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Melbourne taurė Sydnėjuje

Lapkričio 1 dieną, antradienį Lietuvių Sodyboje, Engadine, Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos draugija surengė “Melbourne Cup” popietę.
Vytauto Vaitkaus nuotraukoje viršuje - sydybiečiai ir svečiai. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Nijolė Jankutė, Onutė Kapočienė, Nata Liutikaitė, Laima Zarembaitė ir Irena 
Kalėdienė. Antroje eilėje iš kairės: Birutė Vaitkienė, Onutė Dobbs, Audrey Gatehouse, 
Garry Kelly, Kristina Dičiūnienė, Julija Lašaitienė, Regina Lašaitytė, Martina Reisgienė, 
Nijolė Chan, Irena Stašionienė, David Fraser, Cecilija Protienė ir Danutė Jancy.
Plačiau apie popietę skaitykite MP psl. 3.

Valdančioji dauguma remia A. Brazauską
Trečiadienį, lapkričio 2 d., sukviesta 

valdančiosios koalicijos Politinė Taryba 
po specialaus posėdžio nusprendė prie
šintis “opozicijos mėginimams suskal
dyti valdančiąją koaliciją”. Buvo sutarta, 
kad esminių nesutarimų tarp koalicijos 
partnerių nėra, visi partneriai pasitiki 
Premjero Algirdo Brazausko vadovaujama 
Vyriausybe ir remia tolesnį koalicijos 
partnerių bendradarbiavimą.

Taip pat, buvo nuspręsta nepritarti 
konservatorių iniciatyvai sudaryti Seimo 
laikinąją tyrimo komisiją A.Brazausko 
šeimos narių verslo viešbutyje “Crowne 
Plaza” skaidrumui ištirti, nes jos tyrimas 
neva nėra susijęs su Premjero veikla.

Stambiausios koalicijos partnerės Dar
bo partijos pirmininkas Viktor Uspaskich, 
praėjusią savaitę kritikavęs Premjerą už 
klaidas, po Politinės Tarybos posėdžio sa
kė, kad pokalbis su valdančiosios koali
cijos partneriais privertė jį pakeisti nuo
monę.

Praėjusią savaitę V.Uspaskich buvo pa
reiškęs, kad svarsto naujo Vyriausybės 
vadovo kandidatūrą vietoj kontraversijon 
patekusio premjero ABrazausko. Šis sakė, 

kad reikalausiąs V.Uspaskich’o atsiprašy
mo už išsakytus pareiškimus. Tačiau po 
Politinės Tarybos posėdžio V.Uspaskich 
paklaustas, ar atsiprašė A Brazausko, tei
gė, jog tokio prašymo nebuvo.

Paklaustas apie savo reakciją į opozi
cijos pareiškimus dėl savo šeimos verslo 
(viešbučio privatizavimo), Premjeras sa
kė, „Aš manau, kad aš pasistengsiu kitais 
būdais, kurie yra priimti demokratinėje 
valstybėje, apgint savo garbę ir orumą. 
Netvarka. Turės įrodyti kaltinimus, jeigu 
kas galvoja arba turi kokius man kalti
nimus“. Paklaustas apie kokius kaltinimus 
jis kalba, ABrazauskas teigė: „Aš nežinau 
apie kokius kaltinimus. Čia geriau žino 
turbūt Andrius Kubilius. Čia jis kaltina. 
Pirmiausia aš ginu savo garbę”.

A.Brazauskas žurnalistus patikino, 
kad per Politinės Tarybos posėdį jokių 
kalbų apie jo atsistatydinimą nebuvo. Tik 
vėliau paklaustas, kaip pasielgtų, jei vis 
dėl to Seimas sudarytų laikinąją tyrimo 
komisiją, sakė: „Vat kada sudarys, tada 
aš atsakysiu į šitą klausimą. O dabar 
užbėgti įvykiams už akių, sakyčiau, būtų 
labai neatsargu“. □
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“Mažeikių 
naftą”

Premjeras A 
Brazauskas tei
gia, kad tolesni 
veiksmai dėl 
“Mažeikių naf
tos” akcijų įsigi

jimo ir pardavimo galės prasidėti po 
savaitės, jei Amsterdamo (Olandija) 
teismas panaikins “Jukos” priklausančios 
šių akcijų dalies areštą. “Lapkričio 9-10 
dieną Amsterdamo teisme bus svarstomas 
“Jukos” ieškinys nuimti areštą, kad jie 
galėtų laisvai disponuoti akcijomis, tada 
gali prasidėti kiti veiksmai, dėl jų visų 
potencialių pirkėjų, jų akcijų ir, žinoma, 
mums dalyvaujant”, - po Politinės Tarybos 
posėdžio žurnalistams sakė Ministras 
Pirmininkas. Bankrutuojančio koncerno 
“Jukos” įmonės “Yukos International UK 
B.V.” valdomą 53.7% “Mažeikių naftos” 
akcijų paketą Olandijos teismas yra laiki
nai areštavęs koncerno kreditorės “Jugans- 
kneftegaz” prašymu. Pasak A Brazausko, 
netrukus bus sudaryta Ūkio ministerijos 
derybinė darbo grupė, kuri derėsis dėl 
“Mažeikių naftos” akcijų įsigijimo ir 
pardavimo.

Derybose dėl “Mažeikių naftos” akcijų 
pardavimo Vyriausybė sieks parinkti Lie
tuvai palankiausią “Mažeikių naftos” 
pirkėją, kartu su “Jukos” jam kuo brangiau 
parduoti 20% įmonės akcijų iš Vyriausy
bės paketo, taip pat panaikinti 1999-aisiais 
privatizuojant bendrovę jos investuotojui 
suteiktas privilegijas. “Jukos” yra radusi 
bent 8 potencialius savo valdomo akcijų 
paketo pirkėjus. Tarp jų du - TNK-BP ir 

“Lukoil” - siūlo panašią kainą - maždaug 
1 mlrd. JAV dolerių (2.9 mlrd. litų). Maž
daug tiek (3 mlrd. litų) rengiasi pasiskolinti 
Vyriausybė, prireikus pasinaudoti teise už 
pasiūlytą geriausią kainą išpirkti paketą, 
kad jis neatitektų nepageidaujamam 
investuotojui.

Lietuvos Vyriausybė, valdanti 40.66% 
“Mažeikių naftos”, yra nusprendusi pir
miausia pradėti derėtis su koncernu TNK- 
BP. Su juo siekia konkuruoti “Lukoil”, 
norinti pirkti “Mažeikių naftos” akcijas per 
pusę su JAV energetikos kompanija 
“ConocoPhilips”.

Lietuvos naftos perdirbimo koncernas 
“Mažeikių nafta” per devynis šių metų 
mėnesius uždirbo 776 mln. litų neaudituo- 
to konsoliduoto grynojo pelno. “Mažeikių 
nafta” pernai uždirbo daugiausia pelno 
tarp Lietuvos bendrovių - ji gavo 722 mln. 
litų neaudituoto grynojo pelno, arba 3.3 
karto daugiau nei 2003-iaisiais (221 mln. 
litų). Bendrovės pajamos pernai išaugo 
44.7% - iki 7,7 mlrd. litų.
Darbo partijos frakcija laikysis 

Politinės Tarybos sprendinio 
Seimo Darbo partijos frakcija ketina 

laikytis trečiadienį, lapkričio 2 d., priimto 
Politinės Tarybos sprendimo, kuriuo 
valdančioji koalicija išreiškė pasitikėjimą 
Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko 
vadovaujama Vyriausybe ir nepritaria 
siūlymams sudaryti Seimo laikinąją ty
rimo komisiją Premjero šeimos narių 
verslo viešbutyje “Crown Plaza” skaidru
mui ištirti. Tai po pasibaigusio Seimo 
Darbo partijos frakcijos posėdžio patvirti
no Darbo partijos pirmininkas Viktor 
Uspaskich, Seimo Darbo partijos frakci
jos seniūnė Loreta Graužinienė ir Seimo 
vicepirmininkas Viktoras Muntianas.

Nukelta į 2 psL

Opozicijos lyderis Andrius Kubilius 
teigė apgailestaująs, kad, atrodo, valdan
čioji koalicija nusprendė laužyti Seimo 
statutą, kuris leidžia sudaryti laikinąsias 
komisijas, kaip vieną iš parlamentinės 
kontrolės priemonių. Komisiją sudaryti 
reikia, jei jos reikalauja ne mažiau kaip 
ketvirtadalis Seimo narių.

“Koalicijos partijos aukoja savo auto
ritetą, tam, kad bent laikinai padėtų prem
jerui išvengti viešumo. Premjerui tai nelabai 
padės, tačiau koalicijos partijos, besąly
giškai paremdamos Premjero norą iš
vengti viešumo, pralaimės labai smarkiai. 
Darbo partijai apsimoka kiek galima il
giau išlaikyti premjero poste apsilpus; ir 
susikompromitavusį ABrazauską, nes tai 
silpnina ir Darbo partijos pagrindinius 
konkurentus - socialdemokratus. Kuo 
ilgiau socialdemokratai nedrįs keisti to
kios situacijos, kuo ilgiau nedrįs įvardinti 
A.M.Brazausko esminių pastarojo laiko
tarpio klaidų, tuo geriau Darbo partijai”, - 
sakė AKubilius. Jis taip pat pabrėžė, kad 
tokiu valdančiosios koalicijos sprendimu 
laidojama ir kovos su korupcija Lietuvoje 
idėja.

Šeimos verslo turbut netirs
Nors opozicija surinko mažiausiai 36 

parlamentarų parašus, kurių pagal Seimo 
Statutą reikia laikinajai tyrimo komisijai 
sudaryti, tačiau valdančiosios koalicijos 
Politinė Taryba nusprendė nepritarti 
siūlymams sudaryti komisiją. Komisijos 
tikslas - tirti Premjero Algirdo Brazausko 
šeimos verslo skaidrumą.

