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Jonas P.Kedys - vėl parama šeimoms
Liepos 28 dieną Kauno savivaldybės 

salėje penktus metus iš eilės sydnėjiškis 
Jonas P.Kedys apdovanojo gausias šeimas, 
kurioms, anot premijų steigėjų, šiuo metu 
labiausiai reikia paramos. Po apdovanojimo 
ceremonijos po 2000 litų gavusios šeimos 
sakė, kad šie pinigai ne tik padės pagerinti 
buitį, bet ir vaikus parengti mokyklai, juk 
ne už kalnų rugsėjo pirmoji.

145 gausios šeimos, sužinojusios, kad 
geradaris iš Australijos skiria pinigines pre
mijas, paprašė paramos, tačiau buvo atrink
ta vos dešimt šeimų. Pasak Jono P.Kedžio, 
šiuo metu būtent joms labiausiai reikia 
paramos, be to, piniginėms premijoms jis 
teišgali skirti 20 000 litų.

“Tokios šeimos - ne tik mūsų tautos 
ateitis, bet ir lietuvių tautos išlikimo ga
rantas”, - apdovanojimo ceremonijoje 
kviesdamas maldai kalbėjo kunigas Vy
tautas Kazlauskas. “Kai jau keleri metai 
Lietuvoje gimstamumas yra gerokai mažes
nis nei mirtingumas, mes turime skatinti to-

Ba'kanis Lietuvos įvykių apžvalga

Parama Lietuvos narystei ES 
didėja

ELTA. Liepos mėnesį padaugėjo gy
ventojų, palaikančių Lietuvos siekį įstoti į 
Europos Sąjungą (ES). Visuomenės nuo
monės apklausa parodė, jog referendume 
už Lietuvos narystę ES balsuotų 54.5% 
šalies piliečių. Praėjusį mėnesį tokią pozi
ciją palaikė 2% mažiau, tai yra 52.5% 
gyventojų.

Per pastarąjį mėnesį praretėjo europrie- 
šininkų gretos. Jei šiuo metu įvyktų refe
rendumas, prieš Lietuvos narystę ES bal
suotų 20.5% piliečių, tai yra 4.4% mažiau 
nei parodė ankstesnė apklausa. Tačiau šiek 
tiek padaugėjo neapsisprendusiųjų. Šį 
mėnesį atlikto tyrimo metu jų buvo 25%, 
birželio mėnesį neapsisprendę buvo 22.6 % 
respondentų.

Lyginant nuo 1997 metų atliekamų ty
rimų rezultatus, banguojanti palaikančiųjų 
Lietuvos narystę ES kreivė šiuo metu yra 
pakilusi aukščiausiai. Tarp visų valstybių 
kandidačių pagal pritariančių narystei ES 
gyventojų skaičių Lietuva, kaip rodo pa
skutinės apklausos, yra sąrašo viduryje. 
Daugiausiai eurošalininkų Rumunijoje - net 
78%, Bulgarijoje - 74%. O didžiausias 
skepticizmas - Estijoje ir Latvijoje, kur 
priešininkų ir šalininkų skaičius beveik 
vienodas. Derybas su ES Lietuva tikisi 
baigti šiais metais, o 2004-aisiais tapti 
organizacijos nare.
Centristai Vilniuje tramvajų nenori

ELTA. Tramvajaus atsiradimą Vilniuje 
Centro sąjunga laiko populistiniu projektu 
ir vietoj jo siūlo kitokį sostinės transporto 
projektą.

Centristų nuomone, miestui nereikia 2.6 
mlrd. litų, kad būtų išspręstos visos trans
porto problemos. Centro sąjungos vicepir
mininko Algio Čapliko teigimu, tam pakak
tų 500 mln. litų. Jis tikisi, kad taip būtų 
visiškai atnaujinta transporto infrastruk
tūra ir Vilnius turėtų vieną geriausiai išvys
tytų transporto sistemų Rytų Europoje.

Jonas Petras Kedys.

kias šeimas ir joms padėti ”. Jis tikino, kad, 
jei ne gausios šeimos, po 300 metų Lietu
voje liktų tiek žmonių, kiek šiuo metu

Vien tramvajaus atsiradimas Vilniuje, 
A. Čapliko nuomone, neišspręs problemų, 
o tik dar apsunkins miestiečių gyvenimą. 
“Mero teigimu, norint įrengti tris tramva

jų linijas, statybos užtruks per penkiolika 
metų. Tai reiškia, kad pagrindinės miesto 
dalys bus ilgainiui paralyžiuotos, lygiai 
taip pat kaip ir centrinė miesto dalis da
bar. Kartu tai reiškia esamos infrastruktū
ros naikinimą, nes pagal planus bus sunai
kinta didžioji dalis troleibusų ir autobusų 
maršrutų teigia centristas.
Lietuvos vežėjai bandys aplenkti 

Baltarusiją
ELTA. Nacionalinė vežėjų asociacija 

”Linava” ketina tartis su Latvijos ir Len
kijos kolegomis dėl galimybių gabenant 
krovinius aplenkti Baltarusijos teritoriją. 
Ieškoti tokių sprendimo būdų Lietuvos 
vežėjus verčia be kompromisų taikanti 
griežtas neteisėtas sankcijas Baltarusijos 
muitinė.

Kaip teigia asociacijos “Linava” prezi
dentas Algimantas Kondrusevičius, pagal 
Muitinės konvenciją dėl Tarptautinio kro
vinių transporto su TIR knygelėmis (TIR 
konvencija) Lietuva yra apmokėjusi visas 
pagrįstas pretenzijas.

“Tačiau iki šiol Baltarusija taiko paly
dą visiems be išimties Lietuvos vežėjams. 
Asociacija šiuo klausimu jau kurį laiką 
aktyviai dirba su Baltarusijos vežėjų aso
ciacija ir Tarptautine kelių sąjunga, ben
dradarbiauja su valstybinėmis instituci
jomis. Ypatingai aktyviai veikiama su Su
sisiekimo ministerija”, - tvirtina Algiman
tas Kondrusevičius.

Aptariant eilių Kalvarijos-Budzisko 
pasienio poste problemas, vienareikšmiš
kai nuspręsta, kad krovininių automobilių 
stovėjimo aikštelė prie Kalvarijos posto, per 
kurią vyks visi sieną pravažiuojantys 
krovininiai automobiliai, turi būti pradėta 
eksploatuoti kuo greičiau. Aikštelės staty
bos darbai jau atlikti, o, norint pradėti jos 
eksploataciją, konkurso būdu reikia išrinkti 

gyvena Kaune.
Jam pritarė ir Kauno meras Donatas 

Giedrius Ašmys. “Džiugu, kad atsiranda 
žmonių, kurie valstybei padeda remti gau
sias šeimas. Mes taip pat, įkvėpti pono Ke- 
džio, stengsimės daugiau nuveikti šioje 
srityje ”, - sakė Kauno meras.

2000 litų premijas Jonas P.Kedys šiemet 
įteikė dešimčiai šeimų, auginančių šešis ir 
daugiau vaikų iš visos Lietuvos. “Per kelis 
mėnesius negauname dviejų tūkstančių 
litų pajamų, todėl šie pinigai prilygsta di
deliam laimėjimui ”, - atsiimdami pinigus 
kalbėjo apdovanotieji.

Jonas P.Kedys ir kitais metais žadėjo 
paremti gausias lietuvių šeimas. “Ir kitų 
išeivijos lietuvių prašiau prisidėti prie 
tokios akcijos, tačiau iki šiol niekas nepa
reiškė noro remti tautiečius. Gavau tik vie
ną laišką, kurio autorius sakė norįs tai pa
daryti, tačiau neturįs pinigų ”, - vildamasis, 
kad tokia parama daugiavaikėms šeimoms 
labai naudinga, sakė geradaris iš Aus
tralijos.

Remigijus Jurgelaitis, Kaunas

aikštelės operatorius.
Parama Lietuvos mokytojams
ELTA Siekdama apsaugoti mokytojus 

nuo nedarbo, Švietimo ir mokslo ministe
rija šiemet papildomai fmansifes beveik 
keturių šimtų pedagogų iš visos Lietuvos 
perkvalifikavimo studijas aukštosiose 
mokyklose. Tam papildomai skirta 174 000 
litų. Galimybė persikvalifikuoti mokyto
jams sudaroma atsižvelgiant į prastėjančių 
demografinę padėtį Lietuvoje ir mažėjantį 
mokytojų darbo vietų skaičių.

