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Lietuvių kalbos ir kultūros kursai VDU Seimo rinkimų rezultatai
Suskaičiavus 96.50% rinkėjų balsų 

daugiamandatėje rinkimų apygardoje 
(1960 iš 2031 rinkimų apylinkių), rinki
muose pirmauja Viktoro Uspaskicho va
dovaujama Darbo partįja, surinkusi 29.11 
% rinkėjų balsų.

Antroje vietoje stovi A.Brazausko ir 
A.Paulausko koalicija “Už darbą Lietuvai” 
-20.73% balsų.

Trečią vietą užima Tėvynės sąjunga - 
14.11% balsų.

Kitos partijos, kurios kol kas peržengė 
5% slenkstį, yra: Rolando Pakso koalicija 
“Už tvarką ir teisingumą” -11.61%, Artū
ro Zuoko Liberalų ir centro sąjunga - 
8.59%, Kazimiros Prunskienės Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos partijų sąjun
ga-6.82%.

Darbo partija gali pretenduoti j trečdalį 
Seimo narių mandatų, skirstomų pagal 
rinkimų daugiamandatėje apygardoje 

rezultatus. Tačiau gauti absoliučią dau
gumą mandatų jai greičiausiai nepavyks 
dėl prastesnių balsavimo rezultatų vien
mandatėse apygardose.

“Jie turėtų gauti daugiau kaip trečdali 
mandatų, bet balsavimo vienmandatėse 
apygardose rezultatai šį skaičių gali pako
reguoti”, - sekmadienį naktį surengtoje 
spaudos konferencijoje teigė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas. “Darbo partijai gali 
būti sunku kovoti dėl absoliučios daugumos. 
20-40 % mandatų - tokia prognozė, o tiks
lesni skaičiai priklausys nuo to, kaip jiems 
seksis antrajame rate”.

Anot Z. Vaigausko, tiksliai pasakyti, 
kiek kuri rinkimuose dalyvaujanti partija 
gaus mandatų, sunku. Mat rinkimuose 
sėkmingai pasirodžiusioms politinėms jė
goms dar teks paskirstyti balsus tų partijų, 
kurios neįveikė būtino 5% barjero. □

Keturių savaičių intensyvūs lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai Į Vytauto Didžio
jo Universitetų Kaune sutraukė daug lietuviškos kilmės jaunimo iš viso pasaulio. Metų 
pradžioje “Mūsų Pastogės” puslapiuose buvo išspausdintas kvietimas jaunimui, 
norinčiam pramokti lietuvių kalbos, vykti į šiuos kursus. Apie tai, kaip vyko vasaros 
kursai, skaitykite kursų koordinatorės Ugnės Mišeikaitės straipsnyje “M.P.” psl. 5. 
Nuotraukoje - kursų dalyviai 'frakuose.

Vytautas _ - _ ___ - _
Donieia Lietuvos įvykių apžvalga

ES milijardai 
pakėlė Lietuvos 

biudžetą
(ELTA). Pla

nuojama, kad kitų 
metų valstybės biu
džeto pajamos kartu 
su Europos Sąjun
gos (ES) lėšomis 

sieks 15.653 mlrd. litų, arba 23.7% būsimo 
bendrojo vidaus produkto (BVP).

Biudžeto išlaidos (įskaitant dotacijas ir 
kompensacijas savivaldybių biudžetams) 
turėtų siekti 17.463 mlrd. litų - apie 2 
mlrd. litų daugiau nei šiemet, pranešė 
Vyriausybės spaudos tarnyba.

“Tai - rekordiškai didelis biudžetas, be 
abejo, mes turime galimybių finansuoti dau
giau atskirų sektorių’’, - teigė premjeras Al
girdas Brazauskas. Pasak jo, esminiai biu
džeto pokyčiai susiję su Lietuvos naryste ES. 
Iš Europos Sąjungos Lietuva gaus 2.676 
mlrd. litų ir jai sumokės 766 min. litų.

Socialinei apsaugai 2005 metų biudžete 
planuojama skirti 1.081 mlrd. litų. 153.6 
mln. litų, arba 16.6% daugiau nei šiemet. 
Žemės ūkiui 2005 metais numatoma 
skirti 1.832 mlrd. litų, arba 416 mln. litų 
daugiau. Gynybai numatoma skirti 1.242 
mlrd. litų, arba 7.9% biudžeto. 7.6% visų 
biudžeto išlaidų planuojama skirti vieša
jai tvarkai ir visuomenės apsaugai - iš viso 
1.187 mlrd. litų.

Gyventojų rubliniams indėliams atkur
ti skiriama 105 mln. litų. “Tačiau yra 
tikimybė, kad, kaip ir kasmet, taip ir kitąmet 
bus galimybių grąžinti lėšų daugiau nei 
planuojama”, - sakė finansų ministras.

Prognozuojama, kad savivaldybių 

biudžetų pajamos 2005 metais sudarys virš 
4 mlrd. litų. Palyginti su 2004 metais, jos 
turėtų didėti 4.2 %.

Mažėja kliūtys Lietuvos 
pilietybės išsaugojimui

Kaip pabrėžia Lietuvos radijas, besi
džiaugiant tuo, kad užsienyje gyvenantys 
trečiosios-ketvirtosios kartos lietuviai 
veržiasi gauti lietuviškus pasus, į užsienį 
išvykę Lietuvos piliečiai dažnąi nežino, 
kad dvigubos pilietybės įstatymas galioja 
jau antrus metus. Iki tol turėti dvi pilietybes 
Lietuvos įstatymai neleido.

įstatymo autorius Arminas Lydeka 
Lietuvos radijui sakė, kad dvigubos pilie
tybės įstatymas sukurtas norint paskatinti 
žmones neatsižadėti lietuviško paso. Lie
tuviui gavus antrą pilietybę, jis taip pat 
išlaiko Lietuvos pilietybę. Todėl antros 
pilietybės “slėpti” nereikia.

Arminas Lydeka Lietuvos radijui sakė, 
kad prašymą palikti Lietuvos pilietybę 
turėtų rašyti tik tie žmonės, kurie dirba už
sienio valstybės specialiosiose tarnybose, 
o tokių žmonių yra vos keli. Kitokį darbą 
dirbantiems žmonėms rašyti prašymo 
palikti pilietybę nereikia. Jiems lietuviškas 
pasas pagal įstatymą priklauso nepaisant to, 
kad jie yra kitos valstybės piliečiai.
Irakas: kaip ilgai liks lietuviai?

(BNS). Lietuvos karių išvedimo iš Irako 
laiką lems trys veiksniai - Seimo spren
dimai, Jungtinių Tautų įgaliojimai bei 
saugumo padėtis šioje Azijos valstybėje.

Iki sakė Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. Jis komentavo Lenkijos 
ministro Jerzy Szmajdzinski pareiškimą, 
jog Lenkija savo karius iš Irako išves iki

Nukelta į 2 psl.

Galvojama apie koalicijas
Socialdemokratų ir socialliberalų 

koalicijos lyderiai Algirdas Brazauskas ir 
Artūras Paulauskas neatmetą galimybės 
po Seimo rinkimų sudaryti koaliciją su 
Viktoro Uspaskich’o Darbo partija, ta
čiau mato šansų sudaryti ir “vaivorykštės” 
koaliciją.

A.Brazauskas teigė, kad socialdemo
kratų ir socialliberalų koalicija, kuri galų 
gale gautų apie 20% rinkėjų balsų, gali 
koaliciją sudaryti ne tik su Darbo partija, 
bet ir su kitoms politinėmis jėgomis. Anot 
premjero, tai priklausys “nuo rezultatų”.

A.Brazauskas tikina, jog “stengsis 
formuoti tokią koaliciją, kad būtų užtik
rintas politikos tęstinumas” bei pabrėžia, 
kad koaliciją sudarys su tais, kurie labiau

V Uspaskich gal bus Min. Pirmininkas
Seimo rinkimuose pirmaujančios Dar

bo partijos lyderis Viktoras Uspaskich ti
kina, kad nebūtų “pats blogiausias” Vyriau
sybės vadovas. Anot jo, pagrindinė priežas
tis, kodėl Darbo partija pirmauja - tai ak
tyvi rinkiminė kampanija, be to, partija 
“turi nemažai specialistų". Jis mano, kad 
“pas konservatorius nebūtų net 5 žmonių 
profesionalų kėdėms užpildyti”, tuo tarpu 
Darbo partijoje yra pakankamai daug, nors 
ir nežinomų, specialistų.

V.Uspaskich vos prieš metus savo 
įkurtą Darbo partiją įvardija kaip “naują 
provakarietišką politinę jėgą”, kuri propa
guoja demokratiją, modernizaciją.

Kaip balsavo Sydnėjuje:
Vienmandatėje apygardoje (už vieną 

kandidatą) partijų atstovai balsų gavo tiek: 
Tėvynės Sąjunga (I. Degutienė) 27 
Uspaskich’o Darbo partija 1 
Zuoko liberalcentristai 4
Brazausko socialdemokratai 2 
Socialdemokratų sąjunga 3
Pakso liberaldemokratai 2
Tautininkai 1 

palaiko socialdemokratų ir socialliberalų 
principus. Seimo pirmininkas A.Paulaus- 
kas taip pat tikina, kad pagrindinis 
koalicijos partnerių pasirinkimo būdas bus 
pagal “partijų programines nuostatas”.

Paklaustas dėl galimos koalicijos su 
Darbo partija, dabartinio parlamento va
dovas taip pat teigė, jog tai priklausys nuo 
rinkimų rezultatų. “Visi kurie norės su mu
mis sudaryti koaliciją, jų prašymai bus įver
tinti”, - dėstė jis.

A.Paulauskas nenorėjo prognozuoti 
rinkimų rezultatų, tačiau teigė manantis, 
kad skirtumas tarp Darbo partijos bei 
socialdemokratų ir socialliberalų koalicijos 
“gali būti ir mažesnis”.

ELTA

Jis išdėstė ir pagrindines politines 
gaires, kurių laikysis Seimo rinkimus 
laimėjusi Darbo partija. Anot jo, užsienio 
politika išliks panaši, tačiau suaktyvės 
bendradarbiavimas su Europos Sąjunga ir 
NATO, su artimiausiais kaimynais bus 
palaikomi geri santykiai.

Vidaus politikoje bus vykdoma valdžios 
decentralizacija, kad patys žmonės galėtų 
kuo labiau kontroliuoti politinius procesus.

Jo teigimu, taip pat ruošiamasi skirti 
didelį dėmesį mikroekonomikai.

Antrajame rate, kuris vyks spalio 24 d., 
vienmandatėse apygardose Darbo partija 
tikisi gauti 40% rinkėjų balsų. ELTA

Daugiamandatėje apygardoje (pagal par- 
tijų sąrašus) partijos balsų gavo tiek:

Ozolo Nacionalinė Centro partija 2
Uspaskich’o Darbo partija 1
Brazausko-Paulausko koalicija 3
Tėvynės Sąjunga 26
Pakso koalicija 2
Zuoko liberalcentristai 4
Thutininkai 1
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p?Ss Trumpai iš visur Puikus diskas apie Lietuvos krepšinį
♦ Spalio 3 d. Be
verly Hills, Kali
fornijoje, mirė 77 
metų amžiaus ki
no aktorė Janet 
Leigh, ypač išgar
sėjusi savo vaid
meniu 1960 m. 
pastatytame Al
fred Hitchock 
filme “Psycho”.

