyskupą su prašy
mu neuždaryti visų keturių lietuvių pa
rapijų. Vyskupų konferencijos atstovas 
išeivių sielovadai kalbėjo su Bostono 
arkivyskupu. Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis išreiškė susirūpinimą ir Vatikanui. 
“Tačiau negalime paveikti nei Bostono 
vyskupijos, nei Amerikos Katalikų Bažny
čios”, - sako kardinolas.

Susirūpinimą lietuvių išeivių sielova
da Bostono vyskupas vis dėlto išreiškė. 
Tačiau bet kokiu atveju, uždarius lietuviš
kas parapijas, lietuviams tektų pasitenkin
ti kartą per mėnesį į vieną iš Bostono 
bažnyčių atvykstančiu kunigu, aukojan
čiu mišias, suteikiančiu sakramentus ar 
dalyvaujančiu rekolekcijose. Bet lietuviškų 
maldos namų nebebūtų nei vienų.

(Pagal “Veidą”)

nepaaiškino, tik liepė žiūrėti, ką daro kiti. 
Svečiai, senelių namų gyventojai, šnekėjo su 
ryškiu airišku akcentu ir mes buvome suglu
musios, nesupratome, ką daryti. Tačiau ben
dradarbiai greitai paragino netinginiauti”, 
- prisimena Evelina. Po 3 dienų merginas 
nuvežė į nuomojamą kotedžą. Buvo gruodis, 
o kotedžas nebuvo šildomas. Po dviejų 
mėnesių darbo Evelina pakėlė sparnus, 
nutarė, kad blogiau niekur nebus. “Daugelį 
lietuvių sulaiko baimė, kad nesusiras kito 
darbo, todėljie kenčia metų metus”, - sako ji.

Vėliau Evelina susipažino su statybos 
firmos vadybininku, kuris pakvietė ją dirbti 
vertėja darbo saugos kursuose.

Firmoje buvo daug statybininkų, temo
kančių lietuviškai ir rusiškai. Padirbėjusi 
vieną savaitgalį ir gavusi 10 eurų per va
landą užmokestį, Evelina buvo pakviesta 
dirbti sekretore administratore. Po dviejų 
savaičių darbo jai pranešė, kad nori pakelti 
pareigose ir pasiūlė sukurti užsieniečių 
įdarbinimo biurą. Tačiau greitai paaiškėjo, 
kad yra panaikinti darbo leidimai ir sukurti 
legaliai užsieniečius įdarbinančios agentū
ros nebebus galima. Eveliną atradęs vady
bininkas po konfliktinės situacijos iš darbo 
išėjo ir per du mėnesius ta firma išvis iširo. 
Planuoti reikėjo vėl iš naujo. (“K.d.”)
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Iš Redakcijos pašto

Reno Čėsna (dešinėje) su iš vergų kilusia senjorita 
Salvadore (Brazilija).

Ieškant egzotikos
Jau rašėme, kad iš antros 

kelionės po pamėgtą Pietų 
Ameriką sugrįžo melboumiš- 
kis Reno Čėsna. Pernai jis bu
vo pradėjęs keliauti nuo to 
žemyno šiaurės, neskubėda
mas perskrodė Amazonės 
džiungles, vėliau apžiūrėjo 
Peru ir Boliviją, po to ilgėliau 
sustojo to žemyno civilizacijos 
centruose Montevideo, Buenos 
Aires ir ypač Rio de Janeiro, 
kur negalėjo atsigėrėti spal
vingojo Rio Samba Carnevale 
linksmybėmis. Kelionės jį nu
vedė iki pat Pietų Amerikos 
audringojo pietinio rago, taip 
vadinamosios Ugnies Žemės 
(Tierra del Fuego), kurio ka-

I daise baisėdavosi jūrininkai. 
I Dar prieš tai, 2002 metais, 
■ Reno keletą mėnesių pralei

do plaukiodamas po Karibų 
, Salas (tarp Floridos ir Pietų

Amerikos), įsitaisęs mažuose 
keleiviniuose burlaiviuose. Ap
lankė Bahamus, Kubą, Trinidadą, Merge
lių Salas (Virgin Islands), jau neminint 
mažesnių salelių.

Šiemet, skridęs iš Melbourno per To
kyo, Vancouver, Mexico City, Havaną, 
Reno patraukė ne per Amazonės džiung
lės (kurias jau buvo “ištyręs”), bet labiau 

j per Pietų Amerikos šiaurę (Britų ir Pran- 
i cūzų Gvijaną, Surinamą) ir žemyno pajū- 
I riais, būtent tomis vietomis, kur dar ne

buvo buvęs.
Nuotykių buvo ir linksmų, ir liūdnes

nių. Kaip jis rašo, “atlikau ilgą ir kartais 
pavojingą odisėją, su daugybe nevisai ma
lonių įvykių. Juk įvairiausiais būdais mė- 

, gina apvogti ir apstatyti vienišą keliautoją 
jam nepažįstamoje vietoje. Štai, Maceio mies
tuke (Brazilija) per šv. Velykas pigiame 
viešbutyje man įkišo kažkokį gėrimą. Kai 
pabudau, žiūriu nebeturįs American Express
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Pačioje pradžioje 
Prieš daug metų.

Artėjant Australijos Lietuvių Dienoms, 
kurios šių metų pabaigoje kartu su Naujų 
Metų sutikimu yra rengiamos Melbourne, 
įdomu prisiminti kaip vyko patsai pirmasis 
“Reprezentacinis Balius”, kuris Pirmojo ALB 
Tarybos Suvažiavimo proga 1951 metais 
irgi buvo suruoštas Melbourne. Perspaus
diname to meto skelbimų, kurį iš savo tėvelio 
a.a. Vlado Jakučio archyvo Redakcijai at
siuntė melboumiskė Rasa Jakutytė-Lipšienė.

