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Lapkričio 23 - Kariuomenės Šventė

Nuotraukoje: Lietuvos Karo akademijos kariūnai. Ši akademija, pavadinta partizano 
generolo Jono Žemaičio vardu, buvo įkurta Vilniuje 1994 m. sausio 18 dieną. Tarp 1994 
ir2000 metų Karo akademijoje mokslą baigė 1390 karininkų ir 43 kito rango kariškiai. 
Dabar joje mokosi 466 vyrai ir 8 moterys. Mokslo metu vyksta ir karinės pratybos. Iš jų 
minėtinos: 1994 m. Olandijoje, 1997 ir 1999 m. JAvj 2000 m. Rumunijoje. Karo 
Akademijos vadovas - pulkininkas Algis Vaičeliūnas.

Litas bus siejamas su euru
ELTA Pagrindiniai darbai prieš su

siejant litą su euru yra iš esmės jau atlikti, 
tačiau lieka pats pagrindinis - 2002 metų 
vasario 1 dieną paskelbti naują lito kursą. 
Jeigu Lietuva į ES bus priimta 2004 metais, 
Lietuva prie vieningos Europos Sąjungos 
valiutos - euro - gali prieiti ir lito visiškai 
atsisakyti 2007-2008 metais. Tai lapkričio 
8 d. spaudos konferencijoje pareiškė Lie
tuvos banko valdybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas. Lito prisiejimo išvaka
rėse, 2002 vasario 1 d., kai tik Europos 
Centrinis Bankas apie 14 vai. 15 min. 
Frankfurto laiku paskelbs tos dienos JAV 
dolerio ir euro santykį, Lietuvos banko 
valdyba, suderinusi su Vyriausybe, priims 
nutarimą “Dėl oficialaus lito kurso”, ku
riuo pakeis dabar galiojantį 1994 m. rugsėjo 
29 d. nutarimą ir patvirtins oficialų fik
suotą lito kursą euro atžvilgiu.

R. Šarkinas priminė, kad lito kursas 
euro atžvilgiu bus nustatytas pagal jau 
patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2001 
m. birželio 28 d. nutarimą. Šiame nutarime 
nustatyta, kad bazinė valiuta (vietoje dabar 
esančio JAV dolerio) nuo 2002 m. vasario 
2 d. bus euras, o oficialus lito kursas bus

nustatytas pagal JAV dolerio ir euro santykį 
valiutų rinkoje 2002vasario 1 d. Tos pačios 
dienos Lietuvos banko valdybos nutarime 
“Dėl oficialaus lito kurso apskaičiavimo” 
pabrėžta oficialaus lito kurso nustatymo 
tvarka - Europos Centrinio Banko 2002 
m. vasario 1 d. paskelbtas JAV dolerio ir 
euro rinkos santykis valiutų rinkoje bus 
padaugintas iš 4. . ..

Lietuvos vyriausiojo bankininko nuomo
ne, lito susiejimas supaprastins atsiskai
tymus su pagrindiniais Lietuvos užsienio 
prekybos partneriais iš Europos Sąjungos. 
RŠarkinas mano, kad lito perorientavimo įta
ka kitoms ekonomikos sritims bus menka.

Kadangi daug Vakarų Europos valsty
bių įsiveda eurą nuo 2002 sausio 1 dienos, 
Lietuvos bankams taip pat reikės padėti 
pereiti iš “senųjų” valiutų į naujjąjį - eurą.

Todėl nutarta įpareigoti bankus iki 
2002 m. vasario 28 dienos valiutų keityk
lose nuolat supirkti Vokietijos markes ir 
Prancūzijos frankus bei rekomenduoti nuo 
2002 metų sausio 1 dienos keityklose 
nebepardavinėti Europos Sąjungos valsty
bių nacionalinių valiutų, kurias pakeis 
euras. □
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Palanki Europos Komisijos 
ataskaita

ELTA Paskelbta ketvirtoji Europos 
Komisijos pažangos ataskaita apie Lietuvą 
yra pati palankiausia iš visų buvusių. Tai 
spaudos konferencijoje pažymėjo Seimo 
narys liberalas Alvydas Medalinskas. Pasak 
jo, Lietuva realiai vertinama kaip valstybė, 
kuri 2002 metais gali baigti derybas su 
Europos Sąjunga ir 2004 metais tapti jos 
nare. AMedalinsko teigimu, ataskaitoje 
kalbama apie paskutinius Andriaus Kubi
liaus Vyriausybės metus, taip pat apie visą 
Rolando Pakso Vyriausybės valdymą ir 
pirmuosius mėnesius socialdemokratinės 
valdžios. Parlamentaras pastebėjo, kad 
paskelbta ataskaita yra teigiama ir kelianti 
daug vilčių Lietuvai. “Didžiausia pažanga, 
kurią padarė Lietuva, Europos Komisijos 
pastebėjimais, yru tokiose srityse kaip eko
nomika, sugebėjimas kovoti ir atsispirti 
vidaus rinkos spaudimui Lietuvai tapus ES 
nare”, - sakė A Medalinskas.

Pati didžiausia problema, kuri įvardinta 
ataskaitoje, yra, AMedalinsko nuomone, 
nedarbo problema. Todėl, pasak jo, nau
jajai socialdemokratų Vyriausybei visų pir
ma reikės sutelkti dėmesį į struktūrines 
reformas, socialinius klausimus ir pensijų 
reformą.

Įstatymų leidyba - chaotiška
BNS. Liberalų frakcijos iniciatyva 

Seime surengtoje diskusijoje dauguma 
kalbėjusių Seimo narių, kitų institucijų 
atstovų pripažino, jog įstatymų leidyba yra 
gana chaotiška.

“Teisės aktai šiandien, reikia pripažinti, 
rengiami ir priimami per daug chaotiškai, 
skubotai, neturint aiškios mokslu pagrįstos 
koncepcijos, ne visada atsižvelgiant į eks
pertą, specialistų pastabas, ilgalaikius 

valstybės strateginius tikslus ir visuomenės 
poreikius bei viešąją nuomonę”, - diskusijoje 
dėl įstatymų leidybos proceso pertvarkymo 
sakė teisingumo ministras Vytautas Mar
kevičius. Jis vadovauja Prezidento sudarytai 
komisijai teisėkūros problemoms spręsti.

Pasak ministro, 2000 m. buvo priimta 
520 įstatymų ir 1516 Vyriausybės nutarimų, 
šiais metais - 282 įstatymai ir apie 1400 
Vyriausybės nutarimų. Iš viso nuo 1990 iki 
2000 m Seimas priėmė apie 3 000 teisės 
aktų, o Vyriausybė - apie 14 000 nutarimų. 
“Tokią teisės aktų gausą sąlygoja tai, kad nėra 
vieningos teisės aktų planavimo sistemos, 
kuri užtikrintų teisinės sistemos stabilumą”, 
- teigė ministras. Jis pabrėžė, jog minis
terijose ir Vyriausybės įstaigose trūksta 
kvalifikuotų specialistų, galinčių parengti 
kokybiškus teisės aktus ir įvertinti galimas 
jų pasekmes.

Katalikybė ir pagonybė
Seime susidarė parlamentarų grupė, 

kuri siūlo, kad prie įteisintų Lietuvos 
religijų būtų pridėta ir pagonybė. Rea
guodamas į šį siūlymą, arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad Bažnyčia pripažįsta prigim
tinę žmogaus teisę rinktis religiją, gyventi 
pagal pasirinktąją ir kurti jos institucijas. 
Tačiau baltų tikėjimas, arba lietuviškoji 
pagonybė, iki mūsų dienų yra išlikusi kaip 
kultūros paveldas, o ne kaip religija su sa
vo kanonais ir institucijomis. Pagonių tikė
jimas neturi tęstinumo ir bandymai jį 
dirbtinai atgaivinti gali turėti neigiamų 
padarinių. Jeigu pagonybė būtų oficialiai 
įteisinta kaip tradicinė Lietuvos religija, 
arkivyskupo nuomone, atsirastų susiprie
šinimas. Naujųjų pagonių priešiškumas 
Bažnyčiai ir krikščionybei yra viešai 
žinomas. Katalikai turėtų viešai atsiriboti

ELTA Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas baigia rengti 20 tomų Vi
suotinės lietuvių enciklopedijos pirmą to
mą. Gruodžio pradžioje pirmasis apie 800 
puslapių tomas bus atiduotas į “Spindulio” 
spaustuvę, o skaitytojus pasieks dar iki 
Naujųjų metų. Pirmo tomo (A - Ar) tiražas 
sieks 10 000 egzempliorių, jau užprenume
ruota per 2 000 egzempliorių. Kitąmet 
bus išleisti II ir III tomai. Visus 20 tomų 
tikimasi geriausiu atveju išleisti per 7 me
tus, ty. po 3 tomus per dvejus metus. Vi
suotinės lietuvių enciklopedijos globėju 
sutiko būti Prezidentas Valdas Adamkus.

Didelės apimties enciklopedijoje patei
kiama esminių žinių apie pasaulį, gausu 
informacijos apie Lietuvą ir lietuvius. Tiek 
savo turiniu, tiek didesne apimtimi ji iš 
esmės skiriasi nuo ankstesnės trylikatomės 
“Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos”. 
Dabartinėje enciklopedijoje iš viso bus 
pateikta apie 115 000 straipsnių, 24 000 
iliustracijų, 650 žemėlapių. Numatyta 
pateikti 25 000 biografinių straipsnių, iš jų 
4000 su portretais. Straipsnius enciklo
pedijai rašo 900 autorių - įvairių sričių 
specialistų.

Lituanistikai skiriama penktadalis viso 

nuo vadinamųjų pagonių, o kartu ir nuo 
senovės paveldu besidominčių draugijų. 
Reikėtų pamąstyti, kaip pasaulis pasižiū
rėtų į Lietuvą, įteisinančią pagonybę - iš 
esmės naują religiją - kaip tradicinę. Eu
ropos valstybės juridiškai nereanimuoja 
pagoniškų religijų kaip institucijų, palik
damos tai daryti pavieniams asmenims ar 
jų grupėms.

Pagonybės kaip tradicinės religijos 
įteisinimui nepritaria ir Vytautas Lands
bergis. Pasak jo, pasauliui atrodys keistai, 
kad “Lietuva visą laiką buvo pagpnių šalis, 
ligi šiol be pertrūkio kultivuojanti pagonišką 

leidinio apimties - tai prilygsta keturių 
tomų lituanistinei enciklopedijai. Daug 
vietos enciklopedijoje skiriama sovietinės 
okupacijos metais draustai ar ignoruotai 
lituanistikai: Lietuvos valstybingumui, Ka
talikų bažnyčios Lietuvoje, kariuomenės 
istorijai, pasipriešinimui nacistinei ir so
vietinei okupacijai, lietuvių tautos genoci
dui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Lietuvos valstybės istorijai, Mažajai Lietu
vai, užsienio lietuvių gyvenimui, kultūrai, 
organizacijoms. Enciklopedijoje bus straips
nių ir apie užsienio šalių miestus bei kitas vie
toves, kuriose gyvena arba gyveno lietuvių.

Pirmą tomą iki gruodžio 8 d. dar galima 
užsiprenumeruoti daugelio miestų knygy
nuose. Vilniuje prenumeratą priima knygy
nai “Akademinė knyga”, “Šilelis”, “Mokyk
linė knyga”, Vilniaus centrinis knygynas, 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto 
knygynas, D.Kuizienės įmonė “Raidžių 
takas” ir Seimo knygų platinimo skyrius. 
Prenumeratoriams pirmas tomas kainuos 
85 Lt, suvenyrinis leidinys su natūralios 
odos viršeliu ir dėklu - 250 Lt Visi enciklo
pedijos tomai prenumeratoriams, atsiimant 
institute, kainuos 1600 Lt, prenumeruojant 
paštu -1800 Lt 

tikėjimą su įvairiais gausiais dievais, kaukais, 
laumėmis ir miško bezdukais. Seimas galėtų 
matyti daugiau negu tiek”.