Paramą vienam asmeniui sudarys 480 
litų studijoms iš dalies apmokėti. Ji bus tei
kiama pasirinkusiems studijas Vilniaus pe
dagoginio universiteto Pedagogų perkva
lifikavimo centre, Klaipėdos universiteto 
Kvalifikacijos kėlimo institute, Vilniaus 
universiteto Užsienio kalbų institute, Šiau
lių universiteto Kvalifikacijos institute, Vy
tauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų 
centre. Siūloma studijuoti anglų ir vokiečių 
filologiją, informatiką, etiką, specialiąją ir 
socialinę pedagogiką.

Švietimo ir mokslo ministerija šiemet 
jau buvo skyrusi 326 000 Lt mokytojų 
perkvalifikavimo studijų išlaidoms 
padengti.

Suvalkijos žemdirbiai pyksta
Marijampolė, liepos 27 d. (ELTA). Ne

patenkinti mažomis pieno ir kitos žemės 
ūkio produkcijos supirkimo kainomis Su
valkijos regiono smulkieji žemdirbiai krei
pėsi paramos į Lietuvos Prezidentą Seimo 
Pirmininką Ministrą Pirmininką bei žemės 
ūkio ministrą.

Marijampolės savivaldybės miesto ir 
kaimo žmonių atstovai teigia, kad būtina 
nedelsiant nustatyti minimalias pieno 
supirkimo kainas - aukščiausios rūšies 
pieno litras turėtų būti superkamas po 65 
et, I rūšies - 55 et, II rūšies - 50 et. Šią kai
ną mokėti privalu visiems pieno statyto
jams, neskirstant jų į didelius ir mažus.

Kreipimesi reikalaujama, kad būtų ne
delsiant skiriamos tiesioginės išmokos už 
karves visiems gyvulių laikytojams, o ne tik 
turintiems 5 ar daugiau karvių. Tai leistų

Nukelta į 2 psl

Nauja paroda

Lindą Skrolytę skaitykite MP3 psL

“Tour de France” - 
bronza lietuviui

Lietuvos dviratininkas Raimondas Rum
šas, atstovaujantis Italijos komandai “Lampre- 
Daikin”, liepos 28 d. 89-osiose prestižinėse 
daugiadienėse dviračių lenktynėse “Tour de 
France”užėmė trečią vietą. Prizininku tapęs 
Raimondas Rumšas įeis į pasaulio dviračių 
istoriją. “Dabar iš lietuvių už R.Rumšą gar
sesnis tik Arvydas Sabonis” - šūktelėjo “Euro- 
sport” kanalo komentatorius. Raimondas 
Rumšas padarė tai, ko iki šiol nebuvo pavykę 
padaryti nė vienam Lietuvos dviratininkui.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur Mokėjimo kortelių skaičius viršijo milijoną

♦ Kilus komplikacijoms po pakartotinos 
nugaros operacijos, liepos 19 d. Melbourne 
mirė 86 metų amžiaus Maria Anna Allyson. 
Tik savaitę vėliau Australijos žiniasklaida 
sužinojo, kad ši pavardė slėpė nuo galimo 
sovietų keršto Evdokiją Petrov, dramatiš
kai išgelbėtą iš sovietų kurjerių Danvino oro 
uoste 1954 m. balandžio 19 d. Ji buvo 
prievarta gabenama į Sovietų Sąjungą, kai 
jos vyras, 1991 m. Australijoje miręs Vla
dimir Petrov, KGB agentas, pasiprašė prie
globsčio Australijoje ir atskleidė sovietų šni
pų tinklo paslaptis.
♦ Užsienio protestų pasėkoje, Izraelio 
vyriausybė liepos 22 d. paskelbė, kad atsisa
ko nuo plano tremti palestiniečių kovotojų 
gimines ir artimuosius į Gazos ruožą, nebent 
šie būtų asmeniškai nusikaltę. Tąpačią dieną 
Izraelio min. pirmininkas Ariel Šaron pa
skelbė didžiulį pasiekimą, F 16 karo lėktuvui 
Gazos mieste raketa nukovus Hamas tero
ristinės organizacijos karinį lyderį Salah 
Shehadeh. Liepos 24 d. min. pirm. AŠaron 
apgailestavo, kad kartu su Shehadeh nu
kauta jo žmona, duktė ir 14 kitų palestiniečių, 
jų tarpe 11 vaikų. Dėl klaidingų žvalgybos 
žinių, vienos tonos svorio lazerio spinduliais 
vairuojama bomba buvo panaudota tirštai 
apgyvendintoje kaimynystėje.
♦ Liepos 23 Londone mirė žinomas teatro, 
filmų ir televizijos artistas Leo McKem, gimęs 
Sydnėjujel920 metais. Jo garsiausias vaid
muo - Rumpole of The Bailęy, 15 metų te
levizijos ekranuose rodytas serialas pagal to 
paties vardo John Mortimer romanų seriją.
♦ Liepos 24 d. astronomai paskelbė suradę 
naują asteroidą, kurio skridimo kelias graso 
pasauliui. Pagal pradinius apskaičiavimus, 
24 km skersmens asteroidas turėtų susidur
ti su žeme 2019 metų vasario 1 d. Jei 
apskaičiavimai pasitvirtins, dar yra laiko
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Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
bent šiaip taip išsilaikyti smulkiesiems 
ūkininkams, kurių pagrindines pajamas 
sudaro parduodamas pienas.

Suvalkijos žemdirbiai taip pat reikalauja 
nedelsiant sumokėti pinigus už bendrovėms 
‘’Marijampolėspieno konservai” bei ‘’La
trinis” pristatytą žemės ūkio produkciją.

Taip pat ūkininkai norėtų, kad būtų 
padidinti žemės ūkio produkcijos importo 
muitai. Tada vidaus rinkoje žemdirbiai nor
malesnėmis kainomis galėtų lengviau par
duoti savo išaugintą produkciją.

Salzburg’e susitinka Baltijos 
valstybių, Austrijos ir 

Portugalijos Prezidentai
ELTA. Liepos 27 dieną Salzburg’e buvo 

surengtas Lietuvos, Estijos, Latvijos, Por
tugalijos ir Austrijos vadovų darbo pokal
bis, kuriame dalyvavo ir Austrijoje viešin
tis Prezidentas Valdas Adamkus. Penkia- 
šaliame viršūnių susitikime buvo apsvarsty
ta Europos ateitis, Baltijos valstybių vieta 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (ES), ben
dra užsienio bei saugumo politika, mažų ir 
vidutinių valstybių bendradarbiavimas, ES 
santykiai su Rusija bei Kaliningrado srities 
problema.

Šis susitikimas surengtas Austrijos 
Prezidento Thomas Klestil, pavasarį 
aplankiusio Baltijos šalis, iniciatyva. Jo 
kvietimu į Salzburg’ą atvyko valstybių 
vadovai Valdas Adamkus, Vaira Vike- 
Freiberga ir Arnold Rūtitel. Austrijos pre
zidentas norėjo geriau susipažinti su būsi
momis ES narėmis.
Jaunieji menininkai - Klaipėdos 

jubiliejui
ELTA Jaunieji Klaipėdos ir Vilniaus 

menininkai uostamiestyje rengia akciją
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asteroidą sunaikinti ar pakreipti kitu keliu
♦ Nežiūrint silpnos sveikatos, popiežius 
Jonas Paulius U atvyko į Kanadą ir liepos 25 
dalyvavo Pasaulio Jaunimo Dienos iškilmėse. 
Kalbėdamas 800 000 žmonių miniai, jis pa
smerkė nemoralumo reiškinius dvasiškojoje, 
bet ragino jaunimą palaikyti moraliai pa
vyzdingą kunigų masę ir patiems daugiau sto
ti į kunigus.
♦ Liepos 26 d. Indonezijos teismas ne
pabūgo prie teismo salės demonstruojančių 
multimilijonieriaus Tommy (Hutoma) 
Soeharto šalininkų ir nuteisė šį buvusio 
Indonezijos prezidento sūnų kalėti 15 metų. 
Tommy Soeharto pripažintas kaltu pernai 
suorganizavęs jį už korupciją nuteisusio tei
sėjo nužudymą.
♦ Liepos 26 d. Naujosios Zelandijos mi
nistrės pirmininkės Helen Clark vadovau
jama darbiečių partija laimėjo parlamento 
rinkimus, nors ir su sumažėjusią persvara. 
Darbiečiai toli paliko National partiją, 
pagrindinę opozicijos partiją. Visgi, kad 
sudaryti reikiamą balsų skaičių parlamente, 
darbiečiai turės pasikviesti į koaliciją dviejų 
ar trijų mažųjų partijų atstovus.
♦ Liepos 27 d. tragiškai baigėsi Ukrainos 
karo aviacijos šventė. Per lakūnų pasirodymą 
Sknyliv vietovėje, netoli Lvovo, link žemės 
nėręsSuchoi 27 naikintuvas nespėjo atsiplėš
ti į viršų ir sparnu užkabino žemę. Katastro
foje žuvo 83 žiūrovai, daug sužeistų. Abu 
lakūnai spėjo išsigelbėti, iššauti į orą su sė
dynėmis. Ukrainos vyriausybė praveda tar
dymą ir uždraudė karo aviacijos pasirody
mus ateityje. Atsistatydino karo aviacijos 
viršininkas, areštuoti keli karininkai. Ukraina 
nesilaikė atsargumo priemonių, įvestų kitose 
Europos valstybėse po nelaimingų įvykių 
per aviacijos šventes. □

“Klaipėda žuvies akimi”, kurią dovanoja 
Klaipėdos miestui jo 750 metų jubiliejaus 
proga. Liepos 29 - rugpjūčio 4 dienomis 
vyksiančioje meno akcijoje buvo gausu 
dailės parodų, karnavalo elementų, ugnies 
ir vandens renginių.

