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Lietuvos įvykių apžvalga
Seimas pradėjo svarstyti Biudžeto 

įstatymo pataisas
Seimo rudens sesija prasidėjo penkta

dienį, rugsėjo 10 dieną. Pirmajame plena
riniame posėdyje finansų ministras Jonas 
Lionginas pateikė šalies Biudžeto įstaty
mo pataisų projektą. Jame siūloma vals
tybės biudžeto išlaidas sumažinti 450 
milijonų litų, iš jų paprastąsias išlaidas - 
354.6 milijono litų, nepaprastąsias išlai
das - 95.4 milijono litų. Pasak J. Lion
gino, teikiamas projektas yra priverstinė 
priemonė mažinant Rusijos ekonominės 
krizės ir kitų veiksnių neigiamus padari
nius mūsų šalies finansiniai padėčiai. 
Valstybės biudžeto planas numatomas 
6 760 014 000 litų.

Ministras pareiškė tikįs, kad griežtes
nis mokesčių administravimas duos dau
giau įplaukų į iždą ir bus naudingas įvei
kiant pasireiškusį neigiamą Rusijos krizės 
poveikį Lietuvos ekonomikai, nes užtik
rins valstybės įsipareigojimų vykdymą, 
pagerins finansinę drausmę ir taps papil
domu impulsu veiksmingam ekonomi
kos restruktūrizavlmui.

Sesijoje reikės spręsti strateginės 
reikšmės klausimus

Pagrindinės Lietuvos politinės parti
jos pritaria Prezidento Valdo Adamkaus 
pozicijai, kad penktadienį prasidėjusioje 
eilinėje Seimo rudens sesijoje turi būti 
išspręsti kai kurie svarbūs, strateginę 
reikšmę turintys Lietuvos politinio, ekono
minio ir socialinio gyvenimo klausimai.

Tai parlamente atstovaujamų partijų 
vadovai pareiškė Prezidentui ketvirta
dienį Seimo rūmuose įvykusiame pasi
tarime dėl artėjančios sesijos.

Prie svarbiausių busimosios sesijos 
darbų valstybės vadovas priskyrė būtiny
bę taisyti šių metų biudžetą, priimti realis
tinį kitų metų biudžetą, tęsti valdymo re
formą, patvirtinti energetikos strategiją, 
spręsti žemės ūkio problemas, tęsti socia
linės apsaugos reformas. Prezidentas taip 
pat yra už tai, kad Seimas priimtų įstaty
mų projektus, kurie atvers kelią amerikie
čių kompanijos „Williams“ investicijoms 

"į Lietuvos naftos ūkį: „ Tai svarbu kuriant 
Lietuvos ekonominius pagrindus".

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, pradėdamas pirmąjį sesijos plena
rinį posėdį, pažymėjo, kad sprendimai, 
kuriuos netrukus darys Seimas, bus dide
lės politinės svarbos - tai naftos ir degalų 
ūkis, elektros ūkis. „Lietuvos energetikos 
strategija, kuri per ilgai vilkosi lyg iš 
inercijos, tampa valinga politika ir apibrėš 
Lietuvos ateitį“, - sakė V. Landsbergis.

Rainių tragedijos byla atidėta 
aštuoniems mėnesiams

1941-ųjų birželį primenanti Rainių 
tragedijos byla Šiaulių apygardos teisme 
ketvirtadienį atidėta dar aštuoniems mė
nesiams - iki 2000metų gegužės 15 dienos.

Kaltinamajam - 84 metų lietuviui Pet
rei Raslanui, kuris šiuo metu yra Rusijos 
pilietis ir gyvena Maskvos srities Bala- 
šichos mieste, vis neįteikiama kaltinamo
ji išvada bei šaukimas atvykti į teismą. 
Todėl ketvirtadienį nuspręsta pakartoti
nai kreiptis į Teisingumo ministeriją, kad 
ši savo ruožtu pakartotinai kreiptųsi į 
analogišką instituciją Rusijoje. Rusijos 
teisingumo ministerija turėtų įpareigoti 
vieną iš savo šalies teismų įteikti P. Rasla
nui minėtus dokumentus.

P. Raslanas kaltinamas tuo, kad jis, 
dirbdamas sovietų valdžios Valstybės sau
gumo liaudies komisariato Telšių apskri
ties skyriaus viršininku, 1941 metų bir
želio 24 dieną organizavo 76 Telšių kalė
jimo politinių kalinių nužudymą.

Prezidentas V. Adamkus Krymo 
konferencijoje

Lietuvos Prezidentas Valdas Adam
kus nuo penktadienio popietės dalyvauja 
Baltijos ir Juodosios jūrų šalių vadovų 
konferencijoje. Kryme vykstančio foru
mo dalyviai daugiausia dėmesio skiria 
ekonominiam šių regionų bendradarbia
vimui ir nedalomos Europos idėjoms. 
Lietuva, drauge su Ukraina ir Lenkija, yra 
Krymo konferencijos pirmininkė.

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
teigia dar negalįs Baltijos ir Juodosios 
jūrų regionų ryšių vadinti pakankamai 
tvirtais. „Gilioje praeityje jau turėjome 
„gintaro kelią“ ir „šilko kelią". Esutikras, 
kad be palankios muitų ir mokesčių ap
linkos šie keliai niekada nebūtų atsiradę. 
Todėl ir šiandien svarbiausias uždavi
nys - naikinti dirbtinus barjerus prekių ir 
kapitalo judėjimui", - pažymėjo Lietuvos 
vadovas penktadienį Ukrainos Jaltos 
kurorte prasidėjusioje tarptautinėje Kry
mo konferencijoje, kurioje aptariamas 
Baltijos ir Juodosios jūrų regionųbendra- 
darbiavimas ir nedalomos Europos idėjos.

Lietuvos vadovo žodžiais, nepakan
kama transporto infrastruktūra neleidžia 
visapusiškai plėsti tarpusavio ryšių ir 
užtikrinti intensyvų šių regionų bendra- 

-darbiavimą. Kartu Prezidentas pažymėjo 
suprantąs, kad norint skatinti valstybių 
bendradarbiavimą, reikia resursų, kurių 
socialines ir ekonomines reformas vyk
dančiose šalyse trūksta.

Baltijos ir Juodosios jūrų šalių, taip 
pat kai kurių kitų valstybių vadovai po
sėdžiauja rūmuose, kuriuose daugiau nei 
prieš pusę amžiaus JAV, Didžiosios Bri
tanijos ir Sovietų Sąjungos lyderiai spren
dė Europos likimą po karo ir susitarė 
padalyti žemyną į du ideologiškai priešiš
kus blokus.

Atskirai viešbutyje .Jalta“ vyksta de
legacijų narių susitikimas. Šioje kon
ferencijos dalyje vienam iš posėdžių pir
mininkauja Lietuvos susisiekimo minis
tras Rimantas Didžiokas, o užsienio rei
kalų viceministras Algimantas Rimkūnas

skaitys pranešimą kitame posėdyje.
Europos Komisija tikisi daugiau

Briuselyje priėmę ūkio ministrą Eu
genijų Maldeikį, Europos Komisijos pa
reigūnai palankiai įvertino Lietuvos pla
nus iki 2005 metų uždaryti Ignalinos 
atominės elektrinės pirmąjį bloką, bet 
pareiškė ir savo nuomonę apie tai, kada 
turėtų būti uždarytas antrasis blokas. 
Nesaugia šią jėgainę vadinanti Europos 
Komisija mano, kad tai turėtų būti pada
ryta iki 2009 metų pabaigos.

Ūkio ministras kelių Europos Komisi
jos generalinių direktoratų vadovams ir 
kitiems pareigūnams ketvirtadienį pri
statė Lietuvos Vyriausybės patvirtintą at
naujintos Nacionalinės energetikos stra
tegijos projektą, kuriame numatoma, kad 
Ignalinos atominės elektrinės pirmasis 
blokas bus uždarytas iki 2005 metų. Tai 
bus daroma atsižvelgiant į finansinę pa
galbą, su kuria susijusius klausimus ža
dama aptarti gruodžio mėnesį Vilniuje 
numatomoje finansinių donorų konferen
cijoje. Europos Komisija tvirtina esanti 
pasirengusi sukviesti tokią konferenciją, 
kai energetikos strategiją patvirtins Lie
tuvos Seimas.

Ūkio ministras E. Maldeikis yra mi
nėjęs, kad pagal užsienio ir Lietuvos spe
cialistų vertinimus, Ignalinos atominės 
elektrinės pirmojo bloko uždarymo ir at
liekų tvarkymo išlaidos gali būti vertina
mos apie 10 milijardų litų. O investicijos, 
kurios bus reikalingos šalies elektros 
ūkiui modernizuoti iki 2020 metų, suda
rys 2 800 000 000 litų.

R. Paksas ragino Prancūzijos 
verslininkus investuoti

Beveik šimtą Prancūzijos verslo žmo
nių, atstovaujančių didžiausioms kom
panijoms, Lietuvos ministras pirmininkas

Rolandas ^Paksas penktadienį užtikrino 
' - Vyriausybę dedant visits pastangas, kad 

Lietuvoje daugėtų ne funkcionierių, bet 
investuotojų.

Pusryčių forma vykusiame susitikime 
R. Paksas perskaitė pranešimą „Lietuvos 
užsienio ekonominės politikos priorite
tai“. Ekonominės plėtros agentūros direk
toriaus Vytauto Gruodžio pranešimo te
ma buvo „Verslo partnerystės ir investa
vimo Lietuvoje privalumai“.

Savo kalboje R. Paksas apžvelgė Lie
tuvos ir Prancūzijos dvišalius ekonomi
nius ryšius, nurodė privalumus ir mūsų ša
lies patrauklumą užsienio investuotojams.

Statistikos departamento duomeni
mis, balandžio 1 dieną Prancūzijos inves
ticijos Lietuvoje sudarė daugiau kaip 22 
milijonus JAV dolerių. Pirmojo pusmečio 
apyvarta tarp abiejų šalių buvo 160.5 
milijono JAV dolerių, Lietuvos eksportas 
į Prancūziją siekė 72.3 milijono JAV 
dolerių.

Per pastaruosius trejus metus Lietu
vos ir Prancūzijos prekybos apimtys išau
go beveik du su puse karto. Prancūzijos 
prekybos apimtys su Lietuva yra di
džiausios tarp visų Baltijos valstybių.

A. Lileikio byla sustabdyta
Vilniaus apygardos teismas penktadie

nį sustabdė sunkiais karo nusikaltimais 
prieš žydus kaltinamo lietuvio Aleksan
dro Lileikio baudžiamąją bylą. 92 metų 
teisiamasis sunkiai serga ir nuo praėjusio 
lapkričio, kai posėdžio metu ištiktą ste
nokardijos priepuolio jį teko išgabenti į 
ligoninę, nebepasirodė teisme. Ilgą A. 
Lileikio ligų sąrašą patvirtino keturios 
teismo medicinos ekspertizės. Trys iŠ jų 
nurodė, kad dalyvavimas teismo posė
džiuose gali būti pavojingas gyvybei. Pa
sak teismo nutarties, A. Lileikio bau-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
džiamoji byla sustabdoma iki to momen
to, kol, pasikeitus aplinkybėms, išnyks 
įstatymais numatytas jos sustabdymo 
pagrindas.

Advokato Algirdo Matuizos teigimu, 
šis sprendimas palieka teorinę galimybę 
bet kada atnaujinti A. Lileikio bylą, juo
lab, kad dalyvauti joje norėtų ir pats savo 
kaltę neigiantis teisiamasis. Tačiau prak
tiškai tai beveikneįmanoma,nes A. Lileikio 
ligos yra nepagydomos ir progresuoja.

Generalinės prokuratūros duomeni
mis, A. Lileikis nuo 1941 metų rugpjūčio 
iki 1944 metų liepos mėnesio, dirbdamas 
Lietuvos saugumo policijos Vilniaus apy
gardos viršininku ir vykdydamas oku
pacinės nacių valdžios valią, raštu nurodė 
fiziškai sunaikinti kai kuriuos Vilniaus 
sunkiųjų darbų kalėjime laikytus Lietu
vos žydus. Kaip manoma, savo parašais 
jis pasmerkė myriop 75 žydų tautybės 
asmenis, iš kurių tik vienas išvengė su
šaudymo.