Universitetai skursta
Pasak “Kauno dienos”, Kauno aukšto

sios mokyklos iki šiol nešildomos. Šalta ne 
tik auditorijose ir laboratorijose, bet ir 
studentų bendrabučiuose. Valstybės skiria
mų lėšų užtenka tik dėstytojų atlygini
mams, studentų stipendijoms ir daliai 
socialinio draudimo mokesčio. Žemės 
Ūkio universitete jau antra savaitė užsiė
mimai nevyksta, nes norima Šiek tiek
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*Ss5 Trumpai iš visur
♦ Lapkričio 13 d. S John FXeriiiedy oro ; 
uosto New York’e skrydžiui į Santo Do
mingo pakilęs American Airlines lėktuvas 
po dviejų su puse minučių nukrito ir sudegė 
Rockaway pusiasalyje. Žuvo visi skridę 260 
žmonių bei keli žmonės žemėje. Ekspertų 
nuomone, A300 Airbus lėktuvas kildamas 
pateko į prieš jį pakilusio didesnio lėktuvo 
turbinų sukeltą oro srovę ir pradėjo irti
♦ Lapkričio 13 d. Afganistano Šiaurinė 
Sąjunga užėmė Kabulo miestą, nesutik
dama smarkesnio Taliban pajėgų pasiprie
šinimo. Afganistano sostinėje vėl galima 
klausytis muzikos, žiūrėti televizijos prog
ramas, vyrai gali skusti barzdas, o moterys 
rodytis gatvėse neuždengtais veidais.
♦ Lapkričio 13 d. Afganistano Taliban 
vyriausybė staiga uždarė savo ambasadą 
Pakistano sostinėje Islamabade.
♦ Lapkričio 13 dieną Šiaurinės Sąjun
gos karinės pajėgos žygiavo į Kunduz 
miestą Afganisatano šiaurėje, sužinoję, kad 
miestas jiems pasiduoda. Jų priekiniai 
daliniai buvo pasitikti raketų šūviais - 
patekta į spąstus. Talibano daliniai dar 
gynė apsuptą Kunduz miestą visą savaitę 
vėliau. Iš 20 000 karių mieste, bent 8 000 
yra savanoriai iš Pakistano ar iš arabų 
kraštų. Apie 150 afganistaniečių karių, 
įtartų noru pasiduoti, lapkričio 17 dieną 
buvo nužudyti Kunduz miesto karinės 
vadovybės įsakymu.
♦ JAV lėktuvai vis dar bombarduoja Ta
liban jėgų telkinius, padėdami Šiaurinės 
Sąjungos kariams. Nuo jų bombų netoli 
Kabulo žuvo Muhammad Aief, al-Quaeda 
teroristinės organizacijos vadovas ir Osama 
bin Laden artimiausias bendradarbis, 
suplanavęs JAV ambasadų bombardavimą 
1994 m. ir ruošęs rugsėjo 11 d. įvykdytą 
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išpuolį prieš New York’ą ir Washington’ą.
♦ Traukdamiesi iš Kabulo, Taliban pa
reigūnai išsigabeno kartu aštuonis jų 
kalinamus humanitarinės pagalbos dar
buotojus, kaltinamus krikščionybės pla
tinimu. Lapkričio 13 d. suimtuosius iš
laisvino prieš Taliban sukilę Ghazni miesto 
gyventojai. Lapkričio 15 d. visi aštuonibuvo 
amerikiečių malūnsparniais atskraidinti į 
Pakistano sostinę Islabamadą. Nuo grė
susias mirties bausmės išsigelbėjo du 
amerikiečiai, keturi vokiečiai ir du australai 
(Diana Thomas ir Peter Bunch).
♦ Lapkričio 17 dieną iš užsienio į Kabulą 
grįžo Burhanuddin Rabbani, buvęs Af
ganistano prezidentas, kurį tokiu pripažįsta 
Šiaurinė Sąjunga. Jungtinių Tautų organi
zacija baiminasi, kad jis, kaip tadžikas, 
nepajėgs apjungti visų Afganistano genčių. 
Ypač jo nemėgsta Afganistane skaitlin- 
giausi paštun genties žmonės, kurie tikisi, 
kad iš Romos sugrįš buvęs Afganistano 
karalius Zahir Shah. Jau dabar kraštas 
skaidosi. Keletą svarbių miestų, kaip 
Jalalabad, yra užėmę vietinai lyderiai, ku
rie nepripažįsta nei Taliban, nei Šiaurinės 
Sąjungos.
♦ Lapkričio 17 dieną taikingai praėjo 
rinkimai į Kosovo parlamentą. Stipriausia 
pasirodė Kosovo Demokratinė Lyga, va
dovaujama nuosaikaus albanų kilmės Ibra
him Rugova, surinkusi 47% balsų. Antroje 
vietoje liko Kosovo Demokratinė partija, 
buvusio sukilėlių vado Hashim Thaci va
dovaujama, gavusi 26% balsų. Rinkimuose 
aktyviai dalyvavo ir serbai, nors ir buvo iš 
šalies raginami boikotuoti rinkiriius. Koso
vo oficialiai vis dar lieka Serbijos dalimi, o 
jos pagrindinė kontrolė kurį laiką paliks 
Jungtinių Tautų administratoriaus žinioje.

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Stoti ar ne į Europos 
Sąjungą?

Per pastaruosius kelerius metus susi
rašinėju internete su lietuviais išeivijoje 
ir Lietuvoje. Neseniai diskutavome apie 
Lietuvos narystę Europos Sąjungoje su 
Vilniaus Universiteto Ekonomikos 
Euro-Fakulteto profesorium Linu Čeka- 
navičium. “Mūsų Pastogės” skaitytojams 
gali būti įdomus prof. L.Čekanavičiaus 
atsakymas į mano klausimą: “Kas gali 
garantuoti, kad kai Lietuva pasidarys 
Europos Sąjungos nare, VISIEMS bus 
geriau? (Prof. LČekanavičius sutiko, kad 
jo atsakymas būtų atspausdintas “Mūsų 
Pastogėje”).
Prot Linas Čekanavičhis:

Garantuoti NIEKAS negali. Dargi 
atvirkščiai - greičiau jau galima garantuoti, 
kad visiems (100%) geriau nebus, bent jau 
ne iš karto ir ne artimiausiais metais po 
tapimo Europos Sąjungos nare. Grei
čiausiai vieniems bus gerai, kitiems - 
geriau, tretiems - prasčiau. Pastarųjų 
kategorijai daugiausia (nors ir ne išimtinai) 
priklausys tie, kurių silpnesni konkuren
ciniai pajėgumai bei sugebėjimas prisi
taikyti situacijai pasikeitus (t.y. sugebėji
mas rasti savo “rietą po saule”). Bet juk 
klausimą galima kelti ir kitaip: ar kas 
drįstų duoti garantiją, kad JEIGU Lietuva 
nepasidarytu ES nare - tai VISIEMS būtų 
geriau? Juk ne visiems be išimties tapo 
visais atžvilgiais geriau ir kai Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę. Ir kas iš to - 
negi reikėjo likti “po rusu”? Bet tada 
būtų buvę kitiems blogiau (kurių, drįstu 
manyti, Lietuvoje dauguma). Dar giliau 
žvelgiant į praeitį: juk ne visiems tapo 
geriau, kai Lietuvoje buvo panaikinta 
baudžiava, ar ne? Analogiškai, pavyz

džiui, ne visiems amerikiečiams tapo 
gęriau, kai JAV buvo panaikinta vergija. 
Abiem atvejais tam tikri visuomenės 
sluoksniai patyrė nuostolių. Tačiau juk 
akivaizdu, kad tai visgi buvo visuomenės 
bendros pažangos žingsniai, sudarantys 
sąlygas šalies gerovės augimui Įskaitant 
gerovę net ir tų jos piliečių, kurie iš mi
nėtų žingsnių anuomet tiesiogiai pralai
mėjo (ar bent jau jų palikuonių). Tad, 
leidžiu sau teigti, kad narystė Europos 
Sąjungoj Lietuvai bus naudinga, paspar
tins šalies ekonominę, socialinę bei teisinę 
pažangą. Nėra jokio pagrindo teiginiui, 
kad Lietuva taps išimtimi iš bendros 
taisyklės. O ši liudija, kad visų, kada nors 
įstojusių į ES, šalių ekonomika ir gyveni
mo lygis kyla. Štai duomenys :

Neturtingiausių Europos Sąjungos ša
lių Bendro Vidaus Produkto santykis 
vienam gyventojui (t.y. BVP per cap), 
lyginant su ES vidurkiu yra kaip nurodoma 
žemiau.

PRIEŠ stojimą į ES (nurodytos atitin
kamos datos) ir PO stojimo (1995 m.)

Airija: 1973 m. - 53%, 1995 m. - 93% 
Graikija 1981 m. - 46%, 1995 m. -66% 
Ispanija 1986 m. - 55%, 1995 m. - 77% 
Portugalija 1986 m. -27%, 1995 m. -67% 
Kaip galima matyti iš šių skaičių, nė 

vienai šaliai Europos Sąjungos narystė 
anaiptol nepakenkė. O ypač didelę pažangą 
padarė Ispanija bei Portugalija, kuriose per 
dešimtmetį padarytas įspūdingas šokte
lėjimas. Itin pabrėžtinas Portugalijos 
atvejis: stodama į ES ji turėjo netgi ma
žesnį santykinį BVP/cap lygį, negu dabar 
turi Lietuva (apie 30% ES vidurkio). Ir, 
kaip matome, per 10 metų Portugalija 
padarė didžiausią ekonominį šuolį...

Manau, kad šis prof Lino Čekanavičiaus 
argumentas bus aktualus ir Australijos 
lietuviams, galvojantiems apie Lietuvos 
kaip valstybės ateitį. :

Algimantas Snarskis, SA <
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sutaupyti lėšų ir taip papildyti varganą 
aukštosios mokyklos biudžetą. Pernai per 
dvejas tokias rudens ir pavasario atostogas 
universitetui pavyko sutaupyti apie 100000 
Lt, panašios ekonomijos tikimasi ir šiemet 
Iš biudžeto šiais metais LŽŪU gavo 19.66 
mln. Lt, o reikia apie 25 mln. Lt

Veterinarijos akademija Savivaldybės 
įmonei “Kauno energija” už šilumą yra 
skolinga apie 600 000 Lt Dabar valstybės 
dotacijų užtenka tik atlyginimams, daliai 
“Sodros” mokesčių ir 75% stipendijų. 
Kūno kultūros akademijai iš biudžeto 
šildymui akademijai skirta 50 000 Lt, o 
metams jų reikėtų maždaug 350 000. 
“Dabar per mėnesį už elektrą sumokame iki 
10 000litų, o visiems metams mums teskiria 
15 000’’, - sako Akademįjjs vadovas.

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius 
prof. Vytautas Kaminskas pritaria, jog 
situacija aukštosiose mokyklose tikrai 
apgailėtiną: šiais netais (kaip ir pernai) 
ūkio išlaiiiomš, tarp jų ir šildymui, neskirta 
nė lito. Tad nenuostabu, kad auditorijose 
ir laboratorijose kol kas šalta. Vien VDU 
negavo 13 000 litų skirtų socialiniam 
draudimui, šis deficitas visuose universi
tetuose - 600 000 iit!?^taulo‘Pidžiojo 
universitetas apie 16^ 0u6 skolingas 

Kauno elektros tinklams./Šiuos metus, 
rektoriaus teigimu, tikimasi užbagti turint 
apytikriai pusės milijono skolą komuna
linių paslaugų tiekiejams. Ūkio išlaidoms 
kasmet iŽ biudžeto feikętti/ daug 
mifijdhų fitų/bėt dabar nė lito negaunama 
ne tik susimokėti už šilumą, vandenį, 
elektrą, bet ir už vadovėlius.

A.Kubilius pirmavo partųos. „ 
rinkimuose- -:• /

Kelis mėnesius trukę konservatorių
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Andrius Kubilius

kandidato į Prezidentus rinkimai baigėsi 
balsavimu 80 partijos skyrių šalyje ir 
užsienyje.

Triuškinančią pergalę iškovojo eks
premjeras 45 metų Andrius Kubilius. Jis 
įveikė Seimo nares. Rasą Juknevičienę ir 
Ireną Degutienę,

A.Kubilius tapo ne tik partijos kandi
datu kitąmet vyksiančiuose Lietuvos 
Prezidento rinkimuose, bet ir tapo pirmuo
ju konservatorių vadovu, už kurį demokra
tiškai balsavo visi partijos nariai

Šleževičius laimėjo
Buvęs premjeras Adolfas Šleževičius, 

vadovavęs LDDP Vyriausybei nuo 1993 
metų kovo iki 1996 metų sausio pabaigos 
Europos Žmogaus Teisių Teisme laimėjo 
bylą prieš Lietuvą-. Strasbūro teismas 
priteisė iš Lietuvos sumokėti ekspremjerui 
ir tuomečiam LDDP lyderiui 30 000 litų 

.Žalos atlyginimą bei 70 000 litų advokatų 

išlaidų. Tai - gerokai mažiau nei jis prašė 
priteisti. Ekspremjeras reikalavo milijono 
litų žalos atlyginimo, o dar 280 000 litų - 
išlaidoms, susijusioms su advokatų paslau
gomis, padengti

Teisėjai nusprendė, kad Lietuvos val
stybė pažeidė piliečio teises, numatytas 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 
straipsnyje. Pagal šį straipsnį, asmeniui 
iškelta byla turi būti išnagrinėta per 
pagrįstą laiko terminą. Bet A.Šleževičiaus 
byla Lietuvoje užtruko daugiau nei ketve
rius metus ir nebuvo užbaigta.

Byla ekspremjerui buvo iškelta remian
tis tuo, kad 1995-ųjų metų pabaigoje, likus 
kelioms dienoms iki Akcinio inovacinio 
banko uždarymo, A.Šleževičius pirma laiko 
pasiėmė daugiau kaip 135 000 litų asme
ninių indėlių. Buvo įtariama, kad suklas
tojus sutartį ir apie tai žinant tuomečiam 
banko vadovui Artūrui Balkevičiui, eks
premjeras gavo keliasdešimt tūkstančių litų 
padidintų palūkanų. Byloje jis buvo kalti
namas sukčiavimu, dokumentų klastojimu, 
piktnaudžiavimu tarnyba.

Grūto parko kritika
ELTA. Grūto parko oponentai tęsia 

kovą prieš sovietinių skulptūrų ekspoziciją, 
įrodinėdami jos įsteigimo neteisėtumą. Jie 
kreipėsi į Valstybės kontrolę, prašydami 
atkreipti dėmesį į įstatymų, kitų teisės aktų 
pažeidimus, padarytus steigiant šį parką.

23 piliečių laiške Valstybės kontrolei 
vardijami pažeidimai, Grūto priešininkų 
nuomone, padaryti steigiant parką. Anot 
laiško, Vyriausybė neturėjusi teisės 1998 m 
perduoti Grūto parko steigėjui Viliumui 
Malinauskui 42 paminklinių sovietinio lai
kotarpio skulptūrų, nes toks sprendimas 
neatitikęs Valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo įstaty
mo. Laiško autorių nuomone, steigiant 

parką taip pat pažeisti teritorijų planavimo, 
savivaldos ir kiti įstatymai

Mirė žymus kalbininkas
Vilniuje, eidamas 98-uosius metus, mirė 

žymus Lietuvos kalbininkas, žydų bendruo
menės garbės narys, buvęs Kauno geto ir 
Dachau koncentracijos stovyklos kalinys, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
4-ojo laipsnio ordino kavalierius Chackelis 
Lemchenas. Prieškaryje ChLemchenas 
buvo šiuolaikinės lietuvių kalbos normin
tojo profesoriaus Jono Jablonskio mokinys 
ir padėjėjas. ChLemchenas parengė kelis 
“Lietuvių - rusų kalbų žodynus”, drauge su 
kitais išvertė ir redagavo “Tarptautinių 
žodžių žodyną”, išleido studiją “Lietuvių 
kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei”.
Amerikiečiams išvadavus Dachau kon

centracijos stovyklą, ChLemchenas atsisa
kė siūlymo likti Vakaruose, pareiškęs, kad 
iš jo “visų artimųjų gyva likusi tik lietuvių 
kalba”. Apie žymųjį kalbininką Australi
joje sukurtas filmas “Dėdė Chackelis”, 
kuris neseniai buvo rodytas Australijoje ir 
Lietuvoje.

Tipiškas lietuvis
Statistinis lietuvis - darbštus, bet pesi

mistiškai nusiteikęs, pavydus ir iniciatyvos 
stokojantis pilietis.

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų 
studijos “Sprinter” atliktos apklausos 
duomenimis, tipiškam lietuviui labiausiai 
būdingas darbštumas - šią savybę pažymėjo 
11.9% apklausos dalyvių, pesimizmas - 
11.3% ir pavydas -10.3%.

