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Ba'kaitTs Lietuvos įvykių apžvalga

G.W. Bush 
padėkojo ir 
VAdamkui 
(dpa-ELTA).

JAV prez. George W. 
Bush padėkojo Euro
pos Sąjungai (ES), 
taip pat Lietuvos ir

Lenkijos Prezidentams Valdui Adamkui ir 
Aleksander Kwasniewski už jų pastangas 
sureguliuojant rinkimų krizę Ukrainoje.

Jungtinės Valstijos ir toliau sieks, kad 
krizė būtų išspręsta taikiai, pareiškė George 
W. Bush. Atsakydamas į klausimą dėl Ru
sijos įtakos Ukrainai, jis sakė, kad kiekvieni 
rinkimai turi atspindėti gyventojų, o ne 
užsienio vyriausybės valią. Rinkimai turi 
būti laisvi, atviri, be užsienio įtakos.

Gruodžio 1 d. Lietuvos Prezidentas 
kartu su Lenkijos Prezidentu ir Europos 
Sąjungos įgaliotiniu užsienio reikalams 
Javier Solana dalyvavo antrajame derybų 
rate Kijeve. Per derybas buvo nuspręsta 
palaukti Aukščiausiojo teismo sprendimo 
dėl rinkimų teisėtumo. Be to, specialiai 
ekspertų grupei pavesta išanalizuoti situ
aciją ir, atsižvelgus į Aukščiausiojo teismo 
išvadą, pateikti galimus konflikto spren
dimus.

Prez. VAdamkus apie Ukrainą
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

greičiausiai vėl vyks į Ukrainą tarpinin
kauti Ukrainos Prezidento rinkimuose 
dalyvavusių Viktor Janukovič ir Viktor 
Juščenko derybose. V. Adamkus teigia 
neabejojantis, jog Ukrainoje bus surengti 
rinkimai, kol kas tik neaišku kokia forma.

Kartu V. Adamkus, jau dukart Ukrainos 
Prezidento Leonid Kučma kvietimu vykęs 
tarpininkauti derybose, neslepia nepasi
tenkinimo L. Kučma sprendimu Maskvoje 

susitikti su Rusijos vadovu Vladimir Putin.
Kadenciją baigiantis Ukrainos Prezi

dentas Leonid Kučma, po apsilankymo 
Maskvoje sugrįžęs j Kijevą, pareiškė sutik
siąs tik su visiškai naujais rinkimais, kurie 
išspręsiu krizę po praėjusį mėnesį vykusių 
Prezidento rinkimų. Jis dar pridūrė norįs, 
kad rinkimų rengimo procesas būtų kuo 
spartesnis.

“Ašjo (L. Kučmos - ELTA) pareiškimo 
nevertinčiau kaip jo galutinio nusistatymo. 
Prisipažinsiu, kad nelabai jau esu laimingas, 
matydamasjį staiga iš sostinės po visų derybų 
išskridusį į Maskvą ir tenai darant tokius 
pareiškimus”, - žurnalistams sakė V. 
Adamkus. Jis teigė neabejojantis, kad 
gruodžio 3 d. popietę Ukrainos Aukš
čiausiasis teismas priims sprendimą, kuris 
“tikriausiai ir pakreips visą paskutinį 
apskritojo stalo derybininkų posėdį”. Jei iš 
tiesų būtų rengiami visiškai nauji rinkimai, 
pagal Ukrainos įstatymus nei V Janukovič, 
nei V Juščenka juose negalėtų dalyvauti. V. 
Juščenkos rėmėjams palankesnis yra pa
kartotino antrojo rinkimų rato variantas.

Pasak V Adamkaus, nuo Aukščiausiojo 
teismo sprendimo priklausys ir pačių rin
kimų forma, o tai, kad rinkimai įvyks - 
vienokie ar kitokie, V. Adamkus teigė 
neabejojantis.
Rinkimų pažeidėjai bus nubausti

(ELTA). Vilniuje ir Raseiniuose bai
giami tirti plačiausiai nuskambėję galimų 
Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų faktai 
per spalį vykusius naujojo Seimo rinkimus.

Vilniaus miesto apylinkės prokuratū
ra baigė ikiteisminį tyrimą dėl galimų 
pažeidimų Vilniaus Aukštųjų Panerių 
rajone, kur spalio 8 dieną buvo sulaikyti du 
įtariami balsų pirkėjai ir du juos pardavę 
asmenys.

Nukelta į 2 psl.

Kokia Premjero atsakomybė?
(BNS).Ministras Pirmininkas negali kra

tytis atsakomybės už vėsos Vyriausybės veiklą, 
nes tokia atsakomybė numatyta Konstituci
joje. Tokių išvadą pateikė Strateginių tyrimų 
instituto pirmininkas Gytis Kaminskas. Šį 
tyrimą institutas atliko reaguodamas į 
Premjero Algirdo Brazausko pareiškimą, jog 
jis neprisiima atsakomybės už būsimo 
koalicinio ministrų kabineto narių veiklą.

Praėjusią savaitę Seimo posėdyje A.Bra- 
zauskas, atsakinėdamas j Seimo narės Rasos 
Juknevičienės klausimą: “Argalite prisiimti 
atsakomybę už pasekmes siūlydamas V. Uspas
kich ’ą kandidatu į ūkio ministrus?”, pareiškė: 
“kiekvienas, pirmiausia ministras pirminin
kas, atsakys pats už save. Aš nesu koks nors virš 
visų ir neatsakau už visus. Aš nesiimu šito ”.

“Pasakydamas, kad jis (A.Brazauskas -

Gali kilti konstitucinė krizė?
(ELTA). Premjerui Algirdui Brazauskui 

atsisakius pakeisti kai kuriuos kandidatus 
į ministrus, o Prez. Valdui Adamkui nepa
tvirtinus jo suformuotos Vyriausybės sudė
ties, Lietuvoje gali kilti konstitucinė krizė.

Tokios krizės grėsmę įžvelgė Teisės fa
kulteto dekanas Juozas Žilys. “Jei Minis
tras Pirmininkas ir Seimas bus atkaklūs, 
Vyriausybės sudėtis gali būti nepatvirtinta. 
Tuomet akivaizdžiai kyla konstitucinės krizės 
grėsmė”, - teigė teisininkas. Pasak jo, pagal 
Konstituciją Prezidentas Seimo pritarimu 
skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam su
daryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Iki 
reiškia, kad Lietuvos vadovas negali atsi
sakyti tvirtinti kurio nors vieno ar kelių mi
nistrų kandidatūrų. Pasiūlyti tvirtinti ne vi

Kurie galingiausi?
(ELTA). Seimo narys ekonomikos 

profesorius Kęstutis Glaveckas numato, 
kad ūkio ir vidaus reikalų ministrai, pa
lyginti su Premjeru, turės keleriopai di
desnes galias. Todėl vadovauti toms 
ministerijoms turėtų, jo nuomone, žmonės, 
kurie nėra susiję su stambiu ar kitokiu 
verslu. “Galvoti, kad stambūs milijonie
riai, verslininkai gali vadovauti valstybi
nėms struktūroms, kurios administruos 
valstybės pinigus, yra principinė klaida. 
Lygiai taip pat būtų klaida galvoti, kad oli
garchai gali padėti paprastiems žmonėms. Iš 
jų pagalbos paprastiems žmonėms galima 
tikėtis lygiai tiek pat, kiek iš virvės galima ti
kėtis pagalbos pakaruokliui”, - sakė spaudos 
konferencijoje prof. K. Glaveckas.

Jis skeptiškai vertino ketinimus pa
skirti Darbo partijos atstovus Viktor 
Uspaskich’ą ir Viktorą Muntianą ūkio ir 
vidaus reikalų ministrais. K Glavecko nuo

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

BNS) nėra atsakingas, stumia Lietuvos žmones 
į teisinį nihilizmą”, - replikavo ir instituto 
ekspertas, nepriklausomybės akto signata
ras Nikolajus Medvedevas.

Kandidatų j ministrus sąrašą Premjeras 
AJBrazauskas Prezidentui Valdui Adamkui 
pateikė lapkričio 29 d. Trys kandidatai į 
ministrus - Darbo partijos atstovai Viktor 
Uspaskich, Viktoras Muntianas ir socialde
mokratas Rimantas Vaitkus -yra susilaukę 
gana prieštaringų vertinimų. Šios kandida
tūros daugiausiai abejonių sukelia ir Prez. 
Valdui Adamkui. Pagal Konstituciją minis
trus Premjero teikimu skiria ir atleidžia Pre
zidentas. LR Konstitucijoje taip pat numaty
ta, kad per 15 dienų nuo paskyrimo Premje
ras turi pateikti Seimui Vyriausybės programą 
ir Prezidento patvirtintą ministrų kabinetą.

są Vyriausybės sudėtį gali tik ją formuojan
tis premjeras. Todėl, anot J. Žilio, Lietuvos 
ir Vyriausybės vadovai turi asmeniniuose 
pokalbiuose susitarti dėl kiekvienos kan
didatūros, kad paskui nekiltų Ministrų 
kabineto nepatvirtinimo grėsmė. Siekiant 
išvengti galimos konfrontacijos, koalicijos 
partnerės turėtų suderinti optimaliausią 
Vy-riausybės sudėtį.

“Kas bus min. pirmininkas, lemia politi
niai partijų susitarimai. Prezidentas, daly
vaudamas šiame procese, gali daryti tam 
tikrą įtaką savo autoritetu, patarimais, reikš
damas nuomonę”, - aiškino J.Žilys. “Tačiau 
prezidentas nėra tiesiogiai atsakingas už 
Vyriausybės darbą, todėl ir jo vaidmuo suda
rant Vyriausybę yra bendresnio pobūdžio”.

mone, tapęs ministru V. Uspaskich turės 
pačias didžiausias galimybes disponuoti pi
nigais, kuriuos turės Lietuvos ekonomika. 
Pasak jo, visi tie milijardai, kurie skiriami 
Ignalinos atominės elektrinės pirmojo blo
ko uždarymui, bus administruojami prak
tiškai Ūkio ministerijos. Čia gali būti erdvės 
piktnaudžiavimui, kadangi konkurso tvarka 
bus sudaromi kontraktai su dešimtimis Lie
tuvos, užsienio ir Rusijos kompanijų. Nuo 
Ūkio ministerijos sprendimų priklausys 
elektros ūkis, dujų pramonė ir Lietuvos 
dalis naftos komplekse Mažeikiuose.

Ūkio ministerija taip pat disponuos ir 
tvarkys pinigus, susijusius su kaimo 
turizmu ir verslo rėmimu. “Daugsprendi
mų bus ministro rankose, kuris formuos 
ministerijos darbą, kryptis. Todėl yra didelis 
pavojus privačių ir viešųjų interesų konfliktui 
atsirasti”, - pastebėjo prof. Kęstutis 
Glaveckas. □
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eSus Trumpai iš visur
♦ Dviejų savai
čių laikotarpyje 
keturios sunkios 
tropinės audros 
(taifūnai) nusiau- 

■ bė Filipinų Luzon 
salos šiaurę. Ypač 
nukentėjo Quer- 
zon provincijos 
šiaurės rytinė dalis. 
Staigūs potvyniai 

ir žemės griūtys apnaikino Infanta ir 
General Nakar vietoves, gi dumblas, 
akmenys ir suversti medžiai palaidojo Real 
miestelį. Žuvo ar dingo virš 1300 žmonių. 
Dėl ištikusios nelaimės kaltinamas nekon
troliuojamas miško kirtimas Sierra Madre 
kalnuose. Gruodžio 4 d. nukentėjusią sritį 
aplankiusi Filipinų prezidentė Gloria 
Macapagal Arroyo uždraudė komercinį 
miško kirtimą visoje valstybėje.
♦ Po karštų ginčų ir keletos balsavimų, 
Ukrainos parlamentas gruodžio 1 d. paša
lino iš pareigų min. pirm. Viktor Janukovič 
ir atleido jo vadovaujamą ministrų kabinetą. 
Nutarta sudaryti laikinąją vyriausybę, iki 
išsispręs prezidentinių rinkimų krizė.
♦ Taivanas ir Kinija varžosi dėl įtakos 
Vanuatu valstybėje Pacifike. Masiškai pa- 
pirkinėjami parlamento irvyriausybės na
riai. Gruodžio 2 d. Vanuatu min. pirmi
ninkas Serge Vohor neteko daugumos par
lamente, tačiau jam pasisekė įtikinti par
lamento pirmininką, kad dėl techninių 
priežasčių parlamentas šiuo metu negalės 
svarstyti pasitikėjimo valdžiai klausimo. 
Australijos vyriausybė grasina nutrauk
sianti savo nemažą pašalpą Vanuatu 
valstybei, jei šios vyriausybė nesiims rimtų 
žingsnių sustabdyti įsigalėjusią korupciją.
♦ Gruodžio 2 d. daugumos parlamente 
(Knesset) neteko ir Izraelio ministras 
pirmininkas Ariel Saron, kai jis pašalino iš

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Kaip Eltai sakė prokuroras Mindaugas 
Taškūnas, visiems jiems pareikšti kalti
nimai pagal 172-ąjį Baudžiamojo kodekso 
straipsnį, kuris numato baudžiamąją at
sakomybę už trukdymą pasinaudoti rin
kimų ar referendumo teise. Už tai gali būti 
baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, 
arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki trejų metų.

