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Paminėtos Vinco Kazoko mirties 20-osios metinės

Spalio 31 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko buvusio “Mūsų Pastogės” redaktoriaus, žurnalisto ir poeto Vinco 
Kazoko 20-ųjų mirties metinių paminėjimas. Nuotraukoje - choras “Daina” su dirigente Birute Aleknaite.

Premjeru patvirtintas 
A.Brazauskas

(ELTA). Seimas lapkričio 25 d. patvirtino socialdemokratų 
lyderį Algirdą Brazauską naujosios Vyriausybės vadovu. Už 
Prezidento Valdo Adamkaus pasiūlytą kandidatūrą į Ministro 
Pirmininko postą balsavo 77, prieš - 39,1 Seimo narys susilaikė. 
Valdančiąją koaliciją sudariusių partijų atstovai vieningai palaikė 
A. Brazausko kandidatūrą. Prieš socdemų lyderio kandidatūrą 
balsavo Tėvynės sąjungos bei Liberalų ir centro frakcijos.

Patvirtintas Ministru Pirmininku, Algirdas Brazauskas turės 
ne vėliau kaip per 15 dienų pristatyti Seimui savo sudarytą ir 
Prezidento patvirtintą Vyriausybę bei pateikti svarstyti jos prog
ramą. Anksčiau žadėjęs jau lapkričio 25 d. pateikti ministrų sąra
šą, po balsavimo A. Brazauskas sakė tai padarysiąs tik kitą savai
tę. Jis teigė, kad prieš pristatydamas savo kabineto sudėtį norįs 
gauti Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymą apie kai kuriuos 
kandidatus j ministrų postus. Prieš balsavimą A.Brazauskas 
sulaukė nemažai konservatorių ir liberalcentristų priekaištų dėl 
pareiškimo, esą neketina prisiimti atsakomybės dėl atskirų mi
nistrų veiklos ir dėl pasikeitusio požiūrio į Viktor Uspaskich’o 
Darbo partiją.

Liberalcentristas Eligijus Masiulis priminė, jog net po Seimo 
rinkimų A.Brazauskas dar tikino nesudarysiąs koalicijos su Darbo 
partija. “Kaip galima po tokios akrobatikos kalbėti apie Lietuvos 
įvaizdį, didesnį pasitikėjimą valdžios institucijomis?” - klausė jis. 
Anot jo, dabartinė valdančioji koalicija “neatitinka didžiosios da
lies gyventojų lūkesčių sulaukti permainų” - tai esą patvirtina 
Socialdemokratų frakcijos sumažėjimas Seime nuo 54 iki 20 narių.

Algimantas _ - _ - _ - — .
Kabaila Lietuvos įvykių apžvalga Kas bus atsakingas?

KGB aukos
(BNS). Vilniuje, 

netoli Savanorių 
prospekto, surasta 
dar viena masinė 
KGB aukų kapavie
tė, kurioje gali būti 
užkasta iki 200 žmo
nių palaikų. Masinę 
kapavietę parodė bu
vęs Valstybės saugu

mo departamento (VSD) vadovas Jurgis 
Jurgelis. Anot jo, kai netoli Savanorių 
prospekto KGB kasė lavonus, aplinkui 
plytėjo miškas. Vėliau į masinės kapavietės 
vietą pradėtos gabenti statybų atliekos.

Lapkričio pradžioje panašioje masinė
je KGB aukų kapavietėje - Tuskulėnų rim
ties parke - buvo atidarytas kolumbariu- 
mas daugiau nei 700 sovietinio teroro au
kų. Iki šiol palaikai dešimt metų gulėjo 
Lietuvos genocido aukų muziejuje. Tus
kulėnuose ilsisi 1944-1947 metais KGB 
nužudytos aukos.

J. Borisovui bauda
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teis

mas paskelbė nuosprendį plačiai nu
skambėjusioje baudžiamojoje byloje, 
kurioje bendrovės “Avia Baltika” savi
ninkas Jurijus Borisovas kaltintas šanta
žavęs ir grasinęs prieš septynis mėnesius 
per apkaltos procesą nušalintam Lietu
vos Prezidentui Rolandui Paksui. Nuo
sprendyje konstatuojama, kad, siekdamas 
savo tikslų, J. Borisovas Prezidento at
žvilgiu panaudojo psichologinę prievartą. 
Teismas J. Borisovui už nusikaltimą skyrė 
10,000 litų baudą. Per dvidešimt dienų šis 
nuosprendis galės būti apskųstas Vilniaus 
apygardos teismui. Išgirdęs nuosprendį, J. 

Borisovas atrodė sutrikęs ir žadėjo jį skųsti. 
V.Landsbergis: ar mažęs įtampa 

su Rusija?
(ELTA). Europos Parlamento narys Vy

tautas Landsbergis tikisi, kad tą pačią dieną 
iš Europos Parlamento rūmų Strasbūre iš
siųsti oficialūs laiškai daugelio valstybių 
vadovams ir Rusijos pasiūlyta susitaikymo 
iniciatyva duos impulsą įtampos ir nepa
sitikėjimo mažėjimui. Pasak jo, lapkričio 
19 d. šimtas Europos parlamentarų iš visų 
25 valstybių narių pasirašė vieno turinio 
laišką, kuris yra atsiliepimas į Rusijoje pa
skelbtą sumanymą kviesti svečius į jos 
pergalės Antrajame pasauliniame kare 
minėjimą kitų metų gegužės 9 dieną. 
Europa mini šio karo pabaigą gegužės 8- 
ąją, o 9-oji yra Europos diena.

“Tada, praėjus penkeriems metams po 
karo, buvo pradėta kurti vieninga demokratinė 
Europa - dabartinė Europos Sąjunga. Tuo 
metu Vidurio ir Rytų Europos tautos tebe- 
vaitojo Stalino valstybės vergijoje, po perga
lingų jos užkariavimų 1940-1945 metais”, - 
primena V. Landsbergis.

Pasak jo, tokią sukaktį švęsti kartu su 
jokios kaltės nepripažįstančia Rusija turė
tų būti problemiška. V. Landsbergis 
pažymi, kad apie tai ir pasiūlyta pamąstyti 
Rusijos prezidento kvietimą gavusiems 
arba gausiantiems valstybių vadovams: 
aiškiai atskirti “gyventojų ir karių didvy
riškumo pagerbimą bei aukas nuo Baltijos 
šalių neteisėtos okupacijos bei Vidurio ir 
Rytų Europos prievartinio pavergimo ”.

V. Landsbergio teigimu, tai pirmas 
kartas, kai Rusija siūlo susitaikymą - tad ir 
jos įvairiomis aplinkybėmis nuskriaustoms

Nukelta į 2 psl.

Anksčiau, Prezidentui pristatant A.Bra- 
zausko kandidatūrą, Tėvynės sąjungos na
rė Rasa Juknevičienė klausė A.Brazausko, 
ar jis prisiims asmeninę atsakomybę už 
ketinimus skirti Darbo partijos lyderį Vik
tor Uspaskich’ą ūkio ministru. “Ar esate 
tikras, kad V.Gspaskich bus laisvas nuo Ru
sijos dujų koncerno “Gazprom ” ir Kremliaus 
įtakos?” - teiravosi ji.

A.Brazauskas atsakė negalįs prisiimti 
atsakomybės už jokio ministro veiklą, nes 
Premjeras atsakingas už viso kabineto ko
legialią veiklą. “Mesformuojame koalicinę 
Vyriausybę. Koalicinė Vyriausybė turės jausti 
koalicinę, kolektyvinę atsakomybę už visus 
veiksmus. Matau Vyriausybę kaip naciona
linę krepšinio komandą, sudarytą iš įvairių 
klubų atstovų. Kiekvienas komandos žaidėjas 
turi būti atsakingas už save asmeniškai”, - 
kalbėjo jis.

Ministru Pirmininku tapęs A.Brazaus
kas turės prisiimti atsakomybę už visų mi
nistrų veiklą. Taip lapkričio 24 d. pareiškė 
Prez. Valdas Adamkus, komentuodamas 
ketinimą neprisiimti atsakomybės už savo 
kabineto narius. “Ką reiškia neprisiims at
sakomybės? Koalicija sudaro Vyriausybę, o 
ne atskiri asmenys. Atsakomybė turi būti 
koalicinės Vyriausybės. Tai sunkiai supran

Mielų “Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui!
Šventinių sveikinimų terminas Redakcijoje - 

gruodžio 12 dieną (kaina $20).
Kad visų valstijų skaitytojai “M.P." švenčių numerį gautų dar prieš šv. Kalėdas 

ir Australijos Lietuvių Dienas, padidintas numeris paštui bus atiduotas trečiadienį, 
gruodžio 15 dieną. Paskutinis 2004 metų numeris paštui bus atiduotas gruodžio 
22 dieną. “M.P.” Redakcija

tamas pareiškimas. Tas, kas sudarys Vyriau
sybę, kas bus Vyriausybės galva, atsakys prieš 
Lietuvos žmones už tos Vyriausybės darbus”, 
- pabrėžė V.Adamkus.

Jis patikino nereikalausiąs asmeninės 
Premjero atsakomybės už atskirų Vyriausy
bės narių veiklą. “Kaip galiu prašyti atsa
komybės? Tai normalus reiškinys. Manau, 
kad niekam negali kilti minčių, kad Vyriau
sybė eis į keturiolika skirtingų pusių. Vyriau
sybė yra Lietuvos Vyriausybė ir ji prisiima 
atsakomybę už savo darbus prieš Seimą, prieš 
Lietuvos žmones. Aš kitaip nesuprantu”, - 
sakė Prezidentas.
Saugumo atsakymai bus trumpi

Prez. V.Adamkus jau anksčiau buvo pa
brėžęs, jog dėl kandidatų į ministrų postus 
jis kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą 
(STT). Tačiau, šios tarnybos direktorius 
Povilas Malakauskas spaudai pareiškė, kad, 
pagal įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, 
apie kandidatus į aukštus postus pateikiama 
tik bendrojo pobūdžio informacija.

“Ant Prezidento darbo stalo guls po 
puslapį informacijos apie visus potencialius 
kandidatus į ministrus su trumpais atsaky
mais “taip" arba “ne” į elementarius klausi
mus”. STT medžiaga Prezidentūrai bus 
pateikta per kelias dienas. □
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FotXs Trumpai iš visur Koks skirtumas?

♦ Lapkričio 23 
d. Afganistane Ta
liban sukilėliai po 
ilgų derybų palei
do tris Jungtinių 
Tautų tarnautojas 
(filipinietį diplo
matą ir moteris iš 
šiaurės Airijos bei 
Kosovo). Jie buvo 
ginkluotų sukilė

lių pagrobti Kabule spalio 28 dieną. Afga
nistano vyriausybė paneigė sukilėlių tvir
tinimą, kad jie už pagrobtus įkaitus išsi
derėję 24 suimtų sukilėlių laisvę.
♦ Lapkričio 23 d. D. Britanijos žiniasklai- 
da paskelbė, kad britų saugumo organai 
susekė ir sutrukdė al-Qaeda teroristų pla
nus užpulti ir sunaikinti tris aukštus bokštus 
Londono uoste bei kelių kitų Londono įžy
mybių užpuolimus.
♦ Lapkričio 25 d. Ukrainos centrinė rin
kimų komisija paskelbė prezidento rinki
mų rezultatus. Išrinktu esąs Rusijos prezi
dento Vladimir Putin remiamas dabartinis 
ministras pirmininkas Viktor Janukovič, 
surinkęs 49.46% balsų, įveikęs opozicijos 
lyderį Viktor Juščenko, gavusį 46.61% 
balsų. Nuo lapkričio 22 d. Kijeve ir kituose 
Ukrainos centruose vyksta masinės de
monstracijos prieš rinkimų rezultatų klas
tojimą - tarptautinių stebėtojų nuomone, 
rinkimai neatitikę demokratinių rinkimų 
nuostatų. Net du iš Centrinės rinkimų ko
misijos 13-kos narių atsisakė savo parašais 
patvirtinti rinkimų rezultatus.
♦ Lapkričio 25 d. JAV valstybės sekreto
rius Colin Powel pareiškė, kad negali pri
pažinti Ukrainos prezidento rinkimų re
zultato legaliu. Rinkimus pasmerkė Euro
pos Sąjunga, Kanada. Ukrainos ambasa
dorius Australijai Oleksandr Miščenko 
ragino visus ukrainiečius patriotus Austra

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
tautoms bei valstybėms. “Tikėkime, kad tai 
nuoširdų, kad Kremliuje gimsta supratimas 
ir apie praeities karus prieš mažesniuosius, 
ir kad reikia susitaikymu, politiniu spren
dimu baigti dabartinį karą Čečėnijoje, nebe
praktikuoti teroristinių veiksmų prieš nepa
tinkamus asmenis sakė V. Landsbergis.