Lietuvos ir Latvijos vadovai 
neabejoja dėl jūros sienos sutarties

Nepaisant to, kad Latvijos Seimo ko
misija antradienį nepritarė jūros sienos 
sutarčiai su Lietuva, Lietuvos ir Latvijos 
prezidentai pareiškė tikintys, kad ji bus 
sėkmingai ratifikuota abiejų šalių par
lamentuose. Apie tai Lietuvos Preziden
tas Valdas Adamkus ir Latvijos vadovė 
Vaira Vykė-Freiberga pareiškė antradienį 
po susitikimo Vilniuje surengtoje spau
dos konferencijoje.

Prieš pat V. Adamkaus ir V. Vykės- 
Freibergos susitikimą iš Rygos buvo gau
tas pranešimas apie tai, kad Latvijos Sei
mo ūkio, aplinkos, agrarinės ir regioninės, 
politikos komisijai pritrūko vieno balso, 
liepos mėnesį pasirašytos jūros sienos su
tarties patvirtinimui. Komisijai pateiktose 
ekspertų išvadose teigiama, kad sutartis 
neatitinka Latvijos valstybės interesų.

Jūros sienos sutarties pasirašymą V. 
Vykė-Freiberga pavadino itin svarbiu 
įvykiu dvišaliuose Lietuvos ir Latvijos 
santykiuose: „ Tai įrodo, kad mes galime 
siekti kompromisų. Jeigu negalėtume, 
kaipgi mes keltume savo valstybių kan
didatūras į dideles ir įtakingas tarptauti
nes organizacijas, kurvisuometreikia ieš
koti kompromisų?" Latvijos vadovė pri
dūrė tikinti, kad Latvijos Seimo komisi
jos sprendimas netaps kliūtimi „plėtoti 
gerus kaimyninius, broliškus santykius 
su Lietuva“.

V. Adamkus, paprašytas pakomen
tuoti penkerius metus rengtos jūros sienos 
sutarties ratifikavimo galimybes, pareiš
kė tikįs, kad ji bus lengvai patvirtinta Lie
tuvos Seime. Prezidentas ketina penk
tadienį prasidedančios plenarinės sesijos 
pradžioje teikti Seimui ratifikuoti šią su
tartį.

Pirminės sutartys su „Williams“ 
vėl atidėtos

Artimiausią ketvirtadienį Lietuvos ir 
JAV kompanijos „Williams“ atstovai ne
pasirašys, kaip buvo planuota, pirminių 
sutarčių dėl amerikiečių investicijų į 
.Mažeikių naftos“ koncerną. Antradienį 
Ūkio ministerija informavo, kad Lietuvos 
Vyriausybės ir „Williams International“ 
derybų grupių sutarimu sutarties pasi
rašymas ir akcijų pardavimas numato
mas rugsėjo 30 dieną - po to, kai Seime 
bus priimti numatyti įstatymų pakeitimai.

„Williams International“ pradžioje 
planuoja įsigyti 33% „Mažeikių naftos“ 
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akcijų bei perimti bendrovės valdymo 
kontrolę. Amerikiečiai pirks naują .Ma
žeikių naftos“ emisiją - už pusę jos akcijų 
sumokės 75 mln. JAV dolerių, už likusią 
duos Vyriausybei 75 mln. JAV dolerių 
vertės vekselį, taip pat paskolins 75 mln. 
JAV dolerių naftos koncernui.

Ministras užtikrina, kad 
valdininkų mažės

Valdymo reformų ir savivaldybių rei
kalų ministras Sigitas Kaktys mano, kad 
Lietuvos valdininkų skaičius per šiuos ir 
kitus metus galėtų būti sumažintas 5%. 
Jo duomenimis, dabar Lietuvoje yra 18 
tūkstančių valdininkų. Pasak S. Kakčio, 
atlyginimus planuojama mažinti 6 800 
valstybės tarnautojų. Ministras sakė, kad 
mažesnius atlyginimus gaus apie 3 000 
Valstybės mokesčių inspekcijos, apie 
2 700 muitinės darbuotojų, apie 900 Vi
daus reikalų ministerijos valdininkų.

S. Kakčio teigimu, tai leis sutaupyti 
per mėnesį apie 280 000 litų. Šias lėšas 
žadama panaudoti tiems valstybės tar
nautojams, kurių atlyginimai yra nuo 800 
iki 1200 litų. Ministras tikisi, kad atlygini
mų sureguliavimas padės pasiekti kva
lifikuotesnės, stabilesnės valstybės tar
nybos darbą.

Seimo pirmininkas aiškina 
žemės grąžinimą

Seimo pirmininkas per atstovę spau
dai neigia žiniasklaidoje pasirodžiusius 
pranešimus,esą Vytautas Landsbergiskaip 
aukštas pareigūnas itin greitai atgavo iš 
savo tėvopaveldėtąžemę. Pranešime spau
dai pateikiama nuosavybės susigrąžini
mo istorija, užtrukusi septynerius metus.

Seimo pinntninko tėvas, architektas 
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis 1992 
metais paprašė grąžinti jam priklausančią 
žemę Kauno rajone, Gaižėnų kaime. Jau 
po architekto mirties Kauno apskrities 
valdytojo administracijos 1996 metų sau
sio 12 dienos sprendimu ši žemė, nors ne 
visa, grąžintapaveldėtojuiVytautui Lands
bergiui, tuometiniam Seimo nariui opo
zicijoje, o šiuo meta - Seimo pirmininkui. 
Tuo sprendimu, 4.26 ha žemės grąžinta 
kaip kompensacija mišku - teisė atsiimti 
kitoje vietoje. Paveldėtojo teisės į grąži
namą žemę ir kompensaciją mišku pa
žymėjimas išduotas V. Landsbergiui 1996 
metų balandžio 5 dieną, t.y. valdžioje 
tebeesant LDDP. Kai reikėjo konkreti
zuoti ir užbaigti šį atsiskaitymą dėl nuo
savybės, V. Landsbergis paprašė ne
dirbamos žemės (miško) Vilniaus rajone. 
Sprendimas padarytas ir galutinis nuo
savybės dokumentas įregistruotas 1999 
metų liepos 28 dieną. „Visą septynerių 
metų istoriją dabar kai kas vadina itin 
skubiu grąžinimu“, - sakoma Lietuvos 
Seimo pirmininko atstovės spaudai pra
nešime.

ŽINIOS TRUMPAI
* Naujosios Seimo rudens sesijos iš
vakarėse būsimus darbus su frakcijų va
dovais ketvirtadienį aptarė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis. Jis teigė 
norėjęs paskatinti kolegas iš įvairių frak
cijų vieningiau ir solidariau veikti Seime, 
priimant įstatymų pakeitimus, susijusius 
su „Williams“ investicijomis į Lietuvos 
naftos ūkį.
* Daugiau nei 70% Lietuvos gyven
tojų norėtų, kad šalis grįžtų į antrąją laiko 
juostą, buvusią iki praėjusių metų pava
sario. Viešosios nuomonės tyrimų ben
drovės „Vilmorus“ duomenys rodo, kad 
prie „senojo laiko“ nenorėtų grįžti 17.9% 
apklaustųjų, o 10.9% nuomonės šiuo 
klausimu neturi.

mpai is visur
Izraelis yra pasirašęs Jungtinių Tautų 

sutartis, draudžiančias kankinti tardomus 
asmenis, bet Izraelio saugumo policija 
(Šin Bet) apeidavo draudimą, tvirtinda
ma, kad kai kurie tardymo metodai nėra 
kankinimas. Rugsėjo 6 dieną Izraelio 
aukščiausias teismas, Izraelio žmogaus 
teisių organizacijų prašymu uždraudė 
policijai kankinti tardomus suimtuosius, 

I įtariamus teroristinių veiksmų planavi- 
|rnu, specifiniai uždrausdamas įvairius 
kankinimo būdus.

Rugsėjo 7 dieną stiprus žemės dre
bėjimas sukrėtė Graikijos sostinę Atėnus. 
Drebėjimo epicentras buvo nustatytas 
esąs 20 km į šiaurę nuo Atėnų. Žuvo bent 
115 žmonių, daug sužeistų.

Rusų kariniai daliniai tebekovoja su 
musulmonais sukilėliais Dagestane. Nuo 
bombardavimo žūva daug sukilėlių, bet 
rasai kenčia nuo musulmonų vykdomų 
pastatų sprogdinimų. Rugsėjo 6 dieną 
centriniame Dagestane susprogdintas 5 
aukštų pastatas, kuriame gyveno rasų 
kariškiai. Žuvo 38 asmenys, 118 sužeistų. 
Maskvoje rugsėjo 9 dieną susprogdin
tame pastate žuvo 94 žmonės, kitas, 
sprogimas, įvykdytas rugsėjo 13 dieną, 
pareikalavo virš 30 gyvybių.

Rugsėjo 9 dieną Izraelio vyriausybė 
paleido 199 kalinamų palestiniečių, vos 
tik parlamentas patvirtino vėliausią susi
tarimą atnaujinti Wye sutartį su palesti
niečiais.

. ■ Rugsėjo U dieną-St.. Vincento ligoni
nėje Sydney mirė 74 metų australų tele
vizijos populiarus artistas Bobby Limb.

New York miestas kovoja prieš uodų 
antplūdį, padažnėjus uodų sukelto sme
genų uždegimo susirgimams. Lėktuvai 
purškia virš miesto uodus naikinančius 
chemikalus.

D. Britanijoje išaiškinta viena iš 
svarbiausių KGB agenčių - Mrs. Melita 
Norwood, buvusi britų branduolinės tech
nologijos tyrinėjimų organizacijos „Non- 
Ferrous Metals Research Association“ 
sekretorė, sovietų užverbuota 1937 me
tais. Ji 40 metų kruopščiai perdavinėjo 
visas atomines paslaptis sovietams. Da
bar ji yra 87 metų amžiaus. Nėra aišku, ar 
jai bus iškelta byla.

Jos vaidmuo paaiškėjo tyrinėjant KGB

* Į Kosovą jau išvyko lietuvių taik- 
darių vadas, o daugiau nei po savaitės ten 
pat ketina vykti ir visas dalinys. Lietuvių 
dalinį sudaro 30 savanoriškai į misiją 
vykstančių kariškių iš Vytauto Didžiojo 
atskirojo jėgerių bataliono, esančio Kau
ne. NATO vadovaujamose taikdariškose 
pajėgose lietuviai tarnaus prisijungę prie 
Lenkijos bataliono.
* NATO būstinėje Briuselyje prista
tyta Lietuvos pasirengimo narystei al
janse programa. Šį Vyriausybės patvir
tintą dokumentą Lietuvos ambasadorius 
prie NATO Linas Linkevičius trečiadienį 
įteikė NATO generalinio sekretoriaus pa
dėjėjui politikos klausimais ambasado
riui Klaus Peter Klaiber. NATO atstovas 

archyvaro Vasilij Mitrochin britams per
duotus slaptus dokumentus. Dokumen
tuose yra žinių apie kitus 13 sovietų agen
tų D. Britanijoje.

Visą savaitę pasaulio dėmesyje buvo 
įvykiai Rytų Timore, pro-Indonezijos mi
licijai miestuose plėšiant, deginant ir žu
dant nepriklausomybės šalininkus. Žudo
mi katalikų kunigai, vienuolės, žmogaus 
teisių organizacijų nariai, šimtais žudo
mi žmonės.

Rugsėjo 7 dieną australams pasisekė 
slapta iš Bacao į Darviną atskraidinti ka
talikų primą. Dili vyskupą Belo. Baucan 

■ katalikų vyskupas, milicijos perdurtas, sle
piasi kalnuose. Nužudytas Dili skyriaus 
Caritas direktorius kun.FranciscoBarreto.

Rugsėjo 9 dieną Indonezijos lyderiai 
pirmą kartą pripažino, kad žudynėse da
lyvauja „neklusnūs“ kariuomenės ele
mentai. Pasaulio opinijai, Jungtinių Tauri; 
organizacijai, Saugumo Tarybai spau
džiant į R. Timorą įsileisti tarptautinius 
dalinius, dar rugsėjo 10 dieną Indonezijos 
kariuomenės vadas gen. Wiranto ir kiti 
generolai grasė prezidentui dr. Habibie 
kariuomenės sankcijomis, jei šis sutiktų, 
su Jungtinių Tautų reikalavimais.

Rugsėjo 12 dieną politinių ir eko
nominių sankcijų verčiamas, Indonezijos 
prezidentas dr. Habibie sutiko įsileisti 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo karines 
pajėgas į Rytų Timorą.