Tačiau prokuroras teigė neįvardinsiąs 
kaltinamųjų ir nekomentuosiąs kaltinimo 
aplinkybių tol, kol kaltinamasis aktas nebus 
perskaitytas teisme.
Kaune - saugaus vairavimo akcija

(ELTA). Gruodžio 3 d. po pietų Kau
no gatvėse vyko akcija “Aš - saugus 
vairuotojas”. Jos metu Kauno visuomenės 
sveikatos centro specialistai kartu su 
policijos pareigūnais bei jaunaisiais ins
pektoriais patruliavo Kauno gatvėse, stabdė 
nedrausmingus vairuotojus, dalino spe
cialiai šiai akcijai paruoštus lankstinukus.

Akcijos tikslas - paraginti vairuotojus 
būti atsakingesnius už žmogaus gyvybę, 
sumažinti eismo įvykių bei nelaimingų 
atsitikimų skaičių.

Kasmet Lietuvoje eismo įvykiuose 
sužalojama apie 7000, žūsta apie 700 
žmonių, iš kurių 10-12%. yra vaikai. Kau
no mieste kasmet įvyksta daugiau kaip 
600 įskaitinių autoavarijų, jose sužalojama 
per 700 žmonių. Mirtinas traumas patiria 
vidutiniškai 25 kauniečiai.

Nustatyta, jog iki 70% eismo įvykių 
įvyksta dėl vairuotojų kaltės. Dažniausios 
nelaimingų atsitikimų priežastys - leistino 
greičio viršijimas, alkoholio poveikis, 
—,—■—........ .------- da, EI JA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
Mūšų Pastoge Nr. 48, 26o4.'l'2'.ld, psl:'2

savo ministrų kabineto keturis koalicinės 
Šinui partijos ministrus, balsavusius par
lamente prieš vyriausybės įneštą sekančių 
metų biudžeto projektą. Šiuo metu iš 120 
balsų Izraelio parlamente min. pirmininką 
palaiko tik 40 jo vadovaujamos Likud par
tijos narių, o ir tų pačių narių tarpe dalis 
yra nepatenkinti Ariel Saron,nusistatymu 
atitraukti žydų naujakurius iš Gazos ruožo. 
Ariel Saron tikisi, kad jam pasiseks sudaryti 
koaliciją su Šimon Peres vadovaujamais 
darbiečiais.
♦ Gruodžio 2 d. Londone mirė 94 metų 
Alicia Markova, ilgus metus buvusi ge
riausia britų balerina. Nežiūrint pavardės, 
ji buvo tikra anglė, gimusi kaip Lilian 
Alicia Marks. “Markova” ją pavadino rusų 
baleto meistras Sergej Pavlovič Diagilev, 
keturiolikos metų mergaitę priimdamas į 
“Ballets Russes”. Alicia Markova šoko 
scenoje iki 1962 m., vėliau mokė būsimas 
balerinas.
♦ Gruodžio 4 d. Ukrainos Aukščiausias 
teismas baigė nagrinėti skundus prieš 
Rinkimų komisiją ir jos paskelbtus prezi
dento rinkimų rezultatus. Teismas buvo 
gavęs apie 11,000 skundų. Aukščiausias 
Teismas paskelbė, kad antrasis prezidento 
rinkimų ratas turi būti pakartotas. Jis įvyks 
gruodžio 26 d. Kijevo gatvėse dvi savaites 
budėjusios opozicijos kandidato Viktor 
Juščenko šalininkų minios sutiko teismo 
sprendimą džiūgaudamos. Rytinėje Ukrai
nos dalyje, kur gyvena daug rusų, keliama 
mintis, kad, prezidentu išrinkus Vakarų 
Europos palaikomą Juščenko, Rytų Ukrai
nai turėtų būti suteikta plati autonomija.
♦ Ukrainos opozicijos lyderis Viktor Juš
čenko nusiskundė, kad jo žmona Katarina 
ir trys vaikai turi slapstytis dėl nuolat gau
namų anoniminių grasinimų. Rusų įtakos 
šalininkai yra ypač nusistatę prieš Katariną, 
turinčią dvigubą Ukrainos ir JAV pilietybę.

nesaugios transporto priemonės bei kitų 
kelių eismo taisyklių nepaisymas.

Kaune - Kalėdų informacinis 
centras

(ELTA). Nuo gruodžio 3 d. Kauno 
regiono turizmo informacijos centras 
skelbiasi esąs Kalėdų informacijos centras. 
Iki Trijų Karalių centras teiks lankytojams 
informaciją apie Kauno mieste ir Lietuvoje 
vyksiančius šventinius renginius, čia bus 
galima sužinoti apie kalėdines, naujametes 
keliones į užsienį bei ekskursijas po Lietuvą.

Gruodžio 21-ąją centre vyks “Kalėdų 
karštinė”. Tądien iš Kauno regiono turizmo 
informacijos centro vyks tiesioginė radijo 
stoties transliacija. Loterijos metu bus 
galima laimėti kalėdinę kelionę į Rygą.

Kalėdų karštinės metu Kauno biure 
svečiuosis konsultantai iš Jurbarko, Pa
nevėžio, Utenos, Alytaus, Kėdainių, Ši
lutės, Molėtų, Šiaulių, Klaipėdos ir Birš
tono turizmo informacijos centrų. Jie teiks 
informaciją apie šventinius renginius ir 
žiemos pramogas. Taip pat bus paskelbta 
vienos dienos akcija “Kalėdinių ir 
naujametinių kelionių išpardavimas”.

Lietuvoje mažėja vaikų
(ELTA). Šių metų pradžioje, vaikai 

Lietuvoje sudarė 22.5% visų Lietuvos gy
ventojų. Statistikos departamento duome
nimis, iš viso Lietuvoje gyveno 775,200 
vaikų. Thčiau per pastaruosius ketverius 
metus vaikų skaičius mažėjo vidutiniškai 
po 26,000 kasmet. Pernai Lietuvoje gimė 
30,600 vaikų, o tūkstančiui gyventojų teko 
8.9 gimusio.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

už kurią partiją balsuotų dabar?
Patys rinkėjai nelabai patenkinti

(ELTA). “Baltijos tyrimai” apklausos 
duomenimis, lapkričio mėnesį Lietuvos 
gyventojai nevienodai vertino praėjusių 
Seimo rinkimų rezultatus. Kiek didesnė 
dalis apklaustųjų buvo nepatenkinti rin
kimų rezultatais - 45%. Patenkinti - 43%, 
apie dešimtadalis - 12% - respondentų 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Geriausiai parlamento rinkimų rezul
tatus vertino jaunimas iki 30 metų, kaimo, 
rajonų centrų ir mažų miestelių gyvento
jai, žmonės neturintys aukštojo išsilavi
nimo, kairiųjų pažiūrų rinkėjai.

... bet vėl balsuotų panašiai
(ELTA). Po Seimo rinkimų populia

riausia tarp Lietuvos rinkėjų ir toliau iš
lieka Darbo partija. Jei “rytoj” vyktų rinki
mai j parlamentą, už ją balsuotų 27% ap
klaustųjų. Tačiau tai yra 2% mažiau nei 
taip ketinusių spalio mėnesį. Šią partiją 
labiau palaiko vyrai, jaunesni nei 50 metų 
žmonės, rajonų centrų ir mažų miestelių 
gyventojai, neturintys aukštojo išsilavini
mo, bei žmonės, kurie savo pažiūras api
būdina kaip kairiąsias ar centro.

Antra pagal populiarumą būtų Brazaus
ko Socialdemokratų partija. Už šią partiją 
balsuotų 17% rinkėjų - tiek pat, kaip ir 
prieš mėnesį. Šią partiją labiau palaiko 
moterys, kaimo, rajonų centrų ir mažų 
miestelių gyventojai, kairiųjų pažiūrų 
rinkėjai.

Už Tėvynės sąjungą (konservatorius, 
politinius kalinius ir tremtinius, krikščio
niškuosius demokratus) balsuotų 9% 
rinkėjų. Tėvynės sąjungą labiau palaiko 
vyresni nei 50 metų žmonės, didmiesčių 
gyventojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 
dešiniųjų pažiūrų rinkėjai. Išskirtinis bruo
žas - už šią partiją balsuotų tik lietuviai.

Už 'Zuoko Liberalų ir centro sąjungą 
šiuo metu balsuotų 8% rinkėjų - 2 % ma
žiau nei spalio mėnesį. Šios partijos rėmė
jai - rinkėjai iki 50 metų, ypač 18-29 metų

Kitos apklausos - po rinkinių
Populiariausi veikėjai

(ELTA). Lapkričio mėnesį Lietuvos 
gyventojai palankiausiai vertino Valdą 
Adamkų - 74% apklaustųjų, Vytautą 
Grigaravičių - 69%, Viliją Blinkevičiūtę - 
66%, Dalią Grybauskaitę - 60%, Petrą 
Auštrevičių - 59% ir Viktor Uspaskich’ą 
-59%, - teigiama “Baltijos tyrimų” atliktoje 
gyventojų apklausoje.

Iš 24 populiariausių visuomenės lyde
rių mažiausiai palankūs Lietuvos gyven
tojai buvo Vytautui Landsbergiui - 21%, 
Rolandui Pavilioniui - 28% bei Algirdui 
Butkevičiui - 2%.

Po Seimo rinkimų daugelio politikų 
vertinimai pagerėjo. Sumažėjo tik Kazi- 
miros Prunskienės palankūs vertinimai - 
6%, Onos Juknevičienės - 3% bei Algirdo 
Brazausko-1%.

Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo

Vėl sumažėjo Lietuvos gyventojų
(BNS). Per devynis šių metų mėnesius 

Lietuvoje gyventojų sumažėjo 13,7 00.
Statistikos departamento duomeni

mis, spalio pradžioje Lietuvoje gyveno 
3,432,100 gyventojų.

Palyginti šių ir praėjusių metų sausio - 
rugsėjo mėnesius, šiemet mirė 298 žmo
nėmis daugiau - 30,562 asmenų, kai pernai 
metais per 9 mėnesius mirė 30,264 žmonių.

Ir toliau daugiausiai žmonių miršta 
dėl kraujotakos sistemos ligų (per 9 šių 
metų mėnesius - 16,574), piktybinių na
vikų (6,021) bei dėl išorinių priežasčių 
(3,706 ).

Per šių metų devynis mėnesius gimė

Labiau nepatenkinti liko vyresni nei 30 
metų žmonės, didmiesčių gyventojai, 
rinkėjai su aukštuoju išsilavinimu, centro 
ir ypač dešiniųjų pažiūrų rinkėjai.

Apklausa vyko 2004 m. lapkričio 11- 
17 d. Apklausta 1010 Lietuvos gyventojų 
nuo 15 iki 74 metų 101 Lietuvos vietovėje. 
Apklaustųjų sudėtis atitinka 15-74 metų 
Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, 
išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės tipą. 
Apklaustųjų žmonių nuomonė rodo 15-74 
metų Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų 
rezultatų paklaida iki 3%.

J 
jaunimas, didmiesčių gyventojai, turintys 
aukštąjį išsilavinimą, asmenys, kurių šei
mos pajamos pačios didžiausios - per 
1600 litų, savo pažiūras apibūdinantys 
kaip dešiniąsias ar centro.

5% rinkėjų-2% mažiau nei spalio mė
nesį - balsuotų už Prunskienės Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos partijų sąjun
gą. Už šią grupuotę balsuotų moterys, 
vyresni nei 30 metų rinkėjai, kairiųjų ir 
centro pažiūrų rinkėjai.

