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Jurgis Rūbas SUSIRINKO NAUJAS SEIMAS
Vilniuje, ketvirtadienį spalio 19 d., žmonių pasitikėjimą savo Seimu, parla-

Parlamento rūmuose prasidėjo iškil
mingas naujo, spalio 8-ąją išrinkto Seimo, 
pirmasis posėdis. Jo pradžią paskelbė 
posėdžiui pirmininkaujantis vyriausias 
amžiumi Seimo narys Kazys Bobelis.

Sugiedoję himną posėdžio dalyviai 
tylos minute pagerbė mirusius Nepri
klausomybės akto signatarus, Seimo 
narius. Į pirmąjį Seimo posėdį atvyko 
Prezidentas Valdas Adamkus ir daug kitų 
aukšto rango svečių.

Posėdį pradėjęs Prezidentas pasvei
kino naująjį Seimą kaip naujo amžiaus, 
naujo tūkstantmečio tautos parlamentą. 
Šalies vadovas norėtų, kad šis Seimas po 
ketvertų metų didžiuotųsi ne priimtų įs
tatymų skaičiumi, o teigiamais jų veikimo 
rezultatais. V. Adamkus linkėjo naujiems 
parlamentarams atkurti ir pateisinti

Seimo Pirmininkas
Pirmajame naujosios kadencijos Sei

mo plenariniame posėdyje į Seimo Pir
mininko postą buvo iškeltos dvi kandi
datūros. Naujosios politikos koalicija 
pasiūlė Naujosios sąjungos pirmininką 
Artūrą Paulauską, o Socialdemokratinė 
koalicija iškėlė Česlovą Juršėną. 76 
parlamentarams balsavus už Naujosios 
sąjungos lyderį, A. Paulauskas buvo iš
rinktas naujojo Seimo Pirmininku. Už 
socialdemokratinės koalicijos iškeltą 
LDDP lyderį Česlovą Juršėną balsavo 53 
parlamentarai. Balsavimas dėl Seimo 
pirmininko buvo slaptas.

Seimo Pirmininkas pagal Lietuvos 
Konstituciją yra antrasis pagal svarbą 
valstybės pareigūnas. Jis vadovauja 
Seimo darbui ir atstovauja Seimui, savo 
parašu patvirtina Seimo priimtų teisės 
aktų autentiškumą ir perduoda jį Res
publikos Prezidentui pasirašyti, taip pat 
pasirašo įstatymus, kurių per 10 dienų 
nepasirašė ir negrąžino Seimui pakar
totinai svarstyti valstybės vadovas.

Lietuvos įvykių apžvalga
Jurgis Rūbas

Vyriausybė laikinai tebeeina 
pareigas

Vilnius, spalio 19 d. (ELTA). Minis
tras Pirmininkas Andrius Kubilius Pre
zidentui grąžino Vyriausybės įgaliojimus, 
vykdydamas Konstitucijos reikalavimą tai 
padaryti po Seimo rinkimų. Prezidentas 
savo dekretu pavedė visiems A.Kubiliaus 
vadovaujamos Vyriausybės nariams eiti 
savo pareigas, kol bus suformuotas naujas 
Ministrų kabinetas.

Prezidento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė pareiškė, jog kandidatą į 
Premjerus Seimui svarstyti V.Adamkus 
gali pateikti jau kitą savaitę. “Prezidentas 
yra nusiteikęs nedelsti Vyriausybės forma
vimo proceso, nes Ministrų kabineto laukia 
sudėtingi darbai, pirmiausia kitų metų 
valstybės biudžeto rengimas ir tvirtinimas ", 
- sakė ji.

Dešimtoji po Lietuvos Respublikos 
atkūrimo A. Kubiliaus vadovaujama Vy
riausybė dirbo beveik metus. Jos veiklos 

mentine Lietuvos demokratija.
Į pradedantį veiklą Seimą kreipėsi 

diplomatinio korpuso Lietuvoje vadovas, 
Apaštališkasis nuncijus Ervin Jozef 
Ender, Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
generalinis sekretorius vyskupas Jonas 
Boruta. Savo kalboje Seimo narys, buvęs 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis 
linkėjo naujam parlamentui kuo vaisin- 
gesnio darbo, kad Lietuvos piliečių viltys 
būtų įgyvendintos. Į parlamentarus krei
pėsi ir posėdžiui pirmininkaujantis Kazys 
Bobelis.

Iškilmingame posėdyje prisiekė tre
čiadienį Seimo nario pažymėjimą gavę 
nauji Seimo nariai. Priesaiką priėmė 
Konstitucinio Teismo pirmininkas Vladas 
Pa viloms.

- Artūras Paulauskas
Seimo Pirmininkas laikinai eina Res

publikos Prezidento pareigas arba lai
kinai pavaduoja Prezidentą Konstitu
cijoje numatytais atvejais, teikia Seimui 
parlamento vicepirmininkų kandidatū
ras. Konstitucijoje ir įstatymų numatytais 
atvejais teikia Seimui skirti ir atleisti 
valstybės institucijų vadovų ir jų pava
duotojų kandidatūras. Seimo Pirminin
kas taip pat pirmininkauja Seimo ir 
Seimo valdybos posėdžiams arba paveda 
tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų.

Laimėjusi Seimo pirmininko poziciją, 
Naujosios politikos koalicija atvirai kvie
čia LDDP pirmininką Česlovą Juršėną 
užimti Seimo Pirmininko pavaduotojo 
postą, nes tai padėtų suformuoti plates
nio pasitikėjimo Seimo vadovybę. Koali
cijos pareiškime pažymima,.kad tokiu 
atveju kairioji opozicija galėtų tinkamai 
atstovauti rinkėjams įstatymų leidžia
mojoje srityje ir būtų išvengta nereika
lingos politinės konfrontacijos sudėtingu 
Lietuvai laikotarpiu.

programą Seimas patvirtino pernai 
lapkričio 11d.

Pagal Konstituciją Ministrą Pirmi
ninką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia 
Respublikos Prezidentas. Pagrindinis 
įstatymas numato, kad Vyriausybei grą
žinus įgaliojimus, Prezidentas ne vėliau 
kaip per 15 dienų pateikia Seimui svars
tyti Ministro Pirmininko kandidatūrą. 
Seimas dėl jos turi apsispręsti per 
septynias dienas. Po to dar per 15 dienų 
turi būti suformuota visa nauja Vyriau
sybė ir parengta naujo Ministrų kabineto 
programa. Ją patvirtinus Seime ir mi
nistrams prisiekus, Vyriausybė gauna 
įgaliojimus dirbti.

Seime - dviejų kartų akistata
Trečiadienį, spalio 18 d. Seime 

susitiko dvi politikų kartos - nuo scenos 
nueinantys 1996-2000 metų kadencijos 
Seimo ir išrinkto 2000-2004 metų Seimo 
nariai. 11 valandą buvo įteikti Seimo 
nario pažymėjimai spalio 8 dieną išrink-

Pirmasis paralimpiečių medalis
Pirmadienį, spalio 23 dieną, pirmąjį medalį Lie

tuvai iškovojo kaunietis lengvaatletis Kęstutis Bart- 
kėnas - jam įteiktas bronzos apdovanojimas.

Trisdešimt dviejų metų kaunietis Kęstutis 
Bartkėnas 5 000 metrų bėgimo distancijoje užėmė 
trečiąją vietą. 1997 ir 1999 metų Europos čempionas 
nuotolį įveikė per 15 min. 24.61 sek.

Kęstutis Bartkėnas, kurį šiuo metu treniruoja Al
fonsas Buliuolis, 1996 metų Atlantos paralimpiadoje 
5 000 m. distancijoje iškovojo sidabro medalį. Dvigu
bai ilgesnėje distancijoje (10 000 m.) jis pelnė bronzą. 
1997 m Europos lengvosios atletikos čempionate 
(Italijoje) 50(X) ir 10 000 metrų bėgime užėmė pirmą 
vietą. 1998 metais pasaulio čempionate (Ispanijoje)

5 000 ir 10 000 metrų nuotolius įveikė antras. 1999 m. Europos lengvosios atletikos
čempionate Portugalijoje 1 500, 5 000 ir 10 000 metrų distancijoje buvo pirmas. 
Pirmasis sportininko treneris - Jonas Burakovas.

Australijos lietuviai nuoširdžiai sveikina paralimpinį bronzos 
medalio laimėtoją ir linki jam geriausios sėkmės ateityje.

Sėkmingas koncertas Sydnėjuje

Jaunieji Sydnčjaus “Sūkurio” šokėjai po koncerto. Plačiau apie koncertą žiur. 3 psl.
Nuotrauka Algimanto Burneikio

tiems 2000-2004 metų kadencijos Seimo 
nariams. Po šių rinkimų bus užpildytos 
visos 141 Seimo narių vietos.

Seimo nariams buvo įteikti ir šiuolai
kiški elektroniniai pažymėjimai, kurie 
turi brūkšninį kodą ir mikroschemą. Už 
šių pažymėjimų pagaminimą VRK sumo
kėjo apie 2 000 litų.

Naujieji pažymėjimai padės išvengti 
sukčiavimo balsuojant, nes nuo kito ru
dens Seimo posėdžių salėje ketinama 
sumontuoti šiuolaikišką balsavimo siste
mą, kurią Seimo nariai galės įjungti tik 
įdėję į specialų nuskaitymo įrenginį. Iki 
šiol pasitaikydavo atvejų, kai Seimo 
nariai balsuodavo ir už savo kaimyną.

Ši apie 1.5 mln. litų kainavusi sistema 
pirmą kartą bus išbandyta pavasarį Vil
niuje vyksiančioje NATO Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje.

Naujai valdžiai - seni rūpesčiai
Nacionalinio radijo ir televizijos, Žur

nalistų sąjungos vadovai kreipėsi į naująjį 
Seimą, prašydami ypatingos skubos 
tvarka imtis priemonių, kad būtų padeng
tos, nurašytos ar kitaip likviduotos dar 
1999 metais susikaupusios LRT skolos. 
LRT slegia apie 15 milijonų skola, nuolat 
gresia kreditorių sankcijos. LRT admi
nistracijos teigimu, šios skolos atsirado 
ne dėl dabartinės direkcijos kaltės. Per 

penkerius metus visuomeninio trans
liuotojo finansavimas iš biudžeto suma
žėjo trečdaliu.

Šiemet Vyriausybė LRT iš biudžeto 
buvo skyrusi 34.5 mln. litų. 2000 metais 
numatyta skirti 31.5 mln. litų. TUo tarpu 
Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme 
yra griežtai reglamentuota programų 
transliavimo apimtis.

LRF tarybos pirmininko Marcelijaus 
Martinaičio, generalinio direktoriaus 
Vaidoto Žuko ir Lietuvos žurnalistų są
jungos pirmininko Rimgaudo Eilunavi
čiaus pareiškime naujojo Seimo nariams 
pažymima, kad Lietuva, kartu su visomis 
kitomis Europos valstybėmis, turi objek
tyvios, nešališkos informacijos garantą - 
visuomeninį radijo ir televizijos kanalą, 
kuriam pagal įstatymą patikėta kultūros, 
švietimo, mokslo, pilietinio ugdymo mi
sija - transliuotoją, kuris suteikia eterio 
laiką tautinėms ir religinėms bendrijoms, 
vaikų, jaunimo problemoms ir pan.

Smerkia antisemitinius rašinius
Vilnius, spalio 19 d. (ELTA). Preziden

tas Valdas Adamkus griežtai pasmerkė 
antisemitines dienraščio “Lietuvos aidas” 
publikacijas.

Jo nuomone, tokie tekstai moraliai 
nepriimtini Lietuvos visuomenei.

Nukelta į 2 psL
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Lietuvos įvykių apžvalyu
Atkelta iš 1 psL

Prezidento atstovė spaudai kreipėsi i 
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, 
prašydama išnagrinėti, ar “Lietuvos aide” 
publikuoti rašiniai - L. Kiauleikio 
“Kryžkelė”, A. Statkevičiaus knygos 
ištraukos “Žydai, komunizmo teorija ir 
praktika”, J.Valionio, V. Žygaitės ir P. 
Stonio “Ar žydai vėl valdys Lietuvą?”, 
prasilenkdami su žurnalistų etikos ko
deksu, nesudaro prielaidų nacionalinei 
nesantaikai kurstyti.

Penktadienį nė neįpusėjus “Lietuvos 
aido” redakcijos surengtai spaudos kon
ferencijai, kurioje ketinta kalbėti apie 
žydų emigraciją iš Lietuvos, ją nutraukė 
skandalas, keliems asmenims pradėjus 
laidyti antisemitines replikas. Atmosfera 
dar labiau įkaito, kai spaudos konferen
cijoje dalyvavęs Lietuvos laisvės lygos 
lyderis Antanas Terleckas pareiškė, kad 
jam gėda būti lietuviu ir girdėti žydus įžei
džiančius žodžius.

