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“Barborikės vakaruškos” atgarsiai

Šių metų lapkričio 6 dieną Geelongo Lietuvių Namuose įvyko “Barborikės vakaruška” 
(žiūr. nuotr. viršuje). Plačiau apie “Barborikės vakaruškų” skaitykite “M. P.” psl. 3.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Lietuvos 

kariuomenei -
87

Lapkričio 23- 
ioji-Lietuvos ka
riuomenės gimta
dienis buvo pami
nėtas plačiai. Mi
nėjimo renginiai 
Vilniuje prasidėjo 
pamaldomis ka

riuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje. Vidur
dienį- iškilminga rikiuotė Katedros aikš
tėje ir paradas Gedimino prospektu.

Kaune 87-osioms įkūrimo metinėms 
buvo skirta iškilminga Kauno įgulos dali
nių rikiuotė, pamaldos Šv. Mykolo Arkan- 
gelo (Įgulos) bažnyčioje. Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje buvo pakelta Vy
čio Kryžiaus ordino vėliava, padėti vaini
kai bei gėlės prie Nežinomojo kareivio 
kapo ir Laisvės paminklo.

Vertindamas dar vienerius kariuomenės 
metus, kariuomenės vadas gen. maj. Valdas 
Tutkus sakė: “Įstoję į NATO lyg iš naujo 
mokėmės dalykų, kuriuos visada žinojo
me: atkaklumo ir pasiaukojimo, kad įvyk
dytume nubrėžtus tikslus. Per tuos metus 
mes grūdinome savo charakterį, kad šių 
dienų dvasioje galėtume apginti ir išsau
goti pamatines vertybes, kurių negali su
naikinti nei ginklai, nei laikas”.

Kariuomenės dienos proga Preziden
tas V. Adamkus suteikė pulkininko laipsnį 
“Geležinio Vilko” karininkui Gintautui 
Zenkevičiui, kuris Afganistane vadovauja 
Goro provincijos atkūrimo grupei. Pulki
ninko laipsnis buvo suteiktas dar dviem 
kitiems Lietuvos karininkams.

Taip pat Prezidentas už rezistencinę 
kovą apdovanojo ordinais šiuos pokario 
partizanus bei Lietuvos karius: Leoną Mat- 
kevičių (Bajoras, po mirties), Antaną Ki
sielių (Sakalas, po mirt'iv^), Juozą Bliuvą.

A. Brazauskas su žmona - 
į Paryžių

Premjeras Algirdas Brazauskas su 
žmona Kristina lapkričio 23 d. išvyko į Pa
ryžių, kur susitiks su UNESCO gen. 

direktoriumi Koichiro Matsuura. Jie kal
bėsis apie 2006 metais liepos mėnesį Vil
niuje planuojamą surengti UNESCO Pa
saulio paveldo komiteto sesiją ir pasiren
gimą jai. Tbomet Vilniuje tikimasi sulauk
ti apie 700 svečių.

Paryžiuje Premjeras taip pat susitiks su 
tarptautinio epizootinio biuro gen. direk
toriumi Bernard Vallat. Lietuva yra įver
tinta kaip valstybė, itin sėkmingai sukū
rusi maisto ir veterinarijos tarnybą.

Paryžiuje Premjeras su žmona Kristina 
viešės atostogų sąskaita. Viešnagė užtruks 
3 dienas.

Koks patikimumas?
Apklaustų Lietuvos gyventojų nuomo

ne, savo pareigas geriausiai eina Preziden
tas Valdas Adamkus, o labiausiai korum- 
puota yra V. Uspaskich’o Darbo partija. 
Spalio viduryje atlikta apklausa parodė, 
kad iš trijų Lietuvos vadovų geriausiai 
vertinamas Prezidentas - 43% apklaus
tųjų mano, kad jis geriausiai eina savo 
pareigas.

Antroje vietoje atsidūrė Seimo Pirmi
ninkas Artūras Paulauskas - jo veiklą pa
lankiai vertina 16% apklaustųjų. Prasčiau
siai vertinamas Premjeras Algirdas Bra
zauskas (11%).

Paprašyti įvardyti, jų nuomone, labiau
siai korumpuotą Lietuvos partiją, daugiau
sia respondentų - 33% - nurodė V. Us
paskich’o vadovaujamą Darbo partiją. 
Antroje vietoje - A. Brazausko social
demokratai (16%), trečioje A. Paulausko 
Liberalų ir centro sąjunga (11%). Toliau 
seka A. Kubiliaus Tėvynės sąjunga (5%), 
R. Pakso liberalai demokratai (1 %).

Šoktelėjo Darbo partijos 
populiarumas

Jau daugelį mėnesių pirmąją poziciją 
reitingų lentelėje užimančios V. Uspas
kich’o Darbo partijos populiarumas dar 
padidėjo. Kaip rodo “Vilmorus” atlikta 
reprezentatyvi gyventojų apklausa, Darbo 
partijos populiarumas lyginant su spalio 
mėnesio apklausos rezultatais padidėjo 
nuo 20.9% iki 25.3%. Tiek apklaustųjų

Nukelta į 2 psL

Vilnius jau ruošiasi Kalėdoms
Likus daugiau negu mėnesiui, Vilnius 

jau rengiasi Kalėdoms. Katedros aikštėje 
pirmą kartą statoma unikali 20 metrų 
aukščio pusiau dirbtinė eglė, kuria bus 
galima gėrėtis ne tik iš išorės, bet ir užeiti 
į vidų. Ją puošia Kalėdų simbolis - trijų 
metrų aukščio aukso spalvos trimitą pu
čiantis angelas. Konstrukcija rūpestingai 
dengiama gyvomis eglių šakomis, nukirs
tomis taip, kad gamtai nebūsią padaryta 
jokios žalos. Metalinio rėmo bendras 
plotas su šakomis sudarys 380 kvadrati
nių metrų, o jo skersmuo apačioje sieks 
10 metrų, taigi į tuščiavidurį eglės vidų 
bus galima įeiti ir pajusti šio Kalėdų 
simbolio dvasią. Eglė bus puošiama 700 
vienetų šiltų spalvų - oranžiniais, gelto
nais, raudonais žaisliukais, ją apšvies 1000 
vienetų girliandinių lempučių, 1200 
vienetų mirksinčių blyksčių ir dešimtys 4 
metrų aukščio šviečiančių dekoracinių 
elementų.

Unikalų šiuolaikinės sostinės eglės 
projektą sumanė, suprojektavo ir įgyven
dina bendrovė “Švenčių studija”. Kalėdų

A. Brazauskas aiškinosi per TV
Kaip žadėjęs, Premjeras A. Brazauskas 

lapkričio 22 d. vakare kreipėsi į Lietuvos 
žmones per valstybinę TV. Taip daryti jam 
buvo pasiūlęs Prezidentas Valdas Adam
kus, nes pastaruoju metu Premjerui buvo 
primetama, kad jis padėjo savo dabartinei 
žmonai Kristinai privatizuoti prestižinį 
retoraną “Draugystė” (dabar “Crowne 
Plaza Vilnius”).

Prieš kalbėdamas televizijoje, Premje
ras buvo kvietęs žmones, kad jam iš anksto 
užduotų klausimus. Atsakymams skirtus 
klausimus atrinko jo patarėjai.

Kalbėdamas per Lietuvos televiziją A. 
Brazauskas pareiškė, kad pastaruoju metu 
vyksta brutalus puolimas prieš jį ir jo šei
mos narius. “Manau, suprasite mano per
gyvenimus. Dar niekuomet gyvenime ne
buvau šitaip be jokio pagrindo apkaltin
tas, kaip dabar esu kaltinamas”, - sakė jis.

A.Brazauskas tikino nesuprantantis 
neigiamo politinio vertinimo jo atžvilgiu, 
nes visus nepriklausomybės metus dirbo 
Lietuvai, stengėsi dėl šalies žmonių ir 
nepažeidinėjo įstatymų. Į viešbučio „Drau
gystė“ privatizavimo detales jis nesileido, 
teigdamas, kad šiame procese nedalyvavo 
ir daug informacijos nežino arba nepame

Draugystė” - Valstybės kontrolei66

Valstybės kontrolė planuoja tirti do
kumentus, susietus su Premjero žmonai 
Kristinai Brazauskienei priklausančio 
“Draugystės” viešbučio privatizavimu. 
Valstybės kontrolė informavo paprašiusi 
Valstybės turto fondo perduoti jai visus 
su “Draugystės” viešbučio privatizavimu 
susijusius dokumentus. Juos išnagrinėjus 
per dvi savaites, bus priimtas sprendimas, 
ar atlikti valstybinį auditą.

Valstybės kontrolė prieš aštuonerius 
metus atliko valstybinį viešojo maitinimo 
įmonės “Šešupė” reorganizavimo aplin

eglė bus įspūdingai įžiebiama lapkričio 
26-osios vakarą. Valandos trukmės mu
zikiniame spektaklyje “Kalėdų fabrikas” 
šiuolaikiška Mariaus Narbuto muzika su
sipins su šokiu, nestandartiniais režisūri
niais sprendimais, specialiais scenogra
fijos ir pirotechnikos efektais. Scenogra
fijos dalimi taps ir naujoji eglutė. “Pagrin
dinė miuziklo idėja yra ta, kad Kalėdų 
dvasios negalima nupirkti Ją įžiebti gali
ma tik širdimi”, - sako spektaklio reži
sierius Kęstutis Jakštas. Tai būsiąs saty
riškas pasakojimas apie paprastą darbo- 
holiką, kuriam Šv. Kalėdos - tik verslas. 
Tačiau ne viskas gyvenime matuojama 
pinigais, o kad įvyktų Kalėdų stebuklas, 
nereikia milijoninio kapitalo. Kalėdų 
fabriko šeimininką vaidins aktorius Gied
rius Arbačiauskas, Ledo karalienę - dai
nininkė Rūta Ščiogolevaitė, o paštininku 
taps aktorius Irmantas Jankaitis. Kaip ir 
kasmet, šįmet tradiciškai ketinama pa
puošti ir aukščiausia Europos egle per 
kiekvienas Kalėdas tampantį Vilniaus 
televizijos bokštą. □ 

na. Užtat didelę kalbos dalį A.Brazauskas 
skyrė Vyriausybės nuveiktiems darbams ir 
planams pristatyti bei nušviesti ekonomi
nes ir socialines problemas.

Po pasirodymo televizijoje A.Brazaus- 
kas žurnalistams teigė negalėjęs pasakyti 
nieko naujo apie viešbučio privatizavimą, 
nes neturi „dokumentų, kas buvo prieš 15 
metų „Draugystėje“, ir vylėsi, kad „institu
cijos, kurioms priklauso, suras faktus, do
kumentus, visa kita, ir bus paskelbta“. „Aš 
gi negaliu atlikti prokuratūros funkcijų“, - 
teisinosi Premjeras. „Kaip aš sugebu, taip 
kalbu. Vieniems patinka, kitiems, matyt, 
nepatinka. Kaip sugebėjau, taip atsakiau“, 
- susumavo jis savo kalbą.