Pasak jo, pasauliui, ko gera, nušvistų 
geresnė viltis, mažėtų įtampos ir nepa
sitikėjimai, ir tam nuoširdžiam posūkiui 
impulsą tebus davęs dviejų dokumentų 
išėjimas viešumon tą pačią dieną - vakar 
(lapkričio 25 d.).

Lietuva greitojo reagavimo 
kovinėse grupėse

(ELTA). Lietuva dalyvaus kuriant Eu
ropos Sąjungos (ES) greitojo reagavimo 
kovines grupes. Tokią Lietuvos poziciją 
lapkričio 22 d. Briuselyje vykusiame ES 
gynybos ministrų susitikime išsakė Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) sekretorius 
Renatas Norkus. Susitikimo metu ES 
valstybės-narės paskelbė savo planus dėl 
dalyvavimo kuriant ES greitojo reagavi
mo pajėgas. Lietuva dėl bendros kovinės 
grupės sukūrimo tarsis su Lenkija, Vokie
tija, Slovakija ir Latvija. Tokia bendra, Lenki
jos vadovaujama, grupė galėtų būti sukurta 
po 2009 m. Iš viso bus sukurta 13 ES kovi
nių grupių. Pirmosios dvi bus suformuotos 
jau kitais metais, dar dvi - 2006 m. Po 2007 
m. ES sukurs dar 9 kovines grupes.
Vokietijos prezidentas Lietuvoje

(ELTA). Lietuvoje su oficialiu vizitu 
viešintis Vokietijos Prezidentas Horst 
Kocler viliasi, kad po valdžios pasikeitimo 
Lietuva toliau išliks politiškai stabili.

Mūsų Pastogė Nr, 47, 2004.12.03 , .p§Į. 

lijoje ir bendrai užsienyje remti tautiečius 
Ukrainoje, protestuojančius prieš neteisė
tus rinkimus.
♦ Lapkričio 25 d. į Kijevą iš Lenkijos 
atskrido Lech Walęsa, tarpininkauti tarp 
Ukrainos vyriausybės ir prieš rinkimų re
zultatus protestuojančių masių. Gi sekančią 
dieną atvyko Europos Sąjungos atstovas 
Javier Solana, Lenkijos prezidentas Alek
sandr Kwasniewski ir Ukrainos prezidento 
Leonid Kučma iškviestas Lietuvos Prezi
dentas Valdas Adamkus.
♦ Lapkričio 26 d. Lyford Cay, Bahamų 
salose, mirė 84 metų amžiaus rašytojas 
Arthur Hailey, kurio romanai išversti į 
beveik visas pasaulio kalbas ir pasiekė 
milijoninius tiražus. Anglų karo lakūnas 
Antrojo pasaulinio karo metu, vėliau gyve
nęs Kanadoje, jis persikėlė į Bahamų salas 
1969 metais.
♦ Lapkričio 27 d. graikų ortodoksų pa
triarchas Bartolomėjus I susitiko su po
piežiumi Jonu Paulium II Vatikane ir tarėsi 
dėl Rytų ir Vakarų Bažnyčių suartėjimo. Ta 
proga popiežius grąžino Rytų Bažnyčiai 
buvusių Konstantinopolio patriarchų šv. 
Grigaliaus Teologo (+c. 390) ir šv. Jono 
Auksaburnio (+ 407) palaikus-relikvijas, 
kurie buvo iš šv. Petro bazilikos pervežti į 
Istambulą.
♦ Lapkričio 27 d. Ukrainos parlamentas 
dideliu balsų santykiu nutarė, kad lapkri
čio 21 d. pravesti prezidento rinkimai ne
išreiškė žmonių valios. Parlamentas apkal
tino vyriausybę masiniais teisės pažeidi
mais ir išreiškė nepasitikėjimą Centrine 
rinkimų komisija.
♦ Lapkričio 27 d. Irako šiitų vadovybė 
atmetė sunitų ir kai kurių kitų grupių siū
lymą atidėti rinkimus Irake.
Šiitai reikalauja, kad rinkimai būtų pra
vesti, kaip numatyta, 2005 metų sausio 30 
dieną. ‘ □

“Nemanau, kad aš kaip svečias, pabuvęs čia 
tik vieną dieną, galėčiau kalbėti apie kon
krečias detales, liečiančias naująją Vyriau
sybę. Tačiau manau, kad Lietuva ir toliau 
išliks politiškai stabili“, - teigė jis

Horst Koeler Vokietijos Prezidentu 
tapo šią vasarą. Kelionė į Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes - vienas pirmųjų jo vizitų 
į užsienį.

Raminimas dėl tranzito į 
Kaliningradą

(ITAR-TASS-ELTA). Kad krovinių 
tranzitui iš Rusijos j Kaliningradą nėra 
jokių baijerų, pareiškė Europos Komisi
jos (EK) atstovybės Maskvoje vadovo pa
vaduotojas Vincent Piquet, komentuo
damas lapkričio 25 d. Hagoje įvyksiantį 
Rusijos ir Europos Sąjungos (ES) viršūnių 
susitikimą. Jis priminė, kad “visifundamen
talūs klausimai, susiję su privačių asmenų 
tranzitu, jau išspręsti“. Bet jis pabrėžė “ES 
negali sutikti su tuo, kad tiek krovinių, tiek 
privačių asmenų tranzitas per Lietuvos te
ritoriją nebūtų inspektuojamas”.

Apdovanoti ginkluoto 
pasipriešinimo dalyviai

(ELTA). Prez. Valdas Adamkus lapkri
čio 23 d. Lietuvos karių dienos proga 
ginkluoto pasipriešinimo dalyviams bei 
kariuomenės istorijos tyrinėtojams įteikė 
valstybės apdovanojimus. “Lenkiamegal
vą ir prieš tuos, kurie pokario partizanų 
gretose kovojo prieš sovietų okupaciją. 
Nuoširdžiausią pagarbą atiduodame ir 
atkurtos Lietuvos nepriklausomybės sa
vanoriams, Sausio tryliktosios didvyriams”, 
- sakė jis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

—da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Dėl valdžios koaliciją 
su Uspaskich’o Darbo 
partija sudarę Brazausko 
socialdemokratai “pra
randa savo veidą”, tradici
nės partijos vardą ir rinkėjų 
pasitikėjimą. Tai Seime 
surengtoje spaudos konfe
rencijoje teigė opozicinės 
Tėvynės sąjungos lyderis 
Andrius Kubilius (žiūr. 
nuotr. dešinėje).

“Nomenklatūrinis sa
vanaudiškumas - taip būtų galima įvardin
ti vis labiau ryškėjantį naujųjų valdančių
jų skiriamąjį bruožą”, - pabrėžė jis.

“Į valdžią žiūrima kaip į galimybę pasi
pelnyti arba, kitaip tariant, kaip pasinaudoti 
valdžios postais tam, kad pasirūpintų savo 
verslu. Pavojingiausia, kad šiuo požiūriu į 
valdančiąją koaliciją įeinantys socialde
mokratai nuo populistinės Darbo partijos 
bent jau kol kas niekuo nesiskiria ”, - sakė A.

Antanui Bosui - vis tiek aukštas postas?
(BNS). Anksčiau tarp galimų kandida

tų į ministrus minėtas buvęs Vakarų Lie
tuvos pramonės ir finansų korporacijos 
prezidentas bei vienas didžiausių Darbo 
partijos rėmėjų Klaipėdos milijonierius 
/Antanas Bosas tikriausiai vadovaus Seimo 
Aplinkos apsaugos komitetui. Per komitete 
vykusį balsavimą pats prieštaringos repu
tacijos verslininkas susilaikė, o visi kiti šeši 
komiteto nariai vienbalsiai pasisakė už jo 
kandidatūrą. Komiteto pirmininku A.Bo- 
sas taps, jei tam pritars Seimas.

A.Bosas - Darbo partijos pirmininko 
Viktoro Uspaskicho pavaduotojas bei 
partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas - 
Darbo partijos rinkimų į Seimą sąraše bu
vo įrašytas trečiuoju. Jis buvo minimas kaip 
kandidatas į ūkio ministro postą, tačiau 
spaudoje suabejojus, ar Prez. Valdas Adam

K.Donelaičio muziejaus šventė
(ELTA). Prieš 25 metus Tolminkiemyje 

(dabar Čistyje Prudy) buvo įkurtas lite
ratūros klasiko Kristijono Donelaičio 
memorialinis muziejus. Šia proga dabar 
muziejuje vyko iškilmės, kuriose dalyvavo 
Lietuvos ir Karaliaučiaus srities atstovai.

Tą pačią dieną Tolminkiemyje vyko 
tarptautinis meninio skaitymo konkursas 
“Donelaitis ir mes”, sukvietęs per 30 Ka
liningrado srities lietuviškų ir nelietuviš
kų ugdymo įstaigų bei Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklų skaitovų. Konkursą 
surengė Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos Vyriausybės ir 
Kaliningrado srities lietuvių kalbos mo
kytojų asociacija.

K. Donelaitis Tolminkiemyje gyveno ir 
kunigavo 37 metus - nuo 1743 iki 1780 
metų, čia sukūrė savo pasakėčias ir svar
biausią kūrinį - poemą “Metai”.

Po karo Tolminkiemio bažnyčia dar 
styovėjo su stogu, nors buvo apgriauta. 
Šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmety
je buvo nugriautos bažnyčios sienos ir grė
sė visiškas jos sunaikinimas. Pirmąjį baž
nyčios atstatymo projektą 1960 m. parengė 
architektas restauratorius Sigitas Lasa-

V. Adamkus - Ukrainos taikdarys
Ukrainoje kilus krizei dėl prezidento 

rinkimų teisėtumo, penktadienį, lapkričio 
26 d. į Kijevą išskrido Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus. Jis ten dalyvavo derybose 
tarp dviejų pagrindinių ir tarpusavyje nesu
tariančių grupių, kurių viena palaiko pre
zidentu tarsi išrinktą VJanukovič, kita - 
opozicijos lyderį V.Juščenko, kuris esą 
visgi gavęs daugiau balsų.

Kubilius. Jo teigimu, dėl to 
pasitikėjimas Brazausko 
socialdemokratais, lygi
nant su prieš rinkimus 
darytomis apklausomis, 
sumažėjo dvigubai.

Už Brazausko social
demokratų ir Paulausko 
socialliberalų koaliciją 
“Už darbą Lietuvai” rug
sėjo mėnesį, “Vilmorus” 
apklausos duomenimis, 
ketino balsuoti 16.4% ap-

klaustųjų. Spalį vykusiuose rinkimuose už 
koaliciją balsavo 20.65% rinkėjų. Naujau
sios apklausos duomenimis, už Seimo Pir
mininko Artūro Paulausko vadovaujamą 
Naująją sąjungą (NS, socialliberalus) dabar 
balsuotų tik 1.6% apklaustųjų.

Šiuo metu populiariausia partija išlie
ka rinkimuose daugiausiai balsų gavusi 
milijonieriaus Viktoro Uspaskich’o vado
vaujama Darbo partija. BNS 

kus pritars jo kandidatūrai, tokių ketinimų 
atsisakyta. Dabar užimti šį postą taikosi pats 
Darbo partijos lyderis VUspaskich.

1955 m. gimęs ABosas per Seimo rinki
mus deklaravo 46.6 mln. litų turtą, įskaitant 
privalomą registruoti turtą ir paskolintas 
lėšas. Rinkimuose jis išleido 53,200 litų.

