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Nauja Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
“Kovas” Valdyba

Domėtis A. Brazausko šeimos verslu 
nėra nusikaltimas

Šių metų spalio 16 <1. įvykusiame Sydnėjaus sporto klubo “Kovas” narių susirinkime 
tavo išrinkta nauja Valdyba (žiūr. nuotr. viršuje). Pirmoje eilėje iš kairės: Rita Kas- 
peraitytė (sekretorė), Anna Šcpokas (iždininkė), Louise Šliogeris. Antroje eilėje iš kai
lis: Petras Burokas, Gediminas Sauka (vicepirmininkas), Vytautas Burokas (pirmi- 

’ įtakas) ir Antanas Bražclis. Plačiau apie susirinkimų skaitykite MP psl. 6.

Lietuvos įvykių apžvalga
SmiUuIIu * “*

Po pusantros darbo dienos trukusių 
svarstymų Generalinė prokuratūra nu
sprendė atmesti Premjero Algirdo Bra
zausko skundą, kuriame jis prašė pradėti 
ikiteisminį tyrimą dėlTėvynės sąjungos pir
mininko Andriaus Kubiliaus ir kai kurių 
kitų opozicijos narių pareiškimų, kuriuos 
jis pavadino šmeižtu.

Prokuratūra pareiškė, kad Ministrui 
Pirmininkui skirta kritika neperžengė 
leistinų ribų.

Premjeras į Generalinę prokuratūrą 
kreipėsi penktadienį, spalio 21 d. Savo 
skunde ABrazauskas nurodė esąs įsiti
kinęs, kad konservatorių veikla kenkia 
Lietuvos įvaizdžiui, taip diskredituojama 
valstybės vykdomoji valdžia.

Tuo tarpu konservatoriai, kaipaaiškėjo, 
kad Premjeras kreipėsi į prokuratūrą, 
pareiškė, kad ABrazauskas tokiu būdu 
bando spausti juos, kad nebūtų bandomas 
tirti Brazauskų šeimos verslas.

Tėvynės sąjunga pastarosiomis savai
tėmis viešai suabejojo ABrazausko šeimos 
verslo skaidrumu. Konservatoriai surinko 
42 parlamentarų parašus po nutarimo 
projektu dėl laikinosios komisijos suda
rymo, kuri ištirtų Premjero šeimos verslo 
sostinės viešbutyje “Crowne Plaza Vilnius” 
aplinkybes.

Iniciatoriai siūlo įpareigoti komisiją 
ištirti buvusio “Draugystės” viešbučio 

privatizavimo aplinkybes ir įvertinti, ar 
vykstant privatizavimo procesui nebuvo 
pasinaudota tarnybine padėtimi siekiant 
privačių asmenų naudos. Dabar beveik 
visos viešbučio akcijos priklauso Prem
jero žmonai Kristinai Brazauskienei ir jos 
sūnui. Spaudoje sakoma, kad atnaujinto 
viešbučio vertė esanti apie 50-70 mln litų.

Pagrindinis motyvas, dėl kurio Gene
ralinė prokuratūra atmetė A. Brazausko 
skundą, buvo ta, jog įstatymai toleruoja 
aštresnes politikų nei privačių asmenų 
diskusijas ir kritiką. “Tiek Ministras Pirmi
ninkas, tiek Seimo narys Andrius Kubi
lius yra politikai, kitaip tariant, viešieji 
asmenys, ir jų politinės diskusijos kritika 
gali būti daug aštresnė ir platesnė nei 
privačių asmenų”.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bei 
Europos žmogaus teisių teismas yra nu
statę, kokia kritika gali būti reiškiama 
politikų ir kitų viešųjų asmenų atžvilgiu. 
Susiklosčiusi praktika leidžia viešuosius 
asmenis kritikuoti daugiau nei privačius.

Kitas motyvas, kuriuo remdamasi pro
kuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyri
mą, yra Andriaus Kubiliaus statusas. 
Seimo narys A.Kubilius Premjero skunde 
įvardijamas kaip įtariamasis. TUo tarpu 
ikiteisminis tyrimas Seimo nario atžvil
giu pagal Konstituciją gali būti pradėtas tik 
gavus parlamento sutikimą. □

Ukrainos 
konsultacijos 

Vilniuje
(ELTA). Vilniu

je prasidėjo neofi
cialios aukšto lygio 
NATO ir Ukrainos 
konsultacijos, ku
riose buvo nubrėžtos 
Ukrainos kelio į Al
jansų gairės, padė

siančios jai sėkmingiau reformuoti gyny- 
tos sektorių ir geriau pasirengti narystei.

] renginį atvyko 31 delegacija-Aljan- 
0 šalių, Ukrainos, NATO, vadovaujama 
;en. sekretoriaus Jaap de Hoop Scheffer, 
turis pirmininkavo konsultacijoms.

Konsultacijose dalyvavo 10 gynybos 
ministrų, tarp jų - JAV gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld, 18 viceministrų 
arba valstybės sekretorių, kitų aukštų pa
reigūnų, šalių nuolatinių atstovų prie 
NATO. Iš viso dalyvavo 320 aukšti) pa
reigūnų, tarp jų - 240 svečių iš užsienio. 
Jaunimas iš Rytų Europos apie 

savo vaidmenį NATO
(ELTA). Spalio 23 Vilniuje prasidėjo 

tarptautinė konferencija, kurioje Rytų 
Europos šalių jaunimo organizacijų 
atstovai diskutavo apie NATO santykius 
su šio regiono šalimis bei Aljanso popu
liarinimą.

Konferencija “Rytų Europos jaunimo 
organizacijų vaidmuo NATO viešojoje 
diplomatijoje” vyko spalio 23-25 dienomis 

- tuo pačiu metu, kaip ir Vilniuje sureng
tos aukšto lygio NATO bei Ukrainos 
konsultacijos. Renginį organizavo Lietu
vos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

Renginyje dalyvavo apie 40 jaunimo 
organizacijų lyderių iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Moldovos ir Rusijos. Konferenciją LiJOT 
organizavo kartu su Užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijomis bei NATO 
Viešosios diplomatijos padaliniu.

1992 metais įkurta LiJOT vienija pus
šimtį nacionalinių jaunimo organizacijų 
ir regioninių jaunimo organizacijų sąjungų.

JAVparama
(ELTA). Siekdama, kad NATO oro 

policijos misija Baltijos valstybėse taptų 
nuolatine ir Aljanso kariai reaguotų ne tik 
j oro erdvės pažeidimus, bet ir į karinių 
orlaivių skrydžius, Lietuva sulauks JAV 
paramos.Tokią viltį krašto apsaugos mi
nistrui Gediminui Kirkilui suteikė spalio 
23 d. įvykęs pokalbis su JAV gynybos sek
retoriumi Donald Rumsfeld.

“Viena išvada jau aiški - Lietuva turi 
sustiprinti savo radarų sistemą”, - vėliau, 
po susitikimo su Prezidentu Valdu Adam
kumi surengtoje spaudos konferencijoje, 
sakė D. Rumsfeld. Anot jo, NATO ketina 
ateityje detaliau išnagrinėti šį incidentą ir 
padaryti kai kurias išvadas.

Per gynybos sekretoriaus ir ministro 
pokalbį, kuris esą vyko “šiltoje atmos
feroje”, taip pat buvo aptartos tarptautinės 
operacijos Irake ir Afganistane, krašto
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Paskelbė “Draugystės” užkulisius
Tęsiantis ginčams dėl “Mažeikių naf

tos” akciji) perpardavimo, kilo įtarimas, 
kad “Lukoil Lietuva” vadovo Ivano Palei- 
čiko šeima buvo finansiškai susijusi su da
bar Algirdo Brazausko šeimos nariams pri
klausančiu viešbučiu “Crowne Plaza Vil
nius” (anksčiau prestižinė “Draugystė”). 
Premjerui Algirdui Brazauskui įsižeidus, 
kad norima per Seimą ištirti šio viešbučio 
privatizavimą, “Lietuvos rytas” išspaus
dino straipsnį, kuriame Premjerui “prime-, 
narni” viešbučio istorijos užkulisiai.

Pasak “Lietuvos ryto”, A. Brazauskas 
iki šiol tikino, jog jis neturi nieko bendra 
su žmonos Kristinos Brazauskienės valdo
mo viešbučio sandoriais. Nors su ja (buvu
sia K. Butrimiene) A. Brazauskas susituo
kė tik 2002 m., visgi jų artima pažintis tru
ko jau daugelį metų.

Kaip “Lietuvos rytui” pasakojo artimi 
ekspremjero Adolfo Šleževičiaus aplin
kos žmonės, prieš 11 metų tuometinis Pre
zidentas A. Brazauskas A. Šleževičiui yra 
prisipažinęs, kad jo galimybė galutinai už
kariauti K. Butrimienės širdį - suteikti jai 
viešbučio “Draugystė” direktoriaus parei
gas. Prezidentas A. Brazauskas esą to at
kakliai siekė. Tačiau A. Šleževičius tam 
priešinosi. Galų gale A. Brazauskui ir A 
Šleževičiui pavyko rasti kompromisą.

1994 tn. kovo 25 d. Vyriausybė priėmė 
potvarkį, kuriuo Vilniaus svečių aptarna
vimo firma “Draugystė” ir Palangos poil
sio namų “Baltija” korpusas “Auska” buvo 
perduotos valdyti Prezidentūrai Tai ne tru-

Kristina Brazauskienė (buvusi Kristina 
Butrimienė).

kus padėjo išsipildyti senai K. Butrimienės 
svajonei tapti “Draugystės” direktore. Pa
gal tuomečius įstatymus, įmonių vadovus 
galėjo skirti tik jų steigėjai - šiuo atveju 
Prezidentūra.

Prieš tai dabartinė Premjero žmona be 
jokio konkurso jau buvo įkėlusi koją į Pre
zidentūrą, kur viešbučio “Draugystė” res
torano padalinys šeimininkavo kavinėje ir 
rengė aukštų svečių priėmimus.

