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Kardinolas George Pell pamaldose pas lietuvius

Šių metų lapkričio 20 dieną St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, Sydnėjaus lietuviams 
šv. Mišias aukojo kardinolas George Pell (žiūr. nuotr. viršuje). Pamaldų metu giedojo 
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. Ritos Baltušytės nuotrauka.

A. Brazauskas 
grimzta į savo 

šeimos turtinius 
skandalus 
Taip ir nesuge

bėjęs išsklaidyti 
abejonių dėl žmo
nos Kristinos val
domo buvusio “Drau
gystės” viešbučio 
privatizavimo ap

linkybių, galimų sąsajų su skandalingai
pagarsėjusiu koncernu EBSW, Premjeras 
Algirdas Brazauskas toliau grimzta į sa
vo šeimos turtinius skandalus.

Premjero šeima vėl gali atsidurti po 
didinamuoju Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos stiklu. Brazauskų šeimos 
pateiktose metinėse privačių interesų 
deklaracijose apie privalomą registruoti 
nekilnojamąjį turtą informacija gerokai 
skiriasi, nors dar prieš metus abiejų su
tuoktinių deklaracijos buvo vienodos.

Algirdo Brazausko pasirašytoje dek
laracijoje neaišku, kur dingo jam priklau
sęs paveldėtas žemės sklypas Kaišiado
ryse, nors gyvenamasis namas dekla
ruojamas. Premjero žmonos deklaracijoje 
nei vieno, nei kito nekilnojamojo turto 
nebėra. Sutuoktiniai nesutaria ir dėl gyve
namojo namo Švenčionyse: vyras jį laiko 
šeimos nuosavybe, o moteris apie egzis
tuojantį pastatą neužsimena. Anksčiau 
K.Brazauskienės motinos vardu įgytą 
dviejų kambarių butą Nidoje Premjero 
žmona savo deklaracijoje tikina paveldė
jusi, o Premjeras apie šeimos turto pa
gausėjimą neužsimena.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komi
sijos pirmininkas Algirdas Meškauskas 
sakė, kad bus atidžiai peržiūrėtos Bra
zauskų šeimos privačių interesų dekla
racijos ir aptarta, ar neatitikimai jose yra 
esminiai. Nuslėpus turtą arba jį neteisin

Lietuvos įvykių apžvalga
gai deklaravus, įstatymas nenumato jokios 
atsakomybės.
Lina Pečeliūnienė: “ Kumelės 
Sigutės kaltė”

Po Premjero Algirdo Brazausko apgai- 
lėtino bandymo pasiteisinti Lietuvos 
žmonėms iš televizijos ekrano niekam 
(bent kiek mąstančiam) neliko abejonių - 
baigta. Žino tą ir Česlovas Juršėnas, nors ir 
pasiryžęs skęsti kartu su savo komunisti
nės jaunystės draugu. Žino tą ir geriausias 
ABrazausko patarėjas Juozas Bernatonis, 
iš beviltiško įsiūčio konservatorius pava
dinęs chunveibinais. Ir Juozas Olekas, 
pataikavęs ABrazauskui dėl noro tapti 
įpėdiniu, irgi žino, kad atėjo patriarcho 
galas. Jeigu A.Brazauskas pasinaudos 
J.Oleko patarimu ir panašių televizijos 
laidų surengs dar keletą, tai, labai gaila, tas 
galas taps dar komiškesnis negu „Dviračio 
šou“.

Viktor Uspaskich su savo Darbo 
partija jau važinėja po Šilutės ir mari- 
jampoles skelbdamas, kad jis formuos nau
ją Vyriausybę. Tebetikinčiuosius 1001 nak
ties pasaka pamalonindamas gausiomis 
vaišėmis ir koncertais. Tokias dovanas - 
rinkėjų pirkimą - Seimas ką tik uždraudė. 
Bet tas draudimas galioja tik mėnesį prieš 
rinkimus. Taigi Konstitucinio Teismo 
sprendimas lyg ir įvykdytas, lyg ir apeitas. 
Viktor Uspaskich prižadėjo, kad rinkė
jams ir toliau dovanas dalys, nes tokia jo 
partijos tradicija.

Jau pasigirsta kaltinimų opozicijai: 
kam tie konservatoriai prisikabino prie 
ABrazausko ir lukoilininko Ivano Palei- 
čiko šeimų turtų. Dabar opozicija bus kal
ta, j ei ABrazauską pakeis VUspaskich. 
Net pats Vytautas Landsbergis teigia, kad 
ABrazauskas keturių valdančioje grupuo
tėje - ne pats blogiausias. Jis dar norėjo 
būti savarankiškas, o Kėdainių „kniazius“

Nukelta j 2 psl

Irake lietuvių bus mažiau
(BNS). Lenkijai išvedant savo diviziją 

iš Irake tarnaujančių tarptautinių pajė
gų, Lietuva planuoja nuo kitų metų 
pradžios perpus sumažinti savo karinį 
kontingentą Irake. Kaip sakė krašto ap
saugos ministras Gediminas Kirkilas, nuo 
kitų metų pradžios planuojama nebe
siųsti karių pamainos į būrį LITDET, ku
ris tarnauja Lenkijos vadovaujamos 
divizijos sudėtyje, Vidurio Irake esančios 
Babilono provincijos Hilla mieste.

Liepos viduryje misiją pradėjo maž
daug pusės šimto karių būrys LITDET-5. 
Šio būrio kariai į tėvynę grįš sausį.

“Naujos rotacijos į Lenkijos kontin
gentą nebesiųsime. Tai susiję su tuo, kad 
Lenkija paskelbė išvedanti savo pajėgas iš

Korupcija Lietuvoje
Neseniai atlikta Pasaulio Banko ir 

OECD verslo aplinkos studija (BEEPS), 
kurioje tiriamos verslo sąlygos visoje 
posovietinėje erdvėje, rodo didėjančius 
Lietuvoje kyšininkavimo mastus. Spaudos 
konferencijoje opozicijos vadovas An
drius Kubilius teigė, kad Lietuvos rezul
tatai sukrečia, ypač kai juos palygini su 
kaimyninėmis valstybėmis. Pagal kyšius 
už valstybės kontraktus Lietuva beveik 
dvigubai viršija ES naujųjų aštuonių ša
lių vidurkį. Pateikdamas duomenis apie 
kyšius įvairiuose sektoriuose, A. Kubilius 
sakė, kad Lietuvoje kompanijų, sakančių, 
kad dažnai reikia mokėti kyšius už valsty
bės kontraktus nuo 9% 2002 metais pa
didėjo iki 27% 2005 m. Nuo 3 iki 12% 
padidėjo mokančių kyšius už verslo lei
dimus, daugiau nei trigubai išaugo kyšiai 
už vadinamąją gaisrininkų priežiūrą, pa
didėjo kyšininkavimas už sveikatos prie
žiūros paslaugas.

“Mūsų kaimyninėje Estijoje analogiški 
parametrai per pastaruosius trejus metus 
ne padidėjo, o sumažėjo beveik trigubai.

Panašiai klostėsi ir kaimyninėje Lat
vijoje. Net ir Baltarusijoje matyti pana

Du trečdaliai nepasitiki valdžia
Daugiau kaip du trečdaliai apklaustų 

Lietuvos gyventojų nepasitiki dabartinės 
valdančiosios koalicijos gebėjimais dirb
ti. Tai rodo visuomenės apklausa, kurią 
BNS užsakymu atliko tyrimų grupė RAIT.

Į klausimą: pasitiki ar nepasitiki da
bartinės valdančiosios koalicijos (Uspas- 
kich’o Darbo partijos, Brazausko Social
demokratų partijos, Paulausko Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) bei Prunskienės 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjungos) gebėjimu dirbti valstybės ir 
jos piliečių labui, neigiamai atsakė 67.1 % 
apklaustųjų.

Valdančiosios koalicijos gebėjimu dirb
ti vis dar tiki 28% respondentų. Neatsakė į 
šį klausimą 4.9%.

Koalicijos darbu labiau nepasitiki 31- 
50 metų (73.2%) bei aukštesnįjį ir aukštą
jį išsilavinimą įgiję respondentai (75%).

Keturių partijų valdančioji dauguma 
suformuota po pernai rudenį įvykusių 
Seimo rinkimų. Valdančiąją daugumą per 

Irako. Mūsų karių išvedimas iš Babilono 
provincijos nepalies kito būrio - LITCON 
(Lithuanian Contingent), tarnaujančio 
Bastos provincijoje”, - sakė G.Kirkilas.

Kitas maždaug 50-ties lietuvių karių 
būrys LITCON yra priskirtas Didžiosios 
Britanijos atsakomybės sektoriui ir tar
nauja Danijos batalione. Pasak ministro, 
Lietuva ketina pasiųsti iki dešimties ka
rių į NATO vadovaujamą Irako kariuo
menės mokymo misiją, kur dabar dirba 
du Lietuvos instruktoriai.

Lenkijos gynybos ministras Radoslaw 
Sikorski pareiškė, kad Lenkija išves savo 
pajėgas iš Irako 2006-siais, tačiau tebėra 
svarstoma, ar tai padarys sausį, ar pusme
čiu vėliau. □ 

šios tendencijos, nors jų duomenys gali 
būti ir nepatikimi”, - sakė A. Kubilius. 
Veiksmingas vaistas kovojant su korup
cija, pasak jo, gali būti tik esminės per
mainos politinėje sistemoje, tik aiškus at
siribojimas nuo nesąžiningumo.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulaus
kas, komentuodamas A Kubiliaus pateik
tus duomenis, išsakė pageidavimą, kad 
kova su korupcija būtų dar griežtesnė ir 
dar aktyvesnė. “Tokie dalykai kaip kon
kursai ir valstybės užsakymai visada yra 
jautrūs ir turi būti specialiųjų tarnybų ir 
kitų tarnybų, kovojančių su korupcija, 
stebimi. Man atrodo, kad čia ne taip 
sudėtinga išgyvendinti tokius neigiamus 
dalykus, bet reikia aktyvesnės kovos”, - 
sakė A. Paulauskas. Jis priminė, kad ke
letą kartų Seime buvo taisomi įstatymai 
dėl viešųjų pirkimų. A. Paulausko teigi
mu, Lietuvoje priimti tokie įstatymai kaip 
ir ES šalyse, jie atitinka pačius aukščiau
sius europinius standartus, todėl reikėtų 
kalbėti apie šių įstatymų vykdymą. A. 
Paulausko teigimu, tą turėtų stebėti vyk
domoji valdžia, kontroliuojančios insti
tucijos, teisėsauga. □ 

vienerius jos veiklos metus, ypač Viktor 
Uspaskich’o “darbiečius”, kratė didesni ir 
mažesni skandalai

Tyrėjai visoje Lietuvoje lapkričio 10-14 
dienomis apklausė 1068 respondentus, 
kurių amžius 16-74 metai

Vilniaus mero bėdos
Seimo komisija, kuri tyrė galimą ko

rupciją Vilniaus savivaldybėje, padarė iš
vadą, kad vadinamojoje “juodojoje buhalte
rijoje” minimas “Abonentas” yra Vilniaus 
meras Artūras Zuokas. Jis turėjęs glaudžius 
ryšius su įmonių grupe “Rubicon Group”, 
kuri yra teisėsaugos akiratyje. Seimo komi
sijos pirmininkė nenorėjo atsakyti žurna
listams, ar po tokių išvadų Artūras Zuokas 
turėtų atsistatydinti Tačiau ji pabrėžė, kad 
“Vilniaus meras yra politikas ir, kaip vi
siems politikams, jam galioja tos pačios 
etikos normos. Seimo komisija siūlys per 
Seimą mokesčių inspekcijai atlikti “Ru
bicon Group” mokesčių kontrolę. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Keičiantis pa
saulio klimatui, 
nuolat kylantis 
vanduo palaips
niui apsemia že
mesnes salas Ra
miajame vande
nyne. Lapkričio 24 
dieną Papua Nau
josios Gvinėjos 
Vyriausybė pri