Keli žurnalistai kreipėsi į spaudos 
konferencijai vadovavusį “Lietuvos aido” 
bendrovės direktorių Algirdą Pilvelį, pra
šydami pokalbį vesti “normaliu būdu”.

Tačiau iškilus grėsmei, kad kils peš
tynės tarp antisemitiškai nusiteikusių ir 
antisemitizmą pasmerkusių asmenų, A. 
Pilvelis skubiai išėjo iš spaudos konferen
cijos ir ji nutrūko. Jos dalyviai dar ilgokai 
ir triukšmingai aiškinosi tarpusavio san
tykius. Spaudos konferenciją pradėjęs A. 
Pilvelis, paminėjęs kelis įtakingus soviet
mečio žydų tautybės funkcionierius, die
vagojosi esąs žydų bičiulis ir gerbiąs šią 
tautą. Lietuvos Prezidento Valdo Adam
kaus ir premjero Andriaus Kubiliaus 
pareiškimus apie pastaruoju metu “Lie
tuvos aido” paskelbtus antsemitinius 
rašinius jis pavadino “nesusipratimu”.

Dienraštis “Lietuvos aidas” trčiadienį 
paskelbė rašinius, kuriuose kvestionuo
jamas karo nusikaltėlių teisinio perse
kiojimo būtinumas, žydų tauta kaltinama 
marksizmo sukūrimu ir jo praktika, ko
munizmo platinimu, Lietuvos sovietini- 
mu, raginama organizuoti tarptautinį 
“žydų nusikaltimų” žmonijai tribunolą.

Dėl Lietuvos naftos ūkio
Vilnius, spalio 19 d. (ELTA). 

Prezidentas Valdas Adamkus šiuo metu 
nagrinėja Konstitucinio Teismo (KT) 
trečiadienį paskelbtą nutarimą dėl 
Lietuvos naftos ūkio reorganizacijos, po 
kurios į “Mažeikių naftos” koncerną 
atėjo JAV kompanija “Williams Inter
national”, ir kol kas susilaiko nuo 
vertinimų.

ELTA primena, jog trečiadienį, spalio 
18 d.. Konstitucinis Teismas pripažino, 
kad Konstitucijai prieštarauja kai kurios 
nuostatos 1998-1999 metais priimtuose
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teisės aktuose, kurie į reorganizuojamą 
Lietuvos naftos ūkį atvedė JAV kompa
niją “Williams International”. Nueinan
čio Seimo opozicijos iniciatyva išnagri
nėjęs dešimt ginčytinų nuostatų, Kons
titucinis Teismas nustatė, kad penkios iš 
aptartų nuostatų pripažintos prieštarau
jančiomis Konstitucijai ir nuo teismo 
nutarimo paskelbimo momento nustojo 
galioti.

Lietuvoje - 100 tautybių
(BNS). Lietuvos valstybėje šiuo 

metu priskaičiuojama daugiau kaip 100 
tautybių gyventojų. Tai nurodoma kny
goje “National Minorities in Lithuania” 
kurią redagavo ir išleido Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Vyriausybės.

Lietuvoje iš viso - 700 000 kitataučių, 
kurie sudaro apie 20% visų gyventojų.

Septyniolikos tautų žmonės yra susi
būrę į savo nacionalines bendrijas: ar
mėnų, azerbaidžaniečių, baltarusių, čigo
nų, estų, graikų, gruzinų, karaimų, latvių, 
rumunų, lenkų, rusų, totorių, ukrainiečių, 
vengrų, vokiečių ir žydų. Kai kurios jų yra 
sukūrusios įvairių religijos, politikos, 
ekonomikos, kultūros, švietimo, sociali
nės rūpybos ir kitokių organizacijų: rusai 
56, lenkai 48, vokiečiai ir žydai po 28.

Daugelis mažumų turi savo mokyklas, 
aprūpinamas valstybės leidžiamais vado
vėliais. Įvairiomis Lietuvos gyventojų kal
bomis leidžiami 25 laikraščiai, 7 žurnalai. 
Unikalus yra žydų bendruomenės laik
raštis “Lietuvos Jeruzalė”, platinamas 
visame pasaulyje, išeinantis keturiomis 
kalbomis - lietuvių, jidiš, anglų ir rasų. 
Nacionalinis radijas ir televizija rengia 
laidas tautinėms mažumoms. Lietuvoje 
galioja pilietybės įstatymas, pripažinęs 
praktiškai visiems gyventojams teisę į 
Lietuvos pilietybę.

Parlamentarams - pensijos
Vyriausybė spalio 18 d. nusprendė 

paskirti I-ojo laipsnio valstybines pensijas 
kai kuriems į naują Seimą ncišrinktiems 
parlamentarams. Nuo lapkričio 1 d. 552 
litų dydžio I-ojo laipsnio valstybinės 
pensijos paskirtos Alfonsui Andriuške
vičiui, Vytautui Cinauskui, Juozapui 
Katkui, Kazimierui Kryževičiui, Vaclovui 
Lapei, Romualdui Ozolui, Algirdui Pet
ruševičiui, Liudvikui Sabučiui ir Joanai 
Sadeikienei.

Iš viso nuo lapkričio 1 d. paskirtos 22 
valstybinės pensijos. Be išvardintų Seimo 
narių, jos paskirtos grupei visuomenės 
veikėjų, muzikantų, mokslininkų. Ketu
riems asmenims valstybinės pensijos 
Vyriausybės nutarimu paskirtos tik nuo 
tada, kai jie baigs darbą valstybinėje 
tarnyboje. Tokios pensijos paskirtos 
naujos kadencijos Seime dirbsiantiems 
Česlovui Juršėnui, Kazimierai Prunskic-

Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Spalio 18 d. sutrikus inkstams mirė 
64 metų Charles Perkins, kovotojas dėl 
aborigenų teisių Australijoje. 1966 m. jis 
buvo pirmasis aborigenų kilmės asmuo, 
įsigijęs universiteto baigimo laipsnį. 
Ištisus 28 metus jis dirbo Canberroje 
valdžios aparate atsakingose departa
mento direktoriaus pareigose.
♦ Spalio 18d masiniais areštais Italijos 
policija išardė mafijos lizdą Mcssinos 
universitete, Sicilijoje. Suimti 30 asmenų, 
kiti 7 paieškomi. Mafijos nariai parda
vinėjo universiteto mokslinius laipsnius, 
vyko prekyba narkotikais, panaudojant 
universiteto laboratorijas. Universiteto 
profesoriai šantažu buvo priverčiami 
bendradarbiauti, neklusnūs - žudomi.
♦ Ugandoje siaučia mirtino Ebola 
viruso epidemija. Iki spalio; 22 d. buvo 
užregistruotos 54 mirtys ir virš 120 su
sirgimų. Ebola virusas yra labai užkre
čiamas, miršta apie 80% susirgusių, 
nežinomi jokie vaistai. Ligoniai miršta 
nuo nesulaikomo kraujavimo.
♦ Spalio 17 d. Izraelio pareigūnai buvo 
priversti pripažinti, kad Hezbollah mu
sulmonų ekstremistų organizacija buvo 
teisi sakydama, kad pagrobė atsargos 
pulk, leitenantą Eahanan Tannenbaum 
Libane, o ne Šveicarijoje. Hezbollah siūlo 
pagrobtą karininką iškeisti į Izraelio 
kalinamus palestiniečius. Jis būk tai at
vykęs į Libaną iš Europos slaptai padirbtu 
pasu, norėdamas užverbuoti Hezbollah 
narį Izraelio žvalgybai. Jis buvo įviliotas į 
Hezbollah spąstus.
♦ Po dviejų dienų derybų Sharm ei 
Sheikh viršūnių konferencijoje, spalio 17 
d. vakare Izraelis ir palestiniečių vado
vybė priėmė jiems pasiūlytą paliaubų 
planą. Paliaubas įgyvendinus, turėtų būti 
tęsiamos derybos dėl pastovios taikos ir 
Palestinos valstybės įkūrimo.
Spalio 19 d. palestiniečių pareigūnai, 

nei, Aloyzui Sakalui. 552 litų dydžio 
pensija paskirta ir Vilniaus apskrities 
viršininkui Aliui Vidūnui.

Valstybinės pensijos skiriamos Lie
tuvos nepriklausomybės akto signa
tarams, Laisvės kovų dalyviams ir “ypač 
nusipelniusiems Lietuvai asmenims”.

Naujo darbo gairės
A.Paulausko Naujosios politikos koa

licija paskelbė memorandumą, kuriame 
pabrėžia prisiimanti rinkėjų patikėtą at
sakomybę ir numato Lietuvoje būtinus 
nuveikti darbus. Praėjusią savaitę Libe
ralų sąjunga (LLS), Naujoji sąjunga (NS), 
Centro ir Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos pasirašė Naujosios 
politikos koalicijos (NPK) sutartį. NPK 
ėmėsi formuoti naująsias Seimo ir Vy
riausybės vadovybes.

Laukiama, kad Prezidentas Valdas 
Adamkus įpareigos liberalų lyderį Ro
landą Paksą formuoti naują ministrų 
kabinetą.

vykdydami paliaubų susitarimus, vėl areš
tavo Hamas ektremistus, spalio pradžioje 
paleistus iš palestiniečių kalėjimų.
♦ Spalio 19 d. Izraelio plicija suėmė 6 
palestiniečius, pagal televizijos filmus 
atpažintus kaip dalyvius minios, nužu- 
džiusios Izraelio kareivius Ramallah 
policijos būstinėje.
♦ Izraelio kariuomenės ir policijos su
sidūrimai su akmenis mėtančiais arabais 
tebesitęsia. Ypač aštrūs susidūrimai vyko 
spalio 21 d., sužeidžiant ar nukaunant 
daug demonstruojančių jaunuolių ar net 
vaikų. Per tris savaites žuvusių palesti
niečių skaičius pasiekė 122, sužeistieji 
skaičiuojami tūkstančiais. Izraelio parei
gūnų tvirtinimu, palestiniečiai propa
gandos sumetimais tyčia siunčia vaikus j 
pirmas linijas.
♦ Spalio 22 d., susidūrimams nesiliau
jant, Izraelio min. pirmininkas Ehud 
Barak pareiškė, kad neribotam laikui su
spenduojamas taikos procesas. Palesti
niečių lyderis savo pareiškime nediplo- 
matiškai pasiuntė E. Barak “po velnių”.
♦ Filipinų prezidentas Joseph Estrada 
kaltinamas ėmęs kyšius iš nusikaltėlių, 
nelegalių azartinių žaidimų kartelių. Jį 
viešai apkaltino jo buvęs draugas Luis 
Singson, vienas iš provincijų guberna
torius, kuris prisipažino buvęs šio san
dėrio tarpininku. Prezidento atsistaty
dinimo reikalauja visa eilė politikų, jų 
tarpe kardinolas Jaime Sin, viceprezi
dentė Gloria Arroyo bei buvusi prezi
dentė Corazon Aquino.
♦ Šių metų Nobelio taikos premija 
paskirta Pietų Korėjos prezidentui Kim 
Dae-jung.
♦ Prancūzijos krašto apsaugos minis
terijos pranešimu, nuo dabar į prancūzų 
Svetimšalių Legijoną galės būti priima
mos ir moterys.

□
Memorandume koalicija įsipareigoja 

mažinti nedarbą skatinant investicijas ir 
vykdyti aktyvią užimtumo plėtros politiką 
visuose Lietuvos regionuose. Koalicija 
pabrėžia, jog Lietuvoje žemės ūkiui būti
na sukurti sąlygas pasirengti integracijai 
į Europos ekonomines struktūras, tiksles
nę finansinę paramą derinant su konku
rencingumą skatinančia politika. "Būtina 
siekti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 
ir NATO kuo skubesniu laiku ir maksi
maliai naudingomis Lietuvai sąlygomis, 
palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis 
šalimis, įtvirtinti deramą Lietuvos vietą 
pasaulio bendrijoje”, rašoma Naujosios 
politikos koalicijos memorandume. NPK 
pabrėžia, jog tęsiant privatizavimą, svar
bu užtikrinti, kad strateginių ūkio subjek
tų funkcionavimas bei valdymas nesutrik
dytų valstybės ekonominės sistemos.

Dėl jūros sienos sutarties
Min. pirm Andrių Kubilių nustebino 

tai, kad Latvija, pasirašiusi su Lietuva jū
ros sienos sutartį, dabar ima kelti naujas 
papildomas sąlygas jai ratifikuoti.