A.Bosas minėtas garsiojoje buvusio Ro
lando Pakso Vyriausybės ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio kelionėje į Maskvą, 
kur delegacijai iš Lietuvos padėjo ne tik ne
pasiklysti „Gazprom“ koridoriuose, bet ir 
derybose sėdėjo „Gazprom“ pusėje.

Per rinkimų į Seimą kampaniją A.Bosas 
sulaukė žiniasklaidos dėmesio, spaudoje 
buvo daug rašyta apie jo interesus dujų 
versle. A.Boso žmona Loreta - Klaipėdos 
medicinos centro „Loma“ savininkė.

(“L.r.”)

vickas, jo darbus pratęsė architektas Napa
lys Kitkauskas. Išlikusios nuotraukos pa
dėjo atkurti beveik autentišką bažnyčios 
išorę ir vidų, bažnyčios langus papuošė 
meniški vitražai.

Prieš pradedant atstatyti bažnyčią, 1967 
m. archeologai priešais altorių rado K. 
Donelaičio palaikus, kurie ištirti Vilniuje 
ir palaidoti Tominkiemio bažnyčioje įreng
tame mauzoliejuje. 1979 m. čia atidarytas 
K. Donelaičio memorialinis muziejus, ja
me ekskursijos vedamos ir lietuvių kalba.

Tolminkiemyje restauruota ir kleboni
ja, kurioje gyveno ir kūrė K. Donelaitis. 
Klebonijoje neseniai atkurtas XVIII am
žiaus interjeras ir baldai, taip pat užkonser
vuoti buvusių Našlių namų pamatai, kiti 
mažesni memorialinio komplekso objektai.

K. Donelaičio poema “Metai”, išversta 
į vokiečių, anglų, japonų, lenkų, čekų, 
latvių, švedų ir kitas kalbas, UNESCO 
nutarimu 1977 m. įtraukta į Europos litera
tūros šedevrų biblioteką.

Rugsėjo mėnesį Gumbinėje, kurios 
bažnyčioje K. Donelaitis buvo pakrikštytas, 
atidengtas paminklas lietuvių literatūros 
klasikui. □

Su V.Adamkumi kitais derybininkais 
yra Lenkijos Prezidentas A.Kwasniewski ir 
Europos Sąjungos užsienio politikos vado
vas Javier Solana.

Nors V.Adamkui j Kijevą būtų buvę 
patogiau ir greičiau skristi specialiu lėktu
vu per Baltarusiją, išjos nebuvo gautas lei
dimas. Todėl V. Adamkus turėjo skristi 
keleiviniu lėktuvu per Lenkiją. □
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Bendruomenės baruose________
PLB pirm. G. Žemkalnis Melbourne

“Lito užkulisiai”

Lapkričio 7 d. į Melboumo Lietuvių 
Namų Jubiliejinę salę susirinko daug tau
tiečių pasiklausyti nenuilstančio melbour- 
niškio PLB pirmininko Gabrieliaus Žem
kalnio įspūdžių iš Lietuvos.

Melboumo Apylinkės Valdybos pir
mininkas Andrius Vaitiekūnas pasveikino 
visus susirinkusius. Jis pasidžiaugė, jog toks 
pasišventęs žmogus, kuris tiek daug dirba 
Lietuvai ir jos skaudaus likimo išblašky
tiems vaikams, yra melboumiškis Gabrie
lius Žemkalnis. Jis neužmiršta ir Austra
lijos lietuvių ir beveik kas savaitę per SBS 
radiją papasakoja savo įspūdžius iš Lietu
vos. Apylinkės Valdybos pirm. A. Vaitiekū
nas pakvietė G. Žemkalnį prie mikrofono.

PLB pirm. G.Žemkalnis sakė, kad dėl 
laiko stokos bandys trumpai papasakoti, 
kas jo nuomone būtų įdomu Melboumo lie
tuviams. Pirmiausiai jis kaip Kalėdų Se
nelis visus apdalino dovanomis (lietuvių 
mokyklai, chorui padovanojo knygutes 
apie partizanus, kariuomenę ir t.t.).

G.Žemkalnis priminė, kad jau šešeri 
metai kaip gyvena Lietuvoje. Pagal gali
mybes aplanko įvairius kraštus, ypač Ry
tų valstybes. Stengiasi, kad visur užsimegz
tų lietuviška veikla - susiburtų lietuviai į 
bendruomenes, įkurtų lietuviškus darže
lius, mokyklas. Kiek pajėgia, remia socia
line parama. Jis pasakojo, kad dalis jaunų 
žmonių atvažiuoja į Lietuvą mokytis. Pvz., 
iš Krasnojarsko į Lietuvą grįžo 40 mokinių, 
kurie vėliau Lietuvai pasitarnaus. 90% iš 
jų stoja į aukštąsias mokyklas, jie atsiveža 
ir savo tėvelius, o seneliai jau ilsisi kapuose, 
tolimuose rytuose.

PLB pirmininkas sakė, kad ruošia jau
nimo pirmininkų suvažiavimus. Šiais me
tais į Birštoną atvyko 20 jaunuolių, kurie 
žino, kad jie yra lietuviai ir nori išmokti 
lietuviškai. Per suvažiavimą jiems sudaro 
galimybę, kad jie savo suprantama kalba 
galėtų aktyviai dalyvauti suvažiavime. 
Kiekvienas pateikia savo bendruomenių 
pranešimus. Pasidalinę grupėmis sprendžia 
savas problemas.

2006 m. įvyks Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimas Lietuvoje. Pasi
dalinsime mintimis, pageidavimais, kokiu 
keliu eisime toliau.

Kaip visi žinote, sakė Gabrielius, iš Lie
tuvos daug emigruoja į kitas šalis. Ameri
koje naujai atvykę susiorganizuoja atski
rai. Tai yra didelė žala. Mums reikia jungtis 
kartu, nes atvykėliai atneša mums daug 
naujų idėjų. Amerikoje yra leidžiamas 
laikraštis “Naujakurys”, kuris yra gana 
įdomus. Prie jo išleidimo prisideda ir seniai 
gyvenantys lietuviai.

Lietuvių kalbą reikia gryninti, nevelti 
tiek daug svetimžodžių. Didelį susirūpi
nimą kelia gimstamumo mažėjimas. Prie 
gyventojų mažėjimo prisideda emigracija į 
kitus kraštus. Lietuva tikisi, kad gal ir ne 
visi, bet nemaža dalis emigrantų užsidirbę 
pinigų, grįš į Lietuvą. Gana daug žmonių 
žūva avarijose, nuo alkoholio, vis daugiau 
naudojama narkotikų. Per metus nuskęsta 
apie 800 vaikų, nes nemoka plaukti. 
Mokyklos neturi baseinų, o kurios ir turi, 
reikia transporto juos ten nuvežti.

Politika Lietuvoje yra svarbus dalykas, 
daug kas bijo V. Uspaskich’o ir jo didelės- 
Darbo partijos. Jis yra tos partijos vadovas 
-didelė jėga Lietuvoje.

Esame apleidę Pietų Ameriką, reikia 
pagyvinti lietuviškos bendruomenės gyve
nimą, kad naujakuriai turėtų kur prisi
glausti.

Iš Lietuvos į Airiją išvyko 25 000 lietu
vių. Airija neturėjo lietuviškos bendruome
nės, tai rusai emigrantai pradėjo kviesti. Jie

turi rusišką programą, radijo valandėlę, yra 
susiorganizavę. Dabar pradėjo kurtis ir 
lietuviška bendruomenė Airijoje.

Žurnalas “Pasaulio Lietuvis” redaguo
jamas Punske, Lenkijoje. Jo redaktorė yra 
Živilė Makauskienė. Ji dirba be atlygini
mo. Prenumerata ne visai padengia išlaidas, 
reikia aukų, rėmėjų. Amerika prenume
ruoja 900 numerių, Australija - 90, o visi 
kiti kraštai mažiau. Į rytus siunčiama apie 
300 laikraščių ir žurnalų, nes jie neišgali 
patys užsisakyti. Šią veiklą remia biznieriai 
Australijoje. A. Kramilius gražiai atlieka 
savo pareigūs. Kas nori užsisakyti “P.L.”, 
kreipkitės į Antaną Kramilių Sydnėjuje.

Buvo paklausta, kodėl Australija 
daugiau prenumeruoja “P.L.” numerių negu 
Kanada ar kitos valstybės, kur daugiau 
gyvena lietuvių. Atsakyta, kad jo manymu 
Australija, ypač Mclboumas, yra “šviesos 
žmonės”, kas liečia lietuvybę.

Kartais nesinori skaityti laikraščių apie 
visas negeroves: kiek nužudyta, kiek 
išprievartauta, kiek nuskendo, kiek mirė 
nuo narkotikų ir t.t. Bet Lietuvoje yra ir 
džiugių naujienų.Mes esame apsaugoti 
Europos Sąjungos. Iš sovietinės kariuo
menės dalinių Lietuvos kariuomenės vadas 
J. Kronkaitis sugebėjo sukurti kariuomenę, 
kur kiekvienas karys atlieka savo pareigas 
teisingai ir su džiaugsmu. Kariuomenė yra 
gerai apginkluota, ji yra mūsų tautos 
pasididžiavimas.

Lietuvos parduotuvės yra nepaprastai 
gražios, net Latviją nukonkuruoja.

Turime lietuvį kardiologą, kuris yra 
žinomas visame pasaulyje. Turime garsių 
menininkų, sportininkų.

Mes čia, Australijoje ir kituose kraš
tuose negalime kritikuoti Lietuvą, nes ne
gyvename tame krašte, nežinome įstatymų, 
valdžios struktūros.

Buvo paklausta iš kur gaunama lėšų 
išlaikyti PL Bendruomenę? PLB gauna 
$5000 iš Lietuvos Fondo. Dalis dirba be 
atlyginimo, “savanorių vergų” darbas.

Buvo paklausta, ar nebūtų lengviau PLB 
veiklą vystyti elektroniniu paštu, gal būtų 
ir pigiau? Buvo atsakyta: mes neturime 
žmonių, kurie galėtų tą padaryti. Mes tu
rime asmeninį ryšį. Rytų kraštuose mažai 
kam tas ryšys prieinamas.

Apylinkės Vald. pirm. A.Vaitiekūnas 
padėkojo PLB pirm. G. Žemkalniui, o 
klausytojai gausiais plojimais padėkojo G. 
Žemkalniui už įdomią paskaitą, dovanas ir 
beveik kas savaitines žinias iš Lietuvos per 
SBS lietuvišką radijo valandėlę.

Apylinkės Valdybos pirmininkas A. 
Vaitiekūnas padėkojo klausytojams ir pa
prašė neišsiskirstyti, nes bus knygos “Lito 
užkulisiai” pristaymas.

Aldona Vyšniauskienė

Po pasikalbėjimo su PLB pirmininku 
Gabrielium Žemkalniu, įvyko knygos “Lito 
užkulisiai” pristatymas, kurį pravedė Bi
rutė Prašmutaitė. Ji trumpai papasakojo 
apie knygą. Knygą išleido Lietuvos bankas.

Mes, melbourniškiai, tikriausiai visi 
pažinojome Kęstutį Lyniką - darbštų, 
švelnų lietuvį, kuris daug ir nuoširdžiai 
daugelį metų dirbo lietuvišką darbą Aus
tralijoje ir Lietuvoje.

Per paskutinius dešimt metų jis daug 
laiko, jėgų ir sveikatos įdėjo važinėdamas 
po Lietuvą ir į kitus kraštus, kol buvo iš
leistas lietuviškas pinigas - litas. Daugelį 
metų dirbdamas Australijoje pinigų ga
minimo srityje, savo žiniomis jis galėjo 
padėti ir Lietuvai, išleidžiant savo valiutą. 
Lietuva tokių specialistų neturėjo. Litas 
antrą kartą ’’gimė” Lietuvoje 1993 metų 
birželio 25 dieną.

