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Susirinko Sydnėjaus moterys

Spalio 24 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko metinis Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
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Antroje eilėje iš kairės: Nata Liutikaitė, Irena Kalėdienė, Kristina Dičiūnienė ir Onutė 
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Susitarta dėl valdymo

Lietuvos 
Vyriausybės 

sudarymo 
tragedija 

Vyriausiajai rin
kimų komisijai 
(VRK) patvirtinus 
galutinius Seimo 
rinkimų rezultatus, 

lapkričio 3 d. buvo įteikti Seimo nario pa
žymėjimai.

Galutiniais duomenimis, partijos ir jų 
grupuotės pasiskirstė sekančiai: Darbo 
partija, vadovaujama Viktor Uspaskich’o - 
39 parlamentarai, Algirdo Brazausko ir 
Artūro Paulausko koalicija “Už darbą Lie
tuvai”-31 parlamentaras, Tėvynės Sąjunga 
(pirm. Andrius Kubilius) - 25 parlamen
tarai, Liberalų ir Centro sąjunga -18 parla
mentarų, Rolando Pakso koalicija - 11 
parlamentarų, Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga -10 parlamen
tarų, Lietuvos lenkų rinkimų akcija - 2 
parlamentarai. Vienmandatėse apygardose 
save iškėlę laimėjo 5 parlamentarai. Iš viso 
Seime bus 141 parlamentaras.

Prieš Seimo rinkimus viešosios apklau
sos institucijos nurodė, jog ateinančiuose 
Seimo rinkimuose Viktor Uspaskich’o 
naujai sukurta Darbo partija gali surinkti 
apie 30% visų balsų ir dominuoti Seime. 
Tuomet kitos partijos, kaip ir valdančioji, 
pareiškė, kad su Darbo partija į koaliciją 
nesidės, o sudarys “vaivorykštės” koalici
nę Vyriausybę, susidedančią iš kairio
sios, centro ir dešiniosios pakraipos parla
mentarų.

Pasitarimai po rinkimų įvyko, bet grei
tai pasibaigė. A. Brazauskas apkaltino deši

niuosius, kad šie “perdaug nori”. Kur kas 
ilgesnės derybos išsivystė su Darbo partija. 
Šie, kaip sako A. Brazauskas, yra nuo- 
laidesni: “ne tiek daug nori”. V. Uspaskich 
žino, jog jo išrinktųjų tarpe vos keli paty
rę parlamentarai, kurie galėtų užimti 
atsakingus postus. Jam svarbiausia yra 
koalicija su dabar vadovaujančiomis 
partijomis ir taip įsisprausti į Vyriausybę.

Paskutinėmis dienomis valdančiosios 
partijos tvirtino, kad derybos su Darbo 
partija sustabdytos. Tačiau, kaip praneša 
laikraščiai, A. Brazauskas spalio gale, 
dalyvaudamas Stockholme Baltijos šalių 
Ministrų pirmininkų pasitarime, infor
mavo savo kolegas apie Lietuvos valdan
čios daugumos formuojamą koaliciją su 
Darbo partija. “Aš informavau kolegas apie 
rinkimų rezultatus, apie formuojamą koali
ciją. Kokią? Kol kas matau tik vieną - su 
Darbo partija”- BNS sakė A. Brazauskas.

Lapkričio pradžioje, atvykę su gimimo 
diena pasveikinti Prezidento Valdo 
Adamkaus, socialdemokratų ir sociallibe
ralų vadovai - A. Brazauskas ir A. Pau
lauskas - sulaukė iš raginimų “valstybiškai 
žiūrėti į koalicijos sudarymą”. Tačiau, pa
sak Prezidentūros atstovų, pats Preziden
tas neketina kištis į daugumos formavi
mą Seime.

"... susidaro toks įspūdis, kad pagrindinis 
derybų akcentas yra vien valdžios postų 
dalybos”, - sakė Prezidento atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė.

Lapkričio 3 d. socialdemokratų vado
vas A. Brazauskas ir socialliberalų vado
vas A. Paulauskas, sulaužę pažadus duo
tus savo rinkėjams, pasirašė susitarimą su

Nukelta Į 2 psl.

(ELTA). Socialdemokratų partijos, 
Naujosios sąjungos ir Darbo partijos 
lyderiai Algirdas Brazauskas, Artūras 
Paulauskas ir Viktor Uspaskich lapkričio 
3 d. Vyriausybės rūmuose pasirašė su
sitarimą dėl valdančiosios daugumos Sei
me ir bendros Vyriausybės suformavimo.

Šių partijų atstovai tuomi faktiškai 
baigė derybas dėl būsimos koalicijos. Jų 
deklaracija numatė pagrindinės koalicijos 
veiklos programos principus.

Nei susitarime, nei deklaracijoje ne
kalbama, pagal kokias proporcijas partijos 
dalysis postus Vyriausybėje. Dokumen
tuose esą apibrėžtas tik pagrindinis ko
alicinio Ministrų kabineto formavimo prin
cipas - premjeras, sudarydamas Vyriausy
bę, visas kandidatūras turės suderinti su 
partneriais. Kiek kuriai partijai atiteks mi
nistrų portfelių, greičiausiai bus apibrėžta 
papildomame dokumente. Teigiama, kad 
Brazausko socialdemokratai gaus premje

Apie Vyriausybės sudaiymą
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus, 

lapkričio 3 d. susitikęs su socialdemokra
tų vadovu Algirdu Brazausku ir Seimo 
Pirmininku Artūru Paulausku, paragino 
“atsakingai ir valstybiškai žiūrėti į koali
cijų sudarymą” ir sparčiau derėtis dėl bū
simos Vyriausybės formavimo. Premjeras 
A. Brazauskas, savo ruožtu, tikina, jog de
rybų rezultatas gali būti jau kitos savaitės 
viduryje. "Po rinkimų eina jau antra savai
tė, tačiau koalicijos iki šiol nėra, ir susidaro 
toks įspūdis, kad pagrindinis derybų akcentas 
yra vien valdžios postų dalybos”, - po susi
tikimo lapkričio žurnalistams sakė Pre
zidento atstovė spaudai Rita Grumadaitė.

R. Grumadaitė taip pat priminė jau 
anksčiau Prezidento išsakytą poziciją, kad 
jis tikisi tvirtos koalicijos, kurią vienytų 
ilgalaikiai įsipareigojimai ir vieningas 

(ELTA). Seimo Liberalų 
ir centro frakcijos narys prof. 
Kęstutis Glaveckas (žiūr. 
nuotr. dešinėje) mano, kad 
Brazausko socialdemo
kratų, Paulausko social
liberalų, Uspaskich’o Darbo 
partijos ir Prunskienės 
“valstiečių” derybos dėl 
būsimos valdančiosios 
koalicijos ir Vyriausybės su
darymo vyksta “ne dėl dėl 
kėdžių, o dėl finansų, kurie

“Svarbupinigai, ne kėdės”

vu tomis kėdėmis ateina”.
Kalbėdamas apie ateinančias Europos 

Sąjungos lėšas, prof. K. Glaveckas paste
bėjo, kad pagrindinės tų pinigų “tvarky
tojos” yra Aplinkos apsaugos, Susisieki
mo, Ūkio, Žemės ūkio ir dalinai Vidaus 
reikalų ministerijos. Todėl, jo nuomone, 
pagrindiniai debatai vyksta dėl to, kas bus 
Ūkio, Susisiekimo ministrai, nes, jo 
duomenimis, abejose šiose ministerijose 

ro ir 5 ministrų, Paulausko socialliberalai
- 2 ministrų, Uspaskich’o Darbo partija - 
6 ministrų portfelius.

Dokumentuose įrašytas kvietimas ki
toms partijoms, “kurios nori dirbti kartu”, 
prisijungti prie koalicijos. Išvakarėse K. 
Prunskienės partijų sąjunga sustabdė da
lyvavimą derybose, kai jai nepavyko išsi
kovoti mažiausiai dviejų ministrų portfelių
- bet vėliau į derybas sugrįžo.

Tikimasi, kad valdančiajai koalicijai 
priklausys 76 parlamentarai. Tai pavyktų 
tik priviliojus kai kurių kitų partijų atsto
vus ir nepriklausomus kandidatus. Tačiau 
manoma, kad dėl koalicijos su Darbo par
tija iš daugumos gali pasitraukti kai kurie 
Brazausko socialdemokratai.

Uspaskich’o Darbo partija Seime turi 
39 narius, Brazausko soedemų ir Paulaus
ko socialliberalų koalicija-31 narį, Pruns
kienės “valstiečiai” -10 narių. Daugumos 
sudarymui reikia mažiausiai 71 nario. □ 

požiūris į Lietuvos ateitį. Be to, pasak R. 
Grumadaitės, Prezidentas ir po rinkimų 
yra pasakęs, kad labai įdėmiai vertinsiąs 
kiekvieną kandidatą į ministrus. Svarbiau
si kriterijai yra profesionalumas ir buvu
sios veiklos skaidrumas. R. Grumadaitė 
taip pat patikino, kad Prezidentas nesikiš į 
koalicijų formavimą.

A. Brazauskas po susitikimo su Prezi
dentu sakė, jog šiuo metu vyksta intensy
vios derybos, tačiau “kol kas jokių naujienų 
nėra”. A. Brazauskas taip pat teigė, jog 
socialdemokratai ir socialliberalai neke
tina atsižvelgti į Prunskienės grupuotės 
norą turėti du ministrus Vyriausybėje - 
žemės ūkio ir ūkio arba susisiekimo. Pasak 
A. Brazausko, rinkimuose “valstiečiai” turi 
tik 10 vietų Seime, taigi proporciškai esą 
du portfeliai jiems nepriklausytų. □ 

per artimiausius metus bus 
perskirstyta ir kontro
liuojama apie 8 milijardai 
litų.

“Todėl Darbo partijos 
lyderio Viktor Uspaskich’o 
noras užimti Ūkio ministro 
kėdę yra suprantamas”, - 
pastebėjo prof Kęstutis 
Glaveckas. Jo nuomone, tie, 
kurie turi asmeninius inte
resus, didelį verslą, neturėtų 
būti tokių ministerijų vado

vai, nes taip susikerta asmeniniai intere
sai su valstybiniais.

Todėl Liberalų ir centro sąjungos val
dyba kreipėsi, pasak prof. Kęstučio 
Glavecko, į Prezidentą Valdą Adamkų, 
prašydama, kad jis, prieš tvirtindamas 
Vyriausybės sudėtį, atsižvelgtų į tai, kad 
tokioms ministerijoms neturėtų vadovau
ti žmonės, kurie turi akivaizdžius intere
sus dabar ar praeityje. □
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p®?’ Trumpai iš visur Tuskulėnų parkas - rimties simbolis
♦ Europos sau
gumo ir bendra
darbiavimo orga
nizacijos stebėtojų 
nuomone, spalio 

'31 d. įvykę Ukrai
nos prezidento 
rinkimai neatitiko 
tarptautinių stan
dartų reikalavi
mams. Po mėne

sio įvyks antras rinkimų ratas, į kurį pate
ko daugiausiai balsų surinkę kandidatai: 
dabartinis min. pirmininkas Viktor Jan- 
kovič ir liberalas Viktor Jasčenko.
♦ Irake kasdieniniai sukilėlių puolimai 
pareikalauja vis daugiau irakiečių poli
cininkų gyvybių. Lapkričio 1 d. pakeliui į 
darbovietę iš pravažiuojančio automobi
lio buvo nušautas Bagdado gubernatoriaus 
padėjėjas Hatem Karim.
♦ Lapkričio 2 d. rinkimus JAV laimėjo 
respublikonai, kurie sustiprino savo daugu
mą abiejuose Kongreso rūmuose. Lapkričio 
4 d. demokratų kandidatas prezidento 
rinkimuose senatorius John Kerry pripa
žino, kad JAV prezidentas George W. Bush 
yra išrinktas antrai kadencijai. Rinkimuose 
dalyvavo beveik 60% balsavimo teisę 
turinčių asmenų - didžiausias balsuotojų 
nuošimtis po 1968 metų rinkimų.
♦ Lapkričio 2 d. dienos metu Amster
damo gatvėje buvo nužudytas dviračiu 
važiavęs kino direktorius Theo van Gogh 
(garsiojo dailininko Vincent van Gogh 
giminaitis). Jį nudūrė, o vėliau kelis kartus 
peršovė dviračiu pasivijęs marokietis. 
Atrodo, kad nužudymas yra kerštas už van 
Gogh statytą filmą, kuriame buvo atkreip
tas dėmesys į musulmonų žiaurų elgesį su 
moterimis.
♦ Lapkričio 3 d. smarkiai pablogėjo Pary
žiaus karinėje ligoninėje besigydančio

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Darbo partijos vadovu Viktor Uspaskich 
sudaryti Lietuvos Vyriausybę. Teigiama, 
kad socialdemokratai gaus premjero ir 5 
ministrų, socialliberalai - 2 ministrų ir 
Darbo partija - 6 ministrų portfelius. Tai 
tikra “raudonoji pašvaistė” - koks liūdnas 
lietuviškos socialdemokratijos galas, sakė 
europarlamentaras Vytautas Landsbergis.