JAV nutraukė karinius ryšius su In
donezija, kad parodyti pasipiktinimą In- 
donezųkariuomenėsorkestruotiems smur
to veiksmams RytųTimore. JungtiniųTau- 
tų žmogaus teisių komisijonierė Mary 
Robinson reikalauja žudynių organizato
rius išaiškinti ir atiduoti teisti Tarptauti
niam Karo Nusikaltimų Tribunolui.

Australijos min. pirmininkas John 
Howard įkalbino virš 10 valstybių prisi- ' 
dėti prie taikos palaikymo dalinių Rytų 
Timore, jų tarpe ir JAV, kuri pradžioje 
bandė atsikalbinėti. Australija žada prisi
dėti prie šių dalinių su 4500 karių.

Indonezijoje vyksta išsišokimų prieš 
Australijos ambasadą, konsulatus, agen
tūras dėl tvirtos australų reakcijos į Rytų 
Timoro žudynes. Surabaya mieste minia 
įsiveržė į Vakarinės Australijos prekybos 
atstovybės įstaigą ir sudaužė kompiute
rius bei įrengimus.

Paruošė Vytautas Patašius

pažymėjo, kad Lietuva pirmoji iš devynių 
kandidačių pateikė nacionalinę programą, 
tuo pradėdama naują konsultacijų dėl 
narystės etapą.
* Penktadienį prasidėjo Seimo ru
dens sesija. Pagal Konstituciją ji turi baig
tis gruodžio 23 dieną. Pirmajame rudens 
sesijos posėdyje prisiekė naujas Seimo, 
narys, konservatorius Kęstutis Jakelis. 
Seimui taip pat pateiktos ratifikuoti Lie
tuvos ir Rusijos sienos bei išskirtinės eko
nominės zonos ir kontinentinio šelfo atri
bojimo Baltijos jūroje sutartys. Šiuos do
kumentas 1997 metų spalio 24 d. Mask
voje pasirašė Lietuvos ir Rusijos valsty
bių vadovai.

Nukelta į 3 psl.
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Atkelta iš 2 psl.
* Penktadienio rytą netoli Seimo rū
mų grupelė visuomeninių organizacijų 
atstovų pradėjo įspėjamąją bado akciją 
dėl sovietmečio skulptūrų Grūto parke. 
Partizanų, politinių kalinių ir temtinių 
atstovai iškėlė plakatą, reikalaujantį Sei
mo nedelsiant iš Dzūkijos žemės išvežti 
komunistinių budelių ir kolaborantų sta
tulas, taip pat buvo demonstruojamos krei
pimųsi į įvairias instancijas kopijos, iš 
spaudos leidinių iškarpos.
* Naujasis Lietuvos ambasadorius 
Europos Taryboje Rokas Bernotas savo 
paskyrimo laišką įteikė šios organizaci
jos generaliniam sekretoriui Walter 
Schwimmer. Strasbūre vykusiame susiti
kime Lietuvos diplomatas pažymėjo ži
nąs apie tai, jog naujasis Europos Tarybos 
vadovas yra palankiai nusiteikęs Baltijos 
šalių atžvilgiu.
* Švedijoje, Karlskronos mieste, 
vykstančioje tradicinėje Baltijos taikos 
savaitėje kadenciją baigusiam Lietuvos 
prezidentui Algirdui Brazauskui ket
virtadienį bus įteikta Baltijos taikos pre
mija. Ji paskirta už svarų įnašą į tai, kad 
prezidentas stiprino Lietuvos nepriklau
somybę, santykius tarp kaimyninių Bal
tijos jūros regiono valstybių, taip pat - ir 
Rusijos. Baltijos taikos premija įsteigta 
1996 metais. Pirmasis šiuo apdovanojimu 
pagerbtas Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa.
* Lietuvos Vyriausybė patvirtino 
ketinimus užmegzti diplomatinius san
tykius su Salvadoro Respublika, Centri
nės Amerikos valstybe. Taip siekiama 
užsitikrinti dar vienos šalies paramą, kai 
Lietuva mėgins tapti Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos nenuolatine nare. Lietuva 
savo kandidatūrą ketina kelti 2004-2005 
metų kadencijai. Rinkimai vyks 2003 
metais. Ministrų kabinetas trečiadienį 
nutarė Lietuvos ambasadoriui Pietų Ame
rikoje Vytautui Antanui Dambravai suteik
ti įgaliojimus pasirašyti protokolą, ku
riuo būtų užmegzti diplomatiniai santy
kiai su Salvadoru.

* Vyriausybė sutiko išduoti licenciją 
Norvegijos vadybos instituto Kaune stei
giamai Tarptautinei aukštajai vadybos 
mokyklai. Tai bus pirmoji Lietuvoje ne
valstybinė aukštoji mokykla, kurią valdys 
tarptautinis konsorciumas.

* Prezidento žmonos Almos Adam
kienės labdaros fondas parūpino indų 
ploviklių daugeliui Lietuvos kaimiškų 
vidurinių mokyklų ir beveik visoms inter
natinėms bei specialiosioms mokymo 
įstaigoms. Iš visų Lietuvoje veikiančių 
bendrojo lavinimo įstaigų A. Adamkienės 
fondas parinko labiausiai socialiai remti
nas ir turinčias didesnes mokinių valgyk
las, kurioms buvo skirtos indų plovimo 
priemonės. Bendra labdaros vertė- 
105 000 litų (per 26 000 JAV dolerių).

* Vilniaus aukštesniojoje elektro
nikos mokykloje atidaryta šiuolaikinė 
mechatronikos laboratorija. Jos įrengi
mais naudosis kai kurių Elektronikos mo
kyklos specialybių studentai, taip pat 
elektroninių specialybių gamybininkai, 
kuriems mokykla rengia tobulinimo kur
sus. Šiuolaikinėje laboratorijoje galima 
mokytis kompiuterinėmis programomis' 
valdyti įvairius mechanikos procesus. 
Laboratoriją įrengti padėjo olandų firma 
„Festo“. Įrengimo darbai kainavo dau
giau kaip 400 000 litų.

* Kanadoje, Monktono mieste savait
galį vykusiameTarptautinėsfrankofonijos 
organizacijos viršūnių susitikime Lietuva

Jį redaguoja Vytautas Opulskis. Kol kas 
nežinoma, kiek egzempliorių bus at
spausdinta, bet leidinys bus brangi ir įdo- 

Artėja choro ’’Lituania” jubiliejus mi n,edžiaga Adelaidej lietuviams ir

"Lituania" choro koncertas, įvykęs 1974 m. spalio 5 dieną Lietuvių Namuose, Adelaidėje, švenčiant 25 metų jubiliejų. 
Kairėje: chorą sveikina tuometinis ALB Kultūros Tarybos pirmininkas Viktoras Baltutis. Dešinėje: choro dirigentė Ge
novaitė Vasiliauskienė. __________________________________________________________________________

Visos lietuvių organizacijos, kurios 
savo veiklą pradėjo tik mums atvykus į šį 
kraštą, švenčia savo 50 metų veiklos ju
biliejus. Žinoma, ne visos jos ištvėrė tiek 
metų. Ne viena organizacija dėl vienų ar 
kitų priežasčių savo amžių baigė anks
čiau. Stipriausi ir gausiausi meno viene
tai yra lietuvių chorai. Nors ir jie pergy
vena krizes, bet dainos mylėtojai, sutel
kę visas jėgas, vėl atsigauna ir tęsia lie
tuviškos dainos skambėjimą savo meti
niuose koncertuose, minėjimuose ir ki
tuose renginiuose.

Šiais metais Adelaidės lietuvių cho
ras „Lituania“ švenčia 50 metų veiklos 
jubiliejų. Choras šiam jubiliejui rimtai 
ruošiasi, repetuoja net po trejetą valandų 
savaitėje. Kviečiami visi, buvę ir norį lie

kami su Čekija ir Slovėnija oficialiai pri
imtos į šią organizaciją stebėtojų teisė
mis. Frankofonijos organizacija siekia 
populiarinti prancūzų kalbą ir kultūrą. 
Svarbiausi jos uždaviniai - skatinti dia
logą tarp pasaulio tautų ir kultūrų, plėtoti 
demokratiją, stiprinti bendradarbiavimą.

* Pirmuosius Naujosios Akmenės 
maldos namus šeštadienį pašventino Tel
šių vyskupas Antanas Vaičius. Naujoje 
bažnyčioje pirmąsias šventas Mišias 
koncelebravo Telšių vyskupas A. Vaičius 
su aplinkinių parapijų kunigais. Po šven
tinimo iškilmių ir šventų Mišių para
pijiečiams teiktas Sutvirtinimo sakra
mentas. Naujoji Akmenė - jaunas Lietu
vos miestas, neseniai šventęs savo įsikū
rimo penkiasdešimtmetį. Naujosios Akme
nės parapija įkurta tik 1989 metais. Tuo 
pat metu pradėta ir bažnyčios statyba. 
Modernios architektūros bažnyčia iškilo 
pačiame miesto centre.

* Eidamas 70-uosius metus, mgsėjo 
3 dieną Vilniuje staiga mirė žymus 
mokslininkas, chemikas, aktyvus „San
taros-Šviesos“ federacijos ir „Metmenų“ 
žurnalo redkolegijos narys, „Mokslo ži
nių“ žurnalo vyriausiasis redaktorius 
Donatas Šatas. Jis gyveno Jungtinėse 
Valstijose, baigė Ilinojaus universitetą, 
išleido 9 mokslines knygas. Į Vilnių buvo 
atvykęs aplankyti giminių kapų, kur ir 
pats netikėtai atgulė pirmadienį. D. Šatas 
buvo Lietuvos Prezidento Valdo Adam
kaus geras pažįstamas, todėl jis pareiškė 
nuoširdžią užuojautą velionio artimie- 
sicms.

Spaudai paruošė J. Rūbas 

tuvišką dainą populiarinti, stoti į „Litua
nia“ choro eiles, kad jubiliejiniame kon
certe, kuris įvyks š. m. spalio 3 dieną Lie
tuvių Namuose, lietuviška daina galingai 
skambėtų.

„Lituania“ choro istoriją parašys ko

respondentai po jubiliejinės šventės, todėl 
šioje trumpoje korespondencijoje noriu 
tik paraginti, kad visi, kuriems brangi 
lietuviška daina, apsilankytų į jubiliejinį 
koncertą, paremtų choristų pastangas 
lietuviškos dainos skambėjimo išlaikyme.

Jubiliejaus proga ruošiamas leidinys.

Ar siųsti pinigus laiškuose?
Red. Norėdami paremti saviškius Lie
tuvoje, išeiviai kartais į laiškus [deda 
vieną kitą savo šalies banknotą. Apie to
kią laiškų likimą girdėti įvairių istorijų, 
dažniausiai liūdnų. Šiuo reikalu pasido
mėjo kaunietė žurnalistė Daiva Červo- 
kienė, kurios rašinį „Kauno dienoje" čia 
perspausdiname sutrumpintai mūsų skai
tytojų informacijai.

* * *
Laiškas ar siuntinys paprastai pra

džiugina. Ar dažnai jie sukelia neigiamas 
emocijas? Deja, tai būna džniausiai prieš 
didžiąsias metų šventes. Šįkart prabilti 
apie tai paskatino kaunietė Helena Tau- 
janskienė. Neseniai ji iš Vokietijoje gyve
nančių giminių gavo sveikinimą gim
tadienio proga. Laiške buvo parašyta, kad 
siunčiama ir pinigų. Deja, vietoj jų mote
ris gavo Vilniaus teritorinės muitinės vir
šininko pavaduotojo surašytą protokolą 
dėl 300 markių konfiskavimo. „Abu 
esam seni, iš pensijų nepragyvenam. Ne
gi moralu mus apiplėšti? Jeigu pinigų 
siųsti paštu neleidžiama, tai negi galima 
juos pavogti? Konfiskavimas - tai vagys
tė. Bent būtų pinigai grąžinami siuntė
jui", -liejo nuoskaudą H. Taujanskienė.