Prez. Valdas Adamkus teigia, kad nei 
visuomenė, nei jis pats neišgirdo atsaky
mų į juos. “Aš manau, kad mes niekas 
negavome atsakymų, tų, kurie turėjo iš
sklaidyti bet kokias abejones, grąžinti 
pasitikėjimą mūsų valdžios įstaigomis”, - 
teigė Prezidentas. Jis akcentavo, kad 
stabilios Vyriausybės darbo garantas turi 
būti morali politika. Konkretumo Premje
ro kalboje pasigedo ir Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas.

(Dar skaitykite Šio MPpsl.2. Red.) 

kybių auditą ir jo metu nustatė pažeidi
mų. “Šešupės” privatizavimo reikaluose 
taip pat minima KBrazauskienė. Pagal tuo 
metu galiojusią tvarką Valstybės kontrolė 
iškėlė bylą ir tolesniam tyrimui perdavė ją 
Generalinei prokuratūrai.

Dabar ir Generalinė prokuratūra ty
rimą dėl “Draugystės” viešbučio privati
zavimo nusprendė pradėti po Prezidento 
Valdo Adamkaus kalbos, kurioje jis pa- 
ragino Valstybės.institucijas panaudoti sa
vo galias ir išsiaiškinti viešbučio priva
tizavimo aplinkybes. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Lapkričio 19 
d. Irako ir JAV ka
riniai daliniai ap
supo pastatą Mo- 
sulo mieste. Per 
smarkų 3 valandas 
trukusį susišaudy
mą nukauti keturi 
sukilėliai, kiti trys 
susiprogdino, ne
norėdami pasiduo

ti gyvi. DNA tyrimais bandoma nustatyti 
žuvusių sukilėlių tapatybę, esant galimy
bei, kad vienas iš jų buvo Irako al-Qaeda 
viršininkas al-ZarqawL
♦ Lapkričio 20 d. balerina Maja Plisec
kaja atšventė savo 80-tą gimtadienį, šok
dama scenoje Kremliaus rūmuose. Ji atli
ko solo jai šiai progai specialiai choreo- 
grafuotą šokį “Avė Maja”, trukusį 5 mi
nutes, kurį, prašant žiūrovams, turėjo 
pakartoti
♦ Lapkričio 20 d. iširo Izraelio koalicinė 
vyriausybė. Naujojo darbiečių lyderio 
Amir Peretz vadovaujama partija priėmė 
nutarimą pasitraukti iš koalicijos su Likud 
partija. Lapkričio 21 d. Izraelio min. pir
mininkas Ariel Šaron paprašė prezidentą 
Moše Katsav paleisti parlamentą ir skelbti 
naujus rinkimus. Ariel Šaron paskelbė, kad 
jis pats pasitraukia iš Likud partijos, ku
rios dešinysis sparnas buvo sukilęs prieš jo 
vadovybę, nepatenkintas žydų naujakurių 
atitraukimu iš Gazos ruožo. Ariel Šaron 
sukuria naują partiją, kurioje jis numato 
suburti nuosaikiuosius Likud partijos 
narius.
♦ Lapkričio 21 d. po ilgos pertraukos at
sinaujino konfliktas Izraelio šiaurėje. 
Hezbollah organizacijos kovotojai raketų 
artilerija apšaudė iš Libano Metulla ir 
Kiryat Shmona vietoves Izraelyje. Atsaky
damos į tai, Izraelio karinės pajėgos puolė

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
atsakė, jog balsuotų už Darbo partiją, jeigu 
rinkimai į Seimą vyktų kitą sekmadienį.

Spalio mėnesį trečioje vietoje buvusi 
Tėvynės sąjunga lapkritį pakilo į antrąją, iš 
šios pozicijos išstumdama A. Brazausko 
Socialdemokratų partiją. Už socialde
mokratus Seimo rinkimuose balsuotų 11% 
respondentų (spalį - 12.8%), už konser
vatorius -12.8% (spalį - 12.2%).

Už valdančiajai koalicijai priklausančią 
K. Prunskienės Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungą (VNDPS) 
balsuotų 5% apklaustųjų (spalį - irgi 5%).

Kitos partijos, apklausos duomenimis, 
neįveiktų 5% balsų barjero ir į Seimą ne
patektų.

Eiliniai Seimo rinkimai yra numatyti 
2008 metų rudenį, bet prieš tai 2006 metų 
pabaigoje arba 2007 metų pradžioje bus 
surengti savivaldybių tarybų rinkimai.

V. Uspaskich tikisi valdžios
Pastaruoju metu V. Uspaskich arba jo 

vadovaujamos Darbo partijos aktyvistai 
važinėja po Lietuvą aiškindami savo parti
joj pobūdį. Susitikime Šilutės kultūros 
rūmuose V. Uspaskich pareiškė, kad:

Pirma: po savivaldos rinkimų 2007 me
tais Šilutę valdys Darbo partija.

Antra: Vyriausybei vadovaujantis A 
Brazauskas iš savo posto pasitrauks greitai

Trečia: Darbo partija netrukus formuos 
naują valdančiąją koaliciją. Darbo partija 
gali dirbti ir su velniu, jei tai naudinga 
valstybei

< “Mūsų jau nebevadina populistais, iš
tesėjome duotą žodi padidinome pensijas 
ir algas, tad valdyti šalį esame pasiruošę”, - 
---------------------------------------------------------- —da,ELTA,BNS,LGinCir“Bentaidmai”.
Mūsų Pastogė Nr. 47, 2005.11.30, psl. 2 . • c .

iš oro ir apšaudė artilerija Hezbollah bezes 
Libane. Hezbollah organizacija yra remia
ma Sirijos.
♦ Lapkričio 21 d. JAV prezidentas 
George W Bush aplankė Mongoliją, susto
damas sostinėje Ulan Bator trumpam 4 
valandų vizitui. Mongolija yra JAV sąjun
gininkė, nusiuntusi 160 karių į Iraką.
♦ Lapkričio 22 Vokietijos parlamentas 
formaliai patvirtino krikščionių demok
ratų partijos lyderę Angela Merkei Vokie
tijos kanclere. Už ją paduoti 397 balsai iš 
614. Naujajame ministrų kabinete krikš
čionys demokratai ir socialdemokratai ly
giomis pasidalino ministrų portfelius. Už
sienio reikalų ministras bus Frank - Walter 
Steinmeier, gi atsakingą finansų ministro 
postą perėmė Peter Steinbrueck.
♦ Harbin, vienas iš didžiausių Kinijos 
miestų, savo geriamą vandenį gauna iš 
Songhua upės. Šios upės vanduo buvo už
nuodytas chemikalais per lapkričio 13 d. 
įvykusį sprogimą Jilin chemikalų fabrike. 
Lapkričio 24 d. ryte užnuodytas vanduo su 
negyvomis žuvimis pasiekė Harbino mies
tą. Jau keletą dienų prieš tai keturiem mi
lijonams Harbino gyventojų buvo išjung
tas vandens tiekimas. Žmonėms vanduo 
išvežiojamas autocisternomis arba parda
vinėjamas buteliuose. Gruodžio mėnesį 
užnuodyto vandens srautas pasieks Chaba- 
rovską Rusijos teritorijoje.
♦ Rusijos parlamentas pradėjo svarstyti
įstatymus, kurių tikslas yra suvaržyti įvai
rių organizacijų veiklą. Jos bus priverstos 
užsiregistruoti Teisingumo ministerijoje, 
bus apribojama jų teisė priimti aukas iš 
užsienio, samdyti užsieniečius tarnautojus. 
Užsienio organizacijoms bus draudžiama 
stidaryti savo skyrius Rusijoje. Žmogaus 
teisių organizacijos Rusijoje deda pastan
gas, kad numatyti įstatymai būtų parlaman- 
to atmesti ar bent sušvelninti □ 

pabrėžė V Uspaskich.
V. Uspaskich’o arba jo atstovų apsi

lankymai provincijoje sutraukia nemažai 
klausytojų. Po kalbų klausytojai yra pavai
šinami.

V. Uspaskich Marijampolėje
Marijampolėje apsilankęs V. Uspaskich 

pažadėjo, kad jo komanda formuos naują 
Lietuvos Vyriausybę, jei dabartinis Prem
jeras A. Brazauskas atsistatydintų. V. Us
paskich apsidžiaugė, kad net 90% Darbo 
partijos rinkimų programos buvo įtraukta 
į dabartinės Vyriausybės tikslus, o daug kas 
jau esą ir įvykdyta. Susitikime su marijam
poliečiais V. Uspaskich negailėjo kritikos 
koalicijos partneriams Seime - A Brazaus
ko socialdemokratams.
Siūlo panaikinti senaties terminą

Seimas pritarė Baudžiamojo kodekso 
papildymo projektui, kuriame siūloma 
panaikinti senaties terminą už sunkius 
ekonominius nusikaltimus, būtent už žalą, 
padarytą valstybei ir jos ekonominiams 
interesams.

Šią liberaldemokrato Valentino Mazu- 
ronio pateiktą kodekso pataisą Seimas ke
tina toliau svarstyti gruodžio viduryje. Pro
jekte siūloma Baudžiamąjį kodeksą papil
dyti nauja patikslinta piktnaudžiavimo su
dėtimi, apibrėžti labai didelės žalos sąvo
ką bei nustatyti, kad už nusikaltimą ne
būtų įvesta senaties galimybė. Anot jo, nuo 
pat Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
iki šiandien teismo nepasiekė nė viena iš 
bylų, kuriose valstybės tarnautojai buvo 
kaltinami didelės ir net labai didelės žalos 
padarymu irvalstybel ir žmonėms. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Premjero Algirdo Brazausko kalba per 
TV sulaukė gan daug neigiamos reakcijos 
spaudoje ir visuomenėje. Spausdiname (su
trumpintai) “Lietuvos ryto” vedamąjį, 2005 
lapkričio 24 d. Red.

A. Brazauskas neįtikino
Premjeras ABrazauskas ir socialde

mokratų propaganda beveik savaitę 
reklamavo savo lyderio renginį per Lie
tuvos televiziją. Buvo tikinama, kad Prem
jeras antradienio vakarą geriausiu televi
ziniu laiku savo argumentais tiesiog nu
šluos savo oponentus nuo žemės paviršiaus.

Ką antradienio vakarą išvydo televizi
jos žiūrovai? Tik tai, kad ABrazauskas 
visur ir visuomet teisus, o ši teisybė tęsia
si jau 50 metų. Tauta turėjusi nulenkti gal
vą, supratusi, jog visus tuos penkiasde
šimt metų A.Brazauskas, kuris užėmė 
aukštus partinius postus sovietų valdžios 
hierarchijoje, dirbo tik Lietuvai

Dar viena pribloškianti žinia - ABra- 
zausko pareiškimas, kaip visi su juo var
gome 1990-aisiais, kai Sovietų Sąjunga 
pradėjo ekonominę nepriklausomybę at- 
kūrusios Lietuvos blokadą. Būtent tuo 
metu, kai paskutinius benzino lašus taupė 
net pas sunkius ligonius iškviesta greitoji 
medicinos pagalba, vicepremjerui ABra- 
zauskui buvo sparčiai renčiama vila, ir šiai 
statybai nestigo nei medžiagų, nei degalų.