Klaipėdos šiuolaikiniam menui atstova
vo jaunų menininkų dizainerių grupė “Žu
vies akis”, o vilniečių dalyvių branduolį su
darė tęstinio parodų projekto “Mano šeima 
Maffia” organizatoriai. Akciją koordinavo 
“Meno projektų studija”.

Jaunieji menininkai surengė turiningą 
meno akcijos programą. Apie renginius 
uostamiesčio gatvėse miestelėnams skelbė 
mobilios karnavalinės skulptūros. Klaipė
dos senamiestyje, aikštėje tarp Didžiojo 
vandens ir Tomo gatvių, veikė skulptūrų 
paroda, Senojoje prieplaukoje vyko tapybos 
bei skulptūros meistriškumo klasės. Jų metu 
plaukiančios skulptūros buvo nuleistos į 
Danės upę, o tapybos darbai eksponuojami 
ant Senosios prieplaukos pastatų. Čia buvo 
pristatomas ir režisierės Gedos Šalkauskai- 
tės filmas “Gera žuvis”.

Klaipėdiečių meno akciją pagyvino ir 
improvizuotas aukcionas, kurio metu buvo 
parduodami specialiai šiai progai surinkti 
akcijos dalyvių kūrybiniai darbai. Aukcio
ną vedė dramos aktorius Audrius Bružas.

Meno akciją Klaipėdoje užbaigė įspū
dingas ugnies skulptūrų sudeginimas.
Kauno rotušės jubiliejaus proga 
atidengta vaško lydymo krosnis

ELTA Sekmadienį, liepos 28 d., Kaune, 
minint miesto Rotušės 460-ąsias metines, 
iškilmingos ceremonijos metu buvo ati
dengta vaško lydymo krosnis. Beveik pen
kių šimtmečių statinį pro jį dengiantį stiklą 
nuo šiol galės apžiūrėti visi, besidomintys 
miesto istorija. Garbingą jubiliejų mininti 

-Rotušė kauniečiams bei miesto svečiams tą

Lietuvoje per metus mokėjimo kortelių 
skaičius beveik padvigubėjo ir liepos 1-ąją 
viršijo 1 milijoną, o jų pusmečio apyvarta 
buvo didesnė nei trys milijardai litų.

Kortelių rinka, šių metų pradžioje augusi 
ne taip aktyviai, pirmąjį pusmetį palyginti 
su 2001 -ųjų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo net 
80% - liepos 1-ąją šalies bankai buvo par
davę 1.179 min. įvairių mokėjimo kortelių.

Per pusmetį kortelių skaičius išaugo 
beveik 32%. Kortelių rinkoje ir toliau pir
mavo tarptautinės “Visa” sistemos mokėji
mo kortelės.

Lietuvos banko Atsiskaitymų centro 
duomenimis, šių metų liepos 1 dieną Lie
tuvoje buvo išduota 650 900 “Visa” mo
kėjimo kortelių - šia kortele naudojasi be

Popieriniai mažiausio nominalo litai 
baigiami išimti iš apyvartos

ELTA Mažiausio nominalo - 1, 2 ir 5 
litų banknotai yra nuolat išimami iš apy
vartos, tačiau ir toliau galios neribotą lai
ką kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, 
kol juos visiškai pakeis atitinkamo nomi
nalo monetos.

Pasak Lietuvos banko Kasos departa
mento direktoriaus Arūno Dulkio, “mažiau
sio nominalo banknotų apyvartoje yra la
bai mažai ir jie retai patenka į žmonių ran
kas. Todėl pasitaiko atvejų, kai prekybi
nės organizacijos ar atskiri prekybinin
kai, manydami, kad banknotai jau išimti iš 
apyvartos, kartais atsiskaitymams atsisa
ko priimti mažiausio nominalo bankno
tus, nors privalėtų tai daryti. Kita vertus, 
įmones aptarnaujantys komerciniai bankai 
susidėvėjusius šio nominalo banknotus tu

Į universitetines studijas -16 600 studentų
ELTA Į universitetines studijas 2002- 

2003 mokslo metais bus priimta ne daugiau 
kaip 16 600 studentų. Vyriausybės nutari
mu, į pirmosios pakopos ir vientisas stu
dijas - ne daugiau kaip 11 835, į antrosios 
pakopos - 4 765 studentų.

Praėjusiais metais buvo nustatyta, kad 
2001-2002 mokslo metais į valstybės fi
nansuojamas vietas bus priimta ne dau
giau 18 100 studentų (į universitetines 
studijas). Jei ateinantiems mokslo metams 
lėšos aukštajam mokslui bus padidintos 
15.6 min. litų, į valstybės finansuojamas 
vietas būtų galima priimti papildomai 4 000 

dieną buvo atvira tris valandas nuo pat 
vidurdienio. Prieš tai Kauno arkikatedroje 
bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už 
Rotušės statytojus.

Svarbiausius Rotušės istorijos faktus 
apžvelgė specialiai šiai progai susirinkę 
istorikai bei archeologai.

Šventę vainikavo vaško lydymo krosnies 
atidengimo ceremonija, kurioje, anot Ro
tušės šeimininko ceremonmeisterio Kęstu
čio Ignatavičiaus, dalyvavo ir bitės, apgy
vendintos stikliniame avilyje.

Būtent Rotušės aikštėje beveik prieš 30 
metų buvo aptiktos 9 vaško lydymo kros
nys. Vieną jų, esančią arčiausiai įėjimo į 
Rotušę, nutarta atkasti ir aikštės grindinio 
akmenis pakeisti storu stiklu. Manoma, kad 
visos rastos krosnys veikė XV a. pabaigoje- 
XVI a. pradžioje. Spėjama, kad krosnys 
buvo užpiltos prieš pat pradėjus naujos 
Kauno rotušės statybą, kuri prasidėjo 1542 
m. vasarą.

Nuo šiol vieną vaško lydymo krosnį bus 
galima apžiūrėti po ją dengiančiu trijų 
sluoksnių stiklu. Senovinį statinį sudaro 
apvali šachta, ant kurios kadaise buvo 
statomas katilas vaškui lydyti, ir stačia
kampė patalpa, iš kurios per arkinę pakurą 
į šachtą buvo kraunamos malkos bei kū
renamos po katilu.

veik kas šeštas Lietuvos gyventojas.
Toliau sparčiai augo ir bendra visų rūšių 

kortelių apyvarta, kuri per pusmetį pasiekė 
3.185 mirei litų ir buvo 69% didesnė nei 
tuo pačiu 2001 metų laikotarpiu (1.888 
mlrd.). Per visus 2001 metus kortelių apy
varta siekė 4.3 mlrd. litų.

2001 metų pirmą pusmetį kortelių šalyje 
padaugėjo 60%, o per visus 2001 metus - 
66%. Bendra kortelių apyvarta pernai išau
go 63%. Birželio pabaigoje Lietuvoje buvo 
800 bankomatų ir apie 8 900 atsiskaitymo 
kortelėmis vietų. Rinkos lyderiai šiemet 
išliko Vilniaus ir “Hansa-LTB” bankai - 
liepos 1 dieną jie buvo pardavę atitinkamai 
520 900 ir 380 000 kortelių.

BNS

ri grąžinti į centrini banką”.
Liepos 24 d. duomenimis, iš anksčiau 

išleistų į apyvartą šio nominalo banknotų 
kiekio apyvartoje liko: 1 Lt - 3.7%, 2 Lt - 
2.3%, 5 Lt - 1.2%.

Lyginant šio nominalo banknotų ir mo
netų, esančių apyvartoje, kiekio santykį, 1 
Lt banknotai sudaro 15%, monetos -85 %; 
2 Lt banknotai - 12 %, monetos 88%; 5 Lt 
banknotai - 10%, monetos - 90%.