„Daugiausia daiktų ir pinigų konfis
kuojama gruodį", - taip sakė LR Muiti
nės departamento Vilniaus teritorinės 
muitinės viršininko pavaduotojas A. Bra
ziūnas. Jis priminė 1996 metų gegužės 
mėnesį patvirtintas Pašto siuntų patikri
nimo taisykles, pagal kurias pinigai ir 
buvo konfiskuoti. Paprastomis pašto 
siuntomis draudžiama siųsti kelionės če
kius, vekselius bei tauriuosius metalus, 
bižuteriją, juvelyrinius dirbinius, kurie 
sveria daugiau negu 50 gramų. Netrum
pas sąrašas daiktų, kurių apskritai nega
lima siųsti pašni. Tai visų pirma šalies ir 

visiems, kurie myli lietuvišką dainą.
Per 50 gyvavimo metų chorui vado

vavo keletas dirigentų ir choro pajėgu
mas svyravo, nes dainininkų skaičius 
nebuvo pastovus. Vyresniesiems pasi
traukus, ne visas jų gretas užpildė jau
nesnieji. Dirigentams ir choro adminis
tratoriams bei visiems choristams ne kartą 
teko rimtai susirūpinti, kad choro eilės 
vėl pasipildytų dainininkais. Visi ade- 
laidiškiai kviečiami apsilankyti į šį jubi
liejinį koncertą.

V. B.

užsienio valiuta, ginklai, degiosios ir 
sprogstamosios medžiagos, narkotikai.

Regis, tai visi puikiai žinome. Tačiau 
menj gale, kai siuntų pagausėja ir jau 
pakvimpa šventėmis, nenorinčių paklusti 
muitinės taisyklėms padaugėja. A. Bra
ziūnas sakė, kad dažnai tenka konfis
kuoti tauriųjų- gėrimų butelius. Prieš 
šventes laiškuose ir siuntose dažniau ap
tinkama ir pinigų. Kitu laiku įdedamos 
kelios dešimtinės, o artėjant šventėms, 
dažniau puikuojasi šimtiniai banknotai.

Vilniaus muitinės pareigūnas A. Bra
ziūnas ir juridinio skyriaus viršininkė V. 
Marčiulionienė neslėpė, kad dažnai mato 
siuntų gavėjų ašaras ir girdi priekaištus, 
užgauliojimus. Sulaukė net grasinančių 
laiški). „Jeigu žmonės laikytųsi taisyk
lių, problemų nekiltų", - sakė muitinės 
juridinio skyriaus darbuotojos. Jos pabrė
žė, kad įstatymus reikia vykdyti, o ne 
svarstyti, ar jie tobuli, ar ne. Muitinės 
darbuotojos priminė, kad jei siuntėjo 
užpildytoje deklaracijoje valiuta buvo 
deklaruota, ji jam grąžinama paštu. Kon
fiskuojama tik deklaracijoje neįrašyta ar 
laiške siųsta valiuta. Pagal tarptautines 
taisykles laiškas-tikpranešimas, siunčia
mas voke su pašto ženklais.

A. Braziūnas ir V. Marčiulionienė sa
kė, kad dažnai ir jiems atrodo nehuma
niška konfiskuoti į skurstantį kraštą siun
čiamą valiutą. Kalbėdami su tokių siuntų 
gavėjais, jie dažnai įsitikina, kad kon
fiskuojami maistui ir vaistams siunčiami 
pinigai. Kas galėtų inicijuoti pašto taisyk
lių pakeitimus? Tačiau vargu ar tokios 
pastangos duotų rezultatą. Paremti bičiu
lius ar giminaičius galima kitaip: iš 8 ša
lių pinigus galima siųsti pašto perlaido
mis, iš visų - per bankus.
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Tikros meilės Vilniaus rūmams

Žemaitijos padangėje neįveikia nei laikas, nei atstumas

Danutė Baltutienė - "M.P." bendra- 
darbė Žemaitijoje________________

Taip ir prabėgo septintoji vasara ma
no gimtinėje Smilgiuose, atokiame Že
maitijos kampelyje, prie Žarėnų vingiuo
to ir kalvoto žvyrkelio.

Pavasaris šiais metais buvo šaltas ir 
klastingas. Nuskynė veik visus gausiai su
žydusius serbentų žiedelius - o jų turiu 
500 krūmų. Nebus šiemet gardžių uogie
nių, saldaus vyno ir trauktinės, kuri verčia 
iš kojų. Tačiau mes, uogų augintojai, ne- 
nuleidžiame rankų - buriamės į asocia
ciją. Susiradau kito meto derliui (tikiu 
toks bus, nes be vilties neišgyvensi) uogų 
perdirbimo cechą Lauksodoje, netoli Tel
šių. Žada supirkti visas mano būsimas 
uogas.

Po šalto pavasario sekė sausa, karšta 
vasara, kuri padarė daug žalos Lietuvos 
ūkininkams. Javų derlius per pus mažes
nis nei praeitais metais, net bulvės men
kutės užaugo, ypač Aukštaitijoje, kur 
sausra tęsėsi ištisus du mėnesius. Bet ir 
Dzūkijoje ne kokie reikalai: grikiai men
kai užderėjo, o grybai labai nenoriai len
da iš po samanų. Reikės ir jiems suveržti 
diržus.

Ūkininko gyvenimas tikrai nelengvas. 
Produkcijos kainos krito, o kuro kaina ky
la kas savaitę. Pienininkystė šiuo metu 
tiek nepelninga, kad visi mažieji ūkinin
kai, kurie augina po porą karvučių, bando 
jomis nusikratyti, nes ir pašaro mažai 
paruošta šiai žiemai. O pieno supirkimo 
kainos nei iš tolo nepadengia išlaidų.

Ir aš neseniai pardaviau tris dailutes 
pieningas karvutes. Prieš du metus, kada 
pieno supirkimo kainos buvo kiek di
desnės, būčiau gavusi po 2 000 litų už 
vieną. Dabar begavau 3 200 litų už visas 
tris. Ir džiaugiuosi jas greitai pardavusi, 
nes galvijams paklausos nėra.

Valdžia kalba apie deficitinį biudžetą. 
Žada atleisti daug valdininkų, kitiems 
nuims visokias premijas. O kur tie atleis
tieji dings? Lėks pas savo močiutes į 
kaimą mėsytės ir bulvelių prašyti!..

Neperseniausiai atvažiavo toks man- 
druolis iš Telšių. Sako, kurkime stručių 
ūkį, žemės daug turi ir tvartai dideli. Aš 
pagalvojau, kad tam žmogui galvoje 
trūksta. Vieno stručio kaina tarp 2 000- 
4 000 litų. Vieno kiaušinio kaina - 500 li
tų. Nei mėsai, nei kiaušiniams rinkos 
Lietuvoje nėra. Augina juos turtuoliai 
kaip prabangos ženklą. Aš tai kompani
jai nepriklausau...

Ne, aš stručių tikrai neauginsiu, el
nius ir stirnas - galbūt. Prie Palangos gy-. 
vena vienas buvęs laivo kapitonas. Dide
liame poligone augina 100 elnių. Mačiau 
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jų didelę šeimyną, besiganančią tarp krū
mų. Smilgių miškuose yra tauriųjų elnių, 
stirnų ir vienas kitas briedis. Reikia tik 
aptvarą pasistatyti ir pradėti juos šerti 
šienu bei grūdais, ir dar pasistatyti bokštą 
prie miško. Tikrai būtų ne pro šalį šitoks 
projektas.

Savo ūkyje, šalia telyčių, poros kar
vių, plikakaklių vištų, pentardų, kalakutų 
ir vieno vienišo antino, auginu tris ožkas 
ir du vaikus. Vaikai melžia ožkas. Ožkos 
duoda daug gardaus pienuko, kurį gerti 
sveika. Visi esame laimingi. Vaikai su 
manim pluša laukuose nuo ryto iki vaka
ro - ravėjame, laistome, sodiname, rau
name. O kai pavargstame - einame į miš
ką. Ten yra ne tik stirnų ir elnių, bet ir 
vilkų bei šėmų. Tik mažai grybų. Grįžda
mi užsukame pas kaimynus obuolių ir 
kriaušių prisiskinti. Vakarais mokinamės 
angliškai ir vedame meditacijas. Medita
cija vaikams patinka, nes uždegame žva
kę, o kartais ir smilkalų lazdelę. Visi 
galvojame gražias mintis. O vėliau būna 
ataskaita apie dienos įvykius.

Šią vasarą buvau pasiėmusi keturis 
vaikus iš vaikų globos namų. Porą iš Tel
šių ir kitus du iš Plungės. Vasaros bėgyje 
apsisprendžiau du iš jų pasiimti laikinai 
globai (foster parenting).

Penkiolikmetė Jurga eis į 9 klasę, 
Žlibinų pagrindinėje, o Rolandas pradės 
8 klasę. Jam irgi 15 metų. Rolandas yra 
mano krikšto sūnus. Aš su juo susipažinau 
prieš tris metus Plungės vaikų globos na
muose. Nors Rolandas augo vaikų na
muose nuo pat kūdikystės dienų, buvo 
pakrikštytas tik sulaukęs trylikos metų. 
Prieš keletą metų, kai krikštijo kitus vai
kus, jam buvo pasakyta: „Tu per daug 
išdykęs, tavęs nekrikštysime“. Dokumen
tai rodo, kad jo tėvas yra rusų pilietis. 
Kur jis šiandien, niekas nežino. Jo motina, 
pagimdžiusi vienuoliką vaikų ir visus 
palikusi ligoninėje, irgi dingo be žinios. 
Rolandas nebendrauja su savo broliais k 
seserimis. Kai kurie iš jų jau sukūre savo 
šeimas. Ne vienas jų vaikas taipogi atsi
dūrė valstybės globoje. Visi šie faktai yra 
surinkti Rolando byloje.

Rolandas labai mėgsta ūkio darbus: 
melžia ožkas ir karves, šeria vištas ir ka
lakutus. Labai džiaugiasi, kad jam pasi
sekė ištrūkti iš „vaiknamio“. Ten dėl sa
vo lėto būdo buvo engiamas k stumdo
mas. Vaikų namuose visi turi savo vietą. 
Stiprieji engia silpnesniuosius. Kai po 
vasaros atostogų jam reikėdavo grįžti į 
vaikų namus, Rolandas bėgdavo slėptis į 
rūsį k ilgai verkdavo.

Jurga - graži, lieknutė, šviesiaplaukė. 
Linksmos prigimties. Nuolat šypsosi. O 
jos praeitis gana tragiška. Motina mirė 
vėžiu prieš devynerius metus, palikusi 
mažametę mergaitę girtuoklio tėvo glo
boje. Šis, norėdamas pabėgti nuo jam 
iškeltos kriminalinės bylos, ėmė ir pasi
korė. Kurį laiką ją globojo močiutė, lin
kusi daugiau prie butelio, negu prie 
mergaitės priežiūros. Pagaliau anūkės 
priežiūra pasidarė per didelė našta - 
apkaltino Jurgitą vagiliavimu k pridavė 
ją į Vaikų globos namus. Jurgita turi vy
resnį brolį. Jis kgi turi globėją.

Tokių vaikų, kaip Rolandas k Jurgita, 
postsovietinėje Lietuvoje yra labai daug. 
Jų padėtis vaikų namuose nėra taip bloga 
kaip anais laikais, nes užsieniečiai, ypač

Rita Baltušytė

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Rolandas jau seniai amžiną atilsį, 
pagrindinėintelektualioji,.Neringos“ drau
gija taip pat jau senokai persikėlė į leng
vąją Vilniaus žemelę. O kavinės, davu
sios pradžią garsiajai lietuviško interjero 
mokyklai, atmosfera jau mažai skiriasi 
nuo „McDonald's“.

Pradžia - ant Subačiaus kaino
Tačiau ilgai ant Mylimojo pykti ne

galiu. Kiekvieną kartą, priešingai nei 
draugai bei veidas, kurį matau pažvelgusi 
į veidrodį, Jis mane pasitinka atjaunėjęs, 
apsitvarkęs k vis labiau išsidabinęs. Nors 
ne visada skoningai. Kaip Tu nesupranti, 
sakau Jam, pavyzdžiui, Totorių gatvėje, 
kad Tau netinka violetinė ir kitos ryškios 
spalvos, Tu juk subtilus k ne vien tik ba
roko šedevras, o ne kokia vokiška deko
racija.

Kartą per metus dvejus likimo dova
nojamą susitikimą su Mylimuoju prade
du nuo Subačiaus kalno. Na, labas, sakau, 
paėjėjusi nuo draugų, kurie žino, jog tie
siai iš oro uosto reikia važiuoti būtent čia. 
Iš niekur kitur taip gražiai neatrodai!

Pirmo pasimatymo palaimos dar ne
drumsčia sugriuvę šaligatviai, surūgę 
praeiviai, išsiklaipiusios Gedimino pros
pekto važiuojamosios dalies trinkelės, 
plastiko langai, jau nekalbant apie stog
langius, praėdusius gražiuosius Vilniaus 
stogus.