Birutė Prašmutaitė džiaugėsi, kad 
knygos pristatyme galėjo dalyvauti visa a.a. 
Kęstučio Lyniko šeima: sūnus Antanas, 
duktė Viktorija ir jų šeimos; antroji žmona 
Danutė Lynikicnė ir jos šeima. B. Prašmu
taitė taip pat priminė, kad a.a. K. Lynikas 
buvo melboumiškis, mes jį pažinojome, ir 
jai tenka garbė pristatyti jo knygą.

Nuotraukoje - a.a. Kęstučio Lyniko šeima ir p. Jurgelaitienė. Nuotr. Andriaus Vaitiekūno.

Canberros židiniečiai pasirodo
Šių metų lapkričio 6-7 dienomis 

Canberros garsusis miniatiūrinių pastatų 
parkas Cockington Green, kuriame yra ir 
Canberros židiniečių pastatyta mažutė 
Trakų pilis, atšventė savo gyvavimo 25 me

J. Kovalskio nuotraukoje - A.Kovalskienė prie lietuviškos parodo stalo.

Sydney Lithuanian Information Centre (5L1C) 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au
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Lietuvos bankas Melboumo lietuvių 
bendruomenei padovanojo 80 knygų. B. 
Prašmutaitė pakvietė Melboumo Apylin
kės Valdybos pirmininką Andrių Vaitie
kūną įteikti knygą prisiminimui kiekvie
nam a.a. Kęstučio Lyniko šeimos nariui.

Birutė Prašmutaitė pakvietė sūnų 
Antaną tarti keletą žodžių.

Antanas: “Labai dėkoju Lietuvos Bankui, 
kad taip gražiai prisiminė mūsų tėvelį. Tėve
lis buvo darbštus, daug dirbo ir mama visur 
jį parėmė. Gaila, kad taip anksti jis mirė 
“neparagavęs” savo darbo vaisių.”

Danutė Lynikicnė pasidžiaugė, kad 
Lietuva įvertino a.a. Kęstučio Lyniko dar
bą išleisdama knygą ir tuo pačiu jai su
teikdama daug džiaugsmo.

Knygoje autorius labai dėkoja a.a. Kęs
tučio Lyniko žmonai Danutei Lynikienei 
už visokeriopą paramą, nuotraukas, 
straipsnius ir rūpestį, kad ši medžiaga iš 
Australijos pasiektų Lietuvą.

Pirm. B.Prašmutaitė pakvietė visą a.a. 
K. Lyniko šeimą nusifotografuoti, o visus 
susirinkusius pasivaišinti kava, skanėstais 
ir pasidalinti įspūdžiais.

Aldona Vyšniauskienė

tų sukaktį. .
Šia proga buvo suruošta ir daugiakul- 

tūrinė paroda, kurioje dalyvavo vienuolikos 
tautybių atstovai, tarp jų ir lietuviai, kurie 
parodė įvairius meno dirbinius. AK.
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Lietuva iš arti
Kas atsitiks su ES milijardais?

Į Lietuvą atkeliauja didžiuliai Europos Sąjungos pinigai (apie 6 milijardus litą), bet 
kartu nėra pasitikėjimo kai kuriais kandidatais į ministrus - visa tai spaudoje ir žmonėse 
kelia baimę, kad dalis paramos gali “nutrupėti”. Apie ES lėšų grobstymo mechanizmus su 
ekonomikos profesorium Kęstučiu Glavecku (žiūr. nuotr. apačioje) kalbėjosi 
“Veido ” žurnalistas A u tiri u s Bačiulis. Red.

Praėjusią savaitę visi nu
stebome sužinoję, kad skan
dalingasis Vidaus reikalų 
ministerijos sekretorius Jo
nas Liaudanskas perėjo 
dirbti į Finansinių nusikal
timų tyrimo tarnybos pada
linį, kuris prižiūrės ES para
mos lėšų panaudojimą. O po 
kelių dienų Premjeras Al
girdas Brazauskas pasiūlė 
Prezidentui Valstybės kon
trolės, kuri taip pat tikrina ES 
lėšų panaudojimą, vadovu paskirti savo 
“dešiniąją ranką” - Juozą Bernatonį, bu
vusį vidaus reikalų ministrą, artimai sieja
mą su tuo pačiu J.Liaudansku.

Ar tai tik sutapimas, ar naujoji valdžia 
tiesiog šitaip ruošiasi didžiosioms ES 
paramos lėšų dalyboms - klausiame 
ekonomikos profesoriaus, Seimo nario 
Kęstučio Glavecko.

Iš tiesų, tai atrodo gana keistai, ypač jei 
sugretini šiuos paskyrimus ir koalicijos 
metu vykusias derybas dėl įtakos zonų 
skirstant ES lėšas. Ne paslaptis, kad atei
nantys pinigai iš ES struktūrinių ir Sang
laudos fondų yra didžiuliai, riebūs kąsniai.

Skirstant šiuos pinigus dalyvauja trys 
grandys. Tai tos valstybinės institucijos, 
kurios šiuos pinigus administruos tie
siogiai, Finansų ministerija, kuri savo 
skaičiavimais turės pagrįsti lėšų skyrimą, 
ir institucijos, turinčios kontroliuoti bei 
prižiūrėti tų pinigų panaudojimo skaid
rumą.

Todėl minėtų asmenų paskyrimai labai 
logiškai sietųsi su valdžios noru turėti savo 
įtaką visose su ES pinigų skirstymu susi
jusiose grandyse. Kaip kitaip paaiškinti 
norą turėti savo žmonių ir Valstybės kon
trolėje, ir FNTT?

Tiesa, sprendžiant iš signalų, kurie 
ateina iš Briuselio, Lietuvoje šiems pini
gams bus uždėtas dar vienas kontrolės žie
das. Kadangi Briuselis jau yra gavęs nema
žai skundų dėl gautų lėšų panaudojimo 
skaidrumo ir yra konkrečių išgrobstymo 
atvejų, tai gali būti priimtas sprendimas 
įsteigti Lietuvoje specialią Europos Ko
misijos atstovybę ar atsiųsti ekspertų, kurie 
taip pat kontroliuotų pinigų panaudojimą.

Argi tuos ES pinigus taip lengva nu
gvelbti?

Šioje srityje lietuviai turi gan didelę 
patirtį. Kai sovietmečiu į Lietuvą ateida
vo vadinamųjų sąjunginių fondų lėšos, jas 
visi, kam reikia, po truputį “pasitvarky
davo”. Ši patirtis, turėti geri kontaktai su 
Maskvos fondų tvarkytojais bei pinigų pa
sisavinimo schemos teikia vilčių nesąži
ningiems valdininkams. O Europos Sąjun
ga su tokiomis pinigų pasisavinimo 
metodikomis dar nėra susidūrusi.

Betgi teigiama, kad ES institucijos itin 
griežtai prižiūrės struktūrinių bei San
glaudos fondų lėšų panaudojimą, tad daug 
pavogti neišeis.

Jeigu taip būtų iš tikrųjų, tai nebūtų 
buvę tūkstančių skandalų, kur ES fondai 
buvo išgrobstyti. Netgi Airijoje tokių at
vejų yra buvę. Viskas priklauso nuo kon
krečios valstybės tradicijų, tvarkos, nuo
šimčio pinigų, prasisukančių šešėlinėje 
ekonomikoje. Vokietijoje šešėlinė 
ekonomika sudaro apie 12-13%., Italijoje 
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-jau apie 18%., o Graikijoje 
- net 25%. Lietuvoje šis 
nuošimtis sudaro daugiau 
nei 20%.

O jeigu valstybėje egzis
tuoja šešėlinė ekonomika, 
tai atsiranda ir noras, porei
kis bei praktika įlieti į ją pi
nigų iš ES fondų. Tai daroma 
įvairiausiais būdais - didi
nant prekių bei darbų kainas, 
“paskiriant” konkursų nuga
lėtojus, sumažinant staty

bos darbų apimtis, neatliekant apmokėtų 
darbų.

Kai pinigų srautai skaičiuojami dešim
timis ar šimtais milijonų eurų, tai nusukti 
5-6% lėšų, ypač statybų versle, nėra sun
ku. Apskritai 5-6% nuo sąmatos - tai 
tiesiog “nepastebima” suma. Kas gali 
tiksliai pamatuoti, kiek žvyro ir betono 
supilta į pelkę, per kurią eina kelias? O 
kelias, žinia, visuomet eina per pelkę - 
kad būtų galima panaudoti daugiau pini
gų! Sukontroliuoti tokius dalykus nepap
rastai sunku, nes pačios kontrolės tikslu
mo paklaida - 5-10% nuo išlaidų sumos! 
Tad galimybė grobstyti lėšas visuomet 
egzistuoja.

'Biomet kyla klausimas, ar apskritai 
apsimoka kontroliuoti.

Žinoma. Nekontroliuosi - viską išvogs. 
Imkime, tarkim, didelį prekybos centrą. 
Visi žino, kad iš jų kasdien vagiama. Bet 
įsivaizduokime, kas būtų, jei nuo jų nuimtų 
visas stebėjimo kameras, atleistų visus 
apsaugos darbuotojus. Nuostolių dėl va
gysčių dydis iš karto šoktelėtų nuo 2% iki 
7-8%! Tad kontrolė būtina.

Bet visiems ES remiamiems projek
tams taikoma taisyklė, kai dalį lėšų inves
tuoja ir paramos gavėjas. O jeigu nusta
toma, kad projektas neskaidrus, ES lėšos 
atšaukiamos ir valstybė turi viską apmo
kėti iš savo biudžeto.

Matote, kalbama apie valdininkus, o 
biudžeto pinigai - tai ne jų asmeniniai 
pinigai. Koks jiems skirtumas, ar pinigai, 
kuriuos jie sau pasiima, yra iš ES paramos 
lėšų, ar iš valstybės biudžeto?

Bet tokiu atveju kiltų skandalas, per 
kurį gali nukentėti ir nesąžiningi valdi
ninkai.

Tokių atvejų, kai ES atšaukia savo lėšas, 
yra buvę labai daug. Lietuvoje dar ne, bet 
jau turėjome skandalų dėl SAPARD lėšų 
pasisavinimo. Ir kas iš to? Vagių buvo ir 
bus. Briuselyje visi tą puikiai supranta. Juk 
dėl galimo ES lėšų iššvaistymo ar pasi
savinimo nuogąstaujama ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje - 
visose naujose narėse.

Apie kokią grobstymų sumą galima 
kalbėti, jei žinome, kad Lietuvai per 
artimiausius metus teks beveik2 milijar
dus eurų?

Grobstymų išvengti vis tiek nepavyks. 
Svarbu, kad j ie neviršytų tam tikro dy
džio. Planuojant finansinius srautus yra 
toks terminas-“neišvengiama investicijų 
rizikos zona”. Ji neturi viršyti 4-5%. O 
bendra suma priklauso nuo objekto ver
tės. Jei tai 100 mln. eurų, vadinasi, rizikos 
dydis - 4 mln. eurų. O jeigu du milijar
dai, tai apie 100-150 mln. eurų. Tai tie 
pinigai, kurie gali papulti ne ten, kur skirti, 

panaudoti ne tam, kam numatyti. Q

Bedantė žvalgyba - dovana Rytams

Arvydas Šidlauskas.

Visuomenė apie Antrąjį operatyvinių 
tarnybų departamentų prie Krašto apsau
gos ministerijos šį tą sužinojo tik prieš 
metus, kai tuometis Prezidentas Rolandas 
Paksas bandė jo vadovą Gintarą Bagdoną 
paskirti Valstybės saugumo departamento 
generaliniu direktoriumi.

Buvęs Antrojo departamento darbuo
tojas Arvydas Šidlauskas papasakojo apie 
kai kurias šios itin slaptos tarnybos veiklos 
aspektus.

Atsargos kapitonas A.Šidlauskas į ka
riuomenę atėjo 1990-aisiais, 1991-ųjų sausį 
gynė parlamentą, organizavo Jurbarko 
savanorius, tarnavo brigados „Geležinis 
vilkas“ Tauragės batalione, dirbo Vakarų 
brigados žvalgybos skyriaus viršininku, 
mokėsi Danijoje, Vokietijoje. 1999-aisiais 
buvo paskirtas Antrojo departamento 
Klaipėdos skyriaus viršininku. 2000-aisiais 
išėjo į atsargą.