9.4% respondentų mano, kad statistinis 
lietuvis stokoja iniciatyvos, o 7.2% - kad 
pasižymi taupumu. Toliau vardijami tokie 
bruožai kaip patriotizmas (6.7%), vaišin
gumas (5.9%), kuklumas (4.9%).
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Elta ir Liet, grįžimo inf. centro biuleteniais.
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Šių metų pradžioje ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos iniciatyva buvo su
šauktas Adelaidės lietuvių susirinkimas 
aptarti sekančias Australijos Lietuvių 
Dienas Adelaidėje, kurios įvyks 2002 
gruodžio 26-31 d.d. Dalyvavusieji 
susirinkime iškėlė daug naujų minčių bei 
pasiūlymų. Buvo sudaryta suinteresuo
tųjų LD grupė, kuri privalėjo pradėti 
pasiruošimus Lietuvių Dienoms. Si grupė 
nebuvo pilnai įsipareigojusi, bet atliko 
nemažai LD paruošiamųjų darbų: sudaryta 
provizorinė Lietuvių Dienų programa, 
pakviesti renginių vadovai, pagrindiniams 
renginiams surastos salės, sukurtas Lie
tuvių Dienų logo, ir kiti darbai, tiesiogiai 
susiję su LD.

Paskutiniame posėdyje (š.m. lapkričio 
2 dieną) grupės vadovė Liucija Vaičiulevi- 
čius pranešė, kad sudarytas Lietuvių 
Dienų Komitetas, kuriam vadovauti sutiko 
Janina VabolienėOAM. Sekretorė-Lucija 
Vaičiulevičius, finansinė atsiskaitomybė - 
Leonas Gerulaitis, Dalia Kaminskienė ir 
Ramutė Stankevičius.

Provizorinė
LIETUVIŲ DIENŲ PROGRAMA 

2002 gruodžio 26 d., ketvirtadienis - 
sportininkų registracija.
gruodžio 27 d., penktadienis - LD atida
rymas, sportininkų susipažinimo vakaras, 
teatro spektaklis.
gruodžio 28 d., šeštadienis - ALB Krašto 
Tarybos narių suvažiavimas, Mokytojų kon
ferencija, Tautosakos ir literatūros vakaras, 
sporto klubų atstovų posėdis, Dainų šven-

Nauja 
gailestingoji sesuo

Danielle Stupuras, 21 metų lietuvaitė, 
gyvenanti Kilmore, įsigijo gailestingosios 
sesers specialybę (Bachelor of Nursing), La 
Tbobe University, Bendigo.

Išsipildė Danielle svajonė ir šiuo metu 
ji dirba Northern ligoninėje Epping’e, 
Sydnėjuje.

Ateityje Danielle planuoja dirbti su 
aborigenais ir priklausyti skraidančių dak
tarų organizacijai (Flying Doctors Service).

1994 metais Danielle lankėsi Lietuvoje. 
Jai labai patiko senelio Augusto gimtinė ir 
senelės Stasės gimtinė Lenkijoje.

A.Stupuras

Brisbanės
Lapkričio 4 dieną, sekmadienį, sporto 

klubas “Baltija” suruošė linksmą popietę 
- žirgų lenktynes. Lietuvių Namų salė 
buvo išpuošta žalumynais, spalvotais 
balionais, mediniais arkliukais. Svečiai, 
o ypač moterys, kaip pridera tokiai šven
tei, buvo pasipuošusios skrybėlaitėmis. 
Pirmiausiai visi buvo pavaišinti šampanu, 
kurį padovanojo p. J.Einikienė. Neužilgo 
sportininkai visus kvietė prie pietų stalo: 
p. V. Mališauskienė paruošė gardžios 
šaltos rūgštynių sriubos bei kitų gardu
mynų.

Po pietų Raimondas Mališauskas 
pasveikino susirinkusius ir padarė keletą 
pranešimų apie sporto klubo veiklą. 
Nauja Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Anna Augūnas kvietė gausiai paremti 
sportuojantį jaunimą. Taip pat apibūdino 
naujos Valdybos planus ateičiai. Šiais

Lietuvių Dienos2002
tės repeticija.
gruodžio 29 d., sekmadienis - Pamaldos, 
Dainų šventė (3.30 vai p.p.), jaunimo 
šalutiniai renginiai, Jaunimo koncertas.
gruodžio 30 <L, pirmadienis - ALB Krašto 
Tarybos narių suvažiavimas, tautinių šokių 
repeticija, Tautinių šokių koncertas.
gruodžio 31 d., antradienis - Sporto šventės 
uždarymas, Naujųjų Metų balius (Nor- 
woodo futbolo klubo patalpose).
2003 sausio 1 d., trečiadienis - Atsisvei
kinimo gegužinė.

Vykusiuose posėdžiuose buvo išgvilden
ti įvairūs su Lietuvių Dienom susiję rei
kalai: popietiniai renginiai, salių užsaky
mas, vaišės po renginių ir kt. Bandyta 
sudaryti biudžetą, kuris bent susibalan
suotų, nes vargu bus įmanoma iš LD 
padaryti pelno. Paskutinėse LD Sydnėjuje 
buvo skundžiamasi žiūrovų abejingumu. Ši 
problema nėra svetima ir kitose lietuvių 
apylinkėse, nes vyresniųjų lietuvių skaičius 
sumažėjo. Be to, nemažai vyresniųjų jau 
nebepajėgia lankyti renginių, o mūsų 
jaunimas į kultūrinius renginius neskuba. 
Tenka rimtai atsižvelgti į šią galimybę ir 
derinti Lietuvių Dienų išlaidas.

Grupė, kuri tolimesnį LD ruošimą 
perdavė komitetui, stengėsi visus Lietuvių 
Dienų renginius ruošti netoli Adelaidės 
Lietuvių Namų ir Katalikų Centro.

Nors dar liko daugiau nei metai iki 
Lietuvių Dienų, bet jau planuokime jose 
dalyvauti, nes tai - Australijos lietuvių 
manifestacija, lietuviško sąmoningumo ir 
lietuvybės išlaikymo vienas didžiausių 
renginių. Apie Lietuvių Dienų pasiruo
šimus ir bet kokius pasikeitimus stengsimės 
nuolat informuoti

_ -. Viktoras Baltutis,
ALD informacija

naujienos
metais bus ruošiami Kalėdų pietūs ir 
Naujųjų Metų sutikimas. Ji padėkojo bu
vusios Valdybos nariams ir įteikė padė
kos raštą p. D.Lutton, ilgus metus buvu
siam Lietuvių Namų sekretoriui ir pri
žiūrėtojui.

Po visų pranešimų prasidėjo linksmoji 
dalis. “Arkliai” buvo išstatyti varžyti
nėms. Pasirinkimas didelis. Išsirikiavo 
“arkliai, žirgai ir kumelaitės”. Buvo daug 
gardaus juoko, kai žingsnis po žingsnio 
jie mėgino pralenkti vienas kitą, o 
žiūrovai tuštino pinigines sporto klubo 
naudai. Varžyboms pasibaigus, greičiau- 
sieji apdovanoti taurėmis. Prizų taip pat 
susilaukė ir gražiausios ponių skrybė
laitės.

Dėkojame sporto klubui ir visiems, 
prisidėjusiemsprie šios linksmos šventės 
paruošimo. Brisbanietė

Pulgis Andriušis 
žurnalistas, vertėjas, rašytojas

Pulgis Andriušis buvo gabus jumoris
tas ir lyrikas. Ypatybės, kuriomis ne taip 
dažnai apdovanojami rašytojai viename 
asmenyje. Pulgis gimė 1907 m. Gaidžių 
kaime, Tauragnų valsčiuje, Utenos rajone, 
o 2001 metais gruodžio 19 dieną sueis 
trisdešimt vieneri metai nuo jo mirties 
Adelaidėje, Pietų Australijos valstijoje, 
1970 m

Lietuvos periodikoje jis yra parašęs 
nemažai literatūros ir dramos recenzijų ir 
savo kelionių aprašymų Europoje ir Šiau
rės Afrikoje. 1943 metais išvertė į lietuvių 
kalbą Cervantes ‘Don Kichotą” ir taip pat 
du prancūzų rašytojų veikalus: R. Dorgeles 
"Les Croix de Bois” (Mediniai kryžiai) ir 
CFerere “La Bataille” (Mūšis). O pasitrau
kęs į Vakarų Vokietiją, Pulgis pradėjo rašyti 
jumoristines apysakas pabėgėlių temomis. 
Įsimintini rinkiniai yra: Ir vis dėlto juo
kiatės 1946 m., Siuntinėlis iš Amerikos 
1947 m. Neužmiršo Pulgis ir vaikų. Jiems 
parašė apysaką Vabalų vestuvės 1948 m. 
1954 metais buvo išleista jo jumoristinė 
novelė Tipelis, o Daina iš kito galo buvo 
publikuota 1962 m.

Iš stambesnių veikalų paminėtini: 
novelė Sudiev, kvietkeli, išleista 1951 m. 
ir 1954 m. Rojaus vartai. Abu veikalai 
laimėjo Lietuvos išeivių rašytojų draugijos 
premijas. O Pulgio Andriušio lyrinis 
šedevras Anoj pusėj ežero, išspausdinta 
1957 m., laimėjo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus premiją. Purienos po vandeniu 
Pulgis sukūrė 1963 m., o Memuaro - 
autobiografiniai apmatai, gal jau jo 
paskutinis stambesnis veikalas, buvo 
baigtas rašyti 1968 metais Adelaidėje.

Pulgio Andriušio jumoristiniai veikalai 
praskaidrina nuotaiką ir išlygina raukšles 
kaktoje. Tačiau autorius pavergia skaitytoją 
devyniom apysakaitėm iš Anoj pusėj 
ežero. Kūriniai trumpi, daugiausia keturių 
lapų lyriniai gamtos aprašymai, primenan
tys dailininko A.Zmuidzinavičiaus gamto
vaizdžius, pvz. “Pakrančių gėlės” (1931). 
Pulgio atkurta gamta viename Aukštaitijos 
kampelyje prie Silio ežero, yra pagrindinė 
rašytojo tema ir leitmotyvas, kuris jungia 
visas apysakas. Vienose apysakose gamta 
yra pagrindinė aktorė, kitose ji statistė, 
naudojama specifiniam kaimo fonui pa
vaizduoti, kuriame autorius išryškina aukš
taičių žmonių darbus, vargus ir džiaugs
mus -jų buitį ir filosofiją. Autentišką Aukš
taitijos šneką autorius atkuria saikiai nau
dodamas tarmiškus išsireiškimus, replikas, 
pastabas, trumpus dialogus ir net mono
logus. Pagrindinė rinkinio apysaka yra 
Penkių beržų kronika. Ji tas šaltinis, iš 
kurio išplaukia kitos, lyg ir chromatinių 
temų tolimesnis vystymas. Tiesa, pasku
tinės apysakos Grįžk į Sorento pagrindi
nis veiksmas jau vyksta Berlyne, tačiau 
Pulgis ir joje vykusiai įpina Aukštaitijos 
gamtovaizdį.

Anoj pusėj ežero labiausiai užburban
tys kūrinėliai yra: Snaudalis dirvonėlyje, 
Santa Lucia ir Naktis parugėje. Trys 
miniatiūriniai šedevrai. Juose autoriaus 
vaizduojami augalai ir gyvūnija, bei meis- 
riškai atkurta nakties garsų simfonija prie 
Silio ežero krantų, skverbiasi į skaitytojo 
sielą. Pulgio vaizduojamas mikrokosmosas 
-jo augalėliai ir gyvulėliai yra suasmeninti, 
turi žmogiškų ypatybių ir ryškių bruožų. 
Štai, kad ir šios dvi citatos iš Snaudalis 
dirvonėlyje gerai iliustruoja šias ir kitas jų 
savybes:

“Per mielą vasarą, kaip per pasilin
ksminimo salį praūžia puošnios žibuoklės, 
ištaigios laukų lelijos, prašmatnūs gegužės 
rakteliai. Praskamba triukšmingai, su svai
ginamais kvapais gražuolės, lydimos visos 
sparnuotosios peteliškių ir šašelių gaujos. O 
snaudalis, su pirmais šnekučiais, sulai tekant, 
iš po žemių iškišįs galvą, dingsta iš šio Dievo

pasaulio tik rudenio darganoms įsisiūbavus. 
Tai lyg moteris, kurią pamiršta laikas, tai 
mūsų dirvonėlių matuzalis. ”

Pulgis stebi šį mikrokosmosą, žavisi jo 
gyventojų išdaigomis ir meilinga plunksna 
dokumentuoja jų gyvenimą. O jie, kaip 
kaleidoskope, išnyra ir vėl dingsta. Kokie 
tai šaunūs aktoriai, cirko akrobatai ir 
drovios šiokiadienio būtybės. Jos domina 
skaitytoją savo liliputiškomis išmonėmis ir 
būdingumu:

’Visus kaimynus savo ūgiu prašoka kiš
kio kanapė ir, negalėdama pasigini spalvų 
puošmenomis, stengiasi nustebinti savo leng
vabūdiškumu, nerūpestingai išmėtytomis 
gležnutėmis šakelėmis, ant kurių supasi dry
žos terbelės. ”...Rimtasisgyslotis, tvirtaipasik- 
lojęs ant žemės savo sultingus lapus... lyg ir 
abejoja, ar nepakenks jo orumui lenktyniauti 
su nerimtąja svidre... Tarytum užpakalyje 
stovį žiūrovai, pakalnės žolynai stiepiasi ant 
kojų pirštų, tempia kaklus, kelia galvas, 
sprogina akis, kumšt nykščiais vienas kitam 
į pašones, stojasi ant kojų nuospaudų, idant 
geriau pamatytų savo linksmintoją saulę, 
margaspalves šokėjas peteliškes ir aistringas 
dainininkes bites. ”

Autorius taip pat puikiai atkuria šio pa
saulėlio šlamėjimus, šnibždėjimus ir subtiliau
sius virptelėjimus. O praleidęs “naktįpaiugė- 
je”, skaitytojas išgyvena kosmoso koncertą, 
kurios milžiniškas orkestras groja nuostabią 
žemės simfoniją. Citata iš Naktis parugėje:

“Iš anapus rūko marių, nuo Pt^mbiškio at
bėga trumpas, sausai medinis klankterėji- 
mas. Tai Musteikis užšovė priemenę slanks
teliu ir nuėjo gulti į seklyčią, kur nuo balkių 
kvepėjo džiovinti čiobreliai, kmynai ir pely
nas. - Kloni-pritarė šimtais balsų ežeras Siįys 
savo užuolankų, paliūnių ir paupių lūpomis. 
- Klan! - užgyre Musteikėlio žygį drėgnosios 
Pagrabiškiopaskliundoš... liktai uodas nak
tibalda nepritaria geriems darbams, ir ties
paausiu vedžioja savo maldaujančią gaidą 
ieškodamas už save didesnių kvailių. Tai 
verksminga gjesmė pikto elgetos, kuris, nespėjęs 
įsikibti grobio, jau pakeičia gaidą ir pradeda
zirzti storu pergalingo lėbautojo bosu, nenu
jausdamas, kadpo trumpos akimirkos jis bus 
M gėda nustumtas nuo puotos stalo. ”

Baigdama dar norėčiau pastebėti, kad 
vos 63-jus metus sujaukęs Pulgis Andriušis
atsiskyrė nuo negausios Adelaidės lietuvių 
bendruomenės. Kiek jis dar būtų galėjęs 
džiuginti skaitytojus savo lakia vaizduote 
ir pavaldžia plunksna! Jo kūryba taip pat 
dar laukia jautrios dailininko - iliustra- 
toriaus akies ir gabios rankos. Tada ji dar 
ir vaizdžiai atskleistų savo kalbinį turtin
gumą, metaforų, įvaizdžių gausą ir būtų 
gal kiek prieinamesnė jaunesniajai išeivi
jos kartai ir miestuose gyvenantiems tau
tiečiams išeivijoje ir Lietuvoje.