Red.

2

Reprezentacinis Balius
Suvažiavimo išvakarėse, gruodžio mėn. 

28 dieną - penktadienį, rengiamas pirma
sis reprezentacinis susipažinimo balius. 
Balius įvyks ištaigingoje St. Kilda Town Hall 
salėje - /kampas Carlisle ir Brighton gatvių, 
St. Kilda/. Važiuoti iš Swanston Street /City/ 
tramvajais Nr. 64 East Brighton ir Nr. 4 
Carnegie, arba nuo Princes Bridge Nr.77už 

> 7penus. Tramvajai eina kas 10 min. ir 
priveža prie pat salės. Važiuoti iš City apie 
20 minučių. Publikos patogumui visą baliaus 
laiką prie salės dežuruos taxi.

Baliaus pradžia 8 vai. 30 min. vakare, 

Sydney Lithuanian Information Centre (5LIC] 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

čekių, fotokameros ir dar kai ko. Bet pakaita
lą (refund) gavau nuvykęs į Rio. Žinoma, po 
to į viešbučius žiūrėjau atydžiau, ir branges
ni viešbučiai išeidavo pigiau negu anie... Iš 
Pucallpa miestuko (Peru) į sostinę Limą, apie 
800 km, norėjau keliauti autobusu, bet naktį 
atėjo pažįstama daktarė (kartu vaistinės 
savininkė) ir patarė skristi. Patarė labai nau
dingai, nes pakeliui tą autobusą užpuolė. 
Žuvo du policininkai, bet neskelbė, kiek žuvo 
plėšikų ir keleivių. Nežinau, kaip man būtų 
išėję. Bet tai tik kelionių blogoji pusė, nes yra 
ir gerų bei įdomių žmonių. Tik, žinoma, taip 
keliaujant gerus sutiksi rečiau. Kartais net 
per dvi savaites nesutikdavau nei angliškai, 
nei vokiškai, ar net žemaitiškai kalbančių 
Žmonių...”

Šiuo metu Reno vėl galvoja apie ke
liones, nes, kaip jis rašo, “grižęs vėl pradedu 
pasiilgti Brazilian way of life”!... Red.

pabaiga 2 vai. ryto. Gros modemiškas eu- 
ropietiškas italų orkestras. Vakarienė ser
viruojama per du kartus: 9.30 ir 11.30. Veiks 
gaivinančių gėrimų bufetas. Gautas 
leidimas svaiginamiesiems gėrimams. Gė
rimus svečiai pasirūpina patys užsakyda
mi pas p. L. Baltrūną. Užsisakiusieji gaus 
atatinkamą bilietėlį, pagal kurį gėralai bus 
patiekti salėje.

Bilieto kaina, įskaitant vakarienę - 
vienas svaras. Bilietus įsigyti ir staliukus 
užsisakyti prašome iki gruodžio mėn. 25 
dienos, nes tik iš anksto įsigijusieji bilietus 
bus aprūpinti vakariene. Pavėlavusieji va
kariene tebus aprūpinti pagal galimumą.

Bilietai gaunami pas visus Apylinkės 
Valdybos narius. Geriausia juos įsigyti ir 
staliukus užsisakyti p. L. Baltrūno spaudos 
kioske šventadieniais tuoj po pamaldų, kur 
kiekvienas galės pasirinkti staliuką pagal 
salės planą.

Salė prie staliukų talpina 1400 žmonių, 
vietos pakaks. Todėl Apylinkės Valdyba prašo 
tautiečius balių pareklamuoti ir ne lietuvių 
tarpe ir į jį atvykti su savo svečiais. Kiekvie
nas įsipareigokime atvesti baliun bent po 
vieną svečią.

Kaune paminėtas Mykolo Žilinsko 
gimimo šimtmetis

Kauno miesto garbės piliečio Mykolo 
Žilinsko jubiliejus paminėtas nauja eks
pozicija, skulptūriniu portretu ir filmo 
premjera

Šimtmečio operacija vadinamas Vokie
tijoje sukauptos ir sovietmečiu į Lietuvą 
dvidešimt metų dalimis gabentos Myko
lo Žilinsko dailės kūrinių kelias. Rugsėjo 
29 d. atidarant mecenato gimimo 100- 
osioms metinėms skirtą parodą “Dovana 
jaunystės miestui: nauji atradimai”, dailės 
galeriją papuošė skulptoriaus Stasio 
Žirgulio sukurtas skulptūrinis Mykolo 
Žilinsko portretas. Valstybininko, ekono
misto, komersanto, geros meninės nuo
jautos kolekcininko, turėjusio istoriko ir 
teisininko diplomus, Mykolo Žilinsko 
gyvenimas ir veikla jubiliejaus išvakarė
se buvo paminėti ir gražiame kultūros va
kare Vilniuje.

Turiningas ir spalvingas meno mecena
to gyvenimas kaitino ir kaitina daugelio 
vaizduotę, kartais provokuoja šališkas jo 
veiklos interpretacijas, tačiau neginčijama 
viena: dailės kūriniai, unikalus knygų 
rinkinys - materialine išraiška neįkai
nojamos dovanos tėvynei, praturtinusios 
jos kultūrą. Pats Mykolas Žilinskas (1904- 
1992) dažnai kartodavęs: “Meilę Lietuvai 
reikia darbu įrodyti. Aš gyvenu tam, kad (ro
dyčiau, ką gali vienas lietuvis, jei jis labai 
myli Lietuvą”. Galbūt šiuose žodžiuose 
turėtume ieškoti rakto į atsakymą, kaip 
subrendo mintis padovanoti 45 metus 
atkakliai ir azartiškai kauptą dailės kūri
nių rinkinį.