Pagal Seimo Statutą, laikinoji tyrimo 
komisija sudaroma, jei to reikalauja ne 
mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų. 
Nors Seimo Statutas imperatyviai nurodo 
komisijos sudarymą, tačiau tokią iniciaty

Konservatorių iniciatyvą parlamente 
ištirti A.Brazausko šeimos verslą parėmė 
daugiau nei 42 įvairioms frakcijoms pri
klausantys parlamentarai. Kadangi tarp 
pasirašiusiųjų yra ir Uspaskich’o Darbo 
partijos narių, prieš Politinės Tarybos po
sėdį Seime buvo sukviestas Darbo partijos 
frakcijos prezidiumas, per kurį V.Uspas
kich bandė įtikinti bendrapartiečius ne
palaikyti konservatorių iniciatyvos. 
„Partijoje yra įsiklausoma į partijos pir
mininko nuomonę“, - paaiškino jis.

Vėliau Darbo partijos frakcijos seniū
nė Loreta Graužinienė ir Seimo vicepir
mininkas Viktoras Muntianas Eltai pa
tvirtino, jog Seime Darbo partija ketina 
laikytis Politinės Tarybos sprendimo, ku
riuo valdančioji koalicija išreiškė pasiti
kėjimą ABrazausko vadovaujama Vyriau
sybe ir nepritaria siūlymams sudaryti Sei
mo laikinąją tyrimo komisiją Premjero 
šeimos narių verslo viešbutyje “Crown 
Plaza” skaidrumui ištirti. Tačiau L. Grau
žinienė sakė, kad siūlymas sudaryti Sei
mo komisiją dar kartą bus svarstomas 
prieš įtraukiant šį klausimą į Seimo ple
narinių posėdžių darbotvarkę. □ 

vą, pasinaudoję Statuto spragomis, val
dantieji gali blokuoti.

Kaip sakė Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas, “Etikos ir procedūrų 
komisija konstatavo, kad Statute yra tei
sės normų kolizija. Viename Statuto 
straipsnyje sakoma, kad jei 36 Seimo na
riai inicijuoja komisijos sudarymą, komi
sija sudaroma. Tačiau kitame straipsnyje 
sakoma, kad jeigu Seimas pripažįsta 
būtinumą, yra sudaroma tokia komisija 
nutarimu. Kitokio būdo, kaip balsuoti už 
nutarimą, nėra (...)” □
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K Trumpai iš visur Kur nueina milijonai dėl išeivijos?
♦ Lapkričio 1 d. 
staiga paaiškėjo, 
kad iš amerikiečių 
Bagram karo avia
cijos bazės kalė
jimo yra pabėgęs 
Omar al-Faruq, 
buvęs teroristinės 
al-Qaeda organi
zacijos viršininkas 
visai Pietryčių

Azijai. Jo pabėgimas paviešintas, jam ne
atvykus liudininku į teismą, nors iš ka
lėjimo su trimis savo bendrais jis buvo 
pabėgęs liepos mėnesį. Indonezijos Vy
riausybė pyksta dėl jo pabėgimo fakto 
slėpimo. Omar al-Faruq buvo suimtas In
donezijoje 2002 m. liepos mėnesį ir per
duotas amerikiečiams, kurie vėliau atsi
sakinėjo jį grąžinti į Indoneziją liudinin
ku. Jo pabėgimo nuslėpimas galėjo pa
kenkti Indonezijos saugumui.
♦ Lapkričio 1 d. iš Abu Ghraib kalėjimo 
Bagdado kaimynystėje amerikiečiai pa
leido 500 kalinamų irakiečių, parodydami 
geros valios gestą musulmonų šventojo 
Ramadan mėnesio pabaigos proga. 
Kiekvienam paleidžiamam kaliniui buvo 
įteikta Korano kopija ir 25 doleriai JAV 
valiuta. JAV buvo panašiai paleidę 1000 
kalinamų irakiečių Ramadan mėnesio 
pradžioje.
♦ Lenkų antropologas prof. Konrad 
Piasecki paskelbė, kad surasta 1543 m. 
mirusio astronomo Mikalojaus Koperniko 
kaukuolė. Ji rasta nepažymėtame kape 
Frombork katedroje, netoli didžiojo al
toriaus. Frombork (buvęs Frauenburg 
Rytprūsiuose) yra prie Aismarių į šiaurės 
rytus nuo Elbingo. Jis buvo Varmės vys
kupijos centras. Kurį laiką Varmės vyskupu 
buvo Koperniko dėdė, o jis pats tuo metu 
buvo katedros kanauninku.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

“Informavau frakcijos narius apie 
Politinės tarybos sprendimą ir rekomen
davau laikytis šio sprendimo. Jeigu frak
cija nusprendė laikytis vienos ar kitos 
nuomonės, tai, pagal reglamentą, turi 
paklusti visi frakcijos nariai”, - pažymėjo 
V. Uspaskichas.

Prisiminti žuvusieji keliuose
Susisiekimo ministerijos atstovai, kaip 

ir kasmet Vėlinių proga, atidavė pagarbą 
žuvusiesiems Lietuvos keliuose.

Pagal ministerijos pranešimą, žuvusiųjų 
pagerbimo ceremonija įvyko pirmadienį, 
spalio 31 d., aukščiausioje automagistra
lės Vilnius-Klaipėda vietoje. Įstaigos at
stovai padėjo gėles ir uždegė žvakutes prie 
2003 metų spalio 31 dieną šioje vietoje 
ministerijos ir Pasaulio Lietuvių Kultūrinio 
Ryšių Centro iniciatyva pastatyto aukuro.

Šia kasmetine akcija Susisiekimo mi
nisterija siekia priminti visiems keliau
jantiems automobiliais, kad dėl jų kaltės 
šalyje nemažėja tragiškų įvykių keliuose 
skaičius. Ministerijos atstovų teigimu, už 
skubėjimą, įgūdžių ir vairavimo kultūros 
stoką, o dažnai ir vairavimą išgėrus mo
kama pernelyg aukšta kaina - žmogaus 
gyvybė. Lietuva saugaus eismo požiūriu - 
padidintos rizikos šalis, kurioje dėl di
delio eismo įvykių skaičiaus nukenčia ne 
tik žuvusiųjų ar nukentėjusiųjų šeimos, 
bet ir visuomenė. Kelyje gyvenimą baigia 
ar invalidais tampa žmonės, kurie likę 
gyvi ir sveiki galėtų atnešti dar daug nau
dos savo artimiesiems, visuomenei ir 
valstybei.

Statistiniais duomenimis, per 9 šių

Mūsų Pastogė Nr. 44, 2005.11.09, psl.

♦ Paryžiaus rytiniuose ir šiauriniuose 
priemiesčiuose siaučia riaušės, Šiaurės 
Afrikos arabų bei Afrikos juodųjų kilmės 
jaunuoliai padeginėja automobilius, au
tobusus, mokyklas, kaunasi su policija, 
kartais apšaudo policininkus ir ugniagesius. 
Riaušės prasidėjo spalio 27 d. Clichy - sous 
- Bois priemiestyje šiaurės rytuose, kai 
elektra nutrenkė du nuo policijos bėgusius 
jaunuolius, bandžiusius slėptis elektros 
tinklo stotyje. Nuo lapkričio 4 d. riaušės 
išplito už Paryžiaus ribų, pradžioje Dijon 
mieste, vėliau ir Toulouse, Nice, Lille ir 
Rennes. Iki lapkričio 5 d. policija suėmė 
virš 250 riaušininkų.
♦ Eritrėja ir Etiopija savo pasieniuose 
telkia karinius dalinius su tankais ir 
priešlėktuvinėmis raketomis. Gali atsi
naujinti 1998 - 2000 m tarp šių valstybių 
vykęs karas, ypač kad valstybės dar nėra 
įvykdę 2000 m. taikos sutarties įsipa
reigojimų. Tuo tarpu Etiopijos sostinėje 
Addis Ababa nuo lapkričio pradžios tę
siasi riaušės. Opozicija protestuoja dėl būk 
tai suklastotų parlamento rinkimų 
rezultatų. Policija iki lapkričio 4 d. nušo
vė bent 40 riaušininkų.
♦ Lapkričio 4 d. Mar del Plata mieste 
Argentinoje 34 Šiaurės ir Pietų Amerikos 
valstybių atstovai suvažiavo tartis dėl 
laisvos rinkos. JAV politikos priešininkai 
suruošė didžiules demonstracijas prieš 
amerikiečius ir prieš prezidentą George W 
Bush, išvirtusias į riaušes. Venezuelos 
prezidentas Hugo Chavez, kalbėdamas 
10,000 demonstrantų miniai, ragino juos 
kovoti prieš JAV politiką, minią kurstė ir 
buvęs futbolo garsenybė Diego Maradona.
♦ Lapkričio 5 d. Somalų piratai užpuolė 
keleivinį garlaivį Seaboum Spirit, plaukusį 
iš Egipto į Keniją su 151 keleiviu, jų tarpe 
19 australų. Piratai, prisiartinę laiveliais, 
panaudojo šaunamuosius ginklus ir raketas.

metų mėnesius Lietuvoje įvyko 4885 eismo 
įvykiai, kurių metu 515 žmonių žuvo ir 
6,167 buvo sužeisti. Pagrindinės avarijų 
priežastys: leistino greičio viršijimas, 
vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar 
neturint teisės vairuoti, saugos diržų 
nenaudojimas.

Kreips dėmesį į nelegalias 
statybas

Nelegaliomis statybomis, įgaunančio- 
mis masinį pobūdį, turi susirūpinti ne tik 
Seimas, bet ir Vyriausybė, teigia Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas.”Seimo 
pastangomis nelegalių statybų problemos 
išspręsti tiesiog neįmanoma, turi būti 
sutelktos visų institucijų pajėgos. Galvoju, 
kad visų pirma susirūpinti reiktų Vy
riausybei, nes Seimas kelia šį klausimą. 
Seime konstatuojami pažeidimai, Seime 
parodoma, koks įstatymas pažeidžiamas, 
pareigūnai, kurie tai padarė, bet jei vyk
domosios valdžios grandys neveiks ir prin
cipingai negins teisinės valstybės principų, 
turėsime tokią situaciją kaip dabar”, - 
lapkričio 4 d. Lietuvos radijo laidai “Ryto 
garsai” sakė A. Paulauskas. Anot jo, ne tik 
Neringoje, bet ir daugelyje kitų rajonų pa
žeidžiami įstatymai, reglamentuojantys 
statybas, valstybės žemės disponavimą, 
todėl šiuo reiškiniu reikia rimtai susirū
pinti, nes jis įgauna masinį pobūdį.