Isolds Poželaitė-Davis AM
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Lietuva iš arti________________
Kaip kompiuteriai paplitę Lietuvoje?

Lapkričio 7 d. LR Seime buvo pristatytas 
išsamus pranešimas apie Lietuvos gyventojų 
naudojimąsi kompiuteriais bei infonnacine 
technologija apskritai, pvz. internetu. Ilgokai 
trukęs šio klausimo tyrimas buvo atliktas 
Atviros Lietuvos Fondo iniciatyva ir lėšomis, 
o apklausas pravedė “VUmorus”. Paaiškėjo, 
kad šiuo klausimu Lietuva stovi jau gana 
aukštai, o pačioje Lietuvoje technologiškai 
pirmauja Kaunas, j Red.

----------------- - r ----——.----
Tyrimo metu apklausti 3329 respon

dentai. Tyrimas atliktas trimis bangomis 
(2000 m. gruodį, 2001 m. vasarį ir birželį). 
Apklausti 15 metų ir vyresni Lietuvos gy
ventojai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijam
polėje, Druskininkuose, Visagine, Šalčinin
kuose, Trakuose, Alytaus, Šakių, Plungės, 
Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tau
ragės ir Rokiškio rajonuose.

Apklausos rezultatai rodo, kad informa
cinės technologijos daugiausiai turi Kau
nas. Pagal apklausos duomenis, 24.4% kau
niečių namuose turi kompiuterį. Tbo gali 
pasigirti ir 23.1% vilniečių, 16.1% klaipė
diečių. Kiekvieną dieną internetu naudoja
si 28.7% respondentų iš Kauno, 26.5% - iš 
Vilniaus. Internetą namuose turi 12.7% kau
niečių respondentų, 10.9% vilniečių. Dar 
6.6% kauniečių ketina įsirengti interneto 
ryšį, tai ketina padaryti ir 3.9% vilniečių. 
Internetu namuose naudojasi 15% kaunie
čių, 8.7% vilniečių. “Reikėtų atsižvelgti į tai, 
kad daug kauniečių dirba namuose”, - 
pastebėjo vienas iš apklausos ekspertų.

Taip pat kauniečiai turi daugiausia 
standartinių (laidinių) telefonų (95.9%). 

Vilniuje tokių yra 91%. Vilniuje beveik pu
sė gyventojų (47.1%) respondentų turi mo
bilųjį telefoną, Kaune tokių yra 39.3%. Ke
tina įsigyti mobilų telefoną 16.5% kaunie
čių ir 13%vilniečių. Čia abu miestus lenkia 
Klaipėda (19.2%), Panevėžys (22.9%), kiti 
miestai (19.4%) ir net kaimas (17.7%).

Kaune gyvena daug palydovinės televi
zijos mėgėjų. Net 10.9% kauniečių turi 
palydovines antenas. Vilniuje tokių yra tik 
5.4%. Vaizdo grotuvų ir vilniečiai, ir kau
niečiai turi vienodai (po 41,9%).

Bendrai, beveik trečdalis Lietuvos gy
ventojų moka naudotis kompiuteriu, penk
tadalis - internetu. Kuo aukštesnis respon
dentų išsilavinimas ir pajamos, kuo jie jau
nesni, kuo daugiau tarp jų gyvenančių did
miesčiuose bei užimančių aukštesnę socia
linę padėtį, tuo aukštesnis jų skaitmeninis 
raštingumas. Kol kas Lietuvoje kur kas ma
žiau respondentų sugeba naudotis interne
tu negu kompiuteriu. Kompiuteriu naudo
tis dažniausia išmokstama darbe ir moky
mo vietose, kiek rečiau savarankiškai, o 
internetu atvirkščiai - juo naudotis kur kas 
rečiau išmokstama darbe ir mokymo vie
tose negu savarankiškai.

Dauguma gyventojų (72.3%) tiesiogiai 
sieja informatizavimo procesus su geresnio 
gyvenimo viltimi. Beveik visi turintieji vaikų 
norėtų, kad jų vaikai būtų interneto varto
tojai 723% respondentų mano, kad informa
cinė visuomenės plėtra Lietuvos ekonomi
kai ir gyvenimo lygio kilimui padarys stiprų 
ar labai stiprų poveikį. Be to, 58.7% ži- 
nančiųjų, kas yra internetas, mano, kad 
interneto įkainiai Lietuvoje yra pernelyg 
aukšti. Dar daugiau, net du trečdaliai 

žinančiųjų, kas yra internetas, sutiktų, kad 
dalis naudojimosi internetu išlaidų būtų pa
dengta iš valstybės biudžeto.

Žemesniame technologijos lygyje, stan
dartinio telefono namuose neturi kas penktas 
Lietuvos gyventojas, tačiau beveik kas tre
čias turi mobilųjį telefoną. Beveik kas penk
tas lietuvis per metus ketina įsigyti mobilųjį 
telefoną, laidinį telefoną - tik 4.3%. Kas 
trečias Lietuvos gyventojas namuose turi 
vaizdo grotuvą, beveik tiek pat - kabelinę 
televiziją. Kas ketvirtas turi televizorių su 
teteteksu, o palydovinę anteną - tik 4.7%.

Nors Lietuvos gyventojai iš esmės 
vertina labiausiai išsivysčiusių pasaulio 
valstybių ir kaimyninių kraštų informa
tizavimo lygį tačiau nuvertina informacinę 
savo šalies raidą. Lygindami Lietuvą su 
Latvija ir Estija, respondentai savo šalį 
laiko mažiausiai informatizuota. Tačiau iš 
tikrųjų padėtis nėra tokia prasta: pagal vi
sus pagrindinius asmeninio tinklo vartoji
mo bei kompiuterizavimo rodiklius, Lietu
va lenkia Latviją, atsilikdama nuo Estijos 
mažiau negu du kartus. Tokį atsilikimą nuo 
Estijos iš dalies lemia ne tik menkesnis 
šalies urbanizavimo laipsnis, bet ir daug 
mažesnė gyventojų koncentracija sostinėje.

Kokia Lietuvos vieta pasaulyje? Mano
ma, kad internetu pasaulyje 2000 metų 
pabaigoje naudojosi apie 407 milijonus 
asmenų arba 6.71 % visų pasaulio gyvento
jų. Lietuvoje interneto vartotojų buvo 19.5% 
visų gyventojų (maždaug 682 000 asmenų). 
Tai yra, Lietuva pasaulio vidurkį viršijo apie 
tris kartus. Visos Lietuvos kaimynės ineme- 
tu naudojasi rečiau: Latvijoje - 16%, 
Lenkijoje - 7.25%, Rusijoje - 6.3%, o 
Baltarusijoje - tik 0.1 %. Europos Sąjungoje 
interneto naudojimo vidurkis yra apie 
26.28%. Vadinasi, Lietuvos atsilikimas nuo 
Vakarų Europos jau nėra didelis.

Dainoros Lukas (“Kd”.) ir MP inf.

Iškils paminklas Mindaugui
ELTA. Artėjant karaliaus Mindaugo 

karūnavimo 750 metinėms, Vilniaus savival
dybė skelbia konkursą karaliaus Mindaugo 
paminklo projektui sukurti Paminklą keti
nama statyti prie Nacionalinio muziejaus. 
Iki šių metų gruodžio 27 d. konkurso daly
viai vertinimo komisijai turi pateikti savo 
paminklo idėjas - maketus, piešinius ar 
eskizus. Vertinimo komisija išrinks 5 geriau
sias idėjas, su kurių autoriais bus pasirašytos 
sutartys paminklo ir aikštės projektams pa
rengti Jų autoriams bus išmokėtos 50 000 
litų premijos. Antrasis konkurso etapas - 
projektų rengimas - truks iki 2002 m. kovo 
4 d. Paminklas turi būti pastatytas iki ka
raliaus Mindaugo karūnavimo iškilmių, 
kurias numatoma surengti 2003 metų liepos 
6 dieną. Paminklo kūrimo, projektavimo 
ir statybos darbams šalies Vyriausybė skyrė 
2 milijonus litų.

Atkurtas didysis liuteronų 
altorius

ELTA. Visu savo nuostabiu puošnumu 
vėl sušvito didysis Vilniaus evangelikų liu
teronų bažnyčios altorius, kurį XVIII a. 
pradžioje sukūrė Johann Christoph 
Glaubitz. Vėliau pagal jo projektus buvo 
rekonstruotos Šv.Kotrynos,Vilniaus univer
siteto Šv.Jonų, Misionierių bažnyčios, Ba
zilijonų vienuolyno ansamblis ir kiti, šian
dien prie didžiausių paveldo vertybių pri
skiriami sostinės pastatai Deja, ankstyvo
sios kūrybos šedevras sovietinės okupacijos 
metais buvo sunaikintas. Vilniaus evange
likų liuteronų bažnyčia buvo paversta san
dėliu, altorius paliktas sutrupėti į atskirus 
fragmentus. 1990 m. šventovę sugrąžinus 
liuteronų bendruomenei bažnyčios vado
vybė kartu su valstybinėmis kultūros pa
veldo institucijomis pradėjo vidaus atsta
tymo ir rekonstrukcijos darbus.

Kaip ten musų Lietuvėlėj?
Gal dar niekad negrįžau iš Lietuvos 

tokia prislėgta kaip šį kartą. Anksčiau 
buvojau daugiausia muziejuose, bibliote
kose, parodose, pas draugus, o plačiau su 
žmonėmis lyg ir nebuvo laiko pabendrauti 
O gal euforija buvo užgožusi visus mano 
patirtus įspūdžius? Bet šį kartą maliausi 
su keleiviais troleibusuose, traukiniuose, 
kalbėjausi gatvėse laukdama taksi, buvau 
provincijoje, tai gal daugiau pamačiau.

Aišku, pirmasis įspūdis iš Vilniaus: 
gražus, išdabintas medžiais bei gėlėm, net 
su prikaltais šviežiais kelrodžiais. Mašinų 
daugybė, daugiausia senoki Volkswagen. 
Oras labai sunkus dėl nepakankamai gerai 
išvalyto benzino. Tačiau pagrindinė susi
siekimo priemonė yra troleibusai, kurie 
važiuoja kas 5 ar 10 minučių - irgi pripildy
ti keleivių. Taksi taip pat trūksta. Kavinių, 
užkandinių daug ir visos pilnos. Moterys 
gražios, elegantiškos (apie vyrus taip nega
lėčiau pasakyti), skoningiau ir modemiš- 
kiau apsirengusios negu Australijoje. Jaunų 
mergelių rūbai trumpučiukai ir jos ma
dingai demonstruoja plikas bambas. Ir tik 
nemanykit, kad tai “gatvės mada”, anaip
tol Man teko būti konferencijoje, kur jau
na prelegęntė skaitė savo referatą nuoga 
bamba. Atrodo, kad tai jau tapęį “norma”. 
Taigi, jei jūs dar įsivaizduojate kuklias, 
mėlynakes, geltonkasės lietuvaites, jūs 
stipriai klystate.

Tačiau Vilnius dar galutinai neatsikratė 
ir seno paveldo: viena turistė angliškai ma
nęs paklausė, kur yra tualetai Laimei aš 
jau žinojau ir nuvedžiau, nes tų gerų vietų 
negalima lengvai atrasti - jos “užslap
tintos”, be jokių nuorodų. Atrasi jas, jei tik 
žinosi kur. Ir kaip vieną kartą nemalonu 
buvo matyti turistę iš Vokietijos fotogra
fuojant... Vilniaus tualetus... dar tuos su 
senom skylėm...

Gatvėj prakalbus angliškai, tuoj pri-
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sistatė prakeleiviai: iš kur jūs? Ar yra 
galimybė ten išvažiuoti? Atrodo, kad 
žmonės pamišo dėl anglų kalbos ir laiko ją 
tartum kokiu stebuklo rakteliu: išmoksiu 
angliškai, išvažiuosiu ir aš tapsiu milijo
nierium. Nes Lietuvoje darbų iš tikrųjų 
trūksta ir daugumos jaunimo svajonė, 
pabaigus ar nebaigus aukštuosius moks
lus, kuo greičiau išsprukti į užsienį. Kiek 
iš jų grįš atgal, didelis klausimas. Sovietai 
jėga ir klasta iš Lietuvos deportavo į Sibi
rą kelis šimtus tūkstančių gyventojų ir tai 
buvo didelė tautos tragedija. Dabar, iš 
Nepriklausomos Lietuvos jau panašiais 
skaičiais išvyksta žmonės, dauguma su 
aukštuoju išsilavinimu. Su jais Lietuva 
prarado ne tik išmokslintus inteligentus, 
bet ir Lietuvos prieauglį. Grįžtantys sene
liai šio praradimo neišlygina.