Premjeras apskritai neatsakė nė j vieną 
klausimą. ABrazauskas bandė vaizduoti 
kad visuomenei iš viso nekyla jokių klau
simų dėl jo šeimos verslo skaidrumo, o jį 
kankina tik opozicija. Premjeras netgi 
nedrįso užsiminti apie tai apie ką neseniai 
paskelbė jo paties skirtas LDDP vyriau
sybės ekonomikos ministras J.Veselka, 
kuris tvirtino, jog tuomet Prezidento pa
reigas ėjęs ABrazauskas skambino jam ir 
paprašė išbraukti „Draugystės“ viešbutį iš 
privatizuojamų objektų sąrašo, garantuo
damas už tai valstybės investicijų, kurios 
turėjo paversti „Draugystę“ tviskančiu 
valstybiniu viešbučiu. J.Veselka pareiškė, 
jog po to ABrazauskas pamiršo šį pažadą 
ir padarė taip, kad viešbutis atitektų jam 
artimai Kristinai Butrimienei, kuri vėliau 
tapo K.Brazauskiene. Premjeras nepaaiš
kino, kaip galėjo atsitikti, kad Preziden
tūrai, kuri pagal Konstituciją neužsiima 
ūkiniais reikalais. Vyriausybė galėjo pa
vesti valdyti viešbutį?

Verslininkai
Pramonininkų konferencijos pirmi

ninkas Bronislavas Lubys pareiškė, kad 
Premjero A. Brazausko šeimos turtiniai 
skalndalai daro neigiamą įtaką verslui.

“Pripažįstu, kas šiuo metu yra kažko
kia krizė, ne politinė ir ne tik Premjero - 
yra valdžios, kaip visuminio produkto 
krizė. Pavyzdžiui, Rusijos “Gazpromas” 
ruošiasi kelti dujų kainas labai solidžiai. 
Premjeras tai irgi žino, bet niekas šian
dien Vyriausybėje nedirba, kad dujų kai
nos būtų sumažintos. Mes tik patys dir
bame”, - sakė B. Lubys.

Jis sakė nežinąs, kokios galimos išei-

Prof. L. Klimka - laureatas
2005 metų valstybinės Jono Basa

navičiaus premijos laureatu tapo mokslo 
istorikas, etnologas prof. Libertas Klimka.

Ši premija kasmet skiriama už reikš
mingiausius paskutiniųjų 5 metų Lietu
voje ir užsienyje gyvenančių lietuvių dar
bus, susijusius su etninės kultūros tradi
cijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir 
tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę 
veiklą etninės kultūros srityje. Premijos 
dydis - per 31,000 Lt (250 MGL).

L. Klimka yra parašęs per 800 įvairių

Bet jeigu viskas taip švaru ir skaidru 
„Crowne Plaza“ istorijoje, kaip antradie
nį pasakojo A.Brazauskas, taip ir lieka 
neaišku, kodėl tuomet jis taip bijojo šią 
istoriją tiriančios Seimo laikinosios komi
sijos sudarymo? Juk jei viskas švaru, ko
misija būtų neradusi nieko smerktina.

Apskritai Premjero šneka darė graudų 
įspūdį. Atrodė, kad ABrazauskas nė nesu
pranta, ko dabar iš jo laukia visuomenė. Ir 
apie savo šeimos verslo peripetijas, ir 
viešbučio „Draugystė“ privatizavimą 
ABrazauskas šnekėjo taip suveltai kad jo 
aiškinimai sugebėjo įtikinti tiktai Č.Juršė
ną ir J.Oleką. Net vienas valdančiosios 
daugumos lyderių, Seimo Pirmininkas 
A.Paulauskas, vakar komentuodamas 
Premjero pasirodymą, pripažino pasigedęs 
konkretumo.

Taigi Premjero kalba, užuot išsklaidžiu
si A Brazauskų šeimos verslą gaubiančius 
įtarimus, dar labiau juos sutirštino. Po to
kios kalbos ir politikams, ir visuomenei ky
la tik dar daugiau klausimų. Tarp jų ir to
kių, kurių iki šiol nekildavo. Pavyzdžiui, 
ar Vyriausybės vadovas dar sugeba pa
kankamai vertinti politinę situaciją bei vi
suomenės lūkesčius?

Prezidentas V.Adamkus, kuris dėjo 
daugiausia vilčių į smarkiai pavėluotą 
Premjero pasiaiškinimą tautai, vakar 
neslėpdamas pareiškė, kad ABrazausko 
teiginiai nepateisino nei jo, nei visuome
nės vilčių. Todėl Premjero pasisakymas per 
televiziją gali būti vertinamas ir kaip 
pasityčiojimas iš naivumą parodžiusio 
Prezidento, taip pat ir likusių ištikimų 
Socialdemokratų partijos šalininkų.

Tad nėra ko stebėtis, kad Darbo parti
jos lyderis V.Uspaskich, nė nelaukdamas 
Premjero kalbos per televiziją, keliomis 
dienomis anksčiau Šilutėje atvirai pa
reiškė, jog ABrazauskas greit pasitrauks iš 
Premjero posto, ir Darbo partijos atstovai 
formuos naują valdančiąją koaliciją.

Keistas ABrazausko elgesys, pradedant 
nepavykusiu bandymu iškelti bylas trims 
opozicijos veikėjams už kritiką ir baigiant 
antradienio kalba per televiziją, verčia 
daryti išvadą, jog Premjeras pamažu tam
pa, o gal jau tapo Socialdemokratų parti
jos problema Nr.l.

Galima tiktai spėlioti ar ABrazauskas 
neklauso netgi ir savo bendražygių pata
rimų, ar išseko kairiųjų intelekto poten
cialas, o gal nuotaikos partijoje tokios 
fatališkos, kad dauguma socialdemokratų 
jau apsisprendę nesipriešindami skęsti 
kartu su savo ilgamečiu vadu. □

nepatenkinti
tys ir pripažino, jog padėtis nebūtų susida
riusi tokia kebli, jei Premjeras pačioje 
pradžioje nebūtų vengęs klausimų dėl 
šeimos verslo reikalų.

“Manau, kad Premjeras iš karto turėjo 
būti atviresnis prieš visuomenę. Nežinau, 
ar reikėjo komisijos, gal pakaktų kad ir 
dviejų valandų viešos atviros spaudos 
konferencijos atsakant į žurnalistų klau
simus. Jam nereikėjo šitų klausimų bi
joti, nereikėjo vengti atviros diskusijos. 
Jei šitokia pusiau atvira diskusija būtų 
surengta anksčiau - tada gal nebūtų įsi- 
plieskę to viso skandalo”, - sakė jis. □

mokslo ir mokslo populiarinimo straips
nių. Mokslininkas yra monografijų “Tiks
lieji mokslai Lietuvoje”, “Mokslas, techno
logija ir visuomenė: harmoningos raidos 
paieškos”, “Fizikos ir taikomųjų mokslų 
pradžia Lietuvoje”, kompaktinių plokšte
lių “Lietuva iki Mindaugo”, “Gimtoji isto
rija”, “Lietuvių etninė kultūra” autorius ar 
bendraautoris, ir kelių kolektyvinių knygų 
sudarytojas.

(Prof. L. Klimkos straipsnių spausdino 
ir “Mūsų Pastogė ”. Red.) □
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Bendruomenės baruose
“Barborikės vakaruškos” atgarsiai

Nežiūrint pavasariškos ir labai karštos 
dienos, skriejo keliais automobiliai iš 
Melbourne ir iš apylinkių svečiai, daini
ninkai, dainos mylėtojai, tautinių šokių 
šokėjai j Geelongo Lietuvių Namus (lap
kričio 6 d.) pamatyti ir pasiklausyti “Bar
borikės Vakaruškos” pastatymo.

Patekom į senovišką vakaronę. Aldo
nos Scano iniciatyva išdekoruota salė 
priminė senovės laikus: ant sienos kabėjo 
trys rankų darbo, lietuviškais motyvais 
puošti kilimai - “Pievoje” ir dvi “Lietuvai
tės”. Tai Reginos Skerienės ilgų metų dar
bas. Buvo pastatytas Vinco Salavėjaus ir 
Mečio Davalgos meniškai išdrožinėtas 
didelis koplytstulpis - dovana Geelongo 
lietuviams. Ant stalų, prie kurių sėdėjo dai
nininkai, stovėjo bačkutė su alaus boka
lais baltomis putomis, staklelės, ratelis 
verpiamasis. Neužmiršo ir gėlių darželį 
papuošti baltom ramunėlėm ir ąžuolo ša
kelėmis. Viskas atrodė nuostabiai gražiai, 
įspūdingai.

Programos pirmoje dalyje pasirodė 
Geelongo estradinės grupės “Aidai” daini
ninkai: dr. Artūras Gružauskas, Stasė ir 
Julius Lipšiai, Aldona Scano, Kajetonas 
Starinskas (kuris pristatė dainas), Genė 
Valaitienė, vadovas Romas Zenkevičius, 
“Aidų” ir “Vilties” chorų akompanuotojas 
Aldo Kovacs. Jie sudainavo dainas - “Gim
tadienis”, “Po auksiniais beržais” ir “Dar 
širdyje ne sutema”. Dainos nuskambėjo 
gerai, girdėjosi gražiausi garsai, liejosi 
melodijos.

Mūsų tautinių šokių grupė “Linas” pa
šoko “Labas rytas, panyte” ir “Šokių py
nė”. Sukosi poros, rateliai, šypsojosi jau
natviška jaunystė ir veidai, mirgėjo dra
bužių spalvingumas. Valio jaunimui! Ačiū 
vadovei Loretai Tigani ir šokėjams: An
drea, Elana, Emma, Fiona, Lee-Anne, 
Lukas, Madeline ir Stephanie.

Atvykęs į mūsų muzikos popietę mie
las bičiulis akordeonistas Boris Obrano- 
vic pagrojo tango “La Cumparsita” ir “Tico 
Tico”. Tai akordeonistas-virtuozas. Pirštai 
skriejo klavišais ir rodė jo meistriškumą. 
Stulbino jo sugebėjimas išgauti garso gry
numą.

Vėl scenoje pasirodė grupės “Aidai” 
dainininkai, kurie atliko keletą dainų: 
“Pabudau”, “Skriskit balti balandžiai”, 
“Lauksiu tavęs ateinant”. Mūsų solistė Sta
sė Lipšienė padainavo dainas “Žuvėdra” ir 
“Balandėlė”. Linkime, kad dar daug daug 
būtų sudainuota, kad nepamirštumėte sa
vo mylimų dainų, nes jos prailgina žmo
gaus dvasinį gyvenimą. Tegul skamba Jū
sų visų balsai įvairiuose koncertuose. Ačiū 
Romui Zenkevičiui.