Tolesnis šios istorijos etapas buvęs 
“Draugystės” privatizavimas. 1995 metų
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pa'S'Js Trumpai iš visur Gintaras Petrikas ir EBSW - vėl dėmesyje

♦ Spalio 24 d. 
Lenkijos rinkimi
nė komisija oficia
liai paskelbė, kad 
Lenkijos prezi
dento rinkimus 
laimėjo konserva
torių kandidatas 
Lech Kaczynski. 
Jis pakeis dabar
tinį prezidentą

Aleksander Kwasniewski, šias pareigas 
ėjusį dešimtį metų. Naujai išrinktojo pre
zidento identiškas dvynys brolis Jaroslaw 
Kaczynski yra “Teisės ir teisingumo” par
tijos lyderis. Ši partija prieš mėnesį laiko 
laimėjo Lenkijos Seimo rinkimus, įveikusi 
prieš tai dominavusius socialdemokratus.
♦ Spalio 26 d. palestinietis Hassan Abu 
Zeid susisprogdino žmonių pilnoje tur
gaus aikštėje Hadera mieste Izraelyje, 
užmušdamas 5 žmones, sužeisdamas 30 
kitų. Jis buvo palestiniečių Islamic Jihad 
organizacijos narys. Izraelis kaltina pa
lestiniečių vadovybę, kad ji nesiima rimtų 
žygių sustabdyti kovos organizacijų tero
ristinių veiksmų, pasitenkindama nieko 
neatsiekiančiomis derybomis su šių orga
nizacijų lyderiais. Izraelio karo aviacija 
reagavo į susisprogdinimą, pakartotinai 
puldama palestiniečių raketų bazes ir kitus 
kovos organizacijų židinius Gazos ruože.
♦ Spalio 26 d. Irano prezidentas Mah
moud Ahmadinejad, kalbėdamas 3000 
studentų auditorijai konferencijoje Tehe
rane, išreiškė įsitikinimą, kad Izraelis turi 
būti nušluotas nuo žemėlapio. Šį prezi
dento pareiškimą pasmerkė Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba bei daugelis pa
saulio lyderių, kurie ir taip yra susirūpinę 
dėl Irano siekimo išvystyti branduolinės 
energijos technologiją. Irano vyriausybė 
pareiškė, kad ji pildys įsipareigojimus 

Jungtinių Tautų organizacijai ir pati 
nepradės agresyvių veiksmų prieš Izraelį.
♦ Po ilgesnių pasitarimų, spalio 29 d. 
Indija ir Pakistanas susitarė, kad žemės 
drebėjimo nusiaubtame Kašmire penkiuo
se pasienio punktuose bus atidalyta kraštą 
skirianti siena laisvam praėjimui. Tuo bus 
galima padėti susisiekti su žemės drebėji
mo atskirtomis bendruomenėmis ir gelbė
ti išlikusius žmones, kuriems dabar gręsia 
mirtis nuo šalčio ir bado.
♦ Pogrindinė pakistaniečių organizacija, 
siekdama sutrukdyti susitarimą tarp Indi
jos ir Pakistano, spalio 29 d. išsprogdino 
tris bombas Indijos sostinėje New Delhi. 
Dvi bombos sprogo rinkose, pilnose žmo
nių, apsiperkančių prieš Hindu religinį Di- 
wali festivalį. "Trečioji bomba sprogo auto
buse miesto pramoniniame priemiestyje. 
Nuo sprogimų žuvo 61 žmogus, sužeista 
bent 188. Sprogimus suplanavusi “Islamo 
revoliucinė gnipė” giriasi, kad ji ruošia dau
giau panašių teroro veiksmų.
♦ Spalio 29 d. iš pareigų atsistatydino 
įtakingas JAV viceprezidento Dick Cheney 
štabo viršininkas Lewis Libby, JAV fede
ralinio prokuroro Patrick Fitzgerald for
maliai apkaltintas po priesaika davęs 
melagingus parodymus. Šis apkaltinimas 
yra dviejų metų prokuratūros tyrimų vai
sius. Lewis Libby, kuris yra ir prezidento 
George W. Bush vienas iš pagrindinių 
valstybės saugumo patarėjų, yra įtariamas 
2003 m. liepos mėnesį atskleidęs viešumai 
C1A agentės tapatybę. Tai jis daręs, kad 
pakenktų jos diplomatui vyrui, kritikavu
siam prezidento George Bush adminis
tracijos skelbiamas Irako karo priežastis.
♦ Ši savaitė buvo nelaiminga JAV
prezidentui George W. Bush. Spalio 27 
dieną jo nominuota kandidatė į Aukš
čiausiąjį teismą - Harriet Miers atsiėmė 
savo kandidatūrą. q

JAV [zis Angeles federaliniame ka
lėjime kalintis ir ekstradicijos į Lietuvą 
laukiantis buvęs EBSW grupės preziden
tas Gintaras Petrikas parašė atvirą laišką 
Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui. Jis 
laiško kopiją atsiuntė ir „Lietuvos rytui“.

G.Pctrikas šiame laiške vėl pakartojo 
norą prade ti derybas su Lietuvos valdžios 
institucijomis ir joms suteikti vertingos 
informacijos apie kadaise vienu galin
giausių laikyto EBSW koncerno žlugimą 
bei su juo susijusius korumpuotus parei
gūnus.

Lietuvos teisėsauga G.Petriką kaltina 
EBSW grupės turto pasisavinimu ir dau
giau kaip 80 milijonų litų Lietuvos gyven
toji; indėlių iššvaistymu.

Laišką parašęs G.Petrikas tvirtina ne
siruošiantis prašyti sau mažesnių bausmių 
ar kitų lengvatų, nes yra įsitikinęs, kad 
teisme jam pavyks įrodyti, jog Lietuvoje 
nusikaltimų nepadarė. „Pagrindinis mano 
reikalavimas -saugumo garantijos man ir 
mano šeimai dar prieš mums patenkant į 
Lietuvą“, - pabrėžia buvęs EBSW vadovas.

Rašydamas Prezidentui G.Pctrikas 
prisiminė praeitį. Jis pareiškė, kad apie 100 
įmonių valdžiusi EBSW grupė buvo 
sužlugdyta Vidaus reikalų ministerijos 
rankomis. Jo nuomone, didžiausias smū
gis buvo suduotas, kai prasidėjus Kauno 
holdingo kompanijos (KHK) problemoms 
ministerija neteisėtai areštavo kitų EBSW 
grupės bendrovių - nepriklausomų juri
dinių vienetų sąskaitas bei turtą.

G. Petrikas teigia jau tuomet turėjęs 
faktų apie politikus ir valdžios atstovus, 
kurie buvo įsivėlę j EBSW žlugdymo ak
ciją. „Todėl per oficialius teisėtvarkos at
stovus bei televiziją pareiškiau, kad pla
nuoju pateikti informaciją, kuri paremta 
įrodymais apie aukščiausio lygio politikų 
bei valdžios atstovi; korupciją ir kitą jų 
nelegalią veiklą“. - laiške rašo jis.

Bet po to esą prasidėjo nemalonumai. 
1996 metų vasarą jis buvo suimtas ir ap

kaltintas, kad iš Valstybinio komercinio 
banko pasisavino pinigus. Jis teigia, kad 
jau išėjęs į laisvę, 1997-ųjų balandžio 
mėnesį, iš patikimų šaltinių sužinojęs, kad 
jį ketinama nužudyti, todėl nutarė sku
biai bėgti iš Lietuvos. „Dėl to praradau ne 
tik visą savo turtą, bet ir galimybę apsi
ginti nuo man keliamų kaltinimų“. - 
skundžiasi jis.

Savo atvirame laiške G.Pctrikas prašo 
V.Adamkaus įsigilinti į šią situaciją bei 
inicijuoti atitinkamų struktūrų darbą, 
kurios parengtų teisinius derybų ir garan
tijų užtikrinimo pagrindus. „Iš anksto 
nuoširdžiai dėkoju ir telaimina jus Dic- 
vas“,-savo laiška Prezidentui baigia buvęs 
EBSWvadovas. ‘

♦ ♦ ♦
Laikinosios Seimo komisijos koncer

no EBSW veiklai tirti pirmininko pava
duotojas Kazys Starkevičius Žinių radijo 
laidoje teigė, kad Gintaras Petrikas EBSW 
byloje-ne pagrindinis veikėjas: „Petrikas 
turėjo labai stiprų užnugarį. Jo išsilavini
mas. ekonominės žinios negalėjo jam leisti 
tiek privatizuoti įmonių ir po to sužlug
dyti jas. Už G.Petriko stovėjo stipresnės 
jėgos,“- kalbėjo K.Starkevičius.

Nenorėdamas įvardyti užnugario, jis 
pasakė tik tai, kad „visi pareigūnai, kuriuos 
kviečia komisija į apklausas, yra susiję su 
EBSWklestejimu. Eilėje dar laukia buvęs 
ministras pirmininkas AŠleževičius, da
bartinis Premjeras ABrazauskas. taip pat 
kviečiamas AAbišala,“ - teigė K.Starkevi- 
čius. Anot jo, nusižengę pareigūnai atsa
komybės neišvengs, mat komisija ketina 
siūlyti juos neeilinei atestaci jai.

Kazys Starkevičius taip pat teigė, jogko- 
misijai pavyko išsiaiškinti, kas buvo EBSW 
koncerno akcininkai. Jis pridūrė, kad jei 
Prezidentas Valdas Adamkus būtų turėjęs 
tą akcininkų sąrašą, jis nebūtų skyręs 
„darbiečio“ Gintaro Furmanavičiaus 
vidaus reikalų ministru. Dėlšio asmens yra 
suabejoję ir kiti. □

Lietuvos įvykių apžvalga Prezidentas reikalaus apsisprendimo
Atkelta iš 1 psl.
apsaugos sistemos biudžetas, Ukrainos ir 
NATO santykiai.

Rugsėjo 15 d. įvykusi Rusijos naikin
tuvo katastrofa Lietuvos pareigūnus ir 
politikus paskatino vis garsiau kalbėti, kad 
Baltijos šalių oro policijos misija turėtų 
tapti nuolatine. Nuo spalio pradžios Balti
jos šalių oro erdvės kontrolės misiją perėmė 
JAV kariai su F-16 “Fighting Falcon” 
naikintuvais. Anksčiau Baltijos šalių oro 
erdvę yra saugoję Belgijos. Danijos, Didž. 
Britanijos, Norvegijos. Olandijos ir Vok
ietijos kontingentai Nuo 2006 m. pradžios 
misiją iš amerikiečių perims lenkai, po jų 
Zokniuose įsikurs turkai, ispanai ir belgai.
D. Rumsfeld: Irake tarnaujantys 

lietuviai didžiuosis
(ELTA). Lietuva pati turėtų nuspręsti, 

ar išvesti savo karius iš Irako, teigia Vil
niuje viešėjęs JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld. Jo teigimu, prie tarp
tautinės operacijos prisidėję kariai po ke- 
lerių metų didžiuosis savo darbu.

Krašto apsaugos ministerijos pateikia
mais duomenimis, šiuo metu tarptauti
nėse taikdariškose operacijose dalyvauja 
apie 260 Lietuvos karių, didžioji dalis - 
Irake ir AfganistaneJAV vadovaujamoje 
karinėje operacijoje Irake šiuo metu da
lyvauja penkios Lietuvos misijos.

Šeši kariškiai tarnauja Lenkijos vado
vaujamos daugianacionalinės divizijos 
štabe, penki kariškiai - Didž. Britanijos 
vadovaujamos daugianacionalinės divizi
jos štabe Basrojc, du - daugianacionali
nių pajėgų štabe Bagdade.

53 karių būrys LITCON-5 iš Lietuvos 
—------------------------------------------------------ Ja, ELTA, BNS, LGTHCir “Bernardinai".
Mūšų Pastogė Nr.‘ 4Š,'-200’5'J1.02‘-‘psl' 2...........

didžiojo kunigaikščio Algirdo mechani
zuotojo pėstininkų bataliono tarnauja Da
nijos bataliono sudėtyje prie Basros. 
Lenkijos atsakomybės rajone 49 karių 
L1TDET-4 būrys iš Didž. kunigaikštienės 
Birutės motorizuotojo pėstininkų bata
liono tarnauja Lenkijos divizijos sudėtyje 
AlHilos mieste.

Jau trejus metus Lietuvos karo medikai 
dalyvauja Eurokorpuso vadovaujamoje 
tarptautinėje taikos operacijoje Afganista
ne Tarptautinių saugumo paramos pajėgų 
(angį. - International Security Assistance 
Force, 1SAF) sudėtyje. Šiuo metu du Lie
tuvos karo medikai tarnauja Afganistane 
Vokietijos vadovaujamoje karo lauko 
ligoninėje Kabule.