ėmė nutarimą dviejų metų laikotarpyje 
evakuoti visus Carteret salų gyventojus. 
Šios salos susideda iš šešių atolų, apie 
pusantro metro virš jūros lygio. Jose gy
vena 980 žmonių. Jie bus perkelti į 
Bougainville salą. Numatoma, kad iki 
2015 metų Carteret salos bus visiškai 
apsemtos.
♦ Vokietijos ir D. Britanijos Okeono- 
grafijos institutų tyrimai rodo, kad Šiaurės 
ašigalio srities atšilimas gali drastiškai 
susilpninti Golfo srovę Atlanto vandeny
ne. Atšilimas Arktikoje atsilieptų 4 laips
niais žemesne temperatūra visoje šiauri
nėje Europoje, įskaitant Lietuvą.
♦ Izraelio ministras pirmininkas Ariel 
Šaron, įkūręs naują “Nuosaikiųjų” par
tiją, šiai partijai parinko vardą “Kadi
ma” (Pirmyn). Apklaustųjų Izraelio gy
ventojų nuomone, ši partija surinktų bent 
trečdalį balsų, jei parlamento rinkimai 
įvyktų dabar.
♦ Lapkričio 26 d. pradėjo veikti Rafah 
perėjimo punktas tarp Egipto ir palesti
niečių Gazos ruožo. Pirmą kartą per 38 
metus palestiniečiams nebereikia Izraelio 
kariuomenės leidimo išvykstant iš Gazos 
ruožo į užsienį.
♦ Lapkričio 26 d. Bagdade iki šiol ne
girdėta sukilėlių grupuotė vardu “Teisin
gumo Kardų Brigados” pagrobė keturis 
humanitarinius darbuotojus, “Krikščio-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
suriš Lietuvą su Rusija taip stipriai, kaip jis 
pats surištas su „Gazprom”.

Kai kurie politikos apžvalgininkai svars
to: jei lietuviai, išrinkdami A.Brazauską 
Prezidentu, atleido jam visą jo sovietinę 
tarnystę okupantui (net Atgimimo metu 
A.Brazauskas Lietuvos vėliavą vadino 
skuduru, okupacinę kariuomenę - saugu
mo garantu ir Nobelio premiją žadėjo tam, 
kas atskirs Lietuvą nuo Sovietų Sąjungos), 
tai dabar galėtume atleisti ir tokį mažmožį 
-16 aukštų viešbučio pasisavinimą.

Juk vis dėlto ABrazauskas nepriklau
somos Lietuvos metais pasirodė ne kaip 
koks avantiūristas, bet kaip atsakingas 
politikas. Ir ėjo ta vaga, į kurią jį įstatė de
šinieji (landsbergininkai-vaLstybininkai). 
Ėjo ta vaga... į litą, į NATO, į ES, dabar - į 
eurą. Net okupacinės kariuomenės išve
dimui nesipriešino ir net karinio tranzito 
sutarties su Rusija nepasirašė. O A.Bra- 
zauską mylėdama paskui jį ėjo ir pusė 
Lietuvos - nostalgiškai sergantieji sovie
tizmu, balsuojantieji už šlapią dešrą. Baisu 
ir pagalvoti, kur tie rinkėjai, pasotinti 
V.Uspaskicho vaišių, dabar eis.

Galėtume A.Brazauskui atleisti, jei jis 
šiandien suvoktų, kad gyvena jau nebe 
kompartijos nomenklatūros melo laikais. 
Tarkim, pasakytų: pasistengiau dėl meilės, 
sukombinavau viešbutį, bet dabar aš jau 
kitoks, jau išmokau demokratinės valsty
bės taisykles. Dar geriau būtų, jei jis tą 
viešbutį parduotų aukcione ir pinigus 
paaukotų beglobiams vaikams. Panašiai 
kaip VLandsbergis, kuris atsisakė net 
teisėtai gauto sklypo.
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nių Taikos Komandos” narius. Du iš jų yra 
kanadiečiai, vienas britas ir vienas ame
rikietis. Sukilėliai graso juos nužudyti, jei
gu iki gruodžio 8 dienos Irako vyriausy
bė ir sąjungininkai nepaleis iš Irako 
kalėjimų visus suimtuosius. Lapkričio 
25 dieną panašiai buvo pagrobta vokietė 
Sussane Osthoff, padėjusi irakiečius 
aprūpinti vaistais, bei jos vairuotojas 
palydovas.
♦ Gruodžio 1 dieną Šiauriniame Pakis
tane, netoli Afganistano pasienio, buvo 
nukautas Hamza Rabia, vienas iš pa
grindinių al - Qaeda teroro veiksmų 
pasaulyje planuotojas. Kartu su juo žuvo 
dar keturi asmenys. Viena iš jo žuvimo 
priežasties versijų - sprogimas namuose, 
gaminant bombas. Kita žuvimo versija - 
jie buvo užmušti raketos, paleistos iš 
amerikiečių “Predator” tipo bepiločio 
lėktuvo.
♦ Gruodžio 2 d.ieną Singapūro Changi 
kalėjime buvo mirties bausme nubaustas 
Nguyen Tuong Van, 25 metų amžiaus 
Australijos pilietis. Jis buvo pakartas. 2002 
metais jis buvo suimtas Singapūro Changi 
tarptautiniame oro uoste su beveik 400 
gramų heroino, paslėpto prie jo kūno. 
Australijos vyriausybė, kuri yra iš prin
cipo nusistačiusi prieš mirties bausmes, 
nesėkmingai bandė paveikti Singapūro 
vyriausybę pakeisti mirties bausmę ka
lėjimu.
♦ Prieš 200 metų, 1805 gruodžio 2 dieną
ties Austerlitz Moravijoje Napoleonas 
sutriuškino jungtines Rusijos ir Austrijos 
armijas. Gruodžio 3 dieną apie 4000 
karinių istorijos klubų narių iš 22 valsty
bių paminėjo šią Napoleono pergalę, 
inscenizuodami Austerlitz mūšį Čekijoje, 
apsirengę anų laikų uniformomis ir 
panaudodami tų laikų ginklus, įskaitant 
patrankas. □

Atėjo toks laikas, kai visų politikų turi 
būti paklausta apie sąžinę ir priesaiką. 
Jeigu į labai sunkius klausimus atsakinėjo 
Rolandas Paksas, Artūras Zuokas, V.Us- 
paskichas, tai kodėl A.Brazausko negalima 
paklausti? Ir jokie konservatoriai nekalti, 
kad paklausė. Kad išvirto iš vagos, A.Bra- 
zauskas gali kaltinti tik save. Ir paduoti į 
teismą galėtų nebent tą kumelę Sigutę.

(...) Gal ir teisus opozicijos lyderis 
Andrius Kubilius, teigdamas, kad valdanti 
liks ta pati koalicija, tik su nauju social
demokratų premjeru. Net ir Gediminas 
Kirkilas gali imtis gelbėti partiją, o ne 
skandinti ją kartu su skęstančiu A.Bra- 
zausku. A.Kubilius 1999-aisiais irgi aršiai 
stojo už Gediminą Vagnorių, o paskui pats 
buvo labai neblogas premjeras.

Krizės ir skandalai yra normalus de
mokratijos iššūkis. Jei partijose ir visuo
menėje yra sveikų jėgų, valstybės laivas 
gali įveikti visas audras.

Ar bus sumažinta ES parama 
Lietuvai?

Europos Sąjunga 2007-2013 metais 
Lietuvai gali patvirtinti net 600 mln. litų 
mažesnį biudžetą. Taip atsitiks, jei bus 
atsižvelgta į Didž. Britanijos premjero Tony 
Blair administracijos siūlymus maždaug 
10% mažinti išmokas naujoms ES narėms. 
Lietuvos finansų ministerijos sekretorius 
Rolandas Kriščiūnas “Respublikai” sakė, 
kad jei ši informacija pasitvirtins, naujo
kėms tai bus skaudus smūgis. Su Tony .Blair 
susitiksiančiam Premjerui Algirdui Bra
zauskui Lietuvos specialistai ir politikai 
siūlo nenuolaidžiauti
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, EITA, BNS, LGMC ir “Bernardinai”.
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Istorinės ekskursijos po Kauną
Kauno regiono turizmo informacijos 

centro pradėtos rengti teminės ekskur
sijos parodė, kad patys kauniečiai dar 
menkai pažįsta savo gimtąjį miestą. 
Ekskursijų dalyviai neretai stebisi, kokia 
turtinga jo istorija.

Lietuvos karių dienos proga, kuri mi
nima lapkričio 23-iąją, parengta nauja 
teminė ekskursija - “Karinis Kaunas”. 
Šioje ekskursijoje apžvelgiamas Kaunas 
nuo pat kryžiuočių laikų iki nūdienos. Tiek 
užsieniečiai, tiek lietuviai gali užsisakyti 
2, 4 arba 8 valandų trukmės ekskursiją 
“Karinis Kaunas”.

Priklausomai nuo ekskursijos trukmės 
didėja aplankomų objektų skaičius, il
giausiajai ekskursijai pasitelkiamas trans
portas. Susipažįstant su Kauno gynybine 
ir karine istorija lankoma Kauno pilis, 
Karininkų ramovė, Lietuvos karinių oro 
pajėgų štabas, buvusi karininkų mokykla, 
gynybiniai fortai, Vytauto Didžiojo karo 
muziejus ir kita. Pateikiama informacija 
ir apie tai, kaip buvo kuriama Lietuvos 
kariuomenė, kas buvo pirmieji už Tėvynės 
laisvę kovoję ir žuvę didvyriai, kur ir ko
kie šiandien yra dislokuoti kariniai da
liniai.

Nemuno ir Neries santakoje įsikūręs

Jono Meko filmų festivalis
Gruodžio 2-4 dienomis Vilniuje ren

giamas pirmasis Jono Meko filmų festi
valis bus pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir 
pasaulyje avangardinio kino režisieriaus 
J. Meko kūrybos festivalis. Tačiau pats 
garbaus amžiaus režisierius yra pasiligo
jęs ir į Vilnių atvykti negalėsiąs. Kino 
centre “Forum Cinemas Vingis” bus ro
doma dalis filmų iš pernai atsivežtų dau
giau kaip šimto J. Meko kino juostų ko
pijų. Iš viso yra pagaminta 300 valandas 
trunkančių geriausių šio archyvo filmų 
kopijų.

Festivalio metu bus pristatomi ir re
tai rodomi šio režisieriaus kino darbai - 
filmai apie savo bičiulį “Fluxus” judėjimo 
pradininką Jurgį Mačiūną, muzikantą 
John Lennon, dailininką Salvadore Dali 
bei trys autobiografiniai filmai, jau tapę 
pasaulinio avangardo klasika - “Lost, 
Lost, Lost”, “Paradise Not Lost Yet” ir Lie
tuvoje dar nerodytas “Diaries, Sketches,

Aviakompanija Lietuva” bankrutavo
Ši pernai privatizuota Kauno įmonė 

nesugebėjo pakelti milijoninių skolų naš
tos ir traukiasi iš rinkos

Prieš savaitę Kauno bei Palangos oro 
uostuose susirinkę keleiviai taip ir neiš
skrido “Aviakompanijos Lietuva” orlai
viais. Visi skrydžiai buvo atšaukti. Ši oro 
bendrovė nusprendė stabdyti veiklą ir 
skelbti bankrotą, nes dėl įsiskolinimų jai 
nebetiekiamos oro navigacijos bei drau
dimo paslaugos.

