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Australijoje patvirtinta dviguba pilietybė
Australijos ministras Pilietybei ir Daugiakultūriniams Reikalams (Minister for 

Citizenship and Multicultural Affairs) Gary Hardgrave MP, balandžio 9 dieną 
viešai paskelbė, kad gavus karališkąjį pritarimą, kurį pasirašė Australijos 
generalgubernatorius, dabar Australijos piliečiai galės įsigyti kitos valstybės 
pilietybę, neprarasdami Australijos pilietybės.

Formaliai, tai reiškia, kad generalgubernatorius pasirašė dokumentą 
“Citizenship Legislation Amendment Bill 2002”, kuriame yra atšaukiama Sekcija 
17 iš dokumento “Australian Citizenship Act 1948”.

Kaip sako ministras Gary Hardgrave MP, ši įstatymo pataisa pašalins tam tikrus 
sunkumus, su kuriais susidurdavo ne vienas Australijos pilietis. MP in£

Lithuanian Language and 
Culture Summer Course 

2002
Date: July 23 - August 20,2002
Duration: 4 weeks

Konstantinui Ankui 100 metų
Jauįprasta priimti kaip faktą, kad vyrai 

miršta anksčiau už moteris. Tačiau išimčių 
yra. Taip neseniai atsisveikinome su 102 
metų Antanu Šutu.

TUrime ir kitą plieninį suvalkietį, kilusį 
iš Skriaudžių parapijos. Tai Konstantinas 
Ankus, kuriam balandžio 14 dieną sukako 
100 metų.

Savo laiku Konstantinas Ankus buvo 
aktyvus bendruomenės ir parapijos narys. 
Paskutiniais metais dėl susilpnėjusių kojų 
turėjo nutraukti aktyvų dalyvavimą ben
druomenėje ir ramovėnų eilėse, bet jis 
visada sąžiningai susimoka nario mokestį.

Sveikiname mielą Konstantiną ir lin
kime sveikatos bei Dievo palaimos, žen
giant į kitą šimtmetį.

Sydnėjaus Ramovėnai

VDonieia9 Lietuvos įvykių apžvalga

Patinka lietuviškos maisto prekės
ELTA. Gyventojai pirmenybę atiduoda 

Lietuvoje pagamintiems maisto produk
tams, tačiau kitas prekes dažniausiai 
renkasi importines. Ūkio ministerijos pra
ėjusių metų apžvalgoje tvirtinama, jog2001 
m. vidaus rinkoje parduota 73% šalies 
įmonėse pagamintų maisto produktų ir tik 
29% lietuviškų ne maisto prekių.

Lietuvoje pernai parduota 39% visose 
šalies pramonės įmonėse pagamintos 
produkcijos. Specialistai atkreipia dėmesį, 
jog rinkoje išsilaikė didelė dalis importinės 
produkcijos, nors panaši gaminama ir Lie
tuvoje. Pavyzdžiui, importinė mėsa turėjo 
25% pardavimų rinkos, importinis aliejus 
- 41%, 51% rinkos dalį užėmė importiniai 
televizoriai ir 12.5% - šaldytuvai

Alkoholinių gėrimų rinkoje importuo
tos produkcijos dalis nėra didelė, išskyrus 
vynuoginius vynus. Tačiau degtinės, likerio

ir kitų spiritinių gėrimų importas pernai, 
palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 
pusantro karto, tiek pat padidėjo ir alaus 
importas.

Augo importuojamų degalų kiekiai. 
Importuoto benzino dalis padidėjo nuo 5.3 
% 2000 m iki 6.8% 2001 m, o dyzelino - 
nuo 3 iki 11%.
Internete ir Baltijos televizijos laidos

ELTA. Nuo balandžio 12 dienos Bal
tijos televizijos naujienas bet kuriuo paros 
metu nemokamai bus galima matyti in
ternete. Tai numato šią savaitę UAB “Tilde 
informacinės technologijos” ir Baltijos TV 
pasirašyta sutartis.

Interneto televizija TVLT (http:// 
www.tv.lt) iš nacionalinių TV kanalų pas
taruoju metu nerodė tik Baltijos televi
zijos laidų.

Interneto televizija TV.LT - vienintelis 
tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, kuris

SUMMER COURSE
The course provides intensive Lithuanian language classes at two-three levels 
and an opportunity to get acquainted with Lithuanian culture. Lithuanian language 
lectures are given in the mornings from 9-13. In the afternoons, students are 
expected to participate in afternoon lectures - the lectures aim at giving a broader 
view of the Lithuanian culture by focusing on issues and various aspects of the 
society including history, literature, art and politics. The lectures are given in 
English. In general, the summer course provides 110 academic hours of Lithuanian 
language lectures and 20 academic hours of other lectures.
Participants of the course are eligible to have access to the university library, 
computers, as well as some other facilities. Extra-curricular activities, such as 
participation in cultural events and excursions to historic places, museums, sports 
and other kinds of acitivities are organised as well Three weekend excursions 
are planned to the most interesting places of Lithuania.
ACCOMMODATION
Participants can choose to stay in student’s dormitory or to rent a flat or room. 
The dormitory is situated in the center of the town, just 10 min. walk from the 
university.
APPLICATION REQUIREMENTS
You must be over 18 in order to apply. Application forms and more detailed 
information can be obtained from the International Relations Office or via 
Internet:
http://www.vdu.lt/lkkvL All applications should be received by June 24,2002. 
The tuition fee is waived to Socrates I Erasmus students.
Tuition fee: 450 USD (1800 Lt)
Application fee: 25 USD (100 Lt)
All correspondence may be directed to: Lithuanian Language and Culture 
Summer Course, Baltic Studies Programme, Vytautas Magnus University, 
Donelaičio 58, LT-3000 Kaunas, Lithuania.
Tel.: +370 37 323294. Fix: 370 37 323296. E-mail: baltic@trs.vdu.lt 
Contact person: Asta Ambrasaitė, Baltic Studies Co-ordinator.

Knygų pavasaris - mugė ir pramogos

Andriaus DELTUVOS piešinys

leidžia žiūrėti ne tik 
politines laidas, bet ir 
žinomiausias naujienų, 
humoro, publicistikos, 
kriminalų laidas ir spe
cialius, vien tik inter
neto vartotojams su
kurtus projektus.

TVIT veikia jau pu
santrų metų, bendradar
biauja su visais nacio
naliniais televizijos ka
nalais, nepriklausomais 
prodiuseriais, kino pla
tinimo kompanijomis.

Vilnius, balandžio 9 d. (ELTA). Vilniaus 
Mokytojų namuose balandžio 19-21 die
nomis vyks penktasis “Knygų pavasaris”. 
Knygų mugėje savo naujausius leidinius 
pristatys per 40 šalies leidyklų, veiks 
įdomios parodos, bus skelbiamos populia
riausios knygos, vyks susitikimai su jų 
autoriais.

Pasak rengėjų, “Knygų pavasario” ren
ginyje skaitytojams pristatomos įdomiau
sios lietuvių autorių ir verstinės knygos, 
išėjusios po Vilniaus knygų mugės. Tarp 
tokių leidinių - profesoriaus Vytauto 
Landsbergio nauja knyga “Būta ir pasaky
ta”, Vilniaus Dailės akademijos išleista 
Felikso Navicko studija “Scenografija”, 
Liudo Dovydėno knyga “Mes valdysime

“Williams” ir “Jukos” sutartis 
pateikta Lietuvos Vyriausybei 
ELTA. JAV bendrovė “Williams Inter

national” ir Rusijos naftos bendrovė 
“Jukos” oficialiai paskelbė, kad parafavo 
kontraktus ir sutartis dėl AB “Mažeikių 
nafta” akcijų pardavimo “Jukos” antrinei 
bendrovei ir ilgalaikio “Jukos” naftos 
tiekimo Mažeikių perdirbimo gamyklai 
Šie dokumentai buvo pateikti Lietuvos
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pasaulį”, Punsko “Aušros” leidyklos kraš
totyrinis leidinys “Seinijos gyvenvietės ir gy
ventojai”, publicistės Gintarės Adomaity
tės knyga “Laumžirgių namai”, Antano Ra
mono “Vilniaus legendos. Pasakos” ir dau
gelis kitų. Numatomas ir rytmetys su “Lie
tuvos rekordų knyga”.

Šių metų “Knygų pavasaris” prisimins 
lietuvių literatūros klasiką Antaną Žukaus- 
ką-Vienuolį. Rašytojo gimimo 120-ųjų me
tinių proga su skaitytojais susitiks A.Žu- 
kausko-Vienuolio augintinė Sofija Bara- 
nauskaitė-Stankevičienė, rašytojo memo
rialinio muziejaus direktorius Antanas Ver
bickas ir prozininkas Rimantas Vanagas.

Intriguojančią savo piešinių parodą 
“Rašytojo hobis” atidarys rašytojas ir 
vertėjas Jurgis Kunčinas, taip pat veiks 
knygų neregiams, J.Stauskaitės dailės mo
kyklos studentų sukurtų meninių knygų 
ekspozicijos, Vilniaus “Varpo” suaugusiųjų 
vidurinė mokykla rodys savo sukauptą 
pasaulio kalbų žodynų kolekciją.

Dainuojamosios poezijos svetainėje 
viešės dainuojantys menininkai - režisierius 
Romas Lileikis ir aktorius Giedrius Arba- 
čiauskas. Prie židinio vyks pavasariškos 
poezijos pavakarys “Erotinės poezijos 
globoje”, o kiemelyje šurmuliuos mažųjų 
knygų iliustratorių šventė. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur :

Balandžio 8 d. Jalalabad mieste
pasisekė Taliban šalininkų atentatas 
ieš Afganistano gynybos ministrą Mo- 
med Fahim Miesto aikštėje 50 metrų 
ototyje nuo besiartinančios ministro ir 
gausios palydos motorkados susprog- 
ita bomba nesužeidė ministro, bet žuvo

♦ Balandžio 10 d. Jugoslvavijos federa
linio parlamento aukštieji rūmai priėmė 
ekstradicijos įstatymą, įgalinantį vyriausybę 
išduoti Hagos tarptautiniam teismui apie
20 Jugoslavijos piliečių, įtariamų karo nu
sikaltimais. Balandžio 12 d. tą patį įstatymą 
priėmė ir žemieji parlamento rūmai. Tboj 
po balsavimo, ant parlamento rūmų laiptų 
nusišovė vienas iš įtariamųjų nusikaltėlių, 
Vlajko Stojiljkovič, buvęs vidaus reikalų 
ministras Slobodan Milosevic vyriausybėje. 
Dar gyvas nuvežtas į Belgrado ligoninę, jis
mirė sekančią dieną.
♦ Balandžio 11d. Venecueloje pramoni
ninkai ir unijos paskelbė visuotinį streiką, 
gi pusės milijono žmonių minia Žygiavo link 
Miraflores rūmų, reikalaudami prez. Hugo 
Chavez atsistatydinimo. Minią pasitiko šū
viai iš prezidento runų ir nuo gretimų pasta
tų stogų. Žuvo 15 žmonių, apie 100 sužeis
tų. Balandžio 12 d. kariuomenės vadovybė 
privertė prezidentą atsistatydinti. Laikinu 
prezidentu paskelbtas biznierius Pedro 
Carmona Estranga, paskirtas naujas kariuo
menės vadas, generolas Efrain Vasquez.
♦ Balandžio Venecuelos sostinės Caracas 
gatvės buvo pilnos nuverstojo prezidento 
šalininkų. Jie greit užėmė Miraflores rūmus 
ir sugrąžino Hugo Chavez į valdžią. Proku
ratūra tardo Pedro Carmona Estranga bei 
eilę aukštųjų karininkų Hugo Chavez yra 
populiarus vargingesniuose gyventojų 
sluoksniuose.
♦ Balandžio 11 ir 12 dienomis komunis

Lietuvos įvykių apžvalga

tai sukilėliai vėl užpuolė keletą vietovių 
apie 450 km į pietų vakarus nuo Nepalo 
sostinės Kathmandu. Žuvo 84 policininkai 
ir 12 sukilėlių, bet daug ir civilių aukų Šeši 
žmonės sudegė sukilėlių padegtame auto
buse. Nepalo vyriausybės žiniomis žuvo virš 
300 žmonių
♦ Ariel Šaron vadovaujama Izraelio vy
riausybė tęsia savo baudžiamąją akciją 
prieš palestiniečius, nežiūrint į tarptauti
nius protestus. Ieškoma įtariamų asmenų 
ginklų ir sprogmenų, sunaikinami pasiprie
šinimo židiniai, panaudojant tankus, malūn
sparnius ir raketomis ginkluotus naikintu
vus. Ypač sunkios kovos tęsėsi Janin mies
te, į kurį neįsileidžiama jokių stebėtojų. 
Janin mieste balandžio 9 d. žuvo 13 Izraelio 
karių. Žuvusių palestiniečių skaičius daug 
didesnis, jų priskaičiuojama šimtais.
♦ JAV užsienio reikalų sekretorius Colin 
Powell keliavo po Viduržemio jūros kraštų 
sostines, bandydamas rasti pritarimo JAV 
taikos pasiūlymams Izraelio - palestiniečių 
konfliktui užbaigti Balandžio 8 d. jis aplan
kė Maroką, sekančią dieną Egiptą, gi ba
landžio 10 d. Madride priėmė bendrą krei
pimąsi į Izraelį ir palestiniečius drauge su 
Jungtinių Tautų generaliniu Sekretoriumi 
Kofi Annan, Europos Sąjungą atstovaujan
čiu Jose Maria Azmar ir Rusijos užsienio 
reikalų ministru Igor Ivanov. Balandžio 11 
d. jis aplankė Jordaną, vėliau tarėsi su Ariel 
Šaron ir Jaser Arafat balandžio 12-15 die
nomis. Nedaug atsiekta.
♦ Palestiniečiai savižudžiai vis dar sprog- 
dinasi Izraelyje. Balandžio 10 d. Haifa prie
miestyje autobuse žuvo 8 keleiviai, balan
džio 12 d. Jeruzalės rinkoje susisprogdinusi 
mergina užmušė 6 žmones, sužeista 89. 
Jaser Arafat galiausiai arabų kalba pa
smerkė visus teroristinius veiksmus prieš 
Izraelio bei palestiniečių civilius. □

Kuomi pasitiki lietuviai
Vilnius, balandžio 10 d. (ELTA). 