Pradedant antros dalies programą net 
akys nušvito, nes įeinant Melbourne 
“Kaimo dainininkams” įspūdingai pasigir
do būgno mušimas su daina “Sodauto, 
Rūta, sodauto”. Na ir toliau - nuostabūs 
daininkų balsai traukė iš širdies keletą se

Nuotraukoje - “Barborikės vakaruškos” dalyviai.

novės kaimo dainų: “Šviesi naktis, mėne
siena”, “Aš neprastas tėvelio sūnelis”, 
“Tuojuo ulyčiuo” ir “Šventa Joną vakarėlį”.

Šiandien vyrauja pažiūra, kad kiek
viena liaudies daina yra turėjusi savo in
dividualų kūrėją. Tačiau tas autorius ne 
viską kūrė iš nieko. Jis gausiai vartojo tam 
tikras poetines priemones, kurios tradici
niu keliu jau seniai buvo toje tautoje pri
giję, visų gerai žinomos ir pamėgtos. Reikia 
paminėti ir dainininkus, tai: Kristina Bra- 
zaitienė, Danguolė Jokubaitienė, Povilas 
Kviecinskas, Edis Lipšys, Juozas Lukaitis, 
Viktoras Savickas, Rimgaudas Sližys. Ačiū 
vadovui Edžiui Lipšiui, bravo daininin
kams!

Atjo laikas skaitytojus supažindinti su 
Barborikės rengiama vakaruška, jos apra
šymu, veikėjais, išgirsti dainas, pristatyti 
atvykusius svečius - pasakotojas: lietuvių 
kalba - Irena Luscombe, anglų kalba - 
Susan Saunders.

Įsivaizduokime, kad esame Lietuvoje 
gal anais laikais, kai buvome jauni ir gra
žūs, kai dar buvo bajorų (aukštasis privi
legijuotas visuomenės luomas), piršlių - 
vedybų tarpininkų, merginų ir bernelių, 
kurie, kaip ir dabar, vieni į kitus nedrąsiai 
žvelgė - vieni laimingi, kitiems širdelės 
skaudėjo. Taip ir mūsų Barborikei (nuosta
biai Reginos Skerienės suvaidinta). Jai šir
delė dėl Jonelio skauda, nes jis nerimtas - 
su kitom flirtuoja. Todėl Barborikė suruošė 
vakarušką pasilinksminti, j kurią sukvietė 
daug draugų, bet svarbiausia, atvyksta ba
jorėlis, kuris žmonos ieško .... Taigi, 
grįžtame ten toli, toli....

Visi dainuoja “Kai saulė pakyla rytuo
se” (sydnėjiškio Ričardo Bukevičiaus pa
rašyta daina, harmonizuota Justino Au
kaus). Tada skuba pas Barborikę įjos va
karušką dainuodami “Subatėlė”... bet žiū
ri, štai Jonelis atkeliauja (Artūras Gru
žauskas), pritariant chorui dainuodamas 
“Septynias mergaites Aš myliu”, sapnuoju, 
svajoju, ir galų gale jas praranda, nes visas 
septynias sutinka gatvėje drauge!

Barborikės širdelė nerimsta - visi dai
nuoja “Lietutis” - aš stovėsiu ir lauksiu 
kolei tu ateisi ... bet atvažiuoja čigonė - 
Barborikės akys nušvito - gal išburs jai 
naują laimę, ateitį atspės, nes ir ramunėle 
po lapelį savo laimę būrė. Barborikė su 
draugėm dainuoja “Pasakyki man čigone”, 
o jauna, nuostabiai graži čigonė (Loreta 
Tigani), žiūrėdama Barborikei į ranką 
sako: “nenuliūsk, tikėki, laimė ateis...”. 
Nusivylusi Joneliu, Barborikė priima ba
jorą (tikrai bajoriškai Kaja Starinskas 
suvaidino) ir piršlį (Edis Lipšys). Bajorėlis 
dainuoja: “tekėk už manęs, mergela, turiu 
visą dvarą!!” Bet Barborikė mato, kad 
bajoras ne tas, ką jis vaizduoja - drabužiai 
skolinti, bateliai nešioti, kepurėlė Lietuvos 
neužlenda ant galvos ... - ir sako: “geriau 
liksiu senmergėlė pas močiutę sengal
vėlę’!” ir bajorėliui dainuoja: “Kai ateis

Nuotraukoje iš kairės: Stasys Šutas, Nijolė Bratan (pranešėja), Regina Skerienė 
(Barborikė), Loreta Tigani (čigonė), Edis Lipšys (piršlys), Aldo Kovacs (akom*' 
panuotojas), Romas Zenkevičius (“Aidų” vadovas). finiŽnv

Nuotraukoje - pasirodo grupė “Aidai”.

vakarai, raudonuos dobilai - mūsų meilės 
nėra”. Draugai, norėdami padėti dainuoja 
“Barbora, Barbora, Barboryt, jei nori gau
ti vyrą taip nedaryk.Šypsokis, dainuoki, 
būki linksma” - jei ne, tikrai senmergėlė 
liksi! Pagaliau Barborikė pasiklausė pa
tarimų ir tarė: “už Jono aš neliesiu ašarė
lių!!” Pažvelgė Petrui į akis ... ir šoka jie 
abudu darvis!

Taigi, likimas Barborikę su nauja mei
le Petreliu (Otto Schrederis) suvedė, bajo
ras rado sau būsimą žmoną čigonę, kuri 
jo neišpeikė ir suprato, kad turtas - ne 
viskas, o Jonelis vienas liko svajoti apie 
septynias mergaites - visi kiti linksmai 
šoka Barborikės polką...

Šio renginio pabaigoje ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys

Stipendija gyvuoja vėl
Prieš pusmetį Australijos lietuviai 

nuleido galvas, nes atrodė, kad vienintelė 
lietuviška akademinė stipendija šiame 
žemyne jau pražus amžinai.

Tai - $5,000 metinė stipendija, kuri 
veikė Tasmanijos Universitete nuo 1997 
metų. Stipendija buvo skiriama geriau
siam ketvirtų metų (taip vadinamam 
Honours) studentui iš visų fakultetą bei 
katedrų, kuris rašė disertaciją apie lietu
vius ir Lietuvą.

Laikui bėgant šiam tikslui surinkti pi
nigai išsisėmė, ir šiemet kasa jau buvo 
tuščia. Didesnieji lietuvių fondai atsisakė 
perimti stipendijos finansavimą. Pora 
pasiturinčių tautiečių žadėjo paremti, bet 
nieko neišėjo.

Gi per palyginti trumpą savo gyvavimo 
laikotarpį Tasmanijos stipendija pasiekė 
daug. Štai, 2004 metais paramą gavusi 
studentė Madeleine Shuey parašė įdomų 
mokslinį darbą apie Whitlam’o 1974 m. 
“Pabaltijo pripažinimą”, kuris labai supy
kino poną Whitlam’ą, bet sukėlė naują 
susidomėjimą Australijoje. To pasėkoje po

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

Šutas savo kalboje padėkojo svečiams, 
atlikėjams ir organizatoriams. Melbouriio 
“Dainos Sambūrio” vardu Dana Lynikienė 
ir “Danos Vyrų” dirigentėDana Levic
kienė pasveikino chorą “Viltis” bei diri
gentę ir įteikė gražiausias puokštes gėlių. 
Toliau, kaip įprasta, sekė veikėjų apdova
nojimas gėlėmis bei dovanėlėmis. Visos 
programos pranešėjai Nijolei Bratan reiš
kiame didelį dėkingumą, ypatingą padėką 
reiškiame akompanuotojui Aldo, mūsų 
choro vadovei Aldonai, visiems atlikė
jams ir visiems, kitais darbais prisidėju- 
siems prie šio renginio.

Popietę užbaigėme visiems susėdus prie 
stalų. Pasivaišinus ir pasišnekėjus, palengva 
išsiskirstėme į namus.

Choro dalyviai

nas Whitlam pagaliau š. m. birželio 9 d. 
laikraštyje “The Australian” pirmą kartą 
viešai paskelbė šito pripažinimo priežastį.

Lietuviškos stipendijos 1997 - 2004 m. 
pasiekimai yra smulkiau aprašyti šių me
tų “Lithuanian Papers” žurnale (jis yra 
gaunamas už $7 šiuo adresu: Lithuanian 
Papers, PO Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006).

Kai atrodė, kad vienintelė lietuviška 
stipendija jau bus palaidota ant amžių 
amžinųjų, staiga atėjo žinia iš Adelaidės, 
kad pernai ten miręs a.a. Vladas Morkys 
beveik dešimtadalį savo turto paliko 
lietuviškoms studijoms Tasmanijos Uni
versitete. Tiksli palikimo vertė dar nenu
statyta, bet spėjama, kad lietuviškai sti
pendijai skirta dalis gali siekti $24,000. 
Taigi, vieno lietuvio dosnumas vėl atgaivi
no stipendiją ateinantiems penketiems 
metams!

Tasmanijos Universitetas, įvertindamas 
jo gražų mostą, sekančių penkerių metų 
bėgyje lietuviškąją stipendiją vadins Vlado 
Morkio vardu, tai yra, Vlado Morkio sti
pendija. Ačiū kilniajam tautiečiui! A. T.
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| Lietuva iš arti
Užsienio šalių studentų semestro 

pradžia Vytauto Didžiojo universitete
Sakoma, kad pradžia visada sunki... 

Nesvarbu, kas ir kur beprasidėtų: nauji 
mokslo metai pažįstamam (ar nelabai) 
mieste,nauji darbai, naujos pažintys...

Kad tokia sunki pradžia taptų bent 
kiek lengvesnė užsienio šalių studentams, 
šį semestrą studijuojantiems Vytauto 
Didžiojo universitete, VDU Tarptautinių 
ryšių skyrius kiekvieno semestro pra
džioje organizuoja Orientacines dienas 
užsienio šalių studentams. Džiaugiamės, 
kad šiais metais prie Orientacinių dienų 
renginių organizavimo prisidėjo ir VDU 
Studentų atstovybė.

Šį semestrą VDU sulaukė gana dide
lio užsienio studentų būrio: 2005/2006 m. 
m. rudens semestrą VDU studijuos 40 
užsienio studentų, kurie į Kauną atvyko iš 
Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos, 
Airijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Suo
mijos, Prancūzijos, Pietų Korėjos ir Japo
nijos. Šį semestrą studijas VDU pasirinko 
net 29 Socrates/Erasmus mainų progra
mos studentai, 8 studentai, atvykę pagal 
pasirašytas tarpuniversitetinio bendradar
biavimo sutartis, 2 studentai, gavę Lietuvos

Nuotraukoje - užsienio šalių studentai 'frakuose.

Lietuviškus eurus jau galima apžiūrėti
Lapkričio 17 d. Lietuvos banko Kauno 

skyriuje (Maironio g. 25) atidaryta Euro
pos Komisijos paroda “Eurų monetų 
kilmė”. Joje ne tik pristatoma euro pinigų 
kūrimo istorija, bet ir galima susipažinti 
su būsimomis lietuviškų eurų monetomis.