Bet manot, kad Lietuvai reikia vaka
rietiškų profesionalų? Jei yra aišku, kad tas 
vakarietis profesionalas neturi intencijų 
nuolatiniam pasilikimui, taip, ačiū už jūsų 
suteiktas žnias. Bet jei tik įtaria, kad tas 
vakarietis profesionalas ko gero žada 
apsigyventi ir pradėti darbą Lietuvoje, ne, 
tuomet jo nereikia. Pati girdėjau, kai 
rektorius ir direktorius įkaitę dėstė: “Šitie 
jūsų diplomai čia nieko nereiškia! Mes žinom 
apie jūsų diplomus, jūs visada galite juos 
nusipirkti!” Tbomet ir supratau, kodėl 
Lietuva nenorėjo priimti Sibiro tremtinių 
- bijojo prarasti savo darbo vietas ir, kaip 
sakoma, “gyvenamąjį plotą”...

Traukiny priešais mane sėdėjo du Lie
tuvos kareiviai pilnose uniformose. Tarp 
savęs jie kalbėjo rusiškai. Vėliau man kitas 
Lietuvos kareivis paaiškino: jie Lietuvos 
rusai, turi teisę kalbėti savo kalba. Mes 
turim būti tolerantiški, nes einame į 
Europą! O užklausus apie lojalumą 
Lietuvai išraudo ir, nemaloniai pasijutęs, 
nusisuko...

Važiuojant provincijos keliais, matosi

“Jei ne grybai ir ne uogos, liktų dzūkų mergos nuogos” - sako vietinė išmintis.

daug neapdirbtų laukų. Kaimuose jaunimo 
nėr, likę tik pensininkai ir juos galima 
suskaičiuoti ant rankų pirštų. Kartais visam 
kaime ganosi tik trys karvės, arklio iš viso 
dažnai nėr. Susižinojimas sunkus, nes dėl 
suprivatinto ir labai subranginto telefono, 
daug žmonių jo atsisakė. Atsisakė net ir 
pašto įstaigos, pvz. Kurtuvėnų pašte (netoli 
Šiaulių) telefono nėra - per brangu.

Mokytojų bei gydytojų padėtis nepavy
dėtina. Mokytojai 2-3 mėnesius negauna 
atlyginimo. Gydytojos savo daržuose augi
na kopūstus, burokus, laiko kelias vištas, 
kad tik galėtų kaip nors prasimaitinti die
ną po dienos. O suspėti reikia visur, ir prie 
ligonių, ir prie daržų.

Labai liūdna miestiečių pensininkų, 
ypač inteligentų padėtis. Jie, niekad ne
dirbę gamybinėse įstaigose, niekada 
negalėjo ir tikriausiai nenorėjo “prisikom- 
binuoti”. Dabar, gaudami 200-300 litų 
pensijos per mėnesį, gyvena ant “duonos 
ir vandens”, jei neturi giminių ar gerų 
draugų užsienyje. Šiuo metu naujieji 

išvykėliai remia namie likusius.
Žiemą šalčiams užspaudus, užsidaro 

mokyklos, universitetai, konservatorijos, 
muziejai. Nėra lėšų apšildymui

Žmonės apkartę, netekę vilties. Visos 
valdžios jiems blogos, nes sudraskė žemės 
ūkį sugriovė bankus, paliko tautiečius be 
santaupų ir, kaip viena bobulė porino, "ne
paliko net įkapėm”. Šaunūs mūsų broleliai 
ne dobilėlius pjovė, bet vieną naktį papar
čio žiedą atrado ir tapo milijonieriais...

Tai kaip jūs laikotės? - paklausiau. “Ogi 
taip ir laikomės: nustvėrę bonkelės ir dai
nelės”. Ir tuoj užtraukė naują liaudies 
dainą:

Augin tėvas tris sūnelius,
visus tris kaip vieną:
oi dūda ir vėl dūda...

Viens banditas, kits plėšikas, 
o trečias seimunas, 
oi dūda...

Taiginuo seno lietuviai randa paguodą 
dainoje.

-------- Genovaitė Kazokienė
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Ii REDAKCIJOS PRŠTO Kas mokysis lietuvių kalbos?
Valdovų rūmai

Neįmanoma sutikti su Anatolijaus La
pinsko nuomone (“Mūsų Pastogė” Nr.44), 
kad, jei Valdovų rūmai nebūtų atstatomi, 
atsirastų pinigų Gedimino prospekto grin
diniui sutaisyti, o taip pat Lazdynų ligoninei 
ir M.Mažvydo bibliotekai (straipsnyje nenu
rodyta, kojoms trūksta?). A Lapinskas siūlo 
nugriauti “baisius barakus virš rūmų pamatų” 
ir “užberti švelniu Vilnijos smėliu”. Antras jo 
pasiūlymas - tai atstatyti Aukštutinę pilį. 
Tikrai keisti pasiūlymai ir prieštaraujantys 
pareiškimai

ALapinsko teigimas straipsnio pradžio
je, kad Katedra, Valdovų rūmai ir Aukštutinė 
pilis niekada kartu nestovėjusios rodo, kad 
straipsnio autorius nežino Lietuvos istorijos.

Arch. Jurgis Zaikauskas

Spalio pabaigoje Sydnėjuje lankėsi širdies 
spedaHsttaiš Lietuvos- dr. tbclovasJurkuvėnas 
irdr. Kęstutis Versockas, kurie dalyvavo pasau
liniame forume. Grįžę į Lietuvą jie atsiuntė 
padėkos laišką Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirm. dr. Ramučiui Zakarevičiui ir vicepirm. 
Ramonai Ratas-Zakarevičienei.

Jų įspūdžiai iš Sydnėjaus turbūt bus įdomūs 
MP skaitytojams. Red.

Gerb. p.p. Ramona ir Ramuti,
Norime dar sykį Jums padėkoti už 

nuostabų mūsų priėmimą ir rūpestį Sydnė
juje. Siunčiu Jums aprašytus mūsų kelio
nės įspūdžius, galbūt tiks spausdinti “Mūsų 
Pastogėje”. Iki malonaus susitikimo. Su 
pagarba gyd. Vadovas Jurtai venas

2001 spalio 28 - lapkričio 1 dienomis 
Sydney Convention centre vyko “The 8th 
World Congres of Intensive and Critical Care 
Medicine”. Šis pasaulinis forumas vyksta kas 
ketveri metai, j jį susirenka gydytojai iš 
įvairiausių pasaulio kraštų. Mums, penkiems 
gydytojams iš Lietuvos, nusišypsojo laimė 
dalyvauti pastarajame kongrese. Tai buvo 
atmintinas įvykis: žavus miestas^ydintis 
pavasaris, puikūs ir erdvūs suvažiavimo rūmai, 
plati ir įvairialypė mokslinė programa, pus
trečio tūkstančio dalyvių. Netikėta buvo 
kongreso atidarymo šventė: jos kultūrinę ir 
koncertinę dalį puikiai atliko patys daktarai 
O fortepijonu skambino ir itališkai dainavo 
dr. Ludano Galtinonį pasaulinės intensyvistų 
federacijos prezidentas. Iškilmingas kongreso 
atidarymas baigėsi parodų salėse, kur vyko 
priėmimas su vaišėmis bei pirma pažintis su 
didele medicinos industrijos paroda, kurioje 
savo produkciją pateikė apie 80 pasalinio 
garso ir mažesnių organizacijų bei firmų. 
Tolesnis kongreso darbas pasiskirstė pagal 

dalyvių interesų sferas dešimtyje auditorijų. 
Nagrinėjamų klausimų apimtis buvo labai 
plati, pradedant filosofiniais pamąstymais 
apie žmogiškojo medicinos veido išlikimą 
šiuolaikinėje piniginiais santykiais ir finan
siniais ištekliais apibrėžtoje visuomenėje, ir 
baigiant tik labai siauram specialistų ratui 
suprantamais pranešimais apie naujausius 
gydymo metodus ar vaistus. Maloniai nuteikė 
laisva pranešėjų ir auditorijos bendravimo at
mosfera, gyvos diskusijos, kurios buvo pratę
siamos ir posėdžiams pasibaigus. Mums, 
Lietuvos gydytojams, buvo malonu įsitikinti, 
kad nepaisant visų Lietuvos sveikatos apsau
gos problemų, nesame labai toli atsilikę, dir
bame su pakankamai modernia medicinos 
aparatūra ir turime daugelį šiuolaikinių vaistų. 
Kita vertus, Australijos, Jungtinės Karalystės 
ar JAV gydytojai pažymi, kad ir pas juos 
trūksta medicinos seserų, slaugos specialistų, 
būtinas racionalesnis lėšų panaudojimas. Lie
tuvoje mes kalbame apie tą patį. Taigi, kon
gresas suteikė progą į save pažvelgti iš šalies, 
padėjo geriau įveikti intensyviosios medicinos 
būklę savame krašte.

Apkeliavę beveik pusę pasaulio, negalė
jome nepasinaudoti proga pažvelgdį patį Sid
nėjų ir jo apylinkes, pasidžiaugti puikiu oru, 
saule, žiedais. Pamatėme įžymiausius miesto 
simbolius-uosto tiltą ir operos teatrą, nuste
bino parkų žiedu apsupti stikliniai dangorai
žiai Miesto triukšmą ir tempą staiga pamiršti 
centrinėje Hyde Park alėjoje, ramybė apima 
įžengus į Chinese Gardens ir pakeri paukščių 
čiauškėjimas Royal Botanic Gardens.

Mus sužavėjo žaluma ir nuoširdumas, kurį 
parodė visi mus globoję Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės nariai Įsimintina liko vakarie
nė su Ramona ir Ramučiu Zakarevičiais 
priešais šviesomis tviskančius Operos rūmus. 
Garbės gen. konsulas Australijai ir Naujajai 
Zelandijai p. Viktoras ŠHteris mus supažin
dino tiek su šavb darbu, tiek su šiaurine 
Sydnėjaus dalimi, kur maudėmės Palm 
Beach’e, glostėme koalą irpamatėme kengū
ras. Visą dieną bendravę su britų- airių kilmės 
p. Laurie Cox patikėjome, kad kartais būna 
ir stebuklų: mišri šeima tolimojoje Australijo
je gali lietuvių bendruomenei duoti puikų 
naują narį, gerai kalbantį lietuviškai, žinantį 
Lietuvos miestelius, pažįstantį mūsų kultūrą. 
Viešnagė Marinos ir Laurie namuose ir jų 
dėka įvykusi kelionė į Mėlynuosius Kalnus 
tapo puikiu mūsų vizito Sydnėjuje akcentu

Važiuodami į oro uostą, džiaugėmės gerai 
pavykusia, turininga profesine ir pažintine 
prasme kelione į Australiją. Tikimės, kad ki
tąmet gegužės mėnesį Sydnėjuje vykstančia
me pasaliniame kardiologų Kongrese galės 
dalyvauti dar gausesnis lietuvių gydytojų būrys.

Su pagarba Vadovas Jurkuvėnas ir 
Kęstutis Verseckas, Lietuva.

Melbourne Apylinkės lietuviai gali 
džiaugtis, turėdami galimybę lankyti lie
tuvių kalbos kursus, kuriuos remia ir re- * 
guliuoja valdžia. Tbos kursus sėkmingai 
baigus, įgytas pažymys priskaitomas prie 
gimnazijos baigimo rezultatų, o tai gali 
labai padėti norint įstoti į pasirinktą aukš
tesniojo mokslo instituciją.

Taip pat galima džiaugtis, kad valdžia 
oficialiai skatina svetimų kalbų mokymąsi 
Skatina tikėdamasi iš to pelnyti naudos 
valstybei Skaitoma, kad dvikalbiai piliečiai 
turi platesnę pasaulėžiūrą, prisideda prie 
tarptautinio bendradarbiavimo, prekybos, 
turizmo pramonės. Žinoma, didžiausia 
nauda yra pačiam mokiniui, jo bendram 
išsilavinimui Jeigu jis lietuvis, ar lietuvių 
kilmės, savo gimtosios kalbos mokėjimas - 
šventa pareiga. Pamokos padeda tą pareigą 
atlikti, geriau suprasti savo prigimtį, savo 
istoriją, kultūrą. Gerai mokėdamas kalbą, 
mokinys vėliau gali nuvykti padirbėti Lie
tuvoje, gal netgi prisidėti prie Lietuvos at
statymo darbų. Gali tapti vertėju, diplo
matu, prekybininku. Kitiems kalba pra
skleidžia kelią į meilę. Beveik kasmet į 
kursus ateina du - trys nelietuviai, kuriems 
rūpi išmokti lietmSkai dėl to, kad įsimylėjo 
lietuvaitę ar lietuvį. Per kalbą į širdį!

Mokymosi ir mokymo priemonių yra. 
Vadovėlius mokiniai skolinasi. Australijos 
Lietuvių Fondo dėka turime įvairių vado
vėlių. Lietuviškai nemokantiems yra vado
vėlių su garso juostelėmis. Melboumo 
Entuziasčių dėka Lietuvių Namų biblio

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija 
“GELBĖKIT VAIKUS “

1991 metais keliolika ne
abejingų vaikams žmonių, 
siekdami gerinti vaikų pa
dėtį Lietuvoje, padedami ir 
įkvėpti panašios organizaci
jos Švedijoje, įsteigė nepoli
tinę, nevyriausybinę, nereli

ginę, juridiškai įregistruotą, demokratiniais 
principais besivadovaujančią Lietuvos 
vaikų teisių gynimo organizaciją “Gelbėkit 
vaikus”, kurios misija:

*vaikai esantys sudėtingose situacijose;
* globos namai;
’apleistų vaikų dienos centrai; 
’vaikai gatvėje;
* programa prieš vaikų smurtą ir Lt.
Centras įsikūręs Vilniuje, o atskiri 

skyriai veikia: Rokiškyje, Utenoje, Igna
linoje, Ukmergėje, Širvintuose, Akmenėje, 
Šilutėje, Mažeikiuose, Vilniuje ir Kaune. 
Išvardintų programų vykdymui reikalingos 
lėšos, kurios kaupiamos aukomis. Pra
ėjusiais metais XXI AL Dienų Sydnėjuje 

tekoje yra sukaupta nemažai įdomių vaiz
dajuosčių, kuriomis mokytojai gali paįyai- 
rintipamokas.'-L'' J .-"j:■

Kursai veikia šeštadieniais nuo 9 vai 
ryto iki 12.30 vai po pietų Princes Hiū gim
nazijos patalpose. Ten tuo pačiu metu 
dėstomos ir arabų, čekų, tankų, slovėnų, 
turkų, vokiečių, čekų kalbbš.