* * *
Kodėl jūs pasitraukėte iš Klaipėdos 

skyriaus viršininko pareigų?
- Kai ministru tapo Linas Linkevičius, 

o Antrojo departamento direktoriumi 
G.BagdOnas, tapo aišku, kad ilgai neišsi
laikysiu. Pasitraukiau pats, suvokęs, jog 
negalėsiu veikti tomis kryptimis, kuriomis, 
mano įsitikinimu, Lietuva privalo eiti.

Yra duomenų, kad Klaipėdos centre 
Rusijos žvalgyba ne taip seniai turėjo 
konspiracinį butą tame pačiame name, 
toje pačioje laiptinėje, tame pačiame 
aukšte kaip ir Lietuvos specialiosios tar
nybos. Kas ką kontroliavo - mūsiškiai ru
sus ar rusai - mūsiškius?

- Mano supratimu, tokia padėtis buvo 
labiau naudinga Rusijai. Kai mano opera
tyvininkai ėmė domėtis, kam priklauso 
kai kurie Klaipėdoje stovintys prekybi
niais bei žvejybiniais vadinami laivai, plau
kai ėmė šiauštis. Kilo įtarimų, kad Klai
pėdos uoste stovi keliolika Rusijos specia
liųjų tarnybų kontroliuojamų žvejybos lai
vų. Keli jų pririšti toje vietoje, kur galėtų 
sukelti tiesioginę grėsmę uosto darbui. 
Nuskandink juos, ir uosto veikla sustos 
savaitėms.

Rusija mūsų uostamiestyje jau laiko 
tvirtai įkėlusi koją. Dabar jos agentų iš ten 
lengvai neiškrapštysi. Juos visus net nu
statyti sunku, nes ši sritis Lietuvos specia
liųjų tarnybų yra specialiai apleista.

Antrojo departamento vadovybė per 
mažai domisi Rusija?

Kas ir kodėl jo vadu paskyrė G.Bagdo- 
ną, galima tik spėlioti. Matyt, kažkam rei
kia, kad Lietuvos karinė žvalgyba ir kontr
žvalgyba būtų bedantė. Rusija nebūtinai 
suinteresuota „antrokuose“ turėti savų žmo
nių. Užtenka, kad departamentui vadovautų 
nekompetentingi, minkšto charakterio 
žmonės, nors ir mylintys Lietuvą. Nekom
petentingą, silpną žmogų galima apgauti, 
lengviau daryti jam įtaką.

Lietuvą nuolat krečia skandalai, bet 
teisėsauga neranda kaltų. O jei ir randa, 
čia pat juos išteisina. 'Biriu galvoje paša
linto prezidento, Jurkaus Borisovo, „Avia 
Baltikes“, Alberto Sereikos bylas. Kodėl?

Todėl, kad daugiau kaip ket
verius metus chaosas tvyro visose 
mūsų specialiosiose tarnybose. Ir 
Antrajame departamente, ir Spe
cialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), 
ir Generalinėje prokuratūroje. 
Padėtį kontroliuoti įmanoma tik 
tuo atveju, jeigu specialiųjų tarny
bų vadovai kontroliuoja ir žemiau
sią grandį - operatyvininkus. 
Svarbu, kaip informaciją renka 
žemiausioji grandis. Svarbu, kad 
nesižvalgant į politikų užgaidas, 
viršininko pažiūras, ant STT ar
ba II-ojo departamento vadovo sta
lo gula objektyvios žinios.

Bet jei operatyvininkas ren
ka tik tai, kas patinka jo tiesioginiam
viršininkui?

Kartoju: mūsų specialiųjų tarnybų silp
noji vieta - operatyvininkai. Prisiminkime 
buvusio kariuomenės vado Jono Kronkai- 
čio sekimo atvejį. Antrasis departamentas 
neturėjo teisės sekti kariuomenės vado, nes 
nebuvo jokios įtartinos informacijos apie 
jį. Įtariu, jog J.Kronkaičio sekretorės verba
vimą „antrukų“ vadovybė pavedė neprinci- 
pingam, neprofesionaliam, antivakarietiš- 
kai nusiteikusiam operatyvininkui.

Buvęs„Antrukų“ vadas K.Mickevičius 
ir operatyvininkams, ir karo attache kėlė 
milžiniškus reikalavimus, šias struktūras 
pradėjo reorganizuoti pagal vakarietiškus 
standartus. Bet nesuspėjo - pats buvo at
leistas iš darbo.

Nejaugi nėra išeities?
Padėtis - nepavydėtina. Tai, kad „antro

kai“ tiesiogiai pavaldūs ministrui, - nesusi
pratimas. Ministerijos vadovai skirsto pi
nigus, skelbia konkursus dėl baldų, apara
tūros, ginkluotės. Kaip po to departamen
tas gali kontroliuoti ministerijos finansinę 
ir kitą veiklą? Tad reikia rimtesnės išeities. 
Variantas - „antrukų“ pavaldumas prezi
dentui ar specialiai komisijai, kuruojančiai 
specialiųjų tarnybų veiklą.

Kol departamento veiklą kuravo vice
ministras Romas Kilikauskas, tol minis
terija ir Gynybos štabas žiūrėjo į Vakarus. 
R.Kilikauskas įvedė ministerijos ir Gyny
bos štabo pareigūnų testavimą: neturi va
karietiškos kvalifikacijos, būk malonus, pa
lik strategiškai svarbų postą. Jeigu ši tvarka 
būtų išsilaikiusi, vakarietiškų mokslų ne
ragavę, melo detektoriaus neįveikę, užsie
nio kalbų nemokantys karininkai būtų pri
versti užleisti vietas tiems, kurie neturi sąsa
jų su Rusija. Bet ši tvarka, atėjus LLinkevi- 
čiui ir J.Gcčui, panaikinta. Tiesa, ir jie suvo
kia, kad testavimas pagal vakarietišką tra
diciją vis tiek turės būti. Todėl pastaruoju 
metu į Vakarus buvo siunčiami tik karinin
kai, karo mokslus baigę Rusijoje.

J.Gečas ir V.Ibtkus giriasi, kad jie dir
bo Vakaruose, todėl Vakarai jais pasitiki. 
Sutinkate su tokia nuostata?

Šiandien kuriamas mitas, kad visi Va
karuose padirbėję ir pasimokę kariškiai - 
jau patikimi. Bet juk nei danai, nei belgai 
negali viešai pareikšti protestų, nurodinėti 
nepriklausomai valstybei, ką skirti atstovais 
ar siųsti mokytis. Svarbiausia, ar Vakarai 
dalijosi su tokiais vyrais slapta informacija.

Per 14 metų Lietuva nesugebėjo sufor
muoti karininkų korpuso, žvelgiančio į 
Rusiją kaip į pavojingą valstybę. Batalionų 
štabuose dar prieš keletą metų sėdėjo tik 
mokslus Rusijoje baigę karininkai - rusai 
arba lietuviai, išjos parsivežę ruses žmonas. 
Net ir pasimokę Vakaruose kažin ar jie taps 
dideliais NATO gerbėjais.

Mano išvada: L.Linkevičiusjau nebus 
ministras, bet jo kadrų politika gyvuos ma
žiausiai dar kelerius metus. Vakarietiško 
išsilavinimo ir nusiteikimo kariškių Lietu
vai vis dar nereikia. Tiksliau sakant, nori
ma, kad tokių kariuomenėje būtų kuo 
mažiau. (Gintaras Visockas, “L.r.”)

4



Sekmadienine trijų piligrimių kelionė
Rita Baltušytė

Sekmadienį, lapkričio 21 dieną, visi 
keliai vedė į Maloningosios Dievo Moti
nos šventovę Penrose Park, prie Berrima 
miestelio gražiajame NSW Southern 
Highlands rajone. Apie tūkstantį žmonių 
jie atvedė (na, atvežė) į Penrose Park 
Maloningosios Dievo Motinos šventovės 
įkūrimo 20-mcčio iškilmingą minėjimą. 
Šventės credo - Kristus karalius.

Tarp piligrimų buvo ir trys dvasingai 
nusiteikusios lietuvaitės iš Sydnėjaus. Gal 
ir daugiau tautiečių dalyvavo, bet kad ir 
kaip ištempusi ausis klausiau, mūsų gra
žiosios kalbos garsų nepagavau. Bet 
lenkiškai kalbėjosi ir nemažai kunigų bei 
oficialių svečių.

Na, nėra ko stebėtis: bažnyčią 1984 
metais įkūrė 1981 metais iš Lenkijos Šv. 
Povilo Pirmojo Atsiskyrėlio vienuolyno 
atvykęs tėvas Augustin Lazur.

Wollongongo vyskupas Phillip Wilson 
drauge su šešiais kunigais cclcbravo ir 
jubiliejines Šventas Mišias. Pilnoje baž
nyčioje pakiliai aidėjo vargonai, vaikų 
balsai ir šventos giesmės. Dievo Žodis buvo 
skaitomas keliomis kalbomis (ir vėl

Iš kairės: Gražina Puodžiūnaitė-Hampson, vienuolyno vyresnysis tėvas Jaroslavas 
Zanas ir Juta Šliterienė.

Iš Redakcijos pašto
Miela Redaktore, skaitytojai,

Būkite pasveikinti iš slauno, rudeniš
ko Vilniaus miesto!.. O jis čia tikrai ru
deniškas -jau prieš savaitę ar dvi nukrito 
paskutiniai medžių lapai (dabar su jais 
bėdos turi tik parkų ir šaligatvių šlavėjos).

Vilniuje vis dar nešalta - temperatūra 
dienomis nenukrinta žemiau 4 - 8 laipsnių 
šilumos; atseit dar ne žiemiški orai... Bet 
išeidamas į gatvę jei neužsimauni piršti
nių, vis dėlto jas laikai kur nors palto 
kišenėje (atsarga gėdos nedaro!).

Vilniaus centras dabar (ypač šaunioji 
Gedimino gatvė) vis dar nepergeriausia
me stovyje, mat nebaigti jos pertvarkymo 
darbai, kurie “įšals” žiemos metu, kaip ir 
smarkiai pakilę Valdovų rūmai prie Ka
tedros -jie kai kur išaugę iki trečio aukš
to, ir - ko gero - greit po juos mėnesienos 
naktimis klajos karaliaus Žygimanto III- 
iojo ir jo slaptai vestos žmonos Barboros 
Radvilaitės dvasios!

Kartkartėmis užsukame ir į Barboros 
Radvilaitės rūmus, esančius netoliese. Mat- 
ten įsikūrusi Lietuvos rašytojų sąjunga, 
su visais pagalbiniais vienetais: raštinė
mis, spaustuvėmis ir 1.1. O j veikiantį 
Rašytojų klubą užsukame ko ne kas savai
tę-mat čia nuolat rengiami visokie nau
jų knygų pristatymai, buv. žymių rašytojų 
sukakčių minėjimai. Šiuo metu minimos 
Salomėjos Neries 100-osios gimimo me
tinės - minėjimas, išdėstytas per kelias 

spūstelėjo širdį - ne lietuviškai).
Po mišių surengtų (nevisai kuklių) 

vaišių oficialiems svečiams metu Juta 
Šliterienė vienuolyno vyresniajam tėvui 
Jaroslavui Žanui jubiliejaus proga įteikė 
auką ir dovaną iš Lietuvos - Vilniaus Auš
ros vartų Dievo Motinos paveikslo kopiją. 
Juta ir Lietuvos generalinis garbės konsu
las Sydnėjuje Viktoras Šlitcris jau nuo 
seno kasmet aplanko ir savo šeimos var
du aukomis remia vienuolyną ir šventovę. 
Tą sekmadienį jis nedalyvavo, kadangi 
buvo ilgesniam laikui išvykęs j Lietuvą.