Klaipėdos LEZ sėkmingiausia 
užsienio investicijomis

Klaipėdos Laisvoji ekonominė zona 
(LEZ), užimanti 205 hektarus, liko vienin
telė veikianti zona Lietuvoje. Jų buvo pla
nuotos net trys: Klaipėdoje, Kaune ir 
Šiauliuose. Didžiausia Klaipėdos LEZ 
problema ne investicijų trūkumas, o gy
ventojų iškėlimas už zonos ribų, kad pra
plėstų žemės plotą tolimesnėms investi
cijoms. Nuo Klaipėdos LEZ gyvavimo 
pradžios į zoną pritrauktų investicijų suma 
siekia 400 mln. litų. Investuojančios ben
drovės yra skirtingos. Vyrauja trys invest
icijų kryptys:

1. Vakarų Europos įmonės, kurios nori 
sumažinti savo išlaidas ir perkelia gamybą 
į naująsias Europos Sąjungos nares.

2. Investuotojai iš Azijos, norintys da
lyvauti Europos Sąjungos rinkoje, bet tau
pantys produkcijos išlaidas.

3. Potencialūs investuotojai iš Rusijos, 
kurie taip pat veržiasi į Europos rinką per 
naująsias ES nares. Kitais metais Rusijos 
“OXK Klaipėda” pradės gaminti vienkar
tinius indus, pritaikytus Europos rinkai.

NATO sustiprino oro gynybą
Paskutiniu metu į NATO Zoknių oro 

bazę nusileido dar du Britanijos “Tornado 
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palestiniečių lyderio Yasser Arafat svei
katos stovis. Jis neteko sąmonės ir jos neat
gavo per sekančias keturias dienas. Tyrimai 
nėra galutinai išaiškinę jo ligos priežastį, 
tačiau žinoma, kad neveikia jo kepenys.
♦ Lapkričio 3d. Irake sukilėliai nutraukė 
visą naftos eksportą į Turkiją, susprogdin
dami 4 naftos vamzdžių linijas krašto 
šiaurėje. Tą pat dieną, pakeliui į darbovietę 
Bagdade, buvo nušautas Hussein Ali, Irako 
naftos ministerijos generalinis direktorius.
♦ Lapkričio 4 d. humanitarinės pagalbos 
organizacija “Medecins sans Frontieres” 
paskelbė, kad ji atitraukia visus savo dar
buotojus iš Irako, nes ten jiems yra per 
daug nesaugu. Tą pat dieną srityje į pietus 
nuo Bagdado, kurioje britų kariai perėmė 
krašto apsaugą iš amerikiečių, nuo sukilė
lių minosvaidžių ir savižudžių susisprog- 
dinimų žuvo 3 britų kariai, 8 sužeisti. Iki 
šiol britai yra netekę Irake 70 karių, JAV 
1112 karių.
♦ Apie 10 000 Jungtinių Tautų karių 
palaiko taiką Dramblio Kaulo Kranto 
Respublikoje. Lapkričio 5 d. Respublikos 
vyriausybė sulaužė virš metų besitęsian
čias paliaubas ir pakartotinai bombardavo 
sukilėlių laikomą Bouakc miestą krašto 
šiaurėje. Per oro puolimą žuvo 9 taikos 
palaikymo kariai prancūzai bei vienas hu
manitarinės pagalbos darbuotojas ameri
kietis, bei daug sukilėlių ir civilių miesto 
gyventojų.
♦ Lapkričio 6 d. Pracūzija įsakė Dramblio 
Kaulo Respublikos prezidentui Laurent 
Gbagpo sustabdyti karo veiksmus prieš 
sukilėlius, o prancūzų karinės pajėgos su
naikino 2 Respublikos karo lėktuvus (Su- 
choi tipo naikintuvus) ir 3 karinius sraig
tasparnius. Respublikos pareigūnų sukurs
tytos minios sudegino prancūzų mokyklas 
Abidžano ir Yamoussoukro miestuose, 
užpuldinėja prancūzų civilius ir karius. □

F3” naikintuvai ir prisijungė prie ten 
esančių dviejų naikintuvų. Britanijos nai
kintuvų junginys yra aptarnaujamas savais 
specialistais-mechanikais, ryšių karinin
kais, medikais, gaisrininkais ir kitais spe
cialistais, atskraidintais iš Švedijos. Išviso 
apie šimtą specialistų. Pasižymėję lakūnai 
yra skaidę įvairiose pasaulio šalyse, jų tar
pe ir Irako oro erdvėje. Junginys turi karo 
veiksmų patirtį.

NATO Zoknių oro bazė saugo trijų Bal
tijos šalių oro erdvę nuo Suomių įlankos 
iki okupuotos Karaliaučiaus srities. Rim
čiausi oro erdvės pažeidimai gali įvykti iš 
rytų. Bazė kontroliuojama NATO oro 
pajėgų -Šiaurės Europos centro. Moder
nios oro gynybos pajėgumų neturinčios 
Baltijos šalims, NATO sąjungininkai pa
eiliui siunčia misijai į Zoknių oro bazę savo 
lėktuvus, lakūnus ir aptarnaujantį perso
nalą. Britų eilė aptarnauti Zoknių oro ba
zę tęsis iki ateinančių metų sausio mėnesio:

Norvegijos ginkluotė padės 
apginti IAE

Norvegija greitu metu perduos Lietuvos 
kariuomenei artimo nuotolio oro gynybos 
raketines sistemas “RBS - 70” apginti Ig
nalinos atominę elektrinę. Gynybos įrangą 
sudaro 10 paleidimo įrenginių, 5 NATO 
standartų radarai “Giraffe’ ir 260 “MK3" 
modifikacijos raketų. Nauja ginkluote bus 
apginkluota viena bataliono kuopa, kuri bus 
dislokuota Ignalinos jėgainės prieigose.

Iki šiol oro gynybos batalionas, saugojęs 
oro erdvę virš IAE, buvo ginkluotas Šve
dijos dovanotais artileriniais zenitiniais 
pabūklais “L-70”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, ELTA, BNS ir LGTICbiuleteniais.

(ELTA). Daugiau kaip 700 sovietinio 
teroro aukų rado amžinojo poilsio vietą 
Tuskulėnų rimties parke Vilniuje. Šioje 
rimties ir susitaikymo vietoje Vėlinių die
ną pagerbtas 1944-1947 metais KGB 
sušaudytų ir Tuskulėnų parke užkastų 
žmonių atminimas. Nuo šiol visų čia su
rastų aukų palaikai, beveik dešimtmetį 
laikyti Lietuvos genocido aukų muziejuje, 
ilsėsis baigtame statyti kolumbariume.

Čia palaidotų žmonių likimai įvairūs - 
tai buvo KGB rūsiuose kalėję, kankinti ir 
sušaudyti kovotojai už Lietuvos laisvę, 
partizanų vadai, dvasininkai, 1941 m. bir
želio sukilimo dalyviai, lenkų “Armijos 
Krajovos” kariai, vokiečių karo belaisviai.

Kolumbariumo - suformuoto pilkal
nio ir koplytėlės viduje, kur nuo šiol ilsisi 
daugiau kaip 740 aukų palaikai, buvo

Vyriausybės meno premijos
(ELTA). Vyriausybės meno premijos 

už reikšmingus Lietuvos menui ir kultū
rai darbus šiemet skiriamos dešimčiai 
Lietuvos kūrėjų: dailininkui keramikui 
Juozui Adomoniui, rašytojams Vandai 
Juknaitei ir Henrikui Algiui Čigriejui, ki
no režisieriams Almantui Grikevičiui ir 
Rimtautui Šiliniui, dainininkui Virgilijui 
Noreikai, fotomenininkui Jonui Romu
aldui Rakauskui, dailininkėms Adasai 
Skliutauskaitei ir Eglei Valiūtei bei obo
jininkui Juozui Rimui.

Vyriausybės meno premijos skiriamos 
kasmet Lietuvos ir pasaulio lietuvių me
nininkams bei grupėms už reikšmingus 
Lietuvos menui ir kultūrai darbus arba 
menininko kūrybinės veiklos visumą. 
Pasiūlymus skirti meno premijas gali teik

Švedijoje lietuviai dar plėšikauja
Lietuvos piliečiai nebeišnyksta iš 

Švedijos juodosios kronikos. Kalmar’o 
teismo salėje devyni 17-24 metų lietuviai 
pasakojo apie tai, kaip vasarą Pietų 
Švedijoje įvykdė kelis šimtus vagysčių.

Kaip „Lietuvos rytui“ sakė Kalmar’o 
policijos atstovas Ulf Karlsson, lietuviai 
įtariami įvykdę per 500 vagysčių. Tai - 
didžiausia iki šiol Švedijoje įkliuvusi va
gių gauja iš Lietuvos.

Prieš porą savaičių Švedijos žiniasklai- 
da mirgėjo pranešimais apie lietuvių po
rą, dėl menkos sumos nužudžiusią garsią 
psichologę Helen Bering. Dabar lietuviš
kos pavardės vėl mirga švediškos spaudos 
puslapiuose.

Kauniečiai Vladimiras Medinskis, 
Domas Jonaitis, Mantas Žalgevičius, 
Edvinas Kisys, Gediminas Gūžys, Aistis 
Gaidelis, Karolis Kreivėnas, Vytaras 
Budreika bei Deivydas Barkauskas kelias
dešimt kilometrų už Kalmaro esančiame 
miške buvo pasistatę palapines. Iš slap
tos stovyklavietės naktimis jie traukdavo 
siaubti aplinkinių miestų bei kaimelių.

2004 metų liepos bei rugpjūčio mė
nesiais Kalmar, Kronoberg ir Haland aps
kričių policija vos ne kas rytą gaudavo pra
nešimų apie apiplėšimus, kurių braižas 
buvo panašus - per išdaužtą langą iš au
tomobilio buvo vagiama absoliučiai viskas.

Kelias savaites policija tik beviltiškai 
skėsčiojo rankomis. Įtartinus jaunus vyrus 
vietos gyventojai pastebėjo rugpjūčio 5 
dieną ir kreipėsi į policiją. Policijos parei
gūnai lietuvių palapinėse miške rado dau
gumą pavogtų daiktų. 

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

padėti vainikai nuo Prezidento Valdo 
Adamkaus, Seimo, Vyriausybės, Krašto 
apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuo
menės vadovybės, tremtinių ir politinių 
kalinių organizacijų. Monsinjoras Ginta
ras Grušas perskaitė maldą už mirusius, o 
susirinkusieji kartu su “Aidijos” choru 
pagiedojo “Viešpaties angelą”.

Parkas su prieigomis užims 7.5 hektaro 
teritoriją, jai priklausys ir buvusio Tbsku- 
lėnų dvaro centriniai rūmai su oficina, 
dvaro parkas ir jo prieigos.

Restauruotuose buvusio Tuskulėnų 
dvaro pastatuose ketinama įrengti XX a. 
antros pusės Lietuvos martirologijos mu
ziejų, kuriame būtų pristatoma ir Tuskulė
nų dvaro istorijos ekspozicija. Parko te
ritorijoje numatoma išsaugoti buvusio 
dvaro parko želdinius, atkurti tvenkinius.

ti asmenys, kūrybinės sąjungos, meno 
institucijos, visuomeninės organizacijos, 
fondai bei privatūs asmenys.

į premiją pretenduojančių menininkų 
darbus vertina ir Vyriausybei teikia Vy
riausybės nutarimu sudaryta 11 žmonių 
komisija. Į ją 2 narius siūlo Lietuvos 
kultūros ir meno taryba, 6 - Meno kūrėjų 
organizacijų asociacija, 3 - Ministras 
Pirmininkas.

Vyriausybės meno premijos dydis - 
18,750 litų. Lėšos premijoms skirtos iš 
Vyriausybės rezervo.