Didžiausią visuomenės pasitikėjimą 
užkariavusi žiniasklaida neužleidžia šios 
pozicijos, o labiausiai nepasitikima Seimu, 
Vyriausybe, teismais ir policija.

Viešosios nuomonės tyrimų kompanija 
“Baltijos tyrimai” kovo 22-30 dienomis 
daugiau kaip tūkstančio 15-74 metų 
Lietuvos gyventojų klausė, pasitiki ar ne
pasitiki jie išvardintomis 15 visuomenės 
institucijų

Daugiausiai, tai yra 75% apklaustųjų 
pasitikėjimą pelnė žiniasklaida. Palyginti 
su sausio mėnesių ja pasitikinčių gyven
tojų skaičius nepasikeitė. Antroje vietoje 
esanti Bažnyčia surinko 2% mažiau ja 
pasitikinčių respondentų bakų nei anks
tesnės apklausos metu, tai yra, 65%. Tuo 
tarpu 5% iki 62 išaugo pasitikinčių Lie
tuvos bankų kuris yra trečioje “pasiti

Kas tiktų Prezidentu?
Vilnius, balandžio 12 d. (ELTA). Jei šį 

sekmadienį Lietuva rinktų Prezidentą, 
daugiausiai, tai yra 18.6% rinkėjų bakų 
gautų Ministras Pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. Artimiausiu jo varžovu, surin
kęs 15% bakų, taptų dabartinis Preziden
tas Valdas Adamkus. Pavymui jų sektų 
Lietuvos krikščionių demokratų lyderis 
Kazys Bobelis su 11% rinkėjų simpatijų 
Kitiems visuomenės veikėjams nepavyktų 
peržengti 10% bakų ribos.

Tbkias prognozes leidžia daryti “Bal
tijos tyrimų” kovo mėnesį atliktos apklau
sos rezultatai. Respondentams buvo duota 
kortelė, kurioje abėcėlės tvarka pateiktos 
15 visuomenės veikėjų pavardės. Sąraše 
išvardinti jau žinomi kandidatai į Prezi
dentus bei tie, kurie dar nėra pareiškę apie 
savo kandidatavimų tačiau juos dabar 
labiausiai paląiko rinkėjai. Apklausų metu 
vykdomų “rinkimų” viršūnėje esantys Pre
zidentas ir Premjeras dar nėra pareiškę, ar 

kėjimo” reitingo vietoje.
Prezidento tarnyba pasitiki 53, krašto 

apsauga - 52, savivaldybėmis - 43, “Sodra”
- 39, policija - 33, komerciniais bankais - 
32, Vyriausybe - 31, Vaktybės kontrole - 
28, teismais - 27, Valstybine mokesčių 
inspekcija - 25, Seimu - 22, profesinėmis 
sąjungomis - 20% apklausos dalyvių.

Net 73% respondentų sakė nepasitikį 
Seimu. Antroje institucijų kuriomis ne
pasitikima, sąrašo vietoje atsidūrė Vyriau
sybė, teismai ir policija, joms teko po 62% 
apklaustųjų bakų. Komerciniais bankais 
nepasitiki 54, Valstybine mokesčių ins
pekcija - 52, savivaldybėmis - 49, “Sodra”
- 46% respondentų Beje, 46% apklausos
dalyvių neturėjo nuomonės apie profesi
nes sąjungas, 26% - apie vaktybės kontro
lę, 23% - apie Valstybinę mokesčių 
inspekcijų □ 

jie dalyvaus metų pabaigoje vyksiančiuose 
rinkimuose.

Lyginant su ankstesnio mėnesio apklau
sos duomenimis, A.Brazauskas ėmė ryš
kiau ėmė lenkti V.Adamkų. Vasarį už 
Premjerą balsavo 14.5% respondentų o už 
dabartinį šalies vadovą balsavo vos 0.3% 
mažiau tai yra 14.2% apklausos dalyvių 
Tiro tarpu kovo mėnesį A.Brazauskas 
pranoko V Adamkų 3.6% balsų persvara.

Pagal mažėjantį gautų balsų skaičių 
ketvirtas liko Artūras Paulauskas (6.8%), 
penktas - Eugenijus Gentvilas (5%), šešta
- Kazimiera Prunskienė (4.8%), septintas
- Viktoras Uspaskich (4.3%), aštuntas - 
Rolandas Paksas (4.2%), devintas - Kęs
tutis Glaveckas (4%), dešimtas - Andrius 
Kubilius (1.8%).

Net 10% apklausos dalyvių atsakė, jog 
nėra tokio kandidato į Prezidentus, užkurį 
jie balsuotų O 8.2% - neapsisprendę.

□
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Vyriausybei peržiūrėti ir galutinai patvir
tinti

“Pastaruosius tris mėnesius “Williams’’ 
ir “Jukos” derybininkai kartu praleido 
nemažai laiko ir įdėjo daug pastangų , kad 
būtų išspręsti visi klausimai šiam sandoriui 
užbaigi. Šiandien “Williams” bendrovė tiki, 
kad pasiektas abipusiškai naudingas susi
tarimas, kuris atitinka praėjusių metų birželį 
pasirašytus Bendradarbiavimo sutarties 
principus. Galutinai suderinę ir parafavę 
kontraktus tarp “Jukos” ir “Williams”, mes 
tikimės, kad Lietuvos Vyriausybėjuos greitai 
peržiūrės bei patvirtins, ir mes galėsime baigti 
sandorį kaip įmanoma greičiau”, - sakė 
“Wiliams International” vykdantysis 
direktorius Randy Majors.

Airi bendrovės siekia užbaigti sandorį, 
kuriame numatyta, kad “Jukos” išpirks 
naujas “Mažeikių naftos” akcijų emisijas 
už 300 mln. litų ir paskolins bendrovei dar 
300 mln. litų. Sandoryje taip pat numaty
ta 10 metų naftos tiekimo sutartis, pagal 
kurią “Jukos” tieks beveik po 5 mln. tonų 
(arba 35 milijonus barelių) naftos per metus 
Mažeikių perdirbimo gamyklai

Sudarius galutinį sandorį, “Williams 
International” ir “Jukos” turės po 26.85 %, 
o Lietuvos Vyriausybė -40.66% “Mažeikių 
naftos” akcijų. “Williams” taip pat išlaikys 
“Mažeikių naftos” valdymo kontrolę, 
numatytą 1999 metų sutartyje su Lietuvos 
Vyriausybe.

Įsteigė Lietuvos kredito uniją
EITA. Lietuvos banko valdyba davė 

leidimą įsteigti Lietuvos centrinę kredito 
uniją. Ši kooperatiniais pagrindais suor
ganizuota, dvidešimt aštuonių kredito unijų 
(juridinių asmenų) ir Vyriausybės įsteigta
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kredito įstaiga veiks pajinio kapitalo 
pagrindu ir atliks kredito unijų likvidumo 
palaikymo ir mokumo atkūrimo funkcijas, 
priims indėlius, teiks paskolas.

Lietuvos bankas nustatė, kad kiek
vienas steigėjas privalo Lietuvos centrinės 
kredito unijos steigimosi metu įsigyti ir 
apmokėti vieną 1000 Lt vertės pagrindinį 
pajų. Vyriausybė steigimo metu turi įsigyti 
vieną analogiško dydžio vertės pagrindinį 
pajų ir 5299 papildomus pajus, kurių kiek
vieno vertė po 1000 Lt ir kurie apmokami 
piniginėmis įmokomis.

Vėliausia - 43-ioji Lietuvoje veikianti 
kredito unija yra kooperatiniais pagrindais 
suorganizuota fizinių asmenų - Šilalės 
rajono Kvėdarnos seniūnijos gyventojų 
kredito įstaiga.

Siūlo “Romo Kalantos dieną”
ELTA Paskelbti gegužės 14-ąją atmin

tina diena ir vadinti ją Romo Kalantos 
aukos diena pasiūlė Seimo narys krikdemas 
Egidijus Vareikis. Parlamento parengtas 
Atmintinų dienų įstatymo papildymo 
projektas įregistruotas Seimo posėdžių 
sekretoriate.

Šių metų gegužės 14-ąją sukanka 30 
metų nuo tos dienos, kai prie Kauno 
muzikinio teatro, protestuodamas prieš 
lietuvių nacionalinį beteisiškumų sovie
tinės valdžios savivalę, Lietuvos laisvės 
vardan susidegino Romas Kalanta. Šis 
tragiškas protesto aktas, jaunuolio auka 
susilaukė didelio atgarsio visame pasau
lyje, primindama, kad Lietuvos laisvės 
kova tęsiasi Kauno jaunimas ir mokslei
viai 1982 m gegužę tau? pat surengė di
džiules prieš sovietinę valdžią už Lietuvos 
laisvę nukreiptas protesto demonstracijas.

Jei Seimas papildytų įstatymą Romo 
Kalantos aukos diena, Atmintinų dienų 

sąraše būtų 24 dienos.
“Menų spaustuvė”

ELTA. Senojoje Vilniaus spaustuvėje 
buvo pristatytas naujas modemus meno 
centras Vilniuje “Menų spaustuvė”, numa
tantis kurti ir įgyvendinti šiuolaikinius 
scenos menų projektus. Pristatyme daly
vavo kultūros ministre Roma Dovydėnie
nė, Vilniaus meras Artūras Zuokas ir kitos 
kuitūrimo gyvenimo asmenybės.

Numatomų kad naujasis meno centras, 
įsikūręs Vilniaus Šiltadaržio gatvėje, erd
viose buvusios spaustuvės patalpose, bus 
įvairių scenos menų organizacijų bazė, 
priglaus alternatyvaus ir eksperimentinio 
meno kūrėjus, kurie čia mažiausiomis 
kainomis galės įgyvendinti savo kūrybinius 
projektus. “Menų spaustuvė” rengs ilga
laikius bei trumpalaikius kūrybinius pro
jektus, koncertus, festivalius ir gastroles.

Tikimasi, kad “Menų spaustuvė” ilgai
niui taps kultūros informacijos ir sklaidos 
vietų gausiai lankoma miestiečių ir turistų 
kurioje įvairūs kūrybiniai bandymai bus 
atvirai pristatomi plačiai auditorijai

Kinijos ir Lietuvos santykiai
ELTA. Kinijos Prezidentas Jiang Zemin 

birželio mėnesį planuoja vizitą į Lietuvų 
Ne itin dažnai keliaujantis Kinijos vadovas 
tuo pačiu ketina aplankyti Latviją ir 1 išriją.

Vizito Lietuvoje metu Kinijos vadovas 
Jiang Zemin ketina susitikti su Lietuvos 
Prezidentu bei kitais aukščiausiais šalies 
pareigūnais ir aptarti tolesnių Lietuvos ir 
Kinijos santykių raidų stengiantis, kad jie 
pakiltų į naują lygmenį.

Lietuvą jau yra aplankę Kinijos užsienio 
reikalų ministras, Liaudies atstovų Susi-

1993 metais Kinijoje lankėsi Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, 1995 metais -

2000-aisiais - užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas.

Pasirengusios gaminti eurus
ELTA. Lietuvoje daugėja tarptautinio 

pobūdžio nusikaltimų - ekspertai įspėju 
jog nusikalstamos organizuotos grupuotės 
yra pasirengusios gaminti netikrus eurus ir 
platinti juos Europos Sąjungos šalių vidaus 
rinkoje. Lietuvoje pagaminti gana geros 
kokybės netikri doleriai jau dabar realizuo
jami užsienio šalyse. Tokios išvados patei
kiamos Nacionalinio saugumo sistemos 
būklės ir plėtros ataskaitos projekte, kuri, 
Vyriausybei pritarus, iki gegužės 1 dienos 
turi būti pateikta Seimui

Įvertinant rizikos veiksnius nacionali- 

organizuotų nusikals tarną grupuočių pavo
jingumą didina jų sukaupti pinigai, inves
tuojami į nekilnojamąjį turtą bei legalų 
verslų susijusį su naftos produktų tabako 
gaminių alkoholio bei maisto produktų 
gamyba. Ataskaitoje raginama stiprinti 
branduolinių medžiagų apskaitos ir kon
trolės sistemų “Nustatytijuridiniai ir fiziniai 
asmenys, kurie verčiasi nelegalia radioakty
vių medžiagų, tauriųjų , retųjų ir neplatinamų 
metalų prekyba. Minėti metalai bei jų laužas 
į Lietuvą patenka kontrabandos keliu iš NVS 
šalių, toliau dažniausiaigabenamiį Vokietijos 
ir DJkitanijosperdirbimo įmones”, - sakoma 
ataskaitoje. Iš nelegalaus verslo gautos 
pajamos pervedamos į užsienio bankuose 
esančių ofšorinių bendrovių sąskaitas, o iš 
ten, kontrabandos kelių vėl įvežamos į 
Lietuvų Pernai sulaikytos grynųjų pinigų 
kontrabandos vertė buvo 87% didesnė 
negu 2000 m, kai ji sudarė 1.689 mln. Etų
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE Pasiruošimas Kristaus prisikėlimui

“I AM WOMAN”
Nuo š.m vasario 26 d. iki kovo 9 d. 

melboumiškiai turėjo puikią progą apsilan
kyti Dalios Antanaitienės parodoje “I AM 
WOMAN”, surengtoje SPAN galerijoje.