Į užsienį neišskridę keleiviai patyrė 
dar vieną smūgį, kai sužinojo, kad jie 
neatgaus pinigų už iš anksto sumokėtus 
bilietus. Kelioms dešimtims keleivių, 
ketinusių iš Kauno ir Palangos skristi į 
Hamburgą bei Oslą, netikėtai teko pakeis
ti savo planus. Kai kurie į kelionę išsi
rengę žmonės ir iš anksto “Aviakompa
nijos Lietuva” kasose nusipirkę bilietus, 
tik oro uostuose sužinojo, kad skrydžiai 
atšaukiami

Kauno oro uosto direktorius Kęstutis yra Vilniuje.

Sydney Lithuanian Information Centre ( 5UC) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Kaunas - buvęs miestas tvirtovė, nuo pat jo 
įkūrimo čia skambėjo kardai ir žvangėjo 
kalavijai. Gyvenvietė, iš kurios išaugo 
Kauno miestas, metraštininkų pirmą kar
tą paminėta 1361 m. Kryžiuočių antpuo
liams atremti XIII a. pabaigoje buvo pa
statyta mūro pilis. Ji dabar laikoma se
niausia mūrine pilimi Lietuvoje, tiesa, iki 
mūsų dienų išlikusi tik nedidelė dalis 
anuometinių mūrų. Neseniai Kauno re
giono turizmo informacijos centras pa
rengė ekskursiją, pavadintą “Požeminis 
Kaunas”. Centro direktorius Sigitas Si
daravičius pasakojo, jog kai kurie šios 
ekskursijos dalyviai kauniečiai buvo ap
stulbę, kad Kaunas turi tiek įdomių da
lykų, apie kuriuos jie nėra net girdėję.

Teminės ekskursijos po Kauną naudin
gos ir įdomios ne tik moksleiviams, bet ir 
suaugusiems. S. Sidaravičiaus žiniomis, 
nemaža dalis kauniečių nėra buvę kai 
kuriuose savo gimtojo miesto muziejuose, 
o ką jau kalbėti apie gilesnį domėjimąsi 
miesto praeitimi. Kauno regiono turizmo 
informacijos centre galima užsisakyti ne 
tik minėtas ekskursijas, bet ir literatūros, 
holokausto, bankininkystės temomis. 
Netrukus žadama pateikti dar daugiau 
naujovių. □

Notes”. Kita svarbi šio renginio dalis - 
pirmasis Jono Meko filmų antologijos 
pristatymas Lietuvos visuomenei J. Mekas 
New York’e yra įkūręs Antologijos filmų 
archyvą (“Anthology Film Archives”), 
kuriame kaupia, saugo ir demonstruoja 
nepriklausomo kino produkciją - retus 
eksperimentinius bei klasikinius filmus, 
turėjusius ženklios įtakos pasaulinei ki
nematografijos raidai

Pirmajame festivalyje savo filmus 
pristatys ir keli Lietuvos kino režisie
riai, 1991 metų vasarą stažavęsi New 
York’e, J. Meko vadovaujamoje studijoje.

J. Meko kūryba buvo plačiai pristatyta 
tarptautinei publikai šią vasarą Lietuvos 
paviljone Venecijos šiuolaikinio meno 
bienalėje.

Vienas žymiausių eksperimentinių 
filmų kūrėjų, Jonas Mekas gimė 1922 
metais Lietuvoje, nuo 1949 metų gyvena ir 
dirba New York’e. □

Cucėnas pripažino, jog keleiviai, nors jų 
buvo nedaug, patyrė didelių nepatogumų, 
nes jie neturėjo jokių galimybių tęsti 
suplanuotų kelionių.

Iš Palangos skridusiems žmonėms 
pasisekė labiau - jie Hamburgą ir Oslą 
pasiekė kitų aviakompanijų lėktuvais, 
tačiau už kelionę teko mokėti antrą 
kartą.

Šiuo metu bendrovę “Aviakompanija 
Lietuva”, kuri pernai pervežė daugiau nei 
50,000 keleivių, slegia 20 mln. litų virši
jančios skolos. Su panašia įsiskolinimų 
našta ji buvo ir privatizuota 2004 metų 
gegužę. Tuomet buvusią “Lietuvos 
avialinijų” antrinę bendrovę už 2 mln. litų 
nusipirko Kauno transporto bendrovė 
“Arijus”, tačiau neišsilaikė ir naujieji sa
vininkai.

Lietuvos aviakompanijos bankrotas 
nepaliečia pagrindinės Lietuvos oro ben
drovės “Lithuanian Airlines”, kurios bazė

□
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Bendruomenės baruose______
Kariuomenės Šventė Canberroje

Liudas Budzinauskas
Sekmadienio (lapkričio 20 d.) popietė 

pasitaikė nekaršta - tik 21 laipsnis šilu
mos. Toks oras tinka klausytojams, nerei
kės prakaituoti. Į ramovėnų suruoštą Ka
riuomenės Šventės minėjimą susirinko 27 
tautiečiai. Susirinko tam, kad pagerbtų 
žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Canberros 
“Ramovė” skyriaus pirmininkas Liudas 
Budzinauskas, pasveikinęs susirinkusiuo
sius ir prelegentą svetį - ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirmininką Teodorą 
Rotcą - pasidžiaugė, kad susirinko gana 
skaitlingas būrys, nors galėtų būti ir 
daugiau. Iš viduriniosios kartos, išskyrus 
Apylinkės Valdybos narius ir jų antrąsias 
puses, kitų kaip ir nesimatė. Tikriausiai 
juos pamatysime Kalėdų pobūvio pietuo
se. L. Budzinauskas priminė, kad 1918 
metų laikotarpis istoriniu atžvilgiu Lietu
vai buvo labai svarbus. Lietuva per ryžtą ir 
kraują - lyg tas fenikso paukštis - prisikėlė 
laisvam gyvenimui. Per 22 laisvės metus 
užaugo nauja patriotinė inteligentijos karta. 
Žiaurusis komunizmas per 50 okupacijos 
metų nors truputį ir sužalojo, bet visiškai 
užslopinti nepajėgė jos patriotinės dvasios. 
Tai mūsų tėvelių, prosenelių 1918 metais 
pralieto kraujo dėka. Jeigu ne jų kraujo 
auka, sunku būtų įsivaizduoti, kokioje 
padėtyje Lietuva stovėtų šiandien. Tik
riausiai jos vardo nebūtų žemėlapyje. Mes 
niekada neturime pamiršti jų aukos. Su 
dėkingumu ir pagarba prisiminkime Ne
priklausomybės kovose žuvusius karius, 
savanorius, komunizmo aukas: partizanus, 
kankinius, mirusius Sibire tremtinius, Vie
tinės Rinktinės žuvusius karius, antrosios 
Nepriklausomybės atstatymo aukas ir vi
sus kitus, paaukojusius savo gyvybę už

Iš kairės: Canberros “Ramovė” skyriaus pirmininkas Liudas Budzinauskas, poetė 
Laima Žilinskienė ir ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Teodoras Rotcas.

Abi nuotraukos Tado Žilinsko

PRIEŠAS
Nėra ramybės, neturiu vietos. 
Vakarai pilki, baimės pilni. 
Už lango garsus Šauksmas. 
Lauk, Tėvynės priešas tu esi.

Daug metų tave Sibire kankino. 
Dirbai basas tarp vėjų ir speigų, 
Kojos pūliavo negyjančiom žaizdom, 
Nakties ašarose mirkydavai jas.

Lietuvos laisvę. “Ramovės” skyriaus pir
mininkas prašė juos visus pagerbti tylos 
minute.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Viktoras Martišius 
pasveikino skyriaus ramovėnus, suruo- 
šusius šį minėjimą ir perskaitė Jono Že
maičio iš Lietuvos Karo akademijos gautą 
laišką, kuriame dėkojama Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungai už 
piniginę premiją geriausiam 2005 m. Ka
ro akademijos absolventui. Juo tapo 
leitenantas Justinas Jazepčikas. “Jūsų 
Bendruomenės dėmesys Lietuvos Karo 
akademijai įpareigoja kariūnus dar labiau 
pasitempti siekiant kuo geresnių rezultatų”, 
- rašo Štabo viršininko pavaduotojas mjr. 
Povilas Ivanovas.

Prelegentas Teodoras Rotcas pradė
damas Šventei skirtą paskaitą padėkojo 
broliams ramovėnams ir Canberros tau
tiečiams už jam suteiktą garbę žodžiu 
kreiptis į tautiečius šią iškilmingą dieną 
ir ne bet kur, bet pačioje Australijos šir
dyje -jos sostinėje Canberroje. Jis sakėsi 
gavęs pakvietimą iš “Ramovės” skyr. 
pirmininko Liudo Budzinausko skaityti 
paskaitą Kariuomenės Šventės minėjimo 
proga.

“Griebiaus plunksnos, istorinės datos, 
įvykiai skriejo pro mano akis, o galvoje 
tai tikra sumaištis. Skaičiau žurnalus, 
aprašymus, prisiminimus, išsireiškimus, 
kurie skyrėsi savo pažiūromis. Prirašiau 
pluoštą lapų, bet perskaitęs šablonišką, 
datomis paremtą turinį, suplėšiau ir 
nutariau kalbėti jausmais iš savo širdies”, - 
dalijosi savo vargais prelegentas. Jis sakė: 
“aš neliesiu istorinių faktų, bet kalbėsiu 
apie patį šios Šventės vyriausią veikėją 
karį ir kas yra karys. Jis prisiminė, kad

Laima Žilinskienė

Kaip vergas uždarytas laukei teismo. 
Pavargusią širdį kankina skausmai. 
Mirties mintis glostyt pradėjo.
Pasiteisint, esąs nekaltas, niekam negali.

Paskutinį kartą iki vartų tave palydėjau, 
Paskutinį kartą jaunystės bučkį skyriau. 
Dieve, kodėl niekas į pagalbą neatėjo, 
Maldauju aš, gyventi leisk dar jam.

Dalis canberriškių š.m. lapkričio 20 d. susirinkusių į Kariuomenės Šventės minėjimą.

jaunystę praleido karinėje aplinkoje ir ko
kį įvaizdį jam padarė Lietuvos karys. 
Cituoju: “Karys - buvo jauna, grakšti, 
liekna, uniformuota būtybė. Su kokiu pa
sigėrėjimu žvelgiau į tuos, tvirtu žingsniu 
su daina lūpose, su šautuvu ant peties, 
darniom gretom žygiuojančius kareivė
lius. Kiekvienas iš jų man buvo paslaptin
gas didvyris, kuris man bėdos atveju buvo, 
yra ir bus toji užuovėja, už kurios aš bet 
kada galėsiu saugiai pasislėpti”. “Kas gi 
buvo tie, kurie su ginklu rankoje (ar net ir 
be jo) dengė savo krūtinėmis brangią 
tėviškėlę. Jie - mūsų kariai. Tai tie patys, 
kurie kūrė mūsų ateitį, tai tie patys, kurie 
savo pasiaukojimu iškovojo tą teisę mums 
šiandien vadintis lietuviais”. Prelegentas 
sakė, kad karys nėra bejausmis robotas kaip 
kai kas galvoja, bet su jausmais, kaip ir 
kiekvienas žmogus. Buvęs Antrojo pasau
linio karo veteranas prisiminė, kaip sto
vint apkase zvimbė pro ausis kulka ir 
nežinojai, kam ji skirta - tau ar šalia 
stovinčiam. Tuomet jautei vienas kitam 
artimo meilę, norą vienas kitam padėti.

Užsilikę neišsiųsti laiškai
Ankstų sekmadienio 

rytą (birželio 5 d.) choro 
“Viltis” choristai nuva
žiavo į Gordon miestelį, 
kur gyvena Ona ir Pra
nas Bartaškai ir kur se
noje, gražioje St. Patrick’s 
katalikų bažnyčioje ku
nigas Michael O’Toole 
atlaikė šv. Mišias.