“Jūros sienos sutarties ratifikacija 
Latvijos Seime yra išimtinai Latvijos 
vidaus politikos klausimas, tačiau sienų su 
kaimyninėmis valstybėmis nustatymas yra 
kiekvienos valstybės, gerbiančios demo
kratiniame pasaulyje priimtinas bendra
vimo normas, tarptautinis įsipareigojimas”, 
- teigia A. Kubilius. Pasak Min. pirm, 
atstovo spaudai, taip A.Kubilius įvertino 
Latvijos Vyriausybės vadovo Andrio 
Beržinio pareiškimą, kad Latvijos Seimui 
nereikėtų ratifikuoti jūros sienos su
tarties su Lietuva, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl žvejybos tvarkos pasienio 
vandenyse arba net iki abiejų šalių įsto
jimo į Europos Sąjungą.
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“Dainos” choro šventė
Viso pasaulio dėmesys šiais metais 

buvo nukreiptas į Australiją - Sydnėjų ir 
jame vykusią Olimpiadą. Čia pat jau ir 
XXI Australijos Lietuvių Dienos, kurios

Tautinių šokių grupės “Sūkurys” šokėjai - senjorai.

Stzabdykit: arklius, stabdyki!:!
Greitai visi 

tapsime kelei
viais, nes artinasi 
Kalėdų metas, 
ilgasis atostogų 
metas, kada žmo
nės pradeda važi
nėti iš pietų į 
šiaurę ar iš šiau
rės į pietus.

Mums, lietu
viams, šiais me
tais kelionių tiks
las yra Sydnėjus, 

kur vyks didžioji mūsų kultūrinė šventė - 
XXI Australijos Lietuvių Dienos.

Dažniausiai žmonės prieš iškeliau
dami užsibrėžia sau tikslą: iki vakaro 
pasiekti tą ar kitą vietovę ir, norėdami 
savo pianą įvykdyti, ima skubėti, praleis
dami reikšmingas vietoves, ir ypač reikš
mingas mums, lietuviams. Netikite?

Snieguotuose Kalnuose yra nuostabus 
paminklas, gryna poezija, o to paminklo 
autorius yra lietuvis architektas Andrius 
Rimka-Rimkevičius, kuris laimėjo pa
minklo konkursą didelei nelaimei pažy
mėti. 1931 m. civilinis lėktuvas “Pietų 
Debesėlis” (Southern Cloud) dingo kaž
kur tankiuose kalnų miškuose su aštuo- 
niais žmonėmis. Buvo suruoštos iki to 
laiko didžiausios visoje Australijos avia
cijos istorijoje paieškos, nedavusios jokių 
rezultatų. Tik 1958 m, praėjus 27 metams 
nuo žūties, visai atsitiktinai Snieguotųjų 
Kalnų darbininkas surado sudužusio 
lėktuvo liekanas. Buvo nutarta pagerbti 
žuvusius ir pastatyti jiems paminklą. 
Paskelbtas konkursas, kurį, kaip minėjau, 
laimėjo Andrius Rimka,

1962 m paminklas iškilmingai atida-
rytas Coomoje, Sharp & Creek gatvių XXI ALD Rengėjų Grupės pirmininkė 
sankryžoje. Bet tai 
nėra stulpas, kaip 
visur įprasta to lauk
ti, bet pastatas, kurio 
forma tikrai poetiš
ka: stogas primena 
užlaužtus didžiulius 
(40 pėdų) paukščio 
ar lėktuvo sparnus, 
kurie suteikia visam 
pastatui lakumo, 
skrydžio veržlumo, 
padangių mosto, o 
frontinė stiklo siena 
atspindi dangų ir
debesis. Paminklas - Paminklas žuvusio lėktuvo aukoms, Cooma.

įvyks taip pat Sydnėjuje. Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenėje vienas iš aktyviau
sių kultūrinių vienetų - “Dainos” choras, 
vadovaujamas Australijoje gimusių talen-

tingų bei pasišventusių 
dirigentų - Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus. 
Nežiūrint įsipareigojimų 
tarnybose, jie kas penkta
dienį po darbo skuba į 
repeticijas. Ar spėja kar
tais pavalgyti vakarienę, 
atrodo mažai kam rūpi.

Nežiūrint perkrauto 
asmeninio gyvenimo, Syd
nėjaus lietuviams - tary
tum kalėdinę dovaną - jie 
suruošė koncertą. Spalio 
15 dieną be didelės rek
lamos į Lietuvių Namus 
susirinko arti dviejų šimtų 
bendruomenės narių į 
choro “Daina” taip 
pavadintą “Pavasario kon
certą”. Specialus dirigen
tės nuopelnas tas, kad 
buvo pasikviesta tautinių 

šokių grupė “Sūkurys”, ku- 

pastatas viduje priglaudžia įdomų avia
cijos muziejų bei sudužusio “Pietų 
Debesėlio” liekanas. Taigi, lietuvimas 
aplankyti yra būtina, ir (perfrazuojant 
Maironį):

Į Sydnėjų kalnais nuo Melboumo
Per Snieguotus Kalnus jeigu keliausi 
Nepamiršk sustabdyti arklių 
Ir paminklą atrasi gražiausią.
Šio nuostabaus paminklo autorius 

Andrius Rimka gimė 1906 m. Pagau- 
sančio dvare, Veliuonos valsč., Kauno 
apskrityje. 1928 m. įsigijo architektūros 
diplomą, 1944 m. tapo politiniu pabėgė
liu, gyveno Vokietijoje, Kempten stovyk
loje. 1944 m. atvyko į Australiją, dirbo 
architektu Coomoje, prie Snieguotųjų 
Kalnų didžiojo projekto. Vedė Veroniką 
Svabonytę, susilaukė dviejų dukterų. 
Viena iš jų - Dalia Rimkaitė-Maron, yra 
dailininkė-skulptorė, mano ilgai ieškota 
ir prieš kelerius metus paminėta “Mūsų 
Pastogėje”. Tikimės, kad ji su savo kū
riniais dalyvaus šių metų Lietuvių Dienų 
Meno parodoje.

Andrius Rimka mirė 1971 metais. 
Greitai sukaks 30 metų nuo jo mirties ir 
tai dar labiau sustiprina būtinumą ap
lankyti šį paminklą.

Taigi, keleivi, nepravažiuok važiuo
damas į XXLsias Australijos Lietuvių 
Dienas, bet sustabdyk arklius, išlipk iš 
vežimo, pasigėrėk ir pasididžiuok savo 
tautiečių pasiekimais. Ir širdis prisipildys 
pasididžiavimo, kad tavo broliai savo 
gabumais įstengia papuošti tolimus 
kraštus, o kartu ir gailesys užlies krūtinę, 
kad daugeliui iš mūsų nebuvo lemta tų 
gabumų atiduoti savai tėvynei.

Laukiame Jūsų visų Lietuvių Dienose!
Dr. Genovaitė Kazokienė

“Dainos” choristai su dirigentais Birute Aleknaite ir Justinu Ankum (priekyje) po 
koncerto didžiojoje Lietuvių Namų salėje.

ris išpildė dalį koncerto programos.
Programą pradėjo “Sūkurys”, pašok

damas “Vai jaunas”, sekė “Dainos” 
mišrus choras su Fausto Strolios har
monizuota liaudies daina “Suk suk ratelį”. 
Moterų choras išpildė ištrauką “Pava
saris” iš ciklo “Metų laikai”. Vėliau sekė 
vyrų choro atliekama D. Andriulio daina 
“Plaukia Nemunėlis”. į sceną išėję šo
kėjai, pašoko “Pliauškutį” ir “Šustą”, o 
po jų moterų choras svajingai padainavo 
B. Budriūno dainą “Iš rytų šalelės” ir 
“Bitaitę”. Galvodami apie rytų šalelę, iš 
kurios ateidavo šviesa su saule, savo 
gyvenime patyrėme, kad iš ten mūsų 
kraštui atėjo ir žiauri okupacija.

Jaunieji “Sūkurio” šokėjai, akompa
nuojant Justinui Ankui, pašoko “Su
batėlę”. Jaunučiams vadovauja profesio
nali išraiškos teatro artistė Liuda Api- 
nytė-Popenhagen. Liuda, kaip ir jos 
mama Martina, pilna energijos ir suma
numo. Ji yra tikra dovana Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenei.

Pirmą koncerto dalį užbaigia mišrus 
choras su daina “Siūbau, lingau paukšte
lis”, harmonizuota Jono Zdaniaus-Zda- 
navičiaus, gyvenusio Adelaidėje, ir R. 
Kliorienės aranžuota daina “Dar nejok”.

Po pertraukos vyrų choras, akompa

SAPNAS

A S žinau, kad niekas negalės pažadint 
Iš to ilgo sapno, kuriame esu, 
Kur širdis dejuoja, verkia, nerimauja, 
Kur ji mirti nori veriama skausmų.

Kiek daug kartų saulė leidos ir tekėjo, 
Eidama per žemį aukso spinduliais, 
Ir kiek kartų mėnuo liūdesiu spindėjo, 
Berdamas sidabrą tamsiais vakarais. 

Pagalba Vilniaus “Lietuvių namams”

VILNIAUS VIDURINĖ MOKYKLA 
-LIETUVIŲ NAMAI-

nuojant Justinui Ankui, nuotaikingai 
padainavo nežinomų kompozitorių dai
nas - “Vyrai užtraukime smagią dainą” 
ir “Lėk žirgeli vėju”. Toliau sekė “Sū
kurys” su šokiais “Marceliukė” ir “Trep- 
sis”. Po to “Dainos” choras padainavo V. 
Paketūro harmonizuotą dainą “Išausk, 
mergele” ir J. Neimanto “Pasisėjau žalią 
rūtą”. “Sūkurio” jaunučiai šoko “Kalvelį”, 
o jiems dainavo choras. Stebėtinai gražiai 
Liuda paruošė jaunuosius šokėjus. “Sū
kurio” senjorai pašoko “Putinėlį”. Po to 
chorui dainuojant “Noriu miego”, jauni
mas šoko scenoje, o senjorai - salėje. 
Toliau choras dainavo, o senjorai šoko 
“Pradės aušrelė aušti”. Pabaigai mišrus 
choras “Daina” padainavo B. Gorbulskio 
dainą “Vasaros šokis” ir, visiems pasisiū
buojant, “Jūra”.

Taip ir baigėsi puiki kultūrinė popietė 
Sydnėjuje. Darbščiųjų Onutės Kapočie- 
nės ir Aldonos Stasiūnaitienės dėka, bu
vome pavaišinti kavute bei pyragaičiais. 
Turtinga loterija taip pat suviliojo ne vie
ną svečią. Esame dėkingi Birutei Alek
naitei, kuri suorganizavo tokį sudėtingą 
renginį. Nors amžiaus našta slegia dalį 
choristų, dainos slambėjo kaip iš jaunų 
lūpų. Dainuokite toliau. Liaudies posakis 
sako: ’’Kas dainuoja - nesensta”. A.V K.

Iii paimk mane į savo stiprų glėbį 
Ir neleisk blaškytis, verkti ir dejuot, 
Nuramink, įtikink, kaip seniau ne kartą 
Kad čia tiktai sapnas, nėra ko bijot...

Ir girdžiu aš žodžius Tavo pasakytus, 
Prisiglaudus veidą, lūpas aš jaučiu, 
Ir taip lengva, gera širdy pasidaro, 
Jeigu vėl sapnuoju, nebežadink Tu...

Nina, 2000 rugsėjo 3 d.
Australija 

__________________________________/

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos vedė
ja Jadvyga Dambrauskienė susilaukė pa
dėkos rašto iš Vilniuje esančios, tremti
nių vaikams skirtos vidurinės mokyklos 
“Lietuvių namai” už nusiųstą $350 finan
sinę paramą.

Kaip rašo mokyklos direktorius, 
dovana bus panaudota pratybų sąsiuvinių 
ir kitų mokyklinių reikmenų įsigijimui.

Su šia Vilniaus mokykla Sydnėjaus 
Savaitgalio mokykla yra užvedusi ryšius 
ir su jos pagalba iš Lietuvos gauna 
svetimkalbiams pritaikytų lietuvių kalbos 
vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių.

Šis bendravimas prasidėjo pernai, kai 
Švietimo ministerijos užsienio skyrius 
Savaitgalio mokyklai padovanojo vado
vėlių už 500 litų. Savo ruožtu Savaitgalio 
mokykla atsidėkodama parėmė “Lietuvių 
namus”, atsidūrusius sunkioje finansinėje 
būklėje. “M.R” inf.
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Diedaduonė
Janina Malijauskienė

Apkrikštijus Lietuvą Anapilin išėjusių 
pagerbimo šventė Ilgės dar kelis šimt
mečius buvo minima pagonišku papročiu. 
Kapinėse, pirtyse, jaujose, o vėliau ir 
šventoriuose protėviai rengė apeigines 
puotas, vadintas šermenimis, į kurias 
garbės svečiais kviesdavo elgetas. Tikėta, 
kad drauge su gyvaisiais vaišinasi ir vėlės, 
pirmaisiais metais po mirties pasiliekam 
čios savo namų bei šeimos aplinkoje. 
Vėliau jos nutolsta ir įsilieja į aukštesnės 
klasės mirusiųjų bendriją - diedų šeimą. 
Diedais vadinti ir elgetos. Toks vėlių su
gretinimas su duoneliautojais nėra atsi
tiktinis, kadangi į pastaruosius žvelgta 
kaip į tarpininkus tarp žemiškojo ir ant
gamtinio pasaulio. Juos prašydavo pasi
melsti įvairiomis intencijomis, ypač už 
mirusius. Tai leidžia daryti prielaidą, kad 
elgeta liaudies atmintyje išliko kaip 
pagonybės laikų dvasininko įvaizdis.