Jubiliejinėje ekspozicijoje dovanotoji
kolekcija atspindi 
keturis šimtmečius 
apimantį garsių Va
karų Europos tapy
bos mokyklų kūry
binį palikimą. Svar
bią vietą užima italų 
tapyba, kūriniai, di
diesiems Italijos dai
lės centrams atsto
vaujantys vertingi 
kūriniai. Lankytojai 
matys ir didelį vo
kiečių dailininkų 
kūrinių rinkinį, ta
lentingų lietuvių dai
lininkų Prano Dom- Mykolo Žilinsko dailės galerija Kaune.

Operos ir baleto teatrui - 1.2 min. Lt.
(ELTA). Lietuvos nacionalinis operos 

ir baleto teatras (LNOBT) kitąmet jau 
turėtų įsirengti skaitmeninę didžiosios 
salės ir scenos garso atkūrimo, apdorojimo 
ir įrašymo techniką.

Pagerinti žiūrovų salės akustines savy
bes leis Japonijos Vyriausybės skiriama 
48.7 min. jenų (per 1.2 min. Lt) negrąžin
tina paskola. Atitinkamą sutartį pasirašė 
Lietuvos užsn. reikalų ministras Antanas

Apie palikimus
Antanas Kramilius (Sydney) gavo 

atsakymą į klausimą, kaip Lietuvoje 
apmokestinami iš užsienio gaunami 
palikimai. Kadangi ši informacija gali bū
ti naudinga ir Australijos lietuviams, spaus
diname laiško ištrauką:

“Jeigu palikimas priklauso 1-os gru
pės giminaičiams (tai broliai, seserys) to
kiu atveju valstybė neapmokestina gauna
mų pajamųjokiu mokesčiu. Jeigu palieka
mas turtas tolimesniems giminaičiams, 
tokiu atveju iki 500,000 litų apmokesti
nama 5%, o virš 500,000 litų apmokesti
nama 10%. Jeigu iškiltų neaiškumų, klaus-_ 

šaičio (1880-1965), Alberto Veščiūno 
(1921-1979), Vytauto Kasiulio (1918) 
paveikslus.

Kolekcionavimo aistrą Mykolas Žilins
kas išsivežė iš Lietuvos: gražių namų Kau
ne ir Abromiškių dvaro savininkas iš pra
džių norėjo papuošti savo gyvenamąją ap
linką. Tačiau vėliau įsitraukė į kolekcio
navimą. Net ir apsisprendęs kolekciją do
vanoti Lietuvai, sunkiai skirdavosi su pa
veikslais, knygomis, nors niekada neabe
jojo savo sprendimo teisingumu. Jo namai 
Berlyne Gneiststrasse 10a buvo pilni 
paveikslų, tad muziejininkai pasistengė 
jubiliejinėje ekspozicijoje, veiksiančioje 
iki gruodžio 5 d., įrengti “Kolekcininko 
svetainę”, primenančią M.Žilinsko namų 
Berlyne aplinką.

Beje, savo namus testamentu mecena
tas padovanojo JAV esančiam lietuvių 
Fondui. Paveldėtojai pardavėjuos naujam 
savininkui, užsibrėžusiam juos pertvarky
ti. Galima vadinti laimingu atsitiktinumu, 
kad senasis namų sargas į remontuojamą 
namą įsileido daug kartų čia matytą iš 
Lietuvos atvykusį Nacionalinio dailės 
muziejaus direktorių Romualdą Budrį ir 
filmo apie kolekcijos pervežimą kūrėją 
Gražiną Sviderskytę. Visus namo kampus 
pažįstančiam R.Budriui pavyko rasti 
palėpėje užsilikusią nedidelio formato 
drobę, ant kurios nutapytas Palangos parką 
primenantis vaizdas. Naujasis paveikslas 
buvo perduotas M.Žilinsko palikimą sau
gančiai galerijai, G.Sviderskytės filmas 
galerijoje bus rodomas nuo spalio.

Ramutė Vaitiekūnaitė, “K.d.”

Valionis ir Kopenhagoje reziduojantis Ja
ponijos ambasadorius Lietuvai Gotar 
Ogawa. Tai jau septintoji Japonijos Vy
riausybės paskola Lietuvos kultūrai ir 
švietimui, nuo 1997 m. skiriama pagal Ofi
cialiosios pagalbos plėtrai programą.

Ambasadorius G. Ogava išreiškė viltį, 
kad ši finansinė parama prisidės prie 
Lietuvos operos ir baleto meno išsaugoji
mo ir augimo. q

kite, aiškinsimės toliau.”
Atsakyme rašoma ir apie mokesčius, 

kuriuos už finansines paslaugas ima kai 
kurie Lietuvos bankai:

“Kas liečia bankų mokesčius, tai šiuo metu 
be jokio mokesčio iš Vilniaus banko galima 
pasimti per vieną dieną 2000 litų. Imant 
didesnę sumą komisinis mokestis 0.5% nuo 
sumos.

Hansa banke per dieną galima pasiimti 
1000 litų, o už didesnę sumą reikia mokėti 
0.6% nuo sumos. Kituose bankuose panašiai. 
Tai lyg ir tiek apie mokesčius, jei iškiltų nau
jų klausimų, klauskite, ieškosime geresnių 
kelių reikalams sutvarkyti".
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Mirė buvęs olimpietis
Tik grjžęs iš Lietuvos gavau laišką iš 

Čikagos, kuriame Stasio Dargio žmona 
Judita pranešė, kad šių metų rugpjūčio 5 
dieną po sunkios ligos Čikagoje mirė jos 
vyras - 76 metų amžiaus Stasys Dargis- 
Darginavičius.