Parodoje galima pamatyti visus eurų 
monetų projektus, pasiekusius galutinį 
konkurso, surengto 1997-1998 m, etapą. 
Pateikiami ir tie darbai, kurie nebuvo at
rinkti. Taip pat pristatomos neseniai 
atrinktos Lietuvos ir Estijos monetų 
tautinės pusės.

Lietuviškos eurų monetos bus su 
valstybės herbo simboliu Vyčiu. Praėju
sių metų viduryje Lietuvos banko paskelb
tame eurų monetų tautinės pusės modelių 
sukūrimo konkurse dalyvavo 14 autorių, 
kurie pateikė 54 gipsinius modelius. Ge- 
riaušiais pripažinti skulptoriaus Antano 
Žukausko kūriniai. Vasario mėnesį pa
tvirtinti jo sukurti eurų monetų tautinės 
pusės modeliai. Juos ir galima apžiūrėti 
parodoje.

Lietuvos banko valdybos pirmininko 
Reinoldijaus Šarkino teigimu, Lietuva ti
kisi gauti leidimą nukaldinti monetas 
gerokai anksčiau prieš jo įvedimą. Euro-
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Vyriausybės stipendijas studijoms Lie
tuvoje (pagal pasirašytą Lietuvos ir Italijos 
Vyriausybių bendradarbiavimo sutartį), 
ir 1 Latvijos studentė, pasirinkusi lietuvių 
kalbos magistrantūros studijas VDU.

Šiais metais pirmą kartą universitetas 
sulaukė užsienio studentės iš Pietų Korė
jos. VDU sutartis su Chung-Ang univer
sitetu buvo pasirašyta pavasarį (2005 m. 
gegužės 23 d.). Pirmieji studentų mainai 
prasidėjo nuo šių mokslo metų: rudens 
semestrą viena VDU Ekonomikos ir va
dybos fakulteto studentė studijuoja mi
nėtame Pietų Korėjos universitete, o 
Chung-Ang universiteto studentė - VDU.

Tokia tarptautinė studentų auditorija 
visą pirmąją rugsėjo savaitę rinkosi į 
informacinius susitikimus Vytauto Didžio
jo universitete su Tarptautinių ryšių sky
riaus, universiteto fakultetų bei institutų, 
Studentų atstovybės, Kalbų klubų, Men- 
torių grupės bei Kauno viešosios policijos 
bei Migracijos skyriaus atstovais. Stu
dentams paskaitą apie Lietuvos kultūrą 
bei lietuvius skaitė doc. dr. I. Žakevičienė. 
Tikimės, kad studentams suteikta infor- 

pos Komisijos pareigūnas teigė, kad Lie
tuva yra viena iš tų ES naujų narių, kurios 
sėkmingai rengiasi euro įvedimui.

Kiekviena valstybė pati pasirinko at
rankos tautinei monetų pusei sukurti 
tvarką su sąlyga, kad bus pavaizduotos 
dvylika žvaigždučių, simbolizuojančių 
Europos Sąjungą, ir nurodoma nukalimo 
data

Dabar Europos Sąjungą sudaro 18 
respublikų ir septynios konstitucinės 
monarchijos. Keturios monarchijos pri
klauso euro zonai (Ispanija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas). Istoriškai ir daž
nai pagal konstituciją jų monetose pri
valo būti pavaizduotas valdančio monar
cho portretas. Taip padarė visos keturios 
valstybės bent ant vieno ir dviejų eurų 
monetų, nors kelios iš jų vis dėlto surengė 
monetų dizaino konkursus.

Kai kurios respublikos, atrinkdamos 
monetų dizaino projektus, laikėsi tęstinu
mo, pavyzdžiui, Airija, ant kurios monetų 
pavaizduota tradicinė keltų arfa (todėl 
šiuo atveju konkursas nebuvo rengiamas).

“Eurų monetų kilmė” yra keliaujanti 
paroda, kuri jau buvo rodoma Briuselyje, 
Frankfurte, Italijoje, Estijoje, Maltoje ir 

Jdtur. Dainoros Lukas (“K.d.) 

macija apie Vytauto Didžiojo universite
to studijų sistemą, dėstomus kursus ang
lų kalba, įvairius vizų bei laikinų leidimų 
gyventi šalyje klausimus, laisvalaikio 
galimybes universitete ir mieste bus 
naudinga - beliks tik jiems patiems pasi
rinkti naudingiausius ir įdomiausius stu
dijų dalykus, laisvalaikio leidimo būdą, 
galbūt netgi šauniausius vakarėlius...

Orientacinių dienų susitikimai savait
galį tradiciškai pabaigti išvykoje į Trakus: į 
ekskursiją vyko visi Kauno aukštųjų mo
kyklų užsienio studentai kartu su išti
kimiausiais mentoriais.

Pajudins nusikaltėlių pasaulį?
Arvydas Lekavičius (“L.r ”)

Kauno nusikaltėlių pasaulio šului 
Henrikui Daktarui netrukus bus priminti 
prieš 12 metų dingę du jo geri pažįstami 
Vladimiras Seneckis, pravarde „Turistas“ 
ir „Sosiska“, bei Rimantas Ganusauskas, 
pravarde „Mongolas“. Kai kuriuos šiuos se
nus nusikaltimus jau atskleidę specialios 
kriminalinės policijos biuro grupės parei
gūnai mano, kad su šių asmenų dingimu 
yra susijęs H.Daktaras. Beveik niekas ne
abejoja, jog jie buvo nužudyti.

Manoma, kad VSeneckis buvo nužudy
tas 1993 m liepą. Vieną šio mėnesio dieną 
jis įėjo į „daktarams“ priklausantį „Vilijos“ 
restoraną ir nebegrįžo. Pats H.Daktaras, 
pravarde „Henytė“, visada neigdavo kaip 
nors prisidėjęs prie šio mįslingo dingimo. 
Kalbėdamas su „Lietuvos ryto“ žurnalistu, 
kaunietis tvirtindavo, kad visos tokios 
kalbos - tiktai gandai.

VSeneckis buvo apsigimęs vagis. Kau
ne mažai kas mokėjo taip greitai ir meis
triškai pavogti automobilį. Dar sovietiniais 
laikais po kiekvienos sėkmingos vagystės 
jis mėgdavo važiuoti į stoties bufetą pa
valgyti dešrelių. Dėl šio pomėgio jam prili
po „Sosiskos“ pravardė. VSeneckis turėjo 
ir savo vagysčių taktiką - jis susibičiuliau
davo su kokiu nors prabangų automobilį 
įsigijusiu verslininku, vėliau jį pakviesdavo 
pavakarieniauti į solidų restoraną. Vakaro
jant VSeneckis telefonu per kelis tarpi
ninkus vagims nurodydavo pavogti šalia 
restorano stovinčią savo bičiulio mašiną. 
Vagys net nežinodavo, kad vykdo „Tu
risto“ užsakymą.

Po vagystės „Turistas“ suvaidindavo 
esąs pasipiktinęs, keikdavo Kauno vagis ir 
guosdavo mašiną praradusį savo pažįs
tamąjį. Kai pirmosios emocijos atlėgdavo, 
„Turistas“ lyg tarp kitko užsimindavo tu
rįs pažįstamų tarp nusikaltėlių ir pasisiū
lydavo padėti automobilį išsipirkti. Apvog
tasis puldavo dėkoti „Turistui“ ir teigda
vo, kad už tokią pagalbą visą gyvenimą 
liks skolingas.

VSeneckis turėjo pasisekimą tarp mo
terų ir mokėjo iš to išpešti naudos. „Turis
tas“ su jomis ne tiktai smaginosi, bet ir 
subtiliai iškvosdavo. Šiam nusikaltėliui 
buvo pavykę susukti galvą netgi EBSW 
grupės prezidento Gintaro Petriko pirma
jai žmonai Editai. „Turistas“ iš šios savo 
meilužės sužinodavo, kada vyras rengiasi 
vežti brangius krovinius, ir pasiųsdavo sa
vo smogikus jų užgrobti.

Nors VSeneckis ir H.Daktaras buvo se
ni draugai, tačiau nesutarimai tarp jų pra
sidėjo, kai tik „Henytė“ tapo savotišku Kau
no „šeimų“ tarybos pirmininku. Į „Henytę“ 
vis dažniau gaujos kreipdavosi kaip į sa
votišką teisėją, galintį išspręsti tarpusavio 
konfliktus, kurie dažnai kildavo nepavy
kus pasidalyti iš kontrabandos ar apiplė
šimų gautų pinigų. H.Daktaras išklau
sydavo abi puses, patylėdavo ir, bedęs 
pirštu į vieną besiginčijančių asmenų, 
tardavo: „Tu neteisus“. Šie žodžiai reiškė 
galutinį ir neapskundžiamą sprendimą.

Visa tai nepatiko didesnį nusikaltėlio

Į Lietuvą studentai atvyko tik prieš 
mėnesį, bet jau dabar sveikinasi, klausia ir 
dėkoja lietuviškai... Irvisi (kaip susitarę!) 
tvirtina, kad Lietuvoje tikrai nuostabus 
kraštovaizdis ir įspūdingi saulėlydžiai... 
Belieka tik palinkėti, kad pirmi gražūs 
įspūdžiai ir šiltos emocijos juos lydėtų 
visą studijų laikotarpį Vytauto Didžiojo 
universitete. Kad semestro pabaigoje, kai 
jau dalinsis buvusiais nuotykiais, prisi
mintų ir pasakotų gerus dalykus...

Jurgita Pilypaitytė
Tarptautinių programų koordinatorė 

Tarptautinių ryšių skyrius

„stažą“ turėjusiam VSeneckiui. Jo vado
vaujama grupuotė ne tiktai nemokėjo į 
bendrą Kauno nusikaltėlių kasą privalo
mų 10%, bet ir H.Daktaro nepripažino ly
deriu. Maža to, VSeneckis važiuodavo į 
Baltijos šalių nusikalstamo pasaulio auto
ritetų sueigas ir prisistatydavo Kauno at
stovu, galinčiu šiame mieste tvarkyti visus 
svarbius reikalus. Apie tai Latvijos nusikal
tėliai papasakojo H.Daktarui. Jie niekaip 
negalėjo suprasti, kas iš tiesų valdo Kauną, 
ir prašė šią problemą išspręsti.

H.Daktarui teko rinktis - jis arba „Tu
ristas“. Iš pradžių, prieš smogdami lemia
mą smūgį, „daktarai“ į savo grupuotę ėmė 
vilioti kai kuriuos kitus įtakingus „Turisto“ 
gaujos narius. Vieną pirmųjų pavyko įkal
bėti patyrusį seifų plėšiką Rimvydą Ži
linską, pravarde „Taisonas“. Tačiau kerštui 
reikėjo sulaukti reikiamo momento. Toks 
momentas pasitaikė, kai kažkas apvogė 
garažą, kuriame „daktarai“ laikė vogtus 
daiktus. Apie garažą žinojo „Turistas“. Tad 
H.Daktaras šia vagyste apkaltino jį ir viešai 
išvadino žiurke. Nusikaltėlių pasaulyje tai 
vienas skaudžiausių įžeidimų, reiškiantis, 
kad žmogus vagia iš savų. Netrukus skubiai 
buvo sukviestas gaujų lyderių susitikimas. 
Jame H.Daktaras paskelbė, kad „Turistas“ 
išmetamas iš „šeimų“ tarybos, ir uždraudė 
jam dalyvauti susirinkimuose.