Neišnyko ši nuostata ir krikščionybei 
įsitvirtinus. Net pats skurdžiausias žmo
gus kaime niekada neatsisakydavo duoti 
auką kalėdojančiam kunigui ir išmaldos 
prašančiam pavargėliui, nes tai laikyta ne 
tik negarbingu poelgiu, bet ir didele nuo
dėme. „Kai nieko geresnio tuokart neturi, 
pasiūlyk nors dvi bulves, jei neims, tu ne
liksi kalta“, - taip Rytų Lietuvoje mokė 
motinos savo dukteris ir marčias dar ma
no vaikystės dienomis.

Praeitame šimtmetyje duonos dalini
mas elgetoms arba diedaduonė mūsų 
krašte vyko ir šventoriuose bent keturis 
kartus metuose - per Grabnyčias, Jurgi- 

nes, Žolinę ir Uždūšinėje - prašant pasi
melsti ne tik už mirusius, bet ir už gyvus 
šeimos narius, o taip pat už būsimą rugių 
derlių. Tačiau mano atminime ši tradicija 
išliko jau tik mirusiųjų šventėje.

Gal todėl, kad labai anksti likau naš
laitė, visuotinio gedulo diena giliai įsirėžė 
atmintin. Išvakarėse kiekvienoje pirkioje 
kepė duoną diedams. Tešlą kepaluodavo 
nedidelėmis bandelėmis, kad pakaktų 
visiems giminės mirusiesiems paminėti. 
Mūsų šeimoje maldų laukiančių dūšelių 
priskaičiuodavome ne mažiau dviejų 
tuzinų. Tėvelio vėlės atminimui skirtą 
kukelę močiutė leisdavo man pačiai 
suglaistyti.

Visų šventųjų rytmetį bažnytkaimio 
aikštė ir pašventorė jau nuo ankšties buvo 
užstatyta vežimais ir pauparių būdomis. 
Čia gyvai vyko prekyba, ypač žvakėmis. 
Jas aukojo bažnyčioje, kapinėse deginti 
mūsuose anuomet nebuvo įpročio. Šven
toriuje, ties didžiosiomis bažnyčios duri
mis, abipus tako spietėsi elgetos: beran
kiai, bekojai, kuproti, neregiai, pade
gėliai, neūžaugos, špitoliniai karšinčiai... 
Tarp sėdinčiųjų kiūtinėjo moterys, tuš- 
tindamos savo krepšius ir maišus. „Pasi
melsk už Jokymą... Sukalbėk dalį rožan
čiaus už Ievą... Nepamiršk, už Martyną, o 
tu - už Grasilę“ - dalindama duoną mo
čiutė įsakmiai minėjo mirusių artimųjų 
vardus. įsikibusi į jos žiupono skverną ir 
aš tursenau iš paskos.

Šurmulys šventoriuje tolydžio augo. 
„Šventieji Gervazai ir Protazai, melskitės 
už dūšias!“ - šaukė luošys, užkėlęs ant 
piestos apnuogintą kojos bigę. Trys pade
gėlių šeimos atžalos plonais vaikiškais 
balseliais giedojo apie rūsčią dieną, grau- 

dindamos ne vieną jautresnę širdį. Jau- 
čiaveidis nevala, atkišęs sužalotos rankos 
strampą, įkyriai kaulijo skatikų. Moterys 
jo lenkėsi, nes pamėlusi ir išpurtusi kaip 
pernokęs agurotis nosis liudijo apie kar
čiosios pomėgį, bet vyrų širdys, žinoma, 
buvo kur kas atlaidesnės. Sutūpę kolonų 
papėdėje ir kažką lūpomis vapėdamos 
bobulės varstė rožančių karoliukus, bet 
skvarbiais žvilgsniais sekė praeivius. 
„Nuo čyščiaus irpeklos amžinosios gelbėk 
dūšias, Viešpatie!“, - drebino balsą kar
pomis aptekusi vargeta.

Tokia socialinio neteisingumo apraiš
kų sankaupa audrino mano vaikišką 
vaizduotę, todėl ne kartą iš baimės slė
piausi tarp plačių močiutės sijono klosčių. 
Ypač išsigandau, kai muistydamasis ir 
kažką maumendamas nevisprotis norėjo 
atimti iš manęs bandelę, kurią nešiau 
aklam seneliui, sėdinčiam atokiai, 
pačioje šventoriaus pamūrėje. Šis 
varguolis skyrėsi iš kitų švaria, kad ir 
skurdžia apranga, o ypač tauriu, dva
singu veidu. Buvo sakoma, kad jis 
panašus j šventąjį, kurio paveikslas 
kabojo bažnyčios dešinėje navoje. Iš 
močiutės buvau girdėjusi, kad regėjimą 
praradęs jaunystėje, kai gelbėjo iš lieps
nų apimto namo be globos paliktus 
mažamečius kaimyno vaikus.

-Ibi tau, dieduk, aš iškepiau duonelę.
- Ačiū, vaikeli, ačiū. O už ką man 

reikės pasimelsti?
- Už mano tėvelį.
- O kur tavo tėvelis?
- Pas Dievulį...
- Kaip gi jis paliko tave tokią mažutę 

ir nuėjo pas Dievulį?
-Jis nenuėjo... Dėdė Mikis nuvežė... 

ir su grabu, o kunigėlis liepė užkasti į 
duobę... Negeras kunigėlis... negeras...

Kol aš striūbavau, senelis glostė mano 
apmuturiuotą galvelę, o jo retutė ožiška 
barzdelė tankiai kretėjo.

Bet štai liūdnai ir graudžiai prabilo 
Kastanta (taip aukotojo vardu pramintas 
didysis varpas). Jam antrindami atsiliepė 
du mažesni. Žmonės siūbtelėjo j bažny
čią, ir mudvi su močiute nuskubėjome 
įkandin. Bobinčiuj buvo didelė kamšatis. 
Minios suspausta paleidau dūdas. Tarš
kindamas savo valdžios ženklu bažnyčios 
maršalka prašė žmones skaidytis į šonus, 
slinkti pirmyn, tarpuotis. Jis ir man pa
gelbėjo. Vargais negalais prasibrovėme į 
priekį. Nors laisvų sėdimų vietų klaup
tuose jau neradome, bet įsupta į močiutės 
didžiąją skarą ir pasodinta ant pakylos 
prie šoninio altoriaus, pasijutau saugiai 
ir greitai aprimau. Netrukus suskambo 
varpeliai, sugaudė vargonai, bažnyčia 
nuščiuvo. „Kyrie eleison, eleison, eleison, 
Christe eleison...“, - pasigailėjimo sau ir 
anapus pašauktiems prašė gyvieji. Gie
dojimų tonai vinguriavo, aidėjo skliau
tais, net granito piliorius graudino, drė
kino žmonių blakstienas skausmo, paguo
dos ir vilties verksmu.

Bendroje maldavimų tėkmėje į Aukš
čiausiojo sostą plaukė ir našlaitėlės ne
bylus skundas. Jis veikiai buvo išgirstas. 
Meilės galių palytėti garsai virto švelnia 
lopšine ir, skleisdami giedrią ramumą, 
ėmė čiūčiuot kol užliūliavo... Iš amžiny
bės sodų atsiųstas sapnų angelas pakylėjo 
vaikelį ant savo galingų sparnų ir nu
skraidino į pasimatymą su tuo, kurio 
netektį taip skaudžiai juto piktos lemties 
nuskriausta širdelė.

Lietuva ašaromis nebetiki
Red: Ričardas Gavelis, Lietuvoje pagarsė
jęs daugelio knygų ir straipsnių autorius, 
prieš porą savaičių gavo Vilniaus televizijos 
premiją. Jo romanai ir rašiniai pasižymi 
aštriu stiliumi, kur psichologinė įžvalga, 
dažnai sustiprinta ironijos, aprašo ir “plie
kia” kasdienybės įpročius. Minėdami jam 
suteiktą prestižinę premiją, perspausdina
me jo satyrinį rasinį, kurio tema yra sudo
minusi ir išeiviją.

Ričardas Gavelis

Pranešti, kad Lietuva yra verkšlentojų 
ir tinginių šalis, būtų visiškai banalu. Šitai 
jau yra kuo garsiausiai skelbę dešimtys 
rašytojų, žurnalistų bei šiaip Ulosofuo- 
tojų. Vadinti Lietuvą verkšlentojų šalimi 
vienu metu buvo bėgai madinga. Pasta
ruoju metu ši mada kiek priblėso. Gal 
todėl, kad lietuvių polinkis pasyviai skųs
tis pamažu perauga į keistą agresiją. Kar
tais agresija nukreipta į valdžią, kartais į 
visus aplinkinius. O kartais visai defor
muojasi ir yra nukreipiama j save. Agre
sija, nukreipta į save, neišvengiamai bai
giasi vienokiu ar kitokiu savęs žudymu. 
Matyt, ne veltui Lietuva visame pasaulyje 
garsėja savižudybių gausa. Verkšlentojų 
tautos atstovai, pirmiausiai paverkę ir 
pagrūmoję dievams, galiausiai nuspren
džia suvis pasitraukti iš pasaulio, nes šis 
juos nepakankamai myli.

Prieš keletą metų verkšlenimas buvo 
tapęs tautiniu bendravimo būdu. Du ar 
daugiau Lietuvos gyventojų susėsdavo 
prie alaus, degtinėlės ar tiesiog kavos ir 
pradėdavo paeiliui guostis. Vienam ar 
vienai jų būdavo be galo sunku, tačiau tik 
tol, kol ateidavo eilė kalbėti kitam ar ki
tai Tuomet paaiškėdavo, kad antrajam ar 
antrajai kur kas sunkiau ir liūdniau. 
Trečiasis arba trečioji ilgesingai linguo
davo galva ir tolydžio įsiterpdavo: o kam 
dabar lengva?

Toks tautinis pokalbis savo neiš
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brendamu liūdnumu ir neviltimi smar- 
kokaipranokdavo klasikinį Deltos bliuzą. 
Ko gero, jau visai priartėdavo prie argen- 
tinietiško tango tekstų. Visas ritualas rei
kalavo verkšlenti ir guostis, tačiau šiukštu 
nieko nesiimti. Lietuvio darbštuolio mitas 
jau seniausiai žlugo. Nieko naudinga ne
veikti - tokia buvo viso ritualo esmė. Toks 
buvo tautinio ašarojimo menas vos prieš 
porą metų. Bet paskui nemarusis konser
vatorių valdymas pažadino Lietuvos žmo
nėse visai kitokius instinktus. Į Lietuvą 
nelauktai atkeliavo agresija.

Pirmieji agresijos pliūpsnius pajuto 
žemdirbiai. Agresijos stiprumas akivaiz
džiai priklausė nuo auginamų kultūrų. 
Pasirodė, kad labiausiai ją skatina cuk
riniai runkeliai, taip pat javai. Šios grū
dinės kultūros bei šakniavaisiai išvarė 
žmones tiesiai į kelius. O dabar privertė 
tuos kelius užtverti arba blokuoti pasienio 
postus.

Šitaip žmonės baugino valdžią. Mat 
šitoje šalyje didžiuma žmonių taip ir 
nesuvokė, kad gyvenimą reikia kurtis savo 
pačių naudingu darbu. Todėl vis bandė 
užsitikrinti gerovę nieko neveikimu ir 
verkšlenimu. Arba įnirtingu, tačiau be
prasmiu darbu. Pavyzdžiui, augino auksi
nės savikainos cukriniuus runkelius ir 
priaugindavo jų tiek, kiek niekam nerei
kia. Arba tą pačią procedūrą atlikdavo su 
javais. O taip beprasmiškai ir nenaudingai 
pasidarbavę, pradėjo agresyviai reikalauti 
atlygio. Negana to, reikalavo sumokėti, 
kiek jie patys įsigeis.

Žmonių pinigus skirstanti valdžia kurį 
laiką spyriojosiį bet galiausia palūžo. Juk 
valdžia pati jokių pinigų neuždirba ir 
naudos neatneša - o svetimų pinigų argi 
gaila? Vienu metu jau ėmė atrodyti, kad 
Lietuvoje nuo šiol ims veikti maždaug 
tokia ekonominė sistema. Kiekvienas 
agresyvus tipas pridarys ko nors visiškai 
niekam nereikalinga. O paskui šantažu ir 
jėga reikalaus, kad tai būtų iš jo nupirkta. 
Ir nupirkta už jo paties nustatytą kainą. 

Kitados panašiai 
mąstydami drūti 
vaikinai tamsiuose 
skersgatviuose siū
lydavo pirkti plytą.