Pavasarį Lietuva pradėjo vadovauti Af
ganistano Goro provincijos atkūrimui. Ši 
misija Lietuvai yra vienas didžiausių 
tarptautinių projektų. Provincijos atkūrimo 
grupės veikloje taip pat dalyvauja JAV, 
Didžiosios Britanijos ir Danijos kariai, 
Islandijos savanoriai, Lietuvos civiliai 
pareigūnai.

Šios grupės pagrindinės užduotys - 
stiprinti Afganistano valdžios įtaką Goro 
provincijoje, padėti vietinėms saugumo 
struktūroms kurti saugią aplinką ir sta
bilumą, sudaryti tinkamas sąlygas pro
vincijai ir valstybei atkurti tarpininkau
jant ir skatinant įvairių valstybinių ir 
nevyriausybiniij organizacijų veiklą 
provincijoje.

Nepaisant gana dažnų išpuolių, kol kas 
nė vienas Lietuvos karys šių misijų metu 
nebuvo sužeistas ir nežuvo.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

(ELTA). Grįžęs iš Londono. Preziden
tas Valdas Adamkus artimiausiu metu 
pareikalaus valdančiąją koaliciją suda
rančių partijų atsakymo, ar jos pasiryžu- 
sios toliau dirbti kartu. Priešingu atveju 
Vyriausybė esą turėtų atiduoti savo įga
liojimus. Anot jo, aukščiausi šalies poli
tikai negali “žaisti valstybės padėtimi”.

Todėl jis neigiamai įvertino tai, kad val
dančioji dauguma gali iširti neišsprendusi 
nemažai svarbių klausimų: nepatvirtinusi 
kitų metų biudžeto, neišsprendusi naftos 
perdirbimo bendrovės “Mažeikių nafta” 
pardavimo klausimo. “Man reikalingas aiš
kus ir tvirtas atsakymas - ar koalicija pa
jėgi dirbti ir vykdyti savo įsipareigojimus 
Vyriausybės lygyje. Šito atsakymo reika
lausiu tučtuojau, artimiausiame susitiki
me. (...) Nenoriu prognozuoti viena ar kita, 
ieškoti kaltininkų. Tačiau tokia padėtis 
netoleruojama ir turi būti išspręsta 
artimiausiu metu”, - pabrėžė Prezidentas.

Paskelbė “Draugystės”...
Atkelia iš 1 psl.
balandį Vyriausybė leido parduoti 30% šio 
sostinės viešbučio akcijų. Tačiau šie reika
lai užstrigo, nes 1996 m. pradžioje A. Bra
zauskas atstatydino A. Šleževičiaus Vyriau
sybę. Jį pakeitęs Mindaugas Stankevičius 
premjero poste buvo labai trumpai - po 
triuškinančios pergalės Seimo rinkimuose 
į valdžią atėjo konservatoriai 1996 m. pa
baigoje premjeru vėl tapo Gediminas Vag
norius. “Tas objektas priklauso Preziden
tūrai, todėlpagal įstatymus ji pati privalo 
parengti privatizavimo programą”. - kalbė
damas su “Lietuvos rytu” prisiminė G. Vag
norius. Tuomet K. Butrimienė nusipirko

Kaip jau buvo skelbta, V. Uspaskich 
pareiškė, esą Darbo partija svarsto naujo 
Premjero kandidatūrą, ir neslėpė turįs 
ambicijų formuoti naują Vyriausybę arba 
šaukti pirmalaikius Seimo rinkimus.

“A. Brazauskas pridarė nemažai klai
dų per metus. Už tas klaidas mane jau bū
tų dešimt kartų nuėmę ir pastatę atgal. 
Jam tai nueina kaip vanduonuo žąsies”, - 
sakė V. Uspaskich.

Krašto apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas teigė, jog jei Premjerui vis dėlto 
tektų pasitraukti, jo vadovaujama partija 
pasitrauktų į opoziciją ir nedalyvautų 
derybose dėl naujos Vyriausybės sudarymo.

Koalicinėje keturių partijų Vyriausybė
je Premjero ir 5 ministrų postai priklauso 
Brazausko socialdemokratams, 5 ministn; 
postus turi ir Uspaskich “darbiečiai”, 2 
ministrus yra delegavę Paulausko social
liberalai, 1 - Prunskienės Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų sąjunga. □

ketvirtadalį leistų parduoti viešbučio ak
cijų ir žengė dar vieną žingsnį, kad taptų 
tikrąja “Draugystės” šeimininke.

Šiuo melu jai priklauso 51% “Crownc 
Plaza Vilnius” akcijų, o beveik visos liku
sios -jos sūnui.

“Lietuvos rytas” priduria, kad “visi šie 
sklandus sandoriai buvo primiršti. Natū
ralu, kad to nelinkęs prisiminti ir A Bra
zauskas. Tačiau Prmjerui, atrodo, gali tek
ti gaivinti atmintį ir pačiam aiškintis spe
cialiajai Seimo komisijai, kurią siekia su
daryti konservatoriai. Opozicijos ryžtas 
iki galo ištirti “Crowne Plaza Vilnius” is
toriją dar labiau sustiprėjo, kai Generalinė 
prokuratūra atmetė A Brazausko skundą 
dėl galimo apšmeižimo". □
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I Bendruomenės baruose
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

Sąjungos metinis susirinkimas
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

^jungos metinis susirinkimas įvyko sek- 
nadienj, spalio 23 dieną Bendruomenės 
tūstinėje, Canberros priemiestyje Hackett. 
Susirinkimui pirmininkavo Viktoras 
Martišius.

Susirinkimo pradžioje tylos minute bu- 
opagerbti bendruomenės mirusieji. Dar
botvarkėje nustatyta tvarka, pranešimus 
padarė pirmininkas Viktoras Martišius ir 
ždininkas Romas Katauskas beikai kurių 
lietuviškų organizacijų atstovai. L. Budzi- 
nauskas Ramovėnų vardu pakvietė visus 
dalyvauti Kariuomenės Šventės minėjime, 
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 20 die
tą, 2 vai p.p. Revizijos Komisijos pirmi
ninkas Jonas Mockūnas pranešė apie kai 
birių organizacijų sąskaitybą.

Susirinkime dalyvavo 28 Bendruo
menės Sąjungos nariai - tad nebloga dalis 
mažos, bet aktyvios lietuvių bendruome
nės Canbcrroje. Protokolą rašė Barbara 
Šilinis, gi lietuviškus pranešimus skaitė 
Sigita Gailiūnaitė.

Valdybos rinkimai praėjo labai sklan
džiai - visų dalyvių pasitenkinimui. Val
dybos nariai sutiko eiti savo pareigas ir 
tekančiais metais, tad. niekam neprieš-

Itaraujant. Valdyba buvo vėl išrinkta 
Jricnbalsiai

į g

: dr. Algimantas Kanada ir Canberros Liet. 
Bendruomenės S-gos Valdybos pirm. Viktoras Martišius.

Savo pranešime pirmininkas Viktoras 
Martišius apžvelgė praėjusių metų veik
lą. Santraukoje jis pažymėjo, kad per 
praėjusius 12 mėnesių Valdyba suren
gė Sąjungos nariams Kalėdinę iešminę 
“Federal Golf Club” patalpose, sausio 15 
d. - “Sutaro” koncertą Lenkų Klubo 
patalpose, vasario 23 d. - rekolekcijas, 
kurias pravedė kun. Julius Sasnauskas, ką 
tik atvykęs iš Lietuvos.

Valdyba taip pat suorganizavo keletą 
minėjimų su vaišėmis, būtent:

* Nepriklausomybės Šventės minėji
mą (vasario 26 d.) “Canberra Club” pa
talpose. Jame menine dalį išpildė solistai 
iš Sydnėjaus - Vilija Burneikytė ir Gary 
Penhall, akompanuojant gabiam pianistui 
Wojciech Wisniewski, kuris taip pat išpil
dė dalį programos.

* Trėmimų minėjimą (birželio 12 d.) 
kartu su latviais ir estais.

* Valstybės Šventės minėjimą (liepos 31 
d.) “Canberra Club” patalpose. Jame 
paskaitą skaitė Algis Bučinskas. Po pa
skaitos sekė koncertas, kuri išpildė Rita 
Mačiulaiticnė ir Birutė Kymantienė. ta 
proga atvykusios iš Melbourne. Pažymė
tina. kad “Canberra Club” yra pačiame 
miesto centre. Tai seniausias, gerai žino
mas klubas Canbcrroje. Praėjusių metų

pabaigoje Melbourne įvy
kusiame AI ,B Krašto Ta
rybos suvažiavime daly
vavo Valdybos pirminin
kas Viktoras Martišius, 
Rasa Mauragienė irdr. 
Algimantas Kabaila.
Metų bėgyje Valdyba fi
nansiškai parėmė kai ku
rias organizacijas bei kai 
kuriuos asmenis: “I ,ietu- 
vių namus”Vilniuje. “Orc- 
mus” Vilniuje. Pasiuntė 
premiją geriausiai baigu
siam Gen. Jono Žemaičio 
akademiją kariūnui. Parė
mė “Sutarą”. Skyrė premi-

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Metinis susirinkimas. Bendras vaizdas.

J
i Ii

Iš kairės: Romas Šilinis, Barbara Šilinis (Canberros Liet. Bendruomenės Sąjungos 
Valdybos sekretorė) ir Tadas Žilinskas (renginių fotografas).

ją lietuvių meno parodoje AI D Melbour
ne. Taip pat parėmė “Mūsų Pastogę” ir dr. 
Algimanto Taškūno knygą apie lietuvių 
kalbos mokymą Australijos universite
tuose. Parėmė “Židinį”; Canberros “Ra
movę” bei “Paguodą”. Baigdamas pirmi
ninkas išreiškė padėką Valdybos nariams 
Barbarai Šilinis. Romui Katauskui. I aimai 
Žilinskienei ir Sigitai Gailiūnaitei už jų 
darbą per paskutinius 12-ką mėnesių.

Kaip ir visad, iždininko pranešimas 
buvo rūpestingai paruoštas, oficialiai pa
tikrintas “Chartered Accountants” ir prieš 
susirinkimą išspausdintas, gi susirinkime 
išdalintas dalyviams. Pranešimas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Po susirinkimo dalyviai pasivaišino 
vynu, kava ir gausiais užkandžiais, ku
riuos. kaip ir kitomis progomis, Valdybos 
vardu užsakė Laima Žilinskienė. a.k.

“Pavasario Aidai”
Algis Bučinskas

Su pavasario saule atgimsta gamta, 
sprogsta pumpurai, skleidžiasi žiedai, 
čiulba paukščiai jaunos poros lipdo liz
dus... Numetęs žieminę aprangą, atsise
gęs pakaklės “guzikus”, broluži, tik imk ir 
trauk dainą.

Ką reiškia atšilęs oras: žmonės drąsiau 
kelia koją iš namų, nebūkštauja šaltų vė
ją. Tai ir prisirinko pilna salė matytų, se
niai matytų ir niekada nematyti) tautiečių. 
Tai paskutinis choro “Daina” renginys 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo patalpose. Mes 
sydnėjiškiai. kaip ir kiti šio krašto lietu

ti kairės: choro “Daina” vadovė Birutė 
Aleknaitė ir Vilija Burneikytė.

Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka. 

viai, sugebėjome pastatyti šiuos namus. 
Vargo žmonės.dėjo sunkiai uždirbtą grą- 
šį suprasdami lietuviškų namų svarbą, 
tikėdamiesi, kad tai padės jiems išlaikyti 
savo tautiškumą, vildamiesi, kad vėliau ir 
jaunoji karta noriai tęs jų pradėtą darbą. 
Deja taip neįvyko ir šiandien mes jau 
sakome SUDIE. Dėka choro vadovės 
Birulės, surengusios tikrai gerą ir nuo
taikingą paskutinį šiame Klube koncertą, 
išsigelbėjome nuo verkšlenimo.

Ar tai Klubo šermenys, ar tai mūsų 
suaktyvėjęs choras sutraukė tiek žmonių, 
kaip per LR Prezidento apsilankymą. 
Atrodo, kad choras, suorganizavęs du 
pagirtinus koncertus: “Kavinės” vakarą ir 
“Kalėdos Birželyje”, taip gražiai užsireko
mendavo, kad ir sugužėjo tautiečiai. Ojų 
pasirodo yra, tik bet kam nesirodo.

Du geri vadovai- Birutė Aleknaitė ir 
Wojciech Wisniewski - tai dabartinis 
Sydnėjaus lietuviu pasididžiavimas! Kon
certas su dviem pertraukomis užtniko 3 
valandas. Taigi, kai grįžome i namus, 
saulutė jau ilsėjosi už kalnų.

Jau pati koncerto pradžia, kai “Dainos” 
ansamblis atliko “Domine Fili Unigenite”, 
maloniai nuteikė klausytojus. Dainavo: 
B.Aleknaitė, V.Burneikytė, M.Dunn, 
A.Liutackienė, J.Barila, R.Bukis, D.Gakas. 
P. Pcnhall ir K.Protas; Toliau sekė W.Wis
niewski piano solo Rachmaninovo “Etiu-

Raniučio Zakarevičiaus nuotraukoje iš kairės: Giedrius Dryža, Ričardas Bukis, Kęs
tutis Protas, Garry Penhall, priekyje - Antanas Kramilius.

de - Tableau in C Minor Op. 39 No.l” ; 
D.Gakas su gitara iš savo kūrybos (jo 
žodžiai ir muzika) “Gyvent sunku”; ir 
“Dainos” moterų choras: B.Aleknienė,
I. Barilienė, N.Bučinskienė. V.Burneikytė.
J. Burokienė, N.Chan, J.Dambrauskienė,
M. Dunn, L.Gaidžionicnė, A.Gatehouse,
N. Jurkšaiticnė, A.Kalbokienė, J.Kalgo- 
vienė, O.Kapočienė, A.Liutackicnė O.Sto- 
šienė ir D. Svaldenicnė mus linksmino su.

“Raiba Paukštele”. Irštaikita naujiena- 
Kramiliaus Ansamblis: J.Barila. R.Bukis, 
A.Kramilius (su akordeonu), G.Pcnhall ir 
K.Protas. Jie gražiai sudainavo liaudies 
dainą “Tenai už šilo”. Staigmena buvo 
svečias estė Tara Williams, labai profesio
naliai solo atlikusi J.Štrauso iš “Die 
Fledcrmaus” “Klangc der Heimat”. Po to

Nukelta į 5 psk
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Lietuva iš arti________________
Algirdas Brazauskas - paskutinės 
konvulsijos ar tik didelis blefas?

Lietuvą šiuo metu krečia politinis drebulys, kurio centre - Premjero Algirdo Brazaus
ko problemos. Jos gali privesti prie dabartinės Vyriausybės skilimo ar net kritimo. Premjero 
bėdos laikinai net nustūmė į šalį kitą Lietuvos rūpestį, būtent, kaip išspręsti klausimą dėl 
“Mažeikią naftos” ateities. Tokią dabar susidariusią padėtį komentuoja žinomas politi
kos apžvalgininkas vilnietis Audrius Bačiulis. Red.

Spaudžiamas pasiaiškinti dėl savo šei
mos verslo ryšių su “LUKoil Baltija” va
dovu Ivanu Palcičiku, Premjeras Algirdas 
Brazauskas sąmoningai aštrina situaciją, 
leisdamas suprasti, jog Seimui pradėjus 
tirti viešbučio “Draugystė” privatizavimo 
bei verslo aplinkybes jis gali pasitraukti iš 
posto. Kartu Premjeras žengė demokra
tinėje valstybėje neįsivaizduojamą žings
nį - kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas 
iškelti bylą dėl šmeižto opozicijos atsto
vams. siekiantiems išsiaiškinti jo šeimos 
verslo ryšius.

Praėjusią savaitę iš naujo įsisiūbavo jau 
bepradėjęs gesti skandalas dėl viešbutį 
“Crowne Plaza” valdančios Premjero il
gametės draugės ir žmonos Kristinos 
Brazauskienės, verslo santykių, galinčių 
įvelti Premjerą j viešųjų ir privačių inte
resų konfliktą. Kaip žinoma, “LUKoil 
Baltija” vadovas, senas A.Brazausko me
džioklių partneris Ivanas Palcičikas kurį 
laiką buvo viešbučio valdybos narys, o I. 
Paleičiko žmonai priklausanti firma 
“Vaizga” (beje, Brazausko socialdemokra
tų finansinė rėmėja) kurį laiką valdė 38% 
viešbučio akcijų, kurias vėliau, paėmusi 
paskolą, už palyginti nedidelę pinigų su
mą perpirko KBrazauskienė.

Skandalas užsimezgė rugsėjo pabaigo
je, kai A.Brazauskas, Seime atsakinėda
mas į parlamentarų klausimus per Vy
riausybės valandą, kategoriškai atsisakė 
atskleisti, kaip per pastaruosius ketverius 
metus keitėsi “Crowne Plaza” akcininkai 
ir valdybos nariai. Šis klausimas opozi
cijai kilo todėl, kad tuo metu Vyriausybė 
turėjo apsispręsti dėl “Mažeikių naftos” 
akcijų pardavimo ir visi ženklai liudijo, 
jog A.Brazauskas akcijų pirkėju linkęs 
įvardyti Rusijos naftos kompaniją “LUK
oil”, kurios verslo interesams Lietuvoje 
atstovauja 1.Palcičikas.

Užuot atsakęs j parlamentarų klausi
mus, A.Brazauskas pasiūlė sudaryti “jung
tinę komisiją” iš Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos, STT, prokuratūros, sau
gumo bei policijos atstovų, kurie ir pa
teiktų atsakymus į opoziciją dominančius 
klausimus.

Praėjus savaitei po šio pareiškimo, 
A.Brazauskas jau ėmė aiškinti, neva pa
kaktų, kad į konservatorius dominančius 
klausimus atsakytų Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija. Kartu jis pareiškė, kad 
neturi nieko bendra su žmonos verslo 
reikalais ir jos valdomu viešbučiu. “Crowne 
Plaza” atsirado kur kas vėliau, - spalio 4- 
ąją kalbėdamas per Lietuvos radiją sakė 
Premjeras. - Vyko “Draugystės” privatiza
vimas, mano busimoji žmona dirbo 
“Draugystės” direktore, tada aš net prezi
dentas nebuvau. Po to. kai aš buvau pre
zidentas ir vyko privatizacijos procesas, 
buvo nutarta privatizuoti ir “Draugystę". 
Tas privatizavimas prasidėjo maždaug 
1995-1996 metais, Kristina, būsimoji ma
no žmona, dalyvavo privatizavimo pro
cese, ir jos sūnus, kuris ten dirbo, dalyva
vo, per abu akcijų suma susidarė apie 40%”.

A.Brazauskas laikosi pozicijos, kad 
aiškinantis galimą jo, kaip Premjero ir 
kaip verslininkės K.Brazauskicnės vyro, 
viešųjų ir privačių interesų konfliktą rei
kėtų vertinti tik pastarųjų trejų metų
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periodą, kai jie oficialiai jau buvo vyras ir 
žmona. Bet čia reikėtų pastebėti, jog dar 
prieš LDDP valdymo laikais pradėtą 
privatizavimą “Draugystė”, kuriai vadova
vo ilgametė A.Brazausko meilužė K.Bu- 
trimienė, buvo perduota Prezidentūros, 
kuriai vadovavo A.Brazauskas, žinion. 
Prezidentūra pagal to meto įstatymus 
parengė ir privatizavimo sąlygas. Tuomet 
niekam jau nebebuvo paslaptis, koks yra 
tikrasis, o ne formalus K.Butrimienės 
statusas ir kokie ryšiai ją sieja su A. 
Brazausku.

Tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK), tyrusi “Draugystės” 
privatizavimo aplinkybes ir K.Brazaus- 
kienės ryšius su “LUKoil Baltija” vadovu 
I.Paleičiku, padarė išvadą, jog A.Braz.aus- 
kui viešųjų ir privačių intersų konfliktas 
negresia, nes negi Premjeras kaltas, “kad 
vedė turtingą žmoną”?

Apskritai skandalas dėl A.Brazausko 
šeimos verslo ryšių ir be VTEK išvadų 
buvo bežlungąs, nes Vyriausybė nuspren
dė, jog geriausias “Mažeikių naftos” akci
jų pirkėjas būtų ne “LUKoil”, o bendra 
Rusijos ir Didžiosios Britanijos bendrovė 
TNK-BP. Tad Brazauskų santykiai su Pa- 
Icičikais kaip ir pasitraukė j antrą planą. 
Bet čia aliejaus į gęstančią skandalo ugnį 
įpylė pats Premjeras.

Praėjusį ketvirtadienį kalbėdamas per 
radiją jis netikėtai pareiškė nebendra
darbiausiąs su opozicijos inicijuojama 
Seimo komisija, tirsiančia jo šeimos vers
lo reikalus. Atsisakymas buvo pareikštas 
kategoriška forma, kartu apkaltinant 
opoziciją “intrigomis” ir “spektaklio da
rymu”. Konservatorių bandymus ištirti 
“Draugystės” privatizavimo aplinkybes 
A.Brazauskas prilygino asmeniniam 
įžeidimui.

Šio pareiškimo išvakarėse susitikęs su 
Seimo Socialdemokratų frakcija Prem
jeras pagrasino, kad jeigu bus sudaryta 
Seimo tyrimo komisija, teks ieškotis kito 
premjero. Išklausę A.Brazausko, social
demokratai savo ruožtu priėmė pareiš
kimą, kuriame apkaltino konservatorius 
noru sugriauti valdančiąją koaliciją. 
Užuominas apie galimą atsistatydinimą 
A.Brazauskas laidė ir ketvirtadienį kal
bėdamas per radiją.

Tiesa, ketvirtadienio pavakarę, apsilan
kęs pas Prezidentą Valdą Adamkų ir 
užsitikrinęs jo paramą, Premjeras jau 
kalbėjo nebe taip kategoriškai ir sakė, 
kad bendradarbiauti su Seimo tyrimo 
komisija ar ne, spręs po to, kai ši bus 
sudaryta.