Na, dėl lietuvių kalbos gal ir be reikalo 
taip pergyvenau, pagaliau juk mūsų "de
legacija” tarp savęs lietuviškai čiauškėjo. 
Be to turėjome progos ir Lietuvos reikalą 
papropaguoti: štai Lenkijos ambasados 
Canberrojc atstovas Marek Malarski, 
sužinojęs, kad mes lietuvės, pulte puolė 
Jutos prašyti medžiagos apie Lietuvą. 
Pasirodo, neseniai grįžęs iš kelionės The 
Canberra Times kultūros skyriaus vedė
jai jis pasigyrė buvęs Kinijoje, Honkonge, 
Tailande (ar pan.) ir Lietuvoje. Ji pasakiusi, 
kad ją domina tik Lietuva ir pareikalavo 
išsamios informacijos, o jis - gėda pasakyti 
- neturi, nes Vilniuje ir Druskininkuose 

savaites. Jų metu skaitoma jos kūryba, 
pristatoma biografija, atsiminimai, naujai 
apie ją parašytos knygos, kurių šiemet 
pasirodė kelios.

Vilnius pilnas ir šiaip įvairiausių įdo
mybių: teatrų, muziejų, kavinių, restora
nų, dažni viešai rengiamų įvairių švenčių 
minėjimai... Į viešuosius renginius, žinoma, 
gali eiti visi, nors seniams vargu ar pa
tariama, nes jaunųjų elgesys ne visada 
atitinka vyresniųjų kriterijus. Kavinėse, 
restoranuose laiką leidžia (deja!) tik retas 
eilinis vilnietis, neskaitant parlamento 
“vargšelių”. Vyriausybės “kankinių”, 
naujųjų milijonierių, kurių Lietuvoje 
priviso, kaip pas šunį blusų...

O, va, vieno dalyko, nors laikinai - 
netekome - tai Mažvydo biblioteka, tu
rinti savo fonduose milijonus knygų. 
Bibliotekoje dirba 700 ar 800 darbuoto
jų. Ji jau kuris laikas uždaryta!.. Kažkas 
nustatė, kad ji galinti vieną dieną sugriūti, 
mat jos apačioje esą tuneliai ar kas tai 
panašaus, kurie virpiną pastatą... Prog
nozuojama, kad gal gruodžio mėn. ji vėl 
būsianti atidaryta, bet tai tik prognozės! Už 
tai daugeliui “popieriaus žiurkių” (tokių 
kaip aš) tai labai didelis nuostolis, žinoma 
-dvasinis!..

Nežinau, kaip auga Vilniaus gyventojų 
skaičius, bet pastatų skaičius auga 
spontaniškai. Juos stengiamasi statyti kuo 
arčiau miesto centro, išnaudojant galimą

Prie lietuviškų gonkelių autorė (kairėje) ir Vytautas Skirka.

praleido tik kelias dienas, tai jau norėjęs 
skambinti Lietuvos konsului.

Po pietų ir oficialūs ir neoficialūs iškil
mių dalyviai patraukė puikaus pušyno link. 
Ten prie smėlio takų rikiuojasi keliasde
šimt įvairiausių tautų koplyčių (aišku, lie
tuviškos veltui darytumeisi).

Geltono smėlio takas atveda prie kalno, 
kurio viršuje įrengtas “Liurdas”. Kalno 
kairėje - giliame siaurame plyšyje—“Kris
taus kapas" su natūraliai atrodančiu “kūnu” 
stikliniame karste.Gamtoje piligrimai po 
maldų ne vien medituoja, bet ir ištisom 
šeimom ar didesniais būriais vaišinasi, 
kalbasi, žaidžia su vaikais ir kt.

Po iškilmių mūsų “delegacija” dar 
užsuko pas lietuvišką atsiskyrėlį. Čia pat 
už vienuolyno tvoros 52 akrų sodyboje 
gyvena mūsų tautietis Vytautas Skirka (jo 
nuotrauką su jo jaunesniaja dukra garsia 
dailininke Ingrida neperseniausiai spaus
dinome “Mūsų Pastogėje”). Neseniai į už
tarnautą poilsį išėjęs Nacionalinio parko 
girininkas Vytautas čia belikęs tik dviese 
su žmona Angela (abi dukros iš tėvų lizdo 
jau išskridusios). Kad dalyvautų religinėse 
iškilmėse, Vytautui nereikia nė iš namų 
išeiti - čia puikiausiai girdisi per garsiakal
bį j šventorių.transliuojamos apeigos.

Gerai nežinom, kur jie gyvena, bet vos 
keliasdešimt metrų pavažiavusios Hanging 
Rock keliu nuo vienuolyno, matome pašto 
dėžutę, o šalia jos užrašą “Amber” ir pa

kvadratinį ploto metrą. Žinoma, nuo to 
Vilniaus vaizdas negerėja, nors biznie
riams tai nė motais, pirkėjų atsiranda!..

Labai jau garsiai per TV ir spaudą 
nuskambėjo Lietuvos įstojimas į Europos 
Sąjungą, bet kaip ten toliau bus - neaiš
ku, nors gerų pažadų girdėti labai daug. 
Politikai mums žada “rožinę” ateitį, bet ją 
jaučia nebent tie, kurie susėdo j Europos 
Parlamento ir kitų įstaigų kėdes. Į jas sušoko 
net buvę kandidatai j prezidentus...

Iki pat laiško pabaigos nedrįsau rašy
ti apie politinę padėtį tėvynėje, mat aš ne 
politikas. Bet kažkaip lyg ir nepatogu 
nepaliesti šios temos!.. Taigi, padėtis da

Internete - Lietuvos paveldosaugos dokumentai
(BNS). Pirmuosius nepriklausomos 

Lietuvos paveldosaugos dokumentus bus 
galima surasti ir intemetiniame tinkla- 
lapyje. Kaip pranešė Kultūros paveldo 
centras (KPC), Kultūros vertybių apsau
gos departamento tinklalapyje

www.heritage.lt
jau galima rasti daugiau nei pusšimtį metų 
nuo visuomenės slėptų pirmųjų nepri
klausomos Lietuvos paveldosaugos do
kumentų. Daugiau nei šimtas keturias
dešimt 1906-1936 metų bylų iš KPC ar
chyvų buvo restauruojamos, skenuojamos 

vardę SKIRKA. Kiek toliau už vartų mato
me tris namus, nežinome, prie kurios stoti. 
Pasirodo, visi trys yra pačio Vytauto statyti. 
Apžiūrėjusios pagrindinį gyvenamąjį namą 
buvome išimties tvarka įleistos ir į “svirną” 
su lietuviškais gonkais (šeimininkas infor
mavo, jog paprastai moterims įėjimas tenai 
griežtai draudžiamas). įdomiame medžio 
apdaila apipuoštame statinyje daug knygų, 
albumų su Lietuvos vaizdais, kompiuteris, 
kita elektronika, ant sienų šeimininko pie
šiniai (štai į ką Ingrida atsidavė!). Ramu, 
šviesu, beveik kaip ir bažnyčioje.

Vytautas mums rodo nuotraukas iš 
Nidos, kur ant marių įrengė viešbutį “Zun- 
dclė”, mus kviečia ir draugams prašo 
pasakyti, kad vyktų tenai atostogauti.

Kieme - nuokalnėje prūdas, Vytautas 
rodo pušyne už jo miegančias kengūras ir 
čia pat pataria neglostyti kieme prisigre
tinusio linksmo balto šuniuko, nes jis 
“mirtinai užlaižys”. Jo vardas Daša.

Parvažiavusią Angelą vyras pasitinka 
klausimu: “Ar nupirkai grietinės?”. Jos rei
kia priėjo kepto kugelio. Žmonės, nežinau, 
ar čia šventų vietų artumas ar Vytauto ku
linariniai gabumai, bet kugelis buvo dieviš
kas. Jeigu tokį jis keps “Zundelėje”, niekas 
niekada iš ten neišvažiuos. Nesinori ir 
mums skirtis, bet laukia kelionė.Tiems, ką 
suagitavau aplankyti Penrose Park, pridur
siu, jog kelionė nesunki, nuo Sydnėjaus - 
135 km. Grįžtant atrodo daug mažiau.. □ 

bar tokia: vieną prezidentą išvarėme, kitą 
- išsirinkome, įstojome j Europos Sąjun
gą, išsirinkome atstovus j Europos Parla
mentą ir savo Seimą, o dabar išsirinko
me dar ir tokią labai margą valdžią, kol 
kas net nepasiskirsčiusią pareigomis, ne
patvirtintą, tai gal ją ir palikime kitam 
kartui - tegu skirstosi!

Thi tiek naujienų iš Vilniaus!.. O mes 
laukiame žiemos (nebijokite- nesušalsi
me, nes daugiabučius jau pradėjo ap
kūrenti!..

Linkėjimų visiems iš Tėvynės! Jūsų
Bronius Žalys

(buvęs “M.P.” redaktorius)

ir sisteminamos - šiuo metu tinklalapyje 
galima rasti daugiau nei 45,000 lapų is
torinės medžiagos apie esamus ir jau 
išnykusius tarpukario archeologijos, ar
chitektūros, dailės objektus, kilnojamą
sias meno vertybes lietuvių, rusų ir lenkų 
kalbomis. Tinklapyje pateikiamos foto
grafijos, planai bei tekstai apie beveik 
10,000 objektų gali būti įdomūs ne tik 
istorikams, archeologams, menotyrinin
kams, bet ir visiems istorija ir paveldu 
besidomintiems žmonėms. □
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Jis žaidė ir Australijoje
Praėjusį mėne

sį Kaune įvyko 
netikėta sportinė 
tragedija. Rung
tynių metu, žai
džiant vyrų krep
šinio aukščiausios 
lygos rungtynes 
tarp “Hidzuvos - 
Atleto” ir Kauno 
“Žalgirio”, iki rungtynių pabaigos likus 6 
minutėms, staiga blogai pasijuto ir su
kniubo vienas pagrindinių “Atleto” ko
mandos žaidėjų, 192 cm. ūgio įžaidėjas 
Tauras Stumbrys (žiūr. nuotr. viršuje). Ko
mandos draugai ir “Žalgirio" gydytojas R. 
Norkus bandė krepšininką atgaivinti, da
rydami širdies masažą ir dirbtinį kvėpavi
mą. Atvykę medikai diagnozavo klinikinę 
mirtį ir krepšininko gyvybės išgelbėti ne
pavyko. Jis buvo tik 34 metų amžiaus.

Tauras Stumbrys krepšinį pradėjo žaisti 
nuo pat vaikystės. Būdamas 17-kos metų 
buvo išrinktas į Lietuvos jaunių rinktinę. 
1988 metais Adelaidėje vykusiose III- iosc 
Pasaulio Lietuvių Sporto varžybose pirmą 
kartą dalyvavo Lietuvos sportininkai, va
dovaujami Lietuvos Olimpinio Komiteto 
prezidento Artūro Poviliūno. Vyrų krepši
nio rinktinė buvo Lietuvos jaunių (18-kos 
metų) komanda, kuriai vadovavo (jau mi
ręs) garsus panevėžietis treneris R. Sargūnas. 
Šioje rinktinėje žaidė ir Tauras Stumbrys. 
Tai buvo puikūs, aukšto ūgio jauni žaidėjai, 

kurie nuo pačių pirmųjų rungtynių, savo 
gražiu žaidimu, tolerancija ir draugišku
mu, pavergė visų žiūrovų širdis, ir visur bu
vo labai gražiai priimti. Jie laimėjo ir vyrų
krepšinio varžybas, finale nugalėję New 
York’o LAK komandą. Šių žaidynių metu
ir kiti Lietuvos sportininkai labai puikiai 
pasirodė. Lietuvos teniso čempionė J. 
Mackevičiūtė, vėliau ištekėjusi Melbour
ne, skaitė šventės priesaiką ir laimėjo var
žybas. Lietuvos plaukimo čempionai - A. 
lūčiūtė (vėliau ištekėjusi už melboumiškio 
Andriaus Žilinsko) ir R. Mažuolis varžy
bose buvo nenugalimi.