Pilnutėlėje bažny
čioje šalia Australijos 
vėliavos kabėjo trispalvė, 
kur p. Bartaškų ir Lie
tuvos vardai buvo ne 
kartą paminėti maldose 
bei pamoksle. Šv. Mišių 
apeigoms pasibaigus ir 
visai parapijai pagerbus p.p. Bartaškas su 
jų 60-ties metų vedybų jubiliejum, kunigas 
O’Toole jiems įteikė įspūdingą albumą su
sveikinimais iš Karalienės Elizabeth II; 
Australijos Ministro Pirmininko John 
Howard; Viktorijos Premjero Steve Bracks 
ir kitų žymių žmonių, šeimos ir draugų. 
Visa tai suorganizavo kunigas O’Toole.

Chorui pagiedojus bažnyčioje, vėliau 
miestelio salėje prie gausaus vaišių stalo 
padainavome keletą dainą ir “Ilgiausių 
metų” jubiliatams.

Nors privačiai padėkojome, norime ir 
viešai padėkoti p.p. Bartaškams ir kunigui 
O’Toole, suteikus mums progą dalyvauti 
tokioje gražioje šventėje. Šaltą žiemos 
dieną grįžome namo geroje nuotaikoje, su 
šiltais prisiminimais. Dar kartą sveikina
me p.p. Bartaškas, nuėjus tokį ilgą gyveni
mo kelią, ir linkime dar daug gražių gy- 

Lyg būtum viena šeima, surišta neper
traukiama gija. Paskaita savo turiniu bu
vo labai skirtinga nuo anksčiau girdėtų can- 
berriškiams, ir visiems labai patiko. Vertė
tų atspausdinti ir laikraštyje, kad skaityto
jai galėtų susidaryti vaizdą, kaip gražiai 
išreikštomis mintimis ir įsijautimu pre
legentas aprašė to “kareivėlio” įvaizdį, kokį 
jį jaunystėje savo vaizduotėje buvo susida
ręs ir vėliau praktiškai patyręs.

Skyriaus pirmininkas padėkojęs p. 
Rotcui už gražią paskaitą ir pakvietė poetę 
Laimą Žilinskienę padeklamuoti savo 
kūrybos eilėraštį “Priešas”. Laima su 
įsijautimu padeklamavo. Eilėraštis labai 
tiko šios dienos progai. Po to buvo rodo
mas video filmas “Nežinoma Lietuvos 
kariuomenė”. Filmas buvo įdomus tuo, kad 
iš Vietinės Rinktinės karių pasakojimų 
sužinojom daug naujo, kas anksčiau mums 
buvo nežinoma. Sugiedojus Tautos Himną 
oficialioji minėjimo dalis buvo baigta. 
Toliau pokalbiai dar keletą valandų tesėsi 
prie Helenos skanių užkandžių, vyno, 
alučio, pyragų ir kavutės. □

Kun. Michael O’Toole (dešinėje) St. Patrick’s bažnyčioje 
sveikina Oną ir Praną Bartaškas su vedybų jubiliejumi.

venimo metų kartu!
Nuoširdus ačiū už nepamirštamą 

priėmimą ir netikėtą piniginę auką.
Maždaug po mėnesio (liepos 10 d.) 

buvome kviesti dainuoti Our Lord the 
Redeemer evangelikų bažnyčioje Geelon- 
ge. Tai šios parapijos ne pirmas mūsų 
pakvietimas.

Bažnyčios salė buvo pilnutėlė klau
sytojų. Kadangi praėjusį kartą buvome 
trumpai apibūdinę Lietuvos istoriją, šį 
kartą choras “Viltis” kartu su grupe “Aidai” 
išpildė tiktai muzikinę programą. Kaip 
visada, publika gėrėjosi mūsų gražiais 
tautiniais rūbais, juostomis ir gintarais.

Po vaišių išsiskirstėme į namus paten
kinti, gavę dar vieną progą garsinti Lietu
vos vardą.

Aldona Scano
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Lietuva iš arti____________
Mitas apie baltus ir Baltistaną

Prof. Zigmas Zinkevičius

Vilniuje leidžiamo “Lietuvos aido” nu
meryje soc. mokslų daktaras Vidmantas 
Vitkauskas straipsnyje “Lietuvos pamoka” 
(perspausdintame iš “Klaipėdos”) rašo: 
“Vieta Himalajuose, nuo kurių “atskilo” 
Lietuva, dabartiniame pasaulyje vadinama 
“Baltistanu”. Taigi tvirtinama, kad lietuvių 
protėviai baltai yra atsikėlę iš Himalajų 
kalnų. Tai ne straipsnio autoriaus prasi
manymas. Tokį teiginį ir anksčiau ne kartą 
teko skaityti mūsų spaudoje. Girdėjau jį ir 
iš ne vieno mokslo žmogaus (ne lingvisto) 
lūpų. Kadangi ši nuomonė vis labiau plin
ta, ypač tarp lietuvių užsienyje, atėjo lai
kas išsiaiškinti, kas yra bendra tarp Hima
lajuose gyvenančių baltistaniečių ir lietu
vių protėvių baltų.

Iš anksto pasakau, kad nėra nieko ben
dra. Šis mitas, ar pasaka neparemtas jokia 
gilesne lingvistine ar istorine analize, o re
miasi garsų sąskambio panašumais. Pra
dėkime nuo pavadinimų: baltai (lietuvių 
protėviai) ir Baltistanas. Abiejuose pava
dinimuose yra ta pati šaknis balt -. bet ar 
tai rodo šiais vardais vadinamų tautų 
giminystę? Jokiu būdu nerodo! Mat pa
vadinimas baltai yra visai nesenas. Jį tik 
XIX amžiaus viduryje sugalvojo vokiečių 
kalbininkas Georg Heinrich Ferdinand 
Nesselmann. Šis mokslininkas pirmą kar
tą tą vardą pavartojo 1845 m. savo kny
goje “Senovės prūsų kalba” (Die Sprache 
der alten Preussen, Berlin). Kadangi iki 
tol baltų kalbos buvo vadinamos įvai
riais skirtingais ir nevienareikšmiškais 
vardais, pvz., lietuvių, arba latvių, kalbos 
(tais pačiais vardais vadinta kalba ir kalbų

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

Tęsinys iš MP nr. 47
VSeneckis buvo palydėtas į „Vilijos“ 

banketų salę. Vyriškio nuostabai, be 
„daktarų“ grupuotės narių, ten buvo iki tol 
jo gaujai priklausęs R.Žilinskas bei geras 
bičiulis Rimgaudas Urbonavičius, pra
varde „Kelbas“. Nieko neįtardamas „Turis
tas“ atsisėdo stalo gale. Tačiau pokalbis il
gai neužtruko. Manoma, kad VSeneckiui 
iš už nugaros priėjo vienas vyriškis ir ke
lis kartus dūrė peiliu. Po to kitas į galvą 
paleido kontrolinį šūvį.

„Lietuvos ryto“ žurnalistui vienas šio
je egzekucijoje dalyvavęs vyriškis pasa
kojo, kad VSeneckio lavonas buvo išvilk
tas į „Vilijos“ kiemą ir įmestas į maisto 
produktams vežioti skirtą mašiną. Vėliau 
nusikaltėliai lavoną nuvežė į Kauno ra
jone esančią slaptavietę. Ten buvo iš anks
to paruošta statinė su sieros rūgštimi. Į ją 
ir buvo įmestas kūnas.

Dėl šio atsitikimo Kauno prokura
tūroje baudžiamoji byla net nebuvo iškel
ta, o medžiaga persiųsta policijos ko
misariatui.

Nenurimo tiktai VSeneckio tėvas. Jis 
užėjo į „Viliją“ ir paprašė, kad žudikai ati
duotų bent sūnaus kūną.

Nors policija ir prokuratūra nesuge
bėjo išsiaiškinti, kas atsitiko „Turistui“, 
tačiau jo draugams viskas buvo aišku. Ne
trukus nužudyto V. Seneckio draugai ėmė 
rengti keršto planą-jie nutarė nužudyti 
ne tik H.Daktarą, bet ir visą jo grupuotę. 
Taip norėta perimti valdžią Kauno nusi
kaltėlių pasaulyje.

Keršto operacijai buvo pasirinkta 1993 
m. spalio 8 d. Žmogžudystės organizato
riai gerai žinojo, kad tą dieną visi pagrin
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grupė), lietuvių - latvių kalbos (neapima 
prūsų kalbos), aisčių kalbos (aisčiai iš 
tikrųjų buvo viena iš prūsų genčių) ir pan., 
tai Nesselmann pasiūlė šią kalbų grupę 
vadinti baltų kalbomis (Baltische 
Sprachen), pavadinimą pasidaręs iš Bal
tijos jūros vardo. Motyvavo tuo, kad kitos 
prie Baltijos jūros gyvenančios tautos ir 
jų kalbos jau turi savus nusistovėjusius 
grupinius pavadinimus (slavai, germanai, 
finai), todėl nesusipratimų kilti neturėtų. 
Toks Nesselmann’o pasiūlymas greit pri
gijo ir dabar terminas baltų kalbos visuo
tinai vartojamas.

Taigi tarp šio termino ir Himalajų kalnų 
šalies Baltistano, kurio gyventojai save 
vadina balti, žinoma, nieko bendra nėra ir 
būti negali. Tai tik atsitiktinis garsų 
sutapimas.

Tokios pat išvados prieisime ir palygi
nę baltų (lietuvių, latvių, prūsų) kalbas su 
baltistaniečių kalba. Tarp jų nėra ir negali 
būti jokios giminystės, nes baltistaniečiai 
šneka net ne indoeuropiečių (kaip baltai), 
bet kinų - tibetiečių šeimos kalba, priklau
sančia šios šeimos tibetiečių - burmiečių 
grupei. Tarp indoeuropiečių ir kinų - ti
betiečių kalbinių šeimų nėra visiškai jokio 
struktūrinio ar kitokio bendrumo ir, ži
noma, tarp šių dviejų šeimų negali būti 
jokios giminystės. Tačiau baltistaniečius, 
kaip ir jų giminaičius kitus minėtos šei
mos narius, taip pat kitas Indijos neindoeu- 
ropiečių kilmės kalbas (priklausančias 
dravidų, munda šeimoms) vartojančias tau
tas yra labai stipriai paveikusi induistinė 
kultūra, kurios didingas reiškėjas buvo ir 
tebėra indoeuropiečių kilmės sanskritas, 
arba senoji indų kalba, praeityje ilgus 

diniai „daktarų“ lyderiai turi susirinkti „Vi
lijos“ banketų salėje.

Tąryt iš tiesų į šią salę atėjo beveik 
visi „daktarų“ lyderiai - HDaktaras, Al
vydas Laurinavičius, Vidmantas Gudzins- 
kas ir Vidmantas Siaurusevičius. Kartu su 
jais taip pat buvo kitos „šeimos“ lyderis 
Algis Žemaitis bei dar šeši žemesnio ran
go „daktarų“ žmonės - asmens sargybi
niai, restorano darbuotojai.

Kalbantis susirinkusiems į kabinetą 
galvą kištelėjo kažkoks nepažįstamas 
vyrukas sportiniais drabužiais. Pamatęs, kas 
yra salėje, nepažįstamasis iškart išsku
bėjo Į lauką. Išėjęs iš pastato jis galvos link
telėjimu davė ženklą tamsiame automo
bilyje BMW sėdintiems žudikams. H.Dak- 
taras tuo pačiu metu pakilo ir pasakęs, kad 
pokalbis bus baigtas restorano baltojoje 
salėje, išsivedė A.Laurinavičių, VSiauru- 
sevičių, VGudzinską ir A.Žemaitį.

Praėjus 25-30 sekundžių po to, kai 
pasirodė žvalgas sportiniais drabužiais, į 
„Viliją“ įėjo žudikai. Koridoriuje jie susi
dūrė su „Vilijos“ restorano administra
toriumi R.Varanavičiumi, pravarde „Ki
kilis“, išėjusiu pasidomėti po kabinetus 
šmirinėjančiu nepažįstamuoju. R.Varana
vičių iš karto pakirto automato šūviai.