Dalia Antanaitienė yra viena produk
tyviausių Australijos lietuvių dailininkų. 
1996 m. įgijusi dailės magistro laipsnį 
RMIT Universitete, Dalia jau nuo 19SK3 m. 
beveik kasmet rengia savo personalines 
parodas arba dalyvauja grupinėse parodo
se, yra pelniusi net devynis įvairius apdo
vanojimus. Dalios darbų turi Valstybinis 
M.K.Čiurlionio dailės muziejus Kaune, 
Albury Regioninis Muziejus NSW, daug 
darbų yra privačiose kolekcijose.

Parodos “I AM WOMAN” atidarymas 
įvyko vasario 25 d. vakare. Ekspozicijos salė 
buvo sausakimša, pilna ir matytų ir visai 
nepažįstamų veidų. Parodą atidarė Chris 
Pascoe, Multicultural Arts Victoria vykdan
tysis direktorius. Pasveikinęs Dalią paro
dos atidarymo proga, pasidžiaugė jos lai
mėjimu Arts Victoria konkurse - finansinės 
paramos, reikalingos parodos nugabenimui 
į Lietuvą, gavimu.

Parodoje buvo eksponuotos 6 skulptū
ros (trys iš jų sudaro triptiką - “SPRING, 
SUMMER, AUTUMN”), 4 tapybos darbai 
ir 3 moteriški apdarai (taip pat sudarantys 
triptiką - “IMPRESS, DELIVER, 
NURTURE”).

Pirmasis įspūdis - parodos darbai skirti 
ne tik žiūrėjimui, bet ir apmąstymui. 
Atrodo, Dalia vengia tiesioginio realizmo, 
pirmenybę teikdama užuominai ir simbo
liui. Kiekviena kūrinio detalė, kiekvienas 
ženklas turi savo paslėptą prasmę, mintį, 
kurią nė iš karto pavyksta įspėti Dalios 
darbai (jos pačios žodžiais) - tai ’’...šiuo
laikinės moters žvilgsnis į savo asmeninį, 
patyrimą bandymas tą patyrimą suprasti ir 
įkūnyti. To įkūnijimo procesas turi daugiau 
nei trumpalaikę reikšmę, jis tampa estetiniu 
savęs įprasminimu.” Dalios kūrinių temas 
diktuoja pastovus vidinis konfliktas tarp 
savo pačios įsisąmonintos pareigos (būti 
gera žmona, gera ir mylinčia vaikų motina) 
ir priimtų visuomenės gyvenimo normų bei 
tradicijų.

“Aryra ‘moteriškas’ kūrybos stilius? Ar 
gaU moteris būti menininke? Ar gali žmona

Dafia Antanaitienė “AIM-TO PLEASE” (medis, stiklo pluoš
tas). .. Nuotr. Andriaus Lipšio.

Dalia Antanaitienė kalbasi su daiL Robert 
Owen parodos “I Am Woman” atidaryme. 
Nnotr. Rimo Skeivio

ir motina būti menininke?” Į šiuos sau pačiai 
iškeltus klausimus ir bando atsakyti Dalia.

Kūrinio “GENETIC THREAD” (alie
jus ant lino) centre - moters, apraizgytos 
grandinėmis, figūra. “Šeimyninis gyvenimas, 
vaikų auginimas - tai savanoriškas savęs 
suvaržymas, surišimas ‘grandinėmis’, kurias 
moteris visuomet galėtų nusiimti”, - aiškina 
Dalia. “Visada girdėdavau ‘tu nedirbi, tik 
vaikus augini?’, o man vaikai buvo viskas. ”

Kito tapybos darbo “BARCODED” 
centre - moters, rankose laikančios didžiulį 
perlą, atvaizdas. Iš paveikslo išeinančios 
lino siūlų gijos išsisklaido į tris pluoštus, 
pasibaigiančius trimis mažesnio formato 
paveikslais, kiekviename - spindintis di
džiulis perlas. “Aš esu Apvaizdos apdovano
ta. Aš turiu tris perlus, savo vaikus, kurie yra 
mano gyvenimo džiaugsmas.” Tikrai jau
dinantys Dalios žodžiai (Trijų perlų motyvą 
matome ir tapybos darbe “PEAS IN A 
POD”.) Skersai paveikslo einančios ištrau
kinėtų siūlų juostos, panašios į prekinį 
kodą, žiūrovui primena, kad ir moters 
darbas namuose turi savo vertę ir net pi-

niginę išraišką.
Labai įdomus 

darbas-“AIM-TO 
PLEASE” (medis, 
stiklo pluoštas), tarp 
kitko, parduotas jau 
pačią pirmą parodos 
dieną. Sienoje pri
tvirtintos dvi moters 
plaštakos, laikančios 
šovinių, o gal lūpų 
dažų grandinę. “Mo
teris šiuolaikiniame 
pasaulyje privalo būti 
ne tik grožį bet erotiš
kai patraukli. Tie 
šoviniai - tai moters 
ginklas”, - taip šį 
kūrinį interpretuoja 
Dalia.

Skulptūra 
“CULTURAL 
BALANCE” (stiklo 
pluoštas), jau ekspo
nuota ALD Dailės 
parodoje, Sydnėjuje 
(2000 m.), simboli
zuoja Australijos lie
tuvių kasdieninę rea
lybę - pastangas 
išlaikyti lietuvybę ir 
kartu būti išsilavinu
siais bei lojaliais šio 
krašto piliečiais.

Pagal nusistovėjusią tradiciją, per 
Gavėnios laikotarpį sulaukiame kunigo 
svečio lietuviškoms Rekolekcijoms. Šį kar
tą turėjome kunigą Hermaną Šulcą iš 
Ruandos, Afrikoje. Melboumo parapijos 
klebonas Egidijus Amašius ir Hermanas 
Šulcas kovo 23 dieną, 11 vai šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje klausė išpažinčių ir 
aukojo mišias už Geelongo lietuvius. Mišių 
auką atnešė Genovaitė ir Stasys Valaičiai 
Kunigas Hermanas Šulcas savo pamoksle 
trumpai apibūdino savo gyvenimo kelią 
nuo vaikystės iki kunigystės. Motina že
maitė išauklėjo sūnų tikru Žemaitijos 
ąžuolu ir vargšų globėju. Vasario 16-osios 
Gimnazija įskiepijo jam meilę Lietuvai, o 
šv. Kazimiero Kolegija - Viešpaties apaš
talavimo misijaL

Jis būk tai buvęs padykęs berniukas, bet 
pasirinkęs Kristaus apaštalavimo kelią 
žmonijos labui bei išmokęs 9 kalbas, kad 
galėtų pažinti visų vargus. Kun. Hermanas

Lietuviškos pamaldos Geelonge
Malonus šv. Velykų rytas. Geelongo 

lietuviai ir jų šeimos labai gausiai susirinko 
į Kristaus prisikėlimo pamaldas šv.Petro ir 
Ftovilo bažnyčioje.

Juozui Gailiui įnešant kryžių, galingai 
skambėjo giesmė “Aleliuja, kėlės Kristus”. 
Mišias atnašavo kun. Egidijus Amašius, 
kuris atvyko iš Melboumo. Šv. Velykų 
pamaldų skaitymus atliko Edita Ratajtzak, 
kuri labai gražiai apbūdino Kristaus pri
sikėlimo reikšmę. Kun. E. Amašius Evan
gelijoje ir pamoksle vaizdžiai nušvietė 
dienos reikšmę. Komuniją priėmė beveik 
visi, palydint giesmėms “Tėve mūsų” ir

Padėka
Ypatinga padėka p. dr. Genovaitei Kazokienei, “Juokų popietės" 

'renginio organiztorei, paraginusiai ir suteikusiai galimybę mano 
dukrai Eglei Benediktai GaUiūnaitei dalyvauti renginyje, aktyviau 
įsijungiant į lietuvių bendruomenės gyvenimą, o mums visiems, 
apsilankiusiems, galimybę smagiai pasijuokti.

Su pagarba ir dėkingumu
Dana Galllūnkenė

Įspūdingas, įdomus skulptūrų triptikas 
“SPRING, SUMMER, AUTUMN”, susi
dedantis iš trijų kiaušinio lukšto formos 
figūrų - lizdų. Kiekvienas lizdas stovi ant 
trijų moters - baleto šokėjos kojų. Kodėl 
trijų? Dalia savo gyvenimo rūpesčiais da
lijasi dar su dviem moterimis - mama ir 
seserimi. Jos buvo svarbiausios pagalbinin
kės, draugės, patarėjos. Tokia moters kojų 
stovėsena - ant pirštų galų - pasirinkta, 
matyt, taip pat neatsitiktinai, liio pabrėžia
ma moters šeimyninio gyvenimo ypatybė - 
nuolatinis balansavimas tarp save įprasmi
nančios veiklos ir daugybės pareigų šeimai 
Išoriškai vienodos visos trys figūros skiria
si savo vidiniu turiniu. Pirmame lizde ant 
minkšto pakloto guE trys (ir vėl trejetas!) 
balti, švarūs kiaušiniai, be jokių, anot 
Dalios, gyvenimo įrašų. Antrame lizde - 
kiaušiniai jau rausvos spalvos, sugėrę į save 
gyveninio teikiamą informaciją, pasiruošę 
palikti gimtąjį lizdą. Trečiame - delnais į 
viršų išskleistos moters rankos, išleidusios 
savo vaikus į laisvę, į gyvenimą.

Dėl ribotos straipsnio apimties, deja, 
neįmanoma paminėti visų šios parodos 
darbų. Paminėjau tik labiausiai, mano 
nuomone, atliepiančius parodos temai

Kokį įspūdį palieka Dalios paroda?

įkaityk “IMūsu^&astoyę”— visky žinosi!

Šulcas daug dirbo Ruandoje jaunimo 
auklėjime, mokyklų ir kaimelių statyme. 
Užėjus genocido laikotarpiui, tik Dievo 
apvaizdos pagalba išliko nenukankintas. 
Dabar panašų darbą jis tęsia Lietuvoje, nes 
atgavo tėvų žemę ir joje planuoja įsteigti 
nelaimingų vaikų sodybą su mokykla. 
Kunigas Hermanas papasakojo, kad matė 
kaip Klaipėdos sąvartyne - šiukšlyne 
daugybė vaikų ieško maisto bei pragyve
nimo šaltinio. Mes, katalikai, turime padėti 
mūsų vaikams.

Po mišių vietoje antrojo pamokslo 
kunigas parodė skaidres iš Ruandos ir 
Lietuvos bei apibūdino jų reikšmę. Ka
dangi per Rekolekcijas nebuvo rinkliavos, 
tai tautiečiai asmeniškai parėmė jo kilnius 
darbus. Platesnė informacija ir aukos bus 
paskelbtos mūsų spaudoje vėliau

Nuoširdus ačiū kun. Hermanui Šulcui 
už pamokančius pamokslus.

Juozas Gailius

“Marija gailestingoji”, o pamaldos baigtos 
palaiminimu ir giesme “Apsaugok Aukš
čiausias”.

Po mišių kun. Egidijus Amašius šven
toriuje sveikino parapijiečius su šv. Vely
komis ir išskubėjo į Melboumą lietuviš
koms pamaldoms.

Nuoširdus ačiū visiems susirinkusiems 
į pamaldas ir dosniai aukojusiems kunigui 
ir Bažnyčiai. Ačiū Editai Ratajtzak už 
skaitymus, Vytui Bindokui už rinkliavą ir 
Birutei Liebich už giesmių pagrojimą.

Bažnyčios maršalka
Juozas Gailius

Didžioji darbų dalis yra tikrai moteriška 
(gerąja to žodžio prasme). Tokius šiluma 
ir meile savo šeimai, savo vaikams alsuojan
čius kūrinius galėjo sukurti tiktai moteris. 
Paroda vertinama ne tik kaip puikus Da
lios pasiekimas, bet ir kaip iššūkis priimtai 
visuomenės opinijai apie moters kaip kū
rėjo nepilnavertiškumą.

“Aš visiškai susitapatinu su tuo, ką ma
tau tavo kūriniuose. Labai sunku rinktis. Bet 
ar reikia rinktis? Ačiū tau. Savo pavyzdžiu 
tu įkvėpei mane. ” “Aš esu nustebintas! Fan
tastiškas, tikrai kūrybiškas menas!” Tai tik 
keli iš daugybės šiltų atsiliepimų lankytojų 
knygoje. Ypatingai Dalią sujaudino vaikys
tės draugės Valdonės, į parodos atidarymą 
atvykusios net iš Adelaidės, žodžiai: ” Tai 
puiku, kad tu daliniesi su mumis savo 
nuostabiu talentu, tuo praturtindama mus. 
Aš tave taip seniai pažįstu, o šiandien man 
atrodo, kad tave pažinau tik dabar. ”

Dalios parodą “I AM WOMAN” greit 
pamatys ir mūsų tautiečiai Lietuvoje. Šios 
parodos atidarymas įvyks birželio 9 d. 
Vilniuje, “Vartų” galerijoje.