Seimo Pirmininko teigimu, matyti, kad 
atliekami įvairūs spekuliatyviniai sandoriai, 
kai institucijos, kurioms patikėta valstybinė 
žemė, pradeda atlikinėti sandorius su pri
vačiomis įmonėmis ir ne aukciono būdu 
joms atiduoda žemes.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
jkt,ELTA,BNS,ljGITICir“Bemanlinai”.
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(ELTA). Net šešios Lietuvos valstybi
nės institucijos, besirūpinančios išeivijos 
reikalais, yra finansuojamos iš biudžeto, 
tačiau jų veiklos rezultatas neaiškus, tei
gia vienas iš Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės komisijos pirmininkų Seimo 
narys dr. Kazys Bobelis.

Jo nuomone, Vyriausybė yra tam tikra 
prasme apleidusi mūsų išeivijos kultūri
nę, tautinę, patriotinę ir lituanistinę veik
lą. K. Bobelio teigimu, milijonines lėšas 
Lietuvos valstybinės institucijos skiria 
išeivijos tautinės savimonės ir ryšių su 
tėvyne palaikymui. “Tačiau kur tie pinigai 
nueina - taip ir neaišku. Nėra jokios tiks
lios tų lėšų panaudojimo kontrolės”, - sa
kė spaudos konferencijoje K. Bobelis, 
komentuodamas Lietuvos Seime dabar 
vykstančius Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės komisijos posėdžius.

K. Bobelis paminėjo tokias iš valstybės 
biudžeto finansuojamas institucijas, kaip 
Užsienio lietuvių rėmimo centras, Lietu
vių grįžimo r ėmimo informacijos cen
tras, Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie Vyriausybės, Užsienio 
lietuvių departamentas prie Užsienio 
reikalų ministerijos ir kitos. “Jų veiklos 
rezultatai nelabai aiškūs”, - pažymėjo K. 
Bobelis.

Kitas komisijos pirmininkas - JAV LB 
Tarybos narys Vytas Maciūnas sakė, kad 
JAV lietuviai nėra revizoriai, tačiau no
rėtų, kad lėšos būtų panaudojamos ra
cionaliai. JAV LB Komisijos narė Angelė 
Nelsienė teigė mananti, kad Lietuvos ski

Iš Lietuvos per Australiją...
Lietuvos užsienio reikalų ministerija 

praneša, kad nuo šių metų lapkričio 1 die
nos Lietuvos piliečiai, keliaujantys tran
zitu per Australiją, gali vykti be Austra
lijos tranzitinių vizų. Tranzitinių vizų ne
bus reikalaujam, jeigu piliečiai turės re
zervuotus kelionės bilietus ir galiojantį 
leidimą atvykti į šalį, į kurią vykstama per

Pagonybės atgimimo šimtmetis
(ELTA). Šeštadienį, spalio 22 dieną, 

pagonybės atgimimo 100-metį minintys 
Senojo lietuvių tikėjimo pasekėjai ant 
Vilniaus Gedimino kapo kalno uždegė 
aukurą, o jo papėdėje pasodino simbolinį 
Pagonybės atgimimo 100-mečio ąžuoliuką.

Spalio 22-oji Senojo lietuvių tikėjimo 
atgimimo 100-mečiui pasirinkta todėl, kad 
būtent šią dieną 1905 metais tautinio 
atgimimo veikėjas, save laikęs kunigaikš
čių palikuonimi, Jonas Gediminas Ber- 
žanskis Klausutis į tuometinę Rusijos im
perijos sostinę Petrapilį išsiuntė prašymą 
oficialiai pripažinti jį Senojo lietuvių ti

Ilgų plaukų rekordas
(ELTA). Agentūra “Factum” prie Lie

tuvos kultūros fondo į Lietuvos rekordų 
knygą įrašė du naujus rekordus - ilgiau
sių plaukų bei kasų pynimo. Vienam jų 
pagerinti prireikė net 77 metų.

Trisdešimtmetė vilnietė Asta Muraus
kaitė Kuncevičienė, pati būdama 1 metro 
57 cm ūgio, turi 2 m 24 cm ilgio plaukus. Ji 
plaukų nekerpa nuo pirmos klasės. Kad 
būtų lengviau prižiūrėti plaukus Astai 
mama ne kartą siūlė juos patrumpinti. 
Tačiau busimoji rekordininkė norėjo ilgų 
plaukų ir visą laiką juos prižiūrėjo pati. 
Dabar supinti plaukus jai tereikia 5 
minučių.

Ankstesnis ilgiausių plaukų Lietuvos 
rekordas priklausė kaunietei Antaninai 
Vitkauskaitei Bačiulienei. 1928 metais ji 
turėjo 2 m 15 cm ilgio plaukus.

Guinness pasaulio rekordų knygoje už

riama parama švietimui turėtų būti koor
dinuojama su JAV Lietuvių Bendruomene.

“Mums susidarė įspūdis, kad skiria
mos lėšos yra išblaškytos ir nekoordinuo
tos. Nei studentams, nei mokslininkams 
neaišku, kur galima kreiptis norintiems 
studijuoti”, - sakė JAV Lietuvių Bendruo
menei atstovaujanti Dalia Gedrimienė. 
Pasak jos, šią problemą ketinama 
akcentuoti ir numatytoje priimti Lietuvos 
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijos rezoliucijoje.

Neseniai posėdžiavusi Lietuvos Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruomenės ko
misija svarstė klausimus, susijusius su 
okupacijos žalos atlyginimu ir KGB ar
chyvų fondų prieinamumu, vizų vykstan
tiems į JAV Lietuvos piliečiams panai
kinimu. Komisijos nariai aptarė Valdovų 
rūmų paskirtį, Lietuvos pilietybės atkū
rimo, išeivijos tautinės savimonės ir ryšių 
su tėvyne išlaikymo problemas.

1995 metais įkurta Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės komisija yra 
specifinė Seimo komisija, nes ją sudaro ne 
tik 8 parlamentarai, bet ir 5 JAV Lietuvių 
Bendruomenės deleguoti atstovai

Komisijos paskirtis - puoselėti Lietu
voje ir JAV gyvenančių lietuvių bendra
darbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir 
parama, keistis mokslo, kultūros ir kita 
informacija, teikti Seimui ir kitoms 
valstybės institucijoms siūlymus, kurie 
padėtų stiprinti valstybingumą ir 
demokratinių tradicijų bei institucijų 
plėtrą. □

Australiją.
Be to, vykstant be tranzitinės vizos, 

nebus galima išeiti už tranzitinės zonos 
ribų, o iš Australijos reikės išvykti per 8 
valandas nuo atvykimo.

Vykstant į Australiją Lietuvos pilie
čiams ir toliau reikalinga Australijos 
viza. □ 

kėjimo pasekėju.
Ilgai susirašinėjęs su carine valdžia 

teigiamo atsakymo jis sulaukė tik 1915 
metais, tačiau pasiekė, jog oficialiuose 
dokumentuose būtų ištaisytas įrašas apie 
jo tikėjimą, taip priversdamas valdžią 
pripažinti pagonybę.

Senojo baltų tikėjimo tradicijos tyri
nėtojai ir tęsėjai tą dieną dalyvavo tarp
tautinėje konferencijoje.

Kultūros, filosofijos ir meno institute 
rengiamą konferenciją pradėjo J. G. 
Beržanskio Klausučio duktė Pojata 
Beržanskaitė. □ 

fiksuota, kad ilgiausius plaukus turi kine. 
Jos plaukai, išmatuoti 2004 m. gegužės 8 
d., tuomet buvo 5 m 63 cm ilgio.

Antrąja su plaukais susieto rekordo 
autore Lietuvos rekordų knygoje užre
gistruota devyniolikmetė zarasietė Iveta 
Mickutė, susipynusi 1357 kaseles. Jų ilgis 
- nuo 19 iki 30 cm. Jas suskaičiavo 
laikraščio “Zarasų kraštas” žurnalistai

Kasas Iveta pinasi pati Nuo egzotiškos 
šukuosenos vyresnieji ją atkalbinėjo, o 
draugai pritarė. Per 6 mėnesius Ivetai 
Mickutei pavyko originaliai pakeisti 
šukuoseną.

Ankstesnė rekordininkė, turėjusi 
daugiausia kasų, buvo šešiolikmetė Jur
gita Taurinskaitė iš Lėlaičių, Mažeikių 
rajono. Ji 2001 m. birželio 28 d. buvo su
sipynusi 1001 nuo 6 iki 39 cm ilgio ka
selę. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Ine.

Metinis Susirinkimas
Šių metų spalio 23 dieną Sydnėjaus 

Lietuvių Klube įvyko Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugijos Ine. 
metinis susirinkimas, kuriam pirminin
kavo Julija Lašaitienė, o sekretoriavo Nata 
Liutikaitė.

Po pirmininkės Julijos Lašaitienės 
sveikinimo žodžio buvo pagerbtos miru
sios Draugijos narės (2004 - 2005 m.) ir 
lankyti asmenys.

Perskaičiusi protokolą, pirmininkė 
padėkojo visoms Komiteto narėms už ge
rą bendradarbiavimą. Pirmininkė taip pat 
pasiūlė, kad SLMSG Draugija įsijungtų į 
“National Council of Women of NSW”. 
Tokiu būdu SLMSG Draugijos narės ga-

pininkauja Martina 
Reisgienė.

Pirmininkė pra
nešė, kad yra gautas 
laiškas iš dr. Algi
manto Taškūno (Tas
mania), kuriame jis 
ragina Draugijos na
res įsigyti vertingą 
knygą “Lithuanian 
Studies in Australia”.

Sekė Draugijos 
iždininkės Tamaros 
Vingilienės OAM 
finansinė ataskaita.

Po jos, Draugijos
Nuotraukoje - Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos narės ir padėjėjos.

lėtų bendradarbiauti ir su kitų šalių mo
terimis. Šis pasiūlymas buvo vienbalsiai 
priimtas.

Draugija gavo pakvietimą dalyvauti 
tautodailės parodoje “Latvian Youth Baltic 
Day “Burwood Parke, kuri įvyks šių metų

narė Martina Reisgienė apibūdino Lietu
vių Sodybos veiklą.