Peržengę lavoną,žudikai automatais ir 
pistoletais ėmė šaudyti į banketų salėje 
esančius vyrus, o išeidami sviedė granatas. 
Taip buvo nužudyti 5 H.Daktaro aplinkos 
žmonės. Grupuotės lyderis ir artimiausi jo 
draugai, buvę kitame kambaryje, liko gyvi.

„Daktarai” labai greitai išsiaiškino, kas 
organizavo šias žudynes. Beveik niekas 
neabejojo, kad vienas pagrindinių žmog
žudystės organizatorių buvo artimas V. 
Seneckio draugas Rimantas Zalagaitis, 
pravarde „Zalaga“. Bet netgi patiems „dak
tarams“ buvo netikėta, kad prie žmogžu- 

šimtmečius turėjusi ir dabar tebeturinti šio 
regiono tautoms ir jų kalboms, nepaisant 
kilmės, ne mažesnę reikšmę, kokią vidur
amžiais Europoje turėjo lotynų kalba. Todėl 
visose šio regiono kalbose atsirado daugy
bė žodžių, kilusių iš sanskrito, kurie, žino
ma, yra kažkiek panašūs į lietuviškus jų 
atitikmenis, nes šios abi kalbos - lietuvių 
ir sanskritas -yra tos pačios kilmės (indoeu
ropiečių kalbos) ir, be to, abi didžiai archa
iškos, išlaikė daugiau senojo indoeuropie
čių paveldo, negu bet kuri kita dabartinė 
indoeuropiečių šaimos kalba. Taigi, pana
šūs į lietuviškus žodžiai baltistaniečių kal
boje yra ne tos kalbos paveldas, bet gauti iš 
sanskrito. Jų daug, bet jie jokiu būdu nero
do ir negali rodyti lietuvių ir baltistaniečių 
kalbų giminystės, kaip panašūs tarptauti
niai žodžiai(lotynų kilmės) vengrų ar kitų 
neindoeuropiečių kalbose ir lietuvių kal
boje nerodo šių kalbų giminystės.

Nesusipratimu laikytinas teiginys, kad 
lietuvių kalba yra atneštinė iš Indijos 
(Himalajų). Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Ne 
baltų kalbos yra atsineštinės iš Indijos, 
bet pačios Indijos indoeuropiečių kalbos 
yra atsineštinės iš šiaurės vakarų. Jos čia 
ne autochtonės. Jas autochtonėmis (vie
tinės kilmės) mokslininkai nebelaiko jau 
daugiau negu šimtas metų. Anksčiau iš 
tikrųjų buvo manoma, kad Indija esanti 
senoji indoeuropiečių tėvynė. Tokiai 
klaidingai pažiūrai atsirasti pagrindą su
darė sanskrito, kaip pačios seniausios 
indoeuropiečių kalbos, vos ne indoeuro
piečių prokalbės, traktavimas. Sugriuvus 
tokiam traktavimui ir ypač aptikus indų, 
tiksliau protėvių indų - iranėnų, papras
tai vadinamų arijais, buvimo pėdsakus 
toli į šiaurės vakarus nuo dabartinės In
dijos, jau niekas neabejoja, kad indoeuro
piečiai Indijoje yra atėjūnai, patys čia 
atsikėlę ne anksčiau kaip II tūkstantme
čio prieš Kristų viduryje.

dystės prikišo rankas ir R.Ganusauskas, 
pravarde „Mongolas“. Jis buvo ne tiktai 
vienas įtakingiausių „daktarų“ grupuotės 
narių, bet ir artimas H.Daktaro giminaitis. 
Nors R.Ganusauskas žmogžudystės dieną 
irgi turėjo būti „Vilijoje“, tačiau jis netikė
tai išvyko į Lenkiją. Paaiškėjo, kad prieš 
kelionę „Mongolas“ griežtai įspėjo savo 
brolį Deivydą neiti į „daktarų“ restoraną.

„Mongolas“ ir „Henytė“ buvo ne tik gi
minės, bet ir seni draugai. Abu jie buvo 
pripažinti „daktarų“ lyderiai, vienas kitą 
papildydavo, tačiau slapčia kiekvienas jų 
tikėjosi tapti vieninteliu valdovu. Ir kiek
vienas slapčia pavydėjo kitam. Nors H. 
Daktaras, bendraudamas su eiliniais ir 
primityviais nusikaltėliais, turėjo didesnį 
autoritetą, bet rimtesnių žmonių kompa
nijoje „Henytė“ visada likdavo intelektua
lesnio „Mongolo“ šešėlyje. R.Ganusauskas 
buvo laikomas nusikalstamo pasaulio ge
nijumi -jis nuolatos pateikdavo įvairiau
sių idėjų, kaip brutalius nusikaltimus 
pakeisti labiau rafinuotais bei taip gauti 
didesnį pelną. Toks giminaičio populiaru
mas erzino H.Daktarą. Erzino jį ir tai, kad 
R.Ganusauskas labai mėgo reklamą.

Įvairiuose aukcionuose R.Ganusauskas 
pirkdavo brangiausius paveikslus, di
džiausius televizorius, jis nuolat dalijo 
labdarą menininkams ir rašytojams. Pini
gus jis dosniai žarstė net ir gatvių elgetoms. 
R.Ganusauskas mėgo dalyti interviu, 
kuriuose teigdavo esąs po laiminga žvaigž
de gimęs verslininkas. Jis sakė sieksiąs, kad 
jo sūnus Rimas taptų Lietuvos prezidentu.

Kai į Lietuvą atvyko koncertuoti tuomet 
itin garsi popgrupė „Boney M“, R.Ganu
sauskas padarė tiems laikams neįtikimą 
dalyką. Jis sugebėjo dainininkes prikalbin
ti atvykti koncertuoti į „Vilijos“ restoraną 
bei jo namus. Jau po koncerto, vienai dai
nininkei padovanojęs 10,000 JAV dolerių 
kainuojančią grandinėlę, „Mongolas“ ją

Taigi mūsų “baltistaniečių teorijos” šali
ninkai elgiasi lyg gyventų mažiausiai prieš 
šimtą metų. Pasaka dvelkia ir apskritai 
šios “teorijos” chronologija. Minėtame 
straipsnyje skaitome: “Mūsų protėvių 
išėjimas į “Pažadėtąją žemę” (kur dabar 
gyvename, - Z.Z.) įvyko neapsakomai 
seniai: maždaug antrą - ketvirtą tūks
tantmetį prieš žmonijos civilizacijos 
atsiradimą. Taigi išeitų, kad mūsų protė
viai išsidanginę iš Himalajų VIII - VI 
tūkstantmetyje prieš Kristų, kada dar 
ryškesnės indoeuropiečių kalbinės dife
renciacijos nebuvo!

Čia aptariama ir panašios “teorijos” re
miasi ne kalbos ar kitų faktų moksline 
analize, bet tie išviršinių pranašumų 
ieškojimu. Bet tik pranašumai giminystės 
rodyti negali. Antai minėtame straipsnyje 
rašoma: “Nors dabar tarp Lietuvos ir 
Baltistano yra įsiterpusi istorinė bedug
nė, sustatytos greta abi šalys iki šiol išlai
kė tokį panašumą, kad jo neįmanoma 
nepastebėti”. Ir toliau: “Pvz., Baltistano ir 
Lietuvos kaimo pirkių stogai yra pa
dengti šiaudais (tokių stogų rasite daugy
bėje visiškai negiminiškų šalių), virš krai
gų - mediniai žirgeliai; langinės išda
žytos lelijomis, prieangiai išdrožinėti tais 
pačiais ornamentais, klėtys - su kolonė
lėmis; šalia prieangio auga berželiai” . 
Tokie panašumai nėra tautų ir kalbų gi
minystės įrodymas. Jais galima remtis tik 
kaip papildomu argumentu, kada moks
line (paprastai lingvistine) analize įro
dyta, kad kalbos (tautos) tikrai giminiš
kos. Tuo tarpu lietuvių ir baltistaniečių 
kalbos skiriasi kaip dangus ir žemė.

Išvada. Aptartoji “teorija” priklauso ne 
mokslo, bet fantazijos sričiai. Kad ir kokia 
maloni būtų jos romantika, bet realybė 
negailestinga. Teks tos teorijos atsisakyti. 
Todėl liaukimės žmones klaidinę!

□
įsiviliojo į lovą. Tačiau jam to buvo maža. 
Jis panorėjo, kad ji ir jos draugės praleistų 
naktį ir su kitais „daktarais“. „Mongolas“ 
tol kėlė kainą, kol dainininkės neatsilaikė.

Po mandagumo kauke „Mongolas“ slė
pė žiaurumą. Dar 1989 m. jis vietiniams 
čigonams liepė mokėti duoklę vien už tai, 
kad šie kvėpuoja Kauno oru. Čigonams 
atsisakius, šie buvo žiauriai sumušti, „Mon
golo“ smogikai laužtuvais sudaužė jų 
automobilį.

„Mongolas“ apie nepasisekusį pervers
mą „Vilijoje“ išgirdo būdamas Lenkijoje. 
Jis apsimetė nieko nesuprantąs ir tuoj pat 
grįžo į Kauną atsisveikinti su žuvusiais 
draugais. Tuomet „Mongolas” dar nenu
tuokė, kad apie jo išdavystę „daktarai“ vis
ką žino. Vos tiktai atvykęs į Kauną, R.Ga
nusauskas pateko į savo bičiulių paruoš
tus spąstus. Jis buvo pakviestas į „Viliją“, 
kur jam „daktarai“ surengė egzekuciją.

R.Ganusauskas buvo surištas ir nukry
žiuotas prie sienos. Buvę gaujos bendri
ninkai jam į rankas kalė vinis ir reikalavo 
prisipažinti organizavus „Vilijos“ žudynes. 
„Mongolas“ atkakliai neigė kaltinimus. 
Galiausiai į jo galvą buvo nukreiptas pis
toletas. Tačiau prieš pasigirstant šūviui 
H.Daktaras sugriebė žudikui už rankos. 
Tąkart „daktarai“ pasigailėjo „Mongolo“ - 
jis leisgyvis buvo paleistas.

Ištrūkęs iš „Vilijos“, „Mongolas“ apie 
save subūrė kelias Kauno „šeimas“. Jis ėmė 
bendrauti su „Centro“ gaujos lyderiais. 
Nors ir išmestas iš „daktarų“ gaujos, „Mon
golas“ nusikaltėlių pasaulyje vėl tapo įta
kingu žmogumi. Tačiau bendraudamas su 
savo naujais draugais R.Ganusauskas vis 
dažniau pradėjo vartoti narkotikus. Jis 
smuko taip žemai, kad imdavo iš nusi
kaltėlių kasos pinigus ir visus juos išleis
davo kokainui. Ilgainiui R.Ganūsauskas 
tapo neprognozuojamas. Jis dingo 1993 m. 
pabaigoje. Po to „Mongolo“ niekas nebematė.
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Bendruomenės baruose________
Paskutinis Sydnėjaus Liet. Klubo balius

Balius “Paskutinis pasispardymas” 
įvyko šeštadienį (lapkričio 19 d.) ilgame
čiame mūsų sydnėjiškių Lietuvių Klube 
Bankstown’e. Ne, jokiu būdu nesakyčiau, 
kad tai buvo koks tai grubus pasispardy
mas. Balius buvo tikrai ir elegantiškas, ir 
žavus. Manau, toks, kokie būdavo senais, 
gerais jaunystės metais.