“Iš apyvartos yra išimti ir negalioja 
kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė 
tik 1991 m. laidos 10, 20, 50 ir 100 Lt 
nominalo banknotai. Tačiau neribotą lai
ką jie yra ir bus nemokamai keičiami Lie
tuvos banko kasose Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje”, - sakoma Lietuvos Banko prane
šime Eltai. □ 

studentų.
Pagal Vyriausybės spaudos tarnybos 

pranešimą, į neuniversitetines studijas bus 
priimta ne daugiau kaip 4 474 žmonių, į 
rezidentūros studijas - ne daugiau kaip 683 
rezidentai.

Į dieninės studijų formos doktorantūros 
studijas ketinama pririmti ne daugiau kaip 
600 doktorantų; į neakivaizdinės - 159.

Nustatyta, kad I ar II invalidumo grupę 
turintys asmenys, kurie atitinka konkurso 
reikalavimus, tačiau nepateko į valstybinę 
aukštąją mokyklą, gali būti priimti į papil
domas vietas. □

Vaško pardavimo privilegija Kaunui 
greičiausiai buvo suteikta 1408 metais. 
Antrą kartąjį buvo patvirtinta 1463-iaisiais. 
Tuometinė miesto valdžia vašką supirkda
vo iš vietinių gyventojų. Jis buvo išlydo
mas ir užsienio pirkliams parduodamas ne 
mažiau kaip po 50 kg. Kaunas minimas 
vienas tarp dešimties didžiausių vaško eks
portuotojų Europoje. Vaško eksportas mieste 
keletą amžių užėmė pirmąją vietą.

Lietuva atsisveikino su poetu
ELTA Lietuvių literatūros klasiką Ber

nardą Brazdžionį, mirusį Los Angeles 
liepos 11 dieną, priglaudė Tėvynės žemė.

Atskraidinti iš Amerikos poeto palaikai 
liepos 29 dieną buvo pašarvoti Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje. Buvo kalbamas 
rožinis. Vyskupas Juozas Tunaitis aukojo šv. 
Mišias. Po jų buvo poezijos, maldos ir sakra
linės muzikos valanda. Liepos 30 dieną šv. 
Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metro
politas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kauno arkikatedroje bazilikoje liepos 31 
d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias 
aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tarnkevičius. 13 vai. - velionis buvo 
išlydėtas į Petrašiūnų kapines.

Rengiant apžvalgąnaudota  ̂Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Melbourne lietuvių bibliotekos naujienos
Melbourne lietuvių bibliotekoje nuolat 

atsiranda naujų leidinių. Verta sekmadie
niais užsukti į Lietuvių Namus, pasižiūrėti, 
paskaityti, pasiskolinti.

Biblioteka dėkinga p. Reno Čėsnai, 
kuris bibliotekai perdavė iš p. Jono P. Ke- 
džio gautą vertingą Lietuvos Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro leistą knygą - 
Juozo Starkausko “Stribai: ginkluotieji ko
laborantai Lietuvoje partizaninio karo lai
kotarpiu (1944-1953)”, Vilnius, 2001.

Taip pat turime L.G.R.T. Centro leistas 
svarbias knygas: Liudas Truska ir kt., “So
vietinis saugumas Lietuvoje 1940-1953 me
tais: MVD-MGB organizacinė struktūra, 
personalas ir veikla”, Vilnius, 1999; “Lais
vės kovos Prisikėlimo apygardoje”, sudarė 
Aurelija Malinauskaitė, Vilnius, 1999.

Padėka Birutei Prašmutaitei, neseniai 
parūpinusiai Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie LR Vyriausybės leidi
nius: Jovita Budzinauskienė “Latvijos lie
tuvių bendruomenė: istorijos ir veiklos ap
žvalga”, Voruta, 2001; “Mokyklos bendruo
menės sąveika puoselėjant tautinį tapatu
mą: užsienio lietuvių mokyklų vadovų ir

Nauja Liudos Skrolytės paroda
Linda Skrolytė gyvena ir kuria 

Pėrth’e, tačiau dabartinė jos paroda 
vyksta Danvin’e. Dailininkė, antros 
kartos lietuvaitė, didelėje savo tėvo, 
žinomo lietuvių veikėjo Viktoro Skro- 
lio įtakoje, stačiai pagoniškai pamilo 
gamtą ir kūrė kolažus bei tapydavo 
plačius gamtovaizdžius. Juose, kaip 
ir visoje lietuviškoje pasaulėjautoje, 
žmogus būdavo įjungiamas į gamtą, 
kaip jos menka, nereikšminga dalelė. 
Visagalė motina buvo gamta: saulė 
motinėlė ir žemė motinėlė. Jos gamto
vaizdžiai -jautrios akvarelės, kuriose 
ji atrasdavo ir perteikdavo savo dva
sinį ryšį su medžiais, laukais ir au
galais. Gėlės žiede ji matydavo žmo
gaus veidą ir sielą.

Tačiau bręstant, ypač po tėvo 
mirties, grįžo tėvo pasakojimai, pabė
gėlio išgyvenimai, kūrimosi vargai 
svetimoje aplinkoje, kur senosios 
lietuviškos tradicijos iš lėto vyto, o 
naujų iš viso nebuvo. Linda jautė, kad 
auga nei savoje, nei svetimoje aplin- 
koje, auga ir bręsta be giminių, be senųjų 
papročių.

Jos kūrybos tematika ėmė linkti į psicho
loginę pusę ir kūrybos centre atsistojo tra
giškas žmogus, pabėgėlio likimas, savo pra
eities bei ateities prasmingumo klausimas. 
Nebeliko jos kūryboje švelnių gėlių, mįslingų

Linda Skrolytė ARČIAU NAMŲ. - Mimą, ,bU savo

mokytojų konferencijos, vykusios Vilniuje 
2001 metų gegužės 10-12 d., medžiaga”, 
Vilnius, 2001. Taip pat Birutės dėka turime 
“Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Ben
druomenės 50-ies veiklos metų jubiliejus 
1951-2001”, Chicago, 2001. “Kviečiame 
lankyti Punską ir Seinus: turistinis žiny
nas”, Punskas, 2000. In Your Pocket serijos 
knygutes: “Kaunas”, “Klaipėda”, “Vilnius”; 
turistinę knygutę, lankstinukus: “Exploring 
Vilnius 2001”, “Kviečiame lankyti Lietuvių 
namus Seinuose”, “Punsko apylinkės kvie
čia: Punsko parapijai 400 metų 1597-1997’, 
“Sveiki atvykę į Vilnių”.

Birutė Prašmutaitė bibliotekai metams 
paskolino: “Nuo Punsko iki Seinų: iš Juozo 
Vainos tautosakos rinkinių, T’, sudarė Da
nutė Krištopaitė, Punsko “Aušros” leidykla, 
1999; “Lietuvos liaudies kultūros centrui 
60: specialus “Liaudies kultūros” žurnalo 
leidinys”, Vilnius, 2001.

Iš dr. Genovaitės Kazokienės gauta XXI 
Australijos Lietuvų Dienų Sydnėjuje albu
mas, korespondencijos, nuotraukų, laikraš
čių iškarpų, bilietų į parengimus pavyzdžių 
rinkinys. J. A.

Linda Skrolytė IŠEIVIAL 2002.

miškų - dabar iškilo ujamas pabėgėlis, ken
čiantis nuo persekiojimų ir bėgantis nuo jį 
puolančių piktųjų jėgų. Su nauja tematika 
pasikeitė ir stilius - vietoje subtilių akvarelės 
niuansų, vietoje susijungiančių grakščių linijų 
pasirodė stambios, supaprastintos figūros, 
apibrėžtos kietais kontūrais. Pasikeitė ir tech

nika - pasirodė 
akrilis ir pastelė. 
Nors ir ankstes
niuose gamto
vaizdžiuose Lin
da ieškojo min
ties, šiuose pabė- 
gėlių paveiks
luose tai tapo vy
raujančiu moty
vu, ir gal galima 
būtų pasakyti, 
kad jie iš tikrųjų 
tapo idėjiniai. 
Jos tragiški hero
jai nešaukia vi
sam pasauliui 
apie juos ištiku
sias nesėkmes, 
neplėšo savo 
.piarškinių iš ne
vilties, nerauna 
plaukų jš-nusivy-

Šaunioji Jūratė .
Visais laikais Lietuva garsėja darbščiais 

ir talentingais žmonėmis. Noriu pasidžiaug
ti vienos jaunos lietuvaitės Jūratės Macke- 
vičiūtės-Hardy laimėjimais Melbourne.