Šiemet premijai gauti buvo pristatyti 
22 meno kūrėjai. Dešimčiai laureatų kar
tu su piniginėmis premijomis bus įteikti 
ir Vyriausybės meno premijos diplomai.

□

Vietos gyventojai regione pastebėjo 
sunkvežimius su lietuviškais numeriais. To
dėl tikima, kad dalį pavogtų daiktų kaunie
čiai išsiuntė į Lietuvą.

Bylos medžiaga - apie 2000 puslapių. 
Lietuviams gresia nelaisvė nuo 8 iki 12 
mėnesių. U.Karlsson sakė suprantąs, jog 
bausmė neatrodo itin griežta: „Švedijoje 
tikima, kad kalėjimas nedaro žmogaus ge
resnio“. Pareigūnas sakė, jog švedai bijo, 
kad dabartinis nusikaltėlių iš Lietuvos 
antplūdis - tik dar didesnės nusikaltimų 
bangos pranašas.

Prieš kelias savaites įtakingiausias 
Švedijos dienraštis „Dagens Nyheter“ 
nusikaltėliams iš Lietuvos paskyrė pirmąjį 
savo puslapį. Nors antraštės ir skelbė apie 
nusikaltimų bangą iš Baltijos šalių, straips
niuose buvo minimi tik Lietuvos piliečiai.

Pasak laikraščio, Lietuva yra ne tik di
džiausia, bet ir skurdžiausia Baltijos val
stybė, iš kurios, panaikinus vizas, į Švediją 
plūsta nusikaltėliai. Laikraščio manymu, 
skurstančius lietuvius Švedijoje vilioja 
viskas - nuo gerų automobilių iki sodo 
namelių, kurie esą įrengti taip, kad lie
tuviams tokiems daiktams tektų taupyti 
visą gyvenimą. Lietuviai vogė netgi tokias 
smulkmenas, kurių paprastai nevagia net 
pinigų pritrūkę Švedijos narkomanai. Iš 
vieno švedo automobilio buvo pavogtos 
net vyriškos maudymosi kelnaitės.

„Švedija - tiesiog lobių skrynelė kai ku
riems atvykėliams“, - cituoja laikraštis 
Kalmar policijos komisarą Bengt Nilsson. 
Šis sakė netikįs, jog ši nusikaltimų banga 
vienintelė. (Vytautė Šmaižytė, “L.r.”)
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Bendruomenės baruose
Susirinko Sydnėjaus moterys

Sekmadienį, spalio 24 dieną, Lietuvių 
Namuose Bankstown’e įvyko metinis 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Draugijos pirmi
ninkė Julija Lašaitienė, pakviesdama rim
ties minute pagerbti praėjusiais metais mi
rusias Draugijos nares: Genutę Kasperai- 
tienę, Marijoną Koliavienę, Mildą Vaške
vičienę ir Janiną Kaufeldienę. Trumpai 
apžvelgusi praėjusių metų Draugijos veik
lą, nuveiktus darbus, sutiktas kliūtis ir prob
lemas, pirmininkė pasiūlė D-jos narėms ir 
toliau nepavargti ir padėti tęsti jau tiek metų 
vykdomą labdaros darbą savo tautiečių

Už nuopelnus Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinei Globos Draugijai gėlėmis apdova
notos šios Draugijos narės (iš kairės): Birutė Vaitkienė, Jadvyga Burokienė, Aleksan
dra Storpirštienė ir Danutė Skorulienė. Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

r ■« -r • »

Edžiui Karpavičiui - Business Award
Kiekvienais metais Sydnėjaus miestas suteikia 

premijas pasižymėjusiems verslininkams. Jos 
vadinasi The City of Sydney’s Business Awards. Šie
met, lapkričio 1 dieną, viena iš šių premijų buvo 
suteikta Edžiui Karpavičiui (žiūr. nuotr. kairėje), 
kuris yra Pyrmont Pharmacy savininkas.

Premijoms buvo pasiūlyti 5,700 kandidatų, iš 
kurių į finalą pateko 130. Iš jų galutinai buvo atrink
ta 21 verslo įmonė.

Premijas įteikė Sydnėjaus miesto merė Clover 
Moore, MP, per specialiai ta proga suruoštą pager
bimo vakarą Sofitel Wentworth Hotel’yje.

Pagerbimo šauniai nusipelniusį Edį Karpavičių 
nuoširdžiai sveikiname. MP inf.

Mokytojams - Jono Varno premijos
(ELTA). Riešės vidurinėje mokykloje 

penkiems geriausiems Vilniaus krašto 
lituanistams buvo įteiktos Lietuvos švie
tėjo Jono Varno apdovanojimai.

Lapkričio 3 dieną profesorė Vanda 
Zaborskaitė pinigines premijas įteikė 
Laimai Juodagalvienei iš Švenčionių 
Zigmo Žemaičio gimnazijos, Danguolei 
Jutelienei iš Ignalinos rajono Linkmenų 
pagrindinės mokyklos, Vilmai Kisielytei iš 
Šalčininkų rajono Dieveniškių “Ryto” 
vidurinės mokyklos, Augutei Liutke- 
vičienei iš Elektrėnų “Versmės” gimnazi
jos ir Ritai Užienei iš Vilniaus rajono 
Avižienių vidurinės mokyklos.

“Lietuvių kalbos mokytojų Pytų Lietu
voje nebetrūksta. Tačiau gerų lituanistų šiame 
krašte ne per daug”, - sakė Švietimo ir 
mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidu
rinio ugdymo skyriaus vyriausioji specia
listė Danutė Kolesnikova.

Anksti nuo džiovos mirusio Rytų Lie
tuvos mokytojo vardo premijas įsteigė Aus
tralijoje (Adelaide) gyvenanti J.Varno duk

tarpe. Ji pasveikino ir tris naujuosius “So
dybos” gyventojus - Kastutę ir Vytautą 
Jurskius ir net iš Amerikos arčiau dukters 
atsikėlusią, lietuvių išeivijos rašytoją Ni
jolę Jankutę-Užubalienę.

Gėlės buvo įteiktos per eilę metų bu
vusioms Draugijos Valdybų narėms: Ja
dvygai Burokienei, Jadvygai Dambraus
kienei, Danutei Skorulienei, Gigai Storpirš
tienei ir Birutei Vaitkienei. Ypatinga padėka 
buvo pareikšta buvusiai ilgametei Sodybos 
seniūnei Olgai Storpirštienei, kuri 18 metų 
taip kruopščiai rūpinosi ir tvarkė kasdie
ninius Sodybos reikalus. Šias Sodybai ir 
sodybiečiams taip svarbias pareigas dabar 

ra Janina Malijauskienė. 1991 ra. įkūrusi 
fondą šviesuolio dukra kasmet paskatina 
po 5 Rytų Lietuvos mokyklų mokytojus.

Visą amžių šiame krašte mokytojavęs 
J. Varnas gimė 1900 metų birželį Juod
agalvių kaime, Švenčionių apskrityje. 
Baigęs rusišką pradžios mokyklą, jaunuo
lis lietuvių kalbos pagrindų išmoko iš pa
rapijos klebono.

J. Varnas mokytojauti pradėjo 21-erių, 
dirbdamas mokėsi “Ryto” švietimo drau
gijos mokytojų vasaros kursuose Vilniuje. 
Po septynerių metų jam buvo suteikta 
aukščiausia mokytojo kvalifikacija. 
Ilgiausiai J. Varnas mokytojavo Bernotuose. 
Kadangi miestelyje buvo 50 vaikų, dirbo 
dviem pamainomis, o vakarais - su jauni
mu. Kaip ir dauguma “Ryto” mokytojų, jis 
rengė vakarinius kursus suaugusiems, 
skaitė paskaitas, steigė knygynėlius, rengė 
lietuviškus vaidinimus. Lietuviško žodžio 
Rytų Lietuvoje skleidėjas mirė nesulaukęs 
nė 31 metų nuo džiovos. 1930-ųjų pavasarį 
J. Varną priglaudė gimtųjų Mielagėnų žemė. 

perėmė Onutė Dobbs.
Taip pat Draugijos narės buvo pakvies

tos lapkričio 2 dieną atvykti į Sodybą 
(Melbourne Cup diena) pasipuošus ža
vingomis skrybėlaitėmis, už kurias bus 
skiriamos premijos. Metinė Sodybos “Ku- 
gelinė” nukeliama į vasario mėnesį.

Toliau ilgametė Valdybos sekretorė 
Olga Storpirštienė perskaitė praėjusių me
tų Draugijos protokolą.

Draugijos iždininkė Tamara Vingilienė 
pateikė Moterų D-jos ir Sodybos (tai dvi at
skiros atskaitomybės ir kasos) duomenis.

Sodybos patikėtinių vardu, o jų yra net 
šešios, kalbėjo Martina Reisgienė. Ji 
perskaitė Sodybos priežiūros, atliktų dar
bų, remontų ir rūpesčių metinę apžvalgą.

Ligonių lankymo ir globos reikalais 
kalbėjo Onutė Kapočienė pranešdama, kad 
šiuo metu Draugijos narės ir jų pagalbi- 
ninkės(ai) senelių globos namuose ir 
ligononėse nuolat lanko 23 tautiečius. Per 
šiuos metus ten buvo apsilankyta apie 300 

Sydnėjaus “Talka” veikia

Lietuvių Kredito Draugijos “Talka” Sydnėjaus sky
riaus vedėja Elė Kains.

Teodoras J. Rotcas
Žinome ar girdėjome apie 

Lietuvių Kooperatinės Kredi
to Draugijos “Talka” Sydnėjaus 
skyrių. Šių metų spalio 17 d. 
sušauktame skyriaus metinia
me susirinkime turėjome ir vėl 
progą išgirsti kas naujo (ir kas 
seno) “Talkos" padangėje.

Į atsargą (norėtųsi pasakyti 
į užtarnautą poilsį) pasitraukus 
“senoms skiedroms”, skyriaus 
veiklą jau kurį laiką tvarko 
“jaunoji gvardija” - tai ener
gingoji vedėja Elė Kains su sa
vo padėjėjomis Laura Belkus 
ir Nada Dunda. Kada ne kada į 
pagąįbą stoja ir “senieji vilkai” 
-Vytenis Šliogeris ir Teodo
ras Rotcas, tuomi užtikrinda-
mi, kad Kredito Draugija pasiektų savo 
užsibrėžtą tikslą - tarnauti Australijos Lie
tuvių Bendruomenei.

Susirinkimą atidarė skyriaus vedėja Elė 
Kains, pakviesdama auditoriją tyliu su
sikaupimu pagerbti metų bėgyje Anapilin 
iškeliavusius skyriaus narius. Padėkojus 
savo kolegoms už damų bendradarbiavimą 
ir nuoširdų atsidavimą pareigai patenkinti 
tautiečius, siekiančius “Talkos” paslaugų, 
prelegentė pateikė gan įdomių statistinių 
žinių iš skyriaus metinės veiklos. Su pasi
tenkinimu buvo konstatuota, kad Sydnėjus 
padidėjo 63 naujais nariais, tuomi pasiekda
mas įspūdingą 519 narių skaičių. Savo 
darbu ir investicijomis skyrius per pasta
ruosius metus sukaupė $58,067 pelno. Ne 
vienas tautietis, tapęs Kredito Draugijos 
nariu, pasinaudojo geromis paskolų sąly
gomis ir jų sumą pakeliant iki $95,000. Gal 
šiek tiek mažiau nei praeityje, bet vis tiek 
sydnėjiškiai pasiliko tokie pat dosnūs tėvy
nainiams, pasiųsdami į Lietuvą $249,000. 
Tai stipriai imponuojantys skaičiai, atsi
žvelgiant į vis kylantį pragyvenimo lygį.

Pagal Draugijos nuostatus, dalis pelno 
- šį kartą $2,200 - buvo atidėti paskirsty
mui lietuviškoms organizacijoms ar sam
būriams paremti. Laimingaisiais tapo:

“Mūsų Pastogė” $ 500
Choras “Daina” $ 400
Tautinių šokių grupė “Sūkurys” $ 500
Sporto klubas “Kovas” $ 400
Lietuviško Baleto Bičiuliai $ 200
Golfo klubas “Kovas” $ 200

Išsamesnei informacijai pateikti, pa
kviestas vyriausias “Talkos” direktorius 
Viva Alekna pirmiausiai pareiškė nusi
stebėjimą, kad susirinkimas pravedamas 
lietuvių kalba (“Bravo, Sydnėjus! - mes gi 
esame Lietuvių Kooperatinė Kredito Drau-.

kartų...
Per vėlai sužinota, kad pora viengungių 

buvo palaidoti be Draugijos žinios, net 
nežinomose kapinėse. Dar kartą buvo 
pabrėžta, kad svarbu testamente paminėti 
savo norą būti palaidotiems lietuvių 
kapinėse. Ji paaiškino ir apie Power of 
Attorney įgaliojimo svarbumą ligos ir se
natvės negalavimuose. Baigiant susirinkimą 
naujos ir senos Draugijos narės, kaip ir 
kasmet, vėl buvo kviečiamos prisidėti prie 
ligonių ir senelių lankymo savo apylinkėse.