Įėjus, salė atrodė žaviai: šventiški sta
lai, papuošimai nuteikė labai maloniai. 
Tiesiog buvau nustebintas: maniau, kad 
po baldų išpardavimo neliks pakankamai 
stalų ir kėdžių. Tačiau liko ir visiems už
teko. Buvo malonu pajusti Klubo direk
cijos dosnumą. Man, mėgstančiam rau
doną vyną ir, svarbiausia, mano mielai 
Laimai sutikus mane parvežti namo, ga
lėjau tikrai pasimėgauti geros rūšies rau
donu vynu. Mačiau, stalas buvo apstatytas 
įvairiais alkoholinio limonado buteliu
kais, taip pat vaisvandenių buvo kiek tik 
norėjai. Taip pamylėti gėrimėliais šne
kučiavomės, retkarčiais nusišluostydami 
ašarą, prieš galutinai apleidžiant Klubą.

Didelis skaičius jaunimo, kurio nema- 
tydavom savo tarpe, labai priminė senus 
gerus laikus. Vis galvojau, kad taip buvo 
jaunystėje, kuri man kartais šypsojosi, o 
kartais ne. O tų dienų prisiminimai sutei
kia gyvenimo džiaugsmą.

Klubo direkcijos pastangos tikrai mūsų 
neapvylė: salės aplinka puiki, orkestrėlis 
šokiams be priekaištų maloniai grojo. 
Muzika ir mane pagavo - šokau su entu
ziazmu. Nors sekančią dieną skausmas 
kojoje grąžino į dabartį.

Man ir visiems vyresniesiems didžiau

sias džiaugsmas buvo matyti net du ilgus 
stalus, apsėstus jaunimo. Kai kurių nema
tėme nuo pat Savaitgalio mokyklos ir 
tautinių šokių laikų. Tai toks jaunimas, 
koks, kaip prisimenu, buvo mano jaunys
tės laikais. Pagalvojau: o tai juk buvo prieš 
gerus 40 metų. Pasirodo, reikia tik vienos 
organizatorės, kuri su entuziazmu subur
tų jaunimą. Lenkiu galvą jai ir viliuosi, 
kad ir į naują Klubą ji suburs jaunimą.

Turiu prisipažinti, kad man labai ska
nūs ir patrauklūs būna valgiai, paruošti 
Klubo restorano vedėjos Darijos. Tai 
pasitvirtino ir šiame baliuje. Atrodo, 
vadovybė dar nebuvo išpardavusi visų 
puodų. Su viltimi lauksiu Darijos restora
no ir naujajame Klube.

Manau visiems dalyviams (kaip ir man) 
patiko mėgėjų šokių mokyklos programa 
šiam baliui. Jie pasirodė puikiai. Ši mėgėjų 
šokėjų grupė tikrai sužavėjo savo entu
ziazmu. Tikiuosi, Klubo direkcija ir į 
naujas patalpas pakvies šią grupę.

Kokiomis dar mintimis galiu pasida
linti apie šį malonų ir nostalgišką vakarą? 
Siūlyčiau Direkcijai ir toliau naujajame 
Klube rengti panašius patrauklius ren
ginius.

Pastebėjau, kad Bibliotekos Bičiu
liams, kurie daugiausia pakavo knygas ir 
elektroniką išvežimui, teko laimingi durų 
prizai. Jeigu klystu - atsiprašau. Kaip 
bebūtų, butelis “Galiano” ir du buteliai 
“Tequilla” kažkaip į tą pusę nuėjo. Valio 
joms! Kas jau kas, o jos tikrai nusipelnė. 
Supakuoti bibliotekos turtą išvežimui 
buvo didžiulis darbas. V S.

DP 60 metų jubiliejus

Jaunimas linksminasi prie Klubo baro. Iš kairės: Andrew, Šule, Renata, Audrutė ir 
Tony. Abi nuotraukos Aliaus Migaus.

Iš kairės: Belinda Gustafson, Edmundas Viržintas, Jurgita ir Aistis Bieri.

Viktoras 
Baltutis

Tęsinys išMP nr.45

Paklaustas, 
kaip jis susikalba, 
atsakė: aš vokie
čiui, laikydamas 
rankoje cigaretes 

ar kavą sakau: “Ich cigarete, du ochse”. Ir 
taip įvykdavo mainai. Po karo Vokietijo
je, kur susitelkė daugybė įvairių tautų 
žmonių, iš kurių retas temokėjo vokiečių 
kalbą, buvo susikalbama rankomis. At
vykę į Australiją, nemokėdami angliškai 
irgi bandėme naudotis Vokietijoje išmokta 
“rankų” kalba, bet australai mūsų nesuprato.

Kartą į stovyklą, lydimi dviejų anglų 
karių, iš Lietuvos atvyko kažkokie du 
karininkai verbuoti DP - Dievo paukšte
lių - grįžti į savo lizdelius - gimtąsias ša
lis. Atvykusius saugojo anglų kariuome
nės sargyba. Viename barake atvykę 
karininkai laukė interesantų.

Prieš tai stovykloje buvo iškabinėti 
plakatai, kad niekas neitų pas juos. Su 
vienu gimnazijos draugu nuėjome pasi
kalbėti. Sakėme esą broliai. Mus abu gra
žiai pasveikino lietuvis karininkas, apsivil
kęs gražia uniforma, greičiausia NKVD. 
Kitas, atrodė esąs ne lietuvis, sėdėjo prie 
sienos ir sekė pokalbį. Lietuvis karininkas 
mums aiškino apie pokarinį gyvenimą 
Lietuvoje. Kvietė grįžti, nes Lietuva nu
kentėjo nuo karo ir reikia daug darbo 
rankų ją atstatyti. Paklausiau, kiek lietu
vių yra Sibire? Karininkas pyktelėjo ir 
atrėžė, kad Sibire yra tiktai nusikaltėliai, 
o visi padorūs lietuviai grįžo į savo na
mus. Mano draugas užklausė apie parti
zanus. Karininkas jau gana piktokai pa
aiškino, kad jokių partizanų nėra, yra tik
tai banditai, kurie plėšikauja, vengia dar

bo ir žudo nekaltus gyventojus. Paklau
siau, kodėl mes negauname laiškų iš 
Lietuvoje gyvenančių. Karininkas šypte
lėjo ir paprašė pavardžių.bei adresų mūsų 
giminių ir jis, sakėsi, mielai jiems perduos 
mūsų laiškus. O kad mes pašto negauna
me iš Lietuvos, tai anglų ir amerikiečių 
kariuomenės kaltė: jie iš Lietuvos jokių 
laiškų neįsileidžia. Klausėme apie apsi
lankymą Lietuvoje ir iš jos išvykimą. Ka
rininkas nudavė negirdįs ir atsistojo, 
duodamas ženklą, kad pasikalbėjimas 
baigtas. Nieko nepešę, pavakariais anglų 
kariuomenės mašina abu išvyko.

Stovykloje sklido įvairiausių gandų 
apie gyvenimą ir partizanų kovas Lietu
voje. Jokio ryšio su likusiais Lietuvoje 
nebuvo galima išvystyti. Kartą stovykloje 
pasirodė aukštas vyriškis su Lietuvos 
šaulių uniformos švarku ir sakėsi esąs 
siųstas Lietuvos partizanų su pranešimu 
ir renkąs paramą miškuose esantiems 
partizanams. Kadangi atvyko kaip stovi, ga
li priimti tik amerikietiškus dolerius. Bu
vo pakviestas kalbėti salėje, bet atsisakė. 
Stovyklos lietuvių policija susidomėjo 
šiuo piliečiu, bet jis pajutęs pavojų dingo.

Stovykloje gyvenimas virė kaip bičių 
avilys. Choras ir teatras repetuodavo kas 
antrą savaitės dieną. Įvairūs posėdžiai, pa
sitarimai, kursai ir renginiai neleido nuo
bodžiauti, pamirštant net alkį, kuris buvo 
nuolatinis D P palydovas.

Stovyklos humoristiniame laikraštė
lyje pasirodė eilėraštis, kurio pirmąsias 
eilutes žemyn skaitant gavosi vieno sto
vyklos biznieriaus spekulianto pavardė. 
Spekuliantas pasisamdė advokatą, kurių 
stovykloje netrūko, ir užvedė bylą prieš jį 
apšmeižusį “Kirvarpos” redaktorių.

Stovykloje buvo lietuvių sudarytas 
teismas, pripažintas anglų kariuomenės 
vadovybės, su ribota teise pažeidusius 
stovyklos tvarką bausti. Laikraštėlio re-

Padėka
Viktorijos Universiteto vardu reiškiu gilią padėką Sydnėjaus Lietuvių Klu

bo bibliotekininkėms už $396 paramą dr. Genovaitės Kazokienės stipendijų 
fondui. Pinigai surinkti už knygos “Lithuanian Artists in Australia 1950 -1990” 
platinimą. Pagarbiai

Gražina Pranauskienė

daktorius gavo šaukimą atvykti į teismą. Jį 
atlydėjo du stovyklos policininkai. Ant 
pakeltos platformos,už žalia staltiese 
dengto stalo, rūsčiais veidais sėdėjo trys 
buvę Lietuvos teisininkai. Smalsuolių 
prisirinko pilna salė pasižiūrėti “teismo”. 
Atvestasis, išsprūdęs iš policininkų rankų, 
suklupo prieš teisėjų stalą ir graudžiu bal
su sušuko: “Jūsų mylystos, prašau pasi
gailėjimo!”

Salėje susirinkusieji prapliupo garsiu 
kvatojimu. Teisėjai pasijuto nejaukiai, nes 
sudrumstas teismo orumas. Tuoj įsakyta 
visus žiūrovus pašalinti iš salės. Po trum
po apklausinėjimo buvo nuspręsta nusikal
tėlį uždaryti trims paroms buvusiame amu
nicijos bunkeryje. Jo žmona užprotestavo, 
nes naktį viena bijanti miegoti. Teisėjai 
pasitarę sušvelnino bausmę, nusikaltėlis 
bunkeryje sėdėjo tiktai dienos metu.

Nuo 1946 lapkričio 22 d. IRO išleido 
naują įstatymą, kuriuo stovyklose pa
naikino visus bendruomenių teismus.

Stovyklos gyvenime pasitaikė įvairių 
kuriozų, kurie šiandien, po tiekos metų, 
sukelia tiktai šypseną.

Išeivijos Lietuvių Bendruomenės va
dovybė ir VLIK’as skelbė, kad lietuviai 
emigruos tiktai kompaktine mase, t.y. visi - 
vaikai, seneliai, ligonys ir šeimos. Deja, 
kai tik prasidėjo imigracija, Bendruomenių 
vadovai pirmieji išvyko, palikę Dievo valiai 
visus kitus.

Pirmieji DP susidomėjo belgai ir anglai. 

1946 metų pabaigoje. D. Britanija pradėjo 
verbuoti pabaltietes moteris į ligonines ir 
sanatorijas. Truputį vėliau, vyrus - į anglies 
kasyklas. 1947 metų pradžioje Vokietijos 
DP stovyklas aplankė Australijos imi
gracijos komisija ir pradėjo verbuoti 
viengungius vyrus ir viengunges moteris, 
nuo 18 iki 45 metų. Sąlygos buvo labai 
patrauklios ir lengvos: kelionė veltui, tik 
pasirašoma dviejų metų darbo sutartis. 
Vėliau jau galėjo išvykti šeimos, vaikai ir 
vyresnio amžiaus žmonės. Pirmasis 
pabaltiečių transportas išplaukė 1947 m. 
spalio 30 d. amerikiečių laivu “General 
HeinzeIman” iš Bremenhaven uosto ir tų 
pačių metų lapkričio 28 d. pasiekė 
Fremantle uostą. Lietuvių šiame transpor
te buvo dauguma -439, latvių ir estų ma
žiau. Po to sekė kiti transportai, atgaben
dami apie 10,000 lietuvių į kitoje pusėje 
žemės esančią šalį - Australiją. IRO savo 
egzistenciją baigė 1950 metų pabaigoje.