Į Melboumą Jūratė atvyko 1990 metais, 
baigusi Vilniaus universitero Ekonomikos 
fakultetą. Studijuodama universitete, akty
viai žaidė lauko tenisą, buvo daugkartinė 
Lietuvos čempionė, tarptautinių jaunimo 
turnyrų nugalėtoja ir Sovietų Sąjungos 
teniso komandos narė (tik neeilinių gabu
mų ir darbštumo sportininkai į tokias ko
mandas pakliūdavo).

Atvykusi į Melboumą, Jūratė studijavo 
Deakin Universitete Bachelor of Business 
specialybę. 1993 metais, gavusi Bachelor 
of Business laipsnį, Jūratė dar įsigijo 
Australijos teniso trenerės diplomą. Čia ji 
dalyvavo daugelyje turnyrų, atstovaudama 
Grace Park State komandai. 1993-1996 me
tais dirbo teniso trenere mokyklose ir priva
čiuose teniso klubuose.

1997 m. Jūratė įstojo į Deakin Universi
teto Honours programos komercijos specia
lybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Mar
ketingo Departamente Spalding Kompani
joje. Po poros metų ji gavo pasiūlymą dirbti 
marketingo menedžere JNH Australija firmo
je. Mokslą sėkmingai suderino su darbu.

2000-siais m. nusprendė pratęsti studi
jas universitete. Ji ėmėsi rašyti disertaciją 
Master of Commerce srityje. Disertacijos 
tema “New Product Development in the 
Australian Grocery Market”. Šių metų ba
landžio mėnesį Jūratė sėkmingai apgynė 
disertaciją ir gavo Magistro laipsnį.

Šiuo metu Jūratė dirba nuosavoje mar
ketingo konsultacijų firmoje “Hardy 
Marketing Solutions Pty Ltd”. Jos klientai

Kodėl taip darome?
Praėjo vaikų piešinių paroda Melbourne. 

Daug teko skelbti, raginti, asmeniškai prašyti 
tėvų, kad pakalbintų vaikus dalyvauti. Ir kyla 
tada mums, “Entuziastėms”, klausimas: “O 
ko mes taip neriamės iš kailio? Ar neturime 
ką veikti? Ar norime pagarsėti?” Bet atsaky
mą žinome: sukūrėme tą organizaciją entu
ziazmo pagautos, kad turėtume “teisinį pa
grindą” priminti bendruomenei senuosius 
papročius, atminimo vertus žmones, įtraukti 
vaikus ir jaunimą į bendrąją lietuvių šeimą - 
“prijaukinti” juos prie Lietuvių Namų.

Vaikų piešinių parodoje (po daugelio pa
raginimų) dalyvavo 17 vaikų su 32 piešiniais. 
Paveikslai koridoriuje buvo sukabinti iš eilės 
pagal amžių, nenurodant autoriaus. Paveiks
lams įvertinti pasikvietėm komisiją: Paul 
Cleveland, Bronę Staugaitienę ir Jurgį Žal- 
kauską. Komisija nutarė dailininkus apdova
noti šia eile:

Jaunesniųjų grupė: I premija - Rėmo 
Simankevičiui už “Draugus”; II - Kazytei 
Petrulytei už “Mamytę”; III - Miglei 
Žvirblytei už “Milžinę liūtę”.

Vyresniųjų grupė: I premija teko Mar- 
tynukui Didžiui už “Metų laikus”; II - 

skausmą tyliai ir ramiai užrakina krūtinėje. 
Ir tik jautrus, humaniškas žmogus išgirstąją 
dalią. Pabėgėlio dalia nutapoma tokia sunki, 
kad net pats angelas po ja suklumpa. Paveiksle 
Išeiviai Skrolytė mums parodo kaip pabė
gėliai, skubėdami palikti juodų debesų grės
mingą dangų, visą savo civilizaciją ir kultūrą 
kuri juos išaugino, bėgdami per juodą gruodą 
laimingu atveju buvo paties angelo, nors ir 
suklupusio, ant rankų išnešti į saugesnę 
vietovę. Bet ar laimingesnę?

Kitame tapybos darbe Seserys mes mato
me dviejų nelaimingųjų jaunus, bet skausmin
gus veidus, kurių vienintelė viltis yra sim
boliškas lagaminas “Hpme”. Jame sutalpinta 
seserų praeitis, jas . išauklėjusi kultūra, visi 
papročiai, buvusios linksmos bei liūdnos 
dainos. Tame lagamine sutalpinta jųjaunystė, 
negrįžtamai prabėgusi gyvenimo keliais ir

Jūratė Mackevičiūtė-Hardy

yra žaislų, saldainių, rūbų, batų bei sporto 
kompanijos. Be to, ji veda marketingo, se
minarus Deakin Universitete. Nepamiršo 
jaunoji lietuvaitė ir sporto: vis dar dalyvau
ja įvairiuose teniso turnyruose. Artėjan
čiose Pasaulio veteranų žaidynėse, kurios 
įvyks šių metų spalio mėnesį Melbourne, 
Jūratė žais tenisą Australijos komandoje.

Palinkėkime sėkmės Australijoje įsikū
rusiai ir daug pasiekusiai profesinėje sri
tyje Jūratei Mackevičiūtei-Hardy. Kas ją 
sutiks ir pabendraus, visada prisimins jos 
optimizmą ir ryžtą. Aida Tučiūtė

Ramūnai Sadauskaitei už “Portretą; III - 
Mantui Vaitkui už “Profilį.

Šių piniginių premijų mecenatas buvo 
Australijos Lietuvių Fondas, kurio dėka tos 
premijos tikrai nebuvo skurdžios. Susilau
kėme ir asmeninių rėmėjų, kurie skyrė pre
mijas už savo išrinktus paveikslus. Irenos Jo- 
kūbauskienės premija teko Olivijai Inwood iš 
NSW už “Lietuvą”; Nijolės Kairaitienės - 
Lukui Simankevičiui už “Milžino žingsnius” 
(arba “Iš skruzdėlės perpektyvos”); Algio Ka
razijos - Mikolui Simankevičiui už “Liūtą”; 
Socialinės Globos D-jos - Geivilei Bieliaus
kaitei už “Saulėgrąžą” ir Janai Kelly už “Pra
plikusį dieduką ir Motulę su skaudančiu ke
liuku”. Entuziasčių paskatinamosios premijos 
buvo paskirtos jauniesiems: Isabella! Kružai- 
tei už “Liūtą”, Mirandai Tigani už “Širdeles”, 
Aleksui Tigani už “Adam Ramanauską - 
Essendon Futbolo komandos žvaigždę” ir 
Feliksui Zemdegs už “Koalą su mama”; vy
resniesiems : Aldonai Gaylard už “Mamą ir 
tėtį” ir Aisvydui Sadauskui už “Kėdę”.

Mūsų padėka skirta piešėjams ir jų tėvams, 
vertinimo komisijai ir visiems rėmėjams.

Entuziastės

keleliais.
Visi Skrolytės šioje parodoje rodomi kūri

niai yra gilūs, jaudinantys reikalaujantys 
susimąstymo bei pergalvojimo. Tačiau gal 
labiausiai širdį veriantis darbas, pavadintas 
Arčiau namų, kuriame jauna mergina ant 
kelių laiko savo svajonę - prarastus namus, 
jos prisiminimuose ir viltyse pavirtusius 
aukštu laimės bokštu su šviečiančiais langais. 
Gal kas laukia? Gal tas šviečiantis langas 
laukia manęs grįžtančios namo, namolio, kur 
ir aš būčiau saugi ir laiminga tarp savųjų. Gal?

Stebėtiną kad iš visų mūsų antros kartos 
dailininką taip dramatiškai išgyventi, pajusti 
tėvų žemės praradimo skausmą o tuo pačiu 
savo, pasiryžo ir sugebėjb toli, nedidelėje 
Perth’d lietuviškoje bendrūOrtfehėje gyvenanti 
lietuvaitė. Ačiū jai. GenovaitėKažokienė
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviškas židinys Baltarusijoje

JAV apdovanojo lietuvį už darbą savo šaliai

Žilvino Beiiausko nuotraukoje - lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras 
Rimdžiūnuose(Baltarusija), iškilmingai atidarytas šių metų pradžioje.

Gervėčių krašto lietuvių kultūros ir švietimo židinys Rimdžiūnuose pradėtas statyti 
1990 metais. Jį sudaro Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba, bendrabu
tis, sporto salė, gyvenamieji namai ir butai mokytojams. 2000 metais pastatyti Kultūros 
namai, švietimo ir informacijos centras. Visas šis lietuviškas kompleksas Rimdžiūnuose 
pastatytas Lietuvos valstybės lėšomis. Jo statyba ir veikla rūpinasi Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas. LGITC inf.