♦ Spalio 4 d. du amerikiečių mokslinin
kai, Richard Axel ir Linda Buck, laimėjo 
2004 melų Nobelio medicinos premiją už 
tyrinėjimus išaiškinant žmogaus uoslės 
pojūčio fiziologiją. Sekančiomis dienomis 
buvo paskelbti kiti Nobelio premijų lai
mėtojai. Trys amerikiečiai dalinosi fizikos 
premiją: David Gross, David Politzer ir 
Frank Wilczcck. Jie tyrinėjo jėgas, vei
kiančias atomo branduolio viduje.
Nobelio chemijos premiją dalinosi irgi trys 
mokslininkai: amerikietis Irwin Rose ir Iz
raelio Aaron Cicchanovcr bei Avran Hersh- 
ko. Jie tyrė procesą, kurio pagalba žmo
gaus kūnas išaiškina ir sunaikina kenks
mingus proteinus, apsigindamas nuo ligų.
♦ Spalio 7 d. Švedijos Akademija paskyrė 
2004 m. Nobelio literatūros premiją austrų 
rašytojai Elfriede Jelinek. Sekančią dieną 
paskelbta taikos premijos laimėtoja - Ke
nijos gamtos apsaugos veikėja Wangari 
Maathai. Jos vadovaujama organizacija pa
sodino apie 30 milijonų medžių Afrikoje, 
vėl atželdindama dėl beatodairiško medžių 
kirtimo beveik išnaikintus miškus.
♦ Spalio 7 d. musulmonų sunitų minia su
sirinko Multan mieste Pakistane paminėti 
savo nužudytą religinį lyderį Azam Tariq 
jo mirties metinėse. Teroristų išsprogdinta 
automobilyje paslėpta bomba užmušė 40 
žmonių ir sužeidė virš 100. Dabar Pakista
no vyriausybė uždraudė visas religines

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

2005 metų pabaigos, kai baigsis Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 1546-ojoje rezo
liucijoje nustatytas politinės valdžios per
davimo laikotarpis.

“Mes orientuojamės į Seimo sprendimą, 
sankcionavusį mūsų karių dalyvavimą misi
joje Irake iki kitų metų pabaigos ir Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas”, - sakė 
jis. “Be to, sunku prognozuoti, kokia bus reali 
saugumo padėtis Irake po sausį įvyksiančių 
rinkimų, ir kokios tai turės įtakos tarptau
tinės bendruomenės ir mūsų sprendimams ”, 
- sakė L.Linkevičius.

Į Iraką nusiuntusi 2,5(X) karių, Lenkija 
vadovauja 6,(XX) karių tarptautinei divizijai, 
kurioje yra ir apie 50 Lietuvos karių.

L.Linkevičiaus teigimu. Krašto apsau
gos ministerija svarsto galimybę dalyvauti 
NATO vadovaujamoje I rako saugumo pa
jėgų mokymo misijoje. Rugsėjį JAV amba
sadorius prie NATO Nichol Bums para
gino visas Aljanso valstybes aktyviai prisi
dėti prie irakiečių mokymo misijos.

Baltijos valstybės neskolingos 
Rusijai

(ELTA). Rusijos atstovų keliamas tur
tines pretenzijas Baltijos šalims Lietuvos ir 
Estijos prezidentai vadina visiškai nepagrįs
tomis. Lietuvoje viešintis Estijos Preziden
tas Arnold Ritutei tokius pareiškimus pa
vadino politine propaganda. Estijos vadovo 
teigimu, Estijos patirtus nuostolius ne
sunku suskaičiuoti atsigręžus atgal.

“1939 metais Estijos lygis buvo kaip ir 
Suomijos. Mes nebūtume praradę tam tikrų 
galimybių, jei Estija nebūtų buvusi okupuota. 
Tai buvo Molotovo- Ribentropo pakto pasek

da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
Mūsų Pas'ogė Nr. 40, 2004.10.15 , psl. 2

procesijas ir susibūrimus, išskyrus apeigas 
mečetėse.
♦ Rugsėjo 16 d. Irako sukilėlių iš namų 
pagrobtas britų įkaitas Kenneth Bigley 
spalio 7 d. paspruko iš grobikų, vieno iš jų 
padedamas. Po keleto valandų jis vėl buvo 
pagautas ir nužudytas Latifyja mieste. Spa
lio 8 d. arabų televizijos kanalas parodė, 
kaip Abu Mussab al-Zarqawi vadovaujami 
teroristai nupjauna peiliu jo galvą.
♦ Spalio 7 d. vėlai vakare teroristai su
sprogdino bombas trijuose Egipto kuror
tuose Sinajaus pusiasalyje, Izraelio turistų 
lankomuose viešbučiuose. Žuvo 31 asmuo, 
daug sužeistų. Žuvusių tarpe buvo keli 
žydai, bet dauguma jų - egiptiečiai.
♦ Izraelis tęsia “Atgailos ofenzyvą” prieš 
Gazos ruožo palestiniečius, pradėtą, kai 
palestiniečiai nužudė žydę moterį ir du 
vaikus. Per pirmas lOofcnzyvos dienų žuvo 
virš 90 palestiniečių, jų tarpe bent 24 vaikai. 
Žuvo ir vienas Izraelio karys.
♦ 1918-1919 Lietuvoje, kaip ir visame pa
saulyje, siautė “ispaniškogripo” epidemija. 
Dr. Yoshihiro Kawaoka vadovaujama moks
lininkų grupė Wisconsin universitete JAV 
išaiškino ligą sukėlusio viruso genetinę su
dėtį ir bandymais ištyrė jo nepaprasto mir
tingumo priežastis.
♦ Spalio9 d. parlamento rinkimus Austra
lijoje įtikinančia persvara laimėjo John 
Howard vadovaujama Liberalų - National 
Party koalicija, įveikusi Mark Latham va
dovaujamą opozicinę darbiečių partiją.
♦ Taliban sukilėlių bombardavimų grasy
mai nepajėgė sustabdyti prezidento rinki
mų Afganistane. Milijonai žmonių dalyvavo 
spalio 9 d. rinkimuose. Rinkimus sudrums
tė administracinis nesusipratimas. Dauge
lyje rinkimų būstinių buvo panaudotas klai
dingas rašalas pažymėti balsuotojo rodomą
jį pirštą, sustabdant jį nuo pakartotino balsa
vimo. Rašalą buvo galima greitai nuplauti.

mė. Labai neteisinga iš Rusijos pusės teikti 
tokius reikalavimus. Manau, kad tai yra po
litinė propaganda”, -sakė jis.

Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, 
jog būtent Baltijos valstybės gali pateikti 
kur kas didesnes sąskaitas dėl sovietų 
okupacijos laikotarpiu patirtų nuostolių.

Paklaustas, ar Lietuva turėtų reikalauti 
nuostolių atlyginimo iš Rusijos, Prez. V. 
Adamkus teigė, jog šį klausimą reikėtų 
svarstyti visiems bendrai.

Lietuva ir Estija yra įvertinusios sovie
tinės okupacijos padarytos žalos dydį. Lie
tuvos Seimas yra priėmęs sovietų okupa
cijos žalos atlyginimo įstatymą, kuris įpa
reigoja Lietuvos Vyriausybę derėtis su Ru
sija dėl žalos atlyginimo.

Mokykloms - kompiuterių už 
7 mln. litų

(ELTA). Artimiausiu metu Lietuvos 
mokyklas pasieks įvairios kompiuterių ir 
programinės įrangos daugiau kaip už 7 mln. 
litų. Vyriausybė nutarė perduoti mokyk
loms pusantro šimto kompiuterių klasių, 
2,51X1 atskirų asmeninių kompiuterių, 344 
vaizdo projektorius ir 800 vienetų įvairios 
mokomosios programinės įrangos, Taip pat 
beveik visos mokyklos galės naudotis li- 
cencijuota “Microsoft” firmos sistemine 
“Windows” bei “Office” programine įran
ga. 2001 m. vienu kompiuteriu naudojosi 
60 mokinių. Vykdant minėtą programą 
2004 m. vienu kompiuteriu jau naudojosi 
tik 17 mokinių. Vyriausybės teigimu, 9-12 
klasėse šis santykis jau atitinka Europos 
Sąjungos šalių lygį, kur vienu kompiuteriu 
naudojasi 7 mokiniai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Bendrovė “Baltic Optical Disc” ir Lie
tuvos televizija išleido lietuvišką skait
meninio vaizdo plokštelę (DVD) “Lietu
vos krepšinis 1920-2004". Tai - trijų va
landų istorinis filmas apie visą Lietuvos 
krepšinį, iškiliausias jo asmenybes ir įsi
mintiniausias pergales.

“Sukurtas šedevras. Tai - istorija, svarbi 
mūsų jaunimui, visai tautai”, - apie filmą 
“Lietuvos krepšinis 1920-2004” sakė le
gendinis treneris, Lietuvos krepšinio fe
deracijos prezidentas Vladas Garastas.

Kūrėjai teigė, kad buvo nelengva at
rinkti ir sutalpinti svarbiausius turtingos 
Lietuvos krepšinio istorijos faktus į trijų 
valandų trukmės filmą, nes medžiagos 
sukaupta labai daug. Filmas suskirstytas j 
daugiau nei 30 dalių, kurių kiekvieną 
galima lengvai atsirinkti.

Naujojoje DVD-9 formato, kuris lei
džia sutalpinti ypač daug informacijos, 
plokštelėje yra pateikiami istoriniai kad
rai iš 1937-ųjų metų Europos čempionato 
Rygoje, autentiškas Prezidento Antano 
Smetonos sveikinimas 1939-ųjų Europos 
čempionato Kaune dalyviams, Muncheno 
olimpiada, kurioje aukso medalį pelnė 
Modestas Paulauskas, auksiniai “Žalgirio” 
laikai, nepriklausomybę atgavusios Lie
tuvos krepšinio pergalės olimpinėse žai
dynėse bei Europos čempionatuose.

Pateikiami ir unikalūs kadrai iš auksi
nio 1997 m. Europos moterų krepšinio 
čempionato, kai pusfinalio rungtynėse su 
Vokietija Lina Dambrauskaitė paskutinę

Nuomonės apie Seimo rinkimus
“Pažadus neįgyvendins”

(ELTA). Seimo narys prof. Kęstutis 
Glaveckas teigia, kad šiuo metu dalinami 
partijų pažadai pagerinti žmonių socialinę 
padėtį kitais metais nebus įgyvendinti. J is 
sako, kad nėra finansinių pagrindų tuos 
pažadus ištesėti.

K. Glavecko duomenimis, 2005 metais 
indėlių atkūrimui numatyta skirti 105 mi
lijonus litų, o bendra grąžintinų indėlių 
suma yra 2 milijardai 120 milijonų litų. “Tai

Dingsta skirtumai kairiajame sparne
(ELTA). Vertindamas 

naujausią padėtį, pagal kurią 
populiarumu ryškiai pirmau
ja Viktoro Uspaskich’o Dar
bo partija ir Algirdo Brazausko 
bei Artūro Paulausko koali
cija, politologas Vytautas 
Radžvilas pažymi, kad tarp 
šių politinių jėgų nėra esmi
nių takoskyrų.

“Tai, kad daug rinkėjų pasirengę balsuo
ti už valdančiąją koaliciją, rodo ne tiek tai, 
kad jie pritaria šios koalicijos veiksmams, 
kiek tai, jog nemenka rinkėjų dalis bent jau 
intuityviai suvokia, kad tarp valdančiosios 
koalicijos ir, tarkime, V.Uspaskich’o Darbo 
partijos nėra pagrindinių skirtumų, kurie 
leistų atsirasti tvirtai takoskyrai. Tai savo
tiškai patvirtina ir neseniai paskelbta Artū
ro Paulausko nuomonė, jog nėra kliūčių 
bendradarbiauti su Darbo partija ir net su
daryti su ja koaliciją”, - Eltai tvirtino V. 
Radžvilas.

Jo teigimu, apklausa liudija, kad Lie
tuvoje įsitvirtina partijos, kurių nuostatos 
pagrindiniais valstybės gyvenimo klausi
mais yra panašios. Jo vertinimu, konser
vatorių ir liberaleentristų rinkėjų yra per 
mažai, kad šios dvi partijos pajėgtų sukurti 
politinę atsvarą valdančiosioms politi
nėms jėgoms.