Iš lentynų dingo klasikai
Paglostau žvilgsniu Užupio kalną su 

baltarusiams atiduota Šv. Baltramiejaus 
bažnytėle (per 20 metų buvusia skulp
torių dirbtuvėmis). Kas čia nuostabaus, 
kad gatvė, kurioje augau, darosi presti- 

•žinė. Juk visi iki vieno jos kiemai turi

Vienas mūsų gražiosios sostinės - Vil
niaus - vaizdų.

vokiečiai, labai stipriai remia vaikus. 
Žinoma, dalis paramos nuplaukiapro šoną, 
tačiau šie vaikai materialiai yra žymiai 
geriau aprūpinti negu kaimo vaikai, kurie 
tikrai mato daug vargo ir niekas jiems 
labdaros nesiūlo.

Taigi, globos namų vaikai yra aprū
pinti drabužiais, maistu ir geru būstu. Jiems 
trūksta tik vieno daikto, pačio svarbiausio 
gyvenime - artimo šilumos ir meilės.

Danutė Baltutienė

Rita Juzėnaitė

išėjimą prie Vilnios (statydami užtvan
kas, ją vadindavom Vilnele).

Nuo Subačiaus žiūrint, upelę, deja, 
užstoja netvarkingai suvešėję lapuočiai 
palei Maironio ir Aukštaičių gatves. 
Šaunuolis, kad Maironį taip pagerbei, bet 
ar žinai, kad Tavo knygynuose neįma
noma gauti jo raštų? Kaip, beje, ir dau
gelio lietuvių literatūros klasikų.

Žinoma, Užupį pirmiausia ir aplan
kau, jau pėsčiomis išsirengusi į miestą 
(kai kas sako, kad man mielų vietų lan
kymas labai primena gydytojų vizitus 
palatose arba rytinį patikrinimą karei
vinėse). Gerai, kad griuvėsiuose - menas, 
bet aš prisimenu ne šaunius renginius, o 
tokį kvailelį Henių.

Gyveno jis kieme „prie Kryžiaus“, tai 
yra ten, kur Užupio gatvė nusileidusi nuo 
kalno išplatėja ir išteka į siaurąją savo 
dalį bei į dar siauresnes Paupio ir Ma
lūnų gatves. , .

Mano geriausios draugės močiutė ka
daise kasdien po pietų apeidavo Užupio 
gatvės gyventojus, kurie jai atiduodavo 
bulvių lupenas, sriubos likučius ir kitką, 
kas dabar pūva Kariotiškėse, ir per metus 
užaugindavo paišelį. Jie gyveno jau ant 
kalno, praėjus iki šiol išlikusią vaistinę 
(kažin, kur dingo priešais ją augęs mil
žiniškas gluosnis?).

Kiemas skendėjo gėlėse
Mes gyvenome dar toliau - Užupio 

42. Daugiau nei prieš dešimtmetį Los 
Andžele sutiktas drąsusis (jau amžiną 
atilsį) Vladas Šakalys pasakė, jog buvome 
kaimynai. Apskritai - čia gyveno ne viena 
garsenybė.

Dabartiniams mūsų namo gyvento
jams galėčiau ilgai ir nuobodžiai prie
kaištauti ir dėl pakelto stogo bei bjaurių
jų stoglangių, ir dėl to, kas darosi kitoje 
namo pusėje, bet apsiribosiu tik praneš
dama, kad mūsų laikais kiemas buvo su 
vartais, prie jų žydėjo alyvos, prie greti
mos tvoros žemės nesimatė pro gėles, 
priešais įėjimą į pirmą aukštą geltonavo 
akacija, po virtuvės langu mėlynavo tu
ja, kairėje blyškėjo dar viena alyva.

Be Heniaus, dar prisimenu gražųjį 
Joną. Visą savaitę jis su penkiais kitais 
batsiuviais sėdėjo prie pailgo stalo pus
rūsyje netoli Malūnų gatvės kampo, ir 
„prie Kryžiaus“, o šeštadieniais padė
davo ramentus, atlenkdavo tuščiąją kel
nių klešnę, prisitaisydavo medinę koją ir 
eidavo į šokius. Vakaruškos vykdavo iš 
eilės kiekvienuose namuose, kur buvo 
jaunimo, Henius irgi jose dalyvaudavo.

Angelas kvailio vietoje
Sklinda gandai, jog „prie Kryžiaus“ 

žadama statyti „Užupio angelą“. Na, ne-
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žinau, ar nepažeis ji mielosios propor
cijos, kuriai kadaise’visai netrukdė gėlė
mis ir tvorele apsuptas medinis kryžius, 
nugriautas gal dėl eismo saugumo, gal 
kovojant su religiniais prietarais.

Neatsimenu, kuo vardu buvo kitas 
kvailelis, gyvenęs priešais Šv. Oną. Jis 
niekuomet nesiskyrė su malkos gabalu, 
braukė per jį pirštais, pusbalsiu tarsi 
dainuodamas, tarsi grodamas. Skvere
lyje, į kurį susibėga Literatų bei Sv. My
kolo gatvės ir Bernardinų (anksčiau Pi
lies) skersgatvis, jis kur kas labiau tiko, 
nei dabar tarp automobilių riogsantis 
konteineris su užrašu „Buitinės atliekos“.

Nauji užrašai nesužavėjo
Per aštuonioliką užsienyje praleistų 

metų turėjau ne vieną ir ne dvi progas įsi
žeisti neišmanėliams paklausus, ar mes, 
lietuviai, turime savo kalbą bei raštą. O 
kažkurią dieną skaitinėdama, reikia ma
nyti, jaunimo sukurtus užrašus ant sienų 

Šv. Onos bažnyčia ir Bernardinų 
vienuolyno ansamblis

bei tvorų (užsienyje juos vadina grafiti), ir 
pati tuo suabejojau.

Tris kadaise populiarias rusiškas rai
des (iks, igrek ir „i kratkoje“) pakeitė 
keturios angliškos (ef, ju, si ir kei). Rai
dynas, kaip ir lietuvių, lotyniškas, bet ma
lonumo nejaučiu. Nepalyginsi su džiaugs
mu, patirtu senais laikais, ant namo Lie
jyklos ir Totorių gatvių kampe rusų kal
ba perskaičius kreidinį užrašą „Brežnev 
durak“ (Brežnevas kvailys).

Trys Vilniaus stebuklai
Ar Vilnius - stebuklingas? Nežinau, 

bet viena Vilniuje gimusi melbumietė 
man sakė,kad Vilniujepatyre tris stebuklus.

Pirmas tas, kad, jai užklydus į Totorių 
gatvę, iš vieno lango išlindo į kiną pana
šus vyrukas (pasirodo, tai buvo japonas) 
ir gryna lietuvių kalba paaiškino, kaip 
išeiti į Dominikonų gatvę.

Antras - kai parduotuvėje, jai pritrū
kus smulkių, kasininkė pasakė: „Tai 
nieko, atnešite rytoj “ (to ji nebuvo girdėju
si nė viename pasaulio mieste).

O trečias - kai Kalvarijų turguje salo
tas pardavinėjusi moteris prisisėmę į 
bumą vandens ir jas apipurškė.

Kultūrinėse paraštėse
Ar dirigentai reikalingi, ar ne?

Tokią temą prieš dvejus metus nagri
nėjo Adelaidės diskusijų būrelis. Tada 
teko susipažinti su keliais semantiniais ir 
istoriniais faktais. Taip pat buvo prisimin
ti pasižymėję lietuviai dirigentai. Vieni 
jau senokai pasitraukė iš mūsų tarpo, kiti, 
jaunesni dar žavi savitom interpretaci
jom muzikos mėgėjus. Šiandieną norė
tųsi prisiminti maestro Gintarą Rinke
vičių, kuris ne tik vadovauja Lietuvos vals
tybiniam simfoniniam orkestrui, bet taip 
pat derina šias pareigas su Rygos operos 
ir baleto muzikos direktoriaus pareigo
mis bei dažnomis savo orkestro gastrolė
mis kitose užsienio šalyse, kaip pvz. 
Prancūzijoje, Anglijoje, Belgijoje, Šve
dijoje, Norvegijoje. Be to, šiais metais ma
estro diriguos dar ir vietiniams orkes
trams Suomijoje ir Portugalijoje. O šių 
metų rugsėjo 16 dieną jis vadovaus Lietu
vos valstybiniam simfoniniam orkestrai 
Kongreso rūmuose. Programoje grieš pa
garsėjusi violončeliste N. Gutman jai de
dikuotą rasų kompozitoriaus A. Schnitt
ke „Koncertą“. Be to, publika išgirs Ric

Apie dabarties ekonomikq
Liudvikas Gadeikis, Vilnius 

Gyvenimas Lietuvoje jei ne sustojęs, 
tai labai labai sulėtėjęs. Tik Vilniuje dar 
pulsuoja gyvybė. Palyginti su kitais mies
tais ir miesteliais, Vilniuje gyvenimas 
tiesiog kunkuliuoja. Tai aiškiai rodo ir 
sparčiai didėjanti užsienio investicijų 
dalis, tenkanti sostinei. Pernai sausį Vil
niui teko 51.6% visų tiesioginių užsienio 
investicijų, tuo tarpu šiemet balandį - jau 
61%. Šiemet jau senokai pradėta šnekėti, 
kad vartojimo kainos smuks. Nuo pavasa
rio vieną, antrą, trečią mėnesį infliacija 
buvo minusinė, t.y. kainos ne kilo, krūp 
paprastai būna, o krito. Galiausiai liepos 
mėnesį ir metinis vartojimo kainų indek
sas tapo neigiamas.

Defliacija yra vienas pirmųjų ženklų, 
kad šalies ūkyje įsivyrauja sąstingis. 
Šiandien tai patvirtins kiekvienas ga- I 
mintojas. Pasak įmonės „Partek Paroc“ 
generalinio direktoriaus Jono Liuberto, 
jau tai, kad nebedidėja apyvarta, yra blo- > 
gai. Tuo tarpu daugelio įmonių apyvarta : 
mažėja. yma

Netgi tabako gamintojai skundžiasi u imb™. u»n.iw
sumažėjusią gamyba. Pasak "Philip Mor- ;
ris Lietuva“, jų įmonės apyvarta smuko 
apie 13%. Smunka ir vartojimo kokybė. 
Negalėdamas atsisakyti savo įpročio, rūka
lius perka pigesnes, prastesnes cigaretes.

Visos pramonės smukimą rodo ir tai, 
kad suvartojama mažiau elektros ener
gijos. Pramoninkų konferencijos duo
menimis, konferencijai priklausančios 
įmonės šį pusmetį suvartojo 4% mažiau 
energijos negu per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį.

Smunkančią apyvartą lydi kitas, gal 
net dar grėsmingesnis ženklas - įmonės 
neturi pinigų ir pamažu vis labiau vienos 
kitoms prasiskolina. Vėl grįžta natūrinių 
mainų era. Pasak J. Liuberto, nors ir ne 
itin dideliais mastais, jų įmonė jau buvo 
priversta taikyti kuriam laikui primirštą 
„užskaitų“ metodą.

Didžiausia skolininke tampa valstybė. 
Statybininkų asociacijos prezidento Adak- 
ro Šeštakausko duomenimis, rugpjūčio 
11d. valstybė statybininkams buvo sko
linga 34 370 000 litų. Ir ta skola kiekvie-

hard Strauss „Don Kichotą“ ir pirmą kar
tą Lietuvoje grojamą anglų kompozito
riaus William Walton „Baltazaro puotą“. 
Tad galime tik pasidžiaugti, kad Lietu
vos valstybinis simfoninis orkestras ir 
maestro Rinkevičius garsina Lietuvos 
vardą Europoje puikiomis muzikinėmis 
programomis.

Užsienyje garsėja ir Lietuvos 
režisieriai

Šių metų rugpjūčio 28-29 dienomis 
Helsinkio festivalyje režisierius Oskaras 
Koršunovas pastatė William Shakespeare 
savitai interpretuotą komediją „Vasar
vidžio nakties sapnas“. (Rugsėjo 30 dieną 
Vilniujeįvyks„Vasarvidžionakties  sapno" 
baletas pagal F. Mandelssohn-Bartholdy 
muziką). Tikimasi, kad Lietuvoje šios ko
medijos premjera įvyks lapkričio mėnesį 
Kaune. O. Koršunovo teatro ansamblyje 
yra daug jaunų, perspektyvių, pajėgių 
aktorių. Gytis Padegimas Kaune režisuos 
„Ilgą Kalėdų vakarienę“ pagal Thornton 
Wilder pjesę. Valius Tertelis Kaune irgi 

ną mėnesį dvigubėja.
Deja, negalima tiksliau pasakyti, kiek 

privatus verslas tarpusavy įsiskolinęs, - 
tokių duomenų Statistikos departamentas 
nebetenka. Ir apskritai įmonių statistika 
apverktina - statistikai dar tik kaupia 
pirmojo ketvirčio duomenis. Tad daugelis 
prognozių ir sprendimų daromi remiantis 
intuicija, natūriniu stebėjimu, o ne kon
krečiomis žiniomis.