Onutė Kapočienė OAMpranešė, kad 
per šiuos metus buvo aplankyti 24 
asmenys.

Susirinkimas baigtas vaišėmis.
SLMSGD inf.gruodžio 27 dieną. Ryčiams su paroda tar- 

. >: . .U! <?»•■>«• ■■ '

Melbourne taurė Sydnėjuje
Ar galėjo Bubių kaimo šiaudinių 

stebuklų meistrai tikėtis, kad jų rankų 
darbo skrybėlė dalyvaus konkurse, skir
tame garsiosioms Melbourne taurės žir-

ir tiek pat - po $20 (III prizas). Ponia 
Julija šių eilučių autorei sakė, kad ne
didelę dalį pajamų rengėjos pasiliko or
ganizaciniams reikalams.

gų lenktynėms? Na, tegul ir ne Fleming- 
tono hipodrome, tegul net ir ne Mel
bourne, tegul tik Engadine, Sydnėjaus 
Lietuvių Sodyboje? Tikėtis negalėjo, bet 
dalyvavo.

Praėjusį antradienį (lapkričio 1 d,) 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija Sodyboje trečią kartą 
surengė visoje šalyje taip populiarią 
“Melbourne Cup” arbatėlę.

Žinoma, Seklyčioje belaukdami, kol 
mūsų arkliukas pirmas atbėgs, vietoje 
šampano ir sumuštinukų su agurku, mes 
(už $10) lietuviškai pasivaišinome (ark-

Skrybėlių paradas-konkursas vyko 
prisivalgius Sodybos seniūnės Onutės 
Dobbs Seklyčios prieigose iškeptų deš
relių, bet dar neišgėrus kavos (minėjau, 
kad porcijos buvo arkliškos, kai kas sa
kė, kad pusė nešėsi namo).

Už dešreles p. Onutė jokio prizo kaž
kodėl negavo, bet jos skrybėlaitė su naš
laitėmis ir kitomis gėlytėmis (beveik vi
sos ponios norėjo su ja nusifotografuoti) 
buvo pripažinta gražiausia ir apdovanota 
II premija.

Loji premija - už elegantiškiausią 
skrybėlę - atiteko Kristinai Dičiūnie-

lio didumo) dešrelėmis su bandelėmis už į nei. Birute Vaitkienė, kaip visuomet, pa
kopusių salotomis, nesuskaičiuojamu kie
kiu tortų ir pyragų su kava, buvo ir arba
tos, buvo ir kai ko stipresnio, kas norėjo.

Susirinko apie 40 žmonių (dominavo 
gražioji lytis). Arklių - televizijos pagal
ba - dalyvavo 24.

Arkliukai (gal reiktų sakyti žirgai, bet 
ne taip mielai skamba) buvo paskirstyti 
tradiciniu australišku darbo kolektyvų 
lažybų (sweepstake) metodu, tai yra, bur
tų keliu. Lažybas pravedė Sodybos gyven
tojas David Fraser, Moterų Draugijos 
pirmininkė Julija Lašaitienė ir jos duk- 
tė-pagalbininkė dr. Regina Lašaitytė. La
žintis galėjai iš 2,5 ir 10 dolerių. Aišku, 
azartiški lošėjai vienu bilietu nepasiten
kino. Daugiausia įsigyta bilietų po $2. 24 
žmonės nepagailėjo $5, o 12 asmenų su
rizikavo $10.

sirodė išradingiausia: už savo kūrybos 
skrybėlę iš filodendro lapų su dirbti
nomis irgi gana monstriškai atrodan
čiomis gėlėmis. Jai teko III premija.

Damoms bandė prilygti ir du skrybė
lėti ponai: David Fraser ir Garry Kelly. 
IV premiją-už australiškiausią skrybė
lę (su tinkliuku nuo musių) gavo David, 
Garry buvo apdovanotas pernai. Kiti 
stipriosios lyties atstovai dalyvavo be 
skrybėlių.

Galvos apdangalai vertinti ne burtų 
ir ne visuotino balsavimo keliu, o teisėjų. 
Šias garbingas pareigas atliko Julija ir 
Gailė Lašaitienės (Gailė buvo šoninė 
teisėja-offsider).

O kaip gi skrybėlė iš Bubių kaimo, 
netoli Šiaulių? Į garbingą konkursą ji, 
papuošta rugiagėle (pirkta Belmore)
atvyko ant Natos Liutikaitės galvos. Po 
skrybėlę Nata ir jos brolis Jurgis gavo

Penki lažybininkai laimėjo po $50 (I 
prizas), penkiolika. - po $30 (II prizas)

Sodybos Seklyčioje suririnkę sydnėjiškiai.

dovanų nuvykę j 
Lietuvą aplankyti 
vaikystės vietų. 
Beje, Bubių gy
ventojai dar pri
simena prieš karą 
jų kaime ūkinin
kavusį ir mokyto
javusį šviesaus 
atminimo Česlo
vą Liutiką. Kad ir 
negavusi premi
jos Nata, kaip ir 
kitos ponios, nė 
kiek neliūdėjo, 
tuo labiau, kad tos
premijos buvo ga

na simboliškos, mes su
sitarėme oficialiai jas 
pavadinti kukliomis do
vanėlėmis.

Po parado naiviai 
tikėjomės įveikti jau 
minėtą kalną saldu
mynų. Man rodos, dau
geliui Melbourne taurės 
entuziasčių teks lapkri
čio 20 Lidcombe prašy
ti kardinolo George Pell 
išrišimo už įvykdytą 
vieną didžiąją nuodė
mę - apsirijimo. Jei ka
da būtų dalyvavęs vai
šėse Sodyboje, jis atsi
žvelgtų į lengvinančias 
- gundymo aplinkybes. 
Deja, kažkodėl jaučia 
mano širdis, kad šioms 
aplinkybėms neatsispir- 
sime ir nuodėmę pa
kartosime kitą savaitę 
vėl Sodyboje susirinkę į 
Kugelinę. Nors imk ir 
kreipkis oficialiai į po
nias sodybietes ir vieš
nias, kad nekeptų tiek 
pyragų, o jeigu jau ke
pa, tai tegul pabando 
kaip nors neskaniau. 
Vargu, ar toks kreipi-, 
masis ką nors pakeistų, 
nes kažin ar būtų labai 
nuoširdus...

Kalbant apie pyra
gus, vieną geriausių (be 
cukraus, vaisinį) atnešė 
nenuilstanti p. Cecilija 
Protienė. Nežinojau, 
kad po dviejų dienų jai 
sukako 97 metų. Nie
kada nepasakytum! Il
giausių metų, miela po
nia Cecilija, ir tris kar
tus valio.

Tris kart valio kaž
kodėl nesušukome ir 
rengėjoms (visų kulina
rių konditerių, stalų 
stumdytojų ir dengėjų, 
indų surinkėjų ir plo
vėjų nė neišvardinsiu, 
jos buvo perdaug užsi- 
ėmusios), Moterų Drau
gijai, sodybietėms ir 
sodybiečiams. Jų dėka 
galime pasidžiaugti, kad 
nepraėjus nė 50 metų, 
linksmai ir aktyviai 
ėmėm laikytis gyvena
mo krašto tradicijų.

Musė Antsienaitė 
Visos nuotraukos Ri
tos Baltušytės.

Iš kairės: Nata Liutikaitė, Birutė Vaitkienė, Nijolė Jankutė.

Iš kairės: Cecilija Protienė, Jadvyga Burokienė, Audrey 
Gatehouse.

Iš kairės: Irena Kalėdienė, Nata Liutikaitė, Kristina 
Dičiūnienė.

Iš kairės: Martina Reisgienė, Jadvyga Burokienė, Nijolė
Stašionienė. —_____________________________________
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Į Lietuviai pasaulyje Į
Lietuviams Afganistane nelengva

Prieš kelias savaites Afganistane lankėsi Prezidentas Valdas Adamkus. Apie ten 
tarnaujančius lietuvius karius dabar rašo Australijos tautiečių per lietuvišką radijo 
valandėlę mielai klausomas BNS žurnalistas Aleksandras Matonis. 
Spausdiname ištraukas iš jo reportažo, kurį perdavė DELFI agentūra. Red.

Birželio pradžioje į 
Afganistano vakaruose 
esantį Herato miestą 
atvykusi Lietuvos karių 
grupė atliko kelis iki 
šiol Lietuvos kariuo
menėje neturėjusius 
precedentų dalykus: 
faktiškai be kelių perva
žiavo daugiau kaip 300 
kilometrų į Goro pro
vincijos sostinę Čagča- 
raną, plyname lauke 
įkūrė laikinąją, o vėliau 
- nuolatinę stovyklą. 
Lietuvos vadovaujama 
provincijos atkūrimo 
grupė (PAG) užmezgė 
gerus santykius su vietos valdžia ir spėjo 
laimėti dalies Goro gyventojų draugiš
kumą.

Viena skurdžiausių ir labiausiai eko
nomiškai atsilikusių iš 32 Afganistano 
provincijų - Goras - savo plotu beveik 
dvigubai mažesnė už Lietuvą. Provincijoje 
gyvena 594,000 žmonių - maždaug tiek 
pat, kiek Vilniuje. Didžioji dalis provinci
jos teritorijos atskirta nuo likusios šalies 
aukštų kalnų, kurių perėjos dėl sniego 
dažniausiai neišvažiuojamos lapkričio- 
balandžio mėnesiais. Kai kovo pabaigoje 
teko man skristi lėktuvu virš provincijos, 
dauguma jos ploto tebebuvo apsnigta ir 
priminė rūsčiausią per pastarąjį dešimt
metį žiemą. Jos metu iš bado mirė dau
giau kaip 100 žmonių. Goro provincijoje 
spalį vis dar šilta - dieną apie 25 laipsnius 
šilumos, naktį - apie nulį. Žiema užgrius

Lietuviai jau investuoja ir užsieniuose
Turkijos, Portugalijos, Bulgarijos, 

Kroatijos ir kai kurių kitų pasaulio šalių 
nekilnojamojo turto agentūros suskubo 
reaguoti į lietuvių poreikius. Kuriamos 
lietuvių kalba informaciją pateikiančios 
interneto svetainės, samdomi lietuvių kal
bą mokantys butų ir namų pardavėjai

Dažniausiai lietuviai apartamentus per
ka kitų šalių kurortuose, kuriuose praban
gūs butai su vaizdu į jūrą kelis kartus pi
gesni nei Palangoje ar Nidoje. Be to, įta
riama, kad kitose šalyse aktyviai į nekilno
jamąjį turtą vis dažniau investuoja ir įtaką 
Lietuvoje prarandantys nusikaltėliai, taip 
plaudami nelegaliai gautus pinigus.