Susirinkimas baigėsi naujos Valdybos 
rinkimais. Šiemet į Moterų Draugijos 
Valdybą buvo išrinktos: Nijolė Chan, Onutė 
Dobbs, Dana Jancy, Julija Lašaitienė, Na
ta Liutikaitė, Onutė Kapočienė, Tamara 
Vingilienė ir kandidatėmis - Kristina 
Dičiūnienė ir Irena Kalėdienė.

Susirinkimą pabaigus rinkimais, sekė 
pokalbiai ir diskusijos einamais ir ateities 
reikalais. Draugijos narės pasisaldino gyve
nimą - pasivaišino... tik saldainiais. D.S.

gija”). Išreiškus Centro Valdybos pasiten
kinimą skyriaus veikla (ir padėką), dalyviai 
buvo pakviesti-klausti, išreikšti nuomonę. 
Stebėtina, kas vargina narių “protelį”? Pa
minėsiu tik keletą incidentų. Kaip saugus 
yra mūsų indėlis? Atsakydamas j šį klau
simą direktorius paaiškino, kad indėliai yra 
apdrausti ir reglamentuojami įstatymais. 
Taigi, SAUGŪS! Gal ne vienas narys pa
galvojo, kadjų indėliai taipogi vartojami ir 
paskoloms, o jos siekia milijonines sumas. 
Čia ir vėl prelegentas užtikrino, kad nuo 
“Talkos” gyvenimo pradžios nė vienas 
centas nepražuvo ir visos paskolos buvo 
arba pilnai išmokėtos, arba šiuo metu 
reguliariai grąžinamos. Džiugu buvo iš
girsti, kad Centro Valdyba nutarė šiemet, 
kaip ir praeityje, įgalinti visus(!) tautiečius 
Siųsti kalėdines “dovanas” į Lietuvą su
mose po $100, $200 ir $300 už papigintą 
kainą - $10.

Neapsiėjome ir be humoristinės pusės, 
kai tūlas tautietis (beje, pensininkas iš 
Sodybos) paklausė, kodėl didesnės sumos, 
kaip antai du milijonai dolerių, negali būti 
siunčiami už tuos pačius $10. Gerano
riškai šypsodamasis direktorius Viva 
Alekna atsakė: “Jei norime ir turime per
siuntimui tokios apimties sumą, tai tikriau
siai, siuntėjas per daug nenukentėtų mokė
damas visus $15!”

Draugiška nuotaika, pasireiškusi per 
susirinkimą, buvo tęsiama ir po jo, prie 
įvairiausiais Darijos paruoštais gardumy
nais dengtų stalų ir truputėlio gaivinančio 
skystimėlio...

Skirstėmės užsitikrinę, kad “jei turi 
atliekamą centą - eik į “Talką”, nori pirkt 
namą ar senąjį paremontuoti - eik į “Talką ”, 
o “norint padėti broliui, sesei Lietuvoje ar 
gal įsiteikti tetulei - na, taipogi eik į “Talką ”.

ūftf PaVogė-Nr.44,. 2004.11.12, psl. 3
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[Lietuva iš arti____________
Naujojo Seimo veidas

Milijonai “eurų” gimė Kaune

Stasys Gudavičius (“K.d.”)

Naujojo Seimo nariai bus gerokai tur
tingesni, nei kadenciją baigiantys parla
mentarai. Busimajame Seime bus 20 mi
lijonierių - beveik dvigubai daugiau nei 
darbą baigiančiame parlamente. Į naująjį 
Seimą pateko 58 esami jo nariai. 71 busi
masis parlamentaras mandatų gaus pirmų 
kartą. 19 naujojo Seimo narių šioje institu
cijoje dirbs jau ketvirtą kadenciją, kai kurie 
- be pertraukos. Vienintelis socialdemok
ratas Česlovas Juršėnas parlamentaru bus 
penktą kadenciją iš eilės - Seime jis be 
pertraukų dirba nuo 1990 m. kovo 10 d.

Išnagrinėjus kandidatų biografijas, an
ketinius duomenis bei turto ir pajamų dek
laracijas, aiškėja, kad vidutinis busimojo 
Seimo narys yra 48 metų iš provincijos ki
lęs vilnietis, aukštąjį išsilavinimą turintis 
inžinierius arba ekonomistas, kalbantis 
lietuviškai, rusiškai ir angliškai, su žmona 
auginantis du vaikus. Dažnas naujasis parla
mentaras turi savo verslų, todėl Seimo nario 
vidutinis turimas turtas siekia 1.2 mln. litų. 
Tai triskart daugiau, nei kadenciją baigian
čiame Seime, kur kiekvienas parlamentaras 
turi vidutiniškai 400,000 litų turtą.

Dauguma turtingiausių parlamentarų 
yra Darbo partijos nariai. Kaip žinoma, 
šios partijos lyderis Viktor Uspaskich yra 
turtingiausias Seimo narys. Kartu su žmo
na Jolanta Blažyte jis valdo beveik 150mln. 
litų turtą. Į naująjį Seimą išrinkti asmenys 
dažniausiai turi vidutiniškas metines paja
mas, siekiančias 40-70,(XX) litų. Bet kartais 
jos peržengia 600,000 ir net 1 mln. litų. Ne 
vienas.parlamentaras yra paėmęs paskolą 
iš banko arba paskolinęs savo pinigų ki
tiems žmonėms.

Vyriausias amžiumi naujosios kaden
cijos parlamentaras yra K.Prunskienės 
grupuotėje išrinktas buvęs JAV lietuvis dr. 
Kazys Bobelis. Jam yra 81 metai. Pagal 
Konstituciją, jam teks garbė pradėti naujo
jo parlamento posėdžius iki bus išrinktas 
Seimo Pirmininkas. K.Bobclis buvo vyriau
sias ir dabartiniame, jau kadenciją baigian
čiame Seime. Vidutinis busimųjų parla
mentarų amži us - 48.4 metų.

Naujajame Seime dirbs 29 moterys - 
dvigubai daugiau nei kadenciją baigian
čiame parlamente. 2000 metų spalį j Sei
mą buvo išrinkta tik 15 moterų.

Beveik visi naujos kadencijos parla
mentarai yra lietuvių tautybės ir gimę Lie
tuvoje. Bet Seime dirbs ir trys rusai, po du 
baltarusius ir lenkus bei vienas žydas.

Moterų apgavikas - iš Australijos!
„Žaliaakis pilotas iš Belgijos ieško drau

gės Lietuvoje“, - šitoks skelbimas jau ke
lios savaitės mirga vienoje interneto pa
žinčių svetainių. Tai - daugybę moterų 
įvairiose šalyse apgavusio Australijos 
piliečio Per Andersen (žiūr. nuotr. dešinė
je) spąstai lengvatikėms.

Interneto svetainėje ICO aferistas 
prisistato slapyvardžiu „Mishka“.Tarp šios 
svetainės lankytojų yra nemažai moterų, 
svajojančių sumainyti aukso žiedus su 
užsieniečiu.

„39 metų, 191 centimetro ūgio, žaliaakis 
vyras, dirbantis Belgijos bendrovėje pilotu, bu
vęs parašiutininkas, išsiskyręs ir neturintis 
vaikų, mielai susipažintų su moterimi ilga
laikei draugystei ir vedyboms“, - rašo 
„Mishka“. Vyras tvirtina, kad jam būdingas 
humoro jausmas bei pagarba moteriai.

Savo būsimai draugei jis žada atskleisti 
dar neregėtą pasaulį, nes yra apkeliavęs visą
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Astuoni politikai nurodė gimę įvairiose 
Rusijos vietovėse. Vienintelis socialdemok
ratas Algirdas Paleckis gimė Vakaruose - 
Šveicarijos sostinėje Berne.

Dauguma Seimo narių susikalbėtų ne 
tik su artimiausiais kaimynais, bet ir su 
vakariečiais. 15 parlamentarų prisipažino 
kalbantys tik rusų, kai kurie - ir lenkų kal
bomis, kiti teigė, be rusų kalbos, mokan
tys ir bent vieną Vakarų kalbą. Angliškai 
kalba 89, lenkiškai - 43, vokiškai - 41, 
prancūziškai -20. Dar po vieną Seimo na
rį moka latvių, baltarusių, jidiš, portugalų 
ir italų kalbas.

Maždaug 40 parlamentarų anketose 
nurodė baigę bent po dvi aukštąsias mo
kyklas. Didelė dalis politikų aukštąsias 
mokyklas baigė po studijų aukštesniosio
se mokyklose, dažniausiai pasirinkę visai 
kitą specialybę. Šešiems parlamentarams 
darbą teks derinti su studijomis. Lietuvos 
teisės universitete socialliberale Dangutė 
Mikutienė studijuoja viešojo adminis
travimo specialybės magistrantūroje, 
konservatorė V. Aleknaitė-Abramikienė - 
teisės irvaldymo magistrantūroje, libcral- 
demokratas Remigijus Ačas siekia tos 
pačios specialybės bakalauro diplomo.

Bene populiariausia specialybė tarp 
busimųjų parlamentarų - inžinerija. Ją 
studijavo 25 tuomet dar busimieji politi
kai. Penkiolika Seimo narių yra įgiję 
įvairių sričių technikų ar mechanikų 
specialybes. Seime dirbs 23 ekonomistai 
ir vadybininkai, po 12 medikų ir teisininkų. 
Šeši busimieji politikai yra baigę žurna
listiką, tiek pat - politologiją, penki - is
toriją, du - socialinius mokslus, po vieną - 
filosofiją, psichologiją bei logiką ir seman
tiką. Tarp parlamentarų bus ir septyni 
filologai, trys architektai, džiazo muzi
kantas, aktorius, teatro režisierius, tele
vizijos režisierius, operos solistas, pianis
tė, renginių organizatorius bei dirigentas.

Dauguma naujojo Seimo narių laisva
laikį leidžia gana tradiciškai - sportuoja, 
skaito, keliauja, domisi menu ir kultūra ar 
dirba sode. Tačiau, pasak ELTOS, kai kurie 
busimieji parlamentarai turi įdomesnių 
ar retesnių laisvalaikio užsiėmimų.

Septyni parlamentarai laisvalaikiu 
žaidžia lauko tenisą, vienas - stalo tenisą, 
šeši mėgsta slidinėti, keturi - žaisti šach
matais, po tris - plaukioti ir žaisti krepši
nį, po du - važinėti dviračiu ir žaisti tink
linį. Tarp parlamentarų bus po vieną fut
bolo, vandens sporto, buriavimo, golfo, bi
liardo ir bėgiojimo mėgėją. (Sutrumpinta)

planetą. Svajonių jaunikis tikina mokan
tis anglų, prancūzų, flamandų kalbas bei 
150 rusiškų žodžių. P.Andersen infor
muoja, kad šiuo metu vieši Lietuvoje, to
dėl artimiau susipažinti nebūtų kliūčių.

P.Andersen buvo demaskuotas po to, kai 
viena į jo spąstus pakliuvusi vilnietė „L.r.“ 
smulkiai papasakojo, kaip buvo apgauta. 

_Ji taip pat surinko daugybės P.Anderseno 
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Lapkričio 6 d. Kaune buvo 
šturmuotos modernios pogrindi
nės spaustuvės, kuriose rasta beveik 
9 milijonai netikrų eurų.

Policijos pareigūnai iškart su
laikė be poilsio dienų spaustuvėse 
dirbusius darbininkus, taip pat ke
lis su jais artimai bendravusius as
menis - iš viso 13 žmonių.

Tuo pačiu metu Kaune, Klaipė
doje, Telšiuose ir kituose miestuose 
atlikta dar apie 40 kratų. Aptikta 
daug klišių, kurių reikia netikriems 
eurams ir JAV doleriams spausdin
ti, taip pat nemažai tikrų eurų. Už 
1 suklastotą 100 eurų vertės banknotą nusi
kaltėliai gaudavo nuo 50 iki 80 tikrų eurų.