Į tai „Turistas“ reagavo savaip. Į gangs
terių sueigą jis atvyko apsikarstęs pisto
letais ir dviem automatais „Uzi“. VSe- 
neckis gana ramiai išklausė H.Daktaro 
kalbą, paleido kelias automato serijas į ke
lio ženklus ir pareiškė, kad jam nusispjaut į 
visus „Henytės“ nutarimus.

Kartą nesėkmingai bandydamas 
susprogdinti „daškinių“ gaujos narius 
VSeneckis buvo netekęs kairės rankos 
plaštakos, tačiau jis ir be jos išmoko ne tik 
taikliai šaudyti, bet ir meistriškai vairuoti 
automobilį.

Po šio incidento buvo uždrausta į „šei
mų“ tarybos susirinkimus atvykti gink
luotiems. Tada „Turistas“ viešai pareiškė 
kuriąs naują „šeimų“ tarybą ir pradėjo agi
tuoti, kad visi jį paremtų. Įtampa tarp 
dviejų stovyklų augo. Kulminaciją konflik- 
tas pasiekė 1993 metų vasarą, kai iš 
„daktarų“ būstine laikyto tuomečio res
torano „Vilija“ kiemo buvo pavogtas vieno 
šios grupuotės nario automobilis „Opel 
Vectra”. Daugelis įtarė, kad tai - „Turisto“ 
darbas.

Iš karto po šios vagystės, liepos 28 
dieną, į V.Seneckio namus paskambino 
H.Daktaras. „Henytė“ kalbėjo draugiškai 
Jis paprašė, kad „Turistas“ atvažiuotų pa
sikalbėti į „Viliją“. VSeneckis, nujausda
mas kažką negera, apie skambutį pasakė 
namiškiams ir įspėjo: „Jeigu negrįšiu, dėl 
to bus kaltas „Henytė“.

„Įbristas“ sėdo į raudoną VAZ-2108 ir, 
pakvietęs tuo metu su juo jau gyvenusią 
EBSW prezidento G.Petriko žmoną Edi
tą, išvyko į „Viliją“. Privažiavęs prie „Vi
lijos“, „Įbristas“ savo draugei liepė palauk
ti, o pats, pasakęs, kad grįš po kelių mi
nučių, įėjo į restorano vidų.

Tęsinys kitame MP nr.
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Bendruomenės baruose
Graži (ir skani) popietė 

gražiojoje Sodyboje
Pavasariais Lietuvių Sodyboje Enga- 

dine rengiamos vaišės, anksčiau vadintos 
iešmine, o neseniai virtusios - kugeline, 
šiemet turėjo būti atidėtos dėl tą pačią 
dieną vykusio Lietuvių Klubo narių meti
nio susirinkimo.

Senajam Klubui East Terrrace gatvėje 
užsidarius, o naujajam kitoje Bankstown 
geležinkelio stoties pusėje dar nežinia 
kada duris atversiant, Sodyba liko vienin
telė mūsų tautinė tvirtovė Sydnėjuje ir 
apylinkėse, kuri poeto žodžiais tariant, 
„tebestovi dar vis“.

Kugelinės proga lapkričio 13 dieną šią

Virtuvės karalienės (iš kairės): Irena Kalėdienė, Onutė Dobbs, Birutė Vaitkienė ir 
Onutė Kapočienė. Visos nuotraukos autorės.

DP 60 metų jubiliejus
Viktoras 
Baltutis

Tęsinys iš MP nr. 45

Kartą viename 
barake įvyko gais
ras, bet atvykę 
gaisrininkai su 
vandens pompa 

negalėjo jos panaudoti, nes pompos žarna 
buvo per trumpa, teko kibirais vandenį 
gabenti iš toliau esančio baseino.

Stovyklos gyventojų sveikata rūpinosi 
bendra su latviais ir estais sudaryta svei
katos tarnyba. Viename barake, buvusioje 
ambulatorijoje buvo įkurta ligoninė, kuriai 
vadovavo lietuvis gydytojas R. Trumpaus- 
kas. Sveikatos tarnyboje dirbo trys gydy
tojai, keturi dantistai ir virš dvidešimt 
seselių. Vaistų buvo didelis trūkumas. 
Stebėtina, kad keturiems tūkstančiams 
asmenų buvo paskirtas toks didelis me
dicinos personalas.Veikė ir Raudonasis 
Kryžius, kuris gautą paramą iš įvairių kraš
tų skirstė stovyklos gyventojams. Šioje 
srityje kilo daugiausiai įtarinėjimų, ginčų 
ir nesklandumų, kurie nebuvo pamiršti net 
išemigravus į kitus kraštus.

Lietuviai turėjo savo pašto įstaigą, kuri 
pradėta dar Doerverdeno stovykloje. Per 
mėnesį, pagal gautas statistines žinias, bu
vo išsiunčiama virš 3000 laiškų. Be to, į 
stovyklą buvo atsiunčiama tuometinė 
Vakarų Vokietijos gausiai leidžiama lie
tuvių spauda. Išleisti stovyklos pašto 
ženklai, dailininko Jono Steponavičiaus 
suprojektuoti. Žinoma, jie veikė ir galiojo 
tik stovykloje.

Visa stovykla priminė mažą Lietuvos 
miestelį, su visomis jame veikiančiomis 
įstaigomis ir organizacijomis.

Iš ryto mokyklose prasidėdavo pamo
kos. Mokiniai iš barakų skubėjo į stovyk

tvirtovę „šturmavo“ daugiau kaip 60 
asmenų - bet ne priešų, o draugų.

Jau susėdusius prie stalų kugelių 
valgytojus trumpa kalba pasveikino 
Sodybos Patikėtinių pirmininkė Tamara 
Vingilienė.

„Išalkusi minia” sudorojo 10 kugelių 
ir 9 pyragus, kuriuos iškepė kugelinės 
organizatorės - Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos narės - 
Engadinės Sodybos patikėtinės ir svetin
gosios sodybietės. Tarp jų - ir buvusi 
Sodybos šeimininkė Valė Stanevičienė, 
dėl sveikatos atsisakiusi ne tik ateiti j 

los pakraštyje esantį ilgą baraką, kuriame 
buvo pilna aštuonių klasių gimnazija, 
kitame pradžios mokykla, vaikų darže
lis. Mokytojų kursai turėjo savo atskiras 
patalpas. Gimnazijos aukštesnėse klasėse 
mokėsi buvę vokiečių kariuomenėje, šilto 
ir šalto matę, bet jie laikėsi gimnazijos 
nustatytos tvarkos ir jokių problemų 
nebuvo. Pertraukų metu jie išeidavo pa
rūkyti, gimnazijos vadovybė tai žinojo, bet 
nekreipė dėmesio. Žiemos metu bara
kuose buvo gana šalta, plonos medinių 
barakų sienos nepalaikė šilumos, nors 
kiekvienoje klasėje buvo malkomis kūre
namos krosnelės. Arčiau krosnelės sėdin
tieji džiaugėsi maloniai sklindančia ši
luma, o toliau esantys, trynė rankas 
kęsdami šaltį.

Doerverdeno gimnazija paruošė pir
mą išeivijoje (tuomet laikėme save trem
tiniais) abiturientų laidą,kitą-Seedorfe 
ir trečią Dedelstorfe. Vėliau ši gimnazija 
buvo perkelta į Diepholz, iš kurios išsi
vystė dabartinė Vasario 16 gimnazija.

Netoli stovyklos buvo gana dideli 
miškai, kuriuose buvo auginama statybi
nė ir kita mediena. Iš stovyklos, anglų ka
riuomenės iniciatyva, buvo suorganizuoti 
miško kirtėjų būriai, virš 500 lietuvių ir 
latvių bei estų vyrų, kurie kas dieną vyko 
kirsti miško. Per pusę metų buvo iškirsta 
140 hektarų gražaus ir jauno miško, apie 
25,000 kubinių metrų, ir išgabenti į Zeven 
geležinkelio stotį, iš ten į Bremeno uostą, 
skirtų Anglijos atstatymui. Miškas buvo 
kertamas ir stovyklos reikalams. Kirtėjai, 
be kuklaus atlyginimo pinigais, gaudavo 
papildomą maisto normą ir cigarečių.

Seedorfo stovykloje maistas buvo 
gaminamas barake sp.ejpjąįįąiHruoštoie 
virtuvėje. Pagal UNRRQS nuostatus, 
visiems pabėgėliams buvome ikiamas mais
tas, maždaug apie 1800dčalorijų, ameri
kiečių zonoje - apie 2000, o prancūzų

Iš kairės: Patikėtinių pirmininkė bei kugelinės kasininkė Tamara Vingilienė ir “baro” 
darbininkai - Nata Liutikaitė ir Garry Kelly.
Seklyčią, bet ir nusifotografuoti.

Daugiausia triūso kugelinę ruošiant 
įdėjo Sodybos seniūnė Onutė Dobbs ir 
Birutė Vaitkienė (joms speciali padėka) su 
talkininkėms. Prie baro darbavosi Nata 
Liutikaitė ir Garry Kelly. Loterijos bilietus 
siūlė Anja Liūgienė ir Olga Storpirštienė; 
beveik šimtas bilietų buvo laimingi.

Verandoje bilietus pardavinėjusi Ta
mara papasakojo, kad iešminė pavirto ku
geline todėl, kad anksčiau lauke kepsnius 
kepdavę vyrai to daryti nebenorėjo (o gal 
kai kurie ir nebepajėgė), tad krosnį kieme 
išgriovę ir dabar mielai vaišinasi kugeliu.

Paklausta, ką Patikėtinės daro, Tamara 
atsakė: „Baramės“. Aš, žinoma, tuo nepati
kėjau. Ir ne vien dėl to, kad atsakymas bu
vo palydėtas „gudrios“ šypsenos, bet ir ap
sižiūrėjusi po orchidėjose skęstančią So
dybą (kurią nežinantis laisvai gali palaikyti 
ne kaimu, o dvaru). Po ją net 2 ekskursijas 
svečiams surengė Vytautas Vaitkus.

11 metų „ulyčios“ gale pragyvenę Vy
tautas ir didžioji Sodybos grąžintoją jo 
žmona Birutė, deja, jau pakuoja daiktus ir 
netrukus kels sparnus į savo jaunystės 
miestą Geelongą. Jų apartamentus užims 
Romas ir Marie Palaičiai, kurie ne tik pa

Jau pavalgėm. Iš kairės Lidija Jūragienė, Jadvyga Viliūnienė ir Aleksandra Vingienė.

mažiau - vos 1200, kai normalus maiti
nimasis reikalauja apie 2500 kalorijų. To
dėl maisto klausimas visiems stovykloje 
gyvenantiems buvo labai aktualus.