Tauras Stumbrys, baigęs žaisti su 
jauniais, nuo 1991 metų penkis metus žai
dė Kauno “Žalgiryje” ir laimėjo Europos 
taurės varžybas. Vėliau jis žaidė Vengrijos, 
Sankt Peterburgo, Izraelio, Vokietijos, 
Lenkijos ir Portugalijos komandose. Į Lie
tuvą jis grįžo 2003 metais ir iki mirties žai
dė Kauno “Hidzuvos - Atlete".

Kaip sako jo komandos draugai ir tre
neriai, Tauras buvo vienas iš talentingiau
sių savo kartos krepšininkų, labai draugiš
kas ir geras šeimos vyras bei tėvas, palikęs 
žmoną Jurgitą, sūnų ir dukrą.

Į paskutinę kelionę Kauno Petrašiūnų 
kapinėse, kur laidojami visi žinomi kau
niečiai, Taurų Stumbrį palydėjo artimi 
draugai krepšininkai, sporto vadovai ir 
daugiau kaip pusė tūkstančio žmonių. 
Šeima prarado mylintį vyrą ir tėvą, tėvai - 
brangų sūnų, draugai - ištikimą ir gerą 
bičiulį, o Lietuva -žinomą krepšininką.

Per daug - negerai
Indijos mokslininkai žurnale “New 

Scientist” paskelbė, kad ilgą laiką vartojant 
bealkoholinius gazuotus gėrimus yra kur 
kas didesnė galimybė susirgti virškinamojo 

trakto vėžiu. Tiriant Amerikos gyventojų 
mitybos įpročius, nustatyta, kad per 
pastaruosius 50 metų gyventojas suvartoja 
maždaug 450% daugiau gazuotų gėrimų ir 
per paskutiniuosius 25 metus susirgimų 
virškinamojo trakto vėžiu padaugėjo 570%. 
Azijoje, Indijoje ir R. Europoje per metus 
žmogus išgeria 35 litrus gazuoto vandens, o 
Vakarų šalyse - virš 75 litrų ir čia vėžiu 
serga daug daugiau žmonių. Šie gėrimai 
pripildo skrandį papildoma rūgštimi, jį 
išpučia, o tai ardo žarnyną ir jo audinius.

Ar Lietuvoj yra taip bloga?
Kiekvieną kartą, kai grįžtu iš Lietuvos, 

daugelis manęs prašo papasakoti, ar 
paskutiniu metu Lietuvoje daug kas 
pasikeitę ir ar jau taip blogai ten gyventi, 
kad daug žmonių palieka savo kraštą ir 
važiuoja kitur laimės ieškoti. Tai tiesa, kad 
daug jaunų žmonių ieško darbo kituose 
kraštuose. Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą, pasidarė lengviau išvažiuoti į užsienį. 
Į Ameriką sunku gauti vizą ir rasti legalų 
darbą. Žmogus, kuris Lietuvoje nebuvo 
turtingas, gavęs darbą Anglijoje arba Ai
rijoje, pradžioje gal ir džiaugiasi. Į Vakarų 
Europą suvažiavo tūkstančiai žmonių iš 
Rytų Europos ir užėmė geresnius darbus. 
Sunku gauti geresnį darbą nemokant kal
bos. Gi žmonėms, kurie savam krašte jau 
turėjo aukštesnį išsilavinimą, pradėti dirb
ti nekvalifikuotą darbą, dar su mažu atly
ginimu, yra morališkai sunku. Jie kenčia, 
nes negavo ko tikėjosi, ir be to, labai ilgisi 
artimųjų, draugų ir savos aplinkos Lie
tuvoje. Kiek man žinoma, nemažai išvy- 
kusiųjų kenčia nuo šalto ir labai dėgno 
klimato, net suserga. Gerai, jei yra .susitau
pę pinigų, tai gali grįžti namo.

Net ir pas mus Sydnėjuje, kur gyvenimo 
ir darbo sąlygos yra daug geresnės negu ki
tur, nemažai laiko čia išgyvenę “naujieji 

lietuviai” galvoja apie grįžimą namo, nes 
savųjų ir gimtinės ilgesys yra labai gilus.

O kaip gi Lietuvoje, ar gyvenimas vis 
gerėja, ar ne? Tikimasi, kad Lietuvoje 
gyvenimas dar pagerės. Pvz. Airija, kuri 
prieš įstojant į ES buvo labai varginga, 
šiandien materialiai atsigavo, kad net ir 
mūsų žmonės važiuoja ten uždarbiauti. 
Pabuvus kurį laiką dabar Lietuvoje, labai 
aiškiai jauti ir matai gyvenimo gerbūvio 
pakilimą. Daug statoma naujų pastatų, 
ypač Vilniuje. Jeigu anksčiau statybose 
vienai vietai būdavo net 3 ar 4 specialistai ir 
darbininkai, tai dabar vienas toks specia
listas gali pasirinkti bent kelias statybos 
firmas. Tik, žinoma, algos nebus tokios, 
kokias gaunamos čia, tačiau, pagal Lietuvos 
pragyvenimo lygį, jos yra gana geros.

Neseniai žinomas Lietuvos politologas 
ir filosofas Vytautas Radžvilas, paklaustas 
ar Lietuvos visuomenė yra tikrai neturtin
ga, labai gražiai apibrėžė dabartinį Lietu
vos gyvenimą: “Neturtingumas priklauso 
nuo to kaip jūs jį vertinsit. Jeigu jūs Afrikoje 
esate apsiavęs batais, tai gana sunku būtų 
įtikinti daugelį vietinių žmonių, kad jūs nesate 
turtingas. O Lietuvoje visuomenė jaučiasi 
neturtinga, nes tai, ką ji turi, neatitinka jos 
lūkesčių. Jie turi iškreiptą turtingumo ir 
neturtingumo standartą ir todėl Jaučiasi 
neturtingi. Gyvena Jie neblogai, nes per smar
kiai ir greitai nori gyventi gerai. ”

Tęsinys kitame MP numeryje.

© Nusišypsokime
Pastatė per upelį tiltą. Tiltus reikia 

saugoti - pasamdė sargą. Sargui reikia 
mokėti algą - paskyrė kasininką. 
Kasininkui reikia atsiskaityti - priėmė 
buhalterį. Vadovauti paskyrė viršininką. 
Staiga atėjo nurodymas sumažinti etatus. 
Atleido sargą...

Elena Jonaitienė
Leilcimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
- Ar gyvenote Vokietijoj?
- Taip.
- Pasakykit, kas ten darėsi jūsų krašte? 

Bėgote nuo karo, ar nuo bolševikų?
Aldona sumišo. Ji norėjo kalbėtis tik 

apie Saulutį.
- Tai gyvenimas su bolševikais buvo toks 

blogas? - kamantinėjo toliau.
- Mums buvo blogai.
- O Vokietijoje gyvenote gerai?
- Jei būtų buvę gerai, daktare, tai dabar 

nelauktume čia, pakeliui į kitą pasaulio 
pusę.

Tuo tarpu prie telefono atėjo kviestasis 
gydytojas.

- Daktare? Su manimi yra motina vieno 
kūdikio iš jūsų skyriaus. Ji nori sužinoti, 
kaip jos vaikas. Pavardė - Vargalas. VAR- 
GA-LAS.

- Aš pati žinau, kaip jis! - drebančiu 
balsu sušuko Aldona. - Jis miršta! Aš tik 
norėjau kai ko pasiklausti. Prašau, leiskit 
man pačiai su daktaru pakalbėti!

Nekreipdamas dėmesio į jos žodžius, 
jis toliau ramiai kalbėjo.

- Tai manote, kad vaikui geriau? Nėra 
temperatūros?

- Tik nesakykit man, kad jam geriau!
- Kodėl negalite patikėti tuo, kas jums 

sakoma?
- Daktare, aš vakar jį mačiau! Jam nėra 

geriau. Jis kur kas blogiau atrodo negu prieš 
savaitę. Visiškai sunykęs! Jis miršta! Tai jūs 
tvirtinate, kad kolega man melavo? O gal 
manote, kad aš neteisingai išverčiau tai, ką 
jis sakė?

- Nebežinau, ką ir galvoti! Nieko ne
žinau, o Viešpatie...

Neatsisveikinusi apsisuko ir išbėgo per
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duris. Lauke atsisėdo ant suolelio, kad 
nurimtų, praeitų pyktis, neviltis ir beužei- 
nąs skausmo priepuolis.

Vargalai žinojo, kad Saulutis nepagy
domai serga, bet nemokėjo rasti būdų, kaip 
būti priėjo. Vytautas nutarė laikinai atsi
sakyti darbo ir lydėti Aldoną į ligoninę, kad 
galėtų pamatyti vaikelį, pasiteirauti, kaip 
jis. Visos pastangos buvo veltui.

Linukas ir Dainelė buvo palikti bendra
bučio kaimynų ar pravažiuojančių pažįs
tamų globai. Vytautas vėl kreipėsi į dakta
rą Hudičių, kad šis oficialiai pasiterautų 
klinikoje apie Saulutį. Jam, kaip stovyk
los ligoninės vedėjui, turėtų būti lengviau. 
Bet ir iš jo nieko nesužinojo. Tik per sek
madienio lankymą vėl pamatė savo kūdi- 
kį.Vytautas po penkių savaičių jo negalėjo 
pažinti. Pažvelgęs į sunykusį kūnelį, iš
blyškusį seno žmogaus veidą, permatomą 
odą, jis suprato, kad kūdikis pasveikti 
negalėjo. Suvokė tai ir Aldona, tik niekaip 
negalėjo su šia realybe susitaikyti.

Į stovyklą vis plaukė naujos pabėgėlių 
grupės. Jos stabtelėdavo trumpam prieš 
kelionę į užjūrius. Praleisti kelias dienas 
Bagnoli buvo tiesiog malonu. Stovyklos 
vadovybė organizavo išvykas į Pompėją ir 
Hcrkulancumą. Galėjo dieną pabūti pa
jūryje ar stovyklos krautuvėje nusipirkti 
nebrangaus vyno. Dabar daug žmonių 
mėgdavo vakarais pasėdėti ant stadiono 
pakopų. Džiaugdavosi netikėtai susitikę 
seni draugai, mezgėsi naujos pažintys... 
Žmonės šnekučiavosi, pasakojo įspūdžius, 
ginčijosi, juokėsi. Per dieną nuolat skam
bėjo muzika. Laikinai sustojusiems kelei
viams tai galėjo būti malonu, bet tuos, 
kuriems skaudėjo, norėjosi verkti ir pabūti 
vieniems, iš garsiakalbių sklindančios 
.sentimentalios dainos ir šokių melodijos 

labai skaudino. Deja, nuo jų, kaip ir nuo 
linksmos minios, negalėjai nei pabėgti, nei 
pasislėpti.

Sekmadienį Saulučio lovytė buvo nu
stumta j tolimiausią palatos kampą ir ap
dengta marle. Kai su kitais tėvais Vargalais 
įėjo į palatą, vienuolė jiems ranka parodė, 
kad eitų prie lovytės. Aldona nuėmė marlę.

- O Viešpatie! - sušnibždėjo.
Lovytėje gulėjo raukšlėta oda aptrauk

tas skeletėlis. Matėsi visi jo kauleliai. “Jis 
negyvas”, - perėjo per galvą mintis. Bet tuo 
metu vaikelis atmerkė didžiules, tamsias, 
skundo pilnas akis, o iš sausų lūpų prasi
veržė kažkoks nenusakomas kvarkimas, 
nepanašus nei į vaiko verksmą, nei į 
dejavimą.

Aldonai susvyravo po kojomis grindys. 
Atsigavo sėdėdama. Prie jos pasilenkęs 
Vytautas kalbėjo:

- Nebežiūrėk į jį Aldute. Einam. Nei 
mes, nei kas kitas jam nebegali padėti. 
Nebežiūrėk į jį. Jis nežino, kad tu čia.

- Bet matei, kaip jis kenčia. Kodėl?
Vis dėlto rytojaus dieną jie nuvažiavo į 

ligoninę. Labai nustebo, kad juos pasitiko 
Saulučio palatos sesuo ir iš karto pradėjo 
bartis:

- Laukiam jūsų nuo ankstaus ryto! Jūsų 
vaikui atliksime kraujo transfuziją. Šian
dien anksti rytą skambinau stovyklos 
gydytojui.