Gali būti, jog toks paniekinamas A. 
Brazausko požiūris į Seimą paskatino ne 
vieną dešiniajai opozicijai nepriklausantį 
parlamentarą pasirašyti po konservato
rių iniciatyva sudaryti Seimo tyrimo ko
misiją, kuri turėtų išsiaiškinti visas 
“Draugystės” privatizavimo aplinkybes ir 
“Crowne Plaza” verslo reikalus.

Sudaryti šią komisiją, be konservato
rių, pareikalavo ir liberaleentristai, ir li- 
bcraldemokratai, ir netgi Darbo partijos, 
priklausančios valdančiajai koalicijai, 
atstovai. Pastariejisu šypsena aiškino, kad 
pasirašė ne iš keršto už tai, kad prieš 
pusmetį socialdemokratai parėmė inicia- 

-tyvą pradėti jų pirmininko Viktor Uspas- 
4

Nuotraukoje-viešbutis “Crowne Plaza Vilnius” (buvusi 
“Draugystė”).

kich verslo tyrimą, o todėl, kad “valstybė
je reikia didesnio skaidrumo”, o komisijai 
atlikus tyrimą “pačiam Premjerui ir mums 
visiems bus geriau”.

Atsakydamas j šį opozicijos ėjimą, 
Premjeras pirmadienį kreipėsi j Genera
linę prokuratūrą, prašydamas iškelti 
baudžiamąsias bylas už. jo vertinimu, 
“ministro pirmininko apšmeižimą” 
opozicijos lyderiui Andriui Kubiliui bei 
dar dviem konservatoriams - Rasai 
Juknevičienei ir Jurgiui Razmai. Pasta
riesiems šis A.Brazausko veiksmas tik 
suteikė progą pasišaipyti, nes kone visi 
teisininkai sutinka, jog perspektyvos ši 
byla neturi.

Abejojančiųjų, kad visa skandalo apie 
“Draugystės” privatizavimą “antroji laida” 
yra sukelta paties Premjero, praktiškai 
nebėra. Labai taikliai TV laidoje paste
bėjo Darbo partijos pirmininkas V.Uspas- 
kieh: “Visas šis skandalas išprovokuotas 
dirbtinai ir išprovokavo jį pats Premjeras”.

Tiek V.Uspaskich’o, tiek konservato
rės R.Juknevičicnės teigimu, jokio skan
dalo nebūtų buvę, jeigu A.Brazauskas iš 
karto būtų atsakęs “į du paprastus klau
simus”.

Tad kurių galų A.Brazauskui prireikė 
taip aštrinti situaciją, netgi grasinti at- 
sitatydinimu? Kodėl jam prireikė imtis 
tokių odiozinių veiksmų, pvz., reikalauti 
kelti baudžiamąją bylą jį kritikuojančios 
Seimo opozicijos lyderiui?

Aišku, galima manyti, kad A.Brazaus
kas taip įsijautė į “Lietuvos šeimininko” 
bei “labiausiai Lietuvai nusipelniusio po
litiko” vaidmenį, kad bet kurią kritiką 
savo (ypač žmonos) adresu priima per
nelyg skausmingai. Bet juk jis politikoje 
vis dėlto ne naujokas, per penkiolika me
tų galėjo priprasti prie kritikos (nesvarbu, 
kad pastaruoju metu jos būdavo vis 
mažiau).

Lietuviai į Vakarus, į Lietuvą - iš Rytų
Gausų į Vakarų Europą išvykstančių 

lietuvių skaičių lemia dvi priežastys. Pir
miausia, atlyginimai ten žymiai aukštesni 
nei Lietuvoje. Antra. Vakaruose pradeda 
trūkti darbo jėgos dėl mažo gimstamumo, 
o kartu ir todėl, kad gerėjant sveikatos 
apsaugai, pastebimai auga pensininkų 
procentas.

Kadangi iš Lietuvos išvyksta daug jau
nimo ir specialistų, darbdaviai jau dabar 
kalba apie tai, kad statybos, laivų remonto 
bei kituose sektoriuose ima trūkti kvali
fikuotų darbininkų ir kad jų imama dairy
tis prasčiau gyvenančiose Rytų šalyse, t.y. 
Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

2004 m. Lietuvos darbo birža gavo 1013 
tokių prašymų. Patenkinti buvo 877 pra

Tačiau galimas ir kitas 
paaiškinimas - ABrazaus- 
kas paprasčiausiai ble
fuoja. Jis turėtų puikiai 
žinoti, kad šiandien Lie
tuvos politinėje scenoje 
nėra jėgos, kuri ne tik 
galėtų, bet ir norėtų nu
versti jį iš premjero posto. 
Konservatoriai, kurie ir 
pradėjo pulti ABrazaus- 
ką, patys prisipažino ne
sitikėję tokio efekto. Dar 
prieš savaite jie neturėjo 
jokio plano, kaip reikėtų 
elgtis toliau tiriant Bra
zauskų šeimos verslo ry
šius. ir tikėjosi, kad gal 
spauda ką nors iškrapš
tys. Siekti Premjero atsi
statydinimo (ar atstatydi
nimo) jie tikrai nesiryš, 
nes nėra pasirengę neeili
niams rinkimams, be to, 
bijo, kad ABrazausko vie
tą gali užimti V.Uspaskich.

Vidinių problemų kamuojami liberal
eentristai taip pat neketina siekti Prem
jero atstatydinimo. Jų lyderio Artūro 
Zuoko požiūriu, A.Brazausko nuvertimas 
taip pat būtų naudingas tiktai V.Uspas
kich. AZuokas sako tikrai nematąs, kas 
šiuo metu galėtų pakeisti A.Brazauską 
premjero poste ir kartu neleisti vėl įsi
galėti Darbo partijos lyderiui.

Tačiau ir pats V.Uspaskich, spren
džiant iš jo kalbų, nelinkęs (bent jau da
bar) versti ABrazausko. “Nėra jokio pa
grindo, dėl ko Premjerui reikia atsista
tydinti”, - pirmadienį sakė V.Uspaskich. 
“Jis yra kertinis akmuo koalicijoje ir tas 
žmogus, kuris vienija koaliciją šiandien". 
Mat socialdemokratai atvirai pagąsdino, 
jog Premjero atsistatydinimas reikštų ir 
visos Vyriausybės atsistatydinimą beigal- 
būt naujos koalicijos sudarymą. Pačioje 
Socialdemokratų partijoje šiandien irgi 
nėra politiko, kuris ryžtųsi užimti ABra- 
zausko vietą Vyriausybėje, nes tai kartu 
reikštų ir pretenzijas j partijos pirminin
ko posto perėmimą. Kol kas bendro 
sprendimo šiuo klausimu soedemai dar 
nepriėmė ir greitai tikrai nepriims.

Tad kodėl A.Brazauskui dar kartą 
nepriversti visų kitų politikų patvirtinti, 
kad jis yra vienintelis ir nepamainomas? 
O kartu paląsyti jo didybe suabejoti 
drįsusius konservatorius?

Vienintelis dalykas, kurio Premjeras, 
regis, neįvertino - tai žiniasklaidos el
gesys. Per pastarąsias dvi savaites kriti
kuoti ABrazauską tapo tiesiog “madinga”. 
Bene pirmą kartą per visą savo politinę 
karjerą Premjeras atsidūrė, kaip sakoma, 
“ant kritikos konvejerio”, kai jį puola ne 
vienas koks laikraštis ar televizijos ka
nalas, o visa žiniasklaida. Didele dalimi ir 
dėl didžiulės arogancijos bei nepagarbaus 
elgesio su žurnalistais.

“Veidas”

šymai. Daugiausia leidimų išduota laivų 
korpusų surinkėjams -202, virėjams -109, 
laivų korpusų suvirintojams - 84, inžinie
riams - 68. Palyginti su 2003 m., 2004 m. 
profesijų sąrašas liko beveik nepakitęs, 
tačiau dar prireikė aukštos kvalifikacijos 
mūrininkų ir montuotojų. Daugiausia iš
duota leidimų Ukrainos gyventojams - 
279, Baltarusijos -189, Rusijos -108. Ta
čiau, Darbo biržos duomenimis, leidimai, 
išduoti per pirmąjį šių metų pusmetį jau 
viršija pernykščių leidimų skaičių-881. 
Tikrovėje, įsidarbinusių atvykėlių skai
čius yra didesnis, nes ne visi dirba legaliai.

Diskusijas apie emigraciją Lietuvoje 
netrukus gali papildyti ginčai dėl ne visų 
pageidaujamos imigracijos iš Rytų. ■ • □
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|We/t<it$ ir kultūra
Australijos aborigenų menas
Ona Maksvyticnė

Tęsinys iš MP nr. 42.

Arnhem Land uolų pašlaitėse išlikusių 
tolų paveiksluose atsispindi žemyno 
įplinka, kengūros ir kiti sterbliniai gyvū- 
sai. Prieš 10,000 melų pasirodė “dina
miškos figūros” - gracingos žmogaus 
figūros, pasipuošę Įmantriomis karūno
mis, su ginklais rankose ir puikiai ilius
truotomis žąsų plunksnų vėduoklėmis. 
Spėjama kad ceremonijų apranga rodo 
ritualinės veiklos padidėjimą tarpterito- 
riniame bendravime.

Maždaug prieš 3,000 - 6,000 metų 
pasirodė “Vaivorykštės Slibinas” - pailgas 
fantastiškas sutvėrimas, susidedantis iš 
skirtingų gyvūnų, panašus į dideli smauglį. 
Taip pat šiam perijodui priskiriamas x-ray 
menas ir intriguojančios schematiškos 
formos, apgaulingos dvasios “Mimis”.

Mimi Daluk.

X-ray paveikslai parodo žvėrių ir 
paukščių išorinę bei vidinę sudėtį, ir tuo 
pačiu subtilų skirtingo pasaulio priėmi
mą, nepmirštant protėvių buities tęsti
numo, kuris figūruoja lyg priedas pakeis
tose gyvenimo sąlygose. Paprastame x-ray 
paveiksle stuburkaulis ir vidaus organai 
turi sudėtingą protėvių simbolinę trans
formacinę prasmę. Sujungti su kitais 
motyvais arba užpildyti geometriniu brė
žiniu su taškuotu apvedžiojimu vartojami 
“Marrayin” (initiation) ritualinėse apei
gose ribotame kontekste.