Suomijoje-
Karštą vidurdienį du lietuviai įsiveržė į 

Suomijos šiaurėje, Laplandijoje, esančio 
Pelkoseniemio bažnytkaimio banką ir jį 
apiplėšė.

Įvykiai, kurie klostėsi 1200 km į šiaurę 
nuo Helsinkio nutolusiame bažnytkaimyje, 
priminė nuotykių filmą. Laplandijoje, kur 
kaimo žmonės iki šiol nerakina durų, įvyk
dytas ginkluotas apiplėšimas ilgam išgarsi
no Suomijoje ir paties bažnytkaimio, ir lie
tuvių vardą.

Liepos 12 d. rytą dviaukščio banko salėje 
tebuvo dvi klientės - 73 metų Milja Martin ir 
jos 80-metė pusseserė. Šios moterys atva
žiavo taksi pasiimti pensijų, ir automobilis jų 
laukė kieme. "Staiga pro duris įsiveržė du 
juodai apsirengę vyriškiai su juodomis kau
kėmis ant veidų. Jie išsitraukė pistoletus ir 
ėmė šaukti: “Money, money”. Vyriškiai pa
stūmė mus, ir mes parkritome ant grindų. 
Pabandžiau dar keltis, bet gavau per galvą 
tad nusprendžiau geriau nejudėti. Pussese
rei jie praskėlė lūpą ir jos veidas apsipylė 
krauju. Vaikinai turėjo būti jauni - jie vik
riai peršoko barjerą ir paguldė ant žemės 
banko darbuotoją Po to kelias minutes bu
vo tylu - jie ieškojo pinigų, sumetė juos į 
plastikinį maišelį. Viskas truko 10-15 minu
čių”, - žurnalistei pasakojo Milja Martin.

Moteris sakė bijojusi, kad plėšikai neatim
tų jos pinigų, ir pasistengė rankinę paslėpti 
po rūbais. Tik kai plėšikai išbėgo, ji pamatė, 
kad jos pinigai tebeguli prie langelio. Kaukėti 
nusikaltėliai jų nepastebėjo.

Bet tai buvo ne vienintelis plėšikų apsi- 
žioplinimas. Lietuviai nusikaltėliai, sumanę 
plėšti kaimo banką, o po to pasislėpti tundro
je, galėtų pretenduoti Suomijoje į metų nevy
kėlių plėšikų vardą. Keturis vyrus, išvakarėse, 
važinėjančius po kaimą “Mercedes-Benz” 
lietuviškais numeriais, svetimų žmonių beveik 
nematantys tundros gyventojai pastebėjo 
iškart. Tačiau banką apiplėšę vyrai nuvažiavo 
mėlynu “Audi”, kuris prieš keletą dienų buvo 
pavogtas kaimyniniame miestelyje Kemijer- 
vvje. Vyrai pervažiavo Kernio upę ir pasuko į 
Suomijos pietus vedantį kelią.

Ieškoti banko plėšikų tuoj buvo pasitelk
tos Laplandijos policijos pajėgos - 15 gink
luotų policininkų su 4 šunimis, taip pat 
pasienio sraigtasparnis. Visiems apylinkės 
gyventojams buvo pranešta apie įvykdytą 
nusikaltimą. Jie buvo paprašyti užsidaryti 
namuose ir po ranka dėl visa ko turėti legaliai 
laikomus ginklus. Visi keliai buvo blokuoti.

Šunys užuodė pėdsakus ir nuvedė poliči-

Mūsų Pastogė Nr. 31, 2002.08.05, psl. 4

- nepavyko
ninkus į netolimą mišką. Čia, 4 kilometrai 
nuo kaimo, tankmėje buvo rasta palikta tuščia 
nusikaltėlių “Audi”. Bet plėšikai buvo pa
sprukę. “Mes spėjame, kad banko plėšikai 
buvo susitarę čia susitikti su dviem savo 
bendrininkais, kurie turėjo atvykti kita, 
lietuvių, mašina. Tačiau planas nepavyko - 
arba bendrininkai supainiojo vietą, arba 
pabėgo nesulaukę plėšikų. Nusikaltėliai to
liau nebegalėjo važiuoti vogtąja "Audi”, nes 
ji buvo sudaužyta važiuojant per kelmus 
tundroje. Todėl paliko ją ir bandė pasprukti 
pėsti ”, - pasakojo Rovaniemio miesto policijos 
komisaras Kari Rotkonen.

Dabar galima tik įsivaizduoti, kaip jautėsi 
lietuviai plėšikai tundroje, kai netoliese lojo 
juos besivejantys šunys, virš galvų burzgė 
sraigtasparnis, be to, buvo nepakeliamai karš
ta ir kandžiojo spiečiai tundros uodų. Neturė
dami žemėlapio ir nesiorientuodami miške, 
atvykėliai tik suko ratus nežinodami, kur jiems 
bėgti. "Tik paskutiniai žiopliai gali atvykti į 
tundrąplėšti banko. Kokie pinigai kaimo ban
kelyje ir kur tu tundroje pasislėpsi? " - stebė
josi lietuviais Suomijos policijos komisaras.

Plėšikų gaudynių drama baigėsi 19 valan
dą labai kasdieniškai, neiššovus nė vieno šū
vio. Vienas ūkininkas pastebėjo, kad pamiš
kėje besiganančioje jo karvių bandoje slaps
tosi du vyriškiai. "Jie bandė atrodyti ramūs, 
lyg grožėtųsi gamta. Bet iškart supratau, kad 
čia kažkas ne taip - ko tiems svetimiems 
vyrams prireikė iš mano karvių? ” - pasakojo 
žurnalistams ūkininkas. Jis tuoj nuskubėjo 
namo. Čia ramiai kavą gėrė vienas policinin
kų, šukuojančių apylinkę.

Pareigūnas iškart susisiekė su kolegomis, 
ir plėšikai buvo apsupti. Šunys išvijo juos ant 
kelio, kur jie ir buvo sulaikyti. Tačiau plėšikai 
nebeturėjo nei ginklų, nei pinigų.

Kiek anksčiau policija jau buvo radusi ir 
kitus du vyrus, pasprukusius mašina su lie
tuviškais numeriais. Jie buvo sulaikyti poilsio 
aikštelėje 50 km nuo nusikaltimo vietos.

Ūkininkas tapo tikru didvyriu. Jis ne tik 
pastebėjo nusikaltėlius tarp savo karvių, bet 
pora valandų anksčiau buvo užtikęs ir jų 
tundroje paliktą mašiną.

Šiuo metu visi keturi nusikaltėliai uždary
ti areštinėje. Du iš jų - su lietuviškais pasais, 
kiti du neturi jokių dokumentų.

"Ha šiol jie tyli kaip užsiūti. Keletą žo
džių jie moka angliškai ir blogai kalba ru
siškai. Išsiaiškinome, kad jie atvyko iš Kauno. 
Bet kodėl į Laplandiją - neaišku. Plėšikų gro- 

' bis -13 000 eurų ”, - sakė policijos komisaras. 
_ Laima Ziūkienė-Lavaste, Helsinkis, “L.r.”

Už svarų indėlį Lietuvai rengiantis 
tapti Europos Sąjungos (ES) nare JAV 
Valstybės Departamentas Europos Komi
teto generalinio direktoriaus pavaduotoją 
Mindaugą Paunksnį apdovanojo Edmund 
S.Muskie Laisvės palaikymo diplomu. 
Tokie JAV apdovanojimai už nuopelnus 
savo valstybėms iš viso įteikti 18 asmenų 
iš buvusios Sovietų Sąjungos ir Baltijos 
šalių. Tarp jų - tik vienas lietuvis.

Apdovanojimai įteikti šiemet švenčiant 
dešimtąsias Edmund S. Muskie progra
mos veiklos metines. Pagal šią programą 
galimybė studijuoti geriausiuose JAV uni
versitetuose buvo suteikta beveik 3 000 
asmenų, tarp jų - 63 lietuviams.

JAV Valstybės Departamento Mokslo ir 
Kultūros Biuras pažymi, kad diplomai su
teikti tik labiausiai pasižymėjusiems Ed
mund S.Muskie programos stipendinin
kams už geriausiai skleidžiamas demokrati
jos vertybes, stiprinamą rinkos ekonomiką

Milijonas dolerių - kultūrai
Chicago. (ELTA). Lietuvos jaunimui - 

skautams, ateitininkams, jų stovykloms - iš 
šių metų Lietuvių Fondo pelno skirta 35 000 
dolerių. Premijuoti Lietuvoje leidžiamų va
dovėlių autoriams paskirta 6 000 dol., Vil
niaus krašto mokytojams -100 000 dolerių.