Pagrindinė eurų klastotojų būstinė bu
vo įsikūrusi Kaune, Žaliakalnio verslo 
centre, buvusioje Radijo gamykloje, kurio
je patalpas dabar nuomoja daugiau kaip 
120 bendrovi ų. Verslo centro teritorija ri
bojasi su Prisikėlimo bažnyčia.

Pareigūnų operacija prasidėjo apie 18 
valandą. Šalia biurų centro atvyko apie 10 
automobilių, pareigūnai jį apsupo iš visų 
pusių, budėjo prie išėjimų. Apklausos ir 
įkalčių paieška užtruko iki paryčių. Pa
skutiniai sekliai centrą paliko apie 4 valan
dą ryto. Pareigūnus labiausiai domino 
vaizdo reklamos paslaugų bendrovė „Ro
sela“. Žaliakalnio verslo centre „Rosela“ 
dirba apie ketverius metus. Bendrovė 
verčiasi grafine reklama, gamina reklamos 
stendus, šviečiančias iškabas, plakatus, 
blankus, vizitines korteles. Daugumą darbų 
bendrovė atlieka pas partnerius Klaipėdoje.

Tą dienų Kaune pareigūnai atliko dar 
kelias kratas biuruose ir su „Rosela“ susi
jusių žmonių namuose. Vakarop „Aro“ vy
rai su policininkais šturmavo buvusio Dai
lės kombinato pastatą Vilijampolės rajone. 
Pareigūnai atliko kratą nedidelėje spaus
tuvėje su popieriaus lapų pjaustykla.

Nenorėdami sukelti įtarimų, pinigų 
padirbinėtojai darbus atlikdavo atskirose 
vietovėse. Kiekvienas gaujos narys turėjo 
savo pareigas sudėtingoje veiklos schemoje. 
Beveik neabejojama, kad sulaikytųjų bus 
dar daugiau, nes už grotų atsidūrę įtaria
mieji buvo tik vidurinė gaujos grandinė.

Tai, kad Kaune veikia moderni eurų 
padirbinėjimo įmonė, pareigūnai gavo duo
menų dar pernai. Tuomet buvo sulaikyti 
du broliai - Elektrėnų gyventojai, kurie 
pardavė 1600 padirbtų eurų. Nors broliai 
buvo sulaikyti su įkalčiais, Kauno teismai 
atsisakė juos suimti ir pareigūnams ne
pavyko išsiaiškinti, kur buvo pagaminti 
eurai. Per tyrimą buvo nustatyta, kad su
laikyti Elektrėnų gyventojai bendrauja su 
Ispanijoje gyvenančiu Kauno „gyvatinių“ 

apgautų moterų liudijimus iš įvairių šalių.
Liepos mėnesį sukčių už neteisėtą 

sienos kirtimą sulaikę Latvijos teisėsau
gininkai netrukus jį perdavė Lietuvai. Ta
čiau abiejų šalių policija puikiai žino, kuo 
iš tikrųjų verčiasi šis vyras. Jau daugiau nei 
dešimt metų interneto svetainėse jis 
susipažįsta su būsimomis aukomis ir pri
sistato milijonieriumi. P.Andersen, pasi
piršęs patiklioms moterims bei papasako
jęs apie tariamas dokumentų ir kredito 
kortelių vagystes, gyvena jų sąskaita, kol 
iššvaisto visus sužadėtinių pinigus.

Pareiškimus apie apgaulę policijai yra 
parašiusi Lietuvos pilietė Gelmė V. ir rygie- 
tė Kristina M. P.Andersen’o apgautos mo
terys gyvena Naujojoje Zelandijoje, Austra
lijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Ne visos 
nori prisiminti patirtas skriaudas. Kai ku
rios ne tiktai prarado dideles pinigų sumas, 
bet ir pastojo nuo jas palikusio sukčiaus.

Ant sukčiaus jauko šiomis dienomis 
buvo užkibusi ir vilnietė Jūratė V. Apie 
savo praradimus moteris pasakoti nepano
ro, bet tvirtino, kad jie nemaži.

gaujos lyderiu Remigijumi Taločka. Jau 
tuomet buvo iškelta versija, kad R.Taločka 
gali būti vienas netikrų eurų platinimo 
koordinatorių Ispanijoje ir Prancūzijoje.

Vėliau Policijos pareigūnai gavo infor
macijos, kad Kaune pagaminti eurai ma
siškai gabenami j Baltarusiją. Į Lietuvą at
vyko keli Baltarusijos pareigūnai ir Lietu
voje pradėjo ieškoti ryšių su padirbtus eu
rus platinančiais asmenimis. "Rup paaiškė
jo, kad ši grupuotė jau ir anksčiau buvo par
davusi didelius kiekius eurų Baltarusijos 
piliečiams. Baltarusis pareiškė norą nusi
pirkti 50,000 padirbtų eurų ir susitarė dėl 
kainos. Lietuviai pardavėjai garantavo, kad 
jų siūlomi eurai yra geri, tačiau pirkėjas vis 
dėlto paprašė pateikti padirbto 100 eurų 
banknoto pavyzdį. Tik įsitikinus, kad šis 
banknotas yra pagamintas pakankamai 
kokybiškai, buvo susitarta dėl sandėrio, 
kuris turėjo įvykti šių metų sausio mėnesį 
Vilniuje. Tačiau suklastotų eurų lietuviams 
parduoti taip ir nepasisekė - „Aro“ parei
gūnai sulaikė keturis eurų pardavėjus 
lietuvius ir juos ketinusį pirkti Baltarusijos 
pareigūną. Atlikus pirminę ekspertiz^buvo 
nustatyta, kad konfiskuoti 100 eurų nomi
nalo banknotai yra pakankamai aukštos 
kokybės. Bet pareigūnams ir tuomet nepa
vyko išsiaiškinti, kur jie buvo pagaminti.

Pogrindinės spaustuvės paieškos pasi
stūmėjo į priekį prieš kelis mėnesius, kai 
buvo sulaikyti keli itin aukšto rango Kauno 
nusikalstamo pasaulio autoritetai. Mano
ma, kad tuomet vienas jų sutiko bendradar
biauti su pareigūnais ir nurodė, kur gamina
mi netikri eurai.

Pogrindinių spaustuvių demaskavimo 
operacijai vadovavęs policijos gen. komisa
ras Vytautas Grigaravičius pareiškė, kad 
“pareigūnai į patalpas, kur buvo gaminami 
eurai, pateko tuo metu, kai vyko pats gamybos 
procesas. Beveik visi šie pinigai ir buvo ką tik 
pagaminti. Jų kokybė yra labai gera. Mes dar 
jų netikrinome specialiais prietaisais, ta
čiau plika akimi šių padirbtų eurų nito tikrų 
atskirti neįmanoma. ” Pagal “I ..r.”

Sulaikyti australą Rygos oro uoste Lat
vijos policijai padėjo 36 metų vilnietė 
Gelmė V. Su P. Andersen’u ji susipažino toje 
pačioje interneto svetainėje. P.Andersen 
prisistatė Robertu. Vyriškis tvirtino esąs 
milijonierius.

Dailiai nuaugęs žalių akių vyriškis 
pasakojo gimęs Australijoje, išgyvenęs 
sunkią vaikystę, tačiau turtingų švedų įtė
vių dėka įgijęs puikų išsilavinimą. Aferis
tas pasakojo paveldėjęs statybos bendro
vę, kuri yra įregistruota Kaimanų salyne. 
Netrukus po pažinties P.Andersen atsi
kraustė gyventi pas Gelmę V. Vyriškis tvir
tino buvęs apvogtas prabangiame Vilniaus 
viešbutyje. Kartu su daiktais neva dingo ir 
jo dokumentai. Ketvirtąją pažinties dieną 
užsienietis pasipiršo, o vėliau sugebėjo 
išvilioti visas moters santaupas.

Įtikinęs šią vilnietę palikti gerai moka
mą darbą bei pasiimti kompensacijas už 
kelerių metų neišnaudotas atostogas, E 
Andersen sužadėtinę su paaugliu sūnumi 
išsivežė į Rygą. Ten jis pavogė Gelmės V. 
vardu išnuomotą mašiną ir dingo. (“Lr.”)
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Mėgstame „Melbourne Cup“
Lolita Kalėda

Visose mūsų Bendruomenės apylinkė
se „Melbourne Cup“ entuziazmas suburia 
daug lietuvių į erdvesnius namus. Sydriė- 
juje lietuviai irgi buriasi šeimomis kas kaip 
gali, nes juk antradienis - darbo diena. 
Antri iš eilės metai smagias šventes orga
nizuoja Juta Sliterienė, LR Garbės gene
ralinio konsulo žmona. Praėjusį antradie
nį laikrodžiai turbūt valandas skaičiavo, 
nes laikas Jutos šeimyniškos šilumos pil
nuose namuose žaibiškai nuskrodė per 
lošimo loterijos organizavimą, gurmaniš
ko maisto ragavimus, gražiausios skrybė
lės konkursą ir šampano putojimą...

Analitikai jau iš vakaro pateikė savo 
versijas, kad pernai nugalėjęs arklys 
„Makybe Diva“ šiais metais negali laimė
ti, nes 145 metų istorijoje yra buvę tik tris 
kartus, kad iš eilės antrus metus laimėtų 
tas pats arklys. Ir tai yra laimėję tik žirgai. 
O čia, anglų veislės kumelė, kurios neįpras
tas vardas susideda iš jos žokėjaus Glen 
Boss - žuvų biznio vadybininko - paimtų 
5 jo darbuotojų moterų krikšto vardų. 
Dvi pirmosios raidės davė kumelei vardą 
„Makybe Diva“. Bet pastaroji įrėžė naują 
brūkšnį į „Melbourne Cup“ istoriją bei nu
stebino prieš lenktynes viešai abejojusiuo-

Gražiausios skrybėlės nugalėtojomis išrinktos Irena ir Lolita 
Kalėdienės.

Iš Redakcijos pašto
Thimpas vadovas į Lietuvą atvykstantiems 

Vakarų europiečiams
(Vadovą iš Lietuvos apie Lietuvą atsiuntė viena nuolatinė MP skaitytoja)

(Tęsinys iš MP nr. 42) 
Virtuvė 

Architektūra
Lietuvos miestų architektūroje plačiai 

taikomas architektūrinių kalvų principas. 
Iš pradžių miestas tvarkingai „užstatomas” 
pastatais, tada vidutiniškai kas 50 metų 
tikslingai subombarduojamas. Iš išlikusių 
pastatų grupių susiformuoja minėtos archi
tektūrinės kalvos. Kadangi pastarąjį kartą 
bombarduojama buvo jau beveik prieš 60 
metų, tai AK, ypač sostinėje Vilniuje, imtos 
formuoti dirbtiniu būdu.

Pasaulėžiūra
Lietuvoje susikerta dvi vyraujančios 

mūsų laikų pasaulėžiūros sistemos:
a) nešiukšlinti,
b) visas jėgas mesti šiukšlių rinkimui.
Abiejų pasaulėžiūrų šalininkams sekasi 

blogai.
Žinias klaida

Lietuvos žiniasklaida pasižymi ypatingu 
objektyvumu. Kiekviena šalies žiniasklai- 
dos priemonė pateikia savą kiekvieno 

sius. „Makybe Diva“ per pastaruosius 12 
mėnesių laimėjo dvi „Melbourne Cup“ ir 
vieną „Sydney Cup“ taures - pirmąsias 
vietas. Vos 55.5 kilogramų svorio žokėjus 
Glen Boss interviu sakė, kad jis tik sėdėjo 
ant šio galingo „variklio“ nugaros.

Lapkričio pirmą antradienį, 3 vai. 10 min. 
p.p. „Makybe Diva“ istorija buvo pakartota 
su džiaugsmu tų, kurie dideles ar mažesnes 
pinigų sumas buvo išleidę loterijoje. Ži
noma, namų sąlygomis žirgų nebuvo ga
lima išsirinkti, tad reikėjo traukti iš kepu
rės savo „bilietus“, ir laimėjo tos ponios, 
kurios laimingą ranką turėjo. Šių metų 
laimingosios laimėtojos buvo: Gražina, 
Eva, Vida, Juta, Lolita ir Irena. Gražiausios 
skrybėlės konkurse šiais metais vienodą 
skaičių balsų surinko Lolitos ir Irenos 
Kalėdienių skrybėlės. Delikatesiniu mais
tu buvo pripažintos Jutos Šliterienės pa
gamintos vokiškos salotos, į kurių sudėtį 
įeina žali agurkai, svogūnų laiškai, virtos 
pjaustytos bulvės ir jogurtas. Iš gėrimų popu
liariausias buvo nealkoholinis šampanas, 
o iš desertų - lietuviškas „tinginys“.