Verslininkai prognozuoja didelę ban
krotų bangą, kuri nušluos visus primojo 
nepriklausomybės dešimtmečio laimė
jimus. Kad tai visai įmanoma, rodo nau
jausi statistikos duomenys. Pirmąjį šių 
metų pusmetį Lietuvos eksportas suma
žėjo net 23.6%, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu. Negana to, ga
na smarkiai smuko ir vidaus vartojimas - 
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mažmeninė prekyba per tą patį laikotar
pį sumažėjo 12.9%.

Įprasta, kad tokiais krizių laikotarpiais 
valstybės stengiasi didinti vidaus varto
jimą ir šitaip nors šiek tiek amortizuoti 
nepalankią tarptautinę konjuktūrą. Šian
dien daug kas sutinka, kad grąžinti rubli
niai indėliai laiku pakliuvo į rinką ir 
pagyvino vartojimą.

Yra net svarstoma, gal valstybė turėtų 
imti paskolas ir palaikyti vartojimo lygiui. 
Pasak Lietuvos banko Banko politikos 
departamento direktoriaus Gitano Nau
sėdos, krizės momentais valstybė turi im
tis iniciatyvos didinti paklausą. Todėl, jo 
nuomone, mažinti biudžetą reikėtų labai 
atsargiai. „Jei apkarpome išlaidas, esant 
krizei mes dar labiau sumažiname valsty
bės vartojimą - tai reiškia, kad Lietuvos 
ekonomikos išstūmimas iš depresijos ati
dedamas dar tolesnei ateičiai", - sakė 
bankininkas. Jei imsime smarkiau mažin- 

pastatė anglų dramaturgo Tom Stoppard 
„Arkadiją“irN.Gogolio„Vedybas“. Gin
taro Varno pastatyta H. Ibseno „Hedda 
Gabler“ buvo suvaidinta Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro patalpose kaip ir Eu- 
geneO’Neill drama „Elektrai skirtagedėti“.

O štai ką „Lietuvos ryte“ rašo Rūta 
Mikšionienė apie antrąjį tarptautinį rankų 
darbo popieriaus gaminimo simpoziumą. 
„Toli toli nuo Vilniaus, prie Burokarais- 
čio ežero, ištisą savaitę vyko keisti da
lykai - lietuviai ir japonai, latviai ir belgai 
maišė tirštą košę. Po to ją plakė, presavo, 
formavo ir galų gale praėjusį pirmadienį 
pakabino savo rankdarbius Vilniaus 
grafikos centro galerijoje „ Kairė-Dešinė

Kanadoje gyvenantis filatelistas Vla
das Stabas padovanojo M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui 134 eksponatus apie 
skautų veiklą JAV, Vokietijoje ir Aus
tralijoje. „Kaimo lange“, kaip ir kitose ga
lerijose, vyksta menininkų parodos. Vil
niuje irgi gausu parodų, baletų ir festiva
lis jaunuomenei, pavadintas „Teatrai vai
kams ir jaunimui“. Atrodo, kad Lietuvoje 
kultūrinis gyvenimas gyvastingas, įdo
mus ir labai įvairus.

Isolda Poželaitė-Davis AM

ti biudžetą, galime sulaukti visai netikė
tų padarinių - didėjančio nedarbo ir pan. 
Pirmas simptomas jau buvo - liepą ne
darbas ėmė ir šoktelėjo iki 7.8%, nors 
paprastai vasarą jis mažėja.

G. Nausėda neabejoja, kad skolintis 
vis tiek teks, tačiau neturi didelių iliuzijų 
dėl valstybės galimybių skatinant var
tojimą. Vienas dalykas - krizės sąlygomis 
skolintis tampa gerokai brangiau negu 
normaliai. O svarbiausia - mažios valsty
bės ekonomika kelis kartus atviresnė ne
gu didžiųjų, ir ją daug stipriau veikia 
tarptautinė padėtis. Europos Sąjungos, 
eksportas sudaro tik šiek tiek daugiau 
kaip 10% bendrojo vidaus produkto, tuo 
tarpu Lietuvos - netoli 50%. Todėl kad ir 
kiek skatinamas, vidaus vartojimas toli 
gražu neduos tokio efekto, koks būtų, jei 
Rusijos ekonomika atsigautų, Vokietijos 
ekonomika atkustų.

Kai tokia situacija, nedaug vietos op
timizmui. Tiesa, kai kurie ekonomistai 
net ir ištikus krizei įžvelgia pozityvių 
elementų. Pasak R. Morkūnaitės, tame 
procese yra vienas teigiamas, nors ir žiau
rus aspektas: „Numirs firmos, kompani
jos, galų gale ir bankai, kurie nesugeba 
dirbti pakankamai efektyviai. Buvobu mo 
laikai, kai sakydavo: jeigu netingi 
pasilenkti ir paimti pinigus, jau ir gerai, 
jau ir verslininkas. Daug tokių numirė. 
Dabar mirs dar daugiau. Manatrodo, šito 
proceso tikrai nereikėtų stabdyti". Šitaip 
sakyti ekonomistę skatina įsitikinimas, 
kad tas, kuriam lemta mirti, anksčiau ar 
vėliau vis tiek numirs. Geriausiai tai 
iliustruoja „Litimpeks“ banko istorija: 
prieš trejetų metij atgaivintas, bankas vis 
tiek žlugo. „ Geriau jau nuostoliai dabar, 
negu daug didesni nuostoliai ateity“, - 
įsitikinusi ekonomistė.

Pasak Ekonominių tyrimų centro va
dovės, Lietuvai teks išgyventi dar vieną 
pasikeitimą - mažės verslininkų skaičius. 
Užsienio šalyse verslininkų yra apie 10%, 
kiti - samdomi darbuotojai. Tuo tarpu 
Lietuvoje anksčiau kiekvienas buvo pats 
sau verslininkas. Tiesa, dabar jų skaičius 
mažėja, buvę verslininkai tampa sam
diniais. Dabartinė krizė, mano ekonomis
tė, atsijos tuos, kurie neturėjo tikro vers
lininko gyslelės, ir paskatins firmas stam
bėti. „Veidas“ Nr. 33
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Lietuvos olimpinio vadovo 
viešnagė Australijoje

Lietuvos "Žalgirio" ir Sporto federacijų prezidentas ir Lietuvos olimpinio komi
teto viceprezidentas Vytas Nėnius su žmona Terese Australijoje.

Sporto naujienos
D. Žiliūtė - „Tour de France“ lio čempionas latvis A. Levšai. Dar pil-

Vytas Nėnius yra Lietuvos olimpinio 
komiteto viceprezidentas. Pagrindinis jo 
viešnagės tikslas buvo susipažinti su 
esamais priešolimpiniais darbais Syd- 
nėjuje, pamatyti sportines bazes ir vėliau 
duoti pranešimą Lietuvos olimpiniam 
komitetui ir sporto vadovams. Su juo kar
tu atvyko žmona Teresė ir sūnus Antanas. 
Be Sydnėjaus, jie lankėsi ir kituose NSW 
valstijos miestuose, aplankė ir sostinį 
Canberrą, kurią jiems aprodė mūsų ko- 
vietis sporto veteranas dr. K. Kemešys.

Prieš išvykstant į namus aš uždaviau 
svečiui keletą klausimų:

Kelintą kartą jau lankotės Aus
tralijoje?

Pas jus lankausi jau trečią kartą ir vis 
sporto reikalais.

Koks buvo šios kelionės pagrindinis 
tikslas?

Atvykau, kadangi prasideda atskirų 
sporto šakų atrankos varžybos. Buvo nu
matyta, kad dalyvaus 9 sporto šakų spor
tininkai. Be anksčiau jau buvusių atletų, 
buriuotojų ir dviratininkų, dabar vėl yra 
atvykę olimpiniai buriuotojai R. Šiugždi- 
nis, G. Gūžys ir L. Gradnickas, kurie čia 
dalyvaus Sydnėjaus regatos varžybose. 
Vėliau atvyks penkiakovininkai ir atletai, 
o gal ir čempionės dviratininkės. Jie tre
niruosis ir ruošis olimpiadai.

Ar pastebėjote kokią pažangą pa
sirengimuose nuo paskutinio apsilan
kymo?

Praeitais metais tuo pačiu laiku čia 
buvo atvykusi didesnė delegacija. Dabar, 
po metų, matau padarytą labai didelę pa
žangą, nes beveik jau visos sportinės ba
zės yra parengtos.

Ar buvote susitikęs su Australijos 
olimpiniais ir sporto vadovais?

Rugpjūčio 30 dieną buvo surengta 
olimpinė konferencija, kur pranešimus 
skaitė sporto ir turizmo ministrai, būsimo 
olimpiniokaimelio meras, olimpinis sporto 
vadovas ir kiti. Su kai kuriais teko ir man 
susipažinti. Malonu buvo susitikti su bū
simais olimpiniais mūsų globėjais, Latvi
jos attache ir kitais atskirų valstybių attache, 
kurių čia susirinko gerokai virš 11.

Ar pats manote dalyvauti olimpia
doje?

Pagal pasiskirstymą darbais olimpi

niame komitete, mano pagrindinis darbas 
yra rūpintis sportininkų pasirengimu at
rankos varžybose ir vėliau olimpiadoje, 
taip pat derinti visą išvykimą.

Kiek Lietuvos sportininkų, vadovų 
ir svečių gali dalyvauti olimpiadoje?

Mes turime patvirtintus olimpinės rink
tinės sąrašus. Tai yra 54 sportininkai ir 20 
kandidatų, kurie turės patvirtinti savo 
olimpinį pajėgumą. Šiandien jau turime 
tikrai žinomus dalyvius - tai vyrų krep
šininkai, buriuotojai, akademinio moterų 
irklavimo dalyvės, 5 stiprūs atletai leng
vojoje atletikoje, nors atletų gali būti ir 
daugiau. Tikrą skaičių dabar pasakyti 
sunku, bet apie 35 tai tikrai iškovos teisę 
dalyvauti olimpiadoje. Mūsų pagrindinis 
tikslas atvežti ne tik tuos sportininkus, 
kurie gali užimti aukštas vietas, t.y. iško
voti olimpinius medalius, bet ir tuos -an
troje vietoje, kurie paklius į pirmąjį 8- 
tuką, taip pat trečią grupę sportininkų, 
kurie įveiks daugiau kaip pusę savo 
varžovų. Šį kartą, ne taip kaip Atlantos 
olimpiadoje, bus daroma daug stipresnė 
atranka.

Ar susitikote su Sydnėjaus lietuviais 
ir ar kalbėjote apie atvykstančiųjų 
priėmimą čia?

Su Sydnėjaus Lietuvių Klubu jau pra
eitais metais mes esame sudarę bendra
darbiavimo sutartį. Ir šį kartą mačiausi su 
Klubo vadovais, tarėmės įvairiais klau
simais. Taip pat mums labai nuoširdžiai 
padeda generalinis garbės konsulas Vik
toras Šliteris, olimpinis attache Antanas 
Laukaitis. Kiek žinau, yra sudarytas pagal
binis komitetas ir olimpiniai padėjėjai, su 
kuriais vėliau turėsime daugiau reikalų. 
Buvo susitarta, kad Lietuvių Klube bus 
mūsų olimpinė būstinė ir iš jos tvarky
sime visus reikalus. Aš tikiu, kad tikrai 
bus labai gražus ir malonus tarpusavio 
bendradarbiavimas.

Jūs buvote pirmasis, kuris Lietuvos 
olimpiniam komitetui pasiūlėte Syd- 
nėjuje išsinuomoti olimpinį namą. Ar 
esate tuo patenkinti?