Palinkėkime Daliai laimingos kelionės 
ir puikios sėkmės Lietuvoje

lilįja Kozlovskienė
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Lietuva iš arti
Kokia Lietuvoje “vidurinioji klasė”?

Lietuviški sūriai užkariauja Ameriką

Giedrė BŪDVYTIENĖ

Bene pirmą kartą Lietuvoje moksli
ninkai bendromis jėgomis bandė “nupiešti” 
viduriniosios klasės portretą. Skirtingų šal
tinių duomenimis, šiai visuomenės grupei 
priklausančių gyventojų skaičius mūsų 
šalyje gali gana stipriai svyruoti - nuo 11 
iki 21-27%. Vakaruose ši klasė paprastai 
apima daugiau kaip 50-60% gyventojų. 
Mūsų visuomenės socialinė struktūra 
panašesnė į Rusijos, kurioje viduriniam 
sluoksniui priklauso apie 18% gyventojų. 
Taigi iki stabilios demokratinės visuomenės 
modelio mums dar toloka, Tbo tarpu ma
noma, kad būtent ši klasė yra visuomenės 
stabilumo garantas. Kai elito atotrūkis nuo 
masių tampa ypač didelis, iškyla socialinių 
neramumų pavojus. Kai kurių teoretikų tei
gimu, viduriniosios klasės atstovai yra 
svarbiausi technologijos plėtros ir intelek
tualinės kūrybos iniciatoriai.

Lietuvos Teisės universiteto Politolo
gijos katedros docentė Meilutė Taljūnaitė 
įsitikinusi, jog priklausomybę viduriniajai 
klasei lemia pasirinkti atrankos kriterijai 
Jei jais laikysime vadovaujančias pareigas, 
ne mažesnį nei vidurinis aukštesnysis iš
silavinimą, autonomiją darbe, didesnes nei 
vidutines pajamas, tai ši klasė Lietuvoje iš 
tiesų labai nedidelė, nuo 11 iki 17%. Jei, 
kaip kai kurie Vakarų specialistai, laiky
sime, kad vidurinioji klasė - tai visi, kurie 
yra tarp smulkių turtuolių ir darbininkų, 
mūsų šalyje tai sudarytų apie 27% užimtų 
gyventojų. Nerimą kelia tai, kad pastarai
siais metais “vidutiniokų” gretos turi ten
denciją mažėti. Keičiantis visuomenės 
socialinei struktūrai nyksta neprisiderinę 
prie naujų sąlygų anksčiau vidurinei klasei 
priklausę specialistai mokytojai kiti inte
ligentai Nuo 1998 m Lietuvoje pastebimai 
padaugėjo gyventojų, patekusių į žemutinį 
sluoksnį. Atitinkamai smuktelėjo kitų sluoks
nių, ypač viduriniojo, lyginamosios dalys.

Nors žmonių adaptacijos procesas su
dėtingas, vis dėlto galima teigti jog susifor
mavo tam tikras vidurinysis sluoksnis, ku
riam bū tingi specifiniai ir stabilūs socialinio 
elgesio pavyzdžiai, pažymi Lietuvos teisės 
universiteto Ekonomikos katedros prof. 
Ona Gražina Rakauskienė. Skiriamieji 
bruožai - jis apima vos dešimtadalį gyven
tojų, orientuojasi į uždarumą kaip į tam 
tikrą kastą. Jo simboliu tampa demons
tratyvus vartojimas - nuosavas namas, nau
jas automobilis, perkamas lizingo būdu, an
trasis būstas -sodyba, sąskaita banke, spor

Slaptos atostogos
“A.Brazauskas savo įvaizdį aukoja 

meilei. Vedęs premjeras ir ištekėjusi jo 
draugė bandė savaitei pasislėpti Egipto 
kurorte”- Šitokia antrašte apie premjero 
Algirdo Brazausko slaptas atostogas 
praneša “Lietuvos rytas” (2002.04.03). 
Toliau rašoma:

Slaptų atostogų metu premjerą lydėjo 
jo ilgametė draugę - Vilniaus “Draugystės” 
viešbučio generalinė direktorė Kristina 
Butrimienė.

Balandžio 6 dieną 69 metų ABrazaus- 
kas su drauge į Egipto kurortą Hurgadą iš 
Vilniaus išskrido užsakomuoju reisu. 
Atvykę į Hurgadą A.Brazauskas ir K.But- 
rimienė apsigyveno prabangiame penkių 
žvaigždučių viešbutyje “Hilton Plaza”. 
“Lietuvos ryto” žiniomis, kelionė lėktuvu 
ir savaitė poilsio šiame viešbutyje su pus
ryčiais bei vakariene jiems abiem kainavo 
apie 5400 Etų.

Ir pats premjeras, ir jo aplinka nuo 
visuomenės slėpė informaciją apie šią
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to klubo lankymas.
Tačiau šis sluoksnis - tik viduriniojo 

“viršūnėlė”. Visai likusiai gyventojų daliai 
būdingas vartojimo lygio smukimas, stabili
zavęsis tik pernai. Vilčių suteikia tai, kad 
nuo 1993 m. mažėja išlaidų maisto produk
tams dalis: nuo 58% iki 35.9% praėjusiais 
metais. Šis rodiklis atspindi laipsnišką šalies 
gyvenimo gerovės kilimą, tačiau vartojimo 
skirtumas išlieka gana žymus. Piniginės var
tojimo išlaidos tarp dešimtadalio turtin
giausių ir dešimtadalio skurdžiausių skyrėsi 
bemaž 8 kartus, maisto - 5 kartus. Tačiau 
labiausiai pakertantis žmonių gyvenimo lygį 
veiksnys yra sparčiai didėjantys mokesčiai 
už būstą, elektrą, šilumą, vandenį. Palyginti 
su 1996 m. jie padidėjo net 33%.

Pasak O.G.Rakauskienės, galima iš
skirti 2 viduriniosios klasės sluoksnius. Pir
mojo tipiškas atstovas yra palyginti jaunas, 
iki 30-35 m., jo išsilavinimas aukštasis, mo
ka anglų kalbą, dirbti kompiuteriu. Tai jauni 
politinių partijų, žiniasklaidos atstovai vals
tybės tarnautojai kai kurie verslo atstovai 
Prie jos šliejasi kiek žemesnis - vadovau
jantis, gerai apmokamas firmų personalas, 
tarpininkavimo paslaugų atstovai daugiau
siai - finansinio sektoriaus. Jų darbo užmo
kestis palyginti aukštas - apie 6 000 litų per 
mėnesp Šio sluoksnio atstovus menkai jau
dina Lietuvos žmonių, kaimo, neturtingųjų 
problemos. Jiems labiausiai rūpi asmeninė 
sėkmė ir sp artus žengimas karjeros laiptais. 
Jie pritaria laisvosios rinkos idealams, 
integracijai į ES. Kitas sluoksnis - 40-60 
m. amžiaus kur kas kukliau uždirbantys 
(apie 1.5 - 2 000 litų), aukšta profesine 
kompetencija ir kvalifikacija pasižymintys 
žmonės. Dažniausiai tai mokslininkai eks
pertai universitetų dėstytojai, kvalifikuoti 
tarnautojai Tarp jų gali būti ir įmonių vado
vai užsiimantys smulkiu bei vidutiniu vers
iu, ūkininkai Šios grupės atstovai rodo dė
mesį visuomenės problemoms, jaučia atsa
komybę už susidariusią padėti

Ekspertų nuomone, viduriniosios klasės 
stiprėjimas priklauso pirmiausiai nuo eko
nominio valstybės lygio kilimo. Vidurinioji 
klasė, kurią jie mato kaip susidedančią iš 
inteligentijos ir valdininkų bei dalies vers
lininkų, pajėgi stiprėti tik paremiant vals
tybei, kylant visuomenės gyvenimo lygiui. 
Pasak G.O.Rakauskienės, neišvengiamai 
turi būti keliamas klausimas apie būtinus 
pokyčius valstybės politikoje, nukreiptus ne 
į turtingųjų sluoksnio formavimąsi ir inte
resų gynimą, o į prielaidų kurtis plačiai vi
duriniajai klasei Lietuvoje sudarymą. (“K.<L”) 

kelionę. Nieko apie ją nežinojo ir Lietuvos 
ambasados Egipte laikinasis reikalų pati
kėtinis Polinaras Čižauskas.

Su kuo vyksta į kelionę, A Brazauskas 
slėpė ir nuo savo žmonos Julijos, su kuria 
kartu negyvena, tačiau oficialiai nėra 
išsiskyręs. Iš “Lietuvos ryto” sužinojusi, kad 
jos vyras išvyko su kita moterimi, J.Bra- 
zauskienė labai nustebo: “Toks jo elgesys 
būtų per kvailas”.

K.Butrimienės vyras Antanas Butrimas 
tuo metu Vilniuje rūpinosi rekonstruo
jamo “Draugystės” viešbučio reikalais. Jis 
yra vienas “Draugystės” vadovų bei akci
ninkų. Neseniai A Butrimas laimėjo Už
sienio reikalų ministerijos paskelbtą kon
kursą į statybų skyriaus vedėjo vietą Admi
nistracijos departamente.

Paklaustas, kodėl neišvyko kartu su 
žmona, A.Butrimas “Lietuvos rytui” 
tvirtino, kad jo žmona Kristina išvyko į 
Jungtines Valstijas: “Ji laimėjo žaliąją 
kortelę ir iki balandžio 1 dienos turėjo kirsti 
.Amerikos sieną”.

Maždaug 50% pagamintos produkcijos 
eksportuojanti Lietuvos pieno pramonė vis 
labiau gręžiasi į JAV rinką, kur didžiausią 
paklausą turi Lietuvoje pagaminti sūriai 
JAV Žemės Ūkio Departamento duomeni
mis, 2001 m. iš Lietuvos buvo importuota 
13 550 tonų sūrių.

Pagal šį rodiklį Lietuva atsidūrė ket
virtoje pozicijoje, atsilikusi nuo trečią vietą 
užėmusios senas sūrių gamybos tradicijas 
turinčios Prancūzijos (15 000 tonų). Lie
tuvos eksportuotojai aplenkė tokias išplė
totą pieno pramonę turinčias šalis kaip 
Olandija (11900 tonų), Danija (13 400 to
nų), Šveicarija (6 000 tonų), daugelį kitų.

Kitų Baltijos regiono valstybių - Esti
jos ir Latvijos - sūrių importo į JAV sąraše 
išvis nėra. Daugiausia sūrių į JAV rinką 
pernai išgabeno pieno produktų eksporto 
tyderė pasaulyje Naujoji Zelandija (39 900 
tonų) ir Italija (29 400 tonų).

JAV duomenimis, Lietuva buvo ketvirta 
tarp sūrio importuotojų ne tik pernai, bet 
ir 2000 m, taip pat šių metų sausi Tiesa, 
pernai lietuviškų sūrių eksportas į JAV 
sumažėjo 5%. Užtat šįmet Lietuvos gamin
tojai ketina sustiprinti savo pozicijas Jung
tinėse Valstijose. Sūrių eksporto lyderis 
“Rokiškio sūris”, pernai į JAV išvežęs apie 
11 000 tonų sūrių, šįmet ketina padidinti 
eksportą iki 13-14 000 tonų.

Rokiškio įmonė, lig šiol į JAV eksporta
vusi per tarpininkus iš Olandijos, dabar su 
JAV klientais pradėjo prekiauti tiesiogiai 
“Prekyba su tiesioginiais pirkėjais gerokai 
išskaido riziką, taipelningiau - dalį pridėtinės 
vertės, kuri anksčiau atitekdavo tarpininkui, 
pasiima mūsų įmonė. Be to, atsirado dides
nės galimybės išplėsti siūlomų produktų asor
timentą”, - teigė “Rokiškio sūrio” vienas 
direktorių Darius Norkus. Tiesa, atsisakius 
tarpininko paslaugų, reikia daugiau apyvar
tos lėšų - rokiškėnai dabar patys turi rū
pintis sandėliavimo, muitų išlaidomis, 
transportavimu, todėl pinigus už JAV par
duotus sūrius bendrovė dabar gauna gauna 
keliais mėnesiais vėliau nei pernai

Antroje vietoje pagal sūrių eksportą į 
JAV esantis “Žemaitijos pienas”, pasak ben
drovės direktoriaus pavaduotojo Romuso 
Jarulaičio, dalį produkcijos į JAV irgi veža 
tiesiogiai RJarulaičio teigimu, pernai “Že
maitijos pienas” į JAV eksportavo beveik 
4 000 tonų sūrių, šįmet tikimasi padidinti 
eksportą iki 5 000 tonų. “Žemaitijos pie
nas” ir “Rokiškio sūris” JAV daugiausia par
duoda “Parmesan” tipo kietuosius sūrius, 
kurie skirti tarpiniam vartojimui - picoms, 
kitiems gaminiams paskaninti

Tbo tarpu šiemet nedideliais kiekiais į 
JAV sūrius eksportuoti pradėjusi Vilkyškių 
pieninė siekia pateikti produkciją galuti
niams vartotojams. “Jau pardavėme bando
muosius kiekius - rezultatai puikūs. Parduo
dame europinių standartų “Tdsiter”, “Gou
da ” tipo sūrius su lietuviškais pavadinimais 
“Tilžiukas”, “Tilžės”, “Olandų”, “Kuršiu- 
kas”, kurie amerikiečiams yru patrauklūs”, - 
sakė Vilkyškių pieninės prekybos ir marke

Linksmybėms - triaukštis laivas
Kaune vieną vakarą duris atvėrė prie 

dešiniosios Nemuno krantinės prisi
švartavęs pramogų laivas “Medusa”. Ben
drovei “Pramogų planeta” priklausantis 
laivas yra didžiausias ne tik Lietuvoje, bet 
ir Baltijos šalyse pramogų fabrikas ant 
vandens. Trijuose aukštuose yra įrengtas 
diskotekų centras, restoranas, dvi banketų 
salės, o viršutiniame denyje - lauko kavinė 
po atviru dangumi.