“Jei kairiosios partijos laimėtų, smarkiai 
pasikeistų Lietuvos vidaus gyvenimas, o tai 
turėtų padarinių ir Lietuvos santykiams su 

sekundę prasiveržusi pelnė du pergalin
gus taškus.

Į diską yra sudėti ir neseniai pasibaigu
sios Atėnų olimpiados istoriniai kadrai lie
tuvių pergalė prieš JAV profesionalų ko
mandą. Projekto rengėjai pripažino, jog 
būtent noras papildyti plokštelę Atėnų 
žaidynių fragmentais privertė krepšinio 
mėgėjus kiek palaukti, nes žinia apie 
rengiamą filmą pasklido jau vasarą.

“Aš beveik visą mūsų krepšinio istoriją, 
išskyrus prieškario laikus, mačiau savo 
akimis, ” - sakė 72 metų V.Garastas, dau
gelio svarbiausiaų Lietuvos pergalių da
lyvis ir liudininkas. “Mes einame teisingu 
keliu. Tokios geros krepšinio sistemos, kokia 
sukurta Lietuvoje, neturi nė viena kita pa
saulio valstybė".

Vienas procentas pajamų, gautų už 
parduodamus DVD, bus skirtas krepšinio 
veteranams ir vaikų krepšinio mokykloms. 
DVD kainuos apie 50 litų.

Planuojama, kad filmas “Lietuvos 
krepšinis 1920-2004” bus pirmasis iš 
serijos filmų apie Lietuvos sportą, gar
siausius sportininkus ir jų pasiekimus.

“Šiuolaikinės technologijos suteikia 
naujų galimybių visai Lietuvai atskleisti 
mūsų archyvų turtus. Džiaugiamės, kad mūsų 
krepšinio istorija bus labiau prieinama 
kiekvienam lietuviui. Lietuvos televizija ketina 
neapsiriboti šiuo DVD ir žada leisti plokšte
les apie kultūrą, meną, kitas sporto šakas”, - 
sakė vienas iš disko kūrėjų.

Dovilė Kamarauskienė, “K.d.”

reiškia, kad indėlių grąžinimui prireiks apie 
20 metų ”, - paskaičiavo jis.

Pasak jo, V.Uspaskich’o Darbo parti
jos rinkimų programos įgyvendinirhūi rei
kėtų maždaug apie 2 milijardų litų. “Nors 
šios sumos padengimo šaltinis nurodomas 
šešėlinė ekonomika, tai nerealu ir tam nėra 
pasiruošta”, - sakė jis Eltai. Anot jo, sunku 
būtų kalbėti ir apie žadamą pensijų pakė
limą, nes 2005 metų “Sodros” biudžetas 
dar net nepateiktas Vyriausybei. □ 

kitomis šalimis”, - teigė V. 
Radžvilas. - “Svarbiausias 
pokytis būtų tas, kad aukš
čiausiu - Seimo lygiu Lietuvoje 
neliktų rimtos opozicijos toms 
politinėms jėgoms, kurių anti- 
vakarietiškos ir antidemokra
tinės nuostatos yra daugmaž 
akivaizdžios ir nekelia abejo
nių”.

“Matyt, vyks procesas, kurį galima vadinti 
savotiška Lietuvos finliandizacija. Lietuva, 
žinoma, neatsisakytų formalios narystės nei 
Europos Sąjungoje, nei NATO, tačiau beveik 
nėra abejonių, kad tą narystę būtų siekiama 
padaryti kuo formalesnę, o svarbiausia - 
pakreipti ją tokia linkme, kuri atitiktų il
galaikius strateginius Rusijos interesus”, - 
nuogąstavo politologas.

Jo teigimu, jei rinkimus triuškinamai 
laimėtų V.Uspaskich’o Darbo partija, padi
dėtų tikimybė, jog Lietuvoje po Seimo rin
kimų stiprės oligarchinių grupuočių įtaka.

“Vienas svarbiausių šių grupuočių tiks
lų - išgrobstyti ir pasidalinti iš Europos 
Sąjungos ateisiančią paramą. Joms įsitvir
tinus, Lietuvos ekonominės ir socialinės prob
lemos liktų neišspręstos, didėtų socialinė at- 
skirtis, šalis atsilikinėtų nuo savo kaimynių, 
tapusių Europos Sąjungos narėmis. Ilį pi
liečių, kurie neateis į rinkimus, abejingumas 
gali baigtis tuo, kad Lietuva, užuot ryžtingai 
ėjusi į priekį, pamažu virs stagnacijos pelke 
Europos Sąjungoje”, - sakė V. Radžvilas.
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Bendruomenės baruose
Pokalbis su PLB pirmininku 

Gabrieliumi Zemkalniu
ALB Krašto Valdybos pirmininkė LoUtS KslEdUim rugpjūčio 16-19 die

nomis dalyvavo Pasaulio kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų, at
stovų ir kviestinių svečių suvažiavime Birštone. Ta proga ji užkalbino ir PLB pirmininką 
Gabrielių Žemkainį. Spausdiname jų pokalbį. Red.

Mielas PLB pirmi
ninke, prisipažinsiu, 
kad be didelio entuziaz
mo vykau į šį Pasaulio 
liet, kraštų pirmininkų 
ir liet, jaunimo sąjungų 
atstovų suvažiavimą 
Birštone, nes ALB se
nieji aktyvistai man 
prieš išvykstant iš Syd
nėjaus kalbėjo apie ne
reikalingą šių pirmi
ninkų suvažiavimų ren
gimą ir naudą. Sakė, juk 
pernai buvo PLB Sei
mas ir to užtenka, kam 
dar “trankytis ” ir bumą 
aušinti.

0 kaip Tu pati da
bar galvoji: ar verta 
buvo skristi tokį kelią 
ame?

Aš jau pirmosios 
dienos vakarą Jums sa
kiau, kad neturiu patir
ties lyginant su praėju
siais pirmininkų suva
žiavimais, bet šis suva
žiavimas Birštone turi 
savo “vinį" ir be abejonės yra savalaikiai su
rengtas ir į programą įtraukti šiuolaikiški, 
nauji bei modernią PLB ateities viziją ir mi
siją modeliuojantys klausimai. Tokio didžiulio 
dėmesio Lietuvos Vyriausybės institucija ne
buvo rodžiusi per PLB 11-ąjį Seimą, kaip per 
šio suvažiavimo visas dienas ir naktis.

Iki matai, buvo verta ir visi dalyviai, 
kaip ir tu pati, dirbo ilgas valandas ne tik 
per suplanuotus posėdžius, bet ir vakarais. 
Šio suvažiavimo tikslas ir buvo aptarti lie
tuvių bendruomenių problemas, ateitį, 
poreikius, pasižiūrėti kaip vykdomi iškelti 
uždaviniai, pasimokyti vieniems iš kitų. 
Bendravimas ir keitimasis sava patirtimi 
yra kertinis akmuo siekiant sėkmės tokio
je didelėje organizacijoje kaip PLB. O 
susitikimo, vieta yra Lietuvoje, nes juk čia 
mūsų visų Tėvynė.

$12,000 auka lietuviškai veiklai
Šių metų spalio 3 dieną Melbourne 

įvykęs “Talkos” metinis susirinkimas 
vienbalsiai patvirtino Valdybos siūlymą iš 
metinio pelno paskirti $12,000 ir paremti 
įvairias Australijos lietuvių organizacijas.

Pristatydami 43-čiąjį metinį praneši
mą, “Talkos” direktoriai išreiškė pasiten
kinimą, kad 2003-2004-ieji finansiniai 
metai vėl buvo sėkmingi. “Talkos” vertė jau 
pasiekė $17,167,859 ir, sumokėjus Austra
lijos valstybinius mokesčius, pelno liko 
$156,990, iš kurio $9,596 skiriami “Tal
kos’’.'nariams akcijų dividendo išmokė
jimui.' '

Phgrindihč “Talkos” veikla yra teikti fi
nansines paslaugas savo nariams, priimant 
įnašus, už kuriuos šiuo metu mokama iki 
5.5%, ir išduodant paskolas palankiomis 
sąlygomis iš 6.75%, su nekilnojamo turto 
užstatu. Už savo finansinius patarnavimus 
“Talka” neima jokių mokesčių, kuriuos ima 
visi kiti bankai.

Metiniame susirinkime rotacine tvarka 
kadenciją baigę Dana Campbell, Audrius

Lolitos Kalėdos nuotraukoje - PLB pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis savo darbo vietoje LR Seimo rūmuose.

Per praėjusį dešimtmetį Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė ne tik išaugo naujų ben
druomenių skaičiumi, bet ir pasikeitė patys 
nariai. Suvažiavime Jūs atkreipėte dėmesį į 
įvairių bendruomenių savitumus ir skirtumus 
ir pagal tai suskirstėte į darbines grupes. Man 
bendraujant su JA V, Kanados, Pietų Ameri
kos kraštų pirmininkaisJautėsi abipusis su
pratimas ir pažįstamos problemos dėl nuo
tolių, lietuviškų apylinkių gausumo bei ren
giamų suvažiuojamųjų tautinių švenčių.

Bendruomenes galima suskirstyti j še
šias grupes, kurios labai daug kuo skiriasi: 
1) JAV, Kanada ir Australija - savarankiškai 
gyvuojančios bendruomenės; 2) Pietų 
Amerika; 3) Vakarų Europa; 4) Etninės 
žemės, prie kurių priskirčiau Latviją su 
Estija; 5) Rusija, Ukraina ir Moldova; 6) 
Uzbekija ir Kazachija. Naujos Vakarų Eu-

Balbata ir Viva Alekna vėl sutiko būti siū
lomi kandidatais į “Talkos” Valdybą. Ne
atsiradus kitų kandidatų, visi trys buvo 
išrinkti dar dviejų metų kadencijai.

Organizacijų rėmimui pelno paskirsty
mas “Talkoje” vyksta atsižvelgiant į gautus 
prašymus. Šiais metais visi gauti prašymai 
buvo patenkinti ir $12,000 suma paskirs
tyta sekančiai:

Adelaidės ir Sydnėjaus organizacijoms 
po $2,200, kuriuos išdalins vietiniai “Tal
kos” skyriai. XXIII Australijos Lietuvių 
Dienų Komitetui - $1,400; Brisbanės 
sporto klubui “Baltija” - $1000; Geelongo 
tautinių šokių grupei - $500; Mclboumo 
Lietuvių Klubui - $2,000; tautinių šokių 
grupei “Gintaras” - $500, Melbourno 
“Dainos Sambūriui” - $500; Melb. Kata
likių Moterų Draugijai - $600; Melb. So
cialines Globos Draugijai - $600.

Informaciniai “Talkos” narių susirin
kimai įvyks: spalio 17 d. - Sydnėjuje ir 
lapkričio 6 d. - Adelaidėje.

VA. 

ropos bendruomenės dar nežino kaip dirb
ti. Žmonės ką tik išvažiavę iš Lietuvos neturi 
tam patirties. Danija, Belgija klausia, ar 
galėtų pasimokyti dirbti. Mes patys “gau
dome” žmones šiam tikslui atlikti Ispani
joje. Esame suradę, ir Barcelonoje jau veikia 
Lietuvių Bendruomenė. Tie lietuviai, kurie 
išvažiavo gana netikėtai ir nelegaliai, visai 
nenorėjo burtis. O dabar, kuomet legaliza
vosi Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, 
lenda iš “pogrindžio”.

Ar PLB (kaip pasaulinio lygio organi
zacijos sudėtis) ateities tikslai keisis?