Čia buvo labai geras sumanymas, nes 
jau šiais metais mes turėjome 4 stambes
nes sporto delegacijas ir vėliau jų bus dar 
daugiau. O jeigu būtų reikėję tam nuo
motis atskiras kitas vietas, tai būtų išleista

laimėtoja
Rugpjūčio 22 dieną dviratininkė Dia

na Žiliūtė laimėjo vienas iš svarbiausių 
pasaulyje daugiadienes „Tour de France“ 
lenktynes. 23 metų Diana aplenkė pa
grindinę savo varžovę rasę. Šios varžy
bos trako dvi savaites ir jų metu buvo 
nuvažiuota daugiau nei 1500 kilometrų. 
Jose dalyvavo 117 stipriausių pasaulyje 
dviratininkių. Trečioje vietoje liko Edita 
Pučinskaitė, kuri praeitais metais buvo 
šių varžybų nugalėtoja. Iš viso į pirmąjį 
dešimtuką pateko 4 lietuvaitės. Čem
pionės dviratininkės jau yra buvusios 
Australijoje ir jas vėl čia matysime olim
piados metu, o gal ir anksčiau.
Irkluotojos tapo ketvirtos

Pasaulio irklavimo pirmenybėse Ka
nadoje lietuvaitės B. Šakickienė ir K. 
Paplavskaja 2000 metrų distancijos fini
še mažiau nei 2 sekundžių skirtumu pra
laimėjo bronzos medalio laimėtojoms 
olandėms ir užėmė ketvirtą vietą. Čem
pionėmis tapo vokietės. Šios abi irkluo
tojos iškovojo teisę startuoti Sydnėjaus 
olimpiadoje.
Sunkiai susirgo V. Urbonas

Neseniai perplaukęs visą Nemuną, 
pasaulio ultratriatlono čempionas V. Ur
bonas Panevėžyje dalyvavo dvigubo triat— 
lono pasaulio varžybose. Jos be pertraukos 
truko visą parą. Varžybose dalyvavo 20 
sportininkų. Jų tarpe ir šių varžybų pasau-

daug pinigų. Ta visa dviejų metų nuoma 
atsipirks vien tik per olimpinį laikotarpį 
tris kartus, nes kainos labai išaugs. O da
bar mūsų sportininkai čia turi geras są
lygas, jais rūpinasi vietos lietuviai ir jie 
nesijaučia vieniši. O mūsų buriuotojai 
pernai čia gyveno, treniravosi ir jau daly
vaus olimpiadoje.

O kaip gi patiko jums ši viešnagė?
Kaip jau minėjau, čia labai gražiai 

tvarkosi ne tik sporto bazės, bet ir visas 
miestas labai puošiasi. {akis krito, kad visi 
australai labai ruošiasi šiai olimpiadai ir 
jos labai laukia. Mane, jau mačiusį 9 
olimpiadas, visi šie pasiruošimai, o ir pa
tys australai nuteikė labai gerai ir šiltai.

Atsisveikindamas palinkėjau mielam 
olimpiniam vadovui V. Nėniui geros ke
lionės į namus ir iki pasimatymo jau 
olimpiadoje. Malonu Australijoje buvo 
matyti ir jo žmoną Teresę, kuriai irgi 
uždaviau keletą klausimų:

Jus esate čia pirmą kartą ir kaip gi 
jums patiko pas mus svečiuotis?

Pirmiausia, čia labai svetingi žmonės 
ir labai gražus kraštas. Visur žydi gėlės, 
medžiai, žmonės ramūs ir ta ramybė visur 
jaučiasi. Tikrai labai gražus kraštas!..

Ar teko jums susitikti daugiau lie
tuvių ir kaip atrodo mūsų gyvenimas?

Man atrodo, kad vyresnės kartos Ilo

Sydnėjaus teatruose
Per praeitą savaitgalį Newton teatre 

Sydnėjaus Universiteto Muzikos Kon
servatorijos studentų orkestras ir solistai 
išpildė dvi prancūziškas vieno veiksmo 
operas: tragišką - "Vargšas jūrininkas" ir 
linksmą - "Angelique".

Buvo malonu programoje išvysti Liu
dos Apinytės-Popenhagen pavardę kaip 
kostiumų apipavidalintoją (designer). Gi 

nai neatsigavęs po plaukimo Nemunu, V. 
Urbonas po varžybų smarkiai susirgo, gu
li ligoninėje ir jam prie inkstų yra pri
jungtas specialus aparatas. Jo sveikatos 
stovis yra pavojingas.

Lietuviai futbolininkai 
Sydnėjuje

Sydnėjuje, anksčiau dirbę prie olim
pinių statybų, apie 30 atvykusiųjų iš Lie
tuvos, tarp jų ir keletas moterų, dirba sta
tybos ir įvairius kitus darbus. Didžioji jų 
dalis dirba „Lidcombe Plastering“ firmo
je, kurios savininkai yra dideli sporto mė
gėjai. Buvo sudaryta atvykusiųjų lietu
vių futbolo (soccer) komanda. Jau antri 
metai lietuvių futbolo komanda daly- 
vaujašios firmos rengiamoje futbolo šven
tėje. Šiais metais futbolo šventė įvyko rug
sėjo 5 dieną. Lietuvių komanda, pasi
puošusi gražiomis sportinėmis unifor
momis, po vieno laimėjimo, vieno pralai
mėjimo ir vienų lygiųjų, varžybose laimė
jo trečią vietą. Tai gražus laimėjimas, nes 
po ilgų darbo valandų treniruotėms laiko 
nėra. Šį kartą į varžybas suvažiavo ir ne
mažai sydnėjiškių futbolo entuziastų, o 
ypatingai savuosius garsiais raginimais 
palaikė žaidėjų žmonos ir jų draugės. Vi
są sekmadienį varžybų metu ir po jų 
statybos firmos svečiai ir žaidėjai buvo 
labai šauniai vaišinami įvairiais gėrimai 
ir užkandžiais. Ačiū „Lidcombe Plaste
ring“ firmai! Ant Laukaitis

tuviai čia labai gražiai gyvena. Jie links
mi, maloniai priima svečius, o dabar at
vykę lietuviai labai daug dirba, nes nori 
užsidirbti pinigų, kad parvažiavę namo 
galėtų padėti savo šeimoms.

Kuo jūs užsiimate Lietuvoje ir kaip 
atrodo gyvenimas ten, lyginant su Aus
tralija?

Lietuvoje aš dirbu kineziterapeute 
fizinės medicinos reabilitacijos centre 
Vilniaus Santariškių ligoninėje. Man tas 
darbas labai patinka, o dabar čia atosto
gauju kartu su vyru ir sūnum. Pats gy
venimas Australijoje labai daug kuo ski
riasi nuo Lietuvos. Čia daug ramesni 
žmonės, nuoširdesni. Tuo tarpu Lietuvoje 
visą laiką yra pastovi įtampa, žmonės 
sunkiau materialiai gyvena, todėl ir pats 
gyvenimas čia yra linksmesnis ir geresnis. 
Tačiau Lietuva yra mano kraštas ir aš 
kitur gyventi nenorėčiau.

O ko norėtumėte palinkėti Austra
lijos lietuviams?

Tikrai norėčiau, kad jie dažniau aplan
kytų Lietuvą, geriau ją pažintų ir tuo pačiu 
bent moraliai prisidėtų prie Lietuvos atei
ties gerovės.

Ačiūjums,Ponia,irgeriausiossėkmės 
iums ir visai jūsų šeimai Lietuvoje.

Ant. Laukaitis

jos vyras Ron buvo abiejų operų reži
sierius.

Džiugu matyti, kad ši, iš Amerikos 
visam laikui sugrįžusi teatralų pora, jau 
ne pirmą kartą pasireiškia Sydnėjaus teat
riniame gyvenime.

Nenuostabu, kad publikoje matėsi ir 
lietuviškų veidų.

D. S.

'Mūsų Pastogė" Nr.37 1999.9.20 psl.6

6



------- ~ Širdis
Dr. A. Viliūnas

Prieš kalbėdamas apie širdį, noriu pa
minėti visiems žinomus faktus - realybę, 
apie kurią nevisuomet pagalvojame, 
tiksliau - pagalvojame labai retai. Prieš 
2000 metų viskas buvo aišku: saulė suko
si apie Žemę, Žemė buvo dievo ar dievų 
sukurtas pasaulis. Į šitą pasaulį, beveik 
pagal visas to laikmečio taisykles, dievas 
ar dievai paleido žmogų, dievo ar dievų 
sukurtą.

Bėgant laikui, viskas pradėjo keistis: 
Žemė pradėjo suktis kartu su kitom „že
mėm“ - planetom apie saulę ir tai buvo 
pasaulis, kuris susidėjo iš saulės ir pla
netų. Dabar jau tokių pasaulėlių rasta 
daugiau. Prieš kurį laiką atrado dar dvi 
planetas - ir iš viso dabar turim dar 17 
planetų, kurios sukasi apie mūsų saulę. 
Ar tose planetose yra gyvybė, o svarbiau
sia, ar yra inteligentiška, protinga; sielą 
turinti gyvybė -'taip;'kaip mes,; žmonės, 
mūsų planetoje ją suprantame? Tvėrėjo 
(kūrėjo) teorija, kad žmogų sutvėrė (su
kūrė) dievas, yra perskelta per pusę. Tai 
padarė popiežius Pijus XH-asis, paskelb
damas encikliką miestui ir pasauliui (urbi 
et orbi) Homini Generis, apie žmogaus 
atsiradimą. Jis paskelbė, kad jei rimtas 
mokslas įrodys, kad žmogaus kūnas že
mėje atsirado evoliucijos, išsivystymo 
keliu, tai su tuo Katalikų Bažnyčis sutiks. 
Katalikų Bažnyčia niekada neatsisakys 
principo, kad sielą mūsų Žemėje gyve
nantiems žmonėms kiekvienu atveju 
sukuria Dievas.

Praeityje buvo ginčų tarp tų laikų 
gydytojų, ypatingai anatomų, ir Katalikų 
Bažnyčios atstovų dėl klausimo, kada 
sielą Dievas įdeda į žmogaus kūną? Šiuo 
metu tie ginčai pasibaigė ir sutarta, kad 
kai tik vyro sėkla (sperma) susijungia su 
moters kiaušinėliu, nežiūrint kur tai būtų: 
ar moters kūne, ar stikliniame ar plasti
kiniame vamzdelyje, Dievas tuo pačiu 
metu įdeda - sukuria sielą.

Kas gi atsitinka, kai sperma susijun
gia su moters kiaušinėliu? Sperma ir 
kiaušinėlis yra dvi atskiros, ypatingos 
ląstelės - celės. Kiaušinėlis yra pati di
džiausia žmogaus kūno celė. Kiekviena 
moteris jų turi abejose kiaušidėse apie 
40 000. Tiek moteris kiaušinėlių turi gi
mimo metu ir jų daugiau negauna. Sper
mos celė yra normali maža celė, matoma 
per normalų mikroskopą. Jų vyras per 
gyvenimą pagamina bilijonus bilijonų. 
Gimimo metu vyras jų neturi.

Kai sperma susijungia su kiaušinėliu, 
iš dviejų celių pasidaro viena, kuri pra
deda daugintis tam tikra dalinimosi bū

du, vadinamu reduktyvine dalyba. Tas 
dauginimasis, t.y. žmogaus kūno augi
mas, moteryje vyksta ne taipjau greitai. 
Po trijų keturių dienų susidaro celių 
gniužulas - taip vadinama moralą. Su tuo 
pavadinimu ne visi sutinka. Šitas celių 
gniužulas - morula susiklosto į tris 
sluoksnius: vidinį - endoderm, vidurinį - 
mesoderm ir viršutinį - ectoderm. Iš tų 
trijų sluoksnių per devynis mėnesius 
išsivysto žmogus. Žmogus susideda iš 
keturių pagrindinių sistemų:

1. Odos (epidermis) - išorinės ir vidi
nės (epitelis);

2. Nervų sistemos: centrinės (smege
nų) ir periferinės. Periferinė sistema dali
nasi į sympatetinę, kurią žmogus valdo 
savo valia, t.y. sąmoningai. Mes įsakom 
nervams, kurie valdo rankąs, jas pakelti 
ar nuleisti, ar vieną, ar abi iš karto. Kita 
sistema, taip vadinama parasympatetinė, 
tvarko organus, kurių veikimas nepriklau
so nuo mūsų valios. Mes negalime sustab
dyti virškinimo eigos, mes negalime įsa
kyti inkstams negaminti šlapumo. Šituos 
patvarkymus - įsakymus tam tikriems or
ganams duoda tam tikri smegenų centrai 
per parasympatetinę nervų sistemąbe mū
sų valios. Prie šito klausimo dar grįšiu.