Kimberley srityje, šiaurės vakarų Aus
tralijoje, dominuoja Wanjina. Sakoma, kad 
šios šmėklos kilę iš vandenyno ir dan
gaus, sutverę gamtovaizdžio bruožus įsi
siurbė į įvairioms gentims priklausančias 
uolų sienas. Wandjina yra tiesiog pasku
bomis nutapyta žmogaus pavidalo forma, 
sudėtinis junginys akių ir nosies, virš gal-
vos aureolė, nėra burnos, bet maždaug 
krūtinės centre matosi kiaušinio pavidalo 
forma. Paveikslai paprastai būna baltame 
fone, bruožai apvedžiojami raudonais, 
juodais ir geltonais dažais. Tai dalis religi
nio kulto “wunon” kuris prižiūri žemės 
derlingumą ir reguliuoja metų laikų kaitą

Medžio žievės paveikslai - seniausias 
kilno-amas menas - sudarė gyvenamų pa
šiūrių sienas. Juose matomi magiški 
žmogaus atvaizdai, skatinantys gėrį bei 
meilę, arba negatyvūs kūriniai, kurie 
nepalankiai vaizduoja žmogaus silpny
bes. Šie paprastai turi ryškius charakte
ringus bruožus, kaip pvz. sudėtingas ga
lūnes. ištemptus organus ir iškraipytą 
kūną. Kartais kūnas, jo angos bei galūnės 
pervertos spygliais, sukeliančiais skaus
mą arba mirti. Misijonieriams uždraudus 
vartoti magiką, pradėti tapyti medžioklės 
vaizdai. Ypatingai rytiniame bei centri
niame Arnhem Land šventi ritualiniai

Kengūros x-ray paveikslas.

atvaizdai buvo slepiami užpaišant 
svarbesnes vietas kryžiškais braižymais 
(rank ). Rarrk yra susijęs su protėvių 
būtybių jėga, kuri yra įsikūnijusi paveiks
lo objekte. Šie apriboti paveikslai yra 
vartojami vyrų ceremonijų aikštėje ir 
atidengiami tik išrinktajai grupei. To mo
mentinio paveikslo retumas sustiprina 
jėgą kūno puošimo “initiation” rituale.
Mellville ir Bathurst salose yra Tiwi

Wanjina.

skulptūrų ir laidotuvių 
ritualų centras. Pilku
mam ceremonija yra 
mirusiojo pagerbimas. 
Jo garbei statomi įman
triai raižyti, išmargin
ti stulpai. Tiwi menas 
yra daugiau mitologi
nio pobūdžio, geometri
nės formos su lyg plau
kiančiomis abstrakčio
mis detalėmis, kurios 
reprezentuoja formas, 
dingstančias abstrak
čia me kūrinyje. Čia ma
tome baltus taškus.

vaizduojančius praeinančių gyvybių 
pėdsakus.

1980 metų pradžioje pradėti tapyti 
paveikslai pardavimui; jų siužeto atvaiz
dai komplikuotesnio konteksto, taikomi 
daugiau avangardiniame mene, bet turin
tys subtilų “dreaming” polinkį. Thomas 
Rover “Ciklonas Tracy”paveiksle ciklono 
intensyvumą išreiškia juodoje formoje, 
kurios formatas surištas su tradiciniais 
Kurirr Kurirr šokio simboliais, apvestais 
baltais taškais. Jo peizažuose matome 
asmeninius pergyvenimus, istorinius 
įvykius bei protėvių dramų alegorijas.

Jock Mosquito Jubarljari Kurirr Kurirr 
pėdsakų interpretacija yra paprastesnė: 
eilės oranžinės spalvos kalvų profilių ir 
baltų koncentrinių apskritimų pašlaitės. 
Queenic McKenzie paveikslai yra lyg jos 
genties kalvų peizažo žemėlapis.

“Aborigenų meno įtaka atsispindi 
dvidešimto šimtmečio avangardo menin- 
kų tapyboje. Jis žavi pasaulį savo antikine 
senove, figūruodamas modernaus meno 
pasaulyje kaip ekspresyvi žmogaus dva
sios patirtis”. (Wally Caruana)

Bibliografija:
Aboriginal Art - Wally Caruana 
Aboriginal Art - Howard Murphy 
Australia’s Living Heritage, Arts of
the Dreaming - Jennifer Isaacs

“Pavasario...
Atkelta iš 3 psi.
vėl Dainos Ansamblis su “Viena Šeima. 
Viena Tauta”. “Dainos” choro vyrai: PAn- 
driukaitis, J.Barila, V.Binkis, R.Bukis,

Iš kairės: V. Stasiūnaitis ir P. Viržinlas.

Darius Gakas. Nuotr. R. Zakarevičiaus.

G.Dryža, D.Gakas. R.Kalėda, S.Norvilai- 
tis. G.Penhall, A.Šcpokas. A.Šidlauskas ir 
V.Stasiūnaitis. išėję su bokalais alaus, taip 
skambiai užtraukė “Užstalės dainą”, kad 
ir mums kojos iš užstalės kėlėsi. Ir štai 
duetas G.Penhall su Tara Williams “Ami
gos Para Siempre” leisdo mums nukeliauti 
į Ispaniją ir prisiminti Barcclonos olim
pinius momentus. Pertraukos metu prie 
baro prispito kaip bičių avylyje. ieškodami 
to “skanaus nektaro”, ir visi apie nieką ki
tą nekalbėjo, o tik apie koncertą (bent ten, 
kur aš ausį kišau).

Po pertraukos antrąją dalį pradėjo 
svečiuodamasis pas mus nebe pirmą kartą 
Niek Alvisio, atlikęs piano solo “Paganini 
-EtudeinAMinor”. Irvėlduetas-Tara 
Williams su G.Penhall-su G.Bizet due
tu “The Pearl Fishers”. O kai “Dainos” 
moterų choras mus pradėjo vilioti dai
nuojant “Mylėk ir lauk”, plojom jau 
negailėdami delnų. Irvėl netikėtas duetas 
- Birutė Aleknaitė su Vilija Burneikytė - 
“Barcarolle” iš Tales of Hoffmann. Tai gra
ži staigmena, parodanti, kad talentų tik
rai turime ir mes šiame mieste. “Dainos” 
choro vyrai susilaukė ovacijų atlikę 
“Krantų gėlė”. “Iš numirusių” prikelti du 
Linksmieji Broliai - P.Viržintas ir V. Sta- 
siūnaitis - “atidengė” mūsų choro paslap
tis ir net iššnipinėjo įvairių būrelių pa
slaptyje laikomus įstatus. Broleliai, jūsų 
buvome pastigę - užteko jums atostogau
ti! Antrąją dalį užbaigė mūsų žavingos 
“Dainos” choro dainininkės, joms solo 
pritariant VBurneikytei ir D.Gakui su 
“Funiculi, Funicula”.

Vėl gaivinomės prie baro. Teko išgirsti 
ir vieną kitą asmeniškai kritišką žodį, bet 
juk nebūsi lietuvis, jeigu būsi viskuo 

patenkintas.
“Dainos” choro vyrai: dalis policininkai 

su šalmais, kita dalis - barzdoti piratai su 
kardais, besišvaistantys kraujuotais pei
liais, jų tarpe ir Birutė Aleknaitė, įspūdin
gai pateikė ir mus pralinksmino ištrauka 
iš Gilbert ir Sullivan “Pirates of Penzan
ce”. Solo partijas atliko Kestutis Protas ir 
Gary Penhall. Ir vėl mūsų viešnia Tara 
Williams iš “Carmen” operos džiugino 
“Seguidilla” arija, buvo malonu klausytis 
taip nuostabiai valdant savo gražų balsą. 
Kai prie pianino prisėda Wojciech Wis
niewski, sunku surasti žodžio apibūdi
nant šį jauną muziką ir jo gabumus, po 
“Ballade in G Minor, Op.23” klausytojai 
nenurimo iki jis vėl nesugrįžo prie 
pianino. G.Penhall atliko ariją “Prince 
Igor”, o po to “Dainos” ansamblis vėl džiu
gino su “Vien tik Tango”. Viskas turi pra
džią ir pabaigą. Išvydome chorą savo 
pilnume, o kiekvieną dainą, jai pasibaigus, 
publika jausmingai palydėjo nesigailė
dami savo “delnų": “Suktinis”, “Jūros 
Aidai” - liaudies dainų pynė harmonizuo
ta D.Jokubauskaitės-Levickienės ir fina
lui “Jūra”. Nors B.Aleknaitė rodė į laik
roduką, kad ir taipjau ilgokai mus išlaikė, 
bet publika “nepaleido” negavus dar kartą 
išgirsti šios puikios dainos.

Per visą popietę visiems akompanavo 
Wojciech Wisniewski Tiek iš pačių choris
tų ir klausytojų galima susumuoti, kad tai 
mums lietuviams sydnėjiškiams “Dievo 
siųsta dovana”, o kažkas fojė garsiai iš
sireiškė: “matot tai čia besigailėdamas 
mūsų popiežius atsiuntė šį lenkiuką, mat 
popiežiaus motina lietuvė buvus...” Jo 
įnašas į mūsų Bendruomenę tikrai bus 
nepamirštas. Australija jį.siunčia j Europe-.

Tara Williams ir Vojcicch Wisniewski.

je vykstantį konkursą, nors jis savo kuklu
mu sakosi, kad už jį yra geresnių, bet syd- 
nėjiškiai lietuviai (neabejotinai visi) iš
leisime jį su viltimi grįžti j Australiją 
“nugalėtoju” ir mūsų neužmiršti, nes mes 
Tavęs tikrai nepamiršime ir linkime ge
riausios sėkmės!

Programą gražiai pranešinėjo Danutė 
Ankicnė. Koncerto programa parinkta 
tikrai kruopščiai. Matosi, kad įdėta ne
mažai darbo ir širdies. Taigi “šermenys” 
praėjo linksmoje nuotaikoje. Ta nostal
gija, kad šiame pastate nebeaidės lietu
viškos dainos, liks ne vieno širdyse. Bet 
gyvenimui bėgant viskas keičiasi. Nuo
monės ne visada visų yra vienodos. Kaip 
teko nugirsti šis pastatas uždarys duris su 
lapkričio pabaiga. Reik tikėtis, kad su 
pirkėju yra susitarta, kad, kai virs pamatai, 
mūsų “Dainavos” įmūryta kapsulė bus grą
žinta mūsų Bendruomenei.

Ačiū Birutei ir Wojciech bei visam 
chorui už gražią popietę, nes tos kartu su 
jumis praleistos trys su viršum valandos 
visai neprailgo!

(ūsų Pastogė Nr. 43, 2005.11.02, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
Antanai
Laukaiti*

“Kovas” atsigavo
Spalio 16 dieną Sydnėjaus Lietuvių 

Klube įvyko metinis sporto klubo “Ko
vas” narių susirinkimas, 'lai buvo ypatin
gai svarbus susirinkimas, nes metų pra
džioje, buvusiam pirmininkui Michael 
Wallis išvykus iš Sydnėjaus, Valdybos ir 
sportininkų darbas beveik sustojo. Buvo 
net galvojama, jei nebus išrinkta nauja 
Valdyba su geni pirmininku, tai ir “Ko
vas” gali nustoti veikti. Tačiau taip, Dievui 
dėkui, neįvyko. Į susirinkimą atvyko tikri 
“Kovo” rėmėjai ir gerbėjai, nors veteranų 
ir jaunimo tėvų galėjo būti ir daugiau.

Pirmininkauti susirinkimui buvo iš
rinkta kovietė sportininkė, buvusi ilga
metė klubo pirmininkė, dabar, gaila, to
liau gyvenanti, bet klubo niekuomet ne
pamirštanti - Nita Wallis. Susirinkimui 
sekretoriavo kita garsi sportininkė, kovie
tė Rita Kasperaitytė.

Minutės atsistojimu pagerbus mirusius 
Klubo narius ir priėmus praėjusių metų 
susirinkimo protokolą, buvo perskaitytas

^abangėje^
Geelongo lietuvių senjorų skautų 

“Židinio” metinė sueiga
Metinė sueiga įvyko liepos 17 dieną 

Lietuvių Namuose, Pettitt Park. Joje da
lyvavo 29 židiniečiai.