Gyvendamas Melbourne, jis buvo vie
nas iš geriausių lietuvių sporto klubo 
“Varpas” ir to meto australų krepšininkų. 
Stasys buvo žaibiškai greitas, apgaulingai 
vikrus, nepaprastai pavojingas taškų me
džiotojas. Jis buvo ir nepamainomas 
puolėjas. Be Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinės, jis eilę metų žaidė Viktorijos 
valstijos rinktinėje. 1956 metais su 
geriausiu Pietų Australijos žaidėju Algiu 
Ignatavičiumi buvo įtraukti j Australijos 
olimpinę krepšinio rinktinę.

Su a.a. Stasiu Dargiu mus rišo labai 
artima ir gili draugystė. Po karo būdami 
dar skirtingose amerikiečių sargybų ir 
inžinerijos kuopose, jau žaidėm Nurnbcr- 
ge, atstovaudami lietuviams. Vėliau, iš
vykstant į Australiją, už lietuvius žaidėm 
Italijoje. Gi atvykus į Australiją, Stasys Mel
bourne, o aš Sydnėjuje žaidėm savuose 
klubuose ir bendroje lietuvių rinktinėje. 
A.a. Stasio Dargio išvykimas iš Australi
jos į Čikagą paliko labai gilią spragą 
“Varpo” ir visos Australijos krepšinio 
komandose.

Skaityk “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

Trečią dieną buvo pranešta, kad laivas 
pasirengęs išplaukti. Prieš tai visų emigran
tų turėjo būti patikrinta sveikata ir jie 
privalėjo gauti kelionės dokumentus. 
Vargalai nuskubėjo į ligoninę klausti, kaip 
elgtis su Saulučiu.

- Jūs atlikit formalumus, o mažojo 
kortelę atneškit mums. Mes ją čia su
tvarkysim.

- Tai Jūs mandt, kad jis galės keliauti?
-Tkip.
Vargalai pradžiugo. Jei per tris dienas 

vaikeliui nesurado ligos, tai turbūt jis tik
rai neserga. Jaunieji vengrai gydytojai ga
lėjo apsirikti.

Aldona švariai perrengė Linuką ir 
Dainelę. Visi keturi kelias valandas stovė
jo, kol gavo antspauduotas kelionės korte
les ir numerius. Atlikę formalumus, Varga
lai nusiuntė abu vyresniuosius vaikus į blo
ką, o patys nuskubėjo į ligoninę.

- Jūs ketinat tokį vaiką vežti? - pasitiko 
juos iki šiol nematytas gydytojas. - Juk jis 
numirs dar laivui neišplaukus iš uosto,

- Gerai, kad atėjote, - įsiterpė atsiradusi 
vyresnioji sesuo italė. - Jūsų vaiką vežame į 
ligoninę Neapolyje.

Žado netekusi Aldona šnibždėjo:
- Kodėl? Kas jam? Šiandien rytą mums 

sakė...
- Pažiūrėkit patys.
Erdvios palatos baltoj lovelėj Saulu- 

tis gulėjo be gyvybės žymių, visiškai nepa
našus į tą, koks buvo prieš tris dienas. Ma
žas veidelis, juodi lankai apie pusiau pra
viras, bet lyg stiklines akeles.

- Viešpatie, jis miršta, - suaimanavo 
Aldona ir priglaudė kūnelį prie savęs, bet 
nejautė vaiko šilumos.
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A.a. Stasys buvo labai linksmo ir 
draugiško būdo, todėl turėjo čia labai daug 
draugų.

Stasys Dargis-Darginavičius gimė 
1928 metais Palangoje. Iš visos savo šei-
mos tik jis vienas pabėgo į Vakarus. 1952 
metais, po krepšinio rungtynių, jis susi
pažino su Judita ir vėliau ją vedė. 1959 
metais jie išvyko į Čikagą, kur gyveno 
žmonos tėvai. Gavęs darbą “Verson 
Allsteel Press Co”, vėliau tapo skyriaus 
vadovu. Dargių šeima susilaukė dukros 
Vilijos ir sūnaus Eduardo.

Gyvendamas Čikagoje Stasys į aktyvų 
sportą neįsitraukė, tačiau sportu labai 
domėjosi iki pat gyvenimo pabaigos. La
bai domėjosi Australijos ir lietuvių spor
tiniu gyvenimu. Kelis kartus svečiavausi 
vaišingoje Dargių šeimoje, vis kalbėdavom 
apie “Varpo”, Australijos ir lietuvių spor
tinį gyvenimą.

62 metų a.a. Stasys susirgo Parkinso- 
no liga ir nuo jos jis jau neatsigavo. Nors 
ir sunkiai valdydamas ranką, jis su ma
nim visą laiką susirašinėjo, klausė žinių 
iš Australijos ir sveikindavo buvusius 
draugus.

Rugpjūčio 9 dieną po pamaldų šv. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje a.a. 
Stasys Dargis buvo palaidotas Čikagos šv. 
Kazimiero kapinėse.

Gili ir nuoširdi mano ir visų a.a. Stasio 
draugų užuojauta žmonai, vaikams ir 
visiems jų artimiesiems.

Ilsėkis, mielas Drauge, amžinoje ra
mybėje, o tavo atmintis ilgai liks mumyse.

Antanas Laukaitis

- Arnoritejį palydėti į ligoninę? - išgir
do seserį taip paprastai klausiančią, lyg 
teirautųsi, ar lauke nelyja.

- Žinoma, kad važiuosiu, - ištarė Aldo
na nesavu balsu. - Kodėl mums niekas 
nepranešė, kad jis blogėja? Kodėl visi kas 
kartą tvirtino, kad jam gerai, kad sveikas?

- Niekas netvirtino, kad vaikas sveikas.
Ambulatorijos mašina atvažiavo po 

kelių minučių. Aldona norėjo Saulutį per- 
vystyti. Sesuo padavė štampuotus ligoninės 
vystyklus.