Už Pakso Liberalų demokratų partiją, 
jeigu rinkimai vyktų “rytoj”, balsuotų 4% 
Lietuvos gyventojų -1% daugiau nei spa
lio mėnesį. Šią partiją labiau remia vyresni 
nei 50 metų rinkėjai.

Lyginant situaciją prieš ir po spalio 
mėnesį vykusių Seimo rinkimų, labiausiai 
pasikeitė Paulausko Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) partijos rėmėjų skaičius. 
Rugpjūčio mėnesį už šią partiją ketino 
balsuoti 7% rinkėjų, o po rinkimų ją pa
laiko tik kiek daugiau nei 3% rinkėjų.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją dabar 
paremtų kiek mažiau nei 3% rinkėjų.

Kitos partijos neturi bent kiek dides
nio Lietuvos gyventojų palaikymo.

Apklausa vyko 2004 m. lapkričio 11- 
17 d. Apklausta 1010 Lietuvos gyventojų 
nuo 15 iki 74 metų 101 Lietuvos vietovėje.

gyventojų nuomonė apie Valdą Adamkų - 
8%, Rolandą Paksą- 7%, Antaną Valionį 
- 6% bei Viliją Blinkevičiūtę - 5%.

Apklausa vyko 2004 m. lapkričio 11- 
17 d. Apklausta 1010 Lietuvos gyventojų 
nuo 15 iki 74 metų 101 Lietuvos vietovėje.

Institucijos
(ELTA). Lapkričio viduryje pagal 

“Baltijos tyrimai” atliktą apklausą, Lie
tuvos gyventojai labiausiai pasitiki Lietu
vos banku, žiniasklaida ir Bažnyčia. Kiek
viena jų pasitiki septyni iš dešimties ap
klaustųjų.

Dar penkiais visuomenės institutais 
labiau pasitikima nei nepasitikima: krašto 
apsauga, “Sodra”, Prezidento tarnyba, 
Konstituciniu Teismu ir savivaldybėmis.

Mažiausiai pasitikima muitinėmis, 
Seimu, profsąjungomis ir teismais. □

100 kūdikiais daugiau nei per praėjusių 
metų tą patį laikotarpį - iš viso 23,273 
kūdikių.

Per šių metų sausį-rugsėjį tiek sukūrė 
šeimas, tiek išsiskyrė daugiau Lietuvos 
gyventojų nei pernai per tą patį laikotarpį.

Ir toliau didėja išvykstančių iš Lietu
vos žmonių skaičius. Per devynis šių metų 
mėnesius išvyko 10,773 žmonių (pernai tuo 
pat metu - 8,106). 2,190 išvyko į Rusijos 
(NVS) šalis, 8,583 į kitas valstybes.

Utčiau padidėjo ir atvykstančių į Lie
tuvą žmonių skaičius. Šiemet per devynis 
mėnesius atvyko 4,332 žmonių. Iš jų 1,962 
atvyko is Rusijos (NVS) šalių. □
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Bendruomenės baruose
Kaip geras vynas.

Isold a Poželaitė-Davis AM
“Kaip geras vynas, kasmet vis gerėja - 

taip ir mūsų choras ‘Daina ’...Ir vėl choras 
apdovanojo mūsų bendruomenę puikia 
kalėdine dovana. L.R. Garbės gen. konsu
lo Sydnėjuje Viktoro Šliterio taiklius ir nuo
širdžius padėkos žodžius patvirtino progra
mos metu pasipylusios garsios katutės bei 
susižavėjusių klausovų pasigirdę skambūs 
šūksniai: “Bravo! Pakartoti!”. Taigi -2004 
m. lapkričio 28 d. choro “Daina” koncertas 
buvo, be abejonės, aukšto lygio.

Kodėl choro dainavimas gerai praskam
bėjo Sydnėjaus Lietuvių Klubo žemutinėje 
salėje, kuri “sugeria” skambesį? Tai gabios 
muzikų šeimos ir akustikos specialisto 
Kęstučio Ankaus nuopelnas, kuris pertrau
kos metu paaiškino kaip žemutinei salei 
pritaikė maksimaliai geriausią garso per
davimą: garsiakalbių įjungimas ir pozicijos, 
fortepijono vieta scenoje su pakeltu dang
čiu, tarpsnis tarp choristų ir publikos. Visa 
tai prisidėjo prie darnaus skambesio. Ačiū 
tyliajam užkulisių darbuotojui!

Danutė Ankienė ne tik aukštu sopranu 
praturtina dainorių gretas, bet yra ir gera 
pranešėja lietuvių bei anglų kalbomis. Tuo 
tarpu sūnus Justinas Ankus - svečias 
dirigentas šiame koncerte - padėjo da
bartinei dirigentei Birutei siekti meistriš
kumo choro pasirodyme. O choro koncer
tai yra ne tik lietuvių kultūros svarbus 
komponentas Lietuvoje, bet ir gyvybinis 
lietuviškumo šaltinis išeivijoje. Apie tai 
byloja jų gausa tėvynėje ir užjūriuose, jų 
populiarumas ir į koncertus skaitlingai 
apsilankanti publika.

Čia dar norėčiau paminėti ir kitą tylų 
ir drauge labai “iškalbingą bei balsingą” 
dalyvį, be kurio choras nelabai galėtų ap
sieiti, nes ‘a capclla’ dainuoti dideliam 
sąstatui sunkoka. Būtent akompanuotoją 
Wojtek Wisniewski. Jaunasis pianistas 
įrodė, kad moka ne tik subtiliai akompa
nuoti neužstelbiant choristų balsų, bet ir 
atskleisti savo talento plotmę. Jo Frederic 
Chopin ‘A Minor Mazurkos’ interpretacija 
nustebino, nes tai yra nelengvas opusas - 
labai melancholiškas ir skirtingų ritmų bei 
įvairuojančių kaitų, nuo pianissimo iki 
mezzoforte kūrinys. Eleginiai dvelkian
tys garsų sąskambiai staiga pereina į 
tipingus mazurkos šokiui pasišokinėjančius 
3/3 tempus. Skaidrus frazavimas registruo
se, įsijautimas į kūrinį ir geras techniškas 
atlikimas susilaukė publikos įvertinimo. 
Pianistas buvo pakartotinai iššauktas į 
sceną. Thank you, Wojtek, for such a 
sensitive interpretation of Chopin’s opus!

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” (2004).
\i (t » >’z > > i. zl i . L , , <

O dabar apie solistus, choristus ir di
rigentus. Solistai Vilija Bumeikytė (sop
ranas) ir Garry Penhall (bosas-baritonas) 
atliko du duetus, akompanuojant Wojtek 
Wisniewski: “Eikim mudu abu” (muzika 
Alfonso Mikulskio) ir iš Giuseppe Verdi 
operos “La Traviata” Violetos ir Gcrmont 
duetą. Sudainuota kompetetingai. Abiejų 
solistų muzikalumas ir gaidų švarumas 
neabejotinas. Balsų diapazonų apimtis - 
be priekaištų - gaila tik, kad tos juodos 
scenos drapiruotės “sugėrė” solistų balsus 
jiems einant užkulisių link. Sveikinu solis
tą Garry Penhall - jo lietuvių kalbos tarsena 
5/5. Congratulations, Garry!

Be to publikai patiko ir kiti solistai: Vi
lija Bumeikytė, Megan Dunn, Birutė Alek
naitė ir Garry Penhall, Kęstutis Protas, 
Darius Gakas, kurie sudainavo seksteto 
partijas su choro palyda kompozitoriaus 
A. Raudonikio “Vien tik tango” kūrinyje.

Choristams ir dirigentams, kurie pasi
keisdami dirigavo, didelis AČIŪ! Daug 
darbo įdėta, dauguma choristų jau išmokę 
dainų tekstą atmintinai. Jiems nebereikia 
žiūrėti į partitūrą. Todėl visą dėmesį skiria 
dirigentams. To pasėka - darnesnis susidai- 
navimas, švaresni įstojimai.

Chorų koncertuose tai labai svarbu. 
Todėl ir pirmoje dainoje “Leiskit į tėvynę”, 
kurioje pirma pradeda vyrų, po to seka 
moterų balsai, kol abu chorai susilieja į vie
netą, preciziškumas yra būtinas. Programo
je buvo apgalvotai priešpastatyti kūriniai, 
pvz. “ Žalias kraštas”- Povilonio opusas ir 
“Šėriau žirgelį” M. K Čiurlionio harmoni
zuota liaudies daina skyrėsi ir tematika, ir 
muzika nuo meninės dainos “Gimtinės 
upelis”. Šioje muziko Telksnio sukurtoje 
vokiškos “Lieder” formos dainoje sopranai 
efektingai sudainavo savo nelengvą parti
ją. Na, o “Senas kerdžius” dainos ritmo 
ataidantys “oh, oh, oh” refrenai, ir balsų 
registrai vis kylantys į pabaigos kulmina
cinį tašką, tiesiog kvieste kvietė publiką 
prisidėti. Nepastebėjom su kaimyne kaip 
“padėjom ” chorui taktą mušti.

Moterų choras, diriguojamas Justino 
Ankaus, sudainavo muziko Vaclovo Šim
kaus “Jaunystė”, kurioje solo partiją atliko 
V Bumeikytė, M. Žalnieravičiaus “Mano 
stebuklas” puikiai praskambėjo refrenas 
“Na, na,na,na....na” ir A. Bražinsko “Ne
munėli, Nemunėli ” balsų ir muzikos valso 
ritmuose taip ir matau išdidžiai banguojan
tį Nemuną. O taip suspaudžia širdį, kai 
prisimenu jaunystės didelę upę už Kauno 
marių virtus j siaurą vandens ruožą, pa
skutinį kartą matytą 2000 metais. Ačiū 
chorui už jaunystės priminimą!

Žinutės 
Bilietai į Lietuvių Dienas

Į Naujų Metų sutikimą bilietai gaunami tik pas Jūratę Šimkienę 
ir tik iki gruodžio 20 dienos. Jūratės adresas: 55 Lancaster Street, 
, Bentleigh East, Vic. 3165. Tel.: 03-9578-4319. Melbourniškiai 
gali gauti bilietus ir sekmadieniais Lietuvių Namuose pietų metu. 
Mažiems vaikams bilietų nereikia, bet reikia apie juos pranešti

Joanai Hacket tek: 03-9543-1439. (Kalba lietuviškai)
Į visus kitus renginius bilietai bus pardavinėjami Melbourne Lietuvių Namuose 

gruodžio 12 ir 19 dienomis(sekmadieniais) pietų metu , paskui gruodžio 26 dienų, 12 
vai. -1.30 vai. ir gruodžio 27 dieną, 6 vai. - 7 vai. p.p.

Į kiekvieną renginį - pusė valandos prieš renginį, renginio vietoje.
Bilietų kainos: Atidarymas - $5; Al-Klaida - $10; Dainų Šventė - $15; “Literatų 

Užeiga” - $15 (įskaitant užkandį); Jaunimo pasirodymas - $12; Tautinių Šokių Šventė 
- $15; Naujų Metų sutikimas - $55.

Nemokami renginiai: “Stovi pasakų namelis”, Vilniaus ateities architektūra ir Baleto 
Bičiulių popietė.

Maitinimas Lietuvių Klube
Pietūs: pirmadienį (27/12) ir penktadienį (31/12) nuo 11 vai. iki ? vai. Kitom die

nom nuo 11 vai. iki 4 vai. p.p.
Baras veiks kiekvieną dieną, visą dieną.
Kava-visą dieną nemokamai.

Autobusas į ALD atidarymą
Melboumo pensininkai yra gavę autobusą nuvažiuoti į ALD atidarymą ir atgal į 

Lietuvių Namus. Jiems lieka 14 laisvų vietų, kurias nori pasidalinti su Sydnėjaus ir 
Adelaidės svečiais. Prašome užsisakyti vietą per savo Apylinkės Valdybos narius.

Pakeisti e-mail adresai :
Irta Strazdauskicnė: irtule@hotmail.com
Alena Karazijienė: karazija@bigpond.net.au ALD informacija

ALB Krašto Valdyba papildo
ALB Krašto Valdyba praneša, kad ALB Newcastlio Apylinkės atstovu šių metų ALB 

Krašto Taiybos suvažiavime bus Viktorija Kristensen. Šiuomi papildomas anksčiau 
paskelbtas ALB Krašto Tarybos narių sąrašas. ALB KV inf.