Turkija greitai taps šalimi, kurioje dau
gelis lietuvių turės savo namus. Tokias ten
dencijas prognozuoja ekspertai iš Turkijos 
nekilnojamojo turto agentūros “My Home 
Real Estate & Construction”, aktyviausiai 
dirbančios Antalijos regione. Čia per me
tus iškyla dešimtys naujų daugiaaukščių, 
kuriuose įrenginėjami prabangūs aparta
mentai. Vietiniams prabangių butų kainos 
vis dar sunkiai įkandamos, tačiau lietu
viams - tikrai prieinamos. Dviejų kambarių 
butas Antalijos regione kainuoja ne dau
giau nei tokio pat dydžio būstas Šiauliuo
se - nuo 150,000 iki 250,000 litų

Lietuviai nekilnojamojo turto žvalgosi 
ir kitose busimosiose ES šalyse - Kroatijo
je ir Bulgarijoje. Nekilnojamąjį turtą Bul
garijoje pastaruoju metu aktyviausiai per
ka Didž. Britanijos gyventojai. Jie patys 
pripažįsta, jog perkami pastatai primena 
britų architektūrą 1970 m, tačiau kaina už 
būstą yra neįtikimai maža. Lietuvius į šią

šaltuoju metų laiku gyvenantis verslininkas.
Lietuviai viliojami pirkti vilas ar butus 

prie Atlanto vandenyno Portugalijoje ir 
----------------------------------------------------------Viduržemio jūros Ispanijoje. “Mūsų įmonė 
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staigiai - susitvenks debesys, kelias die
nas palis, o vėliau atšals. Šio laikotarpio 
Lietuvos kariai laukia su nerimu - mo
linga žemė nesugeria drėgmės, todėl sau
si dulkėti keliai virsta neišvažiuojamais 
purvynais.

Didžioji dalis provincijos išsidėsčiusi 
aukščiau nei 2 kilometrų virš jūros lygio 
aukštyje. Lietuvos stovykla, kariškių 
oficialiai vadinama “Camp W”, įsikūrusi 
2226 metrų aukštyje, o kaimynystėje esan
tis Čagčaranas - keliasdešimt metrų 
aukščiau. Iki Vilniaus - 3800 kilometrų, 
liudija bazės centrinėje aikštėje esanti 
rodyklė.

Nuolatinė PAG stovykla pradėta sta
tyti prieš 15 savaičių lygiame lauke, ties 
poros kilometrų ilgio lėktuvų pakilimo 
tako. JAV karinių užsakymų rangovė ir 
vykdytoja - kompanija KBR - plyname 

šalį vilioja ne architektūra, o kainos ar Ry
tų europiečiams nesvetimas mentalitetas. 
Pvz., dviejų miegamųjų butas ant Juodo
sios Jūros kranto kainuoja apie 300,000 
litų. Tame pačiame rajone trijų miegamų
jų butą galima įsigyti už 400,000 litų. 
Bulgarijos nekilnojamojo turto agentūros 
teigia, jog kaina pastaruoju metu gerokai 
išaugo, tačiau ji žemesnė nei Lietuvos 
kurortuose. Be to, verslininkai skuba in
vestuoti, kol Bulgarija dar netapo ES nare. 
Kai šalis įstos j ES, čia nekilnojamojo turto 
kainos taps panašios į Prahos ar Vilniaus.

Lietuviai verslininkai pažįstami ir Pie
tų Amerikos šalių nekilnojamojo turto 
agentūrose. Lyginant su Europa, Lotynų 
Amerikoje kainos gerokai mažesnės, ypač 
Karibų jūros salose. Verslininkas Nerijus 
Žukas su savo žmona Irma kasmet, kai 
Lietuvoje atvėsta, skrenda į Venezuela! 
priklausančią Margaritos salą. Verslininkas 
sako pripratęs skraidyti kone 10,000 km 
“Europoje neradome tokios šalies, kurioje 
visus metus temperatūra būtų 28 laipsniai, 
dėl to galima ryžtis ir 10 valandų trunkan
čiam skrydžiui”, - šypsosi N.Žukas.

Kodėl lietuviai žvalgosi net į Pietų 
Amerikos nekilnojamąjį turtą? “Lietuvoje 
butų kainos tampa nebeįkandamos. Ma
nau, kad mūsų investicijos į kitas šalis at
silieps ir Lietuvos ekonomikos augimui, nes 
vis daugiau žmonių namus perka ne Lie
tuvoje, o užsienyje. Pietų Amerika vilioja 
itin mažomis kainomis”, - sakė Venezueloje 

lauke įrengė stovyklą, kuri niekuo nesi
skiria nuo šimtų šiuolaikiškų karinių ba
zių Irake, Kosove, Bosnijoje, Afganistane. 
Tačiau, nors sykį panašioje bazėje apsi
lankiusiam kariškiui, pakliuvus į naują 
stovyklą, viskas aišku - pagrindinė aikštė, 
taktinė operacijų vadavietė, ryšių mazgas, 
sanitariniai blokai, valgykla, gyvenamasis 
plotas, ligoninė, atsargų bazė, technikos 
baras. Palapinės apšiltintos, vasarą au
šinamos, žiemą - šildomos. Viduje - kariš
kas asketiškumas ir tvarka, neįveikiamas 
tik vienas dalykas - dulkės. Jų sluoksnis 
akimirksniu nugula viską, nuo dulkių 
ypač “streikuoja” kompiuteriai ir buitinė 
technika.

Tiek pakilimo takas, tiek stovykla 
apjuosti mūrine žmogaus ūgio aukščio 
tvora, kuri išaugo vos per kelias savaites. 
Stovyklą taip pat juosia kelios eilės 
spygliuotų užtvarų, griovys ir apsauginis 
užtvaras, sudarytas iš didelių vielinių- 
medžiaginių griaučių, kurie užpildyti 
gruntu. Be gerai fortifikuotų sargybinių 
bokštelių, į akis krenta ir stovyklos išorėje 
stovinčios kelios palapinės. Jose, pasi
keisdami kas savaitę, gyvena ir visą parą 
budi pasamdyti neginkluoti afganų sargai. 
Jų funkcija - kaip kadaise Romą išgel
bėjusių žąsų - pastebėjus pavojų, garsiai 
apie tai pranešti sargyboje stovintiems 
kariams.

Lietuvos vadovaujama PAG realiai 
padeda pragyventi geram dešimtadaliui iš 
20,000 Čagčarano gyventojų. Stovykla 
įvairiems darbams samdosi 70 žmonių, 
kurių kiekvienas turi 10-20 šeimos narių.

Daugiausiai uždirba dari-anglų kalbų 
vertėjai - po 200 JAV dolerių (600 litų) 
kas mėnesį, įvairiems ūkio darbams pa
samdyti afganai uždirba po 20 dolerių.

Laisvalaikiu kariai mėgsta pakilnoti 
svarmenis, pažaisti krepšinį, kurio aikš
tyną su nuimamais krepšiais jie įrengė 
sraigtasparnių tūpimo aikštelėje. Paly
dovinės komunikacijos užtikrina pati
kimą ir kokybišką ryšį. Kariai mielai 
naudojasi internetu, gali dažnai skambin

nemažai dėmesio skiria Baltijos šalių 
žmonėms. Manome, kad jiems įdomi 
Portugalijos rinka”, - sakė Portugalijos 
holdingo “Pestana Group” įmonės atstovė 
Inga Kilikevičienė.

Kokį nekilnojamąjį turtą dažniausiai 
perka lietuviai? “Jiems labai svarbu, kad 
vila būtų ant vandenyno kranto. Turtuoliai 
negaili pinigų už vilas ant uolų, nuo kurių 
atsiveria puiki panorama į vandenyną. 
Pačios vilos paprastai būna dviejų aukštų. 
Didesnes statyti draudžiama, kad jos 
kitiems neužstotų vaizdo į vandenyną. 
Prestižinei vilai taip pat būdinga labai 
aukšta statybos ir apdailos darbų kokybė, 
šiuolaikiškos medžiagos ir įranga. “Daž
niausiai vilos Portugalijoje statomos maž
daug 10 arų sklypuose. Kurortuose įrengti 
golfo laukai, didžiuliai parkai, privatūs 
paplūdimiai. Būtinas nuosavas baseinas”, - 
vardijo I.Kilikevičienė. Už tokią vilą presti
žiniame rajone pardavėjai prašo nuo 1.5 iki 
6 milijonų litų. Pavyzdžiui, trijų miegamųjų 
butą galima įsigyti už 400,000 litų. “Kaina 
priklauso nuo vietos, socialinės aplinkos. 
Kai pasižiūriu į Palangos kainas, įsitikinu, 
kad Portugalijoje nekilnojamasis turtas 
pigesnis”, - sakė Portugalijos bendrovėje 
dirbanti lietuvė. “Lietuviai - patys akty
viausi pirkėjai iš visų Baltijos šalių gy
ventojų. Apie estus ir latvius dar nesu gir
dėjusi, tačiau šiuo metu Algarvės regione 
nekilnojamąjį turtą jau valdo ne vienas 
lietuvis”,-sakė ji.

Pastaruoju metu lietuviai vis aktyviau 
domisi ir Ispanijos nekilnojamuoju turtu. 
Tarp jų-ne tik žymūs sportininkai Arvydas 
Sabonis ar Šarūnas Jasikevičius, bet ir vers
lininkas Stasys Brunza, Seimo narys Ra
mūnas Karbauskis. Atrodo, kad artimiau

ti į namus. Ryšių išlaidoms jiems kas mė
nesį skiriama po maždaug 90 litų, tačiau 
ryšio technologijų dėka skambučiai na
mo kainuoja ne tarptautiniais, o Lietuvos 
įkainiais. Prieš miegą kariai, kurių dažnas 
turi kompiuterį, pasižiūri DVD filmų, ku
rių už porą dolerių galima nusipirkti 
Čagčarano parduotuvėlėse.