Dalis uždavinių nesikeičia. Vienas iš 
svarbiausių iki šiol išlieka lietuvybės iš
saugojimas. Tačiau yra ir kitų - pavyzdžiui, 
naujai į užsienį atvykusiųjų integracija, 
arba, kaip sakė Prez. Valdas Adamkus, saitų 
tarp Lietuvos ir išvykusiųjų palaikymas. 
PLB viziją mes priimsime 2006 metų PLB 
12-tajame Seime. Kaip mes atrodysime po 
20 metų? Neabejotinai neišvengsime, kad 
tai bus daugiakalbė bendruomenė. Dėda
mi visas pastangas, kad išeiviai mokėtų sa
vo kalbą, turime suprasti, jog jos nemokė
jimas nebūtinai atskiria žmones nuo tau
tinės bendruomenės. Mes tą matome, žiūrė
dami į tremtinių arba Amerikos Pensilva
nijos angliakasių palikuonis - nejaugi jie 
nėra lietuviai? Turime žiūrėti tiesai j akis. 
Ir jei mes savo bendruomenėse galime tu
rėti lietuvių, kalbančių portugališkai, tai 
nesuprantu, kodėl galėtų būti kitaip. Taigi, 
matau tą bendruomenę daugiakalbę, kom
piuterizuotą, komunikabilią, aukščiausiu 
lygiu reprezentuojančią lietuvišką diaspo
rą savo krašte. Taip pat pačiu aukščiausiu 
lygiu reprezentuojančią ir Lietuvą. Diaspo
ra turi būti tarsi didžiulė Lietuvos amba
sada. O PLB matau kaip vieną iš Lietuvos 
valstybinių institucijų.

Švietimas, jaunimo įtraukimas į lietu
višką veiklą yra vienas svarbiausių būdų 
išlaikant lietuvybę tautiečių gyvenamuose 
kraštuose. Kaip žinote, Australijoje mokinių 
skaičius kasmet byra ir mes turime su tuo 
kaip tai “kovoti”. Gal galėtumėte pateikti 
pavyzdžių apie švietimo įstaigas ir situaciją 
kituose kraštuose. Iržinoma, kaip sekasi Jūsų 
šejuojamai mokyklai Vilniuje, Dzūkų gatvėje?

Dabartiniu metu Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos šalyse, Lenkijoje, Estijoje, 
Latvijoje veikia 4 lietuviški vaikų darželiai, 
17 bendrojo lavinimo ir 34 sekmadieninės 
mokyklos, 25 lietuvių kalbos ir etnokul
tūros fakultatyvai. Šiose užsienio lietuvių 
ugdymo įstaigose dirba per 90 mokytojų iš 
Lietuvos. Lituanistinės mokyklos aprūpi
namos Lietuvoje parengtais ir išleistais mo
komųjų dalykų vadovėliais, kuriems įsi
gyti kasmet skiriama 60-70,000 litų iš 
Lietuvos valstybės biudžeto. Džiugu, kad 
šiais metais, birželio 8d. Ministras Pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas pasirašė Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento

Viešnagė Canberroje
Po malonios viešnagės pas Canberros 

lietuvius rugsėjo 12 d., Sydnėjaus choristai 
dar tebegyvena maloniais prisiminimais.

Suprasdama mūsų choro finansinę pa
dėtį, Canberros Lietuvių Bendruomenė, ne 
tik kad pakvietė chorą atvykti į ruošiamą 
Valstybės šventę ir padainuoti, bet ir

Choro “Daina”
Penktadienio vakarais Sydnėjaus 

Lietuvių Klube choro “Daina” repeticijos 
vyksta pilnu tempu. Mūsų energingoji di
rigentė Birutė Aleknaitė išgauna garsus iš 
net “dvigubai” už save vyresnių choristų. 
Nėra laiko miegoti ant laurų. Dainų Šven
tė Melbourne jau ne už kalnų. Prieš Dainų 
Šventę yra dardu įsipareigojimai Sydnėjuje.

Choro “Daina” rėmėja Genovaitė 
Kazokienė pakvietė choristus padainuoti 
spalio 31 dieną vyksiančiame jos vyro- buv. 
ilgamečio MP redaktoriaus - a.a.Vinco- 

parengtą Užsienio lietuvių bendruomenių 
rėmimo programą 2004-2006 metams.

Senųjų tremtinių vaikaičiai lietuviškai 
nekalba, todėl mes bandome kuo daugiau 
ir kiek galima sugrąžinti jų į Lietuvą. Mes 
rūpinamės, kad tremtiniai savo vaikaičius 
siųstų į Lietuvių namus Vilniuje, Dzūkų 
gatvėje. .Mokykla veikia nuo 1990 metų ir 
skirta užsienio lietuvių vaikams. Vaikai, at
vykę į šį internatą, dažniausiai nemoka nė 
žodžio lietuviškai, bet per pirmąsias Kū
čias jau susikalba, o metų mokslo pabai
goje jau laisvai kalba lietuviškai. Mokyklą 
jau baigė 12 abiturientų laidų, išviso 194 
mokiniai. Baigę mokyklą 90% mokinių 
stoja į aukštąsias mokyklas. O paskui pasi
lieka gyventi ir dirbti Lietuvoje bei parsi- 
kviečia savo artimuosius, daugiausia iš ry
tų kraštų, gyventi šalia.

Australijos lietuviai džiaugiasi ir dėkoja 
už Jūsų parengtas radijo informacijas iš 
Lietuvos ir tuo pačiu noriu paklausti, kaip 
suspėjate viską laiku atlikti. Juk ir dabar per 
mūsų pokalbį durys nuo interesantų neužsi- 
veria ir skubate į kitą susitikimą.

Taip ir įsikinkęs esu nuo ryto iki va
karo, o kaip kitaip? SBS radijo valandėles 
rengiu šeštadieniais, kai turiu laisvesnio 
laiko. Bet dažnai savaitgalių dienos būna 
pilnos renginių, kur reikia atstovauti.

Australijos lietuviai dabar rengiasi Lie
tuvių Dienoms Melbourne, į kurias Jus dar 
kartą mielai kviečiame. Kaip Jums kaip PLB 
pirmininkui atrodo Australijos LB veikla iš 
jūsų pozicijos ir iš Lietuvos žvilgsnio ?

Kaip atrodo ALB veikla? ALB yra viena 
iš pozityviausių pasaulio kraštų lietuvių 
bendruomenių, dėl kurių niekada nesame 
turėję rūpesčių, į kuriuos reiktų atkreipti 
ypatingą dėmesį. Neretai kitoms, ypač 
naujai besikuriančioms bendruomenėms ar 
organizacijoms, kaip pavyzdį duodu Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenę, turinčią 
daug pranašumų prieš kai kurias didžią
sias bendruomenes. Dėmesys Lietuvai, or
ganizacinė struktūra, gausybė organizaci
jų, kultūros kolektyvų, aktyviai veikiančių 
pagal savo specifinius pareikalavimus, 
tačiau tuo pačiu ir esančių integraline 
ALB dalimi, yrą geras veiklos pavyzdys.

Ir paskutinis klausimas: Lietuvoje jau 
esate septinti metai. Ar atitolote nuo Austra
lijos ir suart ėjote su Lietuva? Ar žadate 
grįžti atgal?

Kai gyvenome Australijoje, tai gyveno
me Lietuvos rūpesčiais ir noru į ją sugrįžti. 
Tad tas suartėjimas ir mielas gyvenimas 
Lietuvoje yra natūrali pasekmė. O aplan
kyti vaikus, anūkus ir draugus į Australiją 
kasmet parskrendame. Dėl sugrįžimo į 
Australiją, tai ko gero atsakyčiau neigia
mai. Esame čia savi mūsų Tėvynėje.

Ačiū pokalbį ir linkiu tolimesnės stipry
bės ir sėkmės vadovaujant Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei. □ 

apmokėjo choristų kelionę autobusu. Po 
minėjimo buvome pavaišinti kaip seniai 
nesimatę broliai ir seserys.

Ačiū pirmininkui Viktorui Martišiui ir 
jo Valdybai, suteikusiems mums malonų 
pasisvečiavimą.

Antanas Kramilius

inios Sydnėjuje
Kazoko - mirties metinių paminėjime. 
Nepamirškime prisiminti velionį Vincą, 
didžiąją gyvenimo dalį pašventusį mūsų 
Bendruomenei.

Pasigedome repeticijose mūsų jaunojo 
Steven Kryžiaus. Mūsų Steven, gelbėdamas 
draugą (invalidą australą) nuo plėšiko, 
buvo sužeistas peiliu. Skaitėme apie tai 
spaudoje. Užjaučiame Steven ir linkime 
jam greitai pasveikti ir grįžti į chorą.

Antanas Kramilius

ūsų Pastogė Nr.40, 2004:10.15, psl, 3

3



Lietuva iš arti___________
Brangiausi lietuviai

Gintaras Sarafinas,
“Veidas” (sutrumpinta)

Žurnalas “Veidas” atliko tyrimą, kurie 
lietuviai geriausiai įvertinti, kurie sugeba 
brangiausiai parduoti savo talentą, asmeny
bės žavesį, specifinius gebėjimus ar išskir
tines savybes.

Pirmoje vietoje atsiduria toli gražu ne 
vyriausieji verslo vadybininkai, o spor
tininkai. Šiemet brangiausiai savo talentą 
parduoti pavyko Žydrūnui Ilgauskui - už 
13.35 mln. JAV dolerių. Antroje vietoje 
ledo ritulininkas Darius Kasparaitis su 
4.25 mln. dolerių metiniu kontraktu (arba 
25.5 mln. dolerių kontraktu šešeriems 
metams). Iškart po jo eina kitas ledo ri
tulininkas Dainius Zubrus, NHL klubo 
įvertintas 1.2 mln. dolerių. Arvydą Sabonį 
šiemet įvertinti sunkiau, nes ankstesnį 
sezoną NBA klube jis uždirbo 7 mln. 
dolerių, o šiemet žaisdamas “Žalgiryje” jis, 
galima sakyti, patriotiškai dalijo savo 
talento labdarą.

Kadangi Europos krepšinio biudžetas 
negali lygiuotis su JAV krepšinio biudže
tu, visai natūralu, kad Europoje žaidžian
čių lietuvių krepšininkų kontraktai daug 
mažesni nei Ž. Ilgausko. Europos klubai, 
agentų žiniomis, itin aukšto lygio mūsų 
krepšininkams už sezoną moka nuo 400 
iki 800 000 eurų arba dolerių: Šarūnas 
Jasikevičius gauna apie 800 (X)0 eurų, Ar
vydas Macijauskas - apie 500 000 eurų 
(nors ateinantiems trejiems metams NBA 
“Chicago Bulls” jam siūlo 9 mln. dolerių 
kontraktą), Eurclijus Žukauskas - apie 
600 000 dolerių, Saulius Štombergas - 
apie 450 000 dolerių. Čia kalbame tik apie

Naujasis politikas
Stasys Gudavičius,
“K.d.” (sutrumpinta)

“Kauno diena” analizavo 
turtingiausio Seimo nario Vik
toro Uspaskich’o karjeros vin
gius, jo kapitalo kilmę ir politi
nes ambicijas

Baiminamasi, kad šimtami
lijoninį turtą valdančio vers
lininko ir jo bendražygių subur
tos partijos atėjimas į valdžią 
gali pradėti naują politinę erą, 
kur viskas skaičiuojama pini
gais ir nėra ribos tarp viešų jų ir 
privačių interesų. Ne kartą šiuo 
verslininku ir jo turtais domėjo
si ir teisėsauga.

“Kėdainių bojarinu” neofi
cialiai vadinamas rusas Vik
toras Uspaskich Kėdainiuose 
apsigyveno prieš 17 metų. Da
bar Viktorui 45-eri.

Jis gimė 1959 metų liepos 
24dieną Rusijos šiaurėje, Ar
changelsko srityje, Pesočnyje'
kaime, miško darbininko šeimoje. 1976 
metais baigė Urdomos vidurinę mokyklą.