* *

Po pertraukos vyrų choras profesiona
liai sudainavo kompozitoriaus A.Raudoni- 
kio “Krantų gėlę”. Širdin įsmigo dainos 
žodžiai: “Jūra, jūra... meilė ateina į mūsų 
širdis”. Sotto voce pasikartojantis refrenas 
mane sujaudino. Taip ir pagalvojau, kiek 
dirigentė Birutė turėjo pasidarbuoti su 
vyrų chorų ir kiek choristai pasistengti, kol 
tokia trapi ir galinga dama buvo pasiekta. 
Kompozitoriaus V. Kuprevičiaus maršas 
“Pajūriais...”, kurioje bosų-baritonų kar
tojamas “marš, marš, marš ” muša taktą, o 
tenorai iš pilnos krūtinės balsingai karto
ja dainos žodžius “Kelias tolimas, bet mielas” 
ir vėl nuskraidino į brangų jaunystės kraštą. 
“Laukimas” -romantiškas A. Raudonikio 
šlageris, kuriame solo partiją atliko Vilija 
Bumeikytė su vyrų choro palyda, buvo gan 
efektingai atliktas, nes dirigentė neleido 
stipriam vyrų chorui nustelbti solistės balso.

Pabaigai išgirdome Birutės Aleknaitės 
ir Justino Ankaus diriguojamas penkias dai

nas: kompozitoriaus Z. Virkšo “Tėviškė”, 
L.Pranulio “Gegužinė”, Pigarelli “Žiede
lis” ir Raudonikio “Jūra”. Choras jau gerai 
įsisavinęs dainas, beveik nebenaudoja par
titūrų ir seka mažiausius dirigentų mostus. 
O kaip puikiai buvo sudainuota: “Tėviš
kės” bosų - baritonų, tenorų, altų ir sopranų 
pakartojimai “Loja šunelis ir bėga pelė... ” 
ir “Gegužinės" linksmas “Opa, opa, opa” 
polkutės ritmas. O meninėj dainoje “Žie
delis” žavėjo frazė “Tarki žodelį man”, kurį 
kartoja sopranai. Iki tada tylėję altai už
baigia šią frazę žemomis gaidomis. Toliau 
pasigirsta -tas neušmirštamas “Naktie, 
naktie” bosų - baritonų kartojimas į kurį 
įsijungia tenorai, paskui altai ir pagaliau 
sopranų balsai kelia dainą į padanges. 
Pabaigai choras apdovanoja publiką kom
pozitoriaus A. Raudonikio “Jūra”. Tikrai 
nebežinau kurioje dainoje buvo pasiekta 
viršūnė. Likau sužavėta!

Koncertui pasibaigus, guvioji pranešėja 
Danutė Ankienė, pakvietusi visus solistus 
prisijungti prie choro, tarė trumpą padėkos 
žodį ir pakvietė LR Garbės gen. konsulą 
Viktorą Šliterį, ALB Krašto V-bos vice- 
pirm. Liudą Apinytę - Popenhagen ir ALB 
Sydnėjaus Apylinkės V-bos pirm. Vytautą 
Deikų prie mikrofono. Abu vyrai pasveiki
no chorą aukšto lygio pragramos išpildy
mu ir prasmingais žodžiais palinkėjo sėk
mės Dainų Šventėje Melbourne. Liuda Api- 
nytė-Popenhagen ALB Krašto Valdybos 
vardu padėkojo chorui už nenuilstamą 50- 
ties metų darbą, už didelį įnašą j išeivijos 
kultūrinį lobyną, už choro narių atsidavi
mą puoselėjant mūsų kultūrą,už publikai 
suteiktą džiaugsmą ir tėvynės priminimą. 
Pakartodama savo kalbą angliškai, vice
pirmininkė ją užbaigė prasmingu išsi
reiškimu: “You have carried us away on the 
wings of your songs. ”

Oficialioji dalis pasibaigė solistų, pia
nisto, chorvedžių apdovanojimu ir loterija, 
kurioje surinktos lėšos skiriamos choro 
išlaidoms padengti Dainų Šventėje Mel
bourne 2004 m. gale. □

Adūsiį ~^asįogė, j)ir.4Š, 2,0.04.12.10, psl. -3
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Lietuviai pasaulyje
Dalia Grybauskaitė - ES “Iron Maid”
Neseniai Europos Parlamen

tui patvirtinus naują Europos 
Komisiją, joje vienas įtakingiau
sių biudžeto ir finansinių prog
ramų komisarės postas atiteko 
Lietuvos deleguotai atstovei, bu
vusiai Lietuvos finansų ministrei 
Daliai Grybauskaitei. Jos žinioje 
bus direktoratas, kuriame dar
buojasi apie 350 žmonių. Dar net 
nepradėjusią eiti savo pareigų 
britai lietuvę komisarę praminė 
“geležine mergele”.

Europos Komisija, kurios 
institucijose tarsi bičių avilyje
dūzgia apie 20,000 žmonių, su savotišku 
nerimu laukia kietos kaip titnagas buvu
sios finansų ministrės. Apie jos valingumą, 
žaibišką reakciją ir griežtumą pasklidusios 
kalbos baugino eurobiurokratus.

Iš pradžių Europos Sąjungos senbuviai 
su tam tikru atsargumu, netgi nepasiti
kėjimu žvelgė į naujuosius komisarus iš 
Rytų Europos valstybių. Tačiau prie Dalios 
Grybauskaitės naujokės etiketė niekaip

Komisarė Dalia Grybauskaitė.

nelipo. Vos pasirodžiusi Europos Komisi
joje, ji tapo autoritetu netgi visko mačiu
siems vakariečiams. Ne vienam vakariečiui 
Europos Komisijoje Dalia Grybauskaitė 
savo tvirtu charakteriu, santūria metaline 
šypsena bei šukuosena primena rūsčiąją 
Didžiosios Britanijos ministrę pirmininkę 
Margaret Thatcher.

Dalia Grybauskaitė Briuselyje jaučiasi 
kaip namie. Atvažiavus į Europos Sąjun

gos sostinę, jai nereikėjo klaidžioti po 
miestą ieškant kokių nors institucijų ir pra
tintis gyventi kitaip. Maždaug prieš dešimt
metį Briuselyje ji pusantrų metų dirbo 
vienoje atstovybių, kurių čia pridygę kaip 
grybų miške. “Tada man čia viskas atrodė 
kaip rojuje. Nedrįsau net svajoti, kad kada 
nors panašiai gyvensime ir Lietuvoje. Tačiau 
per tą dešimtmetį gyvenimas mūsų šalyje 
taip smarkiai pasikeitė, kad daug kuo mes 
jau netgi lenkiame belgus. Pas mus Jau ir ap
tarnavimas geresnis bei pigesnis, ir gyventi 
kur kas patogiau negu Europos didmiestyje. 
Lietuvoje aš tiesiog pailsiu”, - pasakojo ji.

Šiuo metu Briuselyje yra apie milijo
nas gyventojų. Tačiau pastaraisiais metais 
jų mažėja. Turtingesnieji palieka eurobiu- 
rokratais užtvindytą Europos sostinę ir 
keliasi į priemiesčius, kur daugiau erdvės, 
žalumos ir ramybės.

Tačiau ne tik tai paskatino juos palikti 
moderniais stiklo ir plieno pastatais tvis
kantį Briuselį. Maždaug pusvalandis kelio 
nuo vadinamojo Europos Komisijos admi
nistracinių pastatų kvartalo gyvena nema
žai išeivių iš arabų šalių ir Maroko. Iš pra
džių jie buvo pigi Belgijos darbo jėga, tačiau 
vėliau tapo dideliu miesto valdžios skaus
mu. Tuose rajonuose nerekomenduojama 
lankytis netgi turint juodąjį karatė diržą. 

Laimei, Daliai Grybauskaitei ten lankytis 
nereikia. Dauguma Europos Parlamento 
bei Europos Komisijos institucijų išsidės- 
čiusios šiuolaikiniame “Roandat Shuman” 
rajone, kurio jaukiu, deja, nepavadinsi.

Komisarė Dalia Grybauskaitė džiau
gėsi, jog perimdama naująjį postą ji nebus 
atsakinga už savo pirmtakų padarytas 
klaidas, nes finansų kontrolės portfelis 
atiteko kitam eurokomisarui. D.Grybaus- 
kaitės teigimu, šiemet pirmą kartą po 
penkerių metų Europos Sąjungos biudže
te trūksta maždaug milijardo eurų, tad jai 
teks nelengva užduotis - surasti juos arba 
gauti Europos Parlamente. ■

Paklausta, ar yra ką nors girdėjusi apie 
atmestus kai kuriuos Lietuvos aplinkos 
apsaugos projektus (dėl kurių Lietuvoje yra 
kilę korupcijos įtarimų), Dalia Grybaus
kaitė pripažino, jog iš keturių tik vienas 
yra perspektyvus, kiti yra grąžinti patai
syti ir jų likimas kol kas neaiškus. Ji taip 
pat skeptiškai atsiliepė apie Lietuvos 
valdžios bandymus pratęsti Ignalinos 
atominės elektrinės pirmojo bloko už
darymą. “Tai, kas dabar daroma, yra tik 
konsultacijos, jokio ojicialaus kreipimosi 
dėl elektrinės bloko pratęsimo Europos 
Komisijoje nėra”, - sakė D.Grybauskaitė.

Stasys Jokūbaitis, ( “K.d.”)

Trys savaites Tekančios Saulės šalyje
Svajūnė Aleksandravičiūtė, VDU

Specialiai “Mūsų Pastogei” (sutrumpinta)

Šių metų liepos mėnesį Japonijoje vy
kusioje Pasaulio jaunimo mainų progra
moje dalyvavo ir delegacija iš Lietuvos. 
Norėdami patekti į Lietuvos delegacijos 
sudėtį, jaunuoliai dalyvavo „Lijot“ skelbta
me konkurse. Atrinkti buvo labiausiai mo
tyvuoti ir daugiausia idėjų turintys keturi 
vaikinai ir keturios merginos, tarp kurių 
buvo ir VDU absolventė Audronė Baltko- 
jytė. Lietuviai drauge su jaunimo atstovais 
iš 11 pasaulio šalių - Dominikos Respubli
kos, Jordanijos, Vengrijos, Čilės, Kanados, 
Norvegijos, Maroko, Miamaro, Senegalo bei 
Mongolijos - Japonijoje viešėjo tris savaites. 
Į programą organizatoriai stengėsi įtraukti 
viską, kas padėtų kuo geriau pažinti šalį ir 
vieniems kitus: jaunimo vizitus j įvairias 
institucijas, vietines keliones, gyvenimą šei
moje, dalyvavimą, tarptautinėje jaunimo 
konferencijoje bei diskusijų sesijoje, tautų 
atstovų prisistatymus. Įspūdį jaunuliams 
paliko ir susitikimas su Japonijos Imperato
riškąja Didenybe Karališkuoju Princu. 
Pastaroji susitikimo akimirka liko neįam
žinta dėl griežtų saugumo reikalavimų. 
Griežtai buvo reglamentuotas ir susitikimo 
su Princu laikas bei tvarka. Delegacijos na
riams buvo draudžiama patiems kalbinti 
Princą, valgyti ar laikyti rankoje lėkštę 
kalbantis su juo.

Pasaulio mainų programą Japonijos 
vyriausybė vykdo jau 11 metų, tačiau 
Lietuva buvo pakviesta tik trečią kartą. Ar 
delegacija iš Lietuvos bus pakviesta ir ki
tais metais, priklausys nuo to, kaip gerai 
pasirodė japonams buvusi delegacija. Šią 
Pasaulio jaunimo mainų programą sudarė 
kelios dalys: pirmą savaitę jaunimas iš 11 
pasaulio šalių gyveno Tokijuje, kur kartu su 
jaunimu iš Japonijos diskutavo tarptauti
nėje jaunimo konferencijoje.

Vėliau, j šešias grupes - švietimo, aplin
kosaugos, pasaulio bendruomenės ir verslo 
institucijų, žinių visuomenės, savanoriškos 
veiklos bei tradicinės kultūros - pasiskirstę 
atstovai tęsė diskusijas „Diskusijų sesijoje“, 
kurios pagrindinis tikslas-ne tik pagilin
ti žinias apie Japoniją, bet ir palyginti jos 
bei kitų šalių kultūras. Lietuviai Japonijoje 
praleido tik tris savaites. Organizatoriai 
pasistengė, kad jaunimas iš kitų šalių pažintų 
jų šalį ir kultūrą. Į programą buvo įtraukta
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ne tik kelionės po įvairius Japonijos mu
ziejus, po to savaitę laiko jaunimo atstovai 
gyveno viename iš didesnių Japonijos 
miestų - Šigojc, Tbtori, Kijote arba Osakoje.