Virtuvėje buvo trys didžiuliai katilai ir 
maisto sandėlis. Pagal UNRROS nuro
dymus ir patvarkymus, ligoniams ir 
vaikams, šiek tiek pagerintas maistas. 
Stovyklos komitetas savo posėdžiuose 
daugiausia laiko praleisdavo diskutuo
dami maisto paskirstymo tikslumą. Buvo 
išrinkta net speciali komisija su labai 
patikimu asmeniu Petru Būtėnu prieša
ky, kontroliuoti maisto paskirstymą ir 
prižiūrėti, kad j katilą būtų dedami visi 
virimui paskirti produktai. Sausas davinys 
- duona, margarinas, sūris ir kt. buvo 
išduodami neštis j namus, pagrindinis 
maisto davinys karšti pietūs - dažniausiai 
tiršta sriuba, kurioje buvo sudedama mė
sa, daržovės ir kiti prieskoniai, verdami 
stovyklos virtuvėje. Prieš pietus prie vir
tuvės rikiavosi ilga eilė su įvairiais indais - 

tys kugelinėje dalyvavo, bet ir atsivedė 
draugus Leo ir Barbarą Cipriolti.

Beje, šiemetinę kugelinę galima pa
vadinti tarptautiniu kugelio valgymo 
kongresu. Be Leo ir Barbaros, kurie yra 
italų kilmės, dalyvavo ir Antano Valioko 
dukterėčia Raimonda Marčiukaitienė su 
vyru Česlovu, atvykusi net iš Maskvos, kur 
jie abu dirba Lietuvos ambasadoje.

Kiti netikėti svečiai - Loreta ir Vladas 
Galzbergai. Jau daugelį metu gyvenę 
Sydnėjuje apie Sodybą jie nebuvo girdėję, 
o apie kugelinę sužinojo iš Sydnėjaus lie
tuvių interneto svetainės (www.slic.org.au)

Šiuo metu 17-je Sodybos butų laiminga 
senatve lepinasi 18 gyventojų. Kadangi 
kai kurie jų vienodais vardais, tai (kaip 
jaunų sielų susibūrime dera) atsirado 
švelnios pravardės. Pavyzdžiui, dvi Valės 
pavirto Vale-miegale ir Vale-šventąja; o trys 
Aleksandros - Aleksandra-didžiąja, Alek- 
sute (deja, jau amžiną atilsį) ir... Olga.

Joms ir visiems kitiems sodybiečiams 
linkime kuo geriausios sveikatos, geros 
nuotaikos ir ramybės. Ją sudrumsime ki
tais metais vėl sugužėję į kugelinę. O jei 
bus proga, tai ir anksčiau.

Musė Antsienai'te

dubenimis, kibirais, ąsočiais ir kariškais 
katiliukais. Kai kurie manė, kad pirmie
siems tenka šiek tiek skystesnė sriuba, nes 
samčiu semiama nuo viršaus, o paskuti
nieji gaudavo tirštumą. Taigi, žinok žmogus; n ■ ■ 
kur eilėje atsistoti, kad gautum ne tik sau, ->; 
bet ir visai šeimai kuo geresnius pietus. 
Virtuvėje dirbantieji buvo privilegijuoti ir 
visų laikomi pagarboje. -i;. ,-

Gaunamą kavą ir cigaretes buvo ban- 
doma pas vokiečių ūkininkus keisti į maisr : ■ • 
tą. Dauguma neseniai iš Lietuvos atvyku- 
šiųjų nemokėjo vokiečių kalbos, bet pįršT • ■ 
tais ir rankomis susikalbėdavo ir iš k^Ksti 
mų grįždavo su didžiuliais maisto ryšu
liais, o maisto tuo metu Vokietijoje buvo 
trūkumas. Vienas buvęs Lietuvoje neaiš
kus biznierius, kuris visai nemokėjo vo
kiškai, bet visuomet grįždavo iš kaimo su 
maisto produktais, paklaustas, kaipjįg j.. 
susikalbą,atsakė: . , -(Rr> į?:;
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Iš Redakcijos pašto

J
 ‘tiaitrosBaleto Bičiuliai"Australija- 

ii Lietuvos Baleto fondo pirmininkės Tat
janos Sedunovos gavo padėkos laišką, kurį 

paprašė atspausdinti “Mūsų Pastogėje”
Red.

Gebiami Ponios ir Ponai, 
j “Baleto fondas” nuoširdžiai dėkoja už 

sveikinimus Lietuvos baleto 30-mečio 
proga ir 3,000 Lt., kuriuos maloniai per
davė mums p. Ramona Ratas.

Jūsų dėmesys Lietuvos baletui ir Jūsų 
surinktos lėšos leis dar įspūdingiau su
rengti jubiliejinį Gala koncertą “Lietuvos 
raktui - 80 metų”, kuris įvyks 2005 m. 
gruodžio 4 d. Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

“Friends of Lithuanian Ballet” ruošia
moje jubiliejinio koncerto programėlėje 
bus įvardinti rėmėjų sąraše ir paskelbti 
koncerto metu scenoje.

Dar kartą dėkojame už Jūsų darbus 
Lietuvos baleto labui ir tikimės dar glau

Lietuvos kulinarinis paveldas

? Paskutinė antrojo Lietuvos karaliaus 
Vaišvilko puota

A.Vincentas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos 

ekspertas

Tęsinys iš MP nr. 46
| Vienuolynų midūs būdavo gaminami 

pagal Vaišelgos lietuviškus receptus se
kančiai: tris funtus medaus užpildavo 
vienu grancu šaltinio vandens ir kišdavo j 
įkaitintą krosnį (dabar būtų: 1.5 kilogramo 
nįsdaus užpilti 3 litrais šaltinio vandens ir 
vnti tris valandas ant silpnos ugnies). Po to 
įdėdavo apynių (apie 25 g), dar tiek įpil
davo vandens ir dar valandą virdavo. At
vėsintą viralą iškošdavo per tankų kana
pinį audinį, uždengdavo švariu audiniu ir 
dėdavo šilton vieton, kad midus išvaikš
čiotų. Kad midus būtų stipresnis, šiltoje 
vietoje laikydavo tol, kol baigdavo putoti. 
Kai midus jau būdavo išsivaikščiojęs, jį 
iškošdavo per tankų kanapinį audeklą 
taip, kad skystis taptų švarus ir skaidrus, 
ir tik tada supildavo į statines. Silpnesniam 
ir saldesniam midui gauti, į statines su
pildavo dar neišsivaikščiojusj midų. Stip
resniam, geresnės kokybės midui gauti, 
midų supilstydavo į statines, gerai jas už
darydavo ir statydavo brendimui į Vaišel
gos nurodymu įrengtą rūsį, t.y. darydavo 
midų taip, kaip tai būdavo įprasta daryti 
visoje Lietuvoje. Vėlesniais laikais, kai mi
dų norėdavo daryti saldesnį, tai, kol jis 
dar vaikščiodavo, supilstydavo j butelius.

Tuo tarpu Lietuvoje be midaus dar bū
davo gaminamos midų trauktinės. Midų 
trauktinėms Lietuvos žiniuoniai specialiai 
riįkdavo kvapiuosius augalus arba vais
tažoles, darydavo iš jų nuovirą ir maišy
davo su medumi. Išlaikydavo atitinkamą 
kiekį laiko, kad midus prisitrauktų gydo
mųjų augalų galios ir aromatų, paskui 
kfcletą kartų iškošdavo per tankų audinį, 
kol skystis tapdavo skaidrus kaip ginta
ras. Šis procesas, priklausomai kokia mi
daus trauktinė būdavo daroma, Lietuvoje 
telkdavo nuo 3 savaičių iki mėnesio. Lie
tuvoje tiek midų, tiek ir midaus trauktines 
iškart gerti jokiu būdu nebūdavo galima. 
Midus turėdavo būti mažiausiai išlaikomas 
3 metus, midaus trauktinės - mažiausiai 5 
metus, bet kuo ilgiau, tuo midus ir midaus 
trauktinės darydavosi gardesnės, kvap
nesnės ir stipresnės. Midus brandinamas 
būdavo įvairių medžių rūšių statinėse (pri-
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desnio bendradarbiavimo garsinant Lie
tuvos baleto vardą pasaulyje.

Sveikiname “Friends of Lithuanian 
Ballet” narius su Lietuvos baleto 80-me- 
čio jubiliejumi ir linkime geros sveikatos 
ir išradingumo dirbant Lietuvos baleto 
gerovei

Tatjana Sedunova
“Baleto fondas” pirmininkė

LNOBT Baleto trupės meno vadovė

Kartu su LR Prezidentu...
Tolimų atstumų keliautojas mel- 

bourniškis Reno Čėsna, tolimojoje Lap
landijos šiaurėje sustingęs j ledo gabalą, 
spėjo atšilti prieš pasiekdamas Berlyną. 
O ten - gatvėse pilna lietuviškų trispal
vių. Reno pagalvojo, kad tai - jį pagerbti po 
daug metų nebuvimo Vokietijoje.

Bet policininkas suskato paaiškinti, 
kad mieste lankosi bendraeuropietis 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. 
Gruess Gott, prideda Reno. Red.

klausomai, kokį midų ar midaus trauktinę 
gamindavosi, tokio ir medžio statinę 
rinkdavosi: ąžuolinę, skroblinę, kadaginę, 
uosinę, klevinę, liepinę, obelinę, vyšninę 
ir pan.). Statines būtinai apvaškuodavo ir 
statydavo arba į rūsius arba tiesiog už
kasdavo žemėn į atitinkamą gylį.

Tiesa, rusų vienuolynai šių taisyklių 
nesilaikydavo, nes kai tik midų pasiga
mindavo, rusų kilmės vienuoliai tuoj pat 
jį puldavo gerti, nors šiaip jau rusų 
vienuoliai, kaip ir visa rusų tauta svaigi- 
nimuisi gamindavosi „samogon“, - pasi
darydavo giros, leisdavo jai perrūgti, kad 
įgautų stiprumo ir tokią brogą maukdavo 
kaušais.

Lietuvos istorikai netyčiom yra pra
leidę vieną įdomų istorinį faktą: kaip 
žinome Mindaugas 1253 metais popie
žiaus Inokentijaus IV buvo karūnuotas 
Lietuvos karaliumi Tas pats Inokentijus IV 
1255 metais Mindaugui leido karūnuoti 
vieną savo sūnų karaliumi. Vėliau buvę 
Romos popiežiai 1259 m. Aleksandras IV, 
1261 m., 1268 m. Klemensas IV šio po
tvarkio nepanaikino ir neatšaukė ir, kai
1264 metais Vaišvilkas buvo išrinktas 
Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, pagal to 
meto galiojusius dokumentus ir papro
čius tapo ir antruoju Lietuvos karaliumi!!!