Jau ėmė rody
tis, kad netrukus 
tokias plytas pirksi
me visi. Kad svar
biausia bus ne nau
dingą darbą dirbti, 
o sumaniai panau
doti jėgą ir šantažą. 
Tačiau šitos šalies 
žmonėms kaip vi
sad pristigo tem
peramento. Agre
sija pamažu vėso ir blėso, kol pagaliau at
sigręžė į save. Lietuvos žmonės pasirodė 
nesą jau tokie dideli kovotojai - veikiau 
apsigimusios aukos. Trumpi agresyvumo 
pliūsniai greitai nusilpo ir užleido vietą 
viešam savęs žalojimui.

Lietuviška auka save žaloti gali labai 
įvairiais būdais. Pats populiariausias bū
das - alkoholis. Tautinis pilstukas kauko
linis, taip pat ir šiek tiek atpigusi valsty
binė. Girtuoklystė - tai viena mirusios 
agresijos atmainų. Tai profesionalus bū
das pasislėpti nuo pasaulio ir nieko nau
dinga neveikti. Regis, Lietuvos žmonės šį 
meną įvaldė tiosiog meistriškai. Jaunimas 
alkoholį pakeičia dar ir visų rūšių nar
kotikais. Biochemija kita, tačiau idėja ta 
pati - nieko naudinga neveikti, paslėpti 
savo kosminę tinginystę. Ašaromis bei 
verkšlenimais Lietuva nebetiki, tačiau 
kartais dar tiki savižudiškos veiklos galia.

Logika čia paprasta: jeigu pasaulis 
manęs nemyli ir mirksniu nesuteikia man 
visko, ko aš norėčiau, - aš jam parodysiu. 
O kartu ir visiems kitiems tame pasaulyje 
gyvenantiems žmonėms. Tuos kitus dera 
arba sudoroti, ar bent jau gerai pagąs
dinti. Gal šioje šalyje kas nors dar išsigąs 
viešų savižudiškų užmojų.

Taigi tie, kurie nelinkę girtuokliauti ar 
leistis heroino, pastaruoju metu ėmė 
viešai badauti. Iš pradžių viešai tebadau-

davo vienos gamyklos darbininkai. Paskui 
bent jau trijų vienu metu. Tą badavimą 
kasdien paslaugiai išreklamuoja žinia- 
sklaida. O patys badautojai iš TV ekrano 
nepamiršta pagrasinti: badausime ligi pat 
galo, ligi mirties. Lietuvos žmogus gali net 
viešai badauti - kad tik nereikėtų veikti 
ko nors naudinga. Tai tarsi iššūkis neba
daujančiųjų sąžinei bei pačiam kosmosui: 
arba surinksit mums pinigų, arba mes jūsų 
akivaizdoje nusižudysim. Tai tipiška ag
resija, atgręžta į save. Tai grasinimas vie
ša savižudybe, siekiant labai konkrečių 
materialių tikslų.

Tačiau Lietuva ašaromis jau nebetiki. 
Ypatingo dėmesio kolektyvinės badau
tojų akcijos nesulaukia. Taigi neklystamai 
pranašaujame, kaip verkšlentojų fronte 
reikalai klostysis toliau. Nuo kolektyvinių 
akcijų bus pereita prie individualių. 
Miestuose artimiausiu metu turėtų atsi
rasti vadinamųjų šoklių - žmonių, kurie 
užsikarta ant kokio nors stogo atbrailos 
kuo viešesnėje vietoje ir ima grasinti, kad 
šoks žemyn ir ištikš ant šaligatvio. Tačiau 
vis nešoka. Suvažiuoja greitosios ir gais
rininkai, psichologai bei šoklio giminai
čiai, o jis ar ji vis nešoka. Tikriausiai esate 
matę tokių vaizdelių amerikiniuose kino 
filmuose. Netrukus pamatysite ir tik
rovėje. Ko lietuvis neprasimanys - kad tik 
netektų daryti nieko protinga ir naudinga.
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■MM Aliutės kampelis
Dvasios, vėlės ir velniai

Dvasia yra tos pačios šaknies, kaip dvėsti - dvasią išpūsti, nunykti (kalbant apie 
gyvulius). “Ligonis nebeatgavo dvasios”. “Namuose nė gyvos dvasios” Iš tos šaknies 
padaryta daug žodžių: dvėsuoti, dvasauti - sunkiai kvėpuoti, dvisti - pradėti smirdėti, 
dvasinti - badu marinti, dvasna - sunykęs žmogus ar gyvulys, dusti - netekti kvapo, 
dusulys - kvapo trūkumas, duslus - prislopintas, atsidusti, atsidvėsti - atsikvėpti.

Y ra atitikmenų ir kitose baltų kalbose: sen. prūsų “nadevisin” - dūsauti, latvių 
“dveselc” - kvėpavimas, siela, gyvybė. Tą “dveselę” Daukantas vartojo “sielos” prasme, 
o Smilgiuose (netoli Latvijos sienos) tai reiškia “jėgą”: “Tas senis dar turi dvėselės - 
žiūrėk, kokį maišą neša! ”

Kol žmogus gyvas, jis turi savo dvasią, siela. Žodis giminingas su prūsų “noseilis” - 
dvasia, o gal ir su rusų “sila” - jėga. Iš sielos turime sielotis - rūpintis ir sielvartas - 
didelis skausmas, kuris sielą verčia.

Vėlė - mirusio žmogaus dvasia, siela. Kai kur iš “dvasios” ir vėlės pasidaro “dvėlė”. 
Žmogus, iš kurio vėlė yra išėjusi, vadinasi velionis. Diena, kai minimi mirusieji - 
vėlinės. Vėlė, kuri nenurimsta ir vaidenasi - veliuokas arba vėlinąs. Iš to atsirado ir 
velnias, nes aišku, kad tokiai vėlei su Dievu ne pakeliui.

Ir vėlė, ir velnias tokia prasme randami XVI a. raštuose. Randame ir velniuva ir 
velniūkštis. Veliuona buvo protėvių dvasių deivė, taigi žodis daug senesnis, negu XVI 
a. Iš senovės “vėlė” giminiuojasi su tocharų “vai” - mirti ir sen. islandų “valr” - žuvęs 
mūšyje (iš čia vokiečių “valkyrija”).

Vėlės dar buvo vadinamos “žemeliukės”. Daukantas mini, kad per šermenis vėlės 
buvo kviečiamos vaišintis: “Valgykit malonios žemeliukės”.

Vėlinės dar vadinamos ir ilgėmis. Jas mini XVI a. lenkų istorikai: Dlugošas, Lasickis, 
Strijkovskis. Daukantas “ilges” aiškina kaip “mirusiųjų atminimą”, greičiausiai paėmęs 
tą žodį iš latvių “ilges” - visų šventų diena. Dabaršis pavadinimas bandomas atgaivinti.

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO
Gerbiamieji, “sertifikatas”. Kodėl ne “pažymėjimas”?

“Mūsų Pastogės” Nr. 41 straipsnyje Dalia Pyragiūtė-Gordon
“Lietuvos įvykių apžvalga” kartojasi žodis

Gerb. Redakcija,
Bežiūrint vėl rodomą TV serialą apie 

didžiąsias statybas (Snowy Mountains 
Scheme), man kaip to neužmirštamo 
laikotarpio veteranui atgyja įvairiausi 
prisiminimai. Ir norėčiau jais pasidalinti 
- kaip lietuvis. Juk kalnuose dirbo apie 
pora šimtų tautiečių, todėl tos statybos 
yra Australijos lietuvių istorijos dalis.

“Snowy Mountains” buvo kaip “Wild 
West”, ypač po algos, savaitgaliais. Dabar 
miestuose patogiai gyvenantys lietuviai 
gal ne visai supranta tuos, kurie tada buvo 
įkibę į labai pavojingus darbus ir gyveno 
nuo pasaulio izoliuotose stovyklose. Bet 
tai buvo jauni, stiprūs, neseniai iš DP 
stovyklų atvykę vyrai - ir, deja, daug jų 
nebėra mūsų tarpe.

TV serijaje minima, jog kaip tik kal
nuose prasidėjo dabartinis Australijos 
“multikultūralizmas”. Pasakyta gal per 
plačiai, tačiau su daug tiesos. Juk iš tikrųjų 
tada dar buvo skiriama tarp “Australians” 
ir “New Australians”. SMI IEA (Snowy 
Mountains Hydro Electric Authority) 
Khancoban stovykloje, kur aš irgi gyve
nau, santykiai tarp “Aussics” ir “naujųjų 
australų” buvo gana blogi. “Aussies” val
gykloje sėdėjo prie atskirų stalų, bare gėrė 
atskirai, ieškojo lengvesnių darbų. Keistai 
pasijutau, kai buvau užrašytas kaip 
“australas”, nes visur tik skambėjo wogs, 
arabs, dagos...

Stovyklose ir kalnų darbuose susirė
mimų netrūko. Ir daug susikirtimų įvyk
davo kaip tik tarp australų ir imigrantų. 
Naujieji atvykėliai, nors karo metu kartais 
buvę priešai, vieni kitus toleruodavo. 
Žinoma, “naujieji” kartais mušdavosi ki
tokiais būdais. Jaunas latvis už (dabar sa
kytume) etnines muštynes gavo 18 mėne
sių kalėjimo - bet jis prieš australą panau
dojo sumuštą stiklinę (apie 1968 m).

Pirmaisiais metais SMHEA stovyk
loje, kai broliai latviai susirinkę šventė 
šventą Janį, per langą įlėkė didelis ak
muo. Vadinasi, kiti nepakentė svetimų 
kalbų ir dainų. Bet ir imigrantai nebuvo 
šventieji. 1954 metų Kūčių vakarą, kai 
norvegai virėjai pagamino šaunią vaka
rienę, o mes iš savo pasės turėjome ir 

stipresnių gėrimų, prasidėjo energingos 
tautinės dainos. Viskas ėjo gerai, bet kai 
vokiečių grupė užbaigė kariškai skam
bančią dainą, lenkai nesusilaikė... Žino
ma,’’etninių” susidūrimų buvo ir daugiau, 
ypač per nugėrimus, kurių kalnų stovyk
lose ir Cooma baruose (o jų buvo septyni, 
plius trys naktiniai klubai) netrūko.

Tačiau, žiūrint atgal po keliasdešim
ties metų, nejaučiu jokio pykčio, tik šiltą 
šypseną. Dabartinė “etninė” tolerancija 
turėjo praeiti akmenuotą kelią - ir pa
našiai atsitinka turbūt visur.

Reikia pridurti, kad tuo metu vietinių 
pažiūra į sunkų darbą nebuvo visai po
zityvi. Buvo sakoma "make the job last 
longer”. O jauni, energingi atvykėliai 
tokio principo nepripažino ir dirbo 
sunkiai - ypač jei ir atlyginimas buvo 
mokamas akordu už atliktą darbo kiekį. 
Lietuviai, man rodos, buvo tikrai darbš
tūs. Tarp kitko, tose kalnų statybose buvo 
sumuštas ne vienas pasaulio tunelių 
kasimo rekordas. Pas kontraktorius 
Thicss Brothers tokiais medaliais buvo 
apdovanotas didokas būrys lietuvių.

Dirbant tokius pavojingus darbus 
netrūko ir įvairiausių susižeidimų. Savo 
sąraše stipriai sužeistų lietuvių turiu visą 
eilę. Keli gavo didžiules kompensacijas. 
Buvo ir mirčių; tai - Blažinskas ir Vytas 
Kranauskas. Dar vienas lietuvis, nuvažia
vęs į Sydnėjų, Kūčių vakare įsilaužė į 
George Street esančią mėsinę ir pasikorė. 
Jis ilgėjosi Lietuvoje likusios šeimos.

Iš didžiųjų statybų esu užsirašęs ir 
visokių kitokių labai linksmų ir labai 
liūdnų įvykių, bet apie tai gal kitą kartą.

Maloniausia buvo dalyvauti daug me
tų suvėluotame Lietuvos vėliavos pakė
lime Cooma mieste, Vėliavų Alėjoje. 
Sveikinausi su migracijos ministru Mr. 
Philip Ruddock ir kai pro šalį ėjo Mr. 
John Howard, tariau: “I would like to 
shake your hand. I am a miner from 
Lithuania and helped to build the 
Scheme”. John: “I saw the Lithuanian 
flag went up yesterday”. Aš: “Thank you 
very much. It shoud have been there forty 
years ago”. John: “I agree”.

Renoldas Ččsna

Poilsio kampelis Lietuvos kaime
Viktoras Baltutis

Žmonių ir mašinų spūstis veja miesto 
gyventojus į kaimą, kur vieši ramybė ir 
poilsis. Lietuvoje veikia turizmo įstaigos, 
kurios nurodo, ragina, rekomenduoja at
vykusioms iš užsienio ir Lietuvos miestų 
žmonėms naudotis turistinėmis vietovė
mis kaime.