Nuvykę į Japoniją studentai gyveno 
šeimose, kur japonų šeimos tradicijos gero
kai skiriasi nuo lietuvių. Pvz, įėjus į namus, 
batai paliekami prieangyje, po kambarius 
dažniausiai vaikštoma basomis. Tualeto ir 
vonios kambariuose avimos tik tam spe
cialiai skirtos šlepetės, su kuriomis nedera 
vaikščioti po kambarius. Pasak Audronės, 
sunkiausia buvo susikalbėti su japonais, ge
riausiu atveju tik vienas šeimos narys kalba 
angliškai.

Lietuviams teko susidurti su įvairiais 
kultūriniais skirtumais, pvz., A.Žilionis, 
kuris gyveno Osakos Savivaldybės nario 
šeimoje, sako stebinęs japonus tuo, kad kas 
rytą susitvarkydavo kambarį ir pasiklodavo 
lovą. Japonai labai stebėjosi tokiu jo įpročiu. 
Taip pat labai įdomi situacija buvo, kai 
japonai jį mokė „siurbti“ makaronus, o kai 
šis paaiškino, kad Lietuvoje tai būtų labai 
nemandagu, jie labai ilgai iš to juokėsi. O 
Osakos Savivaldybės administracijos 
darbuotojo šeimoje gyvenęs R. Jokubauskas 
pasakojo buvęs labai patenkintas šeima, 
kurioje gyveno, bei džiaugėsi proga išban
dyti „japonišką vonią“. Kaip žinome, Japo
nijoje visi šeimos nariai maudosi tame pa
čiame vandenyje, todėl prieš lipant į vonią 
reikia būtinai nusiprausti duše. Praustis 
atsisėdus ant kėdutės jam buvo neįprasta, 
vanduo vonioje siekė 43 laipsnius, tačiau 
toks maudymasis akimirksniu nuėmė stre
są. Lietuvaičiai taip pat galėjo pasimatuoti 
tradicinius japonų rūbus: kimono (nešio
jamą žiemą) ir jukatą (nešiojamą vasarą), o 
kai kurie-netgi pasimokyti kaligrafijos.

Kelionė į Japoniją pakeitė visų joje vie
šėjusių lietuvaičių gyvenimą. „Grįžome 
pasikeitę. Audronę taip pat nepaprastai 
stebino ir japonų sugebėjimas atsipa
laiduoti: ,Jie vos įlipę į metro akimirksniu 
užmigdavo, bet svarbiausia niekada nepra
miegodavo stotelės, kurioje turėdavo išlipti. ”

Japonija - visai kitas pasaulis. Lietuvos 
jaunimo delegacijos narius japonai stebino 
savo punktualumu, genialumu -sugebėjimu 
sukurti atradimus iš nieko arba iš labai 
paprastų dalykų, tačiau japonai nuo pat 
mažens mokomi nereikšti savo nuomonės, 
nerodyti jausmų, todėl bendraudami jie yra 
suvaržyti ir nesugeba laisvai priimti spren- 

_dimų. Nustebino lietuvius ir saugus gyveni- 
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Japonijoje dažnai vykdavo Įvairios diskusijos ir darbas grupėse. Nuotrauka iš asme
ninio Audronės Baltkojytės albumo.

mas Japonijoje -„gali vaikščioti ir nebijoti, 
jog kas nors tave užpuls ar apvogs. Ten visai 
kita kultūra, labai maloniai nuteikia jų 
tradicinis nusilenkimas pasisveikinant, atsi
sveikinant ir dėkojant. Sunku atprasti nuo to

Italijoje įvyko ir šitaip
Iš pradžių suvalgė pasiūlytą vakarienę, 

o paskui palaukė, kol šeimininkai suguls 
miegoti, tada paėmė į rankas kirstuvus ir 
suknežino galvą miegantiems vyrui bei 
moteriai.Po to žudikai pagrobė visus na
muose buvusius pinigus, papuošalus, mobi
liuosius telefonus ir sėdo į aukų automo
bilį. Šis žiaurus nusikaltimas buvo įvykdy
tas Pietų Italijos srityje Apulijoje, netoli 
Foggia miesto.

Ir aukos, ir nusikaltėliai - Lietuvos pi
liečiai. 31 metų V. S. iš Visagino nuo kelių 
kirčių kirstuvu mirė iš karto. Jo 27 metų 
draugės LB. gyvybę ligoninėje palaiko 
reanimacinė aparatūra.

Karabinieriams užteko vos kelių valan
dų surasti ir uždėti antrankius žmogžu
džiams. Tai 22 metų V. S. ir 20-mečiam P.L. 
Dar 12 valandų prireikė, kad tardomieji pri
sipažintų įvykdę nusikaltimą.

„Mus apgaudinėjo ir išnaudojo. Daugiau 
nebegalėjome kentėti“, - taip tardymo metu 
italų prokurorui nusikaltimo motyvus aiš
kino abu Lietuvos piliečiai. Į Italiją jie

net Lietuvoje. Tačiau nuostabiausia buvo tai, 
kad mums išvykstant - japonai mus apka
bino. O tai kaip žinome jų kultūroje kažkas 
nepaprasto“, - dalijosi įspūdžiais Audronė 
Baltkojytė iš Kauno VDU. □ 

atvyko rugpjūčio mėnesį savo kvietimu, kai 
šeimininkas pasisiūlė pažįstamiems suras
ti žemės ūkio darbų Apulijoje. Šioje Pietų 
Italijos dalyje vasarą skinti pomidorus, ru
denį - nuimti alyvuogių derlių samdoma 
pigi darbo jėga iš užsienio.

Keršto planas subrendo savaitgalio va
karą. Pavakarieniavę visi keturi liko žiūrė
ti vaizdajuosčių. Sulaukę, kol šeimininkai 
įmigs, įnamiai suknežino jiems galvą 
kirstuvais. Žudikai bandė pabėgti savinin
kės automobiliu, tačiau posūkyje nesuval
dė mašinos ir apsivertė. Upėje nuskandinę 
nusikaltimo įrankius, abu patraukė j San 
Severo miestelio viešbutį. Ankstų rytą juos 
čia ir užklupo karabinieriai.

Pastaruoju metu kriminalinių istorijų, 
į kurias įsipainioja Lietuvos piliečiai, Pietų 
Italijoje vis daugėja. Adrijos jūros pakran
tėje sezoninius žemės ūkio darbus dirba 
keli šimtai Lietuvos piliečių. Apulija tampa 
savotiška antrąja išeivių iš Lietuvos Ispani
ja: čia klesti reketas, smurtas.

Paulius Jurkevičius, “L.r.”
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Skautu^ ^aiJangėįe
Vėlinės ir gyvenimo ciklas

Senų senovėje lietuviai prisimindavo ir 
pagerbdavo mirusuosius švęsdami Vėlines. 
0 senovės lietuviai mokėjo kaip švęsti! 
Pradedant pirtimi ir baigiant rimta didele 
šeimynine puota bei kapinių aplankymu, 
šeimos ir kaimai bendravo kartu.

Mūsų moderniame dabartiniame gy
venime mirusiųjų prisiminimas dažnai yra 
individualus, nebe kaimyninis, bendruome
ninis. Senovės papročius yra sunku išlai
kyti vienam. Ne tik senovės kaimiškas 
gyvenimas nebepritinka 2004 metų gyven
tojams, bet ir kai kurie papročiai jau tikrai 
nebepraktiški. (Kiek modernių šeiminin
kių pasipriešintų grindų aplaistymu alu
mi? Manau, kad ne viena. O kapinių ad
ministracijos tikrai uždraustų ant pamink
lų sunešti blynus ir mišraines...)

Bet pripažinti savo kilmę yra mūsų 
visų uždavinys; papročius tęsti - visų 
pareiga, nes jie yra toks turtas. Ir tai reikia 
daryti kartu. Jeigu nebe lietuviškame kai-

Nuotraukoje - sesė Kristina darbuojasi 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.

Iš Redakcijos pašto
Antano Laukaičio taurė

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinėje mokykloje
Jau seniai Adolfo Ramanausko -Vanago 

vidurinė mokykla bendrauja su lietuviais, 
gyvenančiais tolimoje Australijoje. Mo
kykloje viešėjo Simas Thškūnas - Hobarto 
Universiteto dėstytojas, žymaus lietuvybės 
skleidėjo Australijoje Algimanto Taškūno 
sūnus. Mokiniai buvo supažindinti su poete 
Lidija Šimkute ir jos knyga “Tylos erdvės”.

Ne kartą mokykloje svečiavosi ir buvęs 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
attache Sydnėjuje, Australijos sporto žur
nalistas Antanas Laukaitis. Deja, supažin
dinti sporto aktyvistą su mokyklos ben
druomene pasisekė tik šį rudenį, kai dėl 

Pagerbimas Alytuje. Iš kairės: kūno kultūros ir sporto mokytojas J. Baltrušaitis, lietu
vių kalbos mokytoja-metodininkė R. Ališauskienė, A.Ramanausko-Vanago vid. mokyk
los direktorius V. Skroblas, A. Laukaitis, Švietimo skyriaus vyr. specialistė E. Alekna
vičienė ir Švietimo skyriaus vedėjas V. Valūnas.

me su ūkininko reikmenimis, tai moder
niame australiškame gyvenime su dabar
tinėm priemonėmis.

Šeštadienį, lapkričio 6 dieną, saujelė 
“Aušros” tunto vadovų ir skautų aplankė 
Rookwood kapines ir darbavosi lietuvių 
kapų plote. Su grėbliais, pirštinėmis, lapų 
pūtėjais, - leaf blowers ir whipper snippers 
skiltis modernių daržininkų ravėjo, grėbė, 
šluostė, šlavė. Darbas, kaip visi skautai 
žino, visad lengvesnis, kai kuo daugiau 
rankų priėjo prisideda. O mūsų skautiš
kų rankų reikia daugiau.

Sekančią dieną vyko “Aušros”.tunto 
sueiga St. Joachim parapijos aikštelėje. 
Lara Kains, Natalia Ixe ir Nerija Rupšytė 
davė skaučių įžodį. Sveikiname naujas se
ses skautes! Sueigoje dalyvių tikrai netrū
ko, nes suvažiavo daugelis vyresniųjų 
skautininkų ir skautininkių priimti 50 me
tų skautavimo žymenius. Tuntininkas ap
dovanotuosius šiltai pasveikino, o jaunes
nius skautus ragino stengtis toliau skautau- 
ti pagal šių prityrusių skautų pavyzdį. Jis 
priminė važiuojantiems į Melboumo rajo
no stovyklą (vykstančiąsausio2-9dieno
mis), kad jie privalo būti klusnūs, pavyz
dingi ir gražiai atstovauti Sydnėjui. “Ir 
niekad nežinosite, kada ir kur aš jus ten 
stebėsiu!“ - pagrąsino brolis Arvyd. Vaikai 
neramiai nusikvatojo.

Po mišių nubyrėjęs ir sumažėjęs būrys 
žmonių susirinko Vėlinių minėjimui ka
pinėse. Nors ir mažuma, bet skautai irgi 
dalyvavo. Į stovyklą tikrai daugiau susi
burs, ar ne? Stovyklose visad galima tikė
tis gausesnio dalyvavimo. Deja, skautavi- 
mas vyksta ne tik stovyklose, bet ir per me
tus sueigose, iškylose ir įvairiuose užsiėmi- 

olimpiados, žurnalisto viešnagė Lietuvoje 
užsitęsė.

Į susitikimą su A. Laukaičiu ir knygos 
“Gyvenimo sūkuriuose” pristatymą sugu
žėjo mokyklos bendruomenė, miesto lie
tuvių kalbos ir kūno kultūros mokytojai, 
žurnalisto bičiuliai, miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus atstovai.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas knygoje 
“Gyvenimo sūkuriuose” rašo: ”Su Antanu 
nieko nereikia derinti: jeigu jis lietuvis, tai - 
kaip brolis. Visus vienodai atlapaširdiškai 
priima ir broliškai bendrauja - ar atvažiuoja

50 metų skautavimo žymeniu apdovanotieji: pritūpę iš kairės - J. Zinkus, V. Gaidžionis; 
stovintys iš kairės: M. Kavaliauskienė, A. Bučinskas, P. Pullinen, M. Karpavičienė, M. 
Cox, L. Jūragienė, A. Laukaitis, I. Dudaitienė, A. Dudaitis, T. Vingilienė.

muose. Tik taip skautai gali pereiti rei
kalingas programas, užsidirbti visų pa
geidaujamus kaklaraiščius ir laipsnius.