Tai įrašyta Fondo pelno paskirstymo pro
tokole. Jį patvirtino Lemonte (JAV) posė
džiavusi Lietuvių Fondo Taryba, pranešė 
ELTAI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas. 
Šiais metais buvo leista skirstyti vieną mili
joną dolerių. Prieš tai buvo surengti keturi 
Lietuvių Fondo Pelno Skirstymo Komisijos 
posėdžiai.

Lietuvių Fondas yra gavęs 267 prašy
mus iš 166 prašytojų bendrai kelių milijonų 
dolerių sumai. Patenkinti ne visi prašymai. 
Išdalinta 992 537 doleriai.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybai ir jos tarybų projektams paskirta 
146 394 doleriai, studentų stipendijoms - 
121 550 dolerių, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) Valdybai, Švietimo Komisijai, 
PLB Lituanistikos Katedros stipendijoms - 
44 000 dolerių, Lituanistikos Tyrimų ir 
Studijų Centrui Čikagoje - 44 300 dolerių, 
Washington’© Universiteto Baltų Studijų 
Programai - 10 000 dolerių, Illinois Uni
versiteto Baltų Studijų Vasaros Programai

Knygos iš Amerikos - Lietuvai
Chicago/ Vilnius (ELTA). Amerikos lie

tuvių rašytojo ir visuomenės veikėjo Stasio 
Džiugo rūpesčiu į Lietuvą vėl išsiųsta di
delė knygų ir periodinių leidinių siunta.

Raseinių apskrities Juodkėnų kaime 
gimęs Stasys Džiugas pirmiausia ir pradėjo 
remti knygomis Raseinių biblioteką, kurio
je dabar įsteigtas jo vardo fondas, turintis 
specialų antspaudą.

Stasys Džiugas rūpinasi ir kitomis Lie
tuvos bibliotekomis. Štai pastarojoje siun
toje esantis Mėtos Gabalienės padovano
tas visas Lietuvių Enciklopedijos komplek
tas (37 tomai) skiriamas Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutui Vilniuje. Šiuo 
adresu keliauja ir 27 knygų serija “Krikš
čionis gyvenime”, daug kitų institutui labai 
reikalingų leidinių.

Graikijoje - nauja lietuvių bendruomenė
Šių metų birželio 19 dieną Atėnuose 

(Graikija) gyventys lietuviai susirinko ir 
nusprendė sukurti Graikijos Lietuvių 
Bendruomenę.

Susirinkimo metu buvo išrinkta Valdy
ba ir aptarta būsima veikla. Kol kas Ben
druomenė patalpų neturi.

Su jais galima susisiekti faksu per LR 

bei aktyvią veiklą savo gimtosiose šalyse.
Daugelis programos dalyvių dabar uži

ma atsakingas pareigas valstybės instituci
jose, aktyviai dalyvauja verslo, akademinėje 
ar nevyriausybinių organizacijų veikloje.

Mindaugas Paunksnis, gavęs JAV sti
pendiją, 1996-aisiais metais įgijo viešojo 
administravimo magistro laipsnį New York 
Universitete ir jau ketverius metus dirba 
Europos Komitete. 33 metų pareigūnas at
sakingas už ekonominės integracijos klau
simus, koordinuoja Lietuvos pasirengimą 
formuoti ir įgyvendinti ES vidaus rinkos 
politiką.

Mindaugas Paunksnis vadovavo dery
boms su ES ir Europos laisvosios preky
bos asociacija dėl pramonės gaminių atitik
ties įvertinimo ir pripažinimo. Jis yra Lietu
vos ekonominės plėtros agentūros tarybos 
pirmininko pavaduotojas bei Lietuvos viešo
jo administravimo instituto tarybos narys.

ELTA

- 4 000 dolerių.
Vasario 16-osios Gimnazijai (Vokietija) 

paskirta 20 000 dolerių, o paremti joje besi
mokančius gimnazistus - šešios stipendi
jos. Penkios iš jų turi atitekti mokiniams iš 
Pietų Amerikos, kurias paskirs pats direk
torius Andrius Šmitas.

Iš Lietuvių Fondo pelno taip pat nutar
ta paremti spaudą ir radiją, “Dainavos” ir 
“Neringos” stovyklas, skirti lėšų užsienio 
lietuvių organizacijų pastatų remontams. 
Paremta ir mažesnių projektų.

Lietuvių Fondo idėją, primena ELTA, 
1960 metais iškėlė žinomas išeivijos lietu
vių visuomenės veikėjas dr. Antanas Razma 
su grupe bendraminčių jaunų gydytojų. 
Buvo siūloma sutelkti milijono dolerių 
nejudinamą kapitalą ir kasmetinius procen
tus nuo šios sumos naudoti lietuviškiems 
reikalams. Fondo įstatai priimti 1962 metų 
vasario 4 dieną, įteisinant iniciatorių siū
lymą, kad Fondą administruotų patys jo 
nariai - aukotojai. Nustatyta, kad Fondo 
kapitalą sudaro aukos, palikimai, paveldė
jimai. Apibrėžti ir Fondo tikslai - remti 
lietuvių švietimą, mokslą, kultūrą.

Dabartinė Fondo būklė gerokai pranoks
ta jo iniciatorių lūkesčius. Sukauptas toks 
nejudinamas kapitalas, kad vien jo kasme
tinis pelnas siekia milijoną dolerių.

Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvy
do biblioteką turėtų pradžiuginti senos 
knygos, išleistos dar pirmos lietuvių emig
racijos kartos.

Lietuvos Dailės muziejui Vilniuje suda
rytas rinkinys meno leidinių anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis. Inžinierius Van- 
delinas Domanskis Lietuvos medicinos bib
liotekai nutarė padovanoti savo mirusios 
žmonos gydytojos Alinos didelį medicinos 
mokslo knygų rinkinį.

Plungės, Skuodo, Kaišiadorių, taip pat 
Bajoraičio bibliotekoms išsiųsta įvairaus 
turinio knygų, išleistų išeivijoje nuo 1945 
iki 1990 metų.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblio
teka įvairių knygų, žurnalų bei kitų leidinių 
iš Amerikos gauna nuolat.

ambasadą Atėnuose.
Fax: 003010-7294347, 
paštu:
Inga Apostolopoulou, 
Kolokotroni 19, 
Kifisia, 
Athens, Greece, 
tel. 00310-8082297.
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Hliutės Kampelis
Jeronimo pramogos

Kunigaikštis Jeronimas Radvila, turėdamas asmenišką 
6000 vyrų kariuomenę ir nedalyvaudamas valstybės gyve
nime, turėjo daug laisvo laiko ir gerokai nuobodžiavo.
Sugalvodavo keisčiausių pramogų. Pavyzdžiui kaimynystėje buvusiam Slavaci- 
neko kaime pastatė medinę pilaitę, apgyvendino joje savo dvariškį, pavadino jį 
Slavacineko karaliumi, apibrėžė jo valsty bės ribas ir elgėsi su juo kaip su tikru 
gretimos valstybės valdovu: vedė diplomatines derybas, pasirašydavo sutartis, 
jas nutraukdavo ir skelbdavo karą. Tuomet pajudėdavo jo kariuomenė, sureng
davo kautynes, apsiausdavo Slavacineko karalių jo sostinėje ir paimdavo į ne
laisvę. Tada kunigaikštis Jeronimas surengdavo iškilmingą įvažiavimą į savo 
dvarą, teisdavo nugalėtą valdovą, galiausiai jam dovanodavo bausmę ir grąžindavo 
į prarastą valstybę. Tos keistos, rimtai rengtos pramogos kartojosi gan dažnai.

Jis taip pat labai mėgo medžioklę. 1759 m., dalyvaudamas Varšuvos Seime, su
rengė karaliui Augustui UI medžioklę. Iš savo lietuviškų girių atgabeno visus žvė
ris: 25 lapes, 30 vilkų ir 30 šernų, 3 lokius, 9 briedžius ir 20 opšrų. Pastatė prašmat
nią pavėsinę iš aksomo ir brangių patiesalų, ir karalius iš jos savo ranka iššaudė 
visus tuos žvėris.

Panašią medžioklę jis suruošė ir Kuršo kunigaikščiui Karoliui. Sekančią dieną 
visi dalyvavo balete. Trečią dieną lijo, tai manieže buvo medžiojami prieš tai 
tinklais sugauti žvėrys, o po to dar dvi dienas buvo medžiojama laukuose.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Antanas Kramilius tęsia keliones

If REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. p. Redaktore,

Noriu paminėti kelis ne visiems pa
stebimus keistumus Lietuvoje. Tad pir
miausia - nėra aiškių gatvių užrašų, įskai
tomų iš tolimesnio atstumo. Taip, yra gat
vių vardai ant kampinių namų, bet jie 
sunkiai randami, kartais surūdiję, uždengti 
medžių šakomis ir, be to, užrašyti gan ma
žomis raidėmis. Svarbiausia, važiuojant 
automobiliu, jį pamatai jau pravažiavęs tą 
gatvę, kada jau per vėlu į ją pasukti. O 
tamsoje neįmanoma jų ir matyti, nes gatvės 
beveik neapšviestos.