Dirbdamas suvirintojų dujotiekių sta
tybose, jis studijavo Maskvos Pleėhanovo 
liaudies ūkio institute, kurį baigė tik 1993 
metais, įgydamas ekonomisto specialybę. 
1999 metais, jau būdamas prakutęs versli
ninkas, V.UspaskichKauno technologijos 
universitete (KTU) baigė ekonomikos 
magistrantūros studijas. Dabar jis ten dok
torantas.

Į Lietuvą V.Uspaskich pirmą kartą at
vyko 1985-aisiais ir dirbo dujotiekio sta- 

, tybose Panevėžio rajone. O 1987 metais
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atlyginimą, kai kurie krepšininkai dar pri
siduria pajamų iš reklamos.

Pasaulyje itin brangiai savo sugebė
jimus parduoti sekasi golfo, beisbolo 
žaidėjams, “ Formulės-1” pilotams, tačiau 
lietuviai šiose srityse nesireiškia. Toliau 
eina futbolas. Gebėjimą puikiai žaisti 
futbolą brangiausiai pavyksta parduoti 
Edgarui Jankauskui. “FC PORTO” klubas 
jam moka apie 500 000 eurų per metus, o 
jei kitas klubas norėtų perpirkti, turėtų 
pakloti 2 - 3 mln. dolerių. Kiti geriausiai 
vertinami Lietuvos futbolininkai už savo 
sugebėjimus gauna nuo 100 iki 300 000 
eurų arba dolerių permetus.

Kitų sričių sportininkų pajamos 
kuklesnės. “Nors disko metikas Virgilijus 
Alekna finansine išraiška ir nėra tarp 
brangiausiai apmokamų sportininkų, jis 
mums kitu požiūriu brangus: ypač 
garsindamas Lietuvos vardą”, - atkreipia 
dėmesį Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto prezidentas Artūras Poviliūnas. 
Finansiškai V. Alekna skatinamas gana 
retai: tik iškovojęs vienokios ar kitokios 
spalvos medalių gauna nuo 80 000 Lt. iki 
50 (XX) dolerių premijas. “Ką padarysi, 
tokią sporto šaką pasirinkau, bet man ge
rai, nesiskundžiu", - sako pats V. Alekna.

Be sportininkų, pasaulyje labai bran
giai vertinami ir kino žvaigždžių talentai: 
tiek režisierių, tiek aktorių. Apie lietuvių 
režisierių ir aktorių darbo apmokėjimą 
šnekėti net nepadoru. Garsiausių pasau
lio kino žvaigždžių metinės pajamos 
siekia 50-150 mln. dolerių, o Lietuvoje 
visam kinui per metus skiriama 3 mln. Lt. 
Už tokią sumą, buvusio Lietuvos kino 
studijos direktoriaus Roberto Urbono 

'turtingiausias Seimo narys Viktoras Uspaskich.

buvo pakviestas likti Lietuvoje ir tiesti 
dujotiekį į Kėdainius.

1989 metais jis tapo Lietuvos piliečiu, 
o 1990 metais įregistravo Kėdainiuose 
pirmąją savo įmonę “Efektas”. Ši firma 
tiesdavo vamzdynus, bet nevengė ir ki
tokios veiklos.

Būsimasis politikas uždirbo savo 
pirmąjį milijoną veždamas į Vakarus įvai
rius metalus iš buvusios Sovietų Sąjungos 

1993 metais įkurta įžymioji uždaroji 
akcinė bendrovė “Vikonda”. Jis tapo 
bendrovės direktoriumi. Po truputį šis 
koncernas, naudodamasis iš esmės ne- 

_apibrėžtomis privatizavimo galimybėmis, 
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Brangiausia kino aktorė Ingeborga Dap
kūnaitė - 30-40,000 dolerių už vaidmenį.

teigimu, galima pastatyti gerą filmą ir 
vieną dokumentinį.

Brangiausia Lietuvos kino aktore, re
gis, galima būtų laikyti Ingeborgą Dap
kūnaitę, nes jai už vaidmenį filme moka
ma nuo 20 iki 50 000 dolerių. Tačiau ji 
daugiausia vaidina Didžiojoje Britanijoje 
arba Rusijoje. “Nežinau, arjągalima vadinti 
brangiausia Lietuvos kino žvaigžde", - 
nesutinka režisierius Gytis Lukšas. “Ji 
galbūt brangiausia lietuvių kilmės aktorė”.

Iš “tikrųjų” Lietuvos kino aktorių tiek 
sovietmečiu, tiek dabar geriausiai vertina
mi Juozas Budraitis, Regimantas Ado
maitis, Donatas Banionis. Visi trys soviet
mečiu turėjo aukščiausią kategoriją, už 
kurią buvo brangiausiai mokama, o ir da
bar jie gauna gerų vaidmenų bei neblo
gus honorarus.

“Tokio lygio žvaigždėms kaip J. Budrai
tis Rusijoje už vaidybą dabar mokama ne 
mažiau nei tūkstantis dolerių per pamainą 
(parą). Lietuvoje honorarai, žinoma, men- 

supirko didesnę dalį Kėdainiuose ir kai 
kuriose aplinkinėse vietovėse esančių 
valstybinių įmonių, pristeigė gausybę naujų.

Nuo 1996 metų iki išrinkimo į Seimą 
V.Uspaskichas buvo koncerno “Vikonda” 
prezidentas.

Tikrasis V.Uspaskicho praturtėjimas 
siejamas su dujų verslu. Jam padėjo geri, 
seniai užmegzti ryšiai Rusijos dujų pra
monės gigante “Gazprom”. Jis yra vie
nintelis Lietuvoje žmogus, turintis nuola
tinį leidimą j “Gazprom” būstinę ir net 
tris butus Maskvoje. V ienas jų - šalia “Gaz
prom” būstinės. Šiame name gyvena ir 
buvęs Rusijos dujų giganto viršininkas Rem 
Viachirev bei miesto meras Jurij Lužkov.

Kaip tvirtina Rusijos spauda, V.Uspas- 
kich’o pinigai sukosi jau anksčiau su 
“Gazprom” dujų tarpininkavimo versle 
dalyvavusiose bendrovėse “Item” ir “Stella 
Vitae”. Jos siejamos su lietuvių verslinin
ku iš Klaipėdos Antanu Bosu, kuris šiuo 
metu yra Darbo partijos pirmininko pa
vaduotojas.

Dujų tiekimo schemos Lietuvai tuo me
tu buvo sudarinėjamos tokiu būdu, kad 
“Lietuvos dujos” didelę dalį dujų galėjo 
pirkti tik per tarpininkus, o šie iš “Gaz
prom” dujas pirkdavo maždaug 8 dole
riais pigiau, nei parduodavo “Lietuvos du
joms”. Reikalas sukosi apie 230 milijonų 
kobinių metrų. (Apie pelningąjį verslą - 
vėliau.)

Į Seimą Viktoras buvo išrinktas 2000 
m. vienmandatėje Kėdainių apygardoje, 
kur surinko bene penkis kartus daugiau 
balsų nei visi jo konkurentai kartu. Seime 
V.Uspaskich trejus metus vadovavo Eko
nomikos komitetui. Manoma, kad šį postą 
jis galėjo gauti už finansinę paramą A.Pau- 
lausko vadovaujamai Naujajai sąjungai.

Kol vadovavo įtakingam komitetui, 
V.Uspaskich nesibodėjo naudotis tarnybine

Brangiausias krepšininkas Žydrūnas II- 
gauskas -13.35 mln. JAV dol. per metus.

kesni. Aukščiausio lygio aktoriai, tokie kaip 
R. Adomaitis, D, Banionis, Kostas Smori
ginas, Saulius Siparis ar panašūs, gauna 
maždaug tūkstantį litų per pamainą (parą). 
Kita vertus, tiek pinigų per dieną mokama 
tada, kai aktoriai gauna vaidmenų, o jų 
gauna nedažnai. Todėl Lietuvoje tikriausiai 
nėra aktoriaus (kad ir koks geras jis būtų), 
kurio metinės pajamos siektų 50 000 Lt.”, ■ 
dėsto R. Urbonas.

Teatro aktorių talento finansinis įver
tinimas yra apgailėtinas-vidutiniškai 1600 
Lt. Keliuose darbuose dirbantis, gerą var
dą turintis aktorius maksimaliai Lietuvoje 
gali uždirbti iki 5000 Lt.
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padėtimi rūpindamasis savo verslu.
Diskusijų dėl viešųjų ir privačių inte

resų derinimo pažeidimų buvo sulaukusi 
V.Uspaskich’o gautų europietiškų pinigų 
istorija. Iš SAPARD fondo lėšų vienu metu 
jo žemės ūkio įmonės gavo apie 30 mln. 
litų. Tarp jų “Krekenavos agrofirma”, 
“Kėdainių grūdai”, “Krekenava”, “Kėdai
nių daržovės”. Tai buvo SAPARD milijo
nai, o juk dabar į Lietuvą ateina Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų milijardai...

Kėdainiuose V.Uspaskich jau senokai 
yra laikomas kone Dievu ir visavaldžiu 
šeimininku. “Vikonda” kontroliuoja dides
nę dalį Kėdainių įmonių. 2000 m. šiame 
koncerne dirbo apie 4 000 žmonių, dabar - 
apie 3000.

V.Uspaskicho “šeimininkiška ranka” 
jaučiama visuose Kėdainiuose. Vietinė 
valdžia ir netgi teisėsauga susipynusi su 
“Vikonda” įvairiausiais ryšiais.

Nepamiršta VUspaskich ir savo gimto
sios Rusijos. 1999 m. Juodosios jūros 
pakrantėje, Sočyje, V.Uspaskich pastatė 
Šv.Nikolajaus Stebukladario stačiatikių 
cerkvę. Jis yra ir Rusijos “Santarvės” fondo 
laureatas, apdovanotas Šv.Vladimiro, 
Šv.Danilo ordinais, Šv.Mikalojaus sta
tulėle.

V.Uspaskicho antroji žmona yra 39 
metų Jolanta Blažytė. Ji - Kauno politech
nikos instituto (dabar - Kauno technolo
gijos universitetas) absolventė, dirba “Vi- 
kondos” koncerne komercijos direktore.

V.Uspaskichas turi tris vaikus. Dukra 
Laura - Kėdainių Juozo Paukštelio gim
nazijos moksleivė. Du vaikai - iš pirmo
sios santuokos. Duktė Julija mokosi 
gimnazijoje JAV. Sūnus Edvardas - 
Baltarusijos Žlobino miesto vidurinės 
sporto mokyklos moksleivis, kultivuoja 
karatė sporto šaką.

Tęsinys kitame MP nr.
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Iš Redakcijos pašto
Lietuvių kalbos ir 

kultūros kursai VDU
Šią vasarą 

Vytauto Di
džiojo univer
sitete jau šeštą 
kartą buvo su-

organizuoti Lietuvių kalbos ir kultūros 
vasaros kursai užsieniečiams. Keturių 
savaičių trukmės kursuose, kurie vyko 
nuo liepos iki rugpjūčio mėnesio, dalyvavo 
beveik 40 užsieniečių iš 16 pasaulio šalių: 
JAValstijų, Belgijos, Suomijos, Ispanijos, 
Italijos, Izraelio, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Olandijos, Vokietijos ir kt. Turėjome daly
vių net iš tolimų šalių - Australijos, Ko
lumbijos. Vasaros kursuose sulaukėme 
studentų ir iš artimiausių mūsų kaimynių 
-Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Tarp šių kur
sų dalyvių buvo ir Socrates/Erasmus mai
nų programos studentų, kurie tęsia stu
dijas per rudens ar pavasario semestrus 
Kauno ir Vilniaus universitetuose.

Kasdien nuo ankstyvo ryto kursų da
lyviai mokėsi lietuvių kalbos. Vieni stengė
si įsiminti pirmuosius žodžius ir frazes 
lietuviškai, perprasti lietuvių kalbos gra
matikos pradžiamokslį, o kiti tobulino jau 
turimas žinias ir įgūdžius. Po pietų dėsty
tojai supažindino užsieniečius su Lietu
vos istorija, literatūra, kultūra, politika.