- Aš turiu savo, daug minkštesnius.
- Pacientams neleidžiama vilkėti savo 

drabužiais.
Pervystomas kūnelis galėjo priklausyti 

lėlei, ne gyvam kūdikiui. Kai glausdama 
prie savęs gyvybės ženklo nerodantį vai
kelį Aldona lipo į mašiną, čia pat stovėjęs 
Vytautas ramino, kad nesirūpintų Linuku 
ir Dainele.

Mašina sustojo prie didelio pastato. 
Lydinti sesuo paaiškino:

- Neapolio universiteto klinika pati 
geriausia miesto ligoninė.

Deja, šioje ligoninėje nebuvo vietų, ir jie 
nuvažiavo kažkur toliau į priemiesčius. 
Sustojo prie aukštos akmenų tvoros su 
užrašu ant vartų; “Ospedale riuniti per 
bambini malati del Santo Buono”.

Atvykėlius pasitiko senyva vienuolė ir, 
pasikeitusi keliais žodžiais su Bagnoli 
seserimi, nusivedė į nedideliame vienaaukš
čiame namelyje esančią raštinę ir priėmi
mo kambarį. Jų laukė ligoninės vyriausia
sis gydytojas, vienuolės pavadintas profe
soriumi. Šis senyvas baltais plaukais ir 
pavargusiu veidu žmogus iš tolo neprilygo 
Bagnoli ligoninės šefui. Atvykėlius sutiko 
.mandagiai. Deja, vokiškai jis kalbėti

Nuotraukoje - buvusieji Australuos lietuviai Čikagoje. Iš dešinės: Stasys Dargis, Jomas 
lietukas, Rimas Jasiūnas (visi jau mirę) ir Antanas Laukaitis.

Aptartas 2005 m. sporto biudžetas
(BNS). Rugsėjo 29 d. Kūno kultūros ir 

sporto departamentas (KKSD) Vilniuje 
surengė pasitarimą su Lietuvos savivaldy
bių sporto padalinių vadovais. Metams 
baigiantis KKSD gen. direktorius Vytas 
Nėnius pristatė planuojamą 2005 m. sporto 
biudžetą. Pastaruosius metus Lietuvos 
sporto biudžetas, nors nežymiai, bet nuo
sekliai augo. Tokia tendencija turėtų išlikti 
ir kitais metais. 2004 m. kūno kultūrai ir 
sportui buvo skirta per 31 mln. Lt, o 2005 
m. ši suma turėtų siekti bemaž 37 mln. Lt.

Daugiau, pasak VNėniaus, ateinančiais 
metais planuojama skirti lėšų sporto bazių 

nemokėjo, o Aldona nesuprato itališkai. 
Lydėjusi sesuo pasisiūlė būti vertėja, bet 
profesorius, sužinojęs, kad Aldona kalba 
prancūziškai, atsisakė sesers paslaugų. 
Paliepęs vaikelį išvystyti, nedaug į jį težiū
rėjo, bet prašė motinos pasakoti, kas nutiko, 
nuolat Aldonos teiravosi. Pagaliau konsta
tavo:

- Kaip pati manote, vaikučio padėtis 
kritiška. Per daug staiga jis neteko vandens. 
Jau prieš dvi ar tris dienas reikėjo jam dirb
tinai suleisti vandens. Tegul jis čia pasilie
ka, stebėsime jo būklę. Nuo ryto iki vakaro 
Jums reikės būti prie jo. Tik naktį, deja, 
negalime čia Jūsų laikyti.

Atėjo kita vienuolė, paėmė Saulutį, 
ranka parodė per langą kitą pastatą. Aldona 
liko susitarti su lydėjusią seserimi dėl grį
žimo į stovyklą. Šioji paaiškino, kad pa
vakary grįždami sustos Aldonos pasiimti.

- Čia būsim aštuntą valandą. Laukite 
prievartų.

Susitarusi dėl grįžimo, Aldona nuėjo į 
vienuolės parodytą seną ir apleistą pasta
tą pas Saulutį. Viduje jautėsi drėgmė, nuo 
tamsių sienų luposi dažai. Reikėjo pereiti 
keletą nejaukių kambarių, pristatytų vie
na šalia kitos lovelių. Jose gulėjo maži, 
senais raukšlėtais veidais, nenormaliai di
delėmis galvomis, išdžiūvusiais kūneliais 
vaikai.

Saulutį paguldė trečiame aukšte. Prie 
jo priėjo dvi vienuolės. Vienajam suleido 
didelį švirkštą vandens ir mažesnį vaistų, 
kita į burnelę įlašino vaistų, pervystė ir 
rankų judesiu parodė Aldonai, kad liktų 
priėjo. Abi meiliai nusišypsojo ir linkte
lėjusios išėjo iš kambario.

Po valandėlės, lydimas dviejų gydyto
jų ir vienuolės, atėjo profesorius. Sustojęs 
prie Saulučio, profesorius kažką paaiški
no savo palydovams, bet Aldona nesupra
to, ką jis sakė. Grupei nueinant, moteris 
gydytoja pasiliko prie Aldonos ir pakal- 

renovacijai ir statybai - apie 10 mln. Lt. Per , 
4 mln. iš jų turėtų atitekti Kauno Dariams ir 
Girėno stadiono renovacijai, universali!iam 
maniežui “Sportima” - apie S'mlP.iPt, ((Klai
pėdos dviračių trekui - 500,000Lt-Tkip p pat 
lėšų turėtų būti skirta Šiaulių, Panėvėž;ž/o 
bei Alytaus sporto bazėms. Skirstant Kulul- 
tūros ir sporto rėmimo fondo lėšas, didžiauu- 
siu prioritetu taip pat išliks miestų ir rajjo
nų sporto bazių renovacija. Be to, amot 
KKSD vadovo, kitais metais didės finaan- 
savimas ir kūno kultūrai - vaikų užimtummui 
ir vasaros stovykloms, bus surengtos 1 VII 
pasaulio lietuvių sporto žaidynės. q