Šiai „Melboumo Cup“ dienos lošime 
žmonės išleido $126 milijonus. Keturias 
dienas prieš pačią „Melbourne Cup“ vyks
tančiuose taip vadinamuose pavasario 
žirgų lenktynių karnavaluose buvo sureng

tos 36 įvairios arklių 
lenktynės, kuriose da
lyvavo 517 žirgai. Le
miamose antradienio 
lenktynėse dalyvavo 24 
arkliai. „Melbourne 
Cup“ dalyvaujančių 
arklių amžius yra 5 me
tai. Žokėjų amžius vy
rauja nuo 20 iki 35 
metų amžiaus. Pirmoji 
moteris žokėja daly
vavo lenktynėse pernai. 
Pirmasis lenktynėse, 
kurios trunka vos ke
letą minučių (greičiau
sias laikas buvo - 3 
min. 16 sekundžių, 
atstumas - 3200 m.), 
atbėgęs žirgas laimi 2.7 
milijonų dolerių prizą;
antrąją vietą užėmęs - 
$730,000, o trečiąją - 

įvykio versiją.
Ekonomika

Lietuvoje automobiliai negaminami. 
Daugiausia pajamų lietuviai gauna iš 
automobilių eksporto į Rusiją - auto
mobilių pramonės gigantų.

Kalba
Kad ir kaip besistebėtumėte, lietuviai 

kalba ne rusiškai, o lietuviškai. Lietuvių 
kalba yra labai sena, todėl labiausiai tinka 
sekti pasakas.

Kaimas
Kuo labiau Lietuvoje valdžia nepaiso 

elementarios ekonominės logikos, tuo kai
miečiai geriau gyvena.

Menas
Populiariausias lietuvių vaizduojamojo 

meno objektas - vadinamasis Rūpintojėlis. 
Dažniausiai Rūpintojėlis skaptuojamas iš 
medžio ir vaizduoja susirūpinusį Dievą. 
Užsienio ekspertai pagal tradicinę Rū
pintojėlio veido išraišką yra nustatę, kad 
nuo krikščionybės priėmimo laikų lietu
vius kamuoja virškinimo sutrikimai. □

Būrelis Sydnėjaus lietuvaičių prieš pat prasidedant „Melbourne Cup“ lenktynėms Jutos
Šliterienės namuose. Lolitos Kalėdos nuotrauka.

$335,000. „Melbourne Cup“ TV žiūrovai 
(jų priskaičiuojami net 700 milijonai) 
stebi ne tik Australijoje, bet ir kitose 170 
pasaulio šalyse. Garsenybės ir aukštuome
nės asmenys, suvažiavę iš įvairių pasaulio 
šalių, milijonines sumas išleidžia Melbour
ne, Flemingtono įvairiaspalvėse rožėse 
skendinčiame hipodrome. Šių metų pa
vasario karnavalai vietinės ekonomikos

Alinis Simankevičitis
Isolda Poželaitė - Davis AM

Rašytojo - keliautojo Almio Simanke- 
vičiaus devizas “Continuing the literary 
genre of self-discovery through travel” 
[lietuviškai gal “Keliavimas - savižinos 
(savęs suradimo) literatūrinio žanro puo
selėjimo tąsa”] dalinai apibūdina jo siekius. 
Apie tikslą byloja jo keturios knygos, ku
rių siužetai vystosi keliuose žemynuose: 
“Santiago: Walking the pilgrim path. A 
journey through Spain from Pamplona to 
Santiago de Compostela” (1999 ir 2002), 
“Odin’s Last Rune: The Coast-to-Coast 
Walk. A Fascinating English Journey. 
Blisters, Battles and Beliefs on the Coast- 
to-Coast Walk” (2001), “On The Milford 
Track: Walking New Zealand’s World 
famous Hail” (2002) ir paskutinioji knyga 
“Macquarie’s Kingdom: Exploring Historic 
Sydney Today! The story of Lachlan 
Macquarie’s twelve-year rule in New South 
Wales from 1810-1821.” (2004).

Iš knygų leidybos datų sugretinimo 
aiškėja autoriaus intensyvi savižinos odi
sėja. Tai yra svarbus, bet ne vienintelis jo 
kūrybos akstinas. Autorius yra pamėgęs 
nagrinėti istorinius faktus ir jų {taigojimo 
pėdsakus žmonių, tautų pavelde - jų 
mitologijoje, religijoje, civilizacijoje ir kul
tūroje. Tad įvairių vietovių istorija taip pat 
organiškai įsipina į kūrybinę eigą. Akade
minis smalsumas - noras sužinoti, pažinti 
yra vėl kitas autoriaus bruožas vis ieškan
tis atsakymo į klausimą “kodėl?” Jis vin
giuoja autoriaus knygų potekstėje kaip ir 
nuostabių gamtos kampelių ir vaizdų at
kūrimas perėjęs autoriaus vidinės akies 
atranką.

Knygose rasime daug praktiškų pata
rimų būsimiems keliautojams iš autoriaus 
kelionių patyrimų, kaip pav.: kada keliauti, 
kaip keliauti, ką reikia pasiimti, kur gauti 
informacijų, kokią vietovę verta neap
lenkti, istorinių muziejų, meno galerijų ir 
kitų įdomybių lankymo valandos, susisie
kimo priemonės ir t.t.

Kiekvienoje knygoje informacijos rub
rikos truputį skiriasi, tačiau jose yra virš 
dvidešimt detalių nuorodų. Be to knygose 
apstu žemėlapių, nuotraukų, patrauklių 
autoriaus sūnėnų piešinių, kaip ir čiabu
vių autentiškų legendų. 

kišenę papildė $400 milijonais. O lai
mingojo „Makybe Diva“ arklio žokėjas 
Glen Boss (vedęs, turi 9 metų sūnų ir 4 metų 
dukrą) pasiėmęs laimėtą sumą, po pergalės 
sugrįžo į savo žvejybos darbą.

Visiems linkiu sėkmės jūsų pasirink
tuose lošimuose, o laimėtojus pasidalinti 
laime ir išmintimi „Mūsų Pastogės“ 
puslapiuose. □

Almis Simankevičius su vėliausia savo 
išleista knyga.

Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

Mane labai sudomino dosnūs bibliogra
fijos skyriai, svarbių istorinių įvykių datos, 
bei asmenybių vardai, pavardės bei datos, 
istorinių laikotarpių pavadinimai, bei ki
tos istorinės detalės, kurios nėra taip jau 
“po ranka”, pav.: “Macquarie’s Kingdom” 
rasime šešis puslapius informacijos pra
dedant svarbiausiais tų laikų veikėjų var
dais, pavardėmis, kariuomenės laipsniais 
ar specialybių detalėmis. Toliau duoda
mos žinios apie tuolaikinės Didžiosios 
Britanijos vyriausybės sąstatus, kolonijos 
juridinę santvarką, kolonijos tyrinėtojus, 
net ir ten gyvenančių ar gyvenusių abori
genų gentis, vietovių ir paskirų atstovų 
vardus. Netrūksta ir kalinių emancipacijos 
šalininkų ir bausmę atlikusių kalinių pa
vardžių. Kaip ir kolonijos profesionalų, 
pav. architektų ir statybininkų bei angli
konų dvasininkų ir vieno kataliko kunigo 
vardų ir pavardžių sąrašo.

Istorijos mėgėjams ir keliautojams bei 
ant patogaus minkštasuolio knygas 
skaitantiems “keliautojams,” šios keturios 
knygos yra radinys. Patraukli kalėdinė 
dovana! Tad, kodėl nepasidomėti jomis? 
Informacijos Jums suteiks paskambinus 
telefonu: (02) 9498 8995, arba e-mail 
info@goodwalkingbooks.com arba svetai
nėje www.goodwalkingbooks.com Taip pat 
Sydney Visitors Centre at the Rocks. □
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Prezidento knygos
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 

nuo pat jaunystės rašė svarbesnių gyveni
mo įvykių dienoraštį. Ibi įdomūs aprašy
mai, iš kurių 1997 m. jis, padedamas lite
ratūrinio, bendradarbio žurnalisto Vlado 
Bartusevičiaus, išleido savo pirmąją atsi
minimų knygą “Likimo vardas - Lietuva”.

Viešint Lietuvoje ir susitikus su Prezi
dentu, jis man padovanojo šią knygą su už
rašu: “Mielam Antanui Laukaičiui, su 
geriausiais linkėjimais, Valdas Adamkus”.

Šių metų viduryje spaudoje pasirodė ir 
antroji, didesnės apimties V.Adamkaus 
knyga “Be nutylėjimų”. Tai, kaip sakė au
torius, ištraukos iš dienoraščių, vertimai ir 
pastabos paraštėse. Grįžus iš Atėnų olim
piados ir dalyvaujant sportininkų priėmi
me pas Prezidentą, jis man padovanojo ir 
šią knygą su užrašu “Mielam Antanui Lau
kaičiui, sportinio kalio bendražygiui, su ge
riausiais linkėjimais, Valdas Adamkus”.

Abi knygos skiriasi turiniu, bet labai 
įdomios. Pirmoje yra gražūs Valdo Adam
kaus, tuomet dar Adamkevičiaus, jaunys
tės prisiminimai Lietuvoje ir Amerikoje. 
Antroji (ypač įdomi) -pirmųjų preziden
tinio gyvenimo metų aprašymas, išsakant 
savo nuomonę apie tuometinius įvykius 
Lietuvoje ir kitose valstybėse, apie sutiktus 
Lietuvos ir kitų kraštų žymius žmones.

Pirmojoje knygoje autorius prisistato 
kauniečiu, gimusiu 1926 m. Mokėsi jis gar
sioje “Aušros” berniukų gimnazijoje. Tė
vams išsiskyrus, liko gyventi su motina, kuri 

vėliau vėl ištekėjo. Lietuvą užėmus ru
sams, jų gimnazijoje iš pat pradžių buvo 
stengiamasi įdiegti sovietinę dvasią per 
rusų politrukų mitingus, bet gimnazistai 
juos nušvilpdavo. Prasidėjus vežimams j 
Sibirą, jų šeimai buvo pavojinga likti Kaune, 
todėl jis buvo išsiųstas pas gimines į kaimą.

Prasidėjus karui ir vokiečiams užėmus 
Lietuvą, visi tikėjosi, kad Lietuva atgaus 
laisvę, tačiau labai greitai bu<o nusivilta. 
Vokiečiai tapo antraisiais okupantais. 
Pamažu prasidėjo pogrindžio kova prieš 
okupantus. Kartu su V. Adamkumi mokėsi 
Australijoje gerai žinomas dabartinis PLB 
pirmininkas Gabrielius Landsbergis - 
Žemkalnis.

Artimų draugų tarpe prasidėjo kalbos, 
kad ir jiems reikia ką nors daryti. Vieną 
dieną Gabrielius pasivedė Adamkų j šalį 
ir paklausė, ar jis nori įstoti į Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungą. Jis tuoj pat su
tiko. Vėliau buvo supažindintas su vyres
nio amžiaus žmogum, kuris prie Lietuvos 
vėliavos ir ginklo priėmė V. Adamkaus 
priesaiką. Taip Adamkus tapo rezisten
cijos nariu.

Be Gabrieliaus ir Valdo, jų trijulei 
priklausė ir buvusio Lietuvos prezidento 
Kazio Griniaus sūnus Liūtas Grinius. Ši 
trijulė pradėjo leisti jaunimui skirtą po
grindžio laikraštį. Labai įdomiai autorius 
aprašo savo darbą pogrindyje, laikraščio 
leidimą ir jo platinimą iki tol, kol Gesta
pas susidomėjo jų veikla. Buvo suimtas 
Gabrielius Žemkalnis ir išvežtas j kalėjimą 
Vokietijoje. Perspėtas Adamkus pradėjo 
slapstytis provincijoje. Laikraštis nustojo 
eiti. Artėjant rusams, autorius su šeima 
laimingai pasitraukė iki Breslau, tačiau vi
są laiką jis galvojo, kad reikia grįžti į Lie
tuvą ir ten prisijungti prie Žemaitijoje 

kuriamų lietuviškų pulkų. Motinai nieko 
nesakęs, jis šiaip taip pasiekė Sedą, kur jau 
buvo du lietuvių pulkai.(Kaip Adam- 
kevičius, Lietuvos karininkams buvo gerai 
žinomas, nes jo dėdė Adamkevičius buvo 
Lietuvos generolas.) Čia jis gavo vertėjo 
darbą, vėliau, prasidėjus smarkiems rusų 
puolimams, laimingai pabėgo iš to pragaro. 
Laimingai sulaukęs karo pabaigos, įstojo į 
atkurtą Eichstatt’o lietuvių gimnaziją, 
kurią baigė 1946 m. Eichstatt’e jis su
sipažino su būsima žmona Alma. Poka
rio Vokietijoje V. Adamkus labai aktyviai 
įsijungė į sportinį gyvenimą. Įsikūrus 
Vyriausiam Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Komitetui, tapo jo generaliniu sekreto
riumi, paskyrė mūsų Leoną Baltrūną Aus
tralijos atstovu. Persikėlęs į Ameriką, pra
dėjo organizuoti Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjungą. Amerikoje baigė univer
sitetą, sukūrė šeimą, turėjo labai atsakingą 
darbą ir nuoširdžiai dirbo ne tik sportinė
je lietuvių veikloje, bet ir visuomenėje.