Užsieniečiai ne tik per paskaitas nau
dingai leido laiką, bet kartu su Rcgionis- 
tikos katedros (PMDI) darbuotojais ir 
lietuvių kalbos dėstytojais aplankė nema
žai žymių krašto vietų.

Jie ne tik apvaikščiojo Kauną, bet ir 
aplankė M.K. Čiurlionio ir IX-ojo forto 
muziejus, žaidė boulingą klube „Boulingo 
alėja“, organizavo vakarienes. Organizuota 
meno diena Rumšiškėse, kur kursų daly
viai piešė ant stiklo bei žvakių, pasivažinė
jo arklio traukiamu vežimu po muziejaus 
teritoriją, vakarienei kepė šašlykus.

Savaitgaliais vykdavo ekskursijos po

Politkalinių ir tremtinių sąskrydis

Nuotraukoje - Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąskrydis Ariogaloje.

Kaip ir kitais metais, šios vasaros pa
baigoje Ariogaloje įvyko Lietuvos politka
linių ir tremtinių sąskrydis.

Buvo lankomi partizanų kapai. Koply
čioje su žuvusiųjų sąrašais vainiką padėjo 
brigados generolas Arvydas Pocius. Grojo 
karo aviacijos dūdų orkestras.

Prie Ariogalos bažnyčios susidėstė 
įvairių rajonų tremtinių grupės. Su karinio 
orkestro maršu eisena pajudėjo į statoką 
Dubysos slėnį. Ten jau judėjo didelė minia 

įvairias Lietuvos vietas: Vilnių, Trakus, 
Palangą, Dzūkiją. Kelionės į Dzūkiją metu 
dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti pui
kiu kraštovaizdžiu, pabuvoti Marcinko
nių ir Zervynų etnografiniuose kaimuose,
Grūto parke susipažinti su Sovietų Lietu
vos istorija, paragauti to laikmečio patie
kalų. Nukeliavę į Palangą turėjo galimybę 
tris dienas praleisti prie Baltijos jūros, 
apsilankyti Gintaro muziejuje, A.Orvido 
sodyboje „Absurdo miestas“, paragauti 
HBH bravoro alaus, palydėti saulę.

Vienas iš įdomiausių vasaros mokyklos 
renginių buvo tarptautinis vakarėlis, ku
riame studentai išgirdo VDU folkloro 
ansamblio dainuojamas lietuvių liaudies 
dainas, pamatė ir turėjo galimybę pasimo
kyti šokti lietuviškus šokius. Be to, svečiai 
patys pristatė savo šalis: kas dainavo, kas 
šoko, kas mokė žaisti įvairius svetimų ša
lių žaidimus, kas pasakojo juokus ar tie-
siog vaišino tradiciniais patiekalais. Mū
sų kaimynės latvės į Kauną atsivežė net 
savo muzikos instrumentus: smuiką, akor
deoną bei kankles.

Tradiciškai vasaros kursų užbaigimas ir 
diplomų teikimas vyko laive „Nemunas“, 
plaukiant Kauno mariomis, kepant ant 
kranto kepsnius, rodant savo lietuvių kal
bos žinias, dainuojant dainas, šokant. Atsi
minimui apie kursus kiekvienas dalyvis 
gavo CD su visų kursų dalyvių nuotrau
komis ir adresais.

Keturios savaitės pralėkė kaip vėjas, 
įvairiausių pomėgių, išsilavinimo, kultūros, 
amžiaus dalyviai vasaros kursų metu tapo 
gerais draugais, išsivežė namo ne tik stu
dijų programos diplomus, bet ir malonių 
prisiminimų apie Lietuvą, Kauną, lietuvių 
kalbos studijas Vytauto Didžiojo univer
sitete.

Ugnė Mišeikytė
Vasaros kursų koordinatorė 

ir stovėjo prekybininkų palpinių visas 
miestelis.

Šv. Mišios buvo laikomos lauke. Al
torius buvo įrengtas susirinkusios minios 
viduryje. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas 
Sigitas 'Rimkevičius, padedant artimų 
apylinkių kunigams. Kalbėjo Vytautas 
Landsbergis ir kiti.

Vakare jaunimas Dubysos slėnyje už
degė laužus. Grojo jaunimo orkestras ir 
vyko šokiai, kurie tęsėsi ilgas valandas.

Nuotraukoje - šoka Lietuvių kalbos ir kultūros kursų lankytojai. Tarp jų ir Astrija 
Price (kairėje su balta kepuraite) iš Australuos.

Metinis choro “Daina” koncertas
Lapkričio 28 dieną Sydnėjaus Lietu

vių Klube įvyks metinis choro “Daina” 
koncertas. Dirigentei Birutei talkina Me
gan Dunn ir naujas choristas Garry Pen
hall, atlikdamas solo partijas. Gany turi 
gražų balsą ir jautrią lietuviams širdį. Prieš 
važiuojant į Canbcrrą, neradome lietuvio 
pianisto. Tai sužinojęs, Garry surado pro
fesionalą pianistą Wojtek Wisniewski, 
baigusį E Šopeno Muzikos Akademiją 
Varšuvoje. Jis, gavęs stipendiją, keturis 
metus gilins studijas Sydnėjaus konser
vatorijoje. Garry ne tik jį surado, bet ir 
sumokėjo didelę sumą jo kelionės iš
laidoms padengti. Wojtek yra 23 metų, 
kilęs iš neturtingos šeimos. Tėvas neturi 
darbo, motina dirba baldų fabrike.

Pragyvenimui Wojtek turi užsidirbti pats. 
Pamėgo jis lietuvius ir mūsų dainas suti
kęs mus pirmą kartą. Štai penktadienį 
tiesiai iš konservatorijos atvažiavo padėti 
Birutei be jokio atlyginimo. Kaip gera ant 
širdies, kad yra svetimų žmonių, kurie 
supranta ir įvertina mūsų darbą. Dėkoja
me jiems.

Nepamiršta mūsų rėmėjai su dova
nomis: Salomėja Grybienė padovanojo 30 
dolerių, o Ona Abramavičienė jos vyro a.a. 
Stasio (buvusio choristo) atminimui už 
giedojimą laidotuvėse paskyrė 150 dolerių. 
Dėkojame mūsų rėmėjams ir linkime 
jiems sveikatos bei gyvenimo džiaugsmo.

Choro “Daina” vardu
Antanas V. Kramilius

Jūreiviai išteisinti
Kaip praneša ELTA, iš Floridos į Vil

nių grįžo vienuolika Lietuvos jūreivių, 
beveik metus praleidusių JAV kalėjimuo
se kaip įtariami kokaino kontrabandinin
kai. Jų laive buvo rastos 3.5 tonos kokaino.

Birželio 15 d. JAV Floridos valstijos 
Timpa miesto teismas išteisino vienuolika 
Lietuvos piliečių, taip pat tris ukrainiečius 
ir vieną Rusijos pilietį, dirbusių motorlai
vyje “Jalta”.

Sugrįžusieji sako tikį, kad palankiai 
susiklostys ir už grotų likusio laivo virėjo, 
37 metų lietuvio Arūno Milkinto likimas.

Visi išteisintieji buvo įdarbinti laive 
“Jalta” per Lietuvoje veikiančią jūreivių 
įdarbinimo agentūrą “Pakėnas”, o A. Mil- 
kintas šiame laive įsidarbino jau būdamas 
Panamoje. Jauniausiajam iš sugrįžusiųjų 
24 metai, vyriausiajam - 46 metai.

Žurnalistų kalbinami jūreiviai skirtin
gai kalbėjo apie tolesnį darbą - vieni įka
linimą JAV vadino tik nemaloniu atsitik
tinumu, kuriam laimingai pasibaigus vėl 
plauks į jūrą. Kiti sakė, kad tam pasiryš tik 
blogiausiu atveju.

“Jeigu nerasiu darbo krante, man, žino
ma, teks plaukti į jūrą, bet aš nenorėčiau. Aš 
bijau”, - kalbėjo 27 metų jūreivis Andrejus 
Tarakanovas, šį darbą dirbęs 7 metus. Anot 
jo, po netikėto sulaikymo 2003 m. birželį 
jis tikėjo, kad kada nors bus išlaisvintas, 
nes žinojo, kad yra nekaltas. Bet kartu 
kalėjusieji amerikiečiai ir kolumbiečiai 
lietuvius vadino tiesiog bepročiais.

“Mūsų situacija buvo labai sunki, net ir 
advokatai mumis netikėjo, siūlė pripažinti 
kaltę. Tokiais atvejais Amerikos teismai duo
da po 7-10 metų. O jeigu mes būtume pralai
mėję šitą bylą, mus būtų nuteisę 25 metus ar
ba iki gyvos galvos todėl, kad mes neprisipa- 
žinome”,- sakė jis.

Pasak kito jūreivio, JAV kalėjimų pa
reigūnai su Lietuvos piliečiais nebuvo 
grubūs, tačiau bendrauti vengė. “Su mumis 
nebendravo - mūsų bijojo. Jie manė, kad tai 
rusų mafija - juk rastos 3.5 tonos kokaino ”, 
- aiškino jūreivis.

Vėliau kaltę dėl kokaino kontrabandos 
prisiėmė narkotikų prekiautojų klanui 
priklausantis kolumbietis. □

When's the last time you went to 
www.AUS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Po šešerių metų - išmetimas
Būdamas Lietuvoje sužinojau, kad pas 

mane Sydnėjuje gyvenę Rimas ir Romas 
darbovietėse buvo suimti su darbiniais 
drabužiais ir nuvežti į garsiąją imigrantų ir 
nelegaliai į-Australiją įvažiavusių pabėgė
lių stovyklą Villawood’e. Po kelių savai
čių nuvažiavau į Alytų, iš kur jie yra kilę. 
Jie man papasakojo apie savo tragiškai 
pasibaigusį buvimą Australijoje.

Kaip ir daugelis lietuvių (vienu metu 
Sydnėjuje buvo ir dirbo jų apie 150), jie at
vyko prieš Sydnėjaus olimpiadą. Tuo metu 
Sydnėjuje vyko didžiulės statybos. Labai 
trūko statybos specialistų, todėl daugelis 
atvykusių lietuvių, gavę darbdavių garan
tijas ir kvietimus, vieni anksčiau, kiti vėliau 
oficialiai įsidarbino, daugiausiai tinkuo
tojais, mūrininkais ir dažytojais. Jie mokė
jo valstybinius mokesčius ir daugumas 
priklausė savo darbo unijai. Gyvenimu ir 
darbu jie buvo patenkinti, keli net šeimas 
atsikvietė. Keletas apsivedė ir susilaukė 
vaikų. Tuo metu daugelis jų gyveno mano 
prižiūrimame olimpiniame name. Vėliau, 
atvažiavus Lietuvos sporto vadovams, jie 
turėjo palikti šiuos namus. Nemaža dalis jų 
įsijungė į mūsų bendruomenės gyvenimą - 
žaidė krepšinį, šoko tautinius šokius.

Pasibaigus olimpiadai ir didžiosioms 
olimpinėms statyboms, darbai Sydnėjuje 
nenutrūko. Statybų kontraktoriai daugeliui 
pratęsė darbo sutartis, išrūpino oficialius 
valdžios sutikimus ir darbai bei gražus 
gyvenimas tęsėsi dar kelis metus. Nežinau

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Veidelis visai sumažėjo, lankai apie 

akeles labiau patamsėjo. Aldonos dreban
tys pirštai neužčiuopė jokio pulso, nors 
vaikelis dar vis buvo gyvas.

- Jis Dievo rankose, - ramino vienuolė 
gydytojams išėjus. - Nepraraskime vilties.

Aldona išsėdėjo prie lovytės visą dieną. 
Stebėjo, kaip jam leido vaistus. Kelis kartus 
pervystė. Vaikelis nė karto nepabudo.