i- ujr.v iihj) uiil ,'mioe .abit liaibiil

bino prancūziškai:
- Sakyčiau netiesą, jei bandyčiau ji jus 

tikinti, kad vaikučiui negresia pavojvjus. 
Galbūt jis susirgo, kai pakeitėte maisistą. 
Vokiškas kūdikių maistas gaminamaas iš 
rauginto pieno, mūsiškis - kitoks. Tikririau- 
siai jūs nepratę prie mūsų kaitros. Tačiau 
neverta ieškoti ligos priežasčių, dabanr tu
rime stengtis jį gelbėti. Esu mačiusi ir r dar 
sunkesnių ligonių, kurie pasveiko. ŠŠitoj 
ligoninėj visko trūksta, bet joje dirba f ge
riausi specialistai, ypač mūsų profesoririus. 
Darysime viską, kas tik įmanoma.

Ambulatorijos automobilis atvažiaiavo 
kaip buvo žadėta. Aldoną prie stovykklos 
vartų pasitiko Vytautas. Jis nežinojo, kaada 
ji grįš, todėl, pavalgydinęs vaikus ir nnu- 
siuntęs juos į bloką, atėjo jos laukti.

- Įdaviau Linukui tavo vakarienę, kkad 
parneštų ir palaikytų, kol sugrįši. BBus 
atšalusi, bet vis viena pasistenk suvalgylyti.

Vaikams užmigus, Aldona vėl išėjo o su
sitikti su Vytautu. Abu pavaikščiojo o po 
rajoną, pasėdėjo ant suolelio.

- Jei jis išgyvens šią naktį, tai pasveikiks, - 
kartojo Aldona gal jau dešimtą kartą. ■. - Jei 
tik jis išgyvens šią naktį...

- Tiri būti viskam pasirengusi, brangigio- 
ji. Jei vargšas mažytis neatsigavo, kai ji jam 
suleido vandens ir vaistų, daug vilties tine
galime turėti. Daugeliui šeimų tenka p pa
tirti netektį. Reikia nelaimę priimti ir r to
liau gyventi. Tiri būti pasirengusi...

- Ne, - priešinosi ji, - ne!
Ryte bloko seniūnė pranešė, kad skakam- 

bina Santo Buono gydytoja. Ji pranešė, k kad 
Saulučio būklė nepasikeitė. Aldona driar 
paprašė paskambinti ir Hudičiui, stovykklos Į 
vyriausiajam gydytojui, kad leistų Aldonunai 
vėl pasinaudoti ambulatorijos mašinina. 
Daktarė pažadėjo. Po valandos mašišina 
laukė prie ligoninės.

Saulutis atrodė dar blogiau.
Tęsinys kitame MP P Nr.
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Australijos lietuvių sporto išvykos 2005
Ateinančiais metais Australijos klubų sportininkai turės galimybę dalyvauti keliose 

tarptautinėse sporto žaidynėse.
VII Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks Lietuvoje 2005 m. birželio 30 - 

liepos 3 dienomis, ir jau dabar gan daug Australijos sportininkų žada jose dalyvauti. Gal 
sudarysime 3 ar 4 krepšinio komandas (jaunių, vyrų, moterų). Kaip ir anksčiau, žaidynėse 
bus maždaug 20 sporto šakų, kuriose ir kiti Australijos sportininkai galės dalyvauti. ALFAS 
tikisi, kad sportininkų apgyvendinimas bus parūpintas.

Prieš vykstant į žaidynes Lietuvoje, pradedant maždaug birželio 18 d., ALFAS 
i organizuoja trumpą kelionę per Šiaurės Ameriką aplankyti lietuvių bendruomenes 
' Toronto, Cleveland ir Chicago ir gal sužaisti draugiškas krepšinio rungtynes.

Liepos 22 - 31 d. vyks Pasaulio Veteranų Žaidynės, Edmonton, Kanadoje. 
Australijos Lietuvių veteranų (virš 50 metų amžiaus) krepšinio komanda, kuri iškovojo 
aukso medalį Melbourne 2001 metais, ruošiasi šiai kelionei ir tikisi vėl stipriai ginti savo 

į laimėtą titulą. Jau dabar komandą su rėmėjais sudaro 20 žmonių. Po žaidynių dauguma 
veteranų sportininkų žada padaryti ekskursiją per vakarų Kanadą.

Dėl šių išvykų tarsimės per 54-tą Sporto Šventę Melbourne gruodžio mėnesį, bet 
sportininkai, kurie nori dalyvauti, gali ir dabar pranešti ALFAS per savo klubų valdybas.

Norint gauti išsamesnę informaciją, prašome susisiekti su sekančiais ALFAS nariais 
arba atsiųsti klausimus e-mail: alfas_australia@hotmail.coni

Rimas Mickus, mob. tek: 0409 804 435, tek: (03) 9458 1840.
Arūnas Skimbirauskas, mob. tek: 0414 559 220, tek: (03) 9439 3043.

ALFAS Valdyba

Australian / Lithuanian International 
Sports Events 2005

Next year there will be a number of opportunities for members of clubs in Australia to 
travel overseas and compete in a number of international sporting events.

The 7th World Lithuanian Games will be held in Lithuania between 30th June 
and 3rd July 2005. Even at this early stage there has been a large number of people 
expressing a very keen interest to participate. It seems possible that Australia might have 
3 or 4 basketball teams made up of juniors, men and women. As in previous games, there 
will be at least 20 other sports for people to participate in. ALFAS anticipates that 
accommodation will be provided by the organizers during the games.

Prior to Lithuania, commencing about 18th June 2005, ALFAS is hoping to organize 
a short tour through North America taking in Toronto, Cleveland and Chicago. It will be 
an opportunity to meet the Lithuanian community in these cities and perhaps play a 
.number of friendly matches.