1263 metais, susimokę kunigaikščiai 
Treniota ir Daumantas nužudė Lietuvos 
karalių Mindaugą bei jo sūnus Ruklį ir 
Rupeikj. Nužudžius karalių, dauguma ku
nigaikščių gviešėsi užimti jo sostą. Prasi
dėjo tarpusavio vaidai ir žudynės. Taip 
buvo nužudytas kunigaikštis Tautvilas, 
kunigaikštis Treniota, o kunigaikštis Dau
mantas pabėgo į Pskovą, kurį sėkmingai 
valdė dar 30 metų ir rusų buvo paskelbtas 
šventuoju.

Tuo metu Vaišvilkas buvo Graikijoje, 
Atėnuose prie Šventojo kalno, bet veikiai 
grįžo ir apsigyveno Pinske, kur buvo Pins
ko stačiatikių vienuolyno archijerėjumi.
1265 m. Mindaugo giminės šalininkai 
pasikvietė Vaišvilką karaliauti, bet Vaiš
vilkas neilgai tevaldė Lietuvą, nes po trijų 
metų jis atsisakė sosto, perleisdamas jį sa
vo sesers vyrui Švamui, o pats vėl sugrįžo į 
vienuolyną.

Rusai, rašydami apie Vaišelgos žūtį, 
aprašo, kad pas Vaišelgą į svečius atvyko 
Galičo kunigaikštis Levas Galickis.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Prieškalėdinis turgelis
Gruodžio 11 dieną, po šv. Mišių Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje 

salėje vyks prieškalėdinis turgelis. Mūsų bendruomenėje yra daug gabių žmonių, kurie 
sugeba ir iškepti, ir gražių dalykų sukurti. Savo gaminius jie parduos turgelyje. Bus 
pardavinėjami šakočiai, naminiai pyragėliai, prėskučiai (šližikai), lašinėčiai, įdomios 
kalėdinės kortelės ir smulkios dovanėlės.

Nepraleiskit progos apsirūpinti Kalėdoms savo ir savo draugų džiaugsmui.
Jei kas norėtų dalyvauti turgelyje, prašom pranešti:

Lilijai Kozlovskienei tel.: 9848-8792 arba
Alenai Karazijienei tel.: 9338-2172. Entuziastės

Padėka
“Mūsų Pastogės” leidėjai ir Redakcija nuoširdžiai dėkoja Sydnėjaus Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos Draugijai už $200 auką.
Spauda - vienas iš pagrindinių lietuvybės ryšių užsienyje, todėl parama jai yra 

labai vertinama.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Press Release
? do you like to be surprised ?

What? Independent and outlandish Melbourne (formerly Vancouver and 
Guadalajara) based fashion label - a name is a label - invites Melbourne to the launch of 
its exit-2005 new range of women’s deconstructed clothing and re-fabricated accessories. 
Combining the aesthetic pleasures of punk-inspired and elegant influences, the label 
borrows textures, form and colour to inspire, repulse and attract.

The nomadic designers behind a name is a label - IXIicole FailSten and 
Lina Didžys - lend their ethical new century awareness to one-off pieces re
constructed from pre-made garments ano from new-source materials.

Pieces of a name is a label are challenging in their uniqueness; the sensuousness of 
revealed construction, form, texture, colour influences and expresses individuality.

Where?
Monk House Design, 102 Lygon Street, EAST BRUNSWICK.

When?
Saturday, 3rd of December, from 7p.m. - 10p.m.

RSVP or Enquiries:
(03) 93811191, monkhousedesign@yahoo.com nfausten@hotmail.com
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LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
PUBLISHERS Of Australian Lithuanian Weekly “Our Haven”

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at June 30,2005
2005 2004

ACCUMULATED FUNDS $ $
Members’ Entrance Fees 5 075 5 050
General Funds 127 662 123 110

132 737 $ 128 160
REPRESENTED BY: —

NON-CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 6 770 16 239

Less: Accumulated Depreciation 4 037 15 840
2 733 399

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 1016 465
St. George Bank 53 660 51000
Commonwelth Bank 2 205 6 921
Lithuanian Co-op Credit Society “Talka” 82 366 80463

139 247 138 849
TRADE RECEIVABLES
Subscriptions “Our Haven” 8 669 7 534
Advertising Charges 1953 3 293

10 622 10827

TOTAL CURRENT ASSETS 149 869 149 676
TOTAL ASSETS 152 702 150 175

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors 4 882 5 767
Subscriptions Paid In Advance 15 083 16 248

ft . š i, • . .. . ' ■ ■ ■ •* 19 965 22 015

EXCESS OF ASSETS OVER
LIABILITIES $132 737 1 128160

—----- LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
Statement of Financial Performance for the Period Ended June 30,2005

2005 2004
REVENUE $ $
Subscription “Our Haven” 40 619 43 100
Advertising Revenue 3 659 4 578
Interest Received 6 765 555

$ 51 043 $ 48 233
EXPENSES
Editors Remuneration 16 328 15 600
Typesetting 4 065 4 020
Administration & Despatch 5 759 7 319
Postage 13 952 14 636
Printing materials 328 377
Printing Costs 22 172 22171
Office & Related Expenses 2 228 2 322
Telephone 906 1020
Internet 555 405
Insurance - Workers’ Compensation 600 800
Repairs & maintenance 271 286
GST 3 580
Depreciation 593 f 1989

67 760 71 525

EXPENDITURE IN EXCESS OF
REVENUE 16 717 23 292

$ 51 043 $48 233

ACCUMULATED FUNDS
Balance at beginning of Period 128 160 12 481
Plus: Donations, Bequests,

Fund Raising Activities 21269 138 971

Plus: New Member Fees 25 —
149 454 151 452

Less: Trading Deficiency 16 717 23 292
BALANCE AT END OF PERIOD $ 132 737 $ 128 160

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!

' '

First Sporto Švente lobe held in Brisbane over the 55 Ytar 
History of the Australian-littuanian Games

Pagerbiant

AftA Onos Barzdienės
. atminimą,

aukoju “Mūsų Pastogei” $50.
J " Danutė Skorulienė

Brangiai Mamai

A ft A Onai Barzdienei
mirus, širdingai užjaučiame Jūratę, Nijolę, Arvydą ir šeimas.

Vingiliai ir Bliokai

Mirus

AftA Onai Barzdienei,
reiškiu gilią užuojautą dukroms Jūratei ir Nijolei, sūnui Arvydui, jų šeimoms ir 

artimiesiems.
Vytautas Patašius

Buvusiai Lietuvių Sodybos gyventojai 
ir Moterų Draugijos narei

AftA Onai Barzdienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterims Jūratei ir Nijolei, sūnui Arvydui ir 

šeimoms.
Sodybiečiai ir

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Mirus

AftA Onai Barzdienei,
reiškiame gilią užuojautą dukterims Jūratei ir Nijolei, sūnui Arvydui ir jų 

šeimoms.
Onutė Maksvytienė,

Izabelė Daniškevičienė ir šeima

Minis

AftA Onai Barzdienei,
reiškiame gilią užuojautą dukterims Jūratei ir Nijolei, sūnui Arvydui ir jų 

šeimoms.
Nijolė ir Irvis Venclovai

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

‘ j :

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. . 
Remkite išeivijos spaudų!
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Lietuvių Klubo narių vaikams (iki 12 metų)

Lana praves įdomią programą vaikams
Žaidimai ir šokiai 
Kalėdų Senelis
Dovanos
Vaišės vaikams

Eglutė ruošiama
sekmadienį, gruodžio 11 dieną, 2.00 - 5.00 vai. p. p.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Lana Stasis - Venckienės patalpose 
D250 - The Ultimate Party Venue 

250 Victoria Road, Gladesville 
(Kampas Hepburn Avenue) Tel: 98161286

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 

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

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

Klubo raštinė, “Mūsų Pastogė” ir “Talka” pirmadienį, lapkričio 
28 dieną, persikelia į laikinas patalpas Suite 16, 17 Kitchener
Parade, Bankstown.

Visi telefonų numeriai, fax ir e-mail pasilieka tie patys.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Vaikus prašome užregistruoti iki gruodžio 1 dienos. 
Skambinti Bettinai Kapočius tek: 9743 4810. 
Registracijos kaina šeimai - $5.

Sydnėjaus “Talka” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m gruodžio 3 dienos, “Talka” dirba laikinose patalpose: 
Suite 16, 1st floor, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200, Ph/Fax 9796 8662. 
Laikinose patalpose “Talka” dirbs kiekvieną šeštadienį (ne sekmadie
niais), nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė Elė Šatkauskas

Kviečiame visus apsilankyti į
Melbourno “Dainos Sambūrio” 56-tą metinį koncertą

“Kur daina, ten šypsena”
kuris įvyks Lietuvių Namuose sekmadienį, gruodžio 4 dieną, 130 vai. po pietų.
Įėjimas - $15.00
Po koncerto vaišinsim visus užkandžiais, pyragais bei kava.
Laukiame visų! Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Importuotojas ir platintojas

FLOX WINES & SPIRITS PTY LTD.
377 SETTLEMENT ROAD 

THOMASTOWN VIC 3074

PH: (03) 9464 7299

ŠIUO METU GALIMA GAUTI IR 
AUSTRALIJOJE TIESIAI IŠ GAMYKLOS 

“STUMBRAS” LIETUVOJE:

Melbourno Parapijiečių žiniai - apie Kūčias
Melbourno Apylinkės Valdyba kreipiasi į parapijiečius. Artėja šv. Kalėdos. 

Norėtume pakviesti norinčius dalyvauti bendroje Kūčių vakarienėje (kaina $15), 
kurią ruoštume Lietuvių Namuose. Mums reikia žinoti, ar atsiras norinčių jose 
dalyvauti. Prašome pranešti iki gruodžio 15 dienos.

Taip pat reikalinga pagalba virtuvėje ruošiant vakarienę. Norinčius padėti arba 
dalyvauti prašome skambinti ALB Melbourno Apylinkės. Valdybos pirmininkui 
Broniui Zumeriui mob. tel.: 0421257 423 arba kultūros renginių koordinatorei 
Nerijai Žemkalnytei mob. tel.: 0438 876 693.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Taip pat Melbourno Apylinkės Valdyba praneša, kad šį sekmadienį, 1.30 vai. 
p.p. bus rodomas miuziklas „Velnio nuotaka” Lietuvių Namų Teatro salėje.

Įėjimas aukomis. Bus loterija. Kviečiame visus!

“M1ISU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Monday 10 a.m.

\ ;■’ '   ’ ■ ' • ■

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 2 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

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

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

MEDAUS LIKERIS “KRUPNIKAS” 500ML
STUMBRO ORIGINALI DEGTINĖ 700ML
STUMBRO AUKSINĖ DEGTINĖ 700ML
STUMBRO (rusiško stiliaus) DEGTINĖ 700ML

DEGTINĖ IR SPANGUOLĖS 700ML
DEGTINĖ IR JUODIEJI SERBENTAI 700ML 
KOŠER DEGTINĖ 700ML

■ ■

SIŪLOME PATARNAVIMUS IR 
KITOMS FIRMOMS

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitį,Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiifra: Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N .Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

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

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