Po 60 metų DP karta pamažu pasi
traukia iš šio pasaulio. Jų specifinis statu
sas po Antrojo pasaulinio karo liks 
žmonijos istorijoje fenomenu, kai nekal
tos ir neutralios tautos žmonės karo metu 
išmetami iš savo namų be teisės grįžti j 
savo kraštus.

P.S. Rašant apie Seedorfo stovyklą, 
naudotasi S. Narkeliūnaitės išleista knyga 
“DP Baltic Camp at Seedorf.” □
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Labdaringas koncertas
Inner West Eisteddfod organizacija 

lapkričio 13 d., anglikonų bažnyčioje 
Burwood’e, suorganizavo koncertą 
“Dainos” choro talkininko Wojciech 
Wisniewski, vykstančio j konkursą 
Ispanijoje, paramai. Tikėjomės, kad šis 
gabus jaunuolis laimės pirmą vietą. Deja, 
net į antrą raundą(turą, ratą, antrą 
perklausą) nepateko...

Koncerte, pavadintame “Spring 
Musicale” buvo pakartota Lietuvių Klube 
dalis “Pavasario aidų”. Programą atliko 
“Dainos” ansamblio dainininkai. Solo 
partijas atliko Garry Penhall, Vilija 
Bumeikytė, Darius Gakas ir svečiai solistai 
- Tara Williams, Angelina ir Gabriela

Witten-Hannah. Smuiku grojo Rebecca ir 
Sara Young. Akomponavo Wojciech 
Wisniewski.

Bažnyčioje puiki akustika, tad visos 
dainos skambėjo kaip iš dangaus. Esame 
dėkingi organizatoriams(Inner West 
Eisteddfod), ypač Garry Penhall ne tik 
dainuojančiam “Dainos” chore, bet ir 
visaip jį remiančiam. Birutė Aleknaitė ne 
tik vadovauja “Dainai”, bet ir pati dainuoja 
ansamblyje.

Negalima pasigirti, kad klausytojų bu
vo daug. Koncerte sutikom tos organiza
cijos (Inner West Eisteddfod) atstovę 
(lenke). Ar lenkų buvo daugiau, nežinau.

Kor. A. K.

Pianisto Wojciech Wisniewski paramai surengtame koncerte anglikonų bažnyčioje 
Burwood (2005.11.13). Programą atliko ansamblis “Daina” (žiūr. nuotr. viršuje). Iš 
kairės: Ričardas Bukis, Darius Gakas, Garry Penhall, Kęstutis Protas, Megan Dunn, 
Birutė Aleknaitė, Albina Liutackienė ir Vilija Burneikytė. Nuotr. Antano Kramiliaus.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 2006m. (provizorinis)

Renginių vietos bus praneštos vėliau - prašome sekti spaudą ir radijo pranešimus.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pastaba: - Gaila, kad kitos organizacijos, sambūriai, išskyrus viršminėtus, nerado 
reikalo atvykti į dažnai skelbtą posėdį ir pateikti savo pageidavimus.

Renginių kalendorius
Data Renginys Rengėjai

Vasario 26 d.
Gegužės 7 d.

Nepriklausomybės šventė 
Motinos diena

Apylinkės Valdyba 
Apylinkės Valdyba 
Baleto Bičiuliai

Gegužės 21 d. 
Birželio 18 d. 
Liepos 9 d. 
Liepos 23 d. 
Rugsėjo 17 d. 
Spalio 8 d. 
Spalio 22 d. 
Lapkričio 19 d. 
Gruodžio 27-31d.

Sveikatos diena 
Gedulo diena 
Valstybės šventė 
Spec, renginys 
Metinis susirinkimas 
Metinis susirinkimas 
lešminė
Metinis susirinkimas 
Lietuvių Dienos

Liet. Moterų Soc. Globos Draugija 
Joint Baltic Committee (lietuviai) 
Apylinkės Valdyba
Liet. Moterų Soc. Globos Draugija 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugija 
Apylinkės Valdyba
Liet. Moterų Soc. Globos Draugija 
LB Spaudos Sąjunga
Geelong’o Apylinkės Valdyba

Pranešimas “Dainos “ choristams
Sekanti choro repeticija įvyks gruodžio 16 dieną, 730 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, 

Lidcombe. Choristus prašom atsinešti bažnytines gaidas.
Klebonas prašo mašinas statyti gatvėje, nes bažnyčios mašinų stovėjimo aikštelė tą 

vakarą reikalinga parapijos žmonėms.
Choro “Daina” Valdyba

LR Generalinis konsulatas Melbourne 
nedirbs nuo 2005 m. gruodžio 23 dienos iki 2006 m. sausio 16 
dienos.

Paskutinė darbo diena 2005-aisiais metais bus gruodžio 22 d.
Skubiu atveju skambinkite tek: (03) 9808 8300

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

Lietuvos kulinarinis paveldas

Paskutinė antrojo Lietuvos karaliaus 
Vaišvilko puota

A.Vincentas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos 

ekspertas

Tęsinys iš MP nr. 46
Pas Vaišelgą j svečius atvyko Galičo 

kunigaikštis Levas Galickis aptarti kai 
kuriuos valstybės reikalus. Prieš keletą 
metų šie monarchai susigiminiavo, nes 
Levas Galickis paprašė Vaišelgos būti jo 
sūnaus Jurijaus krikštatėviu. Vaišelga 
sutiko. Per krikštynas atsitiko keistas 
dalykas: krikštijančiam dvasininkui ant 
rankos užlašėjo vaškas, jis truktelėjo ranką 
ir uždegė savo riasą (vienuolišką rūbą). Su 
Dievo pagalba ugnis buvo užgesinta ir 
krikštynos sėkmingai užbaigtos.

Taigi, Vaišelga pavietė Levą Galickį su 
savo palyda puotai. Vaišėms buvo patiekta 
vienuoliška batvinių sriuba, spanguolių 
sriuba, vienuoliškai po tešla slopinta stir
niena, lietuviški papločiai, troškinti ko
pūstai su seliavomis, po to buvo vaišina
ma balintais barščiais, archijerėjiška 
žuviene, vienuoliškai paruoštais viščiu
kais, žvėrienos šaltiena su krienais, gar
siaisiais Vaišelgos rūkytų mėsų gami
niais, gėrimui buvo duota mėtų ir span
guolių gira, vyno sotė ir aviečių midus... 
Suprantama, tai nėra pilnas patiekalų 
sąrašas, nes puotos metu valgiai keitė 
valgius ir kaip teigia Ipatjevo rankraštis tų 
valgių gamyboje dalyvavo pats Vaišelga, o 
“kai kuriuos patiekalus gamino savo 
rankomis”. Šalia sudėtingų ir įmantrių 
valgių buvo ir paprastų, tų, kurių Vaišelga 
išmoko vaikystėje iš Stanislovo Gastoldo: 
baravykų sviestas (sviestas lygiomis dali
mis maišytas su baravykais ir svogūnais) ir
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agurkai su skystu medumi.
“Kunigaikščiai, kaip paprastai, gėrė 

gana nesaikingai”. Vaišelga gyrėsi savo 
gamybos patiekalais ir svetingai vaišino 
savo kūmą. Ar tai Vaišelgos gyrimasis, ar 
tai pagal paprotį padauginęs išgerti Galičo 
kunigaikštis įsiuto: “piktu balsu išvardino 
bėdas, kurias Rusija kentėjo nuo Lietuvos, 
ir kardu perkirto jam galvą”...

I Jctuvių istorikai Vaišelgos žūtį aprašo 
kiek kitaip. AVijūkas - Kojelavičius „Lie
tuvos istorijoje“ teigia, kad Vladimiro ku
nigaikštis Leonas pasikvietė Vaišvilą at
vykti į Vladimirą, kur jis apsistojo Šv. 
Mykolo vienuolyne. “Atėjus nakčiai, Vaiš
vilkas, pasitraukęs iš puotos, taisėsi kuo 
ramiausiai ilsėtis, atleidęs visą svitą ir pa
silikęs su keliais miegamojo patarnau
tojais. Tuo tarpu užsuko Leonas, bičiuliškai 
pašaukė Vaišelgą ir pakvietė draugiškai 
toliau gerti. Lietuvis, pasitikdamas rusą, 
išėjo iš galinio kambario be ginklo ir beveik 
nusirengęs, tačiau išvydo, jog nė padujų 
nelikę tariamojo draugiškumo. Iš visų 
pusių jį staiga apsupo Leono palydovai. 
Kunigaikštis, apgirtęs ir įsiutęs, pasiryžęs 
padaryti nusikaltimą, prikišo Vaišvilkui jo 
tėvo Mindaugo žiaurumus Rusijoje, jo 
paties godumą, kurio pagautas neseniai 
užpuolęs Leono tėvonijos pilis. Galop 
akivaizdžios grėsmės pritrenktam ir vos 
suvokiančiam, kas dedasi, Vaišelgai galingu 
kalavijo kirčiu perskėlė galvą. Kiti Vai
šelgos dvariškiai, kurie, išgirdę netoliese 
triukšmą, griebėsi ginklų, buvo išžudyti, jų 
turtai - išgrobstyti...Kiti kunigaikščiai 
(rusų), ypač Vasilka ir Švarnas, sužinoję 
apie piktadarystę, didžiai pasipiktino: 
kiekvienas dejavo, jog piktadarybe su

terštas svetingumas, sugriautas jų pasi- 
6

Motin

Rrst Sporto Švente to be held in Brisbane ovenhe 55 Year
History ol the Australian-Lithuanian Games

Rwsui < 1 »h—»m hoe oh the
Uaud a W Quteom tW" H* «Wt

'* tn

tikėjimas, begėdiškai suterštas ruso 
vardas...“

Kaip ten bebūtų dėl Vaišvilko žūties, - 
tegu aiškinasi istorikai. O mes pamėgin
kime pasigaminti nuo Vaišelgos laikų ži
nomą vienuolišką stirnienos troškinį.

Vienuoliškai po tešlos kepure troškinta 
stirniena (gali būti ir veršiena).

Reikia:
800 g stirnienos,
200 g baravykų,
2 šaukštų sviesto, 
druskos.
4svogūnų,
4 morkų,
4 pastarnokų (gali būti ir 
petražolės šaknų), 
20 kadagių uogų, 
čiobrelių, 
druskos, 
pipirų.
Tešlas kepurei:

2 stiklines miltų,
100 g grietinės,
2 kiaušinių,
2 šaukštų sviesto, 
druskos.

Mėsą supjaustyti pusės delno dydžio 
gabalais, išmušti, pagardinti druska ir 
apkepinti įkaitintame svieste iš abiejų 
pusių, kad susidarytų skrudi plutelė. Į 
aštuonis keraminius puodelius sudėti 
keptą mėsą, griežinėliais supjaustytus 
baravykus (šaldytų baravykų yra visose 
maisto parduotuvėse), svogūnus, morkas ir 
pastarnokus, pagardinti druska, kadagių 
uogomis ir čiobreliais, užpilti vandeniu 
taip, kad apsemtų.

Iš miltų, grietinės, sviesto, kiaušinių ir 
druskos išmaišyti tešlą, iškočioti 8 
paplotėlius, jais uždengti puodelius ir 
troškinti 190 laipsnių orkaitėje 30-40 
minučių. Patiekti su šviežiai raugintais 
kopūstais. □
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In memoriam
A'v’A Barbara Žygienė

1912.12.29 - 2005.1121

AftA Vytautas Deikus

Po ilgos gyvenimo kelionės, į amžino 
poilsio namus iškeliavo mums visiems 
gerai pažįstama ir mylima senutė Barbora 
Žygienė, sulaukusi beveik 93 metus. Kas 
dieną dirbusi savo darželiuose, ramiai 
užmigo amžinu miegu savuose namuose.