- Niekas mums nepranešė.
Aldoną nusivedė į Saulučio palatą, o 

Vytautas liko laukti koridoriuje. Vienuolė 
kažką aiškino, bet Aldona nesuprato ir 
nesiklausė. Nutraukė lovytę dengiančią 
marlę. Vaikelis nemiegojo, bet jo aimana 
vos girdėjosi. Veidelis buvo pasuktas į vie
ną pusę, o akelės įsmeigtos į kažką virš 
lovytės. Aldona suprato, kad jis žiūri į 
galvūgalyje įtaisytą lentynėlę, ant kurios 
stovėjo stiklinė vandens. Aldona atsistojo 
ir paėmė stiklinę. Ligonėlio akys sekė jos 

ranką. Išdžiūvusi burnytė plačiai atsivėrė. 
Kodėl jam reikėjo kentėti tokį troškulį?

Atėjęs gydytojas perpylė kraują. Dūrė 
kūdikiui į viršugalvį, nes švirkšto adatai 
kitos vietos narado.

Aldonai išeinant, gydytojas pasiteiravo, 
ar ji galės po dviejų dienų vėl duoti kraujo.

- Kam ir klausiate? Žinoma.
Bet antros transfuzijos nebereikėjo.
Kai Vargalai tą rytą atėjo į ligoninę, jų 

paprašė palaukti prieškambario salėje. 
Paskui gydytojas juos nusivedė į mažą sve
tainę su stalu irtrimis foteliais. Paprašęs jų 
atsisėsti, pranešė:

- Jūsų vaikas mirė šį rytą pusę šešių.
Vėliau reikėjo atlikti tam tikrus for

malumus: pasirašyti dokumentus, gauti 
mirties pažymą, pranešti stovyklos admi
nistracijai. Viskuo rūpinosi Vytautas. Al
dona vėl buvo nuvesta į tą pačią svetainę jo 
laukti. Vienuolė pasiūlė išgerti kažkokių 
vaistų, bet Aldona atsisakė. Nežinojo kiek 
laiko sėdėjo viena ir neišgirdo, kaip vėl 
atsidarė svetainės durys. Prieš ją stovėjo 
gydytojas ir rankoje laikė vandens stiklinę.

- Štai, išgerkit, bus lengviau, - prabilo 
prancūziškai.

Aldona papurtė galvą.
- Neverkit, visko atsitinka, nieko nepa

darysi, - linksmai tarškėjo toliau. - Per karš
ta buvo Italijos saulė jūsų vaikui.

Jis pasakė “votre gosse” ir tie žodžiai 
lyg peilis susmigo Aldonai, kažkas plyšo.

- Visko atsitinka, nieko nepadarysi! - pi- 
mėgdžiojo jį. - Aš pati nieko negalėjau pa
daryti, o čia niekas nenorėjo. Nepasakokit 
man apie Italijos saulę. Gerai žinau, kodėl 
mano kūdikis mirė. Kas savaitę mačiau jį 
nykstantį, nuo sekmadienio iki sekmadie
nio. Tik kodėl visą tą laiką buvo meluojama?

- Ką jūs kalbat? Kas jums melavo? - 
suirzo gydytojas, - pati nežinot, ką šnekat. 
Kiek vaikų auginate?

Tęsinys kitame MP Nr.
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Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Socialinės Globos Moterų Draugijai Melbourne už $500 auką “Mūsų Pastogei” 
paremti

Vytautas Patašius
LB SS pirmininkas

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Melboumo Pensininkų Sąjungai už $100 auką “Mūsų Pastogei” paremti.
Vytautas Patašius

LB SS pirmininkas

Reiškiame gilią užuojautą Sauliui, Justinui ir Eugenijui Klimams, jų tėvams 
bei artimiesiems, netekus mylimos sesutės Marcelės.

Tautinių šokių ansamblio “Gintaras” vadovė,
Tėvų Komitetas ir šokėjai

Aukos “Mūsų Pastogei” Mrs. K. Whan VIC $ 25.00
R. Lapinskas NSW $ 65.00 J. Mockūnas ACT $ 25.00
V.Deikus NSW $ 5.00 D. Simankevičienė VIC $ 25.00
M.Griškaitienė NSW $ 35.00 H.Lenk VIC $ 15.00
J. Zinkus NSW $ 5.00 J. Rakauskas NT $ 15.00
AMarašinskicnė NSW $ 5.00 A. D. Laugaliai VIC $ 10.00
V. Rutkauskienė VIC $ 5.00 A. Vyšniauskienė VIC $ 25.00
J. Mičiulienė VIC $ 10.00 Mrs. E. Karblane VIC $ 15.00
LBungarda VIC $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
Mrs. L Drover VIC $ 50.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C.N. 001522087
Statement of Financial Performance for the Period Ended June 30, 2004

2004 2003
REVENUE $ $
Subscriptions „Our Haven“ 43 100 44010
Advertising Revenue 4 578 6 248
Interest Received 555 344

EXPENSES
$ 48 233 S 50 602

Editors Remuneration 
Typesetting

15 600 14 700
5 1404020

Administration &. Despatch 7 319 7 293
Postage 14 636 15 674
Pnnting Materials 377 377
Printing Costs 22 171 22 748
Office & Related Expenses 2 322 1 387
Telephone 1020 1018
Internet 405 375
Insurance - Workers' Compensation 800 860
Repairs & Maintenance 286 329
GST 580 407
Depreciation 1 989 1 882

71 525 72 190
EXPENDITURE IN EXCESS OFREVENUE 23222 21 588

ACCUMULATED FUNDS

S 48 233 S 50602

Balance at Beginning of Period 12481 7 867
Pius: Donations, Bequests,

Fund Raising Activities 138971 26202

Plus: New Member Fees • •
151 452 34 069

Less: Trading Deficiency 23 292 21 588
BALANCE AT END OF PERIOD $ 128160 S 12481

Padėka
Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba nuoširdžiai dėkoja lietuviškoms 

organizacijoms, kurių piniginė parama leido Klubui įsigyti naują Bernstein fir
mos pianiną. Po $1,000 aukojo ALB Melboumo Apylinkės Valdyba, Melbour
ne Socialinės Globos Moterų Draugija, Melboumo Katalikių Moterų Draugija 
ir Melboumo “Dainos Sanbūris”. Melboumo Pensininkų Sąjunga tam tikslui 
skyrė $500. Melboumo Parapijos Choras mums padėjo su $200 suma.

Klubo Valdybos nariai nėra muzikos instrumentų ekspertai. Nebūtume galėję 
apsieiti be ponių Danos Levickienės ir Ritos Mačiulaitienės patarimų perkant 
naują pianiną. Abiem ponioms už profesionalią pagalbą nuoširdus ačiū.

Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba

Padėka
Šios kadencijos metais Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba stengsis taip paruoš

ti Klubo sales, kad jos būtų tinkamos pelningai nuomai. Numatome, kad sekan
čiais metais padidės Klubo priežiūros išlaidos. Lietuvių Klubas savo patalpas gali 
pasiūlyti orkestrams (džiazo ir t.t.), chorams, teatro ar operos vaidinimams bei 
spektakliams. Taip pat turime puikią pobūvių, priėmimų salę (reception hall) su 
virtuve, kurios maždaug 200-250 dienų per metus yra taip pat laisvos. Tam tikslui, 
visų pirma mes privalome įvesti profesionalaus lygio scenos apšvietimą (maždaug 
$27,500), sutaisyti pūvančias teatro salės grindis (maždaug $8,000 - $10,000) ir 
sutvarkyti garso izoliaciją (apie $20,000), nes aplink mūsų pastatą, kaip “grybai” 
dygsta butai..

Manome, kad tinkamai išnaudodami mūsų buveinės patalpas, mes ne tik 
padidinsime Klubo pajamas, bet ir pritrauksime daugiau jaunimo.

Ponia D. Zdanis, remdama mūsų veiklą, paaukojo $2,000 sumą. Klubo Valdyba 
nuširdžiai dėkoja p. D. Zdanis ir pagal Klubo įstatus suteikia jai amžinos narės 
titulą.

Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"
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ACCUMULATED FUNDS
2004 
$

2003 
$

Members' Entrance Fees 5 050 5 050
General Funds 123 no 

S121L16Q
2431

112481
REPRESENTED BY:

NQ^CURRENIASSEIS
Plant & Equipment 16 239 16239

Uss: Accumulated Depreciation 15 84Q 13 851
399 2288

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 _J1QQ

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 465 582

St. George Bank 51 000 —

Commonwealth Bank 6 921 6 381
Lithuanian Co-op. Credit Society "Talka" 80 463 11 208

.138.849
■

11121

TRADE RECEIVABLES
Subscriptions “Our Haven” 7 534 9 246
Advertising Charges 2223 3 450

10 827 -12626

IQIAL..C.L1RREN.LASSEIS 142626 30.862
TOTAL ASSETS 150 |7? 33 355

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors 5 767 3 785

' Subscriptions Paid In Advance 16 248 17B82

22 015 22824
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES S )28 160 2-12441
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Sekmadienį, gruodžio S dieną, 1 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstowne įvyks

"Žibinio" Katebinis Subuvimas
Bendri pietūs (už pietus susimoka dalyviai!)

Po pietų - diskusinis pokalbis tema “Lietuviška skautiška veikla Sydnėjuje 
šiandien ir ateityje”.

Apie savo dalyvavimą malonėkite pranešti Pajautai Puliinen tel.: 9869 8180 
arba Algiui Rudaičiui tel.: 9858 1246.

Ruošos eigą palengvinti, prašome pranešti, kas ir kiek asmenų dalyvaus. Pietus 
siūloma pasirinkti iš 2-3 patiekalų ir pranešti iš anksto (sakysim - cepelinai, 
kugelis, ar kas nors panašaus). Pietų kaina - apie $10.

Po pietų bendras diskusinis pokalbis apie dabartinę Sydnėjaus skautų veiklą 
ir jos ateitį. Taip pat - apie vyresniųjų skautų veiklą “Židinio” vienete, jos tikslus 
ir reikalingumą. Informuosime apie dabartinę ir numatomą Sydnėjaus skautiš
ką veiklą. Nuomones galėsite reikšti lietuvių ir anglų kalbomis.

Visi, kurie domisi skautiška veikla Sydnėjuje, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
“Židinys”

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

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

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

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

Primename Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos nariams, kad

Kalėdinis 
pobūvis

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.

TURGUS įvyks sekmadienį, gruodžio 12 d., 2.30 vai. p.p.

įvyks sekmadienį, gruodžio 12 dieną, 1-50 val.p.p., Federal 
Golf Club, Red Hill. Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283
iki gruodžio 8 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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

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

Kalėdų Eglutė
Klubo narių vaikams (iki 12 metų) gruodžio 
19 dieną, 230 vai. p.p.
PROGRAMOJE:
Kalėdų Senelis 
Dovanos
“Sūkurio” jaunesniųjų šokėjų pasirodymas

Vaikus prašome užregistruoti Klubo Raštinėje iki gruodžio 5 dienos.
Registracijos kaina - $5 šeimai.

Po šokių -•
LINKSMOJI VALANI)A-HAPPYHOLR-5-6val.p.p.

Kūčios - gruodžio 24 dieną, 730 vai. vakaro.

GYVENK, DIRBK, STUDIJUOK
AMERIKOJE!

ALYVAUK JAV ŽALIOS KORTOS LOTERIJOJE 
kasmet 50,000 vizos laimėjimų 

informacija ir dalyvavimas veltui - kreipkis dabar
WWW*NationalVisaService <coa*

atsiųsk savo pavarde ir adresų atviruku taip: 
Wisconsin Avo NW, Washington DC 20016, USA 

*202-2985601 *202-298-5600

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

Skaityk “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

Kaina suaugusiems - $25, jaunimui nuo 12 iki 18 metų - $20, 
vaikams iki 12 metų - veltui.

Vietas prašome užsisakyti Klubo Raštinėje iki gruodžio 19 dienos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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 - Melboumo sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory,
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@scnet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.......................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: litconmelb@bigpond.com

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.Zclandijoje 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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