Lankytis Čagčarane kariams pramogos 
dėlei neleidžiama, tik su užduotimi. Bazės 
teritoriją dieną palikti galima tik dviem 
kariams vienu automobiliu, o tamsos metu 
- ne mažiau kaip dviem automobiliais po 
du karius. Už stovyklos ribų privaloma dė
vėti neperšaunamą liemenę.

Čagčarane neretai apsilanko kariai 
logistai, jeigu pritrūksta kokios geležėlės 
ar laidelio. Paradoksalu, tačiau elektros, 
vandentiekio ir kanalizacijos neturinčio 
miestelio parduotuvėse įmanoma nusi
pirkti net moderniausios kompiuterinės 
technikos.

Stovykla, iškilus grėsmei, gali atsakyti 
galinga ugnimi. Lietuvos karių ginkluo
tėje, be automatų “M-16”, sunkieji kulkos
vaidžiai, granatsvaidžiai, kuriais ginkluotos 
ir apsaugos kuopos transporto priemonės.

Per keliolika minučių iš aviacijos ba
zių Kabule ir Bagrame gali atskristi tak
tinių bombonešių modifikacijos “F-16”, 
kovai su įtvirtinimais ir tankais skirti “A- 
10” ir moderniausia stebėjimo technika ir 
ginkluote aprūpintos transportinio 
“Hercules” modifikacijos “AC-130”. 
Šiuose lėktuvuose sumontuoti kompiu
teriais valdomi pabūklai ir haubicos, 
lėktuvui skrendant 300-400 kilometrų 
per valandą greičiu, gali pataikyti poros 
metrų tikslumu.

Tačiau tokio “geležinio kumščio” Gore 
vargu ar gali prireikti. Po Šiaurės Aljanso 
modžachedų kovų su Talibanu metais 
provincijoje praktiškai neliko karinės 
technikos.

Vėliau karo vadų vadovaujamos gru
puotės kontroliavo nemažus arsenalus, bet 
dabar, kaip manoma, dalį jų sudėjo.

Tęsinys kitame MPnumeryje.

siu metu jų draugiją papildys ir Kauno 
nusikalsta-mo pasaulio vadeiva vadinamas 
Henrikas Daktaras.

Į lietuvius pirkėjus Ispanijoje nežiūri
ma įtariai. Tačiau mūsų tautiečiai čia ne
puola urmu pirkti butų ar vilų. Tiesa, agen
tūros, turinčios tokią galimybę, pasidomi 
ir pirkėjo pinigų kilme. Nepaisant to, Kauno 
policija turi duomenų, kad Ispanijoje, pirk
dami nekilnojamąjį turtą, įteisinti nusi
kalstamu būdu įgytas lėšas stengiasi ir Kau
no nusikaltėlių grupuočių atstovai. “Nusi
kalstamų grupuočių nariai iš tikrųjų sune
rimo, kad bus pakelti iš lovų, jiems bus už
dėti antrankiai”, - sako vienas iš Kauno poli- 
cijosvadovų Antanas Gaižauskas. Manoma, 
kad būtent dėl šios priežasties dalis jų 
nusprendė trauktis iš Lietuvos ir Kauno.

Viešai vis rečiau pasirodantis Henrikas 
Daktaras pastaruoju metu dažnai lankosi 
Ispanijoje. H.Daktaras viešai niekada nėra 
patvirtinęs, kad statosi vilą Viduržemio 
jūros pakrantėje, Ispanijos Almerijos 
mieste. Nepaisant tojo sumanymas lega
lizuoti ir investuoti pinigus į kotedžą pra
bangiame kurorte tapo vieša paslaptimi Ir 
A.Gaižauskas pripažįsta, kad pastaruoju 
metu nusikaltėlių migracija yra suakty
vėjusi. Baigiantis turizmo sezonui Pietų 
Amerikoje, minėtoje Margaritos saloje taip 
pat lankėsi šios nusikalstamos grupuotės 
atstovai Henrikas Daktaras saloje ilsėjosi 
su žmona Ramute ir dviem vaikais. Gauta 
informacija, jog tuo pat metu Margaritos 
saloje pasirodė dar keli Kauno nusikaltėlių 
atstovai Policijos pareigūnai neabejoja, kad 
tarp aktyvių užsienio šalių nekilnojamojo 
turto pirkėjų yra ir nešva-riais būdais 
pinigus įgiję asmenys.

Remigijus Jurgelaitis (“K.d.”)
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Wlenas ir kultūra
Poezijos renginys “Tylos erdvės”
Laima Žemulienė, Vilnius

Australijoje gyvenanti 63 metų poetė 
Lidija Šimkutė bei po pasaulį klajojantis ir 
įvairiose šalyse spektaklius statantis 52 
metų režisierius Gediminas Sederavičius 
poezijos gerbėjams paruošė staigmeną - 
renginį ‘Tylos erdvės”. Jis sukurtas pagal 
to paties pavadinimo L.Šimkutės eilėraš
čių rinkinį.

Šią vasarą Gediminas Vilniaus Pilies 
gatvėje visai atsitiktinai sutiko seną pa
žįstamą Lidiją. Jos poezijos vakaras prieš 
gerą dešimtmetį vyko tuomečiame Mari
jampolės teatre, kai jam vadovavo G.Se
deravičius.

“Man labai patiko Lidijos balsas ir tai, 
kaip ji skaitė savo eiles. Todėl susitikus kilo 
mintis surengti įdomų Lidijos poezijos 
pristatymą”, - sakė G.Sederavičius.

Abu autoriai apžiūrėjo nemažai patalpų, 
kur galėtų vykti šis poezijos renginys. La
biausiai jiems patiko Vilniaus Dailės aka
demijos Gotikinė salė.

“Nusprendėme, kad “Tylos erdvės” čia 
ir vyks. Renginiui reikia geros akustikos, 
intymios aplinkos. Čia suskambės Lidijos 
poezija, kuri yra labai gili”, - sakė G.Se
deravičius.

Prieš renginį erdvę meditacijai paruo
šė ne koks nors šamaniškas ritualas, o* 
japoniška fleita. Ja grojo pats režisierius.

Šią fleitą prieš septynerius metus per

Naujas melboumiskio ekslibrisų rinkinys
Isolda Poželaitė-Davis AM

“Ekslibrisai” - autorius ir sudarytojas 
Adolfas Vaičaitis. Įžanginis straipsnis - L. 
Peleckis-Kaktavičius. Vertimas - Solveiga 
Sušinskienė. “Saulės spaustuvė,” - V. Nek
rošius,'Šiauliai, 2005. Kaina - nepažymėta

Ekslibrisas yra sulietuvinta dviejų lo
tynų kalbos žodžių forma “ex libris.” Jie 
dažniausiai, bet ne būtinai, žymi “savinin
ko vardą su figūrine, ornamentine, šriftine 
ir kita kompozicija.” Manoma, kad Eu
ropoje ekslibrisais, dar ir vadinamais kny
gų ženklais, pradėta puošti knygas nuro
dant jų savininką jau XV amžiuje, o 
Lietuvoje XVI amžiuje. Spausdintos kny
gos buvo vertingos ir branginamos. Tad 
ekslibriso paskirtis buvo viena iš priemo
nių apsaugoti savo turtą bei savininko 
galimybė pasididžiuoti knygos verte ir jos 
puošnumu.Todėl ekslibrisų rinkiniuose 
rasime nemažai meno šedevrų. O me
nininkas Adolfas Vaičaitis yra šitos smul
kiosios grafikos pažiba.

Aukščiau paminėtas ekslibrisų rinki
nys yra paties menininko išimtinai dar
niai ir skoningai apipavidalintas. Vaičaitis 
pasirinko švininės spalvos matinį de luxe 
stangrų popierių, ant kurio puikuojasi 
8x12 cm ekslibrisai ant balto fono. Pir
mo ir ketvirto puslapio puskiečiai virše
liai, paįvairinti juodai įrėmintais ekslib
risais, sudaro vitražo įspūdį. Antro ir tre
čio puslapių viršeliai atsiverčia visu pla
tumu ir pieš akis atsiveria šešiolika abs
trakčios krypties knygos ženklų su auto
riaus trumpomis pastabomis. Jos supa
žindina menininko įsijautimą į ekslibrise 
pavaizduotą asmenybę ir pabrėžia ryšį su 
ja. Simboliškai išspręsta “modelio” raiška 
yra labai būdinga menininko kūrybai.

Viršelio antraštės akinančiai balta 
spalva, toliau diskrečiai kartojasi žymė
dama ekslibriso numerį, kurio “savinin
ką” rasime turinyje. Knygoje yra, taip pat, 
Adolfo Vaičaičio prislopintų spalvų 
nuotrauka iš jo asmeniško archyvo, L. 
Peleckio-Kaktavičiaus įžanginis žodis ir jo 

gastroles Kanadoje G.Sederavičiui pado
vanojo vienuolis. Deja, Gediminas nemo
kėjo ja groti. Po kiek laiko Kanadoje jis 
sutiko japoną, kuris lietuvį mokė prakal
binti šį subtilųjį instrumentą.

Koks aktorius skaitys Lidijos Šimkutės 
poeziją?

“Joks. Poeziją skaitys pati eilėraščių 
autorė. Ji - pakankamai artistiška. Man 
labai patinka, kaip ji skaito eiles”, - sakė 
G.Sederavičius.

Renginys, kaip ir poezijos knyga, su
sidėjo iš keturių dalių - keturių tylos erd
vių. Jame šoko modernaus šokio atlikėja 
Goda Laurinavičiūtė, renginio scenogra
fas - dailininkas Slava Karmalita, ilius
travęs kelias LŠimkutės poezijos knygas.

“Renginiui mums stigo lėšų, todėl 
įkūrėme tarptautinę kūrybinę grupę 
“Uroboros”. Vylėmės, kad menui neabe
jingi žmonės kūrybiškai bei finansiškai 
prisijungs prie mūsų projekto.

Šį poezijos renginį norėtume parodyti 
ir kituose Lietuvos miestuose bei užsie
nyje, kadangi Lidijos rinkinys išleistas 
lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat no
rime išleisti “Tylos erdvių” kompaktinę 
plokštelę”, - pasakojo G.Sederavičius.