Jau daug metų su Valdu Adamkumi 
mus riša tamprūs sportinės draugystės 
ryšiai. Jis Šiaurės Amerikoje, aš Australi
joje daug metų vadovavome lietuviškajam 
sportui. Daug kartų buvome susitikę ir 
artimai bendravę Amerikoje, Australijoje 
ir dabar Lietuvoje. Aš manau, kad Lietuva, 
išsirinkus jį savo Prezidentu, nenusivylė ir 
jo asmenyje turi stiprų, sąžiningą bei gerą 
vadovą.

Antroji knyga
Kai Valdas Adamkus per televiziją iš

girdo, kad jis tapo Prezidentu, jį apėmė ne
apsakomas džiaugsmas pasiekus tikslą ir 
matant atsiveriančias galimybes daug 
nuveikti Lietuvos labui. Tai buvo 1998 m. 
sausio 4 diena. Prezidento inauguracijos 
diena buvo jo gyvenimo kulminacija. Jis 
buvo antrasis atkurtos Lietuvos Preziden
tas. Pirmoji diena prie Prezidento darbo 

stalo prabėgo labai greitai/ Jis priėmė 
Lietuvos diplomatinį korpusą, lietuvius 
užsienio ambasadorius, atvykusius į Vilnių, 
tarėsi su patarėjais, kuriuos jau buvo 
pasirinkęs. Vėliau jis susitiko su Ministru 
Pirmininku Gediminu Vagnoriumi, kuris 
pagal Konstituciją turėjo atsistatydinti, bet 
vėliau vėl buvo paskirtas eiti tas pareigas. 
Viena iš pagrindinių LR Prezidento pa
reigų - užsienio politikos ir diplomatijos 
reikalai. Jau nuo pirmųjų dienų jis smar
kiai susikirto su tuometiniu Užsienio rei
kalų ministru A. Saudargu, kuris savo nuo
žiūra bandė tai tvarkyti ir visai nesiskaitė 
su Prezidentu, norėdamas pats viskam 
vadovauti. Tas jam nepasisekė ir turėjo 
ministro darbą palikti. Knygoje labai pla
čiai ir įdomiai aprašyti atskiri įvykiai ir 
žmonės. Aš bandysiu trumpai apžvelgti au
toriaus pasakojimą.

Pradžioje su valdančiąja Konservato
rių partija santykiai buvo korektiški, ta
čiau vėliau Prezidentui į savo rankas tvir
tai paėmus užsienio politiką (ko nebuvo 
A. Brazauskui vadovaujant), Seimo pir
mininko V. Landsbergio galimybės vėl 
perimti vadovavimą buvo labai suvaržy
tos, nors jis dažnai bandydavo pirmas už
bėgti už akių. V. Landsbergis ir Premjeras 
G. Vagnorius norėjo parodyti kas valdo 
Lietuvą, bet jiems nepavyko ir po G. Vag
noriaus atsistatydinimo pasikeitė požiū
ris į apibrėžtas Prezidento galias. Pre
zidento ir G. Vagnoriaus santykiuose vyra
vo įtampa. Vagnorius savo kalbose ir net 
raštuose labai puolė Prezidentą. Pagaliau 
Prezidentas paskelbė nepasitikėjimą G. 
Vagnoriui ir jis iš pareigų pasitraukė, nors 
konservatoriai aklai jį rėmė ir naujoJJTVyi 
riausybėje nedalyvavo. Naujuoju premjeru 
Prezidento pasiūlymu tapo Vilniaus meras 
Rolandas Paksas.

Tęsinys kitame MP numeryje.

Elena. Jonaitienė
Lrilcimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
- Tą nuspręsti gali tik vyriausiasis 

gydytojas. Jei norit, pakviesim.
- Prašau, kvieskit.
Daktaras Hudičius nesiskubino. Kai 

pagaliau pasirodė ir Saulutį apžiūrėjo, 
pasiūlė:

- Jei norite, galime vaiką nusiųsti į kurią 
nors Neapolio ligoninę. Čia jo priimti 
negaliu, nes nėra laisvų lovų.

- Ach, daktare, nenoriu aš jo niekur 
siųsti. Tik... nežinau, ką daryti. Man būtų 
maloniausia pačiai savo kūdikį slaugyti, 
jei tik patartumėte jei tik patartumėte, ką 
daryti.

- Chm... geriau vežkime.
- O gal būtų įmanoma apsieiti be to? 

Jei jį gydytumėt čia, tik man patartumėt, 
kaip elgtis... ką licptumėt, daryčiau viską, 
ir vaikelis būtų su manim?

- Tai j kurią ligoninę norėtumėt? Nors iš 
tikrųjų turėčiau jus grąžinti į Vokietiją. 
Tokia jau tvarka, kad ligonis, sirgęs ilgiau 
kaip mėnesį, negali būti čia slaugomas, o 
turi būti grąžinamas į Vokietiją. Vis dėlto 
padarysiu išimtį.

Sušvito mažytė vilties kibirkštėlė.
- Jei tai galėtų mano kūdikiui padėti, 

norėčiau tuoj pat grįžti į Vokietiją, - nudžiu
go Aldona.

Gydytojas nustebo.
- Ach, viskam reikia laiko. Turėtute at

likti formalumus. O dabar į kurią ligoninę 
jį siusime?

- Iš kur man žinoti, daktare? Siųskite 
ten, kur geriausia.

- Visos ligoninės geros. Y ra Universite
to klinika, Dr. Di Gruttula ligoninė, Santo 
Buono...

- Patarkit. Mano kūdikį daugiau kaip dvi
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savaites gydė Santo Buono ligoninėj. Visi 
ten buvo ypač malonūs, bet pati ligoninė 
tokia nejauki, visko stokoja.

- Na tai Universiteto klinika. Ji geriau
sia. Bet turiu jus perspėti: ir nemanykit, kad 
ten galėsit būti prie vaiko kiaurą dieną kaip 
Santo Buono. Galima lankyti vieną valan
dą kartą per savaitę.

- Savaitę jo nematyti! Bet jūs manot, kad 
ten jam būtų geriausia?

- Be jokios abejonės! Geriau nerasit. 
Ateikit po pietų. Mašina lauks antrą valan
dą.

Saulutis, rengiamas kelionei, neverkė, 
tik žvelgė į motiną išplėtęs akis, lyg supras
tų, kas vyksta. Vos sulaikydama ašaras, 
Aldona pasilenkė prie jo, ir išbalęs veide
lis nušvito. Kelias dienas jis visai nesišypso- 
jo. Linukas irgi pasilenkė prie broliuko. Šis 
ir jį apdovanojo gražia šypsena. Pribėgo 
Dainelė. Ir jai Saulutės šypsojosi. Aldona vėl 
pasilenkė priėjo. Vaikelis tiesė į ją rankeles, 
lyg prašydamas paglamonėti.

Šį kartą į miestą lydėjo vyriausioji sesuo 
italė. Metusi žvilgsnį į Saulutį, ji pareiškė:

- Man aiški jo liga. Reikėtų jį išvežti kur 
nors iš šių dulkių į tyrą orą, pakeisti jo mai
tinimą, pasamdyti patyrusią auklę. Vaikas 
tuoj pasveiktų. Pora milijonų lirų, ir viskas 
išsispręstų...

Ar Vargalai galėjo svajoti apie porą 
milijonų lirų!

Lipdama į automobilį, Aldona pamatė 
taku atskubantį Vytautą.

-Tinę darbe?
- Atsiprašiau. Paskambinau į ligoninę ir 

sužinojau, kad Saulutį išvežė Norėjau jį 
pamatyti.

Pabučiavęs ją, Saulučlo rankelę, stovėjo 
ir mojavo, kol mašina nutolo.

Antrą kartą atvažiavus)' “Clinica 
Pediatrica Dell’Ųniversita” atrodė 
įspūdingai. Šį kartą ilgai laukti nereikėjo.

- Turit laimės, - kalbėjo Bagnoli sesuo, - 
paprastai čia sunku gauti vietą. Galit būti 
tikra, kad čia jūsų vaiką gerai prižiūrės.

Didžiulis prieškambaris buvo įspū
dingas. Uniformuota tarnautoja nuvedė pas 
budintį gydytoją. Šis į Aldoną labai man
dagiai kreipėsi. Kalbėjo vokiškai, todėl 
atlydėjusiai seseriai nereikėjo versti. Gy
dytojas smulkiai išklausinėjo Aldoną, su
rašė kelių lapų anketą ir neskubėdamas, 
atidžiai apžiūrėjo Saulutį.

- Man regis, jums nereikėtų taip jaudin
tis. Sakot, kad daug svorio prarado, bet jis 
apskritutis, veidukai putlūs. Ir nuotaika ge
ra -juokiasi. Suprantu jo ligą - tai dėl stai
ga pasikeitusio klimato ir maisto. Toks 
viduriavimas kaip jo nėra pavojingas. 
Žinoma, negalima laikyti vaikelio alkano. 
Esu tiaras, kad greitai jį pagydysime.

Pats gydytojas juos palydėjo į trečią 
aukštą. Palata taip pat buvo puošni, kaip 
ir priėmimo kambarys, erdvi, šviesi, bliz
ganti, sienas puošė spalvingi paveikslai su 
pasakų ir linksmos vaikystės vaizdais. Eilė 
baltų lovyčių viena nuo kitos buvo atskir
tos žmogaus ūgio stiklinėmis sienelėmis.

Pasitikusi balta uniforma vilkinti vie
nuolė, paaiškinus gydytojui, meiliai šypso
damasi paėmė Saulutį iš Aldonos. Turbūt 
vaikutis pajuto rankų švelnumą, nes ne
pradėjo verkti. Aldona palaukė, kol vienuo
lė jį pervilko ligoninės marškinėliais ir 
paguldė į lovytę.

Reikėjo išeiti. Išleisdamas gydytojas 
dar padrąsino:

- Nesirūpinkite. Jūsų kūdikio liga nėra 
pavojinga. Čia jis gerose rankose. Netruks 
atsigauti ir sustiprėti.

Štovykloje nekantraudami laukė Linu
kas ir Dainelė. Bet Aldona negalėjo 
prisiversti su jais kalbėtis, nedaug ir Vy-
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tautui tegalėjo papasakoti, kai vakare šei
ma susitiko. Ją slėgė tuštumos jausmas, 
kurio negalėjo paslėpti.

Vytautas stengėsi raminti:
- Kodėl nenori patikėti gydytoju? Gal 

mes iš tikrųjų per daug nerimaujam. Ma
tei, kaip gražiai šypsojosi. Tikriausiai jau
čiasi geriau. Pasistenk dabar pailsėti; kol 
gali. Išsekai per tas sunkias savaites. Jam 
grįžus, vėl turėsi darbuotis nesustodama.

Nebereikėjo niekur skubėti, tai ilgiau 
pasėdėjo aikštėje, stebėdami bėgiojančius 
vaikus, paskui grįžo į bendrabučius, pa
siryžę anksčiau atsigulti ir ilgiau iš ryto 
nesikelti. Aldona ilgai neužmigo, negalėjo 
nusikratyti bauginančių minčių. Kai pa
galiau apėmė snaudulys, staiga ją pažadi
no aštrus skausmas krūtinėje. Nesuprato, 
kas darėsi, bet skausmas buvo toks aštrus, 
kad nedrįso judėti, tik gulėjo susirietusi, 
veidą paslėpusi pagalvėj, visa drebėdama. 
Nesuvokė, kaip ilgai šitaip gulėjo. Pamažu 
skausmas nurimo. Ji pasijuto visiškai iš
sekusi, išsigandusi, išpilta šalto prakaito. Iš 
ryto jautėsi labiau pavargusi negu anks
čiau. Po pusryčių nepajėgė nięko veikti, tik 
sėdėjo ant gulto krašto, akis įsmeigusi į 
atvirą langą. Abu vaikai išsigando ir nedrį
so jos kalbinti. Pagaliau Linukas paklausė:

- Galvoji apie Saulutį? ‘ ■'
-Taip.
Priešpiečiui įpusėjus, Dainelė nebeiš

kentė:
. - Nenori eiti pasivaikščioti, mamyte?
-Nenoriu.
Vakare, Vytautui grįžus iš darbo, vis 

dėlto visi keturi išėjo pasivaikščioti. Apie 
naktinį priepuolį Aldona neužsiminė.