Galvoju apie visą tai bcčiulpdama likusį 
saldainį nuo „Hallowe'en”. Mat liko di
džiausias saldainių bliūdas, nes šiais me
tais, ne kaip įprasta, „Hallowe'en" vakare 
mūsų namų neaplankė nė vieni griaučiai 
ar kaukuolė, šluotomis neatskrido jokios 
raganos, nesivaideno jokie vaiduokliai, 
neatropojo voražmogiai, ncatšuoliavo kiš
keliai, neatplasnojo fėjos. Mano gyvena
moje apylinkėje visi vaikai staiga užau
go! Jie išaugo kaukes ir šį paprotį. Taip pat 
ir Sydnėjaus skautų eilėse mažųjų skautu
kų trūksta, o vyresnius vilioja įvairūs ki
tokie įdomumai. Jie visi pavyzdingai užau
go į skautus ir prityrusius skautus.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, ar pap
rastas lietuvis, kurio jis galbūt nematė 
gyvenime”.

Atlapaširdiškumo ir draugystės dvasia 
jaučiama ir renginyje. Vienuoliktokai skai
tė knygos “Gyvenimo sūkuriuose” ištrau
kas, susijusias su Alytaus miestu, gimnazija 
ir joje dirbusiais mokytojais. Alytus - 
Antano Laukaičio jaunystės miestas. Čia jis 
ne tik mokėsi, bet ir išgyveno ’’pusiau slap
tą” pirmąją meilę. Alytuje gyvena daug ge
rų Antano draugų, pažįstamų, artimųjų.

Knygoje žurnalistas tvirtina, kad “dzū
kiškų dainų tikrai niekas negali atstoti, 
ypač kai dainuoja balsingi dzūkai”. Susi
tikime dalyvavo dzūkės Rasa ir Giedrė bei 
mergelių ansamblis.

Antaną Laukaitį sužavėjo ne tik dainos, 
bet ir mokinių piešiniais bei olimpine at
ributika išgražinta salė.

Žurnalistas mokyklai padovanojo kny
gų “Gyvenimo sūkuriuose”. Švietimo sky
riaus vedėjas Vytuolis Valūnas kalbėjo apie 
A. Laukaičio nuopelnus Lietuvai ir sportui 
- didžiosioms šio meilėms. Švietimo sky
riaus vyriausioji specialistė Elvyra Alekna
vičienė prisiminė Antano dėdę prelatą J. 
Laukaitį ir padovanojo svečiui savo knygą

Tikime, kad juos nenuvilios toli nuo 
skautavimo šimtai kitų įdomumų. Tikime, 
kad atsiras naujų jaunesnių skautukų; 
tikime, kad daugiau vyčių ir vyresnių se
sių dalinsis pareigomis; tikimės gausaus 
„Aušros“ tunto skautų dalyvavimo Rajo
no stovykloje ir ateinančiose 2005 metų 
sueigose!

Baigiu saldainį ir lieka šios mintys: 
Vėlinės - priminė man gyvenimo traukinio 
paskutinę stotį. Mes visi keliaujame: se
nieji miršta, jaunieji bręsta, mažieji gimsta. 
Šioje kelionėje daug trukdymų, daug 
nepatogumų ir sunkumų, bet vis tiek pri
valome išlaikyti kas yra brangu ir svarbu, 
nors tai nelengva kai gyvenimas aplink mus 
keičiasi.

Sesė Dovilė

“Tolstantis aidas”. Adolfo Ramanausko- 
Vanago vidurinė mokykla įteikė žurnalistui 
marškinėlius su užrašu “Mano Alytus” ir 
mokyklos sporto klubo “Dama” gairelę.

A. Laukaičiui labai rūpi jaunimo spor
tinė veikla, todėl jis pasiūlė įsteigti sporto 
turnyrų pereinamąją taurę ir tam skyrė lėšų.

Galime pasidžiaugti, - pereinamoji vai
kinų tarpklasinių krepšinio varžybų Anta
no Laukaičio taurė įsteigta. Vadinasi, kiek
vienais metais vyriausiųjų klasių vaikinai 
krepšinio aikštelėje rungsis dėl Antano 
Laukaičio taurės. Beje, jau šį rudenį 
geriausiems mokyklos sportininkams iš 
Antano Laukaičio pinigų sportinei veiklai 
buvo suruošta kelionė į Vilnių. Tai iš tikrųjų 
puiki dovana sportininkams.

Antanas Laukaitis - sporto aktyvistas - 
sugeba jaunimą užkrėsti ne tik meile spor
tui, bet ir meile gimtajam kraštui. Tokią 
galimybę turi tik tas, kas pats myli žmones, 
gyvenimą, skleidžia šilumą, dalijasi gerumu. 
Mokytojai ir mokiniai viliasi vėl sulaukti 
svečio iš tolimosios Australijos, o geriausieji 
sportininkai - taurės iš paties steigėjo rankų.

Rita Ališauskienė,
Alytus Adolfo Ramanausko-Vanago vid. 
mokyklos liet. k. mokytoja metodininkė

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
'Itirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

Mūsų Pastogė Nr. 48, 2004.12.10, psl. 5

5



Tęsinys iš MP nr. 47

Kas-
Antanas 
Laukaitis

Nebalsuoja, bet kritikuoja
Lietuvoje yra aiškiai pastebimos dvi 

klasės - turtingieji ir vargšai ar pusiau 
vargšai. Nėra, kaip pas mus Australijoje, 
vidurinės klasės, kuri čia ir sudaro daugu
mą. Kodėl taip yra? Atsakymas gana pap
rastas: nors komunizmas skelbė, kad visi 
yra lygūs, bet tai tik teorija, nes kas buvo 
leidžiama valdantiesiems, apie tai eilinis 
pilietis net ir pagalvoti negalėjo. Atgavus ne
priklausomybę, kas sugebėjo vienaip ar ki-
taip papulti ant klestėjimo bangos, tas iškilo 
į aukštąją turtingųjų klasę. Gi didžioji dalis 
žmonių to nepasiekė ir dabar priklauso tai 
antrajai eilinių žmonių grupei. Tačiau, pa
mažu per mokslą bei darbštumą didėja ir 
vidurinė klasė.

Neseniai pasibaigė net dveji rinkimai. 
Nekalbėsiu apie jų laimėjimus ar pralai
mėjimus, tačiau kyla klausimas, kodėl tik 
truputį daugiau nei pusė turinčių teisę 
balsuoti žmonių atėjo tai padaryti? Austra
lijoje balsavimas yra privalomas, ir be 
priežasties nebalsavus baudžiama pinigi
ne bauda. Lietuvoje taip nėra. Daugiausia 
žmonės nebalsuoja todėl, kad yra nusi
vylę politikais. Sako, kad nesvarbu kas 
laimėtų rinkimus, vis tiek darys tą patį ir 
nieko geriau nebus. Tai yra netiesa, nes tam 
ir yra rinkimai, kad išrinktum geriausius. 
Keisčiausia yra tai (aš pats patyriau ir 
ginčijausi), kad tie žmonės, kurie neina 
balsuoti, yra patys didžiausi valdžios 
kritikai. Jei nebalsavai ir nerinkai norimos

kur - kaip?
valdžios, nesvarbu laimėjo ji ar ne, tai 
paskui ir tylėk.

Stebint socialinį ir ekonominį Lietu
vos gyvenimą, galima pastebėti didelių 
skirtumų ir negerovių. Spaudoje skaitom, 
kad Lietuvos ekonomika išaugo 10%, ta
čiau pelnas neatitinka paskirstymo. Pvz.
pensijos per eilę metų pakilo tik keliolika 
litų, o algų nevienodumas, ypač tarp aukš
to išsilavinimo žmonių, yra tiesiog juo
kingas. Todėl baiminamasi, kad labai grei
tai Lietuvoje pritrūks gydytojų, nes jie gau
na labai mažas algas. Tikėkimės, kad nau
jas Seimas ir nauja Vyriausybė bandys bent 
dal ina i pašai inti tas negeroves ir gyvenimas 
pamažu gerės visiems.

Rekordas pasiektas Vilniuje
Daugumas Lietuvos žmonių, ypač 

kauniečių, su pasididžiavimu dar ir dabar 
mini ir rodo Kauno sporto halę. 1939 me
tais Lietuvai gavus leidimą rengti Euro
pos krepšinio pirmenybes, rekordiniu lai
ku buvo pastatyta krepšinio halė, kurioje 
Lietuva du kartus laimėjo Europos vyrų 
krepšinio čempionų vardą. Šiuo metu 
lietuviai krepšininkai yra vėl iškovoję 
Europos čempionų vardą. Yra bandoma 
2007 metais gauti teisę rengti Europos vy
rų krepšinio pirmenybes. Tam reikia turėti 
geras sąlygas sportui, ypač geras krepšinio 
sales. Yra numatyta Kaune, Nemuno sa
loje pastatyti naują didelę krepšinio salę. 
Vilniuje taip pat numatoma naujų statybų. 
Šių metų rugsėjo pabaigoje Vilniuje buvo 
atidaryta nauja krepšinio ir sporto 
“Siemens” arena. Ji buvo pastatyta lygiai 
per metus. Pernai rugsėjo mėnesį į būsimos 
arenos pamatus buvo {betonuota kapsulė 
su akmens gabalėliu iš garsiojo Koliziejaus. 
Ši sporto arena yra 29 m aukščio, 105 m

Pasitarimas Vilniuje dėl 2005 metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių. Sėdi iš kairės: 
PLB pirm. G. Žemkalnis, Sporto departamento Kūno kultūros skyriaus vedėja M. 
Lauzutėnaitė, PLB Kūno kultūros ir sporto gen. direktorius J. Alkis. Stovi iš kairės: 
Sporto departamento gen. direktoriaus pavaduotojas E. Skyrius, Australijos atstovas 
A. Laukaitis, ŠALPAS S pirmininkas R. Dirvenis, Sporto departamento gen. direktorius 
V Nėnius, Sporto federacijų viceprezidentas L. Čaikauskas, “Sportas visiems” prezi
dentas A. Vasiliauskas. (Vilnius, 2004)

ilgio, 83 m pločio, 20,000 kv. m ploto. Tai 
reprezentacinis Lietuvos statinys, kuria
me vyks Europos krepšinio pirmenybės ir 
dalis sekančių metų Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių bei daug kitų sporto ir 
kultūrinių renginių. Po arenos grindimis 
išvedžiota 15 km šaldymo vamzdžių, o po 
visą pastatą - 150,000 km kabelių ir lai
dų, laidelių, kurių užtektų net tris kartus 
apjuosti žemės rutulį. Nutiesta 800 telefo
no linijų, 700 metrų ilgio vamzdžių alui į 
barus tiekti iš specialių sandėliuose pa
statytų cisternų. Per vieną renginio per
trauką galima bus pripilti 3000 alaus bo

kalų. Vienu metu arenoje galės užkąsti 4000 
žmonių, veiks 15 maisto barų, 4 gėrimo 
barai ir 250 vietų restoranas. Krepšinį galės 
stebėti 11,000, koncertus -12,000 ir teatro 
spektaklius - 3,500 žmonių.

© Musišypsokime
Vienoje kompanijoje imta kalbėti apie 

tai, kas labiausiai džiugina moterį. 
Vienas vyras tarė: - Pats didžiausias džiaugs
mas moteriai - jos grožis!
Labai graži dama tuoj paprieštaravo: - Ne 
tiek jos grožis, kiek draugės negražumas.

Elena Jonaitiene

L,ilcimo blašlcomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

- Kas jums darbo mano vaikai! Palikit 
mane ramybėje!

Iš kambario jis neišėjo, tik pasikeitusiu 
balsu tyliai ištarė:

- Atleiskite, sinjora, nenorėjau jūsų 
įžeisti.

Bet dabar ji tęsė:
- Klausiate, kiek vaikų auginu. Mes jums 

tik skaičiai, ar ne? Vienas nubraukiamas, 
kitas užrašomas.'Vienu daugiau ar mažiau, 
jokio skirtumo. Mes - dypukai, beveik jau 
ir net ne žmonės. Ir mūsų sielvartas never
tas pagarbos. Dar turite įžūlumo kalbėti 
apie Italijos saulę, lyg nebūčiau mačiusi, kaip 
apleistas mirė mano vaikas. Taip pat žinau, 
kad jis nebūtų miręs, jei už jo gydymą 
būtume sumokėję. Kam rūpi elgetos? Tik 
jau ne jums, gydytojams, ne jūsų ligoninėms.