Poezijos renginys “Tylos erdvės” Dailės 
akademijos Gotikinėje salėje buvo paro
dytas rugsėjo 23 dieną.

“Tylos erdvės” bus ne pirmas meninis 
renginys, kuriame Lidija Šimkutė skaito 

□ŪŪD

vertimas j anglų kalbą. Tai sveikinantis 
reiškinys. Lietuvių kalba, deja, ne tarptau
tinė kalba, todėl meno leidiniuose verti
mas sudaro esminę knygos dalį. Šiame 
leidinyje vertimas, deja, ne be priekaištų, 
pav. angliškai datos rašomos ne taip kaip 
lietuvių kalba; ekslibriso atitikmuo yra 
bookplate arba ex libris; nepatartina daug 
kur sakiniuose praleisti artikelius (a ir 
the) ir reikia prisilaikyti anglų kalbos 
sakinių konstrukcijos. Tačiau skaityto
jams, mokantiems anglų kalbą, vertimas 
padės suprasti gan išsamų įžanginį straips
nį apie menininką ir jo kūrybą.

L.Peleckio-Kaktavičiaus straipsnyje 
teigiama, kad daugumą ekslibrisų rinki
nyje menininkas sukūrė jau šitame šimt
metyje. Skaitytojas maloniai nustebs pa
lyginęs vieną iš ankstyvųjų knygos ženk
lų, būtent Bernardo Brazdžionio realis
tinį kūrinį su šešiolika ekslibrisų ant an
tro ir trečio viršelio puslapių. Iškiliam 
poetui skirtas kūrinys yra linijinės grafi
kos, apvaldyto juodo štricho kompozici
ją. Jam oponuoja įnoringai vingiuojančios 
plunksnos abstrakčios kompozicijos. Šitų 
kūrinių juosvų spalvų niuansuotą orna
mentiką paryškina raudoni arba geltoni 
taupūs potėpiai, šriftas ir asmeniška pa
staba. Betgi, kokia jėga juose! Gyvybin
gumas trykšte tryška iš jų!

Nuotraukoje - poetė Lidija Šimkutė ir kompozitorius Gediminas Sederavičius Vilniuje.

savo eiles.
Prieš kelis metus Australijoje šokio ir 

poezijos instaliacijoje “WWW” (Water, 
Water, Water” - “Vanduo, Vanduo, Van
duo”) Lidijajau skaitė savo eiles.

Viešėdama Lietuvoje, dvikalbį - lietu
vių ir anglų kalba išleistą L.Šimkutės 
poezijos rinkinį “Tylos erdvės/Space of 
Silence” aptiko lietuvių kilmės moder
naus šokio šokėja Sally Wicks. Paskaičius 
tą knygą angliškai, jai prieš akis iškilo šo
kio judesiai.

“Grįžusi namo, ji atvertė mano biogra
fiją - išaiškėjo, kad aš gyvenu Australijoje. 
Apstulbinta tokio sutapimo, Sally puolė 
manęs ieškoti. Į tą šokio ir poezijos insta
liaciją buvo įtraukti ir mano eilėraščiai.

Edward Reilly
PRIE UPĖS
Maždaug pusiaukelėj tarp mano durų laukujų ir tilto - 
Viena tik eismo juosta ten, vairuotojai stengiasi būti mandagūs - 
Yra medinis krėslas, ten aš prisėdu minutėlei pailsėti 
Dėkingas mano šuo artritikas knisasi aplinkui 
Be jokio plano ar aiškesnės intencijos, 
Tarsi braukytų lyg tarp kitko popieriuje eilutes.
Moteris, ar ne, mergaitė pro šalį eina, stumdama vežimą 
Jos vaikas atsivėręs plačiai stebuklams šio pasaulio, 
Ir melsvauodegė karetaitė krykštaudama šoka palei upę, 
O čia garnys baltasis į dangų plėšiasi nuo žemės 
Jis žymi daiktus, ir jo džiaugsmas duoda jiems vardus, 
Kuriuos ištart tegali jis ir upės gyviai.
Praplaukę jie dabar: štai aštuonvietė kelia, leidžia vėlei 
Aštuonias ilgas keteras, smaigalys jos pjausto pilką upę 
Mažytė vairininke rodo tiesų kursą 
Tarp vamzdžio betoninio, einančio link uosto 
Ir kūdros lotosais apaugusios, priebėgos klaidingos 
Sulenkę nugaras, jos irklus pažabojo pergalei pasiekti 
Viena yrėja šypsosi, melsvi jos marškinėliai prakaitu įmirko 
Krūtinėn rankos įsispaudė, įtampa ir atvanga - 
Ir laivė sukasi aplink save, atgal link klubo.
Dar pusvalandis, tačiau kiekvienas gyvis,
Prie upės parkai, ant aukštų kalvų namai, dviračių takai, krūmokšniai 
Kiekvieną purslą sveikina ir kirtį irklų aštuonių.
Einu namo šlubuodamas. Šuo nepatenkintas 
Ima prieštarauti, tyliai iš pradžių, paskui šaižaus 
Lojimo proveržiai nuaidi gatvės vingiu.
Prabėga laiptai. Sintetiniais rūbais bėgikas 
Ausines užsidėjęs, neišgirs lyg atodūsis ošimo, 
Vakariui glamonėjant ilgą, žalią slėnį.

Iš anglų kalbos vertė Vytautas Dekšnys

Visai kito pobūdžio ir technikos yra 
penkiasdešimt trys akvareliniai eksklib- 
risai. Stebina potėpių drąsa, juodos spal
vos aksominis švelnumas, atspalvių 
permatomumas, kaip ir rausvi ir raudoniu 
tvykstantys akcentai bei geltoni ir oranži
niai spalvų akordai. Menininko ekslibri
sai yra unikalūs, kadangi jis stengiasi juose 
simboliais atkurti išskirtinus asmenybės 
bruožus. Jie įtaigoja savo taiklumu, jud
rumu ir gyvybingais įvaizdžiais. O potėpių 

kuriuos skaičiau lietuvių ir anglų kalba”, - 
pasakojo Lidija.

Instaliacija buvo parodyta netoli Can- 
berros, ant išdžiūvusio George ežero 
dugno. Šis ežeras paslaptingai išdžiūsta ir 
netikėtai jame vėl sutyvuliuoja vanduo. 
Net ir mokslininkai neįmena jo mįslės. 
Tai - šventa aborigenų vietovė.

Lietuvių kalbos skambesys visus 
nuteikė paslaptingai. Po pasirodymo daug 
žiūrovų priėjo prie Lidijos ir klausinėjo, 
kaip ji išmoko aborigenų kalbą

Pagrindinė spektaklio “WWW” cho
reografė — modernaus šokio pradininkė 
Australijoje Elizabeth Dalman. Šiai 
moteriai - per 70 metų, bet ji dar šoka ir 
gastroliuoja. (“L.r.”)

“laisvė ir drąsa” esmėje ne kas kita, kaip 
menininko taip apvaldyta tapybos tech
nika, kad ji virsta antraeilė pagalbininkė 
kūrybinėje metamorfozėje. O tai ir yra 
menas!

Adolfo Vaičaičio paskutinųjų metų tu
šo ir akvarelės rinkinio ekslibrisai yra 
patrauklūs abstraktaus meno kūriniai ir 
vertingas įnašas į lietuvių meno ir kultūros 
aruodą. □
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Sportas
“Kovas” Newsletter

Welcome to all our “Kovas” members. 
As you may not be aware “Kovas” has 
recently elected a new committee.

President: Vytautas Burokas
Vice president: Gediminas Sauka 
Secretary: Rita Kasperaitis
Treasurer: Anna Šepokas
Committee members:

Petras Burokas
Antanas Braželis 
Louise Šliogeris

We are a very excited committee and 
under our new president whom we’re sure 
you all know and respect as a die-hard 
“Kovas” devotee, we hope can resurrect 
itself and hope for a bright future.

Obviously, the main point on 
everyone’s agenda is the up and coming 
Sporto Šventė in Brisbane 2005.

We have a great deal of interest from 
“Kovas” members and believe it will be a 
very successful camivaL At this stage we 
hope to take to Brisbane:

Men’s Basketball Team
Women’s Basketball Team
Veterans’ Basketball Team
Juniors’ Basketball Team
Golf
Table tennis
Pool Billiards

Skautą Padangėje
Iškyla į „Skersžemę”

Pulkai ančių trimituoja rėkiančiai 
oranžiniais snapais. Jos skrenda žemai, 
šukuodamos upę savo pilkomis plunks
nomis. Puošnus patinas, iškėlęs žalią gal
vą, švelniai plūduriuoja arti kranto kartu 
su kuklia patele, tikėdamies, kad skau
tukas vėl jiems įmes plutelę. Narai klykia 
keistai graudžią aimaną ir tada, sprukt, 
dingsta po vandeniu. Jie vėl kaip kamščiai 
iššoka stebėtinai toli lyg povandeninės 
kulkos. Viena kita žuvis pašoka pra- 
plėšdama ramų upės paviršių, tartum 
linksmindamasi, erzinanti nesėkmingai 
nuo kranto žuvaujantį vytį.

Sakoma, kad nauja aplinka beveik 
kaip atostogos. Ir štai rugsėjo 24-25 
dienomis „Aušros” tunto skautai naujoje 
vietoje „atostogavo”. Savaitgalis prasidėjo 
žygiu, kurį skautai pradėjo „Galston 
Gorge“ ir už gerų septynių kilometrų per 
mišką atsirado „Crosslands“ australų 
skautų stovyklavietėje. Ši vieta - slaptas 
deimančiukas - salelė, apsupta Berowra

Nuotraukoje - broliai ir sesės valtyse iriasi upelyje.
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We invite any person who would like to 
participate to contact; -

Vytautas Burokas Ph: 9522 8275
Mb: 0402 496 161

Anna Šepokas Ph: 9543 0338
Mb: 0418 643 595

Any person who is not financial needs 
to pay their dues in order to participate in 
Brisbane.

Seniors- $25.00
Juniors U18 - $10.00
It is very important for all interested 

persons to make contact in order for us to 
organize teams/uniforms and have some 
idea of how many people will be going to 
represent “Kovas”.