Between July 22nd and 31st, 2005 the World Masters Games arc being held in 
Edmonton, Canada. The Australian I Lithuanian men’s 50+ team which won the gold 
medal in Melbourne in 2001 is entering the team again and going to Edmonton to defend 
their title. So far, the team with its supporters has a group of 20 people going. A number 
of these will be going to North America, Lithuania and then making their way across to 
Edmonton for the World Masters Games. A tour of Western Canada is being arranged 
after this event winds up.

Much of this will be discussed during the Sporto Šventė in Melbourne this year. 
However, anyone keen to attend any of the above events please let ALFAS know via your 
club.

For futhcr information please contact the following ALFAS committee members or 
send an e-mail with your questions to alfas_australia@hotmailo.com

Rimas Mickus, mob. ph.: 0409 804 435, home ph.: (03) 9458 1840.
Arūnas Skimbirauskas, mob. ph.: 0414 559 220, home ph.: (03) 9439 3043.

: sdrib sįoį io ALFAS

Pranešimas Melbourne Pensininkų S-gos norioms
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, spalio 12 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose. 

Jau bus galima užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms, kurios rengiamos gruodžio 14 dieną, 
ii vai. Lietuvių Namuose. Valdyba

Rašinių konkursas
lOViiflObiA J ■ iii, *

i ^Poezija ir apysakos
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba, minint lietuvių kalbos ir knygos metus, 

skelbia rašinių konkursą. Kviečiame besidominčius parašyti poezijos (eilėraščių) 
arba trumpas apysakas:

Lietuvių kalba apie lietuvišką temą, arba
Lietuvių kalba apie australišką temą, arba
Anglų kalba apie lietuvišką temą.
Ypatingai kviečiame dalyvauti jaunimą, kuris lanko lietuvių kalbos kursus. 

Premijos bus skirstomos pagal sekančias amžiaus grupes:
Vaikai iki 13 metų amžiaus - 2 premijos po $20, 2 po $10;
Paaugliai nuo 13 iki 18 metų amžiaus - 2 premijos po $40,2 po $20;
Virš 18 metų amžiaus (amžiaus ribų nėra) - 2 premijos po $50 (sąskaita 

Melbourno Lietuvių Klubo bare).
Rašinius vertins trijų asmenų komisija. Bus bandoma premijuotus rašinius 

atspausdinti.
Rašiniai turi būti atsiųsti Apylinkės Valdybai iki lapkričio S dienos sekančiu 

adresu: Birutė Prašmutaitė, 2/6 Niki Court, East Bentleigh, VIC 3165.
Premijos bus įteiktos per Parapijos mokyklos mokslo metų užbaigimą gruodžio

5 dieną. ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

JAUNIMO VAKARAS 
YOUTH CONCERT

(To be held Dec. 29th at 7:30 pm)

Preparations begin in earnest!
Anyone under (approx) 30 yrs of age (especially school-age children) who 

has a connection to the Lithuanian community is invited to be part of the wildest, 
craziest show this Šventė. If you want to get involved, now is the time!

Victoria
Initial information session & workshop.
Sunday, 12th September, l-5pm.
Upstairs at Melbourne Lithuanian Club.

Rehearsal
Saturday, 18th September. Time TBA.
Upstairs at Melbourne Lithuanian Club.

Adelaide, Sydney, Brisbane, Canberra
Start making your plans now! Representatives in these major communities 

around Australia have been contacted and will shortly be announcing their own 
preparation events.

Pre-register your interest by contacting Gintaras Radzivanas 
gintaras@aljs.org -+- 0407-985-751
Coming up... Lietuviškas Idol
That’s right, each community will be asked to select a representative to 

compete in the final, to be held as part of Jaunimo Vakaras. Keep an ear to the 
ground as heats will take place soon in major communities.

Praneškite savo vaikams ir anūkams apie šį nuostabų vakarą! Jie 
turėtų suprasti, kad šis vakaras skirtas jaunimui, jaunimo sukurtas ir jaunimui 
aktualiomis temomis. Jei kas nors iš jaunimo nedrįsta dalyvauti, prašome 
paprašyti, kad jie susisiektų su programos vadovu Gintaru Radzivanu, kuris 
paaiškins vakaro formatą.

Liet. Kooperatinės Kredito D-jos “Talka” Sydnėjaus skyrius 

kviečia į Metinį Skyriaus susirinkimą
kuris įvyks sekmadienį, spalio 17 dieną, 230 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 16-18 East 
Terrace, Bankstown.

DIENOTVARKĖJE:
1. Skyriaus veiklos apybraiža.
2. Centro Valdybos atstovo apžvalga.
3. Klausimai ir sumanymai.

“Talka” - tai Jūsų Draugija - paskolos, investicijos ir perlaidos į Lietuvą - Jūsų 
problemų išsprendimas. Laukiame visų

Elė Kains, “Talkos” Sydnėjaus skyriaus vedėja 
Pastaba: primename, kad spalio 17 d. skyrius bus atdaras tik nuo 12.30 vai. iki 2 vai. p.p.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie lankė mano vyrą - a.a. Stasį 

Abromavičių namuose ir ligoninėje. Ačiū tiems, kurie dalyvavo Jo 
laidotuvėse, choro “Daina” giedoriams ir vargonininkui.

Dėkoju už švelnius žodelius, tartus kapinėse, ir užuojautas, pareikštas per 
spaudą ir asmeniškai, už gražias gėlytes. Dėkoju Lietuvių Klubo šeimininkei už 
paruoštas šermenis.

Taip pat dėkoju visiems artimiesiems, kurie rado valandėlę laiko pabūti su 
manim ir mane paguosti.