Laive, kurio įrengimas kainavo apie 2 
mln. litų, yra 300 sėdimų vietų, naudingas 
plotas - apie 800 kv. m. Įrengti pramogų 
laivą 1999 m. pradėjo libaniečių įsteigta 
bendrovė “Sarab”. Laivas turėjo vadintis 
“Finikija”, o jo vieta buvo numatyta prie 

tingo direktorius Arvydas Lipskis. Metų 
pabaigoje pieninė tikisi kas mėnesį į JAV 
išvežti apie 35 tonas sūrių. “Pasauliniu 
mastu mūsų pieninė yra labai maža įmonė, 
todėl pradžioje apsiribojame eksportu tik į 
Ilinojaus valstiją, tiksliau - įjos sostinę Čika
gą, turinčią 8 mln. gyventojų. Dabar baigia
me derėtis su didžiausiu Ilinojaus prekybos 
tinklu “Dominicks”, deramės su “Jewel” bei 
kitais tinklais”, - kalbėjo ALipskis.

Lietuviškų sūrių kaina - vienas svar
biausių veiksnių, leidžiančių Lietuvos 
įmonėms veržtis į JAV rinką. JAV Žemės 
Ūkio Departamento duomenimis, pernai 
importuoti lietuviški sūriai vidutiniškai 
kainavo 2.55 dolerio (10.1 Lt) už kilogramą.

lūo tarpu itališkų sūrių kilogramo kai
na siekė net 5.55 dolerio (21.9 Lt), 
prancūziškų - 4.8 dolerio (18.9 Lt), 
olandiškų - 3.67 dolerio (14.5 Lt).

Marius Deksnys, “La-.” 
♦ ♦ ♦

Vis didėjantis lietuviškų sūrių eksportas 
į JAV ima kelti sumaištį Jungtinių Valstijų 
pieno rinkoje. Specializuotoje JAV spau
doje jau reiškiamas pasipiktinimas Lietu
vos pienininkų invazija. “Cheese Reporter” 
leidinyje neseniai pasirodė publikacija 
“Goja” iš Lietuvos - Jungtinių Valstijų 
pieno importo problemų simbolis”, kurios 
autorius leidinio redaktorius Dick Groves 
teigia, jog Lietuvos sūrių populiarumą 
lemia kaina, ir abejoja lietuviškų pieno 
produktų importo legalumu.

Kaip skelbta, pagal sūrių importą į JAV 
Lietuva įsitvirtino net ketvirtojoje vietoje 
po tokių šalių kaip Naujoji Zelandija, Italija 
ir Prancūzija. Šis faktas stebina straipsnio 
autorių amerikietį, nes 1991 m. visiškai 
neimportavę sūrių į JAV, pernai lietuviai 
sugebėjo jų įvežti net 13 550 tonų ir užėmė 
beveik 7% importinių sūrių rinkos JAV. 
Daroma prielaida, jog tai nulėmė maža 
lietuviškų “Gojos” sūrių kaina, kuri, 
straipsnio autoriaus teigimu, siekia 1.16 
dolerio (4.58 Lt) už svarą ir yra gerokai 
mažesnė už konkurentų.

“Tai melas - mes už “Gojos” sūrių svarą 
JAVrinkoje gauname 1.74 dolerio (6.87Lt). 
Jungtinių Valstijų parduotuvėse iš skirtingų 
šalių, taip pat ir iš Lietuvos, importuotų 
“Gojos” sūrių kaina skiriasi iki 10%, ne 
daugiau”, - atkirto bendrovės “Rokiškio 
sūris” direktorius Antanas Thimpa.

JAV Žemės Ūkio Departamento duo
menys rodo, jog lietuviškų sūrių vidutinė 
kaina išties yra bemaž 2 kartus mažesnė 
nei itališkų ar prancūziškų, bet taip yra 
todėl jog dalį Prancūzijos ir Italijos eks
porto sudaro itin brangių rūšių sūriai su 
kuriais “Goja” išvis nekonkuruoja.

“Rokiškio sūrio” vadovas kreipėsi į 
Užsienio reikalų bei Finansų ministerijas, 
tvirtindamas, jog tokio pobūdžio rašinys 
JAV spaudoje yra labai pavojingas visam 
Lietuvos eksportui. Anot ATrumpos, tai 
- Lietuvos eksportuotojų konkurentų 
užsakyta publikacija.

Marius Deksnys, “Lar.”

naujojo M.K.Čiurlionio tilto. Į objekto sta
tybą investavus apie 1 mln. litų, Libano 
piliečiams teko palikti Lietuvą, nes jie buvo 
įtariami ryšiais su tarptautiniu terorizmu.

Be šeimininko likęs laivas buvo api
plėštas. Atnaujinti jį pernai ėmėsi bendrovė 
“Pramogų planeta”. Naujieji šeimininkai iš
rinko laivui naują vardą, pakeitė jo nuola
tinės veiklos vietą. Į “Medusa” patenkama 
dviem tilteliais nuo Karaliaus Mindaugo 
krantinės. Savininkams teko iš savivaldybės 
išsinuomoti 4 metrus krantinės, už kiekvie
ną jos metrą mokant 500 litų. Laivas su
jungtas su visomis miesto komunikacijo
mis, įrengta šildymo sistema.

Vida Savičiūnaitė, “Lx.”
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Hindis kampelis
Mieli mano kampelio svečiai, ’

Pernai rašiau apie pavardes ir pravardes ir. nebaigus serijos, >
išvažiavau į Lietuvą. O grįžus laikas pralėkė kaip žaibas. Tai įm,; J 
dabar bandysiu baigti, ką buvau numačiusi. Taigi - IT mūJELi__ J^SB

Paskolinti vardai
Naujose, daugiausia sovietmečio laikų, pravardėje sąmojaus nebe tiek 

daug, bet vieton jo pasirodo apsiskaitymas ir istorijos, ir politikos žinios. Todėl, 
išgirdus kalbant apie kokį žmogų, gali pagalvoti, kad tai tikra pavardė. Bet 
nebūtinai!

Nemažai pravardžių yra paimtų iš literatūros : Buratinas (ilgos nosies, 
mažo ūgio - iš ATolstojaus pasakos); Vingis (tinginys, apsileidėlis - iš Žemaitės 
apsakymo “Marti”). Jokimu vadinamas žmogus, tikra pavarde Žaklokas (pagal 
komedijos “Žaldokynė” personažą). Pagal tą pačią komediją ŽaZdofco pravardė 
duota tinginiui, girtuokliui, apsimetėliui. Niekuo dėtas Čepauskas pravar
džiuojamas Čiapajevu (Ogų ūsų, aukšto ūgio rėksnys, bolševikų karvedys, daugelio 
anekdotų herojus)

Cvirka taip vadinamas todėl, kad jo vardas Petras (pagal rašytoją Petrą 
Cvirką); Antanas pavadintas Bimba (pagal Amerikos lietuvių veikėją Antaną 
Bimbą), o vargšas Adolfas, aišku, gavo Hitlerio pravardę. Thčiau kitose vietovėse 
Hitleriu vadino kolūkio direktorių arba šiaip piktą, žiaurų žmogų, o net ir tokį, 
kuris nešiojo vokišką kepurę.

Lietuvos istorijos ir politikos asmenybės irgi nebuvo užmirštos. Šemeta 
(neturtėlis, bet sakydavosi esąs turtingas kaip Šiaulėnų bažnyčios fundatorius 
Šenriota); Voldemaras (mažo ūgio, šnekus); Zubovas (poniškos išvaizdos, kaip gra
fas Zubovas); Sumauskas (storapilvis, kaip kom. Partijos veikėjas M.Šumauskas).

Kai kurios pravardės atkeliavo iš meno ir kultūros pasaulio. Štrausas (mėgs- 
ta groti valsus); Virgis arba Laimonas (žmogus Noreikos pavarde. Ir priešingai, 
žmogus, vardu Laimonas, pravardžiuojamas Noreika, o kai kur taip vadinamas ir 
toks, kuris pasigėręs rėkauja, “dainuoja”). Fišeris (gerai žaidžia šachmatais - 
aliuzija j amerikietį šachmatininką B.Fišerį.)

Sveikiname sugrįžusį “Aliutės kampelį”, kurio su nekantrumu laukė MP 
skaitytojai. Red.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Ii REDAKCIJOJ PAŠTO
Gerb. Redakcija,

Malonėkite pratęsti MP prenumeratą, 
nes tai labiausiai laukiamas laikraštis Lie
tuvoje, j kurią sugrįžtu už poros savaičių. 
Prižadu, kad sekantis mano straipsnis 
nebus iš minorinės gaidos.

Danutė M.Baltutienė

Gerb. Redaktore,
Prašau atitaisyti mano padarytą klaidą 

a.a. Rasos Vaitiekūnaitės-Ramanauskienės 
atminimui skirtų aukų “Vietoje gėlių” są
raše. Aš parašiau VJalackienė, o turi būti: 
V.Talackienė aukojo $10. Ačiū iš anksto. 
Su geriausiais linkėjimais. A.Vyšniauskienė

♦ ♦ ♦

Aa. Rasos Vaitiekūnaitės-Ramanaus
kienės atminimui vietoje gėlių aukojo Algis 
Kairaitis (Melb.) $50. A.V

Gerb. Redakcija,
Siunčiu auką laikraščiui. Laikraštis 

labai įdomus ir kas savaitę jo laukiu.
Donata Bajalienė, Newcastle

Gerb. Redaktore,
Didžiojoje savaitėje prieš šv. Velykų 

šventes, sunkios laužymo mašinos suva
žiavo į Lietuvių Namų kiemą, 128 Douro 
St. Nth. Geelong ir per keletą dienų liko 
tik molio dirvonas. Anei žymelės, kad ka
daise čia buvo Geelongo lietuvių pasidi
džiavimo namai ir kultūros veiklos centras. 
Kaip tame Baranausko “Anykščių šilelyje” 
-... viskas prapuolė, tik ant sklypo pliko 
keletas sudaužytų plytų beliko, o ant 
gretimo sklypo J. Gailiaus sodinti medeliai, 
nors ir apkarpyti, bet vis tiek paliko... Tbo 
ir baigsiu su geriausiais linkėjimais,

Juozas Gailius

Gerb. Redaktore,
Perskaičiau Antano Laukaičio straipsnį 

“Kas - kur - kaip?” (“Mūsų Pastogė” Nr. 
13). Jis rašo: “gal gali kas nors man paaiš
kinti kodėl?”

Aš esu sporto klubo “Kovas” ir Aus
tralijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Są
jungos garbės narys, klubo “Kovas” steigia
mojo susirinkimo dalyvis, ištisą eilę metų 
dirbau “Kovo” Valdyboje. Nuo Klubo įsi- 
steigimo reprezentavau “Kovą” stalo ir 
lauko tenise, krepšinyje, tinklinyje, slidi
nėjime ir golfe, o dabar reprezentuoju 
sporto klubą “Kovas” golfe ir todėl manau, 
kad turiu teisę pasakyti savo nuomonę ir 
atsakyti į Antano klausimą “kodėl?”

Kada sporto klubai pakeitė ALFAS 
konstituciją, jog mūsų sporto švenčių metu 
krepšinio komandoje gali žaisti net penki 
svetimtaučiai, tada buvo padaryta didžiau
sia klaida. Tas Statuto pakeitimas išstūmė 
daug lietuvių krepšininkų iš lietuvių spor
to klubų. Kai kuriuose lietuvių sporto 
klubuose žaidė svetimtaučiai, o lietuviukai 
sėdėjo ant atsarginių suok) tol, kol jiems 
nusibodo ir iš klubo pasitraukė. O dabar 
verkšlenama, kad trūksta žaidėjų. Išeivijoje 
lietuvių sporto klubus išlaiko lietuvių 
bendruomenė. Ji aukoja pinigus sportinin
kų uniformoms, salių nuomavimui ir ki
toms išlaidoms, ir dėl to lietuvių bendruo
menė nori, kad sporto šventėse žaistų 
lietuviai bei lietuvių kilmės sportininkai.

Aš nustebau, kada Antanas palygino 
lietuvių tautines grupes, būtent tautinius 
šokius, chorus, su sporto klubais. Šios or
ganizacijos išeivijoje turi visai kitą paskirtį, 
t y. lietuvių kultūros tęstinumą išeivijoje. 
Jeigu keletas svetimtaučių įsijungia į šias 
organizacijas, tai jie šoka lietuviškus šo
kius, dainuoją lietuviškas dainas lietuviš
kai. Jeigu kada nors'chorai nebedainuotų 
lietuvių kalba lietuviškas dainas, tokie 
chorai lietuvių bendruomenei būtų bever
čiai, nereikalingi.