Gydytojas neatsakė. Pastatė stiklinę ant 
stalo, nusilenkė ir išėjo iš kambario.

Laidojo rytojaus dieną.
■ Kapinės buvo toli už miesto, apjuostos 

aukšta mūro siena. Atvykusieji turėjo pa
laukti už vartų, kol kapinių sargas atėjo jų 
pasitikti su kitu tarnautoju ir įleido į vidų. 
Laidotuvių mašinos vairuotojas iškėlė 
karstelį ir padėjo jį ant suolelio prie kapi
nių raštinės. Vytautas ir kapelionas nuėjo į 
raštinę. Ant suolelio karstelis regėjosi vie
nas, pamirštas ir apleistas.

Kai Vytautas ir kunigas grįžo iš raštinės, 
juos lydėjo duobkasys, nešinas dideliu 
kastuvu ir mažu bevardžiu kryželiu. Jis 
žengė tiesiai prie karstelio, pakėlė jį ir 
užsidėjo ant peties kartu su kastuvu ir kry
želiu. Procesiją vedė kunigas, už jo ėjo 
stovyklos vairuotojas ir pakviestoji pora, 
nešina vainiku, paskui juos - duobkasys su 
karsteliu ir už jo - šeima. Vytautas vedėsi
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abu vaikus už rankų, nes Aldona norėjo 
eiti prie pat karstelio.

Didžiulės kapinės kilo aukštyn, tera
somis. Niekur nesimatė nei paminklų, nei 
kapų, tik rikiavosi eilių eilės vienodų juo
dų kryželių, panašių kaip tas, kurį nešė 
duobkasys kartu su Saulučio karstu. Prie 
kryžių nežydėjo gėlės ar krūmai, tik visur 
žaliavo žolė ir augo aukšti seni medžiai: 
apatinėj terasoj - palmės, aukštutinėj - 
tamsios pušys ir kiparisai, dar aukščiau - 
plačiašakiai lapuočiai.

Sustojo prie iškastos duobės po senu 
nusvirusiom šakom gluosniu. Čia bus 
Saulučio paskutinio poilsio vieta. Kunigas 
garsiai pasimeldė ir ištarė kelis atsisveiki
nimo ir užuojautos žodžius. Duobkasys, 
prieš leidžiant į duobę, atidarė karstelį, kad 
įdėtų buteliuką su rašteliu, kuriame buvo 
nurodytas velionio vardas, gimimo ir mir
ties data. Karste gulėjo vos pažįstamas, 
baltais marškinėliais ir mezginiais papuoš
ta kepuraite aprengtas, į lėlę panašus pa
darėlis. Jis nelabai priminė vos prieš kelias 
dienas verkusį ir kentėjusį, o seniau besi
juokusį ir spurdėjusį kūdikį. Iš po ilgų 
blakstienų žvelgė mėlynos stiklinės akys.

Abu vaikai, iki šiol dairęsi aplinkui ir 
vienas kitam kažką kuždėję, sustojo ir akis 
įsmeigė į karstą. Daina pradėjo nesulai
komai, isteriškai verkti. Niekas į ją nekrei
pė dėmesio.

Vytautas buvo padavęs vairuotojui savo 
fotoaparatą, kad šis nufotografuotų lai
dotuves, bet nežinia iš kur atsiradę du ne
pažįstami vyriškiai žodžiais ir gestais pa
aiškino, kad fotografuoti draudžiama. Nie
kas nenorėjo su jais ginčytis. Net ir nuo
traukėlės atsiminimui negalėjo pasilikti.

Vytautas atplėšė Aldonos rankas nuo 
. karstelio. Duobkasys jį uždarė ir nuleido į 

duobę. Užkasti truko tik akimirką. Paskui 
įsmeigė į žemę kryželį ir duobkasys nuėjo.

Dainelė nenustojo raudojusi. Kunigas 
mėgino jai aiškinti, kad jos mažasis bro
liukas nuėjo pas angelėlius, bet ji nesidavė 
raminama. Linukas neverkė. Jis ėjo šalia 
motinos ir tylėjo. Tik prie kapinių vartų 
tyliai tarė:

- Mama, juk Saulutis mus matė! Jo ake
lės buvo atmerktos, jis žiūrėjo į mus ir ma
tė, kad mes jį laidojam.

Po keturių dienų šeima iškeliavo. Pir
mą kelionės vakarą, stebėdama tolstančias 
Neapolio šviesas, Aldona regėjo terasomis 
kylantį kalną, mėnulio apšviestus šimta
mečius medžius ir kūdikėlį kalno viršūnėje. 
Jis sėdėjo ant akmens ir stebėjo tolstančias 
laivo šviesas, kartkartėmis pamojuodamas 
maža rankyte išvykstantiems.

Vidurnaktį Aldoną pažadino Saulučio 
verksmas, toks, kokį girdėjo paskutinėmis 
savaitėmis klinikoje, - skausmingas, širdį 
veriantis dejavimas iš troškulio ir skaus
mo. Tas verksmas dar ilgai jai girdėjosi kas 
naktį. Atsibudusi negalėdavo suprasti, ar iš 
tikro girdi, ar sapnuoja.

Anglų laivas “Amarapoora” su indų 
įgula vežė 600 keleivių iš Rytų Europos 
kraštų į Australiją. Kelionė truko šešias 
savaites.

Puspenktų klajonių, laukimo ir pradimų 
metų buvo praėję nuo karo pabaigos. 
Pagaliau jie keliavo į kraštą, kuriame tikė
josi rasti darbą, auginti šeimas, statytis 
namus, jaustis bendruomenės nariais. 
Netrūko rūpesčių: turės išmokti krašto 
kalbą, prisitaikyti prie kitoniško gyvenimo 
būdo. Bet dauguma emigrantų buvo jauni, 
nebijojo sunkumų ir buvo pasiryžę juos 
nugalėti. Laivo kelionė priminė atostogas. 
Reikėjo išnaudoti galimybes ir džiaugtis. 
Lydintys Australijos imigracijos tarnauto
jai stengėsi kelionės laiką paįvairinti. Kas 
norėjo, galėjo kasdien lankai anglų kalbos 

pamokas, dainų popietes, pašnekesius, 
šokius, vaikų žaidimus.

Iš Vargalų šeimos Vytautas stengėsi 
dalyvauti ypač tuose renginiuose, j kuriuos 
galėjo įtraukti ir vaikus. Aldona visą kelio
nę sirgo. Tai nebuvo jūros liga, nuolat kar
tojosi dar Bagnoli prasidėję skausmo 
priepuoliai. Beveik visą kelionę ji praleido 
savo guolyje, nusisukusi į sieną, nematyda
ma nei ateinančių, nei išeinančių.

Laivas sustojo Colombo uoste. Kelei
viai gailėjosi, kad negali išlipti į krantą ir iš 
arti pamatyti šventovių, kurių auksiniai 
kupolai, iškilę virš vešlios žalumos, taip 
traukė akį, laivui įplaukiant į uostą. Vos 
laivas sustojo, jį apsupo įvairaus dydžio ir 
pavidalo vietiniai laiveliai ir valtys. Į laivą 
įlipti niekam nebuvo leidžiama, bet iš 
savo valčių ceiloniečiai siūlė keleiviams 
įvairių vietinių prekių: rankdarbių, odos 
dirbinių, margų medžiagų, ypač vaisių. At
sirado prie denio turėklų pririštų virvių. 
Jomis pinigus nuleisdavo žemyn, o aukštyn 
jau kildavo prekės.

Vaikai iki šiol dar nebuvo valgę bananų, 
ir Vargalams norėjosi jų nupirkti, bet 
neturėjo pinigų. Jie tik stebėjo beveik per 
akimirką sukurtą turgų: akinančioj saulės 
šviesoj valtys lingavo ant bangelių, tam
siaodžiai žmonės ryškiais apdarais šūkavo, 
juokėsi, mojavo rankomis...

Kai ilgėliau plaukė per Indijos vande
nyną, turėjo progos stebėti skraidančiąsias 
žuvis ir aplink laivą žaidžiančius delfinus. 
Bet didžiausią įspūdį paliko besikeičiantis 
nakties dangus: žinomi žvaigždynai vienas 
po kito panirdavo už horizonto, o iš prie
šingos pusės kildavo nauji, neregėti, savo 
svetimumu beveik gąsdinantys.

Fremantle kažkokie reikalai privertė 
laivą stovėti net kelias dienas. Pagaliau 
Australijos žemynas! Bet kelionė dar ne
sibaigė, į krantą išlipti jie negalėjo.

Tęsinys kitame MP Nr.
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“Išėjo broliai”
Genovaitė Kazokienė

lokiu pavadinimu Antanina Garmutė - 
Skučaitė pavadino savo knygą. Tai nėra 
gryna grožinės literatūros knyga, nėra ir 
gryna dokumentika, bet greičiau litera
tūriškai parašytos apybraižos, paremtos 
faktiškais daviniais apie partizanų veiklą 
antrosios sovietų okupacijos metais. Tai 
buvo ne pavieniai išsišokimai, bet organi
zuoti ir ilgalaikiai veiksmai, kurie tęsėsi 
ištisą dešimtmetį. Apytikriai apskaičiuoja
ma, kad jaunų vyrų, išėjusių į miškus laisvės 
kovai buvo 100,000, iš kurių 30,000 žuvo 
kovose. Tai tris kartus daugiau, negu mūsų 
lietuvių, apsigyvenusių Australijoje.

Partizanų gyvenimas miškuose mums 
neįsivaizduojamas. Jie ne tik buvo nuola
tiniame pavojuje, bet kiekvieną dieną su
sidurdavo su paprasčiausiu kasdienės 
duonos klausimu. Žinoma, juos rėmė ūki
ninkai, nors ir žinojo, kad už bet kokią pa
ramą ar net už bet kokį kontaktą su par
tizanais, patys bus ištremti į Sibirą. Atsime
nant Lietuvos klimatą, reikia tik pagalvoti, 
koks gyvenimas jų laukė žiemą, kai sniegas 
apdengdavo žemę ir parodydavo visas 
šviežias pėdas... Po žeme iškasti kanalai ir 
bunkeriai - šalti, drėgni, tamsūs, maži, ku
riuose dažnai trūkdavo deguonies - svei
katos niekam nepridėjo. Visi partizanai 
turėjo užmiršti savo tikrąsias pavardes ir 
priėmė naujai sukurtus slapyvardžius, ku
rie buvo patys lietuviškiausi: Skirmantas, 
Žiedas, Juodvarnis, Žilvitis, Audronis. Ibi, 
žinoma, pasirinkta saugumo sumetimais, 
kad, nelaimei ištikus ir pakliuvus į sovietų 
rankas, kovotojo tapatybė nebūtų lengvai 
išaiškinama.

Partizanai kovojo su rusų valdžia įvai
riais būdais: išsprogdindami jų būstines, 
sandėlius, sustabdydami jų traukinius, sa
botuodami pyliavas, lipindami antisovie- 
tinius atsišaukimus ir tuo pakeldami pa
vergtų lietuvių viltis. Savo veiksmais jie pa
darė sovietam gyvenimą nesaugų. To nei 
Latvijoj, nei Estijoj nebuvo, žmonės ginklu 
ten nesipriešino ir todėl rusų apgyvendini
mas mūsų kaimyniniuose kraštuose buvo 
žymiai didesnis.

Galbūt partizanams baisiausias dalykas 
buvo patekti į nelaisvę, nes prieš juos galu
tinai sunaikinus, komunistai belaisvius 
kankino visais būdais. Dar to neužtekdavo, 
nes lavonus, suguldytus turgaus aikštėse, 
sumaitodavo iki neatpažinimo. Atpažinda
vo iš kitų detalių: rūbų liekanų, turimos 
užrašų knygelės, laiškų skiautelės ar kitų 
paprasčiausių smulkmenų. Artimieji ne
drįsdavo viešai prisipažinti atpažinę savo 
brangiausius šeimos narius, bet naktimis 
papuošdavo suguldytuosius laukų gėlėmis 
ar medžių šakomis.

Dabar, po pusšimčio metų, mes mato
me, kokie herojai buvo tie jauni vyrai. Ki-

Nuotraukoje - memorialinė lenta Juozui 
Lukšai-Daumantui Garliavoje, Juozo 
Lukšo gatvėje.

to žodžio jiems nėra, ir tegu visi cinikai 
prikanda savo liežuvį, ieškodami kitokio 
termino tiems kritusioms pavadinti. Klau
simas kyla, iš kur tiek heroizmo išsivystė 
šiuose jaunuose žmonėse, kuriems visas 
gyvenimas dar buvo prieš akis? Mano 
manymu, jie visi buvo Nepriklausomos 
Lietuvos tikrieji augintiniai, kuriems Lie
tuvos laisvė stovėjo aukščiau už jų pačių 
gyvybes. Tai Vinco Kudirkos varpas juos 
išbudino ir prikėlė, skelbdamas: kelkite, 
kelkite, kelkite!