Sueigą pradėjo tėvūnas s. Liudas Bun
garda. pasveikindamas visus atvykusius. 
Tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti 
mirusieji židiniečiai. Į prezidiumą pirmi
ninkauti buvo pakviestas brolis Kajetonas 
Starinskas ir sekretoriauti - sesė Stasė 
Lipšienė. Vedantysis perskaitė pateiktą 
darbotvarkę, kurią susirinkusieji priėmė ir 
patvirtino. Į Mandatų Komisiją viešu 
balsavimu buvo išrinkti sesė Anelė Vo- 
lodkienė, brolis Petras Papreckas ir s. 
.Vytas Mačiulis.

Praėjusios metinės sueigos protokolą 
perskaitė brolis Rimas Mikėnas. Sekė 
pranešimai. Tėvūno pranešimą perskaitė 
pats tėvūnas brolis Liudas. Metų bėgyje 
židiniečiai turėjo septynias sueigas, tris 
iškylas: aplankė vynines, nuvažiavo į 

Nuotraukoje - Geelongo lietuvių senjorų skautų “Židinio” metinės sueigos dalyviai.

pirmininko Michael Wallis pranešimas. Jis 
apgailestavo, kad turėjo palikti Sydnėjų ir 
paminėjo, kad sportinis darbas su “Ko
vu” Sydnėjuje yra gana sunkus, dėl ypač 
didelių nuotolių. Tačiau jis pasidžiaugė, 
kad jaunimo yra ir jie, kaip ir kiti kovie- 
čiai, labai gražiai pasirodė Melbourne 
vykusioje Sporto Šventėje.

Buvęs sporto klubo “Kovas” iždinin
kas Viktoras Šliteris (jun.) savo pranešimą 
įteikė raštu, vėliau žodžiu atsakė į kilu
sius klausimus.

Gaila, kad neįvyko 100-oji sporto 
klubo”Kovas” loterija, bet ją reikėtų vėl 
atgaivinti, nes tai gražus pelnas klubui. 
Suskaičiavus išlaidas, su Daudaro fondo 
pinigais, klubo sąskaitoje yra keli tūks
tančiai dolerių, nors per metus išlaidų 
susidaro pakankamai daug.

Atskirų sekcijų vadovai nusiskundė, 
kad reikėtų surasti daugiau ne tik jaunų 
krepšininkų, bet ir kitų sporto šakų, tuo 
labiau, kad yra tinkamas treneris. (O kur 
gi dingo mūsų veteranai krepšininkai, ku
rie turi savo šeimas ir galėtų aktyviai 
įsijungti į “Kovo” darbą.?)

Labai gerai veikia bilijardo klubas. Jo 
nariai kiekvieną ketvirtadienį žaidžia 
Lietuvių Klube. Jam vadovauja tėvas ir 
sūnus Vytautas ir Petras Burokai.

Golfininkai žaidžia daugiausia atski

koncertą Melbourne ir važiavo grybauti. 
Per Atvelyki suruošė margučių ridenimą 
Lietuvių Namuose. Per Molinos Dienos 
minėjimą broliai židiniečiai virė pietus. 
Labai sėkmingai suruošė spaudos atga
vimo 100 metų jubiliejų. Baigdamas tė
vūnas padėkojo vadovybės nariams, 
kancleriui Vytautui Bindokui ir kasininkei 
sesei Nijolei Bratan už glaudų bendradar
biavimą. Padėkojo ir visiems židinie- 
čiams, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo 
prie “Židinio” renginių.

Kasininkės pranešimą perskaitė sesė 
Nijolė, pasidžiaugdama, kad kasa dar nė
ra tuščia.

Revizijos Komisijos patikrinimo aktą 
perskaitė Revizijos Komisijos narė sesė 
Dana Rafferty, pranešdama, kad kasos 
knyga buvo vedama labai tvarkingai.

Praėjusių metų protokolas bei visi pra
nešimai buvo vienbalsiai priimti ir 

rai, bet šventėse visuomet labai gražiai 
atstovauja “Kovui”.

Po pranešimų įvyko įdomios ir nau
dingos diskusijos. Buvo išsakytos nuomo
nės ir pasiūlyta gerų patarimų, kurie, rei
kia tikėtis, naujos Valdybos bus svarstomi 
ir priimami.

Skelbiant naujos Valdybos rinkimus, 
buvo siūlomi įvairūs kandidatai. Į Val
dybą sutiko įeiti ir vėliau pasiskirstė parei
gomis sekantys asmenys:

Burokas Vytautas - pirmininkas,
Sauka Gediminas - vicepirmininkas,
Šapokas Anna - iždininkė, 
Kasperaitytė Rita - sekretorė.
Burokas Petras, Šliogeris Louise, Bra- 
želis Antanas - nariai.
Revizijos komisijos pirmininku liko 

Viktoras Šliteris (snj).
Nuoširdžiai sveikinu naują “Kovo” 

Valdybą, malonu juos pristatyti spaudoje.
Vytautas Burokas yra žinomas “Kovo” 

veteranas sportininkas. Jaunystėje jis ge
rai žaidė futbolą (soccer) su koviečių 
rinktine, vėliau aktyviai žaidė bilijardą ir 
golfą, ne kartą tapo “Kovo”bei Australijos 
lietuvių čempionu. Be to, jis labai mėgsta 
žuvauti.

Gediminas Sauka yra tikras - nuo 
galvos iki kojų - kovietis sportininkas. 
Daug metų jis aktyviai žaidė, treniravo vy
rų ir merginų tinklinį. Yra geras ir aktyvus 
bilijardo bei golfo žaidėjas. Malonu, kad jis 
vėl įsijungė į “Kovo” Valdybos veiklą.

Nuotraukoje iš kairės židiniečiai: Rimas Mikėnas (kancleris), Nijolė Bratan 
(kasininkė) ir Liudas Bungarda (tėvūnas).

patvirtinti.
Sekė naujos vadovybės rinkimai. Buvo 

pasiūlyta, kad buvusi vadovybė dar pasi
liktų sekančių metų kadencijai, bet bu
vusiam ilgamečiu! kancleriui broliui

Anna Šepokas yra labai aktyvi kovietė, 
ne tik pati žaidžia krepšinį, bet ir visą šeimą 
įtraukė į aktyvią “Kovo” veiklą. Jivisuomet 
Valdybai pasiūlys naujų ir gerų idėjų.

Rita Kasperaitytė - viena iš geriausiai 
žinomų ir veikliausių koviečių. Gera 
krepšininkė ir tinklininkė, gera krepšinio 
trenerė ne tik vaikų, merginų, bet gali būti 
ir jaunių. Tikėkimės, kad savo energija ji 
ir toliau rodys pavyzdį ne tik Valdybai, bet 
ir visam “Kovui”.

Petras Burokas yra tikras sportininkas 
ir lietuviškas pavyzdys visam mūsų jau
nimui. Jis dirba labai nuoširdžiai ir gra
žiai “Kovui“ atstovauja ne tik Australijoje, 
bet ir Lietuvoje. Su tėvu jie tapo bilijardo 
dvejeto čempionais mūsų šventėse.

Louise Šliogeris yra gera krepšininkė ir 
didelė koviečių rėmėja. įtraukusi visą šei
mą į aktyvų “Kovo” sportinį gyvenimą.

Antanas Braželis (Bruzer) jaunystėje 
aktyviai žaidė tinklinį, dalyvaudavo mū
sų Sporto Šventėse. Su lietuviais sporti
ninkais dalyvavo sporto žaidynėse Ame
rikoje ir Kanadoje. Paskutiniu metu spor
tą buvo pakeitęs į aktyvi; darbą su skau
tais. Sveikiname jį vėl įsijungus į “Kovo” 
Valdybą ir tikimės, kad bus labai aktyvus.

Daug geros sėkmės naujai Valdybai! 
Tikiuosi, kad nors laiko yra nedaug, gra
žus būrys (panašiai kaip buvo Melbourne) 
koviečių dalyvaus Sporto Šventėje Bris- 
banėje.

Tad gero vėjo visiems.

Vytautui Bindokui nekandidatojant, į jo 
vietą buvo išrinktas brolis Rimas Mikė
nas, kuris perėmė kanclerio pareigas. Liudas 
Bungarda - tėvūnas ir Nijolė Bratan - 
kasininkė.

Per klausimus ir sumanymus buvo pa
siūlyta vykti j Mornington Pcnninsula 
vynines su nakvyne, suruošti iškylas į 
Ottways Hanging Walk, Serendip Sanctuary 
ir į Melbourne vyksiantį “Dainos Sambū
rio” koncertą. Buvo pasiūlymas padaryti 
sueigas įdomesnes, su žaidimais, daino
mis ir skaitymais.

Neatsiradus daugiau klausimų, vedan
tysis padėkojo viems susirinkusiems, pa
linkėjo naujai vadovybei sėkmės ir pakvie
tė sueigos pabaigai sugiedoti tradicinę 
“Lietuva brangi”.

Po sueigos visi buvo pakviesti kavutei 
iružkandžiams.

Brolis Kaja

When's the last 
time you went to
www.ALJS.org ?
The young'uns 
have been busyl
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Choras “Daina” pabaigė metų darbą 
paskutinį kartą Beidamas j sceną mūsų 
] pačių statytoje pastogėje - Lietuvių Klu- 
Ibc Bankstownc. Salė lūžo nuo svečių. 
1 Publika plojo, juokėsi ir šluostėsi ašaras 
ppo2O meti) vėl išgirdė lietuviškas dainas. 
Jps/lankykitc ir kitais metais naujame 

ILietuvių Klube Meredith gatvėje. Apie 
Į koncertą parašys korespondentai, kaip jie 
'riša tai malė.

Keliomis eilutėmis choro “Daina” var
du tariu nuoširdų ačiū Klubo prezidentui 
Aliui Migui ir kitiems direktoriams, visus 
tuos metus suteikus mums paramą ir

Dainos” choro žinios
patalpas, kuriose dainavome, juokavome ir 
pagaliau apsiverkėme. Apsiverkėme, kad 
yra žmonių, kurie nenori suprasti mūsų 50 
metų darbo ir Klubo nuoširdumo ištie
siant pagalbos ranką, kai yra rimtas 
reikalas.

“Pavasario Aidų” koncerte susilaukė
me aukų iš mūsų rėmėjų ($100-0. Gro- 
sienė, $20 - S. Grybienė, $10 - L. Kra- 
milienė ir A. Pauliukonienė).

Dalis aukotojų liko nežinomi. Ačiū 
jums visiems. Dėkojame visiems, bet kuo 
prisidėjusiems prie šio koncerto pasise
kimo. A. Krarnilius

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!
Norintiems patobulinti ar pramokti lietuvių kalbą

Jau vyksta registracija naujiesiems mokslo metams. Prašymai yra priimami iki 
lapkričio 19 d.

Labai prašome lietuvius ir prijaučiančius lietuvių kalbai stipriai sukrusti, nes vyresnės 
klasės likimas yra Jūsų rankose. Jei neužsiregistruos bent 5 studentai, kurių amžius 14 
metų ir daugiau (kad ir 100 metų), ši klasė kitais metais bus panaikinta.

Mieli tėveliai ir seneliai, raginkit savo vaikus ir anūkus, draugus ir pažįstamus 
mokytis ir nepamiršti senolių kalbos!