Lietuvių yra dvi klasės. Baigiamojoje 
VCE klasėje išbūnama dvejus metus, nes 
ją kartu lanko ir 11-12 klasės mokiniai Kita 
klasė apima visus, kurie arba ruošiasi stoti 
į 11-12 klasę. arba1 kurie kokiais kitais 
sumetimais mokosi lietuvių kalbos. Šioje 
klasėje mokosi neriboto amžiaus ir nevieno
do lietuvių kalbos mokėjimo lygio mokinių.

Metų gale verbuojami nauji mokiniai. 
Būtina pripildyti klases, nes kitaip jas 
uždarys. Šiais metais 11 mokinių lankė lie
tuvių žemesniąją klasę, trys - VCE klasę. 
Valdžia reikalauja, kad būtų bent 15 
mokinių vienoje klasėje. Lietuviai buvo 
perspėti, kad kad jeigu kitais metais į 
žemesniąją klasę nesusirinks 15 mokinių, 
tai abi klasės bus sujungtos į vieną. Čekai 
jau seniai turi tik vieną klasę, o estai visiškai 
išnyko. Lietuviai iki šiol, palyginus, gerai 
stovėjo. Perskaitę šias eilutes, priminkite 
savo vaikams ir anūkams, kad yra lietuvių 
kalbos kursai, ir kad jie ten laukiami. Kuo 
anksčiau pradės mokytis, tuo geresni bus 
rezultatai.

Dėl įstojimo kreiptis tel: 9416 0641 
(Princes Hill Centre), arba 9850 6412.

J.Arienė, mokytoja.

metu buvo platinamas Ąžuoliuko vaikų 
choro įdainuotas CD albumas “Pasaulio 
Kalėdų giesmės”. Kasetės kaina $ 15. 
Nemažai CD buvo parduota, o pinigai 
išsiųsti šiai organizacijai, tačiau dalis 
kasečių dar liko. Norintieji ir galintieji 
paremti organizaciją “Gelbėkit vaikus”, 
raginami nusipirkti šią CD Melbourne pas 
Danutę Lynikienę, tel (03) 9848 5663 ir 
Sydnėjuje pas Jadvygą Dambrauskienę, teL 
(02) 9709 3814. Nupirkdami “Ąžuoliuko” 
įdainuotas “Pasaulio Kalėdų giesmes”, 
paremsite ne tik organizaciją “Gelbėkite 
vaikus”, bet pradžiuginsite ir savo arti
muosius.

Lietuvos vaikų teisių gynimo organi
zacijos “Gelbėkite vaikus” adresas:

Totorių 15, Vilnius, Lietuva.
TeL 61 08 15, Faks.: 61 08 37.
E - paštas: gelbvaik@omniteLnet

As Nr. 3700208 AB Vilniaus bankas Nau
jamiesčio filialas, banko kodas 260101730.

Jadvyga Dambrauskienė
Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijus laiko susigavęs, 
I Sodybą atkeliavo. 
(Lyg turėjo būt iešminė - 
Sodybos šventė kasmetinė.) 
Gi aplink gamtos grožybė! 
Lyg rojuj - šventa ramybė!

Dulkė kiek toliau įėjęs, 
Kažką krutant pastebėjo: 
Moteris gi įsįjuosus, 
Valo ir ravėja gėles, 
Sėja naujus augalėlius - 
Ji savo Sodybą puošia!

Lyg bites be sustojimo, 
Lyg Dadano avilyje, 
Vėl kitom Sodybos šone, 
Mato žmones plušant Pįjus. 
Viens sušuko: mielas pone, 
Važiuok namo dykaduoni!

Ką patyrė apgalvojant, 
Nuotykingą mūsų brolį, 
ftipūgų būrys užpuolė. 
Nedraugiškai jį lydėjo, 
Kol už vartų jis išėjo!

___________ Stasio Montvido eilės ir pfešiniai
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Iškili televizijoj - dar iškilesnė 
skautė

Buvusios Sydnėjaus olimpiados metu 
Lietuvą sunkumų kilnojime atstovavo jau
nas sportininkas Ramūnas Vyšniauskas, 
anksčiau labai gerai pasirodęs pasaulio 
jaunių, vėliau vyrų ir Europos sunkumų kil
nojimo varžybose. Nors Sydnėjuje jis ir 
negavo medalių, tačiau pasirodė labai ge
rai. LR Prezidentui Valdui Adamkui besi
lankant olimpiniame kaimelyje, Ramūnas 
jį pasveikino, pakėlė į viršų ir panešiojo 
aplinkui Trio poelgiu atkreipė net tele
vizijos dėmesį. Ramūno treneris yra jo 
tėvas, žinomas Lietuvos sunkiaatletis, 
Klaipėdoje turintis savo sporto mokyklą, 
kurioje visą laiką treniruojasi daug jaunų 
žmonių. Iš šios mokyklos yra išėjęs jau ne 
vienas žnomas sportininkas.

Trenerį Bronių Vyšniauską pažįstu daug 
metų. Būdamas olimpiadoje jis aplankė ir 
mane. Mano name ant olimpinės įrašų 
sienos paliko savo gražų linkėjimą. Susi
tikome mes ir Klaipėdoje. Jis aprodė savo 
vadovaujamą sporto ir jaunimo treniravimo 
mokyklą, palydėjo į priėmimą pas Klai
pėdos merą. Vieną vakarą savo labai 
gražioje sodyboje suruošė vakaronę. Bū
damas didelis muzikos mėgėjas, svečius jis 
pasitiko akordeonu grodamas maršus. O 
svečių tą vakarą buvo žinomų ir įdomių: 
aukso medalio Sydnėjuje laimėtojas Vir
gilijus Alekna, olimpinė trenerė Teresė 
Nekrošaitė, Austalijoje viešėjusi Vyšniaus
kų rėmėja-“sponsorė”, Klaipėdos “Būrų 
užeigos” savininkė Darija Meginienė su 
vyru, keli žinomi Klaipėdos biznieriai ir 
Lietuvoje žinomi televizijos žmonės Au
drius Siaurusevičius, Jogaila Morkūnas ir 
Aistė Stonytė. Visus “griekus” išdeginus 
puikioje pirtyje ir gražiai vaišinantis prie 
skanumynais apkrauto stalo, besiklausant 
šeimininko akordeono muzikos, buvo labai

kur - kaip?
įdomu susipažinti su tais garsiais Lietuvos 
televizijos žmonėmis, kuriuos anksčiau 
matydavome tik ekrane.

Pats būdamas skautu nustebau išgirdęs, 
kad žurnalistė, televizijos laidos vedėja ir 
buvusi Prezidento V.Adamkaus rinkimų 
štabo patarėja, dabar net vadinama Lie
tuvos TV “žvaigžde” Aistė Stonytė yra 
aktyvi skautė. Maloni, visuomet besišyp
santi Aistė tik vėliau spaudoje plačiau 
papasakojo apie savo jau 12 metų darbą 
su skautais. Kiekvieną vasarą ji važiuoja į 
skautų stovyklą. Jai patinka stovyklos gy
venimas miške, stovyklos įdomybės ir visa 
kita, ko niekada nerasi mieste. Jai yra 
šventi ir skautų veiklos pagrindai - tai meilė 
tėvynei ir artimui. Dabar  ji- vyresnė skau
tė. Stovykloj jie vienas kitą vadina broliais, 
seserim. Stovykloje Aistė jau keletą metų 
prižiūri ir vadovauja jaunoms mergaitėms, 
pas mus vadinamoms paukštytėmis. Su tom 
mažom mergaitėm dirbti ir joms vadovauti 
jai labai įdomu, nes sovyklos pradžioje 
pasitaiko ir ašarų, ir nemigo naktų, bet 
vėliau viskas susitvarko ir lieka viena graži 
šeima. Vasaros stovykloje būna virš 100 
skautų. Maistą gamina patys skautai, 
žinoma, padedant vyresniems. Vienas išjos 
mėgstamiausių patiekalų - apelsinų py
ragėliai. Reikia išimti apelsino vidurį, į jį 
supilti sausainių tešlą ir tada kepti ant 
laužo. Pyragėliai nesudega, bet sugeria visą 
apelsino skonį ir yra skanūs.

Vyr. skautė Aistė jau nuo pat vaikystės 
yra labai aktyvi, lankė įvairius būrelius, bet 
skautavimas jai labiausiai patiko. Iki šiol, 
jau būdama iškili televizijos “žvaigždė”, 
skautų ir skautavimo, darbo su vaikais 
nepalieka ir, jeigu tik laimėtų milijoną, tai 
didelę dalį tų pinigų skirtų vaikų namams. 
Tad sėkmės Tau, sese Aiste, o gal vieną 
dieną ir mūsų skautų stovyklą aplankysi ir 
pamokinsi Lietuvos skautų gudrybių.
Didžiausias Lietuvos stadionas

Spalio 30 dieną Vilniaus priemiestyje 
Viršuliškėse buvo iškilmingai atidarytas 
pats didžiausias uždaras futbolo stadionas. 
Jo aikštė didesnė negu centrinio Vilniaus

Canberra kviečia
Laikas bėga. Artinasi Kalėdos ir 2001 

metų pabaiga. Reikėtų rimčiau pagalvoti 
ne tik sporto mėgėjams, ar nevertėtų 
gruodžio gale vykti į Canberrą, apžiūrėti 
sostinės atrakcijų ir, žinoma, pasidžiaugti 
lietuvišku sportiniu jaunimu bei kartu 
sutikti Naujus Metus. Abejotina, ar kada 
nors Canberroje vėl įvyks Australijos 
Lietuvių Dienos...

Neperseniausiai sostinėje atsidarė 
turtingas Valstybinis muziejus, kuriam 
istoriniais bei aborigenų eksponatais 
neprilygsta jokia kita institucija. Iki kovo 
mėnesio nebus įėjimo mokesčio.

Taip pat verta aplankyti ANZAC salę, 

“Žalgirio” stadiono aikštė. Bendras plotas 
daugiau kaip 14 300 kvadratinių metrų. 
Aikštės plotas 8000 kvadratinių metrų. 
Stadionas yra 108 metrų ilgio ir 75 metrų 
pločio. Ten gali tilpti 5 000 žiūrovų, o 
koncertų metu 7- 8 000 žiūrovų.

Šio stadiono statymo istorija prasidėjo 
1987 m., kai Vilniaus “Žalgirio” futbolo 
komanda laimėjo Sovietų Sąjungos čempio
nato bronzos medalius. To meto Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. V.Saka- 
lauskas buvo didelis futbolo mėgėjas ir jis 
ėmė ieškoti būdų, kaip pagerinti Lietuvos 
futbolo sąlygas. TUo metu dengtus futbolo 
stadionus Sov. Sąjungoje teturėjo tik keli 
miestai. Tada Lietuvoje ir buvo pradėta ši 
statyba. Gaila, ji nebuvo baigta ir tęsėsi net 
14 metų.

Atidarymo dieną vyko moksleivių fut
bolo turnyras ir rungtynės tarp Lietuvos 
futbolo klubų ir jaunimo futbolo rinktinių. 
Vėliau vyko žinomo italų popžvaigždės 
E.Bamazotti koncertas.

Šio stadiono pagrindinis tikslas yra 
sportiniai renginiai. Pats stadionas priklau
so Lietuvos Kūno kultūros ir sporto depar
tamentui ir jo vardas yra “Sportima”. Ati
daryme dalyvavo Premjeras ABrazauskas, 
Kūno kultūros ir sporto departamento gen. 
direktorius V.Nėnius, kuris stadiono raktą 
perdavė jo direktoriui Pr. Thikšniui, o Olim
pinio komiteto prezidentas A Poviliūnas, 

Karo Muziejų, naujus Parlamento Rūmus, 
Nacionalinę Meno Galeriją, Aukščiausio 
Tbismo Rūmus ir Australian Institute of 
Sport Nepamirškite pasigrožėti ir Egle, 
žalčių karaliene, Glebe Park’e.

Gamtos mėgėjai šiek tiek laiko galėtų 
praleisti Namadgi National Park, 
Tidbinbilla Nature Reserve ir Cotter 
Reserve.

Canberroje netrūksta įvairių restoranų, 
o netolimose apylinkėse - vyno gamyklų. 
Taigi, galima įdomiai praleisti laiką.

Nuo gruodžio 26 dienos laukiame 
atvykstant tautiečių iš visų Australijos 
kampų. Viktoras Martišius

Seimo nariai ir Seimo Pirmininkas APau- 
lauskas po atidarymo aikštėje išspyrė pirmą 
kamuolį.

Valdovų rūmai
Paskutiniu metu Lietuvoje tiek spau

doje, tiek Seime, tiek ir gyventojų tarpe 
prasidėjo dideli ginčai: ar reikia atstatyti 
buvusius Valdovų rūmus? Anksčiau Pre
zidentas VAdamkus ir Premjeras ABra
zauskas buvo vienos nuomonės ir net su
tikimo raštą buvo pasirašę, kad tuos rūmus 
reikia atstatyti. Tačiau labai neseniai, 
Prezidentas pakeitė nuomonę ir dabar yra 
prieš šių Valdovų rūmų atstatymą. Tačiau 
Premjeras, Vyriausybė ir net dauguma 
Seimo narių pasisako už rūmų atstatymą 
ir dabar iškilo ginčų kova tarp pačio 
Prezidento bei jo rėmėjų ir Premjero su jo 
rėmėjais. Dauguma užsienio lietuvių, ypač 
Amerikoje, remia rūmų atstatymą ir tam 
yra renkamos aukos. Labai įdomiai tuo 
reikalu pasisakė Lietuvos konservatorių 
veikėjas A.Stasiškis, kritikuodamas 
atstatymo priešininkus: Vytautas Didysis 
niekam nepaliko savo spalvotos fotogra
fijos, tai mes piešdami jo paveikslą, vietoj 
veido turėtume palikti tuščią apskritimą 
su klaustuku viduryje. Gerai, kad sovieti
niai okupantai atstatė Trakų pilį, o taip tai 
Lietuvos inteligentai tebevaikščiotų apie 
griuvėsius ir lyg iškastruoti ožiai meken
tų dar šimtą metų.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas 

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-46

Vieną popietę ramų stovyklos gyveni
mą pertraukė komendanto įsakymas: “Visi 
pabėgėliai turi susirinkti miesto aikštėje. Čia 
yra įsakymas, o ne kvietimas. Kiekvienas pri
valo dalyvauti. ” Ta žinia lyg gaisras paskli
do po lagerį. “Šios dienos pamokos yra 
baigtos. Vaikai, eikit tiesiog namo,” - 
sušuko Gėlytė, įėjusi per duris,

Kai parbėgau namo, tėvas jau buvo 
grįžęs iš darbo. Aš nesupratau, kodėl? Jo 
akys buvo pilnos baimės, o susijaudinusi 
mama tvarkėsi apie krosnį. Kažkas yra ne 
taip. Kas dabar bus? - spėliojau aš. “Ką tu 
apie tai žinai, tėvai? Kodėl mes turim 
susirinkti aikštėje?” - prabilo pirma Mama. 
“Aš nežinau, brangioji. Tiri būti kažkas 
svarbaus. O kokia tavo nuomonė, bobute? 
Ką tu galvoji?” “Gal praneš kokias nors 
naujas stovyklos taisykles. Reikia tikėtis, 
kad jie daugiau nesumažins mūsų maisto 
davinio. Tai būtų labai blogai” “Iš tikrųjų 
nežinau, bet įtariu, kad kas nors dar blo
gesnio mūsų laukia,” - tėvas sustiprino 
mūsų nerimą. “Kodėl tu taip galvoji?” - 
abi moterys paklausė jo kartu. “Aš pats 
nesuprantu, kodėl taip bijau. Norėčiau ti
kėti, kad bus judviejų, o ne mano teisybė.”