Partizanai turėjo sudarę griežtą vado
vybę, kuriai ilgą laiką vadovavo Juozas 
Lukša. Jį vadovybė karts nuo karto išsiųs
davo į užsienį susižinojimui. Atsimenu, kai 
Ttibingene gyvenant pasklido neįtikinami 
šnibždesiai, kad čia iš Lietuvos lankosi 
partizanų vadas, kuris net ir susituokė su 
viena lietuvaite studente, o po to vėl grįžo 
į Lietuvą vadovauti tolimesnėm kovom. 
Pasirodo, kad tai būta tiesos. Iš Lukšų 
šeimos žuvo keturi broliai. Man teko su 
Antanu Lukša mokytis vienoj gimnazijos 
klasėj Kaune. Jis atrodė ramus, tylus, rim
tas. Negalėjau nuspėti, kas dedasi jo šir
dyje. Ir jis buvo partizanas, bet jį laiku 
išvežė į gulagą ir taip išgelbėjo gyvybę. 
Keistas paradoksas, kad gulagas gelbsti 
gyvybes... Knygoje taip pat vyrauja parti
zanas Kazimieras Pyplys, partizano slapy
vardis “Audronis”, su kurio seserimi Onute 
Pyplyte aš irgi mokiausi toj pačioj gim
nazijoj. Onutei taip pat teko nukeliauti į 
gulagus, bet ją išgelbėjo jos meninis talen
tas, kada jai, vietoj dirbus šachtose, reikėjo 
piešti įvairiausius prižiūrėtojų portretus.

Mūsų istorijoje partizaninės kovos 
paliks dideles žaizdas. Ar mes jas pakan
kamai įvertinsim ir ar sugebėsim iš jų pa
simokyti?

Baigiant šį pasakojimą, kyla įvairios 
mintys. Gal tai nebus šventvagystė, pa
galvojus, kad Lietuva žino jo tik vieną ke
lią už laisvę: eik ir žūk.

Bet gal mažai tautai reikėtų daugiau 
taupyti savo kraują ir ieškoti kitų pasi
priešinimo kelių, pvz. pasyvaus pasiprie
šinimo. Pažadėk - netesėk, sutik - bet 
nevykdyk. Gal lietuviams reikėtų išmokti 
suktis svetimuose verpetuose, nepraran
dant savo tikslo. Gal.

In memoriam

A■v*A Vaclovas Vikavickas
(1922 - 2004)

Lietingą lapkričio 11 dieną Vacys buvo 
palaidotas senose Maldon kapinėse. Nors 
tame priemiestyje jis jau seniai negyveno, 
bet pageidavo, kad būtų palaidotas tose 
kapinėse. 1948 m. atvažiavęs į Australiją, 
kaip ir daugelis viengungių lietuvių, dirbo 
aukso kasyklų rajone. Vacys liko nevedęs.

Pašlijus sveikatai,paskutiniuosius 35- 
erius metus gyveno slaugos namuose. Ke
lis metus jis gyveno Ararat miestelyje, apie 
120 km nuo Melboumo. Visus 25-erius 
metus (mažiausiai du kart per metus me
tus - per Kalėdas ir Velykas) slaugos 
namuose jį lankė Melboumo Socialinės 
Globos Draugijos narės. Vacys visuomet 

A'uA Antanui Gvildžiui
iškeliavus į amžinybę, reiškiame gilią užuojautą žmonai Onutei, sūnums 

Robertui ir Edvardui bei visiems šeimos nariams.
Geelongo Apylinkės Valdyba

10 metų be
Juliaus Vėteikio

Prisimindamas šį patriotą, darbštų Bendruomenės vei
kėją, “Mūsų Pastogės” redaktorių ir karštą antikomunistą, 
užjaučiu našlę Lizą Vėteikienę - savo pusseserę, gyvenančią 
vieną, be Juliuko, jau dešimtį metų.

Kazys Zdanius

Šia proga skiriu “Mūsų Pastogei” $100.

Padėka
Iš Tėvynės Lietuvos nuoširdžiai dėkojame mūsų tautietėms/tautiečiams ir Sydnėjaus 

Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai už mūsų tetos Mildos Vaškevičienės lanky
mą slaugos namuose ir praskaidrinusiems jos liūdnas paskutiniąsias gyvenimo dienas.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visoms ir visiems mūsų tetą Mildą palydėjusiems į 
paskutinę kelionę š. m. rugsėjo 8 dieną. Nuoširdus ačiū visiems. Dukterėčios:

Jūratė Dasevičienė, Danutė Jatulytė, Jūratė Mockienė

Pranešimas Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gruodžio 19 dieną, 11.30 

vai. St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Kun. Jonas Stankevičius klausys išpažinčių 
nuo 1030 vai. ryto parapijos salės patalpose, nes bažnyčia tuo metu užimta. Galite 
kalbėti lietuviškai ir angliškai.

Kalėdines plotkeles galite gauti pas Danutę Ankienę prie bažnyčios arba užsisakyti 
tek: 9871 2524.

Šv. Kalėdų Bernelių Mišios įvyks šeštadienį, gruodžio 15 dieną, 1130 vai. Kviečiame 
ir laukiame visų religijų Bendruomenės žmonių.

Parapijos Taryba

labai laukdavo jų apsilankymo. Jei būda
vo geras oras, lankytojos jį nusiveždavo į 
parką prie šventiškai paruošto stalo. Jis su 
dideliu malonumu ragaudavo lietuviškus 
patiekalus (silkes, juodą duoną, įvairias 
mišraines ir kt.), Vacys nebuvo labai kal
bus, bet paragintas padainuodavo jaunys
tėje išmoktas dainas, padeklamuodavo 
eilėraščių.

Kapinėse Vacį palydėjo kunigas ir 
nuliūdę jo draugai. Melboumo Soc. Globos 
Draugijos narės pagiedojo “Marija, Mari
ja” ir paskaitė eilėraštį.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vacy.
Rasa Lipšienė

ALB Geelongo Apylinkės metinis 
susirinkimas

ALB Geelongo Apylinkės metinis 
narių susirinkimas įvyko š. m. liepos 18 
dieną. Dalyvavo 30 narių. Buvo pagerbti 
mūsų mirusieji, perskaitytas praėjusių 
metų susirinkimo protokolas, Apylinkės 
Valdybos pirmininko pranešimas, iždi
ninko pranešimas, organizacijų praneši
mai, revizijos komisijos pranešimas. Pro
tokolas ir visi pranešimai susirinkimo buvo 
priimti ir patvirtinti. •

Į Krašto Tarybos suvažiavimą Mel
bourne susirinkimas patvirtino du dele
gatus: dr.E. Reilly ir K.Starinską.

Į ALB Geelong’o Apylinkės Garbės 
narius buvo pasiūlytas ir vienbalsiai susi
rinkimo patvirtintas ilgametis Bendruo
menės veikėjas Vytautas Bindokas.

Ta pačia proga buvo paminėta ir 
Lietuvos Valstybės Diena.

ALB Geelongo Apylinkės V-ba

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

ištisų Pastoge Nr.48,' 5004.121,10,‘ psi.7

Aukos “Mūsų Pastogei” J. Smilgevičius QLD $ 20.00
E. Stankienė QLD $ 10.00 V. Koženiauskicnė VIC $ 25.00
A. Grikšelis VIC $ 15.00 V. ir K. Brazaičiai ir
P. Šiaučiūnas TAS $ 75.00 R. Cesna VIC $100.00
J. Paškevičius TAS $ 15.00 E.D. Bartkevičiai QLD $ 5.00
B. Šikšnius TAS $ 5.00 * * *

V. Vaitkus NSW $ 5.00 anksčiau gautos aukos:
A. Montvidienė NSW $ 5.00 Mrs. Z.Adickas TAS $ 15.00
J. Barila NSW $ 10.00 WBilkus VIC $ 25.00
O. A. Kapočiai NSW $ 15.00 V.Gaidžionis NSW $ 10.00
J. A. Jūragis NSW $ 35.00 VPatupas SA $ 10.00
J. Povilėnas NSW $ 40.00 Dr. FLZdanius VIC $ 20.00
M. Saženienė VIC $ 25.00 ALB Perth
Anonim VIC $135.00 Apylinkės Valdyba WA $ 20.00
E Sodaitis VIC $ 25.00 Mrs. G.Pasiczynskyj SA $ 35.00
Mrs. L O’Dwyer VIC $ 10.00 R.Cėsna VIC $ 50.00
M. Sodaitienė VIC $ 20.00
V. Jonušys NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
E.Maigan- “Mūsų Pastogės” administracija
Marganavičius VIC $ 15.00 _
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KHM Primename Canberros Lietuvių Bendruomenės
PViyIMA, Sąjungos nariams, kad

BITA Kalėdinis
pobūvis

įvyks sekmadienį, gruodžio 12 dieną,130 vai.p.p., Federal 
Golf Club, Red Hill. Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283 
iki gruodžio 8 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

et 1 V

LSS Dainučio - Krauso
Rajoninė Skautų Stovykla
Kur: GUei! Pa*. Seoul Carrp. Gembrcok V-Ctoiu
Kada: S&j&o 2-9 2C05

Svečių Diena • Pirmadieni# Sauelo 3-čia 2W5
Svečiai kviečiami po petų pasimelsti. [ parados lygi >r į laužo užkūnmą.

Stovyklautojų kainos (su GST)
Pirmas šeimos naiys $160
Antras šeimos narys $130
Trečias šeimos narys $100
Ketvirtas r tekesnis Šurnos narys

Skambinkite del daugau informacijas:
Antanas Pcojs (08) 82943607 arba 0408 282

Melburnas vx Dana lymkienė (03) §848 5663
SytHjuj* ps. Arvyd Zduoba (02)99809004

Žemėlapis. wvrw4kaulasau$tralU.ofg

13$ - Krauw KaoMetas

“Mūsų Pastogės” loterija
“M.P.” loterijos bilietukuose buvo pažymėta, kad laimingųjų prizų traukimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 12 dieną.
Dabar patiksliname: loterijos traukimas įvyks sekmadienį, gruodžio 12 

dieną, 3 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Klubo Dirgaus metu.
“M.P.” inf.

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.

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.

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 VALANDA-HAPPY HOUR-5-6val.P.P.

Skaityk. “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] 
website can be found at: 

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

Kūčios - gruodžio 24 dieną, 730 vai. vakaro.
Kaina suaugusiems - $25, jaunimui nuo 12 iki 18 metų - $20, 

vaikams iki 12 metų - veltui.
Vietas prašome užsisakyti Klubo Raštinėje iki gruodžio 19 dienos.

“Pasaulio Lietuvio” skaitytojų dėmesiui
Maloniai kviečiame pratęsti “Pasaulio Lietuvio" prenumeratą 2005 metams. Kaip 

žinote, “Pasaulio Lietuvio” redagavimas ir spausdinimas buvo perkeltas į Punską. Dabar 
jus lanko Punsko lietuvaičių Živilės Makauskienės ir Adonos Janušonytės gražiai ir 
rūpestingai išleistas žurnaslas.

Gerai žinome, kad žurnalas neišsilaikytų be Jūsų moralinės ir finansinės paramos, 
todėl prašome ir toliau jį prenumeruoti. Iš anksto esame dėkingi už jūsų aukas ir laukia- 
menaujų skaitytojų. Prašome atkreipti dėmesį į skolas.

Žurnalo kaina metams Australijoje - JAV $30 arba AU $42.
Australijos skaitytojai prenumeratą prašomi siųsti Antanui Kramiliui, 83 Queen 

Street, Canley Heights, NSW 2166. Asmeniniai čekiai turi būti išrašyti “Pasaulio 
Lietuvis”, Money Orderiai - “A.Kramilius”.

Antanas V. Kratnilius

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus j

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

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

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

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@senet.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.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Mūsų Pastogė Nr. 48, 2004.12.10, psi. 8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
http://www.slic.org.au
mailto:info@slic.org.au
mailto:jvabolis@senet.com.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0001
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0002
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0003
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0004
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0005
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0006
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0007
	2004-12-10-MUSU-PASTOGE_0008