3. Vidiniai organai: kepenys, plaučiai, 
inkstai ir t.t.

4. Jungiamieji organai: kaulai, rau
menys, sausgyslės ir t.t.

Tai jau labai suprastintas apibūdini
mas. Po šito aprašymo turėtų būti aišku, 
kad jeigu moniloje susidaro tik trys 
sluoksniai, iš kurių išsivysto žmogaus 
kūnas, susidedantis iš keturių sistemų, tai 
iš vieno sluoksnio turi išsivystyti dvi 
sistemos—taip ir yra. Iš viršutinio sluoks
nio - ectoderm - pačio seniausio, nes tas 
sluoksnis susiformuoja pats pirmasis, iš
sivysto nervų sistema - smegenys, peri
feriniai nervai ir oda: išorinė -epidermis 
ir vidinė - epitelis. Todėl ir sakoma, kad 
oda yra žmogaus sielos veidrodis. Žmo
gus ir išoriniai ir vidiniai yra apsuptas ir 
išklotas oda, kad apsaugoti vidinius 
organus, kurie patalpinti, kaip sakoma, 
dvisieniniame maiše, nuo visokių ligas 
sukeliančių organizmų: parazitų, bakte
rijų, bacilų, virusų ir kt. Kai šitos apsau
gos yra pažeidžiamos, susirgimo galimy
bės tam tikromis ligomis žymiai padi
dėja. Kraujo apytakos (vascular system) 
sistema, įskaitant širdį, išsivysto iš vidi
nio sluoksnio - mesoderm. Pagaliau, kaip 
matot, priėjau prie širdies.

Nežinau, ar kiekvienas asmuo yra sa
vęs paklausęs, kas gi turi širdį, kuri ei
lėse aprašyta, dainose apdainuota, kuriai 
pridedami veiksmai, kurių širdis visai 
neturi, pvz. mylinti širdis, širdis pilna 
neapykantos, beširdis žmogus ir pan.

Mūsų Žemės pasaulis, kaip jis bebūtų, 
atsiradęs, susideda iš gyvosios ir negyvo
sios gamtos. Gyvoji gamta susideda iš 
augalų ir gyvių. Negyvoji gamta ir auga
lai neturi nei širdies, nei kraujo apyta
kos. Kai kurie gyviai turi širdį. Gal būtų 
įdomus klausimas, kurie gyviai neturi ir 
kurie turi širdį? Žuvis, sliekas, vabzdžiai 
širdies neturi. Liūtai, drambliai, lakštin
galos, žmonės širdis turi. Kaip taisyklė, 
širdis turi tie gyviai, kurių tėvai - patinas 
ir patelė - dažniausia patelė - motina, 
rūpinasi, maitina, saugo vaikus, kol jie 
maži ir patys negali savimi rūpintis bei 
maitintis. Šita taisyklė, kaip ir visos tai
syklės, mūsų Žemėje turi, nors ir labai 
nedaug, išimčių. Paukštis gegutė savo

t itiii-iisieji f

A. f A. Jonas Gatavieius
Gauta žinia, kad rugsėjo 11 dieną Bankstowno ligoninėje mirė ramovėnas, šau

lys Jonas Gatvičius, gimęs 1915 metais. Laidotuvės įvyks kitą savaitę, data dar neži
noma. A. Kramilius

Mirė iua. kini. Povilas Martuzas
"M.P." redakcija gavo trumpą žinią iš juo besirūpinusių, kad rugsėjo 14 dieną 

Sydnėjaus Concord ligoninėje su šiuo pasauliu atsiskyrė buvęs ilgametis Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas, kun. Povilas Martūzas.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 28 dieną. Pamaldos vyks Lidcombe's parapi
jos bažnyčioje, greičiausia, 10 vai. ryto (pasitikrinti dėl laiko Klube).

Amžiną atilsį duok mirusio sielai, Viešpatie! "M.P." red.

Netikėtai netekus sūnaus
Aido Kubiliaus

tėvus Rusnę ir Augustiną Kubilius bei visą plačią šeimą skausmo valandoje 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Danutė ir Jurgis Karpavičiai
Dalia ir Vytautas Douiclos

Mirties Angele, Mirties Angele, 
Kodėl atskridai taip anksti?

A. f A. Aidui Kubiliui
miras, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo seseriai Rasai ir visiems 

artimiesiems.
"Sutartinė"

vaikais nesirūpina, nes deda kiaušinius į 
svetimus lizdus. Greičiausia dėl sąryšio 
tėvai - vaikai - širdis, pastaroji apdai
nuojama, prirašomos knygos.

Iš tiesų širdis labai jau neromantiška. 
Vienos operacijos metu esu laikęs savo 
rankose plakančią širdį irnieko ypatin
go. Širdis - pompa, sudaryta iš specialių 
raumenų, padalinta į dvi pagrindines 
dalis: dešinę ir kairę. Gimimo procesui ką 
tik pasibaigus, per pirmą, kvėptelėjimą 
sienelė aklinai užsidaro. Jei tai neįvyksta, 
kūdikio gyvybė yra gana dideliame pa
vojuje. Šiais laikais skubiai daromos 
operacijos ir siena uždaroma. (Kol kūdi
kis yra gimdoje, sienelė tarp abiejų pusių 
vienoje vietoje yra atvira - foramima ova
le). Abi, dešinioji ir kairioji, pusės vėl 
padalintos į dvi dalis: prieširdžius (atrium) 
ir skilvelius (ventriculus). Jų sienelėse yra 
vožtuvai, kurie atsidaro praleisdami krau
ją dešinėje pusėje iš dešinio skilvelio į 
dešinį prieširdį, kai dešinioji širdies pusė 
siurbia kraują, „suterštą“ anglies dvide
giniu (carbon dioxide) iš viso kūno ir tą 
„negerą“ kraują per plaučių arterijas 
(arteria pulmonalis) dešinysis prieširdis 
persiunčia į plaučius. Plaučiuose didelė 
dalis anglies dvideginio pakeičiamas į 
deguonį ir dabar jau „švarus“ kraujas per 
kairiąsias plaučių venas perduodamas į 
kairįjį prieširdį.

Iš kairiojo prieširdžio, vožtuvams at
sidarius, „švarus“ kraujas persiunčiamas į 
kairįjį skilvelį. Iš kairiojo skilvelio, jam 
susitraukus, „švarus“ kraujas perduoda
mas į visą kūną. Tai labai jau paprastas 
apibūdinimas, jums daugumoje žinomų 
kraujo apytakų. Šitame procese ypatingai 
svarbūs yra du dalykai. Viena, kad vožtu
vai tiksliai atsidarytų ir, svarbiausia, ak
linai užsidarytų, nes kitaip kraujas grįžtų 
iš skilvelio į prieširdį arba priešingai - iš 
prieširdžio į skilvelį, žiūrint kuris - deši
nysis ar kairysis, tiksliai neveikia, ir 
apsunkintų širdies darbą. Susidaro labai 
rimta situacija kai abu vožtuvai sugenda. 
Šiais laikais operacijos keliu vožtuvus 
pataiso.

(Tęsinys sekančiame nr.)

Prašo paramos
Dievui padedant norime atstatyti
Sutkų Bažnyčią, 

kuri prieš karą buvo pamūryta iki stogo. 
Baigti darbus sutrukdė sovietinė okupa
cija. Teatlygina Viešpats visiems, kurie 
mums padėsite.

Sutkai,
1999 m. rugsėjis

Sutkų bažnyčios projektas.

Sąskaita Bažnyčios atstatymui:

AB "Lietuvos taupomojo banko" 
Šakių skyrius Nr. 3900.

Banko kodas - 60139.

Sąskaitos (litais) Nr. 1202005401.
Valiutinės sąskaitos Nr. 241005492.

Sutkų parapijos klebonas
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In formacija
Į Lidcombę atvyksta vyskupas

Rugsėjo 26 dieną j Lidcombę atvyks
ta auksiliarinis Sydnėjaus vyskupas Peter 
Ingham, kuris lanko parapijas ir daly
vaus visose sekmadienio mišiose, bei 
pasakys pamokslą, įskaitant ir lietuviams.

Visų religijų lietuviai kviečiami at
vykti tą sekmadienį į lietuvių pamaldas 
Lidcombe's katalikų bažnyčioje. Tikime 
visi į tą patį Dievą. Pasimelskime kartu ir 
parodykime svečiui, kad dar esame gyvi.

A. Kramilius, 
Parapijos Komiteto vardu

Paieškojimas
Rūta Bartašienė iš Aukštupių kaimo, 

Tauragės rajono (Žygaičių paštas), ieško 
savo pusseserių Birutės ir Genutės Mer- 
feldaičių ir dėdės Zigmo Merfeldo.

Ką nors žinančius apie juos prašome 
paskambinti į Sydnėjų telefonu: (02) 
9520 4610.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks rugsė

jo 19 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Bankstowne.

Susirinkime bus renkama nauja val
dyba. Kviečiame draugijos nares ir pri
jaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. 
Metinio susirinkimo dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Praėjusio metinio susirinkimo pro

tokolo skaitymas;
3. Draugijos pirmininkės pranešimas;
4. Patikėtinių pranešimai;
5. Iždininkės pranešimas;
6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Ligonių lankytojos pranešimas;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkime bus renkamas nario mo

kestis ir į SLMSGDraugiją bus priima
mos naujos narės.

Po susirinkimo pasivaišinsime kava 
su pyragais ir pabendrausime.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos Valdyba

SKELBKITĖS PASTO
GĖJE“ - VISI ŽINOS !

Ar dar prisimenate Bonegillos stovyklą?
Albury - Wodonga miestai, talkinant 

visai eilei įvairių organizacijų, spalio 1 - 
4 dienomis ruošia Bonegillos emigraci
nės stovyklos paminėjimą pačioje buv. 
stovyklavietėje ir aplinkiniuose miestuose.

Per Bonegillos emigracinę stovyklą 
(BonegillaMigrantReception Centre) 1947 
-1971 m. yra praėję daugiau kaip 320 000 
emigrantų iš 30 įvairių kraštų, kurie čia 
buvo laikinai apgyvendinti, prieš išskirs- 
tant juos po įvairias darbovietes Austra
lijoje. Jų tarpe buvo ir nemažas skaičius 
mūsų tautiečių.

Skaičiuojama, kad šie emigrantai ir jų 
atžalos šiuo metu jau sudaro virš 1000 000 
Australijos gyventojų.

Iš didžiulės Bonegillos stovyklos, 
anksčiau priklausiusios kariuomenei, yra 
likęs tik 19-sis blokas, paliktas anų „senų, 
gerų laikų“ prisiminimui.

Šventės organizatoriai žada išsiunti-

JUODAS ■ m BALIUS 
SPALIO 9d. 1999 7,30val, p.p.

1RUU PATIEKALU VAKARIENE SU VYNU 
LAIMINGAS DURŲ PRIZAS 
ĮDOMI PROGRAMA 
PUIKI ŠOKIU MUZIKAe

BIUETA $30,00
SYDNEY UE1UVIU KLUBAS, 
16 EAST TERRACE, BANKSTOWN 

97081414

nėti kvietimus į šią buvusių emigrantų 
šventę visiems, čia gyvenusiems žmo
nėms. Vieną tokių kvietimų yra gavusi ir 
,Mūsų Pastogė“.

Šventės metu Alburio ir Wodongos 
miestuose bei pačioje buv. stovyklos te
ritorijoje vyks įvairiausi renginiai: teat
ro, muzikos, šokių, filmų, parodų, maisto 
ir vyno ragavimo, žaidimų bei sporto, 
„bendruomenei švenčiant savo kultūrinę 
įvairovę“. Į dalį renginių įeiti bus reikalin
gi bilietai.

Susidomėjusius prašome skambinti 
„Festival Hotline“ Albury - Wodongos 
lankytojų Informacijos Centrui: telefonu 
1800 - 800 - 743, kad gauti nemokamą 
„1999 Bonegilla Festival Guide“.

Dėl platesnės informacijos skambinti 
Mary-Anne Scully, tel. (02) 6023 0107 
arba 0412 039 921 arba e-mail: 
mscully@iaw.com.au „M.P.“ ūif.
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Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje- 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų laiboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol št., North Melbourne, Vic. 3051

Turint klausimų, galite skambinti A. Šimkui tel. (03) 9578 
4319.

Mūsų Pastogė
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. * * & Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 Užsienyje paprastu paštu $.65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110

8

mailto:mscully@iaw.com.au

	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0004
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0005
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0006
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0007
	1999-09-20-MUSU-PASTOGE_0008