Baigdamas noriu paklausti Antaną 
kodėl(???) jis pradėjo pūsti į svetimą dūdą. 
Eilę metų Antanas visada kovojo už lietu
vybę, jo dukros puikiai kalba lietuviškai, 
jis nepavargdamas kovojo už lietuvių kalbos 
išlaikymą sporto klubuose. Tiirbūt nėra kito 
tokio žmogaus Australijoje, kuris būtų tiek 
nusipelnęs sporto veikloje. Aš jaučiu didelę 
pagarbą Antanui Laukaičiui už jo pasišven
timą lietuvių sportui, bet niekada nesutiksiu 
su jo nuomone, kad už lietuviškus sporto 
klubus žaistų penki svetimtaučiai. Tai būtų 
mūsų sporto klubų pražūtis ir mūsų sporto 
šventės tikrai greitai pasibaigtų.

Aš sveikinu dabartinę ALFAS Valdybą 
ir sporto klubus, kad jie laiku atsibudo.

Vincas Binkis

Gerb. Redaktore,
Atsakymas į p. Laukaičio klausimą 

“Mūsų Pastogėje” Nr. 13 (2777). .
Negalima lyginti sporto komandos su 

chorais, tautinių šokių grupėmis ar skau
tais, nes nei šokėjai, nei skautai varžybose 
nedalyvauja.

Kas liečia krepšinio komandas, kaip p. 
Laukaitis mini (pagal sporto švenčių 
Statutą) komandą gali sudaryti 5 asmenys 
nelietuviai, jeigu yra pora lietuvių. Tai buvo 
padaryta tam, kad esant lietuvių sporti
ninkų trūkumui, mažesni klubai galėtų 
sudaryti komadą. Kai kurie klubai atsiveža 
žaidėjų tiek, kiek turi ir dar “pasiskolina” 
žaidėjus iš kitų klubų, kad sudarytų ko
mandą. Kiek aš žinau, lietuvių golfminkų 
dar netrūksta.

Per sporto šventes Melbourne ir Gee- 
longe, Geelongo “Vytis” turėjo gana daug 
jaunių komandų, kuriose žaidė daug sve
timtaučių, kaip jiems ir būdavo teisėta. 
Tačiau, kodėl šios komados neatvyko į 
Sydnėjaus ar į Canberros sprto šventes? 
Manau tai visai aišku. Svetimtaučių vaikų 
tėvams nėra taip svarbu išleisti pinigus, 
panaudoti brangų atostogų laiką vykti kur 
nors toli į Lietuvių Sporto Šventę.

Sporto klubą skaldo ne tokie “pa
triotai”, bet tie asmenys, kurie nepriima 
daugumos valios, taip sakant “nepatenkinti 
pasiima savo žaislus ir išeina”.

O kalbant apie “patriotus”, kas tai yra 
patriotas? Pagal lietuvišką tarptautinį 
žodyną, tai yra “žodis, reiškiantis - tautietis, 
tėvynainis, žmogus, atsidavęs savo tautai, 
tėvynei, pasiryžęs savo interesus paaukoti 
jos labui”. Iki šiol, kiek aš suprantu, esame 
Australijos lietuviai, o ne Lietuvos australai.

Su pagarba,
Nita Wallis

Prašo paramos
Neturtinga šeima iš Lietuvos kreipiasi 

į tėvynainius pagalbos. Šeima augina dvi 4 
metukų dukrytęs-dvynukes.

Mergytės serga alerginiu rinitu, 
atopiniu dermatitu, egzemine bronchine 
astma.

Gal atsirastų šeimų ar asmenų, kurie 
suprastų ir galėtų palengvinti mūsų 
sunkią dalią.

Gal atsirastų galinčių paremti mūsų 
šeimą, o labiausiai mūsų nuostabias 
dukrytes.

Mūsų adresas:
Rasa Gricienė,
Vilniaus 13A - 39,
LT-5420 Kuršėnai,
Šiaulių rajonas,
Lithuania

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Rytą, vakare ir per pietas, 
Punšui nebėra ant stalo vietos, 
Dulkė žymus gyvulių globėjas, 
Skaniai pavalgo ant grindų pasidėjęs, 
Tik viena dienelė šio vargo beliko, 
Įtari jau grįžti šuns savuifaikai!

O naktimis jie lyg susitarę, 
Patogų poilsį sau susidarė: 
Šunelis sapnuoja Pijušo lovoj, 
Dulkė pasiklojęs sau gūnią palovėj. 
Ši naktis gal bus paskutinė, 
Jie abu balda kaimynų grįžime!

Taip saldžiai sumigę be galo, 
Net ir nežino, ką jie taip sapnavo, 
Ir užgirdo jie garsų “Honk” signalą, 
Tai Pinto ponai namo parvažiavo! 
Šunelis išgirdęs taip brangią sireną, 
Šovė per langą su stiklais ir su rėmais!

Kaimynėlių mieliausiam šuneliui: 
“Sudie Pluto!” mojuoja Dulkelė. 
Pijušėlis žvėrelių globėjas, 
Taip “draugiško” šuns neregėjęs. 
Kaimynėliai net neklausė, kaip brangu
Bus įdėjimas visai naujo lango?
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Kavos gėrimas
Po karo gyvendami Vokietijoje iš ame

rikiečių vienokiu ar kitokiu būdu gauda
vome geros pupelių kavos ir ji mūsų tarpe 
buvo didelis skanėstas. Kai buvau ameri
kiečių lietuviškosios inžinerijos kuopos vy
riausiu virtuvės aprūpinimo ir maisto ser
žantu, pupelių kavos gaudavome labai 
daug, tačiau šviežių vaisių ir daržovių, ar 
kitų konservuotų dalykų, gaudavome ma
žai Pokarinėje Vokietijoje vokiečiai geros 
kavos negaudavo, o ją jie mėgdavo. Už gerą 
kavą pas ūkininkus galėdavai gauti įvai
riausių šviežių dalykų. Tad įsidėję į virtuvei 
priklausiančią mašiną kelis maišus kavos, 
važiuodavom į kaimus, o iš ten grįždavom 
pilni visokiausių ūkinių gėrybių, kurios 
pagerindavo kuopos konservuotą maistą.

Atvykę į Australiją pradžioje, ypač 
provincijoje, kur daugiausia atlikome savo 
kontraktus, geros kavos beveik visai ne
matėme, nes australų pagrindinis gėrimas 
buvo arbata - “cup of tea”, ar tai su pienu, 
ar tai pati viena ir stipri. O jeigu australas 
pamatydavo, kad mes ne į tokią stiprią 
arbatą įmesdavime citrinos gabalėlį arba 
šaukštelį medaus ar marmelado, tai jie tik 
smarkiai juokdavosi sakydami, kad mes ku
kū (gadiname gerą arbatą).

Pradžioje net ir miestuose kava būdavo 
su cikorija, juodos duonos nebuvo, o dešrų, 
sūrių ar kitų mėgstamų europietiškų ska
nėstų visai nebuvo. Tačiau metai po metų 
vis daugiau ir daugiau į Australiją atvyk
davo naujųjų emigrantų ir gyvenimas pa
mažu pradėjo keistis. Atsirado įvairiausių 
duonos, sūrio, mėsos ir kitų gaminių, o ir 
pats gyvenimas pasikeitė. Pamažu ir kava, 
žinoma, geroji kava, pradėjo labai konkuruo
ti su arbatos gėrimu ir šiandien, ko gero 
ypač rytais, žmonės daugiau geria kavą.

Pagal istoriją, kava pirmiausiai atsirado 
Arabijoje apie XIII a. Vienas arabų mullah

kur - kaip?
pastebėjo, kad jo ganomos ožkos, prisiėdę 
jaunų lapų iš ten esančių uogų, pasidary
davo labai gyvos, judrios ir smarkiai bė
giodavo po ten esančias kalnuotas vietoves. 
Jis tai pasakė ir parodė vienuoliams, kurie 
patys pradėjo kavą vartoti, kad neužmigtų 
per vakarines pamaldas. Tai buvo pradžia 
mūsų dabartinės kavos. Ji labai greitai 
paplito po Persiją, Turkiją, Arabiją ir kitur.

1647 m kava atkeliavo į Europą, o pirmie
ji kavos namai buvo Venecijoje. Kava musul
monų pasaulyje pasidarė populiaresnė net už 
jų maldos namus - mečetes. Šventojoje 
Mekoje 1511 m kavos namai buvo uždrausti 
1534 m ir Cairo buvo tas pats padaryta, o 
Europoje kava pasidarė tokia populiari, kad 
1675 m Čarlis II Anglijoje uždarė net 3000 
kavos namų. Vėliau, Prancūzijos karalius 
Liudvikas XIV supažindino naująjį pasaulį su 
moderniu kavos gėrimu ir Europoje kava 
tapo populiariausiu gėrimu.

Neseniai Europą pasiekė naujausia iš 
Amerikos atėjusi mada - tai kavos barat 
Amerikoje yra net 300 įvairiausių sirupų 
kavai pasaldintų tačiau Europoje viso to 
yra žymiai mažiau. Didžiausi kavos, ypač 
“Arabikos” rūšies tiekėjai yra Brazilija, 
Kolumbija, Meksika ir Centrinė Amerika.

Pagal kavos suvartojimą, Švedija pasau
lyje užima antrąją vietą. Švedai kavą geria 
visą laiką ir daug kur ji pakeitė naminę 
degtinę. Amerikiečiai yra vieni iš daugiau
siai išgeriančių kavos. Jie geria ją ne tokią 
stiprią kaip Europoje, dažniausiai su 
grietine arba lediniu vandeniu. Turkijoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Graikijoje kava 
verdama mažame žalvariniame indelyje. 
Pasaulyje yra daug įvairiausių kavos virimo 
ir gėrimo būdų. Dabar gi švedai, atvykę iš 
Lietuvos, kavą geria labai stiprią, įbėrę į 
puodelį maždaug 1/4 kavos ir ją užpylę 
verdančiu vandeniu, ir be pieno.

Pasaulio įdomybės
▼ Archeologai Bsru valstybėje surado 

labai įdomių įrodymų, kad monumentalioji 
architektūra, jos struktūros atsirado Nauja
jame Pasaulyje prieš 5000-3500 metų, 

maždąųg toje pačioje gadynėje, kadsę- 
Egjpte buvo pastatytos didžiosios pirami-' “ 
dės. Mesopotamijoje tada jau klestėjo 
atskiri miestai - valstybės. Ten buvo laip
tuotos piramidės, daugiau kaip 10 aukštų 
V formos šventyklos, plačios aikštės, ap
suptos gyvenamųjų namų. Šie statiniai buvo 
rasti slėniuose pagal upes, kurios nuo An- 
dų kalnų bėga į Ramųjį vandenyną išilgai 
Peru. Šios vietovės yra tūkstančius metų 
senesnės negu radiniai Centrinėje Ameri
koje, kuri buvo laikoma Vakarų pusrutulio 
civilizacijos lopšiu. Tragedija tame, kad senų
jų Andų gyventojų kultūra niekada nepasiekė 
Mesopotamijos ir Egipto aukštumų. Jų 
palikuonys, įskaitant ir inkus, 3000 metų 
vėliau nesukūrė savo rašto, tačiau jie savo 
sugebėjimais kūrė dideles struktūras, meno 
kūrinius ir turėjo planingas bendruomenes. 
Pradžioje tauta gyveno prie jūros ir pra
gyveno iš jūros gėrybių. Vėliau žmonės per
sikėlė į Andų aukštumas, drėkino žemę, 
sukūrė gerą ekonomiką ir gaudavo puikius 
vaisius. Jau tada jie dėvėjo medvilninius 
rūbus, apsisaugodami nuo šaltokų orų. 
Kodėl šios tautos išnyko, pilnai paaiškinti 
negalima, tačiau iškasenose rasta labai 
gražių meno kūrinių, skulptūrų ir suakme
nėjusių gyvūnų, sėklų ir augalų.

▼ Anglijos istorikų teigimu, pirmasis 
pasaulyje atvirukas buvo išsiųstas 1840 m. 
Londone. Tai yra 20 metų anksčiau negu 
teigia Vokietija, Austrija ar Amerika, ku
rios pretenduoja į pirmojo atviruko tėvynės 
kraštą. Pašto istorikas E.Proud nustatė, kad 
Viktorijos laikų ekscentrikas T.Hook nu
piešė ir išsiuntė atviruką su karikatūra sau 
pačiam tais metais, kai Anglijoje buvo 
išleistas pašto ženklas “Penny Black” ir 
įvesta pirmoji pasaulyje mokamų pašto 
paslaugų sistema. Šio pirmojo atviruko 
vertė dabar yra 28,490 dolerių ir jis yra 
siūlomas filatelistų pardavimo rinkoje.

▼ Artimuosiuose Rytuose ypač yra 
mėgiami saldumynai, kuriuos mėgsta dideli 
ir maži, vyrai ir moterys. Tose valstybėse 
labai vertinamas medus, o jo gydomosios 
savybės aprašytos net šventajame Korane. 
Statistikos duomenimis, Saudi Arabijoje 
vidutinė šeima per mėnesį sunaudoja apie 

600 gramų medaus. TUo pasinaudodamas 
ir dabarvadinamas “Tarptautinis teroristas 
nr. 1- Osama bin Laden” jau anksčiau nau
dojo medų ir tai yra vienas iš jo pagrindinių 
pajamų šaltinių. Medaus spalva ir jo sudėtis 
leido slėpti tirštoje masėje kontraban
dinius daiktus, narkotikus ir net ginklus, 
kai muitinės tarnautojai nesigilindavo, kas 
tose medaus statinėse yra.