Kai nuėjom į aikštę, ji jau buvo pūna 
žmonių. Visi neramūs murmėjo, akyse 
matėsi baimė, motinos laikė vaikus prie 
savęs. Girdėjau žmones šnibždantis įvai
riomis kaliomis: “Russen... Kommunisten...” 
Stebėjau mažas grupeles lietuvių, susi-
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spietusius į būrelius. Visi atrodė lyg ap- 
ghišę, pasiruošę bet kokiai nelaimei Staiga 
prie komendanto įstaigos privažiavo pūna 
mašina rusų karininkų. Žiūrėdama į tuos 
išlipančius uniformuotus karininkus, pri
siminiau savo draugę Raudonę, gulinčią 
kraujo klane su rusų kareivio perpjauta 
gerkle. Iš baimės sudrebėjau Vienas ka
rininkas per garsiakalbį kreipėsi į mus, 
pabėgėlius. “Draugai.. Mums reikia jūsų 
pagalbos atstatant Sovietų kraštą... Mes 
garantuojam jums laisvę, gerą gyvenimą ir 
priežiūrą tėvynėje...”

Bet pabėgėliai iš Pabaltijo kraštų pa
žinojo jų melus, nes jie jau buvo kentėję 
visus metus jų priespaudą ir viską patyrę 
ant savo kailio. Puikiai suprato, kaip ta 
sistema veikia ir kokia apgaulinga yra rusų 
komunistų valdžia.

Tarp pabėgėlių greitai augo pyktis. 
Žmonės aikštėje pradėjo rėkauti ant rusų. 
Tai truko tol, kol supuvęs pomidoras 
pataikė karininkui į veidą, užčiaupdamas 
jo apgaulingus melus. Kai komendantas 
sukišo rusus atgal į jų mašiną, pabėgėlių 
triukšmas didėjo irpiktėjo. “Jus išžudėt visą 
mano šeimą...” “Mano sūnus buvo jūsų 
nukankintas...” “Kur dingo mano žmona 
ir vaikai, kuriuos jūs, velniai, prievarta 
išvežėte į Sibirą?” “Neškit savo kailį atgal 
namo, jūs kraugeriai, melagiai... ir 
liuciferiaį negrįžkit daugiau atgal, nes mes 
suplėšysim jus į gabalus... ”, - minia pasiuto 
ir darėsi nesuvaldoma.

Kai mašina pajudėjo iš aikštės, įpyku

sius pabėgėlius prilaikė policija, nes dabar 
įniršę žmonės buvo pasirengę pralieti 
kraują. Vos minutei praėjus po rusų išva
žiavimo, išgirdau garsų sprogimą. Mes visi 
pasileidom bėgti į pakalnę, kur stovėjo 
miesto vartai, pasižiūrėti, kas atsitiko? “O 
kaip gaila, kad ta granata sprogo jau jiems 
pravažiavus,” - piktai šūktelėjo raudon- 
barzdis žmogus, grūmodamas Skeltais 
kumščiais. “Jūs, suskiai.. Čia jums pamo
ka, kad nedrįstumėte daugiau pasirodyti 
mūsų stovykloje,” - nusispjovė moteris į tą 
pusę, kur nuvažiavo rusų mašina. “Tirbūt 
pats velnias išgelbėjo savo vaikus, kad ga
lėtų daugiau kankinti nekaltus žmones,”- 
piktai bumbėjo šalia manęs sena moteriškė.

Kurį laiką mūsų DP stovykloje tęsėsi 
apklausinėjimai, bet kai niekas nieko ne
žinojo, su laiku tas įvykis policijos ir komen
danto buvo užmirštas. Nuo tos dienos iš 
mūsų stovyklos sovietai daugiau nebandė 
vilioti pabėgėlių į savo nagus.

KUMELIUKAS
“Motin, mums vėl reikės kraustytis,”- 

vieną vakarą nugirdau sakant tėvą. “Iš kur 
tu tai sužinojai? Juk mes čia net pusmečio 
dar neišgyvenome,”- išsigandus paklausė 
ji. “Kodėl jie negali mus palikti ramybėje? 
Aš niekur neisiu iš čia. Čia yra mano na
mai” - apimta pykčio ir baimės, aš trypiau 
kojom, žiūrėdama jiems į akis.” Tas nuo 
mūsų nepriklauso, Ale. Mes turim daryti 
tai, ką mums įsako. Esam beteisiai žmonės 
svetimame krašte” - mėgino raminti mane 
tėtis. “Bet ar mes nesame pabėgėliai?” 
“Vaike, negi tu nežinai, kad pabėgėliai yra 
beteisiai o jų ateitis yra sprendžiama kitų.”

“Bet, bobute, sakyk tėčiui, kad mums 
patinka čia gyventi” - kreipiausi į ją, ne
suprasdama, kas čia darosi

“Ale, tavo tėtis sako tau teisybę... Mums 
reikės vėl kraustytis... Nustok gįnčijusis,”- 
ji pritarė jam.

Dabar buvo pats ruduo. Kartais iš ryto 
vandentiekyje net vanduo užšaldavo.

Mūsų nustebimui, nauja gyvenvietė 
kitoje miestelio pusėje buvo ne tokia jau 
bloga. Mums davė du mažus kambarius, 
kas buvo labai gerai palyginus su kitomis 
mažesnėmis šeimomis, kurios gavo tik po 
vieną.

Netikėtai pamačiau Romą ir jo šeimą 
kraustantis į tą patį namą. Jis buvo išdykęs 
ir aš jau nekartą buvau su juo susipešus.

“Tik pagalvok. Man reikės gyventi šalia 
tavęs,” - erzinau aš jį, nešdama pundus į 
viršų.

“Čia tavo nelaimė,” - atkirto jis išdidžiai
Taigi mūsų gyvenimas vėl grįžo į nor

malias vėžes. Mes vaikai ir toliau lankėm 
mokyklą, mama prižiūrėjo šeimą, o tėvas 
dirbo komendantui, veždamas iš miško 
malkas. Už jo triūsą, kaip buvo pažadėta, 
gavo arkliams pastogę, pašaro ir keletą 
markių į savaitę. Darbas nebuvo sunkus ir 
jis visą laiką leido su savo gyvuliais.

Buvo ir daugiau pabėgėlių ūkininkų, 
kurie kartu su juo vežė malkas stovyklai 
Jie praleisdavo daug laiko kalbėdami apie 
Lietuvą, mėgindami įtikinti vienas kitą, kad 
rusų komunistai niekada nepalauš lietuvių 
dvasios, ir kad ateis ta diena, kai visi 
galėsime grįžti atgal į savo tėviškes.

(Bus dangau)
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Melbourniškių dėmesiui! In memoriam
Mirė Salomėja Bungardienė

Močiutės, seneliai, diedukai, tetos, dėdės, kaimynai, kaimynės, mamos sudaro salėje 
didžiausią žiūrovų dalį ne viename koncerte ar pasirodyme. Jie iš visos širdies ploja 
gintariečiams - ir mažiems, ir dideliems, ir jauniems, ir nebe taip jauniems. Jie yra tie 
mūsų mieli pensininkai ir pensininkės, kurie džiaugiasi mūsų jaunais ir energingais 
“Gintaro” šokėjais. Pensininkai savo pietų metu organizuoja loterijas, kurių pelną 
paaukoja šokančiam jaunumui. “Gintaro” ansamblis, besiruošiantis kelionėn į Lietuvą, 
yra nuoširdžiai dėkingas už visą paramą.

Vėl mes žadame pašokti visokius šokius. Sekanti popietė įvyks gruodžio 2 dieną, 
sekmadienį, 130 vaL p.p. Melbourne Lietuvių Namuose. Kviečiame skaitlingai dalyvauti. 
Ateikite, atvažiuokite, būkite atvežti, atskriskite. Laukiame Jūsų. Gintarieciai

Nuotraukoje - šoka gintarieciai

Pranešimas Geelongo lietuviams
Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo 

narių žiniai: lapkričio 6 d. valdyba priėmė 
sekantį nutarimą:

1. Pažymėti 30 metų veikią. Visi nariai, 
susimokėję nario mokestį už paskutinius 
dvejus metus, gauna nemokamai knygą 
“Kengūrų ir koalų pašonėje”, kuri turėtų 
pasirodyti sekančių metų pradžioje. Nariai, 
kurie nėra susimokėję nario mokesčio už 
3 metus, nustoja nario vardo.

2. Auka laikraščiams “Tėviškės Aidai” 
ir “Mūsų Pastogė” po $150, o $50 - 344 
Radio (Lietuviškai radijo valandėlei).

3. “Šatrijos” tunto skautukams - nedir
bantiems ir vykstantiems į šių metų stovyklą 
-po $50 (kiekvienam, palengvinti stovyklos 
mokestį).

4. Tradicinis Kalėdinis pobūvis įvyks 

Aukos “Musų Pastogei” V. Mickus NSW $ 20.00
ABlandis NSW $100.00 P.Daukienė NSW $ 20.00
E.Šidlauskas
AMeiliūnienė

VIC
NSW

$ 10.00
$ 40.00

J.Butkus ACT
Melbourno Pensininkų

$ 15.00

O. ir AKapočiai NSW $ 25.00 Sąjungos Valdyba VIC $ 80.00
J.Paliokas NSW $ 10.00 E.Petrikaitė VIC $ 5.00
E.Perlibachienė ACT $ 5.00 P. Morkūnas VIC $ 15.00
D.Lynikienė VIC $ 10.00 N.Ramanauskas VIC $ 10.00
Mis. E.Karblane VIC $ 15.00 AŠabrinskas VIC $ 15.00
H.Statkuvienė VIC $ 5.00 E.Stankus QLD $ 10.00
M.Antanaitienė VIC $ 20.00 C.Protienė NSW $ 10.00
Mrs. E.Sasnaitis VIC $ 45.00 D.Vildovas VIC $ 20.00
L.Tupikas NSW $ 5.00 Anonymous NSW $ 50.00
J.Meiliūnas
Mis. J.Giedraitis

VIC
NSW

$ 10.00
$ 40.00

S.Montvidas NSW
Nuoširdus ačiū aukotojams.

$ 30.00

M.Lingienė WA $ 10.00 “Mūsų Pastogės” admininstracija

Kariuomenės Šventė Sydnėjuje
Dėl šaukiamo nepaprastojo Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių susirinkimo, įvyksiančio 

lapkričio 25 d., Kariuomenės Šventė nukeliama į 2002 metų sausio 13-tąją. Tai sutaps 
kartu su Sausio 13-tosios minėjimu. Šis Lietuvių Klubo narių nepaprastasis susirinkimas 
mūsų bendruomenėje yra gyvybės ar mirties reikalas. Kiekvieno lietuvio, kurio gyslose 
teka lietuviškas kraujas, pareiga yra remti Klubo gyvastį ir jo ateities veiklą.

Dėl Kariuomenės Šventės minėjimo, sekite vėlesnę informaciją.
Ramovėnų valdyba

gruodžio 8-tą dieną, šeštadienį. Nariams 
pietūs nemokamai Apie vietą bus pranešta 
vėliau.

5. Remiantis praėjusių metų metinio 
susirinkimo nutarimu, $250 paskirta 
“Multicultural Aged Care Services Geelong 
Inc.” - Kalėdų eglutės proga prisiminti 
tenai gyvenusius ir esančius lietuvius.

6. Nutarta paremti “Šatrijos” tuntą, 
nuperkant 2 naujas palapines stovyklai, 
mergaitėms ir berniukams, nes senos pa
lapinės baigia suplyšti Apie kainą tunti- 
ninkas praneš raštiškai.

Kviečiame visus Sąjungos narius susi
mokėti nario mokestį (šių ir sekančių metų) 
pas kasininką Vytą Mačiulį, arba pinigus 
įteikti per Kalėdinį pobūvį.

Geelongo Liet Sąjungos Klubo V-ba

Aa. Salomėja gimė 1926 metais gruo
džio 16 dieną Londone, Anglijoje. Salo
mėjos tėvai - Jonas ir Juzė Siniušai - abu 
lietuviai. Šeimoje augo septyni vaikai:
šešios mergaitės ir berniukas. Nuo mažų 
dienų Salomėja buvo auklėjama lietuviš
koje dvasioje. Lankė savaitgalio mokyklą. 
Paaugusi šoko tautinius šokius, dainavo 
Londono lietuvių bažnytiniame chore ir 
dalyvavo visuose renginiuose. Kai 1947 
metais Anglija atidarė duris dypukams, 
tarp jų buvo ir Liudas Bungarda, apsigy
venęs Londone. Tada prasidėjo jų drau
gystė. Po poros metų (1949 m gruodžio 26 
dieną) Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioj įvyko jų vestuvės. Po metų šeima 
padidėjo - gimė dukrelė Angelė.

1956 m Bungardai sugalvojo persikelti 
į Australiją, į Geekmgą, kur gyveno liūdo 
brolis. Geelonge nuo pirmųjų dienų Salo
mėja prisidėjo prie lietuviškos veiklos: 
dainavo chore, priklausė bendruomenei, 
sporto klubui, senjorų skautų židiniui Už 

nuopelnus “Šatrijos” tunto mergaitėms, 
Salomėja buvo apdovanota medaliu. 1964 
m Bungardams gimė antra duktė, Teresė.