Išvykstant iš Adelaidės, vienas tautie
tis pasiūlė aplankyti adelaidiškio lietuvio 
sūnaus ir marčios įkurtą kaimo turizmo 
sodybą netoli Veprių (Ukmergės raj.) 
miestelio. Po poros mėnesių svečiavimosi 
Lietuvoje, pagaliau radome progą ištrūkti 
iš miesto klegesio ir nuvykti į Veprius, į 
Kamilės ir Rimvydo Bajorinų sodybą. 
Sodyba apsupta aukštų eglių ir pušų 
miško. Prieš šešerius metus Kamilė ir 
Rimvydas Bajorinai nusipirko apleistą 
kaimo sodybą, o po ilgo ir sunkaus darbo 
išaugo, pasilikusi savo originalią išvaizdą, 
nauja kaimo poilsio vieta. Pastatyta pirtis 
su jame įruoštu baru - “Liūnas”, sutvar
kyta aplinka, pasėta graži ir švelni žolė, 
pastatyti stalai, suolai ir kiti kaimo ūki
nės buities “papuošalai”. Namas, kuriame

Kamilės ir Rimvydo Bajorinų kaimo sodyba Vepriuose (Ukmergės raj.). Balkone 
Viktoras ir Elena Baltučiai.

Gerbiamoji Redakcija,
nuoširdžiai dėkoju Jūsų laikraščio 

skaitytojams ir mieliems tautiečiams 
Australijoje, palaikiusiems mane Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimuose. Jūsų 
parama teikia man naujų jėgų tolimesnei

Gerb. Redakcija,
Nore iš Australijos išvykau prieš ke

letą metų, jos lietuviškosios veiklos ne
pamiršau. Kas savaitę laukiu “Mūsų 
Pastogės” ir nerimauju, jei ji vėluojasi ar 
kur nore užstringa. Sekiau ir visą Olim
piadą - lietuvių delegacijos didelę sėkmę 
ir mažas nesėkmes. Štai, aną dieną einu 
Gedimino prospektu, ir pripuola tautietis: 
"Ar tik nebūsi grįžęs ii Australijos?" 
Atsakau, taip. Ir jis tęsia toliau: “Ką darai, 
kad Antanas Laukaitis gautų medalį už 
savo pasiaukojimą lietuvių sportinei veiklai 
ir sportininkų labui?’’ Bandžiau surasti 
atsakymą, bet juk ir aš pats žinau, kiek 
Antanas nusipelnė sportui, kiek jis prirašė 
sporto spaudoje Australijoje ir čia, įam-

Gerb. Redakcija,
Perskaitęs “Mūsų Pastogės” Nr. 42 p. 

Algio Bučinsko straipsnį “Sydnėjaus Lie
tuvių Klube”, kur jis rašo: “Su įdomumu 
perskaitęs Vinco Binkio atsiliepimą į ma
no korespondenciją", man pasirodė keista, 
kodėl tas mano straipsnelis jam taip ne
patiko. Jis kiekvieną sakinio mintį pakei
tė, iškritikavo tai, ko aš nerašiau.

Aš žinau, kad yra žmonių, kurie skai
to ir nesupranta, ką jie skaito, ir yra žmo

išliko originalus kaimo statybos stilius, 
atnaujintas su dviem patogiais kambariais 
pastogėje ir balkonu. Visur naudota me
džio nedažyta medžiaga. Aplink sodybą 
ir name nuostabi tvarka ir švara.

Abu šeimininkai priima svečius “atla
potomis” širdimis ir nuoširdumu. Malo
nus patarnavimas ir draugystė sukuria 
malonią nuotaiką.

Vienam žmogui para kainuoja tik 30 
litų, savaitgaliais - 35 litai. Maistas - 
kaimo ir miško produktai, skoningai 
pagaminti, kvėpuoja sveikata.

Sodyboje praleidome dvi paras, lyras 
miško oras atgaivino, o aplinka maloniai 
nuteikė, išblaškydama visus miesto gy
venimo slogučius.

Sodyba lengvai pasiekiama: iš Vilniaus 
per Bagaslaviškį - 68 km, o iš Kauno, - 
per Jonavą - tik 50 km. Keli šimtai metrų 
nuo sodybos teka Šventoji, o kitoje sody
bos pusėje - ežerėlis. Miško takeliu iki 
Veprių miestelio - vos 20 minučių kelio.

Visiems, besilankantiems Lietuvoje, 
siūlyčiau aplankyti šį ramybės bei poilsio 
kampelį. Šitaip po ilgos kelionės nusi
kratyti dulkes ir atsigaivinti. Nesigailėsite!

veiklai krikščioniškosios demokratijos 
labui Lietuvoje.

Linkiu Jums sveikatos ir sėkmės Jūsų 
darbuose.

Pagarbiai,
Albertas Šimėnas, Vilnius, Lietuva 

žindamas lietuvių sporto veiklą. Bus ko 
pasiskaityti ir po šimto metų. Tad grįžtu 
prie ano žmogaus klausimo ir kartoju savo 
atsakymą: Antanas tikrai vertas medalio!

“Mūsų Pastogėje” mačiau per dvi tris 
savaites Algio Bučinsko dedamą skel
bimą, kad Vincui Augustinavičiui labai 
reikia “Australijos Lietuvių Metraščio” 
pirmojo tomo. Skaičiau ir abejojau, ar ta 
knyga atsiras? Ir, štai, ją gaunu, net oro 
paštu. Ačiū tau, Algi, iš visos širdies. 
Dabar tik lauksiu progos, kad kas nore 
grįždamas į Australiją galėtų Algiui 
nuvežti mano skolą už išlaidas. Skola gal 
nedidelis dalykas, bet negaliu užmiršti 
Algio rūpestingumo ir paslaugumo.

Vincas Augustinavičius (Vilnius) 

nių, kurie skaito ir nenori suprasti. Dėl 
to aš nenoriu leistis į bet kokius asmeniš
kus ginčus, nes tai būtų mano ir “M.P” 
Redakcinės Kolegijos laiko gaišinimas. Aš 
tik prašau “Mūsų Pastogės” skaitytojus 
(jeigu jums įdomu) perskaityti mano ir p. 
A. Bučinsko straipsnius. Jūs pamatysite, 
kaip galima iškraipyti kito žmogaus rašy
tas mintis.

Vincas Binkis
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Paralimpiečiai Sydnėjuje
Gintaras Jakavonis

Prieš aštuonerius metus Barcelonoje 
vykusioje paralimpiadoje keturi Lietuvos 
atstovai iškovojo septynis medalius. 
Atlantoje laimėta vienuolika - trys jų 
buvo aukso spalvos. Į Sydnėjų atvyko 17 
Lietuvos sportininkų, jie varžosi keturių 
sporto šakų varžybose: lengvosios atle
tikos, dziudo, golbolo ir plaukimo.

Tarp 17 Lietuvos neįgalių atletų ket
virtą kartą paralimpinėse žaidynėse 
dalyvauja aklas lengvaatletis Vytautas 
Girnius, debiutavęs 1988 metais Seule 
buvusios SSRS rinktinėje.

Klaipėdietei Maldai Baumgartei tai 
jau trečiosios žaidynės. Prieš ketverius 
metus Atlantoje ji iškovojo du iš trijų 
Lietuvos rinktinės aukso medalių, nuga
lėjusi disko metimo ir rutulio stūmimo 
sektoriuose. Trečiąjį aukso medalį tąkart 
iškovojo šuolininke į tolį Aldona Griga
liūnienė. 1965 metais Latvijoje gimusi M. 
Baumgartė, sparčiai kopdama sportinės 
karjeros laiptais, tapo ieties metimo 
sporto meistre ir pateko į buvusios SSRS 
rinktinę. Tačiau sportinę karjerą nutraukė 
plėšikas. 1986 metais prieš pat Kalėdas 
vakare po darbo grįžtančią Latvijos 
sportininkę užpuolė peiliu gink-luotas 
vyras, prieš du mėnesius išleistas iš 
įkalinimo įstaigos. Smogęs aukai peiliu į 
nugarą, nusikaltėlis nubėgo pačiupęs jos 
rankinę, kurioje buvo septyniolika sovie

Premijos jau išdalintos
Kaip buvo žadėjusi, Lietuvos Vyriau

sybė jau pervedė pinigines premijas 
Sydnėjaus Olimpiados laimėtojams (iki 
aštuntos vietos). Buvo išdalinta beveik 
keturi milijonai litų. .

Pirmąją premiją - 400 000 litų atsiėmė 
Daina Gudzinevičiūtė. Jos treneriui 
Vytautui Blonskiui buvo skirta 200 000, 
o gydytojui Vladui Sklizmantui ir psi
chologui Mariui Žukauskui - po 30 000 
litų.

Taip pat 400 000 litų premijuotas kitas 
olimpinis čempionas Virgilijus Alekna, o 
150 000 skirta jo masažuotojui Zigmui 
Živatkauskui.

Po 150 000 Etų gavo bronzos prizi
ninkės irkluotojos Birutė Šakickienė ir 
Kristina Poplavskaja. Po 75 000 įteikta jų 
treneriams Algirdui Aureliui ir Algi
mantui Mačiuliu:, po 12 500 litų masa
žuotojams Valerijui Kanevičiui ir Liud
milai Veliseičik bei gydytojams Sigitai 
Kibildienei ir Audronei Opalnikovai, taip 
pat mokslininkui Juozui Skemevičiui.

150 000 litų gaus kita bronzinė pri
zininkė dviratininkė Diana Žiliūtė, 37 500 
- jos gydytojas Luigi Baratto, kuriems 
premijas perduos 75 000 litų gavęs tre
neris Valerijus Konovalovas.

Krepšininkams ir jų treneriams buvo 
pervesta 1.8 mln. litų. Ši suma bronzos 
medalį iškovojusiai rinktinei buvo pada
lyta atsižvelgiant į asmeninį indėlį. Di
džiausią premiją - 120 000 litų gavo

Jurgis Kairys - pasaulio taurės laimėtojas
Japonijoje pasibaigė akrobatinio 

skraidymo pasaulio taurės varžybų ket
virtasis (paskutinis) etapas. Bendroje 
varžybų įskaitoje nugalėtoju tapo Jurgis 
Kairys, nors paskutinėse varžybose jis 
užėmė antrąją vietą. Dėl pasaulio taurės 
varžėsi 10 pajėgiausių planetos lakūnų 
akrobatų.

Ketvirtajame etape pilotai varžėsi 
atlikdami 4 min. trukmės laisvojo stiliaus 
programą. J. Kairys skrido pagal W. A 
Mozarto “Elvira Madigan” aranžuotą 
melodiją, kurią grojo Francisco Goya
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tinių rublių. Plėšikas buvo sučiuptas ir 
nuteistas 8 metams kalėjimo, o M. 
Baumgartė, kuriai buvo sužeistas stubu
ras, liko invalide visam laikui. Su sportine 
karjera jai teko atsisveikinti.

Įspūdingus geriausio pasaulio disko 
metiko 28 metų Virgilijau Aleknos startus 
įdomiai stebi ir jo vienmetis kaunietis 
Rolandas Urbonas. Šiam atletui per pa- 
ralimpiniųžadynių atidarymo ceremoniją 
buvo patikėta nešti Lietuvos vėliavą, 
kurią prieš kelionę į Sydnėjų Preziden
tūroje įteikė šalies vadovas Valdas Adam
kus. Itin stiprius akinius nešiojantis R. Ur
bonas Sydnėjuje startuoja disko metimo 
ir rutulio stūmimo sektoriuose. Atletas 
pripažino, kad jam geriau sekasi stumti 
rutulį, nors šiemet pasiekė šalies aklųjų 
sportininkų rekordą ir disko sektoriuje, 
numetęs įrankį 43 metrus. Stumdamas 
rutulį prieš ketverius metus Atlantoje jis 
iškovojo bronzos medalį. Po dviejų metų 
buvo pirmas pasaulio čempionate, o 
pernai nugalėjo Europos čempionate.

Sydnėjuje taip pat kovoja šie sporti
ninkai: Andrejus Stepanovas ir Jonas 
Stoškus (abu - džiudo), Dangutė Skė- 
rienė, Saulius Leonavičius, Sigita Mar
kevičienė, Linas Balsys, Algirdas Tatulis 
(visi - lengvoji atletika) bei golbolo 
komanda - Egidijus Biknevičius, Arvydas 
Juchna, Algirdas Montvydas, Genrikas 
Pavliukanecas ir Marius Zibolis.

(“L-r.”)

Gintaras Einikis, Šarūnas Jasikevičius, 
Saulius Štrombergas bei treneris Jonas 
Kazlauskas. Po 100 000 skirta Ramūnui 
Šiškauskui, Tomui Masiuliui, Dariui 
Maskoliūnui, Dariui Songailai ir Min
daugui Timinskui. Po 80 000 teko An
driui Giedraičiui ir Aurelijui Žukauskui. 
Dainiaus Adomaičio ir Kęstučio Mar
čiulionio indėlis įvertintas atitinkamai 
60 000 ir 50 000 litų.