▼ Mūsų tarpe yra nemažai žemaičių, 
o kad jie nepamirštų savo kalbos, pateiksiu 
kelis žemaitiškus anekdotus:

Žemaitis meškeriuo. Nieks nekimb. 
“Švėnts Ontuona, - sako žemaitis, pėrmę 
žovį pagauso tavėj”. Tik spiejė pasakytė, 
pagava dėdėliausį šapalą, “špygą tavėj, 
švėnts Ontuona, vo na žovį”, - pagaila 
žmogėHou laimėkė. Žovis tik sospordiejė, 
įkrėta į vondenį ė nuplaukė. - “Nė, švėnts 
Ontuona, a ni juoką nasopronti”, - 
nusispjovė žemaitis.

Pati davė dešimt litų ir liepo nuvežti 
ožką pas ožį. Vesdams per kaimą ožką 
senis suteka draugą, nuėjė į traktierių ėr 
pragierė vėsus pinigus. Vakarė parslinka 
nomei, ožkuos nonuvedės, prirėša gyvulį 
tvarte ėr nuejė gpltė. Naktį ožka tompies, 
tompies unt trumpa prirėšėma ė pasė- 
tėmpė nagyvaa. Vėsą dėiną pati ūdėja tie- 
va, vakarė tas naiškentės paseėmie patalus 
ė nuėję goltė unt šeiną. Naktėis vėdorie 
atlėk pati:

- A nesi, ropūžė į truobą goltė. Ožką 
nukonkėna, nuori, kad ėr aš nuspruogčiau.

▼ Kaip gerai žinom, eilinių aus
tralų pagrindinis ir mėgstamiausias dalykas 
yra sportas, ypač arklių lenktynės, futbolas 
ir visa kita, neatmetant ir alaus gėrimo, nes 
pasaulyje jie yra vieni iš daugiausiai išge
riančių alaus. Bet dabar jaunesnioji karta, 
moterys ir atvykę gyventi naujieji ateiviai 
labiau mėgsta vyną.

▼ Neįtikėtina, kad australai net eilėje 
stovėjo, kad patektų į biblioteką, kur buvo 
eksponuojamos senos knygos (pasaulio 
didžiųjų bibliotekų brangenybės), A Einš
teino rankraščiai, Beethoveno ir Mozarto 
gaidų sąsiuviniai ir kt. Prie bibliotekos 
stovėjo eilės žmonių, tad organizatoriai tu
rėjo pratęsti darbo valandas iki vidurnakčio.

Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradfiaMP Nr 1 (2001)

“Vienas peilio nusprūdimas ir mano 
duktė praras regėjimą vienoje akyje,”- 
klausinėjo mama gydytoją.

“Mes negalim tiek rizikuoti,” - purtė 
galvą tėvas.

“Kartais turim rizikuoti,” -nugirdau 
daktarą sakant

“Gelbėkit mane...” - sušnibždėjau, nu- 
alpdama.

Gavęs tėvų sutikimą, daktaras padarė 
operaciją ir, dėka jo sumanumo, sutinimas 
sumažėjo. Po poros dienų pasijutau geriau. 
Po to visi laive mane pažinojo kaip mergaitę 
su užrišta akinu.

Vieną vakarą (puškelyje Indijos vande
nyno) ilsėjausis ant denio, kai išgirdau 
šauksmą: “Žmogus iššoko į jūrą... Žmogus 
iššoko į jūrą...”

Kapitonas tuojau sustabdė laivą ir 
nuleido gelbėjimosi laivelius. Visą naktį 
jūreiviai ieškojo, apšviesdami vandenyną 
šviesomis, bet nieko nerado. Žmogus jau 
buvo nuskendęs.

Sekantį rytą dar per miegą pajutau 
Genę mane žadinant “Atsibusk.. Tiriu tau 
kai ką papasakoti...”

“Ko tu nori? Palik mane ramybėje,”- 
sumurmėjau, stumdama ją šalia

“Aš sužinojau, kas tas vyras buvo, kuris 
vakar nusižudė,” - ji vėl pakuteno mano 
padus.

“Eik šalin, Gene. Man neįdomūs tavo 
pletkai.”

“Ne, tau bus įdomu...”- nesiliovė ji,
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sėsdama ant mano gulto.
“Ale, atsibusk...Klausyk... Benius man 

ką tik sakė, kad tas vyrukas buvo jaunas 
ruselis, mirtinai įsimylėjęs į estaitę. Bet kai 
paprašė jos tėvų palaiminimo, jie atrėžė 
jam, kad savo dukters niekada neleis tekėti 
už ruso.

“Tikrai... Ar taip ir buvo? Kaip liūd
na...” - nenorėjau tikėti, trindama akis.

“Aš žinau, Ale. Bet pagalvok, kaip 
karštai jis turėjo ją mylėti, kad geriau pasi
rinko mirti, negu gyventi be jos. Kaip Ro
meo ir Džiuljeta,” - vaikiškai sukikeno ji

Pamažu mūsų ilga kelionė per tolimus 
vandenynus artėjo prie galo. Mūsų laivas 
sustojo Fremantle uoste pasikrauti dau
giau maisto.

“Mes jau Australijoje-”- sušuko kažkas.
“Bet čia dar ne mūsų kelionės galas. 

Tirėsim dar plaukti keletą dienų ilgiau, kol 
pasieksim Melbourne,” - atsakė jam kitas, 
eidamas pro šalį.

Ir taip mūsų kelionė tęsėsi, kol vieną 
popietę pradėjo suptis laivas.

“Mes {plaukiam į Port Phillip įlanką, ”- 
išgirdom per garsiakalbį kapitoną.

Jau buvo prieblanda, kai mūsų laivas 
priplaukė prie Port Melbourne krantinės. 
Ten, apačioje, išgirdau vyrus šaukiant 
lietuviškai: “Ateikit, mergaitės... Mes 
norim su jumis pasikalbėti...”

“Kodėl jūs negalit užlipti pas mus ant 
laivo?” - Genė greitai jiems atsakė, 
mojuodama rankomis.

“Mes ateitume, jeigu mums leistų. Bet 
jie net neprileidžia prie liepto.”

“Palaukit.. Žiūrėk, Ale, ten aname gale 
yra jau nuleistas lieptas. Einam pamėginti 
anuo nulipti,”- Genei niekada netrūko gerų 
idėjų

Ir taip, vogčiomis prahndę pro jūreivius, 
mes atsidūrėm ant krantinės.

Šie lietuviai buvo atvežti pirmu trans
portu ir jau gyveno Melbourne. Jie visi 
turėjo darbus ir džiaugėsi Australijos 
gyvenimu. Mes dar būtume ilgai ten su jais 
kabėję, jei vienas iš jūrininkų nebūtų mūsų 
pastebėjęs. Nieko nelaukęs, jis aprėkė mus 
ir liepė tuojau grįžti atgal į laivą.

Lipant atgal Genė pasileido į ašaras.
“O, Ale. Aš jaučiuosi lyg būčiau kokia 

nusikaltėlė. Negaliu sulaukti tos dienos, 
kada aš galėsiu daryti ką noriu ir eiti kur 
noriu. Šitas jūrininkas su mumis pasielgė 
kaip su šiukšlėmis. Man jau nusibodo jų 
šiurkštus elgesys.”

“Žinau... Suprantu... Man irgi jau 
užteko to. Reikia tikėtis, kad ateis ta diena, 
kai pasaulis pradės elgtis su mumis kaip su 
pilnateisiais žmonėmis.”

Sekantį rytą per miegą išgirdau laivo 
sireną. Thi buvo dvidešimt devintas kartas, 
nuo tada, kai palikom Europos krantus. 
Pusiau apsimiegojus nubraukiau plaukus 
nuo veido ir, apsisukus ant antro šono, vėl 
pradėjau snūduriuoti.

Bet triukšmas kajutėje vis didėjo. 
Girdėjau vaikus verkiant, atidarant ir 
uždarant medines dėžes ir moteris barantis 
tarp savęs.

Staiga atsiminiau, kad šiandien yra 
ypatinga diena, nes po mėnesio kelionės 
per jūras ir vandenyną, jau galėsim išlipti 
ant Australuos kranto. Mano širdis pradėjo 
plakti B džiaugsmo.

Atsisėdus gulte stebėjau moteris, laks
tant į visas puses. Kitos naršėsi po medines 
dėžes, ieškodamos ką nors geresnio 
apsivilkti. Mes visi norėjome atrodyti kuo 
gražiau išlipdami ant žemyno, kuris mums 
ir mūsų vaikams žadėjo saugią ateitį.

Bsr praviras duris vyrai įsakinėjo savo 
žmonoms.

“Brangioji, paduok man švarius 
baltinius.”

“Jei negali uždaryti skrynios, paprašyk 
ko nors ant jos atsisėsti.”

“Čia mano nešvarūs drabužiai. Įkišk į 
dėžę.”

Man buvo lengva apsispręsti ką apsi
vilkti, nes turėjau tik palaidinę ir sijoną, 
kuriuos mama persiuvo iš dviejų senų 
suknelių gautų Ė Raudonojo Kryžiaus.

Apsirengus išėjau pasižiūrėti, kas darosi 
ant denio. Buvo žiema, vidurys birželio 
(1949 m.). Oras buvo šaltas, tyras ir be 
debesėlio danguje. Ant vandens matėsi tik 
mažos bangelės, pūstelėjus silpnam pietų 
vėjeliui

Nuėjau iki liepto, bet manęs neišleido. 
Ten pajutau šaltį.

“Dar ne laikas,” - pastojo kelią jūri
ninkas.

Nusiminus, sekdama stiprų keptų la
šinių ir kavos kvapą, pasukau į laivo 
valgyklą. Ten jau davė pusryčius. Aš jaučiau 
įtampą ir gerklėje atsirado lyg kamuolys. 
Pamačius riebius lašinius, nusisukau nuo 
jų pasiimdama iš storo, linksmo jūrininko 
apteptą duonos riekutę su puoduku kavos. 
Jis kažką man pasakė angliškai, bet jo 
nesupratus, jam tik nusišypsojau.
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In memoriam A+A Juozas Kvederavičius
1913.12.21 - 2002.04.05

A+A Albinas Giniūnas
1926.11.20 - 2002.03.27

Iškankintas mūsų bendruomenėje siau
čiančios vėžio ligos, šį pasaulj paliko mums 
visiems gerai pažįstamas ir mielas Albinas 
Giniūnas.

Albinas gimė-Vilkaviškio apskrityje. 
Tėvai valdė didelį 87 ha ūkį ir gyveno pa
siturinčiai. Albinas vos spėjo pabaigti 6 
skyrius, kai kartu su visa Lietuva atsidūrė 
po raudonųjų okupantų letena. Normalus 
gyvenimas pasibaigė. Tortingi ūkininkai 
pasidarė liaudies priešai - buožės. Giniūnai 
išvengė pirmosios deportacijos bangos. 
Artėjant iš rytų antrajai okupacijai, Albinas 
su kitais bendraminčiais įstojo į gen. Ple
chavičiaus organizuojamą Vietinę Rink
tinę. Dabar jau žinome, kad vokiečiai 
apgavo gen. Plechavičių ir jo vyrus. Vieton 
pažadų, kad šie vyrai bus panaudoti tik 
Lietuvoje, po mėnesio jie Vilniaus krašte 
ir kitur Lietuvoje buvo nuginkluoti. 84 
Vietinės Rinktinės vyrai buvo vokiečių 
sušaudyti “gėdos atpirkimui”. Gėda buvo 
tokia, kad gen. Plechavičius atsisakė per
duoti savo armiją vokiečiams. 'Ibos, kuriuos 
spėjo suimti, buvo apvilkti vokiškomis 
Luftwaffe uniformomis ir išvežti į Vokietiją 
darbams. Tai buvo vokiečių pažadai, kad 
jie nebus panaudoti už Lietuvos ribų.

Albinas - iki širdies gelmių lietuvis 
patriotas. Savo laisvalaikį jis pašventė 
Lietuvių Bendruomenei, kurioje buvo iž
dininkas, sekretorius, pirmininkas, Lietu
vių Katalikų Kultūros Draugijos pirmi
ninkas, Tautos Fondo sekretorius, Para
pijos Komiteto narys, Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus iždininkas. Už lietuvių 
bendruomenės ribų jis - NSW Pavergtų 
Thutų Taryboje, Jungtinio Baltų Komiteto 
pirmininkas, Keston Kolegijos atstovas 
Sydnėjuje ir, kaip pridera krašto piliečiui, 
Liberalų partijos aktyvus narys.

Balandžio 3 d. gedulingas mišias atlaikė 
svečias nrisijonierius kun. Hermanas Šul
cas. Velionį palydėti į amžinybę susirinko 
apie šimtas žmonių: lietuvių, australų, estų, 
latvių, slovėnų ir iš kitų bendruomenių, 
lietuvių bedruomenės vardu su velioniu 
atsisveikino dr. Ramutis Zakarevičius, kpt 
Michael Darby - Captive Nations vardu,

Albinas Giniūnas

Gvido Bagdanovičs - Joint Baltic Com- 
mitee vardu, Antanas Kramilius - Tautos 
Fondo, Katalikų Kultūros ir Parapijos 
komiteto vardu. Kaistą dengė mūsų tris
palvė. Giedojo dalis choro “Daina” cho
ristų, vargonais palydėjo A_Kramilius, kuris 
lietuviškai sugiedojo Liberą.