Septintą valandą atėjusi vienuolė pri
minė, kad Aldonai laikas išeiti. Prievartų 
mašinos nebuvo ir teko laukti. Praėjo pus
valandis, o mašina nepasirodė. Prieš aštuo- 
nias prie vartų atskubėjusi vienuolė pašaukė:

- Sinjora, ar Jūs dar čia? Jums skambina.
Vytautas pranešė, kad stovyklos auto

mobilio nebūsią, Aldona turėsianti per
nakvoti Santo Buono. Jis nuėjęs į ligoninę 
pasiteirauti, kelintą valandą laukti iš Ne
apolio žmonos, ir jam atsakę, kad niekas 
nesirengia jos parvežti. Jie turį svarbesnių 
reikalų negu pacientų giminių vežiojimas. 
Tada Vytautas nuėjęs į administracijos 
centrą pasiklausti, ar žmona negalėtų iš 
Neapolio parvažiuoti viešuoju transportu. 
Jam atsakyta, kad jokiu būdu. Be specialaus 
leidimo jos neįleis į stovyklą. Prie vartų 
budintys policininkai net galėtų ją areštuo
ti ir tada ji prarastų teisę emigruoti dėl to, 
jog nepaiso įstatymų. Gauti leidimą Vy
tautas gali tik kitą dieną darbo valando
mis, tačiau šiandien ji turinti pasilikti, kur 
esanti. Po valandos Vytautas žadėjo vėl jai 
paskambinti, pasiteirauti, kaip pavyks su
sitvarkyti. Aldona nuėjo pas vienuolyno 
viršininkę prašyti nakvynės. Ši atsakė, kad 
deja, tai neįmanoma.

Prancūziškai kalbanti gydytoja tebe
buvo ligoninėj, ir Aldona kreipėsi į ją. Gy-
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kodėl, bet paskutiniuoju metu Imigracijos 
Ministerija nepratęsia darbo vizų ir per 
gana trumpą laiką liepia palikti Australiją. 
Dalis paklausė ir išvyko, dalis liko ir dir
bo jau nelegaliai. Keisčiausia, kad patys 
darbdaviai rašė prašymus valdžiai, nuro
dydami kokie jie geri specialistai ir kad jie 
yra reikalingi tolimesniam darbui. Tačiau 
į tai nebuvo atsižvelgta, jų prašymai buvo 
nepatenkinti. Prasidėjo mūsų tautiečių 
gaudymas darbe ir namuose bei jų trėmi
mas iš Australijos.

Negaudami pasilikimo kaip specialistai 
ir vietinių advokatų patarti, nemažai tautie
čių, nors ir sumokėję advokatams geras sumas 
dolerių, padavė vyriausybei prašymus, gauti 
teisę pasilikti Australijoje kaip politiniai 
pabėgėliai. Seniau, kai Lietuva dar buvo 
sovietų okupuota, keliems lietuviams tai 
buvo pavykę, bet dabar, kai Lietuva yra 
nepriklausoma, padėtis pasikeitė. Todėl 
buvo prašoma nurodant religines ar sek
sualines priežastis (homoseksualai, les- 
bietės). Kadangi Federaliniai teismai yra 
perpildyti, tai tokių bylos svarstymai trun
ka apie du metus. Kol vyksta svarstymas, 
leidžiama čia gyventi, bet neduodama 
darbo viza. Ką daryti? Gyvent tai gyvent, 
bet reikia turėti pinigų pragyvenimui. 
Daugelis prašančiųjų pradėjo nelegaliai 
dirbti pas savo buvusius darbdavius, lauk
dami kol jų byla bus išspręsta. Laimėti tokią 
bylą yra mažai galimybių, tačiau per du 
metus dar galima nemažai susitaupyti.

Lauk iš Australijos
Abu alytiškiai sakė, kad jie ne pirmieji 

ir ne vieninteliai sugauti bei išsiųsti iš 
Australijos. Jie nežinojo kodėl - gal prieš 
rinkimus valdančioji partija, norėdama 
pasirodyti, kad imigracijos srityje gerai 

dytoja tuoj pat paskambino daktarui 
Hudičiui ir pareikalavo, kad atsiųstų ma
šiną. Šis pažadėjo.

Praėjo valanda. Vėl skambino Vytautas, 
kad automobilio vis dėlto nesiųs.

- Bet gydytojai pažadėjo-
- Sakau tau, kad turi pasilikti, kur esi. 

Rytoj susitvarkysim kitaip.
- Kad man neleidžia čia likti!
- Mėgink dar kartą prašyti.
Aldona vėl ėjo pas tą pačią gydytoją. Ši 

niekaip negalėjo suprasti, kas darosi, ko
dėl pažada ir nesilaiko žodžio. Iš viso ko
dėl negalima išeiti iš stovyklos, laisvai va
žinėti tramvajais ar autobusais, kodėl juos 
lyg nusikaltėlius saugo policija? Ji dar 
kartą paskambino j stovyklą, kalbėjo ilgai 
ir piktai, nors Aldona nepajėgė suprasti, 
ką sakė.

Po pusvalandžio mašina atvažiavo.
Šį kartą prie stovyklos vartų jos niekas 

nelaukė. Vytautas manė, kad ji pagaliau su
sirado nakvynę Santo Buono. Vis dėlto Al
dona lyg ir nusivylė. Pajuto visą susikau
pusį nuovargį, jai norėjosi čia pat atsisėsti 
ir verkti. Bet pamažu nuslinko savo bloko 
link.

Priėjus arčiau, pajuto nesuprantamą 
nerimą ir tekina užbėgo laiptais. Salėje 
moterys rengėsi gultis. Dainelė jau miego
jo. Linuko lova buvo tuščia.

- Ar nežinot, kur mano berniukas? - 
kreipėsi į kaimynę.

- Jį prieš pusvalandį išnešė į ligoninę. 
Jūsų vyro negalėjom rasti.

Po kojomis viskas susvyravo...
- {ligoninę? Kas nutiko?
- Jis staiga susirgo. Labai karščiavo, 

bijojom palikti nakčiai bloke.
- Bet aš visai neseniai kalbėjau su vyru, 

dirba. Vieną dieną jų statybas apsupo di
delis būrys policijos ir Imigracijos depar
tamento darbuotojų, pradėjo tikrinti šių 
dirbančiųjų darbo vizas. Tie, kurie jų ne
turėjo, su apsauga buvo nuvežti į tą bai
sųjį Villawood imigrantų kalėjimą. Neleido 
net drabužių pasikeisti. Dvi savaites jie gy
veno su azijiečiais, arabais, narkomanais, 
kriminaliniais nusikaltėliais ir kitais ne
patikimais emigrantais, kurių nemaža da
lis čia gyvena jau ilgą laiką, nes nėra kur 
juos iš Australijos išsiųsti. Tokiose stovyk
lose dažnai vyksta sukilimai, bado streikai 
ir kt. Jungtinių Tautų vadovybė griežtai 
kritikavo Australijos vyriausybę už nehu
manišką elgesį su imigrantais.

Rimas ir Romas nuoširdžiai dėkoja vi
siems savo draugams, kurie tuo metu jiems 
padėjo, atvežė rūbų, sutvarkė iškilusius 
reikalus, išsiuntė jų daiktus į Lietuvą, kojio 
būdami Villawood’e negalėjo padaryti. Tai 
buvo padaryta su tikru brolišku, lietuvišku 
nuoširdumu ir draugiškumu, ko jie niekad 
nepamirš.

Šiandien Romas dirba Vilniuje sta
tybos darbų vadovu. Dar anksčiau išsiųstas 
visų mėgiamas Vaidas sukūrė šeimą, įsigijo 
automobilių draudimo skyrių, o Rimas va
sarą dar atostogavo prie gražaus Daugų 
ežero. Po atostogų jis galvoja važiuoti dirbti 
į Londoną, kur yra įsikūrę “australiečiai” 
statybininkai. Visi gražiai mini Sydnėjų ir 
gyvenimąjame.

O kur yra teisybė?
Gyvenant Australijoje ir sveiku protu 

galvojant, žmogus daugelio dalykų, ypač 
imigracinių, negali suprasti. Imkime kad 
ir lietuvių atvejį. Gyvenant keletą metų, są
žiningai dirbant tokiu svarbiu priešolimpi- 
niu metu ir po jo, turint darbdavių garanti
jas, oficialias darbo sutartis, mokant vals
tybinius, unijų mokesčius ir turint Tax nu
merį, nežinia kodėl pasikeičia imigracijos 

jis nieko neminėjo.
- Jis nežinojo. Sakiau, kad negalėjom jo 

rasti.
Aldona nebeklausė, bet pašokusi išbė

go į ligoninę, pakely sutiko Vytautą.
- Ačiū Dievui, vis dėlto sugrįžai. Linu

kas staiga sunkiai susirgo. Labai karščiuo
ja. Dabar jam leidžia peniciliną. Spėja, kad 
plaučių uždegimas. Ach, nepulk į paniką!

Niekieno nesiklausiusi, Aldona įsiver
žė į palatą. Gydytojas ir sesuo stovėjo prie 
lovoje gulinčio Linuko. Berniukas visas 
buvo raudonas, išsigandusios akys nena
tūraliai blizgėjo.

Aldona puolė prie lovos ir apglėbė 
vaiką:

- Sūneli mano, mieliausias! Kas tau 
pasidarė?

Linukas abiem karščiu degančiom ran
kom sugriebė jos riešą ir pradėjo pasakoti:

- Man buvo taip šalta... labai šalta... Ir 
neradau kuo užsikloti... Tai atsiguliau ir 
drebėjau... Ir neturėjau kuo užsikloti... 
Paskui man buvo taip bloga, tos ponios atė
jo pažiūrėti, bet aš nemokėjau vokiškai 
pasakyti, kad man bloga. Paskui pradėjau 
vemti. Tavęs nėra. Ir tėčio... O aš nežinojau, 
ką daryti. Ir Daina nežinojo. Paskui atėjo 
ponia seniūnė, ir mane išnešė... Sutikom 
tėtį, tai jis mane nešė.

Pasakodamas vaikas pavargo, nutilo ir 
užsimerkė, bet motinos rankos nepaleido. 
Aldona pati nelabai suvokė, ką sakė, tik 
stengėsi Linuką raminti, guosti, drąsinti. 
Berniukas nurimo, lyg ir užsnūdo, bet vis 
nubusdavo patikrinti, ar ji dar čia, ir vis 
prašė, kad tik ji neišeitų.

- Daktaras neleis man čia būti per nak
tį, sūneli.

- Tai pasilik koridoriuje. Tik duris pra
verk, kad galėčiau tave matyti.

- Ir koridoriuj neleis, galiu pastovėti 
lauke už lango.

- Mama labai pavargusi, - įsiterpė Vy- 

požiūris į darbdavių prašymus ir duodamass 
garantijas, geriems specialistams iš Euro
pos atimamas darbo ir gyvenimo leidimass 
Australijoje. Negana to, jie dar gaudomi dar-c- 
buose bei namuose ir kaip didžiausi nusi-i- 
kaltėliai suimami bei išsiunčiami. KodėlI 
taip atsitiko? Jei pažvelgsime j didesniuss 
Sydnėjaus priemiesčius, tai pastebėsime;, 
kad juos užplūdo tūkstančiai azijiečių. Nett 
ir patys australai negali suprasti, kaip perr 
paskutinius kelis metus jų tiek daug atsi-i- 
rado. Pvz., kad ir mano priemiestyje, o taip 
pat ir kituose Sydnėjaus priemiesčiuose, 
turtingi kiniečiai, daugiausiai atvažiavę iš 
Hong Kongo išpirko beveik visas krautuves, 
kavines, restoranus, net ir anksčiau laiky
tas prestižines mėsines. Dabar gatvėse labai 
retai pamatysi baltą veidą. Aš nesu nusista
tęs prieš azijiečius ar kitus ne baltaodžius, 
bet tik nei aš, nei kiti negalim suprasti, kaip 
mūsų specialistai, kad ir iš Lietuvos, po tiek 
metų sąžiningo darbo yra taip negražiai 
išmetami iš Australijos. Tbo tarpu net ir 
“masažo salonuose”, kur teikiamos apmo
kamos seksualinės paslaugos, 90% merginų 
merginų yra iš Azijos kraštų. Ir kurgi čia 
teisybėrtikri specialistai statybininkai yra 
išmetami lauk, o šios “seksualinės specia
listės” sau ramiai dirba ir savo kūną par
davinėja už pinigus. Negi imigracijos ir 
valdžios žmonės nemato, kad miestų ir 
priemiesčių laikraščiai spausdina šių gra
žuolių meilės skelbimus.