If anyone needs information with regard 
to Šventė Timetable visit

www.brisbanelithuanians.com 
and follow links.

Unfortunately, the “Kovas” Committee 
is unable to organize accommodation and 
must request everyone cater for themselves.

We will be having a Registration 
Information afternoon on Sunday 6th 
November at 3.00 pm - 5.00 pm at the 
Lithuanian Club in the Foyer.

We welcome you all and hope to see 
there.

IKKI

upės, j kurią galima patekti tiktai valtimi. 
Aplink salą kyla skardžiai ir kalnai, kurie 
šią vietą apgaubia pilkai žalia skara. Irtis 
netoli, bet po dešimt kartų: pirmyn, at- ' 
gal - kuprinės, maistas; pirmyn, atgal - 
skautai, įrankiai... Pradėta svajoti apie 
tiltą.

Virtuvėje skardena juokas. Girdisi 
draugiškas ginčas: koks geriausias būdas 
pjaustyti svogūnus? Pasirodo, yra keli 
siūlymai. Nebūtų iškyla ar stovykla be 
keptų svogūnų! „Virtuvės“ skiltininkas 
nusileidžia ir svogūnų darbas vyksta 
šeimininkių nustatyta tvarka. Vakarienė 
bus skani ne tik skautams, bet ir smalsiai 
kukabarai, tupinėjančiai prie virtuvės. 
Pagaliau ji iš vadovų gauna ramiai išlauktą 
dešrelės gabalėlį.

Skautai lenktyniauja per šių skautiškų 
patalpų kliūčių taką: virvių kopėčios, til
tai - kas bus greičiausias, kuris liks pur- 
viniausias? Bet tai nesvarbu, nes jauniau
si skautai be jokio skatinimo greit atsi-

Plaukiam upeliu. Pirmoje eilėje iš kairės: Natalie Karpavičienė ir Laura Belkienė. 
Antroje eilėje iš kairės: Mattias Braach-Maksvytis, patalpų prižiūrėtojas, Raimundas 
Jurkšaitis. Visos nuotraukos Dovilės ir Arvydo Zduobų.
randa upėje. Jie ten 
maudosi ir taškosi kaip 
iš tolo girdėti narai, kaip 
šokančios lieknos žu
vys, kaip patenkintos 
ramiai plaukiojančios 
ančių porelės. Viena 
nesimaudanti skautuke, 
arti kranto išsitiesusi ant 
medžio šakos, skaito 
knygą beveik už ją di
desnę.

Po vakarienės, laužo, 
dainų, juokų, šūkių, pa
sirodymų, linksmai pa
vargę skautai išgeria 
karštą kakavą ir su
krenta į miegmaišius. 
Reikia dar ilgai šnabž- 
dėtis, pasikalbėti. Bet 
pamažu visi nurimsta ir 
smagūs dienos prisimi
nimai užlieja sąmonę. 
Miegas visus švelniai 
užkloja. Klunkt! Viena 
skautė išrieda iš lovos 
(teisingiau - iš lentynos, 
nes taip šiose patalpose 
išdėstyti miegamieji), 
bet po to-tyla.

Sekančią dieną, prieš 
išvažiuojant namo, lie
ka laiko vėl pasimaudy
ti ir paplaukyti baida
rėmis. Skautai po tris 
baidarėje lenktyniauja. 
Broliai prieš seses - rim
ta konkurencija. Kelios 
baidarės apsiverčia, bet 
upės giluma jauniausiam 
iki smakro, vyriausiam - 
iki liemens.

Laikas išvažiuoti. 
Paskutinius du skau
tukus reikia nenoromis 
traukte ištraukti iš upės. 
Prisimenu, kai aš buvau 
jauna, irgi maudydavau- 
si iki lūpų pamėlyna- 
vimo. Bet ir tada suau
gę nesuprasdavo, kad tai 
didžiausias smagumas.

„Greit eik ir persi
renk sausais drabu
žiais!“ - liepia vadovas 
varvančiam skautukui

„Bet visi mano drabužiai šlapi!” - bai
liai atsako vaikas.

Neužilgo atsiranda pamirštos sausos 
kelnės ir viskas baigiasi gerai. Irstomės 
pirmyn, atgal, ir vėl, ir vėl, ir vėl.

Stovi iš kairės: Melissa Belkutė, Rimas Kazokas, Audrutė

Ant virvių kopėčių stovi Tautvydas Anušaitis.

Kelintoji valties kelionė pagaliau 
atgabena paskutinius dalyvius šio linksmo 
savaitgalio stovyklos „Skėrsžemės“ 
(Crosslands) stovyklavietėje į laukiančių 
tėvų glėbius.

Sesė Dovilė

Skaityk “MusųPastigę" — viską žinosi!

6

http://www.brisbanelithuanians.com


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 Gogelytę telefonu (03) 9783 3307.
Vyresnės klasės mokytoją Rasą Imbrasienę 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 five students are not registered by 
NOVEMBER 19, 2005, then the senior Lithuanian language class for 2006 will be 
ABOLISHED!

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 Gogelytė teL: (03) 9783 3307
Senior class teacher Rasa Imbrasienė 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 at the Lithuanian Club, 44 Errol St. North Melbourne at 1 pm.
Come and enjoy the ambience of the Lithuanian Club!

Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios 
45 metų jubiliejus

Š. m. lapkričio 20 dieną sukanka 45 metai nuo Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios ir parapijos - Lietuvių Caritas Inc. (Lithuanian Caritas Ine.) mūsų pastangomis 
ir pasiaukojimu įsteigimo - įkūrimo.

Jubiliejų švęsime š. m. lapkričio 20 dieną, sekmadienį. Į šventę yra pakviesti katali
kų bažnyčios hierarchai, jau gauta žinia, kad atvykstaMarijonų kongregacijos tarybos 
generolo įgaliotinis kun. Joseph Roesch. Laukiame atsakymo iš Adelaidės arkivyskupo 
Philip Wilson dėl jo apsilankymo. Jubiliejų pradėsime iškilmingomis pamaldomis 11.00 
vai, o po jų -vaišėmis parapijos salėje.

Norintieji dalyvauti vaišėse prašomi iš anksto pranešti ir įmokėti vaišių mokestį - $10.
Užsirašyti prašome iki š.m. lapkričio 15 d. pas Teresę Gasiūnienę tel.: 8447 7523) 

ir Vincą Vieverį tel.: 8337 0151.
Šv. Kazimiero parapijos ir Lietuvių Caritas Ine. Taryba

The Bonegilla Migrant experience 
Celebrate - "The Begining Place”

The former Bonegilla Centre was Australia’s first, largest, and longest running camp 
and the first Australian home to more than 320 000 migrants from 30 countries.

So please join us for the Grand Opening of the new interpretation centre at Block 19, 
the former Bonegilla Migrant Reception and Training Centre on the shores of Lake Hume, 
Wodonga on the weekend of December 3-4,2005.

“The Beginning Place” will be officially opened on Sunday at 11 am.
For further information on event please phone Christine Thorpe on (02) 6023 2327.
For information on travel, accommodation, packages, and free regional information 

packs please phone Ros Quigley on 1300 796 222.
Satarday, December 3rd
* The Bonegilla Collection at Albury Regional Museum
* Where the Waters Meet exhibition
* From The Steps of Bonegilla exhibition, etc.
Sunday, December 4th
* 9.30 am - Walk a Mile in their Shoes - a re-enactment of walk from the railway siding 

to Block 19
* 11.00 am - Official opening
* Visit “The Beginning Place” - immerse yourself in history
* Delightful wardrobe puppet shows
* Rites of Passage - a re-enactment of events the once occurred at the site such as 

weddings and mail-call
* Reunion Lunch and Guided Tours
* Bonegilla Stories - a “show and tell” session to share your special item and story 

whitch reflects your early experience
* A chance to record your own personal history
* Various ethnic performances on community stage
* A special - place graffiti wall for making comment.

Sydney Lithuanian Information Centre (SUC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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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 Dve, 

Dillamarine Vic. 3043
arba tel.: 03-9338-2172 arba ei. paštu: karazija@bigpond.net.au arba sekmadie

niais Melboumo Lietuvių Namuose.
A. Karazįjienė

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos!
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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 Moonab. Tel. (03) 6272 4628.

Primenane, 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 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
LKVS Canberros “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:

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

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

pagarbą žuvusioms už laisvę. Vaizdajuostėje pirmą kartą išgirsite gen. P Plechavi
čiaus Vietinės Rinktinės karių įdomius pasakojimus apie tragišką Rinktinės likimą.

“Ramovės” Valdyba

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

dyba kviečia į pasitarimą šeštadienį, lapkričio 26 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube (dar nebus uždarytas).

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

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės 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

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
Kfllara, 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 aun. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.....................
Mr Andrew Žilinskas, Honoraiy Consul-General 
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 pjn. e-mail: litconmelb@bigpond.com

16-18 EASTTERRACE,BANKSTOWN, NSW 2200 
Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBClU 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.

Lapkričio 19 dieną, šeštadienį, įvyks

‘Paskutinis Pasispardymas
- paskutinis balius senajame Sydnėjaus Lietuvių Klube. Organizatoriai 
žada puikią programą bei gyvą muziką. Pradžia - 7.30 vaL p.p.
Įėjimas vienam asmeniui - $20, įskaitant Darijos restorano vakarienę. 
Visus atėjusius Klubas vaišins vynu. Vakaro metu gėrimai bus parduodami 
su itin didele nuolaida. Bilietus prašome užsisakyti iš anksto (iki lapkričio 
14 dienos) Klubo raštinėje arba telefonu 97081414.

Lapkričio 12 dieną, šeštadienį, 1030 vai. ryto Sydnėjaus Lietuvių Klubas 

kviečia visus galinčius padėti į taikei tvarkant ir rūšiuojant Klubo 
turtą. Talkininkams parduosime ar padovanosime jiems tinkančius baldus

• bei kitokį Klubo turtą.
Ta proga “Mūsų Pastogė” siūlo du seno modelio kompiuterius (Apple), kurie 
dar tinka paprastam naudojimui. Jie turi ir lietuvišką raidyną

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 5 “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 per vėlai

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

MP Redakcija

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.usersJbigpondxom/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. NJZelandijoje oro paštu $115.00. ■ 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

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

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