Prieš daugiau kaip dešimt metų Sa
lomėja susirgo cukralige (diabetu) ir nuo 
to laiko jos sveikata pradėjo labai smarkiai 
blogėti. 1995 m jai buvo padaryta dviguba 
širdies operacija, širdies kraujagyslė buvo 
pakeista iš dešinės kojos išimta kraujagysle. 
Kojoj padaryta žaizda negijo, prisiėjo koją 
nupjauti 1997 m. Kūčių dieną tai buvo 
padaryta. O šiais metais teko ir kairę koją 
nupjauti Po šios antrosios operacijos Salo-

A+A Sofija
1909.09.08

Šį neramų, pilną audrų ir nelaimių 
pasaulį paliko 92 metų sulaukusi lietuvių 
bendruomenėje gerai pažįstama tautietė - 
jumoriste ir laisvalaikiu žvejotoja - Sofija 
Šapalienė. Tai labai stipraus charakterio 
lietuvė.

Karo metu nublokšta į Dresdeną, išliko 
gyva po to baisaus šio miesto bombarda
vimo. Pasibaigus karui gyveno Kempteno 
ir Fūssen stovyklose. Į Australiją atvyko 
1947 m. laivu “Stuart” (General Stuart?). 
Tūrėjo planų vėliau vykti į Ameriką pas 
seserį ir atidaryti ten parduotuvę. Velionė 
kontraktą atliko Concord Repatriation 
ligoninėje. Dirbo darbininke virtuvėje ir 
skalbykloje.

Susipažinusi su Lietuvos lakūnu 
Bronium Šapam, 1949 metais Sofija už jo 
ištekėjo. Jaunuosius sutuokė kun. Petras 
Butkus. 1950 m. vasario mėn. jiems gimė 
dukra. Bronius ir Sofija, būdami darbštūs 
ir gabūs žmonės, statė vieną namą po kito, 
didumą darbų atlikdami patys. Pagaliau 
Strathfield’e nusipirko didelį namą. Jį 
atremontavę įrengė bendrabutį, kuriame 
gyveno viengungiai vyrai Sofija gamino 
jiems maistą ir skalbė.

1980 metais mirė vyras Bronius. Sofija 
liko viena su augančia dukra Carmen. 
Gyvenimas nesustojo. Carmen kurį laiką 
šoko tautinius šokius. Sofija dalyvavo 
pensininkų klubo popietėse su deklama
cijomis ir jumoru. Pašlijus sveikatai, Sofijai 
teko atsigulti į slaugos namus, kur ji ir 
užbaigė savo žemišką gyvenimą.

Lapkričio 12 d. gedulingas pamaldas

mėja kaip reikiant neatsigavo ir, kelis 
mėnesius pasikankinusi, spalio 31 d. mirė 
Grace McKellar slaugos namuose.

Rožančius ir laidotuvių pamaldos vyko
Holy Family bažnyčioje, šv. Mišias atnašavo 
kun. Fitzpatrick. Pamaldos buvo iškilmin
gos ir labai gražios, karstas buvo užklotas 
tautinių spalvų gėlių vainiku ir kaspinais. 
Pradžioje choro “Viltis” dainininkė Stasė 
Lipšienė, pritariant vargonams, sugiedojo 
“Avė Maria”. Bažnyčioje taip pat skambėjo 
juostelės' muzika, įdainuota pasaulinio 
garso žVrhaus tfanumnko Luciano Pavaro- w • > ' i •'•ri ■ ■ r ■
tti, kuq labai mėgo a.a. Salomėja: “Agnus 
Dei”, “Panis Angelicum” ir “Sanctus”. 
Atsisveikinimo žodį Apylinkės vardu tarė 
vicepirmininkas Kaja Starinskas. Jis 
paminėjo, kad Salomėja buvo kupina jėgų 
ir aktyviai dalyvavo lietuvių gyvenime. Jis 
išreiškė gilią užuojautą Salomėjos vyrui 
Liudui bei dukroms Angelei ir Teresei. 
Sporto klubo “ VyiišH V'įrdu kalbėjo pirmi
ninkas Aleksas Wiasat.

Velionė palaidota rytų Geelongo 
(Eastern Cemetery) kapuose lapkričio 5- 
tą dieną. Užberdami Lietuvos žemelės ir 
gėlių žiedelių, visi sugiedojo “Marija, Ma
rija”. Po laidotuvių daugelis palydėjusių 
susirinko į Bungardų namus šermenims.

Gilaus liūdesio valandoj, mirus Salo
mėjai Bungardienei, nuoširdžiai užjaučia
me vyrą Liudą, dukras Angelę ir Teresę bei 
seseris Londone .

Ilsėkis ramybėje. Tavo siela gyvens ne 
tik amžinybėje, bet ir su mumis.

R. Skerienė

Saparienė
2001.11.05

Sofija Šaparienė

atlaikė St. Joachim’s bažnyčios klebonas 
Fr. John Alt, maldas skaitė Danutė An- 
kienė ir anūkai Anthony Jones ir Katherine 
Grootenboer.-PIatų nekrologą skaitė Peter 
Stanton. Vargonais'grojo Antanas Kra- 
milius. Jis sugiedojo ir giesmę įnirusiems 
-“Libera”. Nustojus lyti, Velionė buvo 
palaidota Lietuvių sekcijos kapinėse Rook- 
wood’e, šalia savo vyro Broniaus. Po apeigų 
Fr. John Alt šeimos vardu padėkojo 
visiems susirinkusiems į laidotuves ir pa
kvietė gedulingiems pietums į Lietuvių

'Sudfey rRri,Sdfija, sudiev žali Lietuvos 
kahiėfiaftiJfeėlris^amybėje eukaliptų pa
vėsyje tolimoje' Australijoje po Pietų 
Kryžiumi -n ai -‘ s AVK

Kazimieras Veselis

i i
Remkime Australijos Lietuvių Fondą r- aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductable)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Šių metų spalio mėn. Brisbanėje mi
rė Kazimieras Veselis, sulaukęs 80 me
tų. Jaunas atvykęs į Australiją, dirbo prie 
nendrių kirtimo. Vėliau apsigyveno 
Brisbanėje, sukūrė šeimą ir susilaukė. 5 
vaikų. , .

Dirbo prie statybų ir ne vienam lietuviui 
padėjo įsiruošti savo namus. Jaunystėje

.- . 11 Oį -’j“1, ’r ji'l •

buvo džiudo čęjntpiųnja^if iki mirties 
priklausė australų sporto klubams. 
Retkarčiais apsilankydavo ir Lietuvių 
Namuose.
,Laidotuvės vyko M t. Thompson kre

matoriume, dalyvaujant virš 200 žmonių.
Brisbanietė
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BBBTALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo gruodžio 1. 2001. naujiems ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
12mėn. 4.oo%
6 mėn. 3.75%
3 mėn. 3.75%

- Sqskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, Indei) galima iiimti ar 
pervesti Į kitą sqskaitq. Palūkanos Įmokamos 
Į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaitą automatu kai 
pervedama | naują, to k| pati terminuotą 
indėli. Pinigus ii terminuotą Indėlių galima 
iiimti terminui nesuėjur tuo atveju mokama 
tik 0.5% už Šimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:>

$5000 + 3.0%
$1000-$4999 2.0% 
$l.oo-$999 1.0%

Paskolos:’ '
Su turto užstatu 5 9<yo
NAUJOS paskolos O q, 
pirmieji 6 mėn. viri$60,000 v. 9 /o

Su garantuotojais 12%
iki $ 10_,000. , no/

Asmenines • 4 /o
iki $5.000

Talka vHminėlus paskolų procentus gali keisti melų bėgyje 
atsižvelgiant | bankų ir finansinių jstoigų siūlomus procentus.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
Email talka@access.net.au 

lietuviu _
KOOPERATINE —

KREDITO ----- -W394ffl=.
DRAUGIJA <V<—

Sydnėjaus 
Lietuvių 
Choras

Daina

ležko Dirigento/ės

Sydnėjaus Lietuvių 
Choras gyvuoja nuo 
1954 metų. Šiuo 
metu jame dalyvauja

40 suaugusių vyrų ir moterų. Choro 
repeticijos vyksta penktadieniais 7:30 vai. 
vatars Sydnėjaus Lietuvių Klube. Choras 
dalyvauja bendruomenės šventėse, 
pamaldose ir ruošia savo koncertus.

Šiuo metu chorui labai reikalingas antras 
dirigentas ar dirigentė, galintieji sekti 
gaidas, skambinti pianinu, mokėti lietuvių 
ir anglų kalbas.

Norintieji daugiau informacijos prašomi 
skambinti:
Justinui Ankui Tel (02) 9871 2524

Padėka
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne dėkoja p. VRočienei 
už $50 auką Lietuvos vaikams - 
našlaičiams. Ačiū!

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne

2002 metų
Renginių Kalendoriaus 
sudarymas Adelaidėje
Adelaidės Lietuvių bendruomenės 

ateinančių metų Renginių Kalendoriaus 
sudarymo susirinkimas įvyks lapkričio 30 
dieną, penktadienį, Lietuvių Namuose, 
Norwood. Susirinkimo pradžia 730 vai. 
vakaro.

Organizacijų atstovai kviečiami 
dalyvauti.

ALE Adelaidės Apylinkės Valdyba

Lapkričio 19 - gruodžio 2 dienomis Melbourne Horticultural Hall, 31-33 Victoria 
Street, įvyks paroda - Melboumo miesto projektas Australijos Federacijos 100 metų 
sukakties ir 2001 Tarptautinių Savanorių metų proga

“Vienas Melbournas”
Visus maloniai prašome aplankyti parodą ir apžiūrėti eksponatus apie visas veikiančias 

savanorių organizacijas, kurios sudaro Melboumo turtingą ir skirtingą kultūrą. Paroda 
veikia nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Melbourne Apylinkės Valdyba

Kunigo Roger Bellemore išleistuvės
Tris metus tarnavęs lietuviams, kun. Roger Bellemore SM užbaigs savo darbą pas 

lietuvius su šv. Mišiomis per šias Kalėdas. Jam išleistuvės organizuojamos š.m. gruodžio 
9 dieną, tuoj po pamaldų, Parapijos salėje šalia bažnyčios. Vaišės suneštinės. Tad iš anksto 
prašome atsinešti po lėkštę. Kavą ir pyragaičius gausite vietoje.

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Parapijos Komiteto pirmininkę Danutę 
Ankienę tel: (02) 98712524. Praneša Parapijos Komitetas

KALĖDINĖS 
PINIGINĖS 
DOVANOS 
Į LIETUVĄ

Šiais metais, nuo gruodžio 2 iki 
gruodžio 16, Adelaide, Melbourne 
ir Sydney Talkos skyriai vėl priima 
$100, $200 ir $300 kalėdinius pini
ginius pavedimus į Lietuvą, kurie 
kainuos tik $10.

Prašome kreiptis į Thltos įstaigas 
sekmadieniais 1230 vai - 230 vai

ADELAIDE 8362 7377 
MELBOURNE 9328 3466 
SYDNEY 9796 8662

Dėl prenumeratų
Sydnėjuje atstovauju sekančią spaudą: 

iš Lietuvos - “Kario” žurnalą, “Lithuanian 
Weekly” (anglų kalboje), priimu prenume
ratą ir už “Tremtinį”. Australijoje - “Tėviš
kės Aidus”, Amerikoje - “Fksaulio Lietuvį”.

Ateina metų pabaiga, būkite malonūs 
ir susimokėkite laikraščių prenumeratas. 
Čekius prašome išrašyti laikraščių vardu.

Money orders - A. Kramilius vardu, 83 
Queen St, Canley Heights, NSW 2166.

Antanas Kramilius

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

== TALKA ==
KREDITO DRAUGIJA

ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” nr. 45,7 psL tūpusioje 

J.Malijauskienės ir S.Varno užuojautoje 
paskutinis sakinys turėjo būti: Šviesi 
Amžinybės viltis teišsklaido netekties gėlą 
ir sugrąžina Jums ramybę. Dėl spaudos 
klaidos atsiprašome. Red.

Kuo skiriasi... ...Programa minimum nuo programos maksimom? 
Parodyti liežuvį - programa minimum, suėsti artimą - 
programa maksimum.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

Telf: 9708 1414 Fax: 9796 4962
_____ www.lithuanianclub.org.au

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai.
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
H/VKSM6DT VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

Gruodžio 16 d. 2.00 vai

LANKĄSIS KALĖDŲ SEMS
Nariai prašomi raštinėje užregistruoti savo vaikus iki Gruodžio 9 d.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydnėjaus Lietuvių Choras ‘Daina’

Kviečia jus visus kartu atšvęsti

Išgirsite chorą dainuojant naujas dainas ir Kalėdines giesmes.
Galėsite ir prisijungti dainuodami mėgiamiausias liaudies dainas.

'"L s*.
Sekmadienį, Gruodžio 2d. 1:00 vai p.p.Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

Bilietai: $15.00,už kuriuos bus patiekti šalti pietus, pyragai ir kava. 
Norintieji dalyvauti praneša Sydnėjaus Lietuvių Klubui, Tel (02) 97081414

Melboumo lietuviai parodoje
Jei esate Melboumo miesto centre, nuvykite į “One Melbourne Community 

Snapshots” parodą, kur rasite lietuvių kampelį. Nuotraukomis, pasakomis, meno ir 
liaudies darbais pamatysite vaizdingą panoramą iš Melboumo lietuvių gyvenimo ir 
istorijos.

Paroda veiks nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 2 <L, nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. po pietų 
Horticultural Hall, 31-33 Victoria Street, Melbourne (priešais Trades Hall). Įėjimas - 
veltui. Andrius Vaitiekūnas

“Mūsų Pastogės” loterijos laimėtojai
Aukso moneta - bilieto nr. 2777
Lietuviška sidabro moneta bilieto nr. 3810 
Sidabro moneta bilieto nr. 2265
Sidabro moneta bilieto nr. 1178
Sidabro moneta bilieto nr. 1712

J. A Jūragis, Yagoona, NSW 
R Kalėda, Marsfield, NSW 
V. Gaidžionis, Condell Park, NSW 
A Pomeringas, Brisbane, QLD 
V. Taškūnas, Sandy Bay, TAS

LB Spaudos Sąjungos Valdyba
‘Mūsų Pastogės” popietės aprašymas - sekančiame “M.P” numeryje.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00.
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