Barbora Andrijauckaitė - Žygienė gimė 
Obelių kaime. Ten augo ir dirbo ūkio 
darbus. Labai mylėjo gyvulėlius ir darži
ninkystę. Būdama religinga moteris, ji 
dažnai padėdavo vietiniam klebonui 
prižiūrėti bažnyčią. Mirus motinai Emilijai, 
Barbora nebeprisiminė kitų giminių.

Užėjus karo audrai, Barbora, kaip ir 
daugelis kitų, pasuko į Vakarus. Prieglobs
tį rado Vokietijoje, Eichstaett stovykloje. 
Ten ją ištiko nelaimė: motociklu lekian
tis vyrukas partrenkė ir sužalojo kojas. Po 
kiek laiko pasveikusi Barbora susipažino 
su Vladu Žygu. Neilgai trukus sukūrė 
šeimą. 1946 m. susilaukė dukters Genu
tės, o po metų - sūnaus Jono.

Po karo, prasidėjus emigracijai, šeima 
mėgino išvykti į Kanadą. Barboros svei
kata nebuvo gera, Kanada jų nepriėmė. 
1952 m. laivu “SS Roma” šeima pasiekė 
Australijos krantus. Apsistojo Perth, vėliau 
- Newcastle, ir galutinai - Brisbanėje. 
Gyveno vargingai, išsinuomavę kambarė
lį. Sunkiai dirbdama po kelių metų Bar
bora sugebėjo nusipirkti mažą namuką, 
bet su dideliu žemės sklypu. Barbora prie 
pasidarė daržą, apsodino jį įvairiomis 
daržovėmis, kurių užtekdavo šeimai 
išmaitinti ir kaimynams padalinti Kaip 
ir visiems, įsikūrimo metai buvo sunkūs. 
Barborai teko dirbti įvairiausius darbus: 

Aukos “Musų Pastogei”
J. Mickienė NSW $ 20.00 R. Bumeikis NSW $ 50.00
J. Paškevičius TAS $ 15.00 T. Rotcas NSW $ 35.00
B. Šikšnius TAS $ 15.00 J. Barila NSW $ 5.00
A. Kalpokas VIC $ 5.00 Lietuvos Baleto
Z. Augaitis VIC $ 15.00 Bičiuliai NSW $ 50.00
J.Zinkus NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
L. Pukys NSW $ 15.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Mirus buvusiai sodybietei

AftA Onai Barzdienei,
giliai užjaučiame skausmo valandoje dukras Nijolę ir Jūratę, sūnų Arvydą bei 

jų šeimas ir kartu liūdime.
Valė Stanevičienė, Nijolė Užubalienė, 

Aleksandra Vingienė, Birutė ir Vytautas Vaitkai

prižiūrėjo kaimynų vaikus, dirbo žuvies 
fabrike, skalbykloje ir virš 20 metų - 
Highway Hotel Rocklea.

Vaikai užaugo, gyvenimas palengvėjo. 
197,4 m. Barbora vien tik savo pastango
mis užbaigė išsimokėti savo namelį, pa
didino jį, pristatė daugiau kambarių. Bet ir 
vėl ją ištiko nesėkmė. Tų metų vasarą 
Brisbanę užtvindė potvynis. Barboros 
namas paskendo, vanduo išnešė viską, ką ji 
turėjo. Namas dėl pinigų stokos nebuvo 
apdraustas. Į pagalbą atėjo vaikai, kaimy
nai ir Brisbanės lietuviai. Sugrįžusi į nau
jai sutvarkytus namus, ji buvo labai dėkin
ga ir jos daržovėmis gardžiuodavosi Lie
tuvių Namų pietautojai

Daug džiaugsmo suteikė jai anūkai, 
kuriuos ji labai mylėjo. Jauniausią anūką 
Christopher, išmokė lietuvių kalbos, dainų 
ir šokių. Buvo laiminga sulaukusi pro
anūkio. Mylėjo Lietuvą, visada lankėsi 
Lietuvių Namuose, buvo darbšti, maloni 
senutė. Jos pasigesime prie pietų stalo.

Laidotuvių šv. Mišios vyko St. Brendan’s 
bažnyčioje, Moorooka. Sūnus John at
sisveikinimo kalboje papasakojo apie 
motinos sunkų gyvenimo kelią, nors ne
trūko ir džiaugsmo valandų. Kiekvienas 
anūkas jausmingai atsisveikino su mo
čiute.

Mišių metu dalyviai giedojo lietuviškas 
giesmes, vargonais pritarė Eve Wicks. 
Velionė palaidota Nudgee kapinių lietu
vių skyriuje.

Ilsėkis ramybėje Dievo dangiškuose 
soduose Barbora.

R. Platkauskienė

a.a. Povilą Baltučio atiminimu! 
vietoj gėlių:
$20 - B. Prašmutaitė ($2815)
a.a. Justino Varkolio atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($2835)
a.a. Emilijos Dudienienės 
atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($2855) 

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas

1923.05.05
Šių metų liepos 25 dieną, po neilgos, 

bet sunkios ligos, iš mūsų tarpo pasitrau
kė ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Vytautas Deikus.

Vytautas Deikus gimė 1923 m liepos 
25 dieną Šiauliuose, geležinkelio tarnau
tojo šeimoje. Turėjo vieną seserį Vandą. 
Gyvendamas Šiauliuose lankė gimnaziją ir 
pasižymėjo kaip geras sportininkas, daž
nai užimdamas pirmas vietas šokant per 
kartį į aukštį.

Vėliau šeima persikėlė gyventi į Kau
ną, kur Vytautas baigė Kauno 4-ąją gim
naziją. Artėjant frontui Lietuvoje, buvo 
paimtas į vokiečių kariuomenę, kur teko 
kariauti Rytų fronte, aviacijoje. Vėliau 
kaip tankistas traukėsi su vokiečių ka
riuomene gilyn į Vokietiją. Vytautas buvo 
sužeistas ir gana ilgai gydėsi ligoninėje.

Pasibaigus karui Vokietijoje įstojo į 
Pabaltiečių Universitetą Pineberge. Stu
dijuodamas susipažino su lietuvaite stu
dente Laima Migevičiūte, kurią vedė 1947 
metais.

1949 metais kartu su žmona atvyko 
gyventi į Australiją. Neužilgo susilaukė 
dukros Violetos.Vytautas Deikus, kaip ir 
dauguma tuo metu atvykusių lietuvių 
emigrantų, turėjo dirbti įvairius darbus 
pagal pasirašytą sutartį. Vėliau įsikūrė 
Cabramattos priemiestyje, kur pasistatė 
namą. Ilgus metus dirbo Sydnėjaus lietu
vių bendruomenėje, įdėdamas daug jėgų 
ir pastangų. Prisidėjo prie pirmojo sporto 
klubo įsteigimo. Pats dalyvavo įvairiose 
sporto šakose, teko žaisti ir krepšinį Daug 
dirbo su skautais ir įnešė į tą darbą daug 
pagerinimų bei naujovių. Taip pat prisi
dėjo prie Lietuvių Klubo statybos orga
nizavimo Bankstowne. Jam visada rūpėjo 
lietuvybės išlaikymas Australijoje. Dukra 
Violeta puikiai kalba lietuviškai.

Vėliau baigė atominės energetikos 
mokslus ir dirbo skyriaus viršininku 
Lucas Heights.

Išėjęs į užtarnautą poilsį - pensiją, daž
nai leisdavo laisvalaikį žuvaudamas.

Negailestinga ir greita liga pakirto jo 
žmonos Laimutės sveikatą, kuri neilgai 
sirgusi mirė. Po kiek laiko Vytautas vėl 
vedė lietuvaitę Janiną. Išsikėlė gyventi į
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savo naują gražų namą Gosforde. Nors ir 
negyveno Sydnėjuje, bet atsiradus bet ko
kiai progai, atvažiuodavo aplankyti savo 
draugus, visada užsukdavo ir į Lietuvių 
Klubą Bankstowne. Su antrąja žmona 
pragyveno dešimt metų. Vėl užklupus 
negailestingai ligai, Vytautui teko atsisvei
kinti ir su Janina.

Pasilikęs vienas, Vytautas nusprendė vėl 
persikraustyti gyventi į Sydnėjų. Įsikūrė 
netoli Bankstowno Lietuvių Klubo, ku
riame jis buvo dažnas svečias.

Po kelerių metų buvo išrinktas ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirminin
ku. Vytautas noriai ir su dideliu užside
gimu atliko savo darbą. Jam labai rūpėjo 
tolesnis lietuvybės išlaikymas Australijo
je, laikė save lietuviu patriotu. Vytautas 
dirbo ir tuomet, kai sužinojo, kad serga 
nepagydoma liga. Kol jėgos leido, jis da
lyvaudavo visuose susirinkimuose. Jau gu
lėdamas ligoninėje, Vytautas labai pergy
veno, kad visas krūvis ruošiant metinį 
ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimą, 
atiteko Teodorui Rotcui.

Atsisveikiname, Vytautai, su tavimi, 
liekame giliame liūdesyje. Netekome dar 
vieno darbštaus ir atsidavusio lietuvio 
patrioto. Ilsėkis ramybėje. Tavo darbai ir 
šviesūs prisiminimai liks mumyse. K.R.

Mirus

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

šeimoms.
Irena Bagdonavičienė

Mirus

AftA Onai Barzdienei,
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Jūratei Ivinskienei anūkėms Vidai ir 

Marinai bei visiems artimiesiems.
Vida ir Algis Kabailai su šeima

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

Mirus

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

šeimoms.
Marina ir Laurie Cox

A ft A Onai Barzdienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukterims Jūratei Ivinskienei ir Nijolei 

Stehnokienei, sūnui Arvydui Barzdžiui ir jų šeimoms. Liūdime drauge
Stasė, Evaldas Ir Dalius Sagačiai

AftA Onai Barzdienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukterims Jūratei Ivinskienei ir Nijolei 

Stehnokienei bei sūnui Arvydui Barzdžiui su šeimomis ir kartu liūdime
Auna ir Rūta Kudžius

Mūsų Pastogė Nr. 48, 2005.12.07, psl.7

7



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

Norėtume pakviesti norinčius dalyvauti bendroje Kūčių vakarienėje (kaina $15), 
kurią ruoštame 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 Melbourne Apylinkės. Valdybos pirmininkui 
Broniui Zumeriui mob. teL: 0421257 423 arba kultūros renginių koordinatorei 
Nerijai Žemkalnytei mob. tek: 0438 876 693.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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), lašinėčiau 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

Sydnėjaus “Talka” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. gruodžio 3 dienos, “Talka” dirba laikinose patalpose: 
Suite 16, 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

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams
Plotkeles - kalėdaičius galite įsigyti pas Danutę Ankienę. Tel.: 98712524, arba po 

pamaldų gruodžio 11d.
Šv. Kalėdų Mišios vyks gruodžio 25 d. Giedos choras “Daina”. Kviečiame visus ir 

visų religijų tautiečius atšvęsti Kristaus gimimo šventę karta.
Gauta žinia, kad į Australiją atvyksta prelatas Edmundas Putrimas. Lietuvos Vyskupų 

konferencijos delegatas rūpinsis užsienio lietuvių sielovada. Prelatas E. Putrimas Sydnė- 
jeje praves rekolekcijas kovo 11-12 dienomis.

Sekančių metų pamaldų tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau Toliau lietuviams patarnaus 
kum Jonas Stankevičius. Praneša Parapijos Taryba
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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

KALĖDŲ EGLUTĖ
Lietuvių Klubo narių vaikams (iki 12 metų)

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

Lana Stasis - Venckienės patalpose 
D250 - The Ultimate Party Venue 

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“Musų Pastogė” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tel: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dėmesio: “M.P.” redakcija apgailestauja, kad dėl persikraustymo Redakcijos 
telefonai ir internetas neveikė net 5 dienas.

Dalia Doniela, MP redaktorė

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 1 “Mūsų Pastogės” numeris.
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 atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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