Antrasis rinktinės treneris Antanas 
Streiką gaus 90 000, asistentai Rimas 
Girskis, Valdemaras Chomičius ir Don
nas Nelson bei LKF prezidentas Algi
mantas Pavilonis - po 70 000, gydytojas 
Robertas Narkus ir masažuotojas Juozas 
Petkevičius - po 60 000, fizinio parengi
mo treneris Aleksandras Kosauskas ir 
rinktinės administratorius Algis Žvirblis 
- po 30 000 litų.

37 500 litų gavo 5-8 vietas užėmęs 
boksininkas Ivanas Stapovičius, po 30 000 
septintąsias vietas iškovoję penkiako- 
vininkas Andrejus Zadneprovskis bei 
baidarininkas Alvydas Duonėla, po 20 000 
aštuntą vietą pelnęs imtynininkas Min
daugas Ežerskis. Atitinkamomis sumo
mis premijuoti ir jų treneriai bei kiti 
pagalbininkai.

Be to, pirmąsias tris vietas iškovoję 
olimpiečiai lapkričio 17 d. gaus ir po naują 
“Rover 416” automibilį - iš viso 17, 
kuriuos paskyrė LTOK.

(“M.P.”, “L.r.”)

orkestras. Lietuvių lakūnui sutrukdė 
prastas oras. Įspūdingiausią figūrą “Kai
rio suktuką” teko sutrumpinti dėl žemų 
debesų. Siekiant išlaikyti skrydžio ir 
muzikos harmoniją, J. Kairys keitė savo 
programą tiesiog ore. Dėl to pasislinko ir 
dalies menevrų vieta erdvėje. Teisėjai ne
tikslumus bemat pastebėjo. Skrydžio pa
baigoje J. Kairys atliko dar niekur nero
dytą itin sudėtingą manevrą, kurį jis pa
vadino “susisukusia kobra”. Bendroje 
varžybų įskaitoje J. Kairys surinko 46 taš
kus ir aplenkė savo artimiausią varžovą 
10 taškų. “K.d.”

Lietuvos paralimpiečiai. Iš kairės: legvosios atletikos treneris Jonas Auga ir lengva
atlečiai: Saulius Leonavičius, Sigita Markevičienė, Dangutė Skėrienė, Algirdas 1htū
lis, Linas Balsys, Kęstutis Bartkėnas. Nuotr. Algimanto Burneikio

Lietuvos parolimpiečių startai
Sydnėjuje tęsiasi 

Paralimpiada - neįga
liųjų varžybos. Jose 
varžosi daugiau nei 
keturi tūkstančiai at
letų iš 125 valstybių. 
Lietuvai atstovauja 17 
sportininkų. Pirmąjį 
medalį mūsų šaliai 
iškovojo kaunietis 
lengvaatletis Kęstutis 
Bartkėnas - jam įteik
tas bronzos apdova
nojimas.

32 metų Kęstutis 
Bartkėnas 5000 m bė
gimo distancijoje užėmė trečią vietą. 
Sportininkas nuotolį įveikė per 15 min. 
24.61 sek. Kitas lietuvis Linas Balsys 
finišavo šeštas (16:36,14).

Aklųjų riedulio (golbolo) turnyrą per
gale pradėjo Lietuvos vyrų rinktinė, pir
mosiose B grupės rungtynėse spalio 23 
dieną rezultatu 3:2 nugalėjusi vieną 
stipriausių pasaulyje Ispanijos komandą.

Lengvosios atletikos varžybų vyrų ru
tulio stūmimo rungtyje Rolandas Urbonas 
užėmė ketvirtąją vietą. 1996 metų para- 
limpiados bronzos medalio laimėtojas 
rutulį nustūmė 14.32 cm. Per žaidynių 
atidarymo iškilmes Lietuvos vėliavą 
nešusiam atletui, kurį treniruoja Jonas 
Burakovas, iki medalio pritrūko 35 cm.

Moterų disko metimo varžybose Lie
tuvos atstovė Malda Baumgartė užėmė 
aštuntą vietą. Latvių kilmės Malda nu

Pasodino medelius
Sydnėjaus olimpinių žaidynių čempio

nai disko metikas Virgilijus Alekna ir 
šaulė Daina Gudzinevičiūtė pasodino 
medelius šalia Lietuvos olimpinio sporto 
centro esančioje Čempionų alėjoje.

Prieš dvejus metus pradėtoje sodinti 
alėjoje savo medžius turi jau 25 Lietuvos

Poolimpinės atostogos
Žinoma Lietuvos “Sporto” žurnalistė Marytė Marcinkevičiūtė, kuri Olimpiados 

metu taip nuoširdžiai bendravo su “Mūsų Pastoge”, praeitame “M.P” numeryje 
paklausė: “Antanai, ar nepavargai?”.

Gal truputį ir pavargau, tačiau tas viskas buvo daroma Lietuvos labui. Manau, kad 
dabar tikrai užsitarnavau poolimpinių atostogų, kurių metu leisiu pailsėti ir savo 
žurnalistinei plunksnai.

Baigęs savo kaip olimpinio Lietuvos attache darbą, aš nuoširdžiai noriu padėkoti 
visiems mano prašytiems olimpiniams asistentams, kurie taip gražiai ir sėkmingai 
atliko savo olimpinį darbą, padėdami visiems Lietuvos olimpiečiams ir vadovams, o 
tuo pačiu ir man. Mes tikrai parodėme, kad Australijoje mūsų lietuviškose širdyse 
dar taip stipriai plaka ir ta olimpinė dvasia. Ačiū visiems!

Antanas Laukaitis

sviedė diską 26 m 88 cm
Lengvosios atletikos varžybų moterų 

■disko metimo rungtyje lietuvė Danutė 
Skėrienė užėmė priešpaskutiniąją, devin
tąją vietą. Lietuvos atstovė nusviedė diską 
24 m 37 cm ir aplenkė tik Tongos spor
tininkę. Aukso medalį iškovojo kine.

Mūsų šalies bėgikai Saulius Leona
vičius ir Sigita Markevičienė nepateko į 
800 m bėgimo varžybų finalą. S. Leona
vičius savo bėgime buvo septintas, o S. 
Markevičienė - penkta.

Džiudo varžybose Jonas Stoškus 
(svorio ketgorija iki 81 kg) pirmąją kovą 
pralaimėjo ir iš tolimesnių varžybų pa
sitraukė.

Plaukimo varžybose aštuntąją vietą 
vyrų 200 m rungtyje laisvu stiliumi užmė 
kaunietis Kęstutis Skučas.

Pagal “Kd.”

olimpiniai čempionai: vyrai - klevus, o 
moterys - liepas.

Beje, Virgilijus Alekna sodinti mede
lių atvyko su ramentais - prieš kelias 
dienas Helsinkyje jam buvo atlikta kojos 
operacija. Sportininko reabilitacija truks 
apie tris mėnesius.
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Litas, doleris, euras
Nuo pat įvedimo dienos (1993 birželio 

25) lito vertė buvo nustatyta, jį surišant 
su JAV doleriu, būtent 1 litas = 25 JAV 
centai, arba 1 JAV doleris = 4 litai. 
Keičiant viena ar kita kryptimi, bankas 
turi teisę uždirbti nedidelį procentą, va
dinamą maržą (angį, margin, pranc. 
marge). Toksai dirbtinis naminės valiutos 
surišimas su kito krašto pinigu turi ir gerų, 
ir blogų pasekmių.

Iš vienos pusės, jei “remiantysis” kito 
krašto pinigas yra stiprus bei stabilus, 
atitinkamo stiprumo bei stabilumo įgauna 
ir vietinė valiuta. Lietuvos atveju, litas li
ko “stiprus” nežiūrint, kad krašto ekono
mika nėra stipri. Kadangi kitų Europos 
valstybių valiutos su JAV doleriu nėra 
surištos, kylant doleriui jos krito. Bet 
kadangi litas, būdamas Surištas su JAV 
doleriu, nekrito, Lietuvos komersantai (ir 
gyventojai apskritai) už savo litus gali 
įsigyti daugiau Vakarų Europos pinigų, 
negu anksčiau. Šia prasme, Lietuvos gy
ventojams Vakarų Europos gaminiai 
nupinga. Pigesnėmis tampa atitinkamos 
kelionės ir 1.1.

Iš kitos pusės, lito vertės kilimas Va
karų Europos kraštų atžvilgiu, turi nei
giamų pasekmių, iš kurių svarbiausia - 
didėjantys sunkumai norint eksportuoti 
lietuviškus gaminius. Kintant kitų valiutų 
vertei, lietuviški gaminiai tampa bran
gesni, kai jie į tuos kraštus yra ekspor
tuojami. Be to, jei lietuviška įmonė yra 
sutarusi savo gaminį parduoti už tiek ir 
tiek markių ar frankų, tai šių valiutų 
nuvertėjimas eksportuojančiai įmonei 
atitinkamai sumažina gaunamų litų skai
čių.

Šia prasme, santykinai brangstantis 
litas ir pigėjanti svetima valiuta ekspor
tuojančiai įmonei pradeda nešti nuosto
lius. Kaip “Kauno dienoje” rašo Darius 
Krasauskas, šiais metais kai kurios Lie
tuvos pramonės šakos priverstos taikstytis 
su paradoksalia tendencija: didėjant eks
portui ir bendrai jų pardavimų apimčiai, 
bendrovių pelnas mažėja. Šią tendenciją 
iš dalies lemia tai, kad nemažai šalies 
gamintojų žaliavas perka Rusijoje ir 
kitose Rytų valstybėse, kur atsiskaitymo 
valiuta - lito atžvilgiu stabilus JAV dole

ris, o produkciją eksportuoja į Vakarų 
Europą, kur atsiskaitoma lito atžvilgiu vis 
nuvertėjančiais eurais. Susidaro situacija, 
kad net irdidindamos eksportą Lietuvos 
įmonės iš Europos Sąjungoje realizuotos 
produkcijos gauna vis mažiau pelno.

Europoje santykinai lietuviškų prekių 
kainos darosi vis mažiau patrauklios 
pirkėjams, ir dėl to Lietuvos įmonėms da
rosi vis sunkiau konkuruoti euro zono
je, o ES užsakovams vis menkiau apsi
moka gaminti Lietuvoje produkciją eks
portui. Pasak profesorės O. Rakauskie
nės, Lietuvos eksportuotojai dėl smun
kančio euro kurso vien per pirmąjį šių 
metų pusmetį neteko daugiau kaip 920 
mln. litų apyvartos, o jų eksporto pajamos 
vidutiniškai smuko ketvirtadaliu. Be to, 
per porą pastarųjų metų kai kurios Va
karų Europos bendrovės gamybos užsa
kymus jau perkėlė iš Lietuvos į kitas Rytų 
ir Vidurio Europos valstybes.

Nenuostabu, kad Lietuvos pramoni
ninkai, dėl lito susiejimo su doleriu pralai- 
mintys konkurencinę kovą su kitų valsty
bių gamintojais, nori kuo greičiau susieti 
nacionalinę valiutą su euru. Bet O.Ra- 
kauskienė tai vertina labai atsargiai, “Pra
monininkams pagunda nuvertinti litą yra 
labai stipri Tačiau svarbiausia - ne nuvertė
jimas, o ilgalaikė lito perspektyva. Valiutą 
rinka šiuo metu yra labai nestabili o tai 
veikia ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
ekonomiką”, - sako profesorė. Be to, visai 
tikėtina, kad lito susiejimas su euru taptų 
tik laikina gelbėjimosi lazdele šalies eks
portuotojams: jei euro kursas ilgainiui im
tų kilti, žmonės neišvengiamai patirtų dar 
vieną stiprų šoką, nes jiems automatiškai 
imtų brangti nafta, dujos ir kitos už JAV 
dolerius Rytuose perkamos prekės.

Kita vertus, pasak O. Rakauskienės, 
akivaizdu, kad nuvertinus litą propor
cingai padidėtų Lietuvos valstybės skola, 
nes didžioji paskolų dalis yra gauta JAV 
doleriais. Atitinkamai pabrangtų ir skolų 
aptarnavimas. Vidaus rinkoje smuktų 
realaus turto vertė ir realiosios gyventojų 
pajamos. Nuostolių patirtų ir paskolų 
paėmusios šalies įmonės, nes vietiniai 
bankai daugiausiai kredituoja užsienio 
valiuta. (“M.R”, “K.d”)

Lietuvos spaudos skaitytojams:
Pranešu, kad priimu sekančių metų pranumeratą už “Karį” (AUS $110), 

“Lithuanian Weekly” (anglų kalba, AUS $ 60) ir “Lithuania in the World” (dvimėne- 
sinis žurnalas anglų kalba AUS $100). Čekius adresuoti laikraščių vardu ir atsiųsti A. 
Kramiliui adresu: 83 Queen Street, Cauley Heights, NSW, 2166.