Po apeigų St. Joachim’s bažnyčioje, 
kurioje Giniūnai buvo reguliarūs lietuviškų 
pamaldų lankytojai, velionio palaikai buvo 
palydėti į Rookwood kapinių lietuvių 
sekciją. Ten Albinas jau buvo pasistatęs 
paminklą. Tai rūpestingo ūkininko sūnaus 
pavyzdys. Kapuose po maldų buvo sugie
dotas Tautos himnas.

Ilsėkis ramybėje, mielas drauge Albinai, 
mūsų bendruomenės stiprusis ramsti ir 
talkininke.

Liūdesyje liko žmoną Edna, dukra 
Donna ir sūnus Viktoras su šeimomis. Po 
laidotuvių Albino sūnus Viktoras padėkojo 
susirinkusiems į laidotuves ir pakvietė ge
dulingiems pietums į namus. AVK

Velionis Juozas buvo kilęs iš Seirijų 
valsčiaus, Dzūkijoje. Paskutinius 15 metų 
praleido Stanmore Nursing Home. 
Žinome, kad buvo paralyžuotas ir bet koks 
bendravimas su juo buvo labai sunkus. 
Laukiame atsiliepimų iš giminių Lietuvo
je, jeigu ten kas atsiras.

Iš bendruomenės jį lankė Henrikas 
Meiliūnas, iš Moterų Draugijos - VPet- 
niūnienė, Nata Liutikaitė, Irena Lašai- 
tienė, Milda Karpavičienė, Onutė Kapo- 
čienė, kuri ir organizavo velionio laido
tuves.

Balandžio 10 d. po maldų, kurias pra
vedė kun. Jonas Stankevičius, TJ. Andrews 
laidotuvių biuro koplyčioje, Newtown, 
Juozo palaikai buvo palydėti į Lietuvių 
sekcijos kapines Rookwood’e. Į koplyčią 
buvo atvykusi grupelė personalo ir gy
ventojų iš slaugos namų. Kapuose dalyvavo 
tik mūsų moterys iš Moterų Draugijos ir 
A. Kramilius, kuris padėkojo kunigui Jonui 
ir mūsų bendruomenės “angelams”, kurios 
turi kantrybės ir randa laiko aplankyti mū
sų bendruomenės ligonius jų sunkiame

Mirus muzikui

A+A Jonui Krutuliui,
ilgamečiu! Launceston LB pirmininkui, reiškiame gilią užuojautą žmonai 

Antaninai, dukrai Reginai, visiems giminėms ir artimiesiems bei Launceston 
ir Tasmanijos lietuviams. Ilsėkis Dievo prieglobstyje.

ALB Krašto Valdyba

a.a. Danutei Karpavičienei,
mirus, jos prisiminimui vietoje gėlių ant jos kapo aukojame $50 “Mūsų 

Pastogei”
Juta ir Viktoras Šliteriai

Pagerbdami

Danutę Karpavičienę,
vietoje gėlių, aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Juhani ir Pajauta Pullinen

Pagerbdama

Danutę Karpavičienę,
vietoje gėlių, aukoju “Mūsų Pastogei” $30.

Danutė Skorulienė

Juozas Kvederavičius

senatvės gyvenimo kelyje.
Mielas dzūke Juozai, po skaudžių ir 

sunkių dienų senatvėje, ilsėkis ramybėje.
AVK

Buvusiam ilgamečiu! ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkui

Albinui Giniūnui
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu žmonai Ednai, šeimai ir artimie

siems. Mielas Albinai, per daugelį metų buvai malonus, gerbiamas ir ištikimas 
draugas. Tebūnie Tau lengva Australijos žemelė. Amžinai buvai ir liksi mano 
širdyje. Vincas Augustinavičius, Lietuva

A+A Danutei Karpavičienei
iškeliavus amžinybėn, broliui dr. Vytautui su šeima, vyrui Jurgiui, dukroms 

ir jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime
Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams 
tikintiesiems!

Pranešame, kad Sydnėjuje reguliarios pamaldos lietuviams pasibaigs su balandžio 
mėnesiu. Paskutinius keturis mėnesius buvome laimingi, turėję lenką kunigą nrisijonierių 
Joną Stankevičių, kuris bijodamas prarasti ir taip negausų būrį lietuviškų pamaldų 
lankytojų, išmoko pakankamai kalbėti lietuviškai, kad galėtų pravesti mišias. Deja, 
nepadėjo kunigo pastangos išmokti lietuviškai Mes to neįvertinome ir pamaldų lankytojų 
nepadaugėjo.

Balandžio 21 dieną (sekmadienį) po pamaldų išleisime kun. Joną Stankevičių vieniems 
metams į Europą. Čia jis aplankys Lenkijoje kovo 20 d. mirusios motinos kapą ir vyks į 
Lietuvą pasitobulinti lietuvių kalboje, o tuo pačiu galbūt pasitarnauti lietuviškai ir lenkiškai 
kalbančiose Vilniaus krašto parapijose.

Gegužės mėnesį lietuviškų pamaldų Sydnėjuje nebus, nes negavome kunigo, kuris 
galėtų mums pasitarnauti. Kviečiame mūsų žmones ateiti į australų mišias Lidcombėje 
10 vaL ryto pirmą ir antrą gegužės mėnesio sekmadienį, kur po šv. Mišių bus giedama 
Šv. Mergelės Maruos litanįja.

Apie lietuviškų pamaldų tęstinumą Sydnėjuje sekite pranešimus spaudoje ir radijo 
laidose. Dėkojame kunigui Jonui už nuoširdžią pagalbą laikant mišias Sydnėjaus 
lietuviams ir palydint , amžinybėn mūsų mirusiuosius. Laimingos kelionės į tėviškę ir 
Viešpaties malonių Jūsų gyvenime.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų
- P&rapųos komitetas

a.a. Danutei Karpavičienei
Netekus mylimos žmonos, sesers, mamos bei močiutės, nuoširdžiai užjaučiame 
Jurgį, Vytautą, Laurą ir Ramoną su šeimomis ir kitus artimuosius.
Pagerbdami, vietoj gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $20.

Lidija ir Romas Pociai su šeima

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, giliai užuojaučiame vyrą Jurgį, dukras Laurą ir Ramoną, brolį 

Vytautą, jų šeimas ir visus artimuosius.
Rasa, Mindaugas, Danius, Sally su šeima,

Skaistė ir Alex, Neris Mauragiai

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, gili užuojauta netekties valandą vyrui Jurgiui, dukroms Laurai ir 

Ramonai, broliui Vytautui ir jų šeimoms.
Jolanta ir Jurgis Janavičiai su šeima
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Dėmesio Melbourne lietuvių benduomenei
Sekmadienį, gegužės 5 dieną, 1-30 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourne Apylinkės metinis narių susirinkimas.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Motinos Dieno Sydnėjuje
Motinos Diena Sydnėjuje bus minima sekmadienį, gegužės 5 dieną, 130 vaL po 

pietų Sydnėjaus lietuvių Klubo apatinėje salėje. Programoje:
▼ Sydnėjaus lietuviškų mokyklų mokinių pasveikinimas;
▼ Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) visus maloniai kviečia į baleto filmų popietę. 

Matysite Lietuvos baleriną Rūtą Jezerskytę, šokančią su Olandijos kompanija. 
Rūta yra laimėjusi prestižinę “Prix de Lausanne” premiją ir dabar yra sudariusi 
16 metų kontraktą su Olandijos baleto kompanija.

Sydnėjaus Savaitgalio mokykla ir Lietuvos Baleto Bičiuliai

VERTĖJO PASLAUGOS
Verčiu iš/į lietuvių ir anglų kalbas. Esu pripažinta vertėja National 

Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAAFI).
Kreiptis į Boną Hahn, Ul/3 Newbigin Street, Burwood, Vic. 3122.
TeL: (03) 9808 0971.

Dėmesio
Melbourne Liet. Katalikių Moterų Draugijos susirinkimas įvyks sekmadienį, 

balandžio 28 dieną, 1.00 vaL po pietų Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje. Kviečiame 
visas nares dalyvauti. Sekretorė

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, B ANKSTOWN, NSW 2200 

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

E-mail: slc@iithuanianclnb.org.au 
www.iithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vaL iki 4 vaL po pietų rodomi lietuviški filmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Al doną” dirba

♦ penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vaL vakaro,
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vaL vakaro ir
♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

Turgus - visų pasiilgtas turgus vyks 

balandžio 21 dieną 2.00 vai. po pietų. Lauksime visų atvykstant

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis gegužes 19 
dieną Lietuvių Klube ruošia popietę, kurioje dalyvaus plačiai žinomas aktorius ir 
režisierius HolmutOS Bakaitis. Plačiau apie popietę - vėlesniuose MP numeriuose.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
kviečia Sąjungos narius dalyvauti

Motinos Dienos minėjime,
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 5 dieną, 2 vaL po pietų Lietuvių Būstinėje, 
Hackett. Bus trumpa kultūrinė programa ir po to seks užkandžiai, vynas, kava 
ir pyragai. Viktoras Martišius

Iš Lietuvos atvyksta kardiologai
Gegužės 5-9 dienomis Sydnėjuje, Darling Harbour Convention centre, vyks 

keturioliktasis Pasaulinis Kardiologijos Kongresas. Į jį atvyksta didelė Lietuvos 
kardiologų delegacija.

Viena 29 asmenų grupė į Sydnėjų atskrenda pirmadienį, balandžio 29 dieną. Jie 
apsistos Hyde Park Inn, 271 Elizabeth Street, Sydney. TeL: 9264 6001, e-mail: 
enquiries@hydeparkinn.com.au

Kita penkių asmenų grupė į Sydnėjų atvyks ketvirtadienį, gegužės 2 dieną ir apsistos 
ANA Hotel Sydnėjuje. Dar kita 10 asmenų grupė atvyksta šeštadienį, balandžio 20 d.

Malonu matyti tiek daug Lietuvos kardiologų pasaulio kardiologijos specialistų 
gretose. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

2002 metų gegužės 7-9 dienomis 
MELBOURNE EXHIBITION & CONVENTION CENTRE 

vyksta dovanų mugė

GIFTWARE INTERNATIONAL
Gintaro dirbinių įmonė “AMBER-SVAJA” iš Lietuvos dalyvauja toje 

parodoje ir kviečia lietuvius aplankyti įmonės stendą G 44.
Čia Jūs galėsite pamatyti ir įsigyti naujausio dizaino ir orginalių madingų 

gintaro papuošalų. Jūs būsite nustebinti gintaro spalvų ir modelių įvairove.
Laukiame Jūsų! Su pagarba,

Stasė Burakienė, įmonės vadovė

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Pietų Kryžiaus” stovykla!
Sydnėjaus “Aušros” tuntas kviečia visus skautus ir jų šeimas į “Pietų Kryžiaus” stovyklą.
Prasideda: šeštadienį, balandžio 20 d.
Baigiasi: ketvirtadienį, balandžio 25 d^ 12 vaL
Kur Kariong stovyklavietėje, Woy Woy Rd., Kariong.,
Kaina: $75 - visai stovyklai, vienam žmogui $20 - viena diena.
Norinčius dalyvauti prašau registruotis pas Audrutę Markowskei (teL: 9498 1921) 

Norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus iš anksto. Jei turite klausimų arba reikia 
paaiškinimo, kaip pasiekti Kariong stovyklavietę, prašau paskambinti Audrutei

Iki pasimatymo stovykloje!
_______________________________________ Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė
Mūsų Pastogė Nr.16,2002.04.22, psl. 8

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

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

Foundation Inc. 44-50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tirint klausimų, galite skambinti Aigul Šimkui teL (03) 9578 4319.

Pranešimas Perth’o 
lietuviams

Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, 
kad sekmadienį, gegužės 5 d., ruošiamas 
Motinos Dienos minėjimas. Jis pra
sidės 11 vaL su šv. Mišiomis lietuvių lan
komoje bažnyčioje Windsor Street, East 
Berth. Tboj po pamaldų, Ly. apie 12 vaL, mi
nėjimas bus tęsiamas Lietuvių Namuose, 
258 Mill Point Road, South Fterth.

Tuoj po minėjimo bus trumpas 
Apylinkės metinis susirinkimas. 
Dienotvarkėje numatyta: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2 Praėjusio metinio protoko
lo skaitymas ir jo priėmimas. 3. Valdybos 
pirmininko pranešimas. 4. Valdybos iždi
ninko pranešimas. 5. Kontrolės Komisijos 
pranešimas. 6. Klausimai ir sumanymai. 
7. Susirinkimo uždarymas.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Aukos “Mūsų Pastogei”
Br. Dambrauskas NSW $ 40.00
Mrs. L.Milvydas VIC $ 5.00
M.Žiogienė VIC $ 50.00
Mrs. R. Rak ūn as VIC $ 10.00
V.Ališauskas VIC $ 15.00
Mrs. VBladzevičius VIC $ 5.00
Mrs. M.Kemėšis VIC $ 5.00
VJakštienė OLD $ 15.00
AArlauskas NSW $ 5.00
Mrs. E.Stašys NSW $ 15.00
Mrs. G.Stefanovič NSW $ 10.00
VAukštiejus NSW $ 10.00
B.Sumila ACT $ 5.00
PKušleikienė NSW $ 20.00
K Protas NSW $ 20.00
D.Bajalienė NSW $ 20.00
A.Reisgys NSW $ 20.00

“Musų Pastogės” administracija

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, Faksas: (02)9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpondxom 

Tinklapis: www.userx.Wgpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

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

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

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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