Registracijos klausimais ar dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į:
Jaunesnės klasės mokytoją Aidą Gogclytę telefonu (03) 9783 3307.
Vyresnės klasės mokytoją Rasų Imbrasicnę telefonu (03) 9558 0686.
Darželio mokytoją Joaną Hackett telefonu (03) 95431439.
Pirmokėlių mokytoją Gailę Adomavičienę telefonu (03) 9570 8027.

*Attention* *Attention* *Attention*
FOR ALL WHO WANT TO IMPROVE OR LEARN LITHUANIAN

All interested in the Lithuanian language, whether Lithuanian or not. are asked to act 
quickly, as the fate of the senior Lithuanian language class is in your hands!

The SENIOR class needs at least five students aged from 14 yrs up (even to 100 
yrs!) to remain open for next year. If a minimum of live students arc not registered by 
NOVEMBER 19, 2005, then the senior Lithuanian language class for 2006 will be 
UtOLISHElK

Parents, grandparents and relations, please encourage your children, grandchildren, 
relatives and friends to learn Lithuanian, fill up classes and keep Lithuanian alive! 
(Enhance your curriculum by studying Lithuanian - a LOTE.)

For any registration enquiries or details please contact:.
Junior class teacher Aida Gogelytc tel.: (03) 9783 3307
Senior class teacher Rasa Imbrasicnė tel.: (03) 9558 0686
Kindergarten teacher Joana Hackett tel.: (03) 95431439
Prep to Gr. 2 teacher Gailė Adomavičienė tel.: (03) 9570 8027
You're all welcome to meet the students and their teachers at the End-of-Year concert 

held al the Lithuanian Club, 44 Errol St. North Melbourne at 1 pm.
Come and enjoy the ambience of the Lithuanian Club!

Pranešimas organizacijoms/sambūriams
Visų organizacijų, sambūrių ir kitokių vienetų atstovus Sydnėjaus Apylinkės Val- 

lyba kviečia j pasitarimą šeštadienį, lapkričio 26 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
šlube (dar nebus uždarytas).

Pasitarimo tikslas- sudaryti RENGINIŲ KALENDORIŲ 2006 metams.
Svarbu, kad atstovai turėtų bendrą savo numatytų renginių įvaizdį sekantiems me

tais. Drauge dirbdami išvengsime bereikalingų nesusipratimų. Negalint atvykti, pra
bom savo pageidavimus atsiųsti raštu Valdybos adresu : - 69 Belmore Street, Fairfield 
Fast,NSW 2165. Ženkime į naujuosius metus su šūkiu-Vienybėje galybė!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Jau galima užsisakyti XXIII Lietuvių Dienų 
DVD ir vaizdajuostes

Jų yra šešios:
1. ALD bendras montažas; 2. Dainų šventė; 3. Tautinių šokių šventė;
4. Literatų užeiga; 5. Al Klaida; 6. Labas vakaras. Melburne!

Kaina: $20 kiekviena.
Užsisakyti prašau iki lapkričio 6 dienos pas Aleną Karazijienę, 187 Melrose Dvc, 

WiUamarinc Vic. 3043
arba tek: 03-9338-2172 arba ei. paštu: karazija@bigpond.nct.au arba sekmadie

niais Melbourne Lietuvių Namuose. A. Karazijienė

Gyvenimo ilgis ir tt. - statistiškai
2004 metais Lietuvoje vyrų vidutinė 

gyvenimo trukmė buvo 66.4 metų, mote
rų - 77.8 metų.

Statistikos departamento duomeni
mis. per praėjusius penkerius metus vyrų 
vidutinė gyvenimo trukmė sumažėjo 0.4 
metų, moterų padidėjo 0.3 metų. Skirtu
mas tarp vyrų ir moterų vidutinės gy
venimo tnikmės - 11.4 metų, tarp gy
venančiųjų kaime šis skirtumas siekia net 
12.5 metų.

Palyginti su Europos Sąjungos šalių 
vidurkiu, Lietuvos vyrų ir moterų gyve
nimo trukmė mažesnė, tačiau didesnė nei 
Latvijoje ir Estijoje. Statistika rodo, kad 
per pastaruosius penkerius metus mir
tingumas Lietuvoje, skaičiuojant tūks
tančiui gyventojų, padidėjo 8%.

Išankstiniais duomenimis, šių metų 
sausio-rugpjūčio mėnesiais mirė 1785 
žmonėmis daugiau negu per praėjusių 
metų tą patį laikotarpį. 2004-aisiais 
registruotos 41,300 žmonių mirtys. Tai 350 
daugiau negu 2003 metais.

Lietuvos gyventojų mirtingumo rodik
lis - ketvirtadaliu didesnis negu Europos 
Sąjungos šalių vidurkis, tačiau mažesnis 
negu Latvijoje ir Estijoje. Apibendrinti 
Statistikos departamento duomenys 
parodė, kad vyrų mirtingumas - beveik 
trečdaliu didesnis negu moterų, kaimo 
gyventojų - pusantro karto d idesnis negu 
miestiečių, nes kaime gyvena daugiau 
vyresnio amžiaus žmonių.

2004 metais mirė 240 vaikų iki 1 metų 
amžiaus. Tai 34 daugiau negu 2003-iaisiais. 
Skaičiuojant tūkstančiui gyvų gimusiųjų, 
šio amžiaus vaikų mirtingumas išaugo 
nuo 6.8 iki 7.9%, kaime buvo beveik

pusantro karto didesnis negu mieste.
Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje 

daugelį metų nesikeičia ir yra panaši į 
Europos Sąjungos šalių. Trims pagrin
dinėms mirties priežasčių grupėms - 
kraujotakos sistemos ligoms, piktybiniams 
navikams ir nelaimingiems atsitikimams, 
apsinuodijimams, traumoms tenka dau
giausia - 86% - mirties atvejų.

Daugiausia žmonių miršta nuo krau
jotakos sistemos ligų. Nuo 2000-ųjų mir
tingumas nuo šių susirgimų padidėjo 8%.

Per praėjusius metus 5077 žmonės - 
12.3% visų mirusiųjų - tapo nelaimingų 
atsitikimų, apsinuodijimų, traumų au
komis. Nuo 2001-ųjų mirtingumas dėl šių 
priežasčių sumažėjo 6.4%. 2004 metais 
vyrų mirtingumas dėl nelaimingų atsiti
kimų, apsinuodijimų, traumų buvo 4 kar
tus didesnis negu moterų, kaimo gyven
tojų - 60% didesnis negu miesto gyventojų.

Per praėjusius metus nusižudė 1381 
žmogus, transporto įvykių aukomis tapo 
863 gyventojai, dėl apsinuodijimo al
koholiu mirė 431, dėl nukritimų - 434, 
paskendo 307, buvo nužudyti 293 žmonės. 
Vyrai 5 kartus dažniau negu moterys 
nusižudė ir paskendo, 4 kartus dažniau 
žuvo transporto įvykių metu ir mirė dėl 
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu.

Mirtingumas dėl savižudybių per pra
ėjusius penkerius metus sumažėjo 16%, 
tačiau išlieka vienas didžiausių Europoje.

2004 metais šimtui tūkstančių gyven
tojų teko apie 40 savižudybių atvejų. 
1998-2004 metų duomenys parodė, kad 
Lietuvoje daugiau žmonių žudėsi pirma
dienį nei kitomis dienomis.

□

Sydney Lithuanian Information Centre [ sue ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

AUS

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy!
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Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$20.000 - Felikso Adamonio 
palikimas.
a.a Povilo Baltučio atiminimui 
vietoj gelių:
$20- J. Balčiūnas ($3610)

J. ir A. Šimkai ($ 975)
$10 - M. Igaunienė ($ 110)

D. Lynikienė ($ 630) 
M. Sazenienė ($ 80)

A'u’A Povilui Baltučiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą Baltučių, Mucenickų ir Balnionių 

šeimoms.
D. ir E. Bartkevičiui

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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Sydnėjaus jaunesniųjų tautinių šokių grupė
kviečia visus j

"Sūkurio" koncertą,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 6 dienų, 2 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. 
PROGRAMOJE: šokiai, dainos, eilėraščiai, kavutė su pyragais. 
Įėjimas - $5, vaikams iki 5 metų - veltui.

Melbourne: 2006 m. Renginių 
Kalendoriaus sudarymas

Visi Mclbourno lietuvių organizacijų pirmininkai ar jų atstovai 
kviečiami dalyvauti susirinkime aptarti 2006-tųjų metų veiklos ir pietų virimo 
(sekmadieniais) kalendorių.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 13 dieną, 1.00 vai. p.p. 
Bendruomenės Kambaryje, Mclbourno Lietuvių Namuose.

ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

Hobarto apylinkės lietuviams
Pranešame, kad Kariuomenės Šventės minėjimas ir naujos Valdybos 

rinkimai įvyks sekmadienį, lapkričio 27 dieną, 3 vai. p.p. B. Šikšniaus namuose, 
43 Easton Ave, West Moonah.Tel. (03) 6272 4628.

Primcnanc, kad tik susimokėjęs nario mokestį ($5) asmuo galės balsuoti ar 
būti renkamas į naują Valdybą.

Po minėjimo ir rinkimų kava prie suneštinio maisto.
Lauksime gausaus dalyvavimo. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

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

TcL: (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.

□ARIA’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
tol.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.
ruošia

Kugelio pietus
Sekmadienį, lapkričio 13 dieną, 12 vai. Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Avenue, 
Engadine.

Maloniai kviečiame atvykti, pasigėrėti gražia Sodybos aplinka, skaniai 
pavalgyti, atsigaivinti prie “barelio”. Laukiame visų.

O kad kelionė namo būtų linksmesnė - pavaišinsime kava ir pyragaičiais.

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVSCanberros “Ramovė” Valdyba praneša, kad Lietuvos kariuomenės 

87-ųjų metų sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 20 
dieną,2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

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

Martišiaus žodis.
4. Paskaita, kurią skaitys sydnėjiškis svečias Teodoras Rotcas.
5. Vaizdajuostė “Lietuvos nežinoma kariuomenė”.
7. Tautos I limnas.
8. Helenos užkandžiai, vynas, alus ir kavutė su pyragais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime ir išreikšti 

pagarbąžuvusiems už laisvę. Vaizdajuostėje pirmą kartą išgirsite gen. R Plechavi
čiaus Vietinės Rinktinės karių įdomius pasakojimus apie tragišką Rinktinės likimą.

“Ramovės” Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubo pranešimas
Praėjusiame Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos posėdyje, kuris įvyko spalio 

13 dieną. Valdyba nutarė uždaryti Sydnėjaus Lietuvių Klubą šių metų 
lapkričio 27 dieną.

Valdyba, apsvarsčiusi galimybes pasilikti dabartiniame pastate, priėjo vienin
gos nuomonės toliau nepratęsti esamo Klubo nuomavimo laikotarpio.

Dėl tolimesnės informacijos, prašau kreiptis į Klubo direktorius, kurie budi 
Klube kiekvieną sekmadienį. Paaiškinsime, kaip numatome veikti per ateinan
čius mėnesius, kol naujas Klubas bus atidarytas.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 6 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 14 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

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

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja S20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

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 Tbl.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 aan. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

Tinklapis: ivww.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 S65.

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 skelbimtj turinį redakcija neatsako.
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