A. Kramilius, Leidinių atstovas Australijoje

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos išleidimui aukojo:
$ 200 - Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba, $100 - p. Simutienė, 

$20 - E. ir M. Šidlauskai (120), $10 - E. Dudėnienė.
Aukojusiems širdingai dėkojame. VAJAUS komitetas

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 38 psl.8 straipsnelyje “Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos 

išleidimui Sydnėjaus lietuviai aukojo: atspausdinta “$50 aukojo A. ir S. Montvilai”, 
turi būti: $50 aukojo A. ir S. Montvidai. Už padarytą klaidą VAJAUS komitetas labai 
atspražo. VAJAUS komitetas

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Paskutinis šių metų susirinkimas įvyks lapkričio 14 d. 11 vai. Lietuvių Namuose. 

Tai bus paskutinė proga užsirašyti ir užsimokėti $5 Kalėdinės šventės vaišėms, kurios 
įvyks gruodžio 12 dieną, 11 vai. A.S.

In memoriam

XXI AUSTRALIAN LITHUANIAN FESTIVAL 
SYDNEY, DECEMBER D6-31, BODO 

proc"Ramme
/K/ \a\ Wednesday, December 27th
/m/ vks\ 10 a.m. Church Service, St. Joachims, corner John & Mills
/E/ Streets, Lidcombe.
vStl [Si 12 a.m Festival Opening Ceremony: Civic Centre Town
\®\ S Hall, Bankstown. Admission $5.

S 2.30a.mOpening of Sports Competition: Auburn Basket- 
’ I[įJ ball Centre, Church Street, I .idcombe.

Admission $5.
' r 7p.m. Literary Evening: Lithuanian Club, 16-18 East 

Terrace, Bankstown. Admission $10.
7 p.m. Harbour Cruise and Youth Get-Together.

Thursday, December 28th
8.30 a.m. Meeting of ALC Federal Council (Day One and Registration):

Lithuanian Club, 16-18 East Terrace, Bankstown.
9 a.m Sports Competition: all held in Auburn Basketball Centre, Church Street, 

Lidcombe.
9 a.m Lithuanian Theatre of Adelaide “Vaidila”: Rehearsal, Lithuanian Club,

16-18 East Terrace, Bankstown.
12 a.m Joint Lithuanian Choirs: First Rehearsal, Lithuanian Club, 16-18 East 

Terrace, Bankstown.
2 a.m Opening of Art and Handicrafts Exhibition: Bankstown Arts & Crafts

Building, corner Olympic Pde & Dale Pde, Bankstown.
3 a.m. Junior Talents: Rehearsal, Lithuanian Club, 16-18 East Terrace,

Bankstown.
4 a.m Teachers Conference: “Teaching of Language, Dances, Song?, Traditions”,

Lithuanian Club, 16-18 East Terrace, Bankstown.
7 a.m. Junior Talents Evening: Lithuanian Club, 16-18 East Terrace, Bankstown.

Admission $10.
Friday, December 29th

8 a.m Folk Dancing: Rehearsal, Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave,
Liverpool.

8 a.m Adelaide’s “Vaidila”: Rehearsal, Lithuanian Club, 16-18 East Terrace,
Bankstown.

9 a.m Meeting of ALC Federal Council (Day Two): Lithuanian Club, 16-18
East Terrace, Bankstown.

9 a.m Sports Competition: Auburn Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.
2 p.m. “Mindaugas” by the Lithuanian Theatre “Vaidila”: Lithuanian Club, 

16-18 East Terrace, Bankstown. Admission $10.
7 p.m Folk Dancing Night Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave, Liverpool

Admission $20.
Saturday, December 30th

8 a.m Joint Lithuanian Choirs: Rehearsal, Parramatta Riverside Theatres, cnr.
Church St. ir Market St., Parramatta.

9 a.m Meeting of ALC Federal Council (Day Three): Lithuanian Club, 16-18
East Terrace, Bankstown.

9 a.m Sports Competition: Auburn Basketball Centre, Church St., Lidcombe.
12 noon. Afternoon with Friends of Lithuanian Ballet: Lithuanian Club, 16-18 

East Terrace, Bankstown.
6.30 p.mSong Festival and Closing of Festival: Parramatta Riverside Theatres,

cnr. Church Street ir Market Street, Parramatta. Admission $20.
Sunday, December 31st

9 p.m Sports Finals, Presentation of Prizes, Closing Ceremony: Auburn 
Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.

8 p.m New YcarS Eve Ball: Emporium Function Centre, cnr. South Terrace 
and West Terrace Bankstown. Admission under 18 years - $45, pensioners 
- $75, others $ 80. Children under 12 - free admission. If child care is 
needed during New Yar’s Eve Ball, please contact Organisers.

Any subsequent changes will be announced in Lithuanian weeklies.
Jadvyga Dambrauskas

Secretary, Festival Organisers

Maloniai kviečiame į
Geelongo Lietuvių Choro “Viltis” ir 

Tautinių Šokių Ansamblio “Gegutė”
KONCERTĄ

Lietuvių Namuose, Pettitt Park Hall, Beauford Avenue, Bell Post Hill, 
sekmadienį, lapkričio 12 d., 2 vai. po pietų.

Išgirsite gražių dainelių, pamatysite įdomių šokių. 
Po programos vaišinsimės skaniais užkandžiais. 

Koncerto ir vaišių kaina $ 8.

Kviečiame
a.a. Algirdo Vasario
draugus ir pažįstamus lapkričio 5 d. 

atvykti į St. Joachims bažnyčią Lidcombe, 
11.30 vaL bus aukojamos šv. Mišios už 
a.a. Algirdą. Po mišių Rookwood kapi
nėse bus šventinamas antkapis, pastatytas 
už draugų suaukotus pinigus.

Grupė draugų

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MUSŲ PASTOGĘ^

Mūsą Pastogė Nr. 43, 2000.10.30, psl. 7

Aukos “Mūsų Pastogei” A Kasis NSW $ 47.50
J. Songaila QLD $ 5.00 J. Reisgys NSW $ 10.00
Mrs. B. Kavai VIC $ 7.50 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
V. Kružienė VIC $ 8.00 “M.P.” administracija
R Kušleikienė NSW $ 15.00
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Pranešimas LBSS-gos nariams
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai kviečiami siūlyti 

kandidatus į Spaudos Sąjungos Komitetą. Nominacijos turi pasiekti Komitetą 
ne vėliau spalio 31 dienos. Nominacijos pateikiamos raštu, su bent dviejų 
Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas:

R O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinj Spaudos Sąjungos komitetą sudaro pirmininkas Vytautas 

Patašius, vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris, 
nariai: Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartinio komiteto nariai V. Patašius ir K. 
Protas turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. Jie gali būti vėl 
renkami į naują komitetą.

L. B. Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus lietuviams
Artėja Vėlinės ir tradicinis mūsų mirusiųjų prisiminimas. Lapkričio 5 d., 

tuoj po lietuviškų pamaldų lietuvių bendruomenės nariai kviečiami atvykti į 
Lietuvių sekcijos kapus Rookwood. Maldas už mirusius angliškai praves lietuvių 
kapelionas Fr. Roger Bellmore SM.

Giminės ir artimieji prašomi aplankyti ir papuošti savo šeimos mirusių kapus.
Jūsų aukas šv. Mišioms už mirusius priima Parapijos narė Danutė Ankienė.

Praneša Parapijos Komitetas

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.; <>796 4962

Klubas veikia:
Darbo dienomis nuo 4.00 vaL. šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo s.oo iu 6.oo vai
LINKSMOJI VALANDA

MSI GĖUMA1 TIK TOSE KAINOS

PASKUTINĖ PROGA SUSIMOKĖTI NARIO MOKESTĮ

PAREIŠKIMAI SEKANČIAI KLUBO DIREKTORIŲ KADENCIJAI 
TURI BŪTI PADUOTI IKI lapkričio 1 d. 6.00 vaL

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS LAPKRIČIO 26 d. 2.00 vaL

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka" 
2000 lapkričio mėn. 11d. 

šeštadienį, 2.00 vai.
Lietuvių Namuose 

44 Errol Street North Melbourne 
šaukia:

METINĮ 
SUSIRINKIMĄ
Susirinkimo pranešimas ir metinė 

apyskaita nariams buvo išsiųsti paštu. 
---- 000 ---

Pagal “Talkos" nuostatus dešimt 
narių atvykę į susirinkimą 

sudaro kvorumą.
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų 

įnašų, susirinkime turi tik vieną balsą

"TALKOS" SKYRIŲ 
SUSIRINKIMAI 

įvyks:
SYDNEY - lapkričio 5 d., 2.30 vai. 
ADELAIDE - lapkričio 18 d., 3 vai.
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Pranešimas Melbourne 
Skautams

Sekanti Melbourne Skautų Ramovės 
sueiga įvyks pas brolį Povilą Kvie- 
cinską.
Data: sekmadienis, lapkričio 19 d.
Laikas: 4 vai. p. p. po liet, pamaldų 
ir Kariuomenės šventės minėjimo.
Vieta: 26 Aitken Street, Sunbury.
Maistas bus parūpintas, o gėrimus 
visi atsiveža patys. Sueigoje dalyvaus 
naujas kunigas iš Lietuvos - Egidijus 
Amašius. Kviečiami dalyvauti visi 
Mclbourno ir Gcclongo skautai su 
šeimomis.
Kviečiu vyresnes skautes ir vyčius iš 
“Šatrijos” ir “Džiugo” tuntų, kurie 
žada dalyvauti X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso “stovyktoje" 2001 
sausio tnėn., įteikti prašymus dėl 
finansinės paramos.
Prašymus siųsti iki lapkričio 14 d. 
šiuo adresu: s. B.Prašmutas, 2/6 Niki 
Court, East Bentleigh. VIC 3165.
Skautų Ramovė norėtų paremti 

keletą veiklių skautų.
Prašymai bus aptariami sueigoje. Į 
sueigą neužmirškite atsinešti daino- 
rėhus, o kun. Egidijaus paprašysime, 
kad jis atsivežtų savo gitarą. Iki 
pasimatymo pas brolį Povilą.

s. Birutė Prašmutaitė
Mclbourno Skautų Ramovės pirmininkė
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50th Sporto Šventė Sydney 2000 I
The organising committee S. L. S. K. KOVAS would like to request all I 

sports people throughout Australia to advise their Club Committee of their I 
intention to be actively involved in this very special year of celebrating

50 YEARS OF SPORTING COMPETITION WITHIN THE | 
LITHUANIAN COMMUNITY IN AUSTRALIA

With the assistance of all States, we hope to make this Šventė one that will | 
be remembered for many years to come!!!

Wc look forward to a record number of participants, especially Junior J 
members, to continue our sporting traditions.

Su sportiškais linkėjimais, S. L. S. K. KOVAS J

Pranešimas Canberros lietuviams
Canberros Lietuvių Bendruomenės visuotinis metinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 5 dieną, 2 vaL po pietų, Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland 
Street, I iacketL Kviečiame visus Canberros bendruomenės narius aktyviai 
dalyvauti. Dienotvarkė:

L Susirinkimo atidarymas;
2. 1999 m. susirinkimo protokolo skaitymas;
4. Valdybos ir Kontrolės Komisijos pranešimai;
5. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Valdybos rinkimai;
7. Atstovų į ALB Krašto Tarybos suvažiavimą rinkimai;
8. Klausimai ir sumanymai:
9. Susirinkimo uždarymas.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Tautiečių dėmesiui
“Mūsų Pastogės” redakcijoje jau galima įsigyti Australijos Lietuvių Dienoms skirtų 

marškinėlių su ALD emblema. Yra įvairių dydžių. Kaina $20.
ALD Rengėjų Grupė

Pranešimas “Talkos” nariams
Lietuvių kredito draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriaus metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, lapkričio 5 dieną, 230 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje. Po pranešimų pasikalbėjimai prie kavutės.

“Talka” Sydnėjaus skyrius

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine- 44- 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

“Mūsų Pastogės” skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės" prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330- už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

‘Mūsų Pastogės” administracija^

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją pavaduoja Dalia Donielicnč.

Ačiū!
Nuoširdžiai dėkoju visions, prisidėjusioms rašiniais, nuotraukomis bei 

patarimais, kai laikinai buvau Redakcinės kolegijos nare (“M.P."Nr. 30-43). Gaila, 
kad Olimpiados įkarštyje ne vieną rašinį tekdavo apkarpyti ar šiek tiek atidėti jo 
spausdinimą, nes medžiagos srautas buvo labai gausus.

Laikinai eitas pareigas su sėkmės linkėjimais perduodu iš atostogų grįžtančiai 
Redakcinės kolegijos narei Ritai Baltušytei-Ormsby.

Dalia Danielienė

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel: (02) 9790 2319, taksas: (02) 9790 3233, E-mail: m pastoge^ bigpondxom 

Redakcinė kolegija:
Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Už skelbimų turini redakcija neatsako.

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.
Užsienyje oro paštu $110.
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