Aš suprantu, kad į Australiją nori 
įvažiuoti labai daug žmonių, ypač iš 
vargingų kaimyninių valstybių, ir tam yra 
reikalingi griežti įstatymai, tačiau jie turi 
būti tvarkingi, nedarant didelių išimčių 
vieniems, kad ir taip daug dabar privažia
vusiems .azijiečiams, tuo pačiu žiauriai 
nuskriaudžiant kitus, kad ir gerus čia bu
vusius specialistus iš Europos.

□

■ . ' uif

tautas, - ji visą dieną prižiūrėjo'Saulutį. Tu
ri pailsėti. Gal aš pabūsiu ližlatigb,'6 mama 
tegul eina į bloką pas Dainelę? Jei Daina 
naktį pabus ir neras mamos, jai bus nejauku.

Berniukas nieko neatsakė tik stipriau 
suspaudė motinos ranką.

- Turėsiu eiti, sūneli. Bet atbėgsiu vė
liau, pastovėsiu prie lango, pažiūrėsiu, ar tu 
miegi. Ir rytoj abu su tėčiu anksti ateisime. 
Juk tu neverksi, Linuti? Pažadėk, kad ne
verksi. Tu didelis, protingas sūnelis! Juk 
neverksi?

Berniukas iš lėto papurtė galvą, bet jo 
akys buvo pilnos ašarų.

Tą naktį Aldona iš viso negulė. Pasikeis
dami su Vytautu budėjo prie ligoninės lan
go. Aldonai antrą kartą atėjus, sesuo pašau
kė į vidų. Linukas palatoj gulėjo vienas, 
gydytojas buvo išėjęs namo, todėl galėjo ir 
nepaisyti griežtų ligoninės taisyklių. Sesuo 
paaiškino, kad berniukas neverkęs. Aldo
nai priėjus, jis pabudo ir labai apsidžiaugė.

- Pabūsi dar už lango? Gerai? Dabar aš 
jau noriu miego.

Iš ryto temperatūra sumažėjo, matėsi, 
kad Linukui šiek tiek geriau. Po pusryčių 
Aldona jį paliko ir nuėjo į bloką laukti ži
nios ių Santo Buono. Sutartu laiku gydyto
ja paskambino:

- Jūsų kūdikiui truputį geriau. Galbūt 
jis gyvens. Vis dėlto, jei įmanoma, atvai- 
žiuokit pabūti prie jo per dieną. .

- Būtinai atvažiuosiu. . .-mi.'ir
- Saulučiui geriau! - pasidžiaugė Aldo

na, sutikusi Vytautą. - Tau reikės globotii 
Linuką, aš važiuosiu į Santo Buono.

-Kaip nuvažiuosi?
- Mėginsiu prisiderinti prie ambula-i- 

torijos automobilio. Juk kasdien važiuoja j į 
miestą. Bet tu man gauk leidimą naudoti is 
viešuoju transportu ir dieną būti už stoo- 
vyklos.

- O kaip Daina?
Tęsinys kitame MPNrlr.
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Elzė Markevičiūtė - Ralienė
Padėka

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja Kapočių 
šeimai, pagerbusiai a.a. Stasio Jankausko atminimą $500 auka 
“Mūsų Pastogei” paremti.

Vytautas Patašius, LBSS pirmininkas

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja Stasiui 

Ratui ir jo sūnums Algiui ir Vytautui už $500 auką “Mūsų Pastogei” paremti, 
pagerbiant rašytojos a.a. Elzės Rataiskienės-Ratienės 
prisiminimą.

Vytautas Patašius, LBSS pirmininkas

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Melbourne Katalikių Moterų Draugijai už $500 auką “Mūsų Pastogei” 
paremti.

Vytautas Patašius, LBSS pirmininkas

A.a. Benedikto Kaminsko vienerių mirties metinių 
proga “Mūsų Pastogei” aukojo: Viltis Kružienė - $10, Martynas Didžys - $5.

Nuoširdus ačiū. “Mūsų Pastogės” administracija

Padėka
Dėkoju p. A.Kairaičiui ir Melbourne Lietuvių Klubo Valdybai už 11 di

delių lakštų dovaną mano paskaitai “Literature of Baltic Deportees in 
Sįtįerįą”, pailiustruoti XH-oje Baltic Studies Conference Melbourne. 
Konferencijos dalyviai labai palankiai įvertino radinius.

Isolda Poželaitė-Davis AM

1922.03.16 - 2002.01.30
Žmogaus gyvenime išlieka šios dvi 

datos - gimimo ir mirties.
Kiekvienas mūsų patiriame du ste

buklus - gyvenimą ir mirtį, o visa kita tik 
laiko tarpsnis. Elzei ir visai jos kartai šis 
tarpsnis buvo audringas, skaudus. Tai kar
ta, iš kurios karas, okupacijos, pokario 
metai vienus pakasė po gimtojo krašto 
smiltimis, kitus išblaškė plačiame pasau
lyje.

Australijos Lietuvių Metraštis (1961 
m.) taip aprašo Elzės odisėją: “Rašytoja 
gimė 1922 m. kovo 16 d. Darbėnų miest. Kre
tingos aps. Gimnaziją baigė Telšiuose 1941 
m. Studijavo Vytauto Didžiojo Universitete 
humanitarinius mokslus, tačiau vykstant 
nuo bolševikų į Vakarus studijas nutraukė, 
kurias vėliau tęsė Innsbrucko Universitete.

Elzė Rataiskienė spaudoje pradėjo reikš
tis dar būdama gimnazijoje. Vėliau aktyviai 
bendradarbiavo Vokietijoje leidžiamuose 
lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose. Šiuo me
tu ji dažnokai spausdina savo beletristinius 
kūrinius “Mūsų Pastogėje” ir Kanadoje 
leidžiamame “Moters”žurnale.

Australijon autorė atvyko 1949 m. sausio 
mėn. Čia pradžioje gyveno Sydnėjuje, Perth’e 
ir dabartiniu metu su visa šeima įsikūrė 
Canberoje”.

Jos kūryba, tai išblaškytos, likimo 
nuskriaustos kartos balsas. Kiekvienas 
skausmas, kiekviena netektis ar griūvan
čių vilčių bei svajonių ilgesys buvo 
reikalingas autorei bręsti, stiprėti, pasirįžti 
arba ... nugrimsti į dvasinę nykumą po 
svetimu dangum.

Prarastos Lietuvos nostalgija, išeivio 
ilgesys ir vienatvė vyrauja jos vaikystės,

Elzė Markevičiūtė-Ratienė.

jaunystės prisiminimuose, trumpose nove
lėse, kelionės į Australiją aprašymuose.

Atmintis išplečia laiką ir vėl kaip šal
tinis trykšta jautrios širdies prisiminimų 
versmė: “Beržai”, “Šiaurėn grįžta paukš
čiai”, “Vardadienis”, “Girdžiu tave, pava
sari”. Visi buvo spausdinti “Mūsų Pasto
gėje”.

Elzės Rataiskienės - Ralienės atmini
mą pagerbiant jos šeima - vyras Stasys ir 
sūnūs Algis - Stan ir Vytautas - Peter aukoja 
$500 “Mūsų Pastogei” paremti.

Jos literatūrinis palikimas yra perduo
damas Australijos Lietuvių Archyvui 
Adelaidėje.

D. Skorulienė

Liūdna žinia
“M.P.” gavo žinią, kad šių metų spalio 1 dieną Fairfield slaugos namuose mirė 

Janina Kaufeldienė. Ji buvo pirmoji lietuvių Namų Bankstowne virtuvės 
šeimininkė, o jos vyras - a.a. Bronius - buvo Klubo direktorius. A.a. Janinos dvi jaunes
nės seserys gyvena Dancige ir viena sesuo bei daug giminių - Čikagoje.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

Metinis susirinkimas
įvyks spalio 24 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Namuose Bankstowne.
Bus renkama nauja Valdyba. Kviečiame visas Draugijos nares kuo skaitlingiau 

dalyvauti. Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės.
Po susirinkimo vaišinsimės kavute ir pyragais bei pabendrausime.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba

A'ir’A Lilei Čeičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras Gabiją ir Daivą, seserį Onutę Pilkienę 

bei visus artimuosius.
Vida ir Algis Kabailai

Inž. Antanui Pacevičiui
mirus, netekties valandoje reiškiu gilią užuojautą žmonai dr. Stasei ir dukroms 

su šeimomis.
Elena Jonaitienė

A'u’A Alfonsui Olšauskui
mirus, žmonai Inai, dukrai Vilijai, sūnui Dari ir jų šeimoms reiškiame gilią 

užuojautą.
Guoda, Jurgis, Vida ir Robertas Bliokai

Tamara ir Benius Vingiliai

A'uA Lilei Čeičienei
iškeliavus į amžinybę, reiškiame užuojautą dukroms Daivutei ir Gabijai bei 

jų šeimoms, seseriai Onutei Pilkienei ir visiems artimiesiems.
•'ątusCanberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

>2 aSiiai nei --._•■■■

A'u3 A Lilei Čeičienei
mirus po sunkios ligos, dukroms Daivai ir Gabijai, seseriai Onutei su šeima 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
Nįjolė, Irvis, Rasa, Markus ir Audrė Venclovai

A ir A Alfonsui Olšauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Iną, dukrą Viliją, sūnų Darių ir visus 

artimuosius.
Vida ir Algis, Amanda ir Rimas Kabailai

Aktyviam Bendruomenės Sąjungos nariui

A'tA Alfonsui Olšauskui
mirus, giliai užjaučiame žmoną Iną, dukrą Viliją, sūnų Darių ir visus 

artimuosius
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
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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 

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

Burba, 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 (Zininas
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.

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

100 metų spaudos atgavimo jubiliejų.
1h pačia proga bus pagerbtas ir Lietuvos skautų globėjas šv. Kazimieras. Si 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, 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

Dėmesio!
LR Seimo rinkimai vyks sekmadienį, spalio 24 dieną, tose pačiose vietose ir tuo 

pačiu ar panašiu laiku. Red.

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

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

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

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

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
tel.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kviečiame LB Hobarto narius ir bičiulius į 
susirinkimą, kuris įvyks spalio 23 d. (šeštadienį), 4 vai. vakaro St. Teresės 
bažnyčios salėje - Moonah.

Susirinkimo tikslas - sukurti naują lietuvių sporto klubą, kuris rūpinsis 
padėti lietuviams ir jų palikuonims dalyvauti lietuvių sporto šventėse.

Iniciatoriai: Peter Stąnwix, Rose Vaičiulevičius

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

Rūtai Kcmėšytci 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, 30-tą ir 31-mą. Jūs, padėdami Klubui 
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

Dėmesio
Sydnėjaus Rookwoodo kapinėse, lietuvių skyriuje, parduodamos dvi vietos. 
Skambinti Agai tel.: 9876 4446.

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

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

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

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

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

Metinį skyriaus susirinkimą,
kuris įvyks sekmadienį, spalio 17 dieną, 2.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 16-18 

East Terrace, Bankstown.
DIENOTVARKĖJE:

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

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

Musų 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 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.
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