Ona Abramavičienė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks š.m. spalio 17 dieną, sekmadienį, 

1130 vai. St. Joachims’s bažnyčioje, Lidcombe.
Parapijos Komitetas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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LR Seimo rinkimai Sydnėjuje
Šių metų spalio 10 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo 

rinkimai.
Sydnėjuje LR piliečiai galės balsuoti sekmadienį, spa

lio 10 dieną, nuo 13 vai. iki 17 vai. Lietuvių Klube Bankstowne. 

. Canberroje LR piliečiai balsuos paštu. Dėl balsavimo 
paštu skambinkite Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininkui 
Viktorui Martišiui tel.: 6247 7477.

Brisbanėje LR piliečiai balsuos paštu. Dėl balsavimo paštu skambinkite 
Brisbanės Apylinkės Valdybos pirmininkei Gailai Bagdon tel.:3832 1591.

Viktoras Šliteris
LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje

Australijos Liet. Bendruomenė Sydnėjuje
(Australian Lithuanian Community - Sydney, Inc)

Remiantis Australijos Lietuvių Bendruomenės Statuto ir NSW Inkorporacijos 
Nuostatais, Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šaukia

Metinį (AGM) Susirinkimą
sekmadienį, spalio 10 d., 2 vai. p.p. Liet. Klube Bankstowne (viršutinėje salėje) 

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas, mirusių Bendruomenės narių pagerbimas;
2. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo pristatymas;
3. Pirmininko pranešimas;
4. Iždininko raportas;
5. Papildomų narių į Apylinkės Valdybą rinkimas;
6. Sydnėjaus atstovų į Krašto Tarybos suvažiavimą Melbourne (šių metų 
gruodžio 28-31 dienomis) rinkimas;
7. SLIC atstovų pranešimas.

Norinčius kandidatuoti į ALB SydnėjausApylinkės Valdybą, prašome užpildyti 
pareiškimus. Pareiškimų formas jau dabar galite gauti Klube, pas Apylinkės 
Valdybos pirmininką Vytautą Deikų.

Per susirinkimą bus renkamas 2004/2005 metų NARIO MOKESTIS.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti susirinkime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus j

54-q Sporto Šventę,
kuri įvyks š. m. gruodžio 27-31 dienomis Melbourne.

54-osios Sporto Šventės šeimininkai - Melbourne sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

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

Paskutinis Balius
Šeštadienį, spalio 9 d.

Pradžia - 7.30 vai. vakaro 

Linksmas orkestras - 
dvi programos 

Kaina - $25, įskaitant vakarienę

Vietas prašome užsisakyti ir bilietus nusipirkti iš anksto
iki ketvirtadienio, spalio 7 dienos,

Klubo Raštinėje

KVIEČIAME IR LAUKIAME VISŲ

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Laikinas darbas Melbourne Liet. Klubo Bare
Melbourno Lietuvių Klubas ieško darbininkų, galinčių laisvu laiku padėti p. 

Rūtai Kemėšytei prižiūrėti mūsų svečius. Jums bus atitinkamai atlyginta už 
išdirbtas valandas ir Jūs būsite supažindinti su pagrindiniais baro aptarnavimo 
reikalavimais.

Šių metų gale Melbourne vyks Lietuvių Dienos. Ypatingai mes ieškome 
pagalbos gruodžio 26-tą, 27-tą, 28-tą, 29-tą, 3Otą ir 31-tną. Jūs, pHdfefltttfll KlUbūi 
prižiūrėti Lietuvių Dienų svečius, prisidėsite prie Melbourno lietuvių bendruo
menės veiklos ir įsigysite baro aptarnavimo praktikos.

Daugiau informacijos galite gauti skambindami Rūtai Kemėšytei, tel.: (03) 
9346 9605. Taip pat galite kreiptis šiuo e-mail adresu: ruthl2@tpg.com.au

MLK Valdyba

Š.m. spalio 31 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose Bankstowne ruošiamas

ilgamečio “Mūsų Pastogės” redaktoriaus, žurnalisto ir poeto

Vinco Kazoko
20-ųjų mirties metinių 

paminėjimas
Apybraižas skaitys dr. Vytautas Doniela ir poetas Juozas 

Alutis Jūragis.
Meninę dalį išpildys choras “Daina”, solistė Gražina 

Hurba, pianistas dr. Ramutis Zakarevičius, deklamuotojai: 
dr. Liuda Apinytė-Popenhagen, Gintaras Janulevičius, 
Vytautas Juška, Ona Maksvytienė, Jadvyga Viliūnienė ir 
raudotojos: Ida Barilienė, Elvyra Belkienė, Lilė Gaidžionienė 
ir Martina Reisgienė. Garsą ir šviesas tvarko Kęstutis Ankus.

Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti.
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

jazminu Cininas
Parodoje “New Wave” kartu su kitais dailininkais.

Atidarymas - ketvirtadienį, spalio 7 dieną, 6-8 vai. 
vakaro, Port Jackson Press Print Room, 59-61 Smith 
Street, Fitzroy, Melbourne.

Paroda veiks nuo spalio 7 iki lapkričio 6 dienos.

Socialinės Globos Moterų Draugijos 
Melbourne pranešimas

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne kviečia visas nares ir prijau
čiančias į popietę, kuri įvyks sekmadienį, spalio 17 dieną, 1 vai. po pietų Moterų 
seklyčioje. Tik ką sugrįžusi iš Lietuvos p. Dana Binkis papasakos savo įspūdžius. 
Po to pasivaišinsime kavute ir skaniais pyragaičiais.

Nijolė Kairaitienė, sekretorė

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

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. 
Ibi.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

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

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. 39, 2004.10.08, psl. 8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:ruthl2@tpg.com.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0001
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0002
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0003
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0004
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0005
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0006
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0007
	2004-10-08-MUSU-PASTOGE_0008