Per kitas savaites ir mėnesius panašūs 
priepuoliai kartojosi vis dažniau, kartais 
lengvesni, kartais labai sunkūs. Po jų Aldo
na jautėsi bejėgė. Vis stengėsi apie tai 
nutylėti

Tęsinys kitame MP Nr.
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Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS Canberros “Ramovės” Valdyba praneša, kad kariuomenės 86-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 2 vai. po 
pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininko Viktoro

Martišiaus žodis.
4. Paskaitą skaitys svečias Juozas Gailius.
5. Vaizdajuostės “Kol kardas guls ant peties” rodymas. Ibi filmas, sukurtas 
minint gęn. Jono Žemaičio Karo akademijos sukakties dešimtmetį. Jame 
rodoma, kaip kariūnai ruošiami tarnybai nė tik per aukaštojo mokslo išsi
lavinimą, bet yra ir fiziškai užgrūdinami tapti tvirtais kariuomenės vadais.
6. Thutos Himnas.
7. Helenos užkandžiai, vynas, alus ir kavutė su pyragais.

Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai apsilankyti į minėjimą ir išreikšti 
pagarbą žuvusioms už laisvę. “Ramovės” Valdyba

XXIII Australijos Lietuvių Dienų

PATIKSLINTA PROGRAMA
Melbourne, 2004m. gruodžio 27 d. - 2005m. sausio 1d.

Gruodžio 26d., sekmadienis.
10 vai. - 5 vai. Sportininkų registracija: Lietuvių Namuose

Gruodžio 27d., pirmadienis.............................................................................. .........................
9.15 vai. Bažnytinės muzikos koncertas: Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės

bažnyčioje.
10.00 vai. Iškilmingos šv.Mišios: Šv.Marijos Jūrų Žvaigždės

bažnyčioje.
1.30 vai. ALD ir Sporto Šventės atidarymas: MSAC Show Court.
7.00 vai. Melbourno teatro mėgėjų spektaklis „ Al-klaida”: Lietuvių

Namuose, Teatro salėje.
9.00 vai. Susipažinimo vakaras: Lietuvių Namuose.

Puoškime eglutę lietuviškais papuošalais
Yra norinčių išmokti pasigaminti ir puošti eglutę lietuviškais papuošalais - šiaudi

nukais. Artinasi Kalėdų šventės, tad jau metas pagalvoti, kaip puošime eglutę.
Sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 1 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 

bus pravesta pamoka, kaip iš šiaudelių pasigaminti papuošalus eglutei.
Kviečiami Šeštadieninės mokyklos mokiniai (egzaminai jau baigti) ir kiti mokslei

viai pasimokinti ir pasigaminti papuošalus eglutei. Kviečiami ir suaugusieji, kurie do
misi šiaudinukų papuošalais. Jei atsiras susidomėjusių, mokinsimės austi juostas.

Jei turite šiaudelių - atsineškite, jei ne - bus parūpinta.
Iki pasimatymo pamokoje.

Martina Reisgienė, tautodailės “Ratelis”

Pranešimas Sydnėjaus organizacijoms
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visas organizacijos / sambūrius į 

šaukiamą SUSIRINKIMĄ aptarti ateinančių 2005 metų Renginių Kalendorių.
Vienetų atstovai prašomi būti pilnai pasiruošę šio Kalendoriaus nustatymui.
Susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo viršutinėje mažojoje salėje.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Kariuomenės šventė Hobarte,
kurį ruošia Hobarto Apylinkės Valdyba, įvyks šeštadienį, lapkričio mėn. 27 

dieną, 4 vai. p.p., p. B. Šikšniaus namuose, 43 Easton Ave, West Moonah, tel.: 
(03) 6272 4628.

Minėjimui pasibaigus seks iešminė (barbecue) ir pasikalbėjimas. Šiemet tai 
bus paskutinis suėjimas, tad prašom apsilankyti.

Hobarto Apylinkės Valdyba

In memoriam
Mirė seniausia Hobarto lietuvė

Ona Dilbienė
Ona gimė 1908 metais, mirė - 2004 m. rugsėjo mėnesį.
Į Australiją atvyko su vyru Jurgiu ir dviem vaikais. Apsistojo Hobarte, Springfield 

priemiestyje. Čia jiems gimė dar du sūnūs. Gražiai įsikūrė, lankė lietuvių renginius. 1997 
metais jos gyvenimą sukrėtė netikėta vyro mirtis, o šiemt neteko sūnaus Alfred. Tos 
nelaimės pagreitino ir jos mirtį.

Po laidotuvių pamaldų Millington koplyčioje, Velionė bus palydėta į Cornelian Bay 
kapines. Liūdintys liko duktė Zelma Adickienė ir du sūnūs - Jack ir John.

Ilsėkis ramybėje. Juozas Paškevičius

A^A Marcelei Klimaitei
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame tėvą - “Dainos Sambūrio” 

choristą - Algį Klimą, jo šeimą ir artimuosius. Liūdime kartu.
Melboumo “Dainos Sambūris” .

A4rA Marcelei Klimaitei
mirus, gilią užuojautą reiškiame “Džiugo” Tunto vyčiams - Justinui, Sauliui, 

broliui Eugenijui, tėvams bei giminėms ir kartu liūdime.
“Džiugo” Įimto skautai ir skautės

Gruodžio 28d., antradienis............................................... ......
8.30 vai. Dainų Šventės repeticija: Hawthorn Tbwn Hall.

10.00 vai. Mokytojų konferencįja: Lietuvių Namuose, bibliotekoje.
10.30 vai. Inžinierių-Architektų Sąjungos konferencija „Vilniaus

architektūros rytojus”: Lietuvių Namuose, Jubiliej. salėje.
12.00 vai. Popietė vaikams „Stovi pasakų namelis”: Lietuvių

Namuose, Teatro salėje.
2.00 vai. Dailės ir Tautodailės Parodų atidarymas: Horti Hali.
5.30 vai. Dainų Šventė „Visa širdim”: Hawthorn Town Hall.

Vėlai vakare Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 29d., trečiadienis........................................................................................................
8.30val. - Ival.

3.00 vai.

7.30 vai.

Vėlai vakare

10.30 vai.
1.00 vai.

2 vai.- 4.30val.

5.30 vai.

Vėlai vakare

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (pirma diena): Lietuvių 
Namuose, Teatro salėje.
Žodžio ir Muzikos popietė „Literatų Užeiga”: Lietuvių
Namuose, Jubiliejinėje salėje.
Jaunimo vakaras „Labas vakaras, Melburne! ”: Lietuvių
Namuose, Teatro salėje.
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 30d., ketvirtadienis----------------------- ---------------------------- ----------------------
8.30 vai. Tautinių Šokių Šventės repeticija: MSAC Show Court.
8.30val. - Ival. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (antra diena): Lietuvių

Namuose, Teatro salėje.
Šv. Mišios: Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje.
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas:
Lietuvių Namuose, Teatro salėje.
“Lietuvos Baleto Bičiulių” popietė: Lietuvių Namuose,
Jubiliejinėje salėje.
Tautinių Šokių Šventė „Ant tėvelio dvaro” ir ALD 

uždarymas: MSAC Show Court.
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 31d., penktadienis...... ..........  .............------- -------
8.30val. - 12val. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (trečia diena): Lietuvių 

Namuose, Teatro salėje.
1.30 vai. Sporto Šventės uždarymas: MSAC Show Court.
8val.- lval.nakties Naujų Metų Sutikimas: Moonee Valley Racecourse 

Celebrity Room.

2005 m. sausio ld., šeštadienis-------------------------------------------------------------------------
12.00 vai. Atsisveikinimo gegužinė: Yarra Bend Park, Fairfield.

RENGINIŲ ADRESAI:
Lietuvių Namai: 44 Errol St., North Melbourne.
Šv. Maruos Jūrų Žvaigždės bažnyčia: Cnr. Howard St.&Victoria St, West Melbourne.
Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC): Aughtie Dr., Albert Park.
Hawthorn Town Hall: Cnr.Burwood Rd.& Glenferrie Rd., Hawthorn.
Horti Hall: 31 Victoria St., Melbourne.
Moonee Valley Racecourse Celebrity Room: McPherson St., Moonee Ponds.

PARODOS VYKS:
• Dailės paroda - Horti Hall, gruodžio 28-31 dienomis, nuo lO.OOval. iki 5.00val..
• Tautodailės paroda - Lietuvių Namuose, gruodžio 28-31dienomis, nuo lO.OOval. 

iki 5.00val.

P.S. XXIII Australijos Lietuvių Dienų programą anglų kalba galite rasti intemetinėse 
svetainėse:

• Sydnėjaus Lietuvių Informacinio Centro (SLIC) - www.slic.org.au
• Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos-www.aljs.org

ALD informacija

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Kariuomenės Šventė 
Melbourne

įvyks sekmadienį, lapkričio 28 dieną, sekančia tvarka:
11 val.ryto- IškilmingospamaldosŠvč.MergelėsMarijosJūrųŽvaigždės 

■ bažnyčioje.
1.30 vai. p.p. - Minėjimas Lietuvių Namuose, Koncertų salėje.
Kviečiame organizacijas pamaldose dalyvauti su vėliavomis.

LVK S-gos “Ramovė” Melb. Skyriaus Valdyba
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“KOVAS” Sports Club invites you and your family to a

ZO’J DA1WCE NICHT
Dance to the songs of your favorite bands of the 70’s 
Disco Scene

When: 7 pm - 13th November 2004
Where: Lithuanian Club
Cost: $10 per adult, under 18 years - free

Lucky door prize, raffles, dancing 
competition, nibbles...
Come and join in the fun.
Any enquiries call:

Anna Šepokas - 9543 0338
Rita Kasperaitis - 9644 1805

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

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
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
tek: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

HTelbourno Dainos Sambūris”
kviečia visus į Jubiliejinį - 55-erių gyvavimo metų - Koncertą, 

kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 1.30 vai. po pietų 
Melbourno Lietuvių Namuose.

Pirmoje koncerto dalyje išgirsite įvairias dainas, 
antroje dalyje choristai suvaidins čigonų vakaronę. 

Po koncerto - kavutė.
Bilietai - $15. Jaunimui iki 15 metų - įėjimas veltui.

Laukiami visi.

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį j tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų ir šiais metais dar išeis tik 6 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti priešpaskutiniame šių metų “Mūsų Pa

stogės” numeryje gruodžio 17 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti 
dar prieš Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patyrimo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 12 dienos! MP Redakcija

Sydnėjaus choras “Daina” kviečia į metinį

KONCERTU,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 28 dieną, 2 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

PROGRAMOJE:
choro “Daina” vyrų,, moterų, mišrus chorai;
solistai Garry Penhall, Vilija Burneikytė;
pianistas Voitek Wisniewski.

Bilietai - $10. Kviečiame ir laukiame visų iš arti ir toli.
Choras “Daina”

Australijos Lietuvių Dienų svečių žiniai
Noriu pranešti Lietuvių Dienų svečiams, kad kai kurie Melboumo moteliai pakėlė 

savo kainas Kalėdų laikotarpiui.
Jų tarpe - “Rydges” (North Melbourne), kuris pakėlė kainą nuo $125 iki $167; 

“Astoria City Travel Inn” irgi pridėjo $10 ir dabar kaina yra $108. Kitų kainos beveik 
nepasikeitė.
__________________________________ ALD sekretorė

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) 
website can be found at: 

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

Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 14 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, 16-18 East Terrace Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2004 birželio 30 d., apyskaitos direktoriaus ir revizo

riaus pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice
pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų 
(Vytautas Doniela ir Vytenis Šliogeris) turi pasitraukti, bet gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos 
Valdybą: Vytautas Doniela ir Vytenis Šliogeris. Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė 
Anskis Reisgys.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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