Invalidams maža pagalbos naudojantis 
laiptais - retai kur yra rankiniai turėklai 
(hand rails), o dar mažiau vežimėliams ta
kų, rampų. O nuolaidų nusileisti nuo šali
gatvių - visai nėra.

Kulminacija - tai Kauno Klinikų pa
grindiniame pastate, kur atėję pacientai turi 
rėplioti į trečią aukštą, gauti dokumentus, 
o paskui leistis ir vėl žemyn pas daktarus. 
Tad žmogelis su vos judančia širdimi ir 
išgverusiais plaučiais, daktarą pasiekia jau 
tikras ligonis. Remontuojant pastatą buvo 
planuota įrengti liftą, bet vėliau kažkodėl 
atsisakyta.

Dar vienas įdomus dalykas, kad visose 
vietovėse yra tik po vieną gatvę tokiu pa
čiu vardu. Nėra priemiesčių, kaip Austra
lijoje, ar kitose valstybėse. Yra tik pašto LT 

kodai.
Tai tik maži nepatogumai, kurių vie

tiniai gyventojai nepastebi, nes prie jų yra 
pripratę. Atvykusioms turistams irgi nėra 
kada tai įsisavinti, bet pagyvenus ilgesnį 
laiką, jie išryškėja.

Na, o apie duobes gatvėse visi žino. Ge
ra naujiena, Kauno Savivaldybė pažadėjo 
greitu laiku bent pagrindines gatves su
tvarkyti. Esą ir finansai jau paruošti. Įva
žiavimų į namus ir kiemų dar neįstengs 
sutvarkyti. O duobių ten tikrai netrūksta.

Jurgis Krasauskas

Gerb. MP Redakcija,
Vaikštau po bažnyčią... kurios nuo 1993 

m. pradėtos statybos jau stovi sienos, langai, 
stogas užtrauktas. (...) Kiek čia parapijie
čių centų, litų, pastangų ir vargo sudėta! 
(...) Jau kiek laiko neturime vargonų, salės 
neįrengtos, nėra reikalingiausių baldų, vė
dinimo, šildymo, garso ir kt. įrangos. (...)

Prašome, maldaujame visų dosnių lietu
vių, kad išgirstų mūsų maldaujantį ir 
pagalbos prašantį balsą. (...)

Pranešame savąjį lėšų telkimo adresą: 
Kauno Arkivyskupijos Kredito Unija, 
Domeikavos Lietuvos Kankinių Parapija 
14-00010-7
Beneficiary’s Account No: 60122 61006097 
Hansa - LTB, Vilnius,
Savanorių pr. 15 a.
SWIFT: HANSA-TAUP LT 2X

Gerb. p. Redaktore,
...Lietuvoje dideli karščiai. Praūžė viesu

las per visą Lietuvą. Pas seserį Lukšiuose 
(Suvalkija) nulūžo kelios šakos, o gretima
me Lekėčių miestelyje išvartyti ąžuolai ir 
pušys. Mano tėtės tėviškėje (Veršių kaime, 
Sintautų valsčiuje) nuverstas net vanden
tiekio bokštas, nekalbant jau apie pastatus. 
Ir taip per visą Lietuvą. Nuostolių padaryta 
daugiau negu po praėjusio uragano.

Birželio 28 d. Tauragėje. Linkėjimai nuo 
artimųjų broliui Jonui Paliokui, Australi
joje. Sunegalavau nuo lietuviškų gėrybių. 
Šeimininkė tuoj iškviečia gydytoją. Toks 
mielas ir draugiškas. Atvežė ir savo vaistų. 
Iš Raseinių atvyksta mano žmonos Lėtutės 
giminės su gėlėmis ir dovanomis.

Liepos 4 d. Šakiuose aplankau adelai- 
diškį Jeronimą Martišių, kuris su Austra
lijos pensija visai gražiai įsikūręs. Trūksta 
tik sveikatos. Gyvena pačiame Šakių mies
to centre. Siunčia linkėjimus pažįstamiems 
Adelaidėje. Liepos 7 dieną Lekėčiuose atlai
dai. Pamatome ir sydnėjiškį Praną Andriu
kaitį su broliu iš Šakių. Atvykus Pranui, po 
dviejų dienų mirė jo sesutė Vilkijoje. Užuo
jauta mūsų darbščiajam Pranui.

Liepos 10 d. Su Lukšių klebonu Gvidu 
Pušinaičiu aplankome buvusio sydnėjiškio 
prel. Petro Butkaus kapą Nemakščiuose, o 
šalia jo kapo išaugusi neeilinio grožio baž
nyčia, kurios statybai prel. Petras paliko 
savo palikimą. Bažnyčia jau užbaigta ir savo 
visa didybe bokštai raižo debesis. Viduje 
didysis altorius stovi ant ąžuolinių grindų, 
kurias beveik dovanai gavo naujas klebonas 
Romualdas Gečas. Jaunas kunigas, apsiren

Klaipėdos krašto išeivius primins skulptūra
ELTA. Pirmadienį, liepos 29 dieną, 

uostamiestyje iškilmingai atidengta Klai
pėdos krašto išeivių miestui padovanota 
skulptūra “Atsisveikinimas”.

Iš bronzos išlieta vaiku vedina moteris 
su lagaminu rankoje geležinkelio stoties 
prieigose simbolizuoja pokario metais 
priverstus į užsienį pasitraukti Klaipėdos 
krašto gyventojus bei nuolatinę į miestą 
atvykstančių ir išvykstančių žmonių kaitą. 
170 centimetrų aukščio bei maždaug 4 to
nų svorio skulptūros kūrimą Vokietijoje 
finansavo užsienio lietuviai, vadinamieji 
memelenderiai.

Į skulptūros atidengimo ceremoniją su
sirinko keli šimtai į Vokietiją emigravusių 
klaipėdiečių. Senyvo amžiaus žmonės su 
ašaromis akyse ėjo prie jų kartą simbo

gęs darbiniais rūbais ir pasiraitęs rankoves 
su darbininkais valė šventorių - tvarkė 
vėtros išlaužytus medžius. Po malonaus 
pokalbio klebonas atsiprašė, nes tą dieną 
turėjo dvejas laidotuves.

Iš Nemakščių vykstame į Platelius. Ap
lankome kleboną Antaną Gylį, kuris su vys
kupu Vaičiumi buvo atvykęs į Vilnių pasi
tikti atvežtą prel. Petro kūną. Medinė baž
nytėlė stovi ant kalno kaip istorinis pa
minklas. \fykstame į kelionės tikslą Platelių 
Nacionaliniame parke. Ten rusų įrengta ra
ketų bazė, kur stovėjo keturi lizdai raketų 
su branduolinėmis galvomis, nukreiptomis 
į Vakarus. Raketų šulinius dengė 35 metrų 
pločio baravyko formos geležinkelio bėgių 
dangčiai. Šie lizdai požemiuose sujungti 
siaurais tuneliais. Lizdai buvo atpažinti sa
telitų pagalba ir rusai buvo priversti tuos 
lizdus išmontuoti 1978 m. Požemiuose 
likusios tik siaubingos liekanos. Šuliniai 6 
metrų pločio ir 32 metrų gylio, kur stovėjo 
raketos. Lygiai tokios, kaip ir Kuboje. Pasak 
gidės, čia buvo atvežta 10 000 raudonar
miečių estų, kurie iškasė duobes ir įrengė 
instaliacijas požemiuose. Prieš pravežant 
raketas per Platelių miestelį, prie kiekvieno 
namo toje gatvėje stovėjo kareivis su įsa
kymu uždengti langus iš namo vidaus. 
Klebonas Gylys, tuo metu gimnazistas, su 
kitais buvo įsitaisę vamzdelį ir matydavo 
tas riedančias pabaisas per miestelį.

Užkandę skanios lydekos iš Platelių 
ežero “Seno ąžuolo” modernioje kavinėje, 
vėlai vakare sugrįžome į Suvalkijos lygu
mas Lukšiuose...

Antanas Kramilius

lizuojančios skulptūros, lietė ją rankomis, 
fotografavosi atminčiai.

Klaipėdos kraštiečių darbo grupę, koor
dinavusią skulptūros kūrimą ir pastatymą, 
sudaro buvę šio krašto gyventojai, karo 
metais pasitraukę į Vokietiją.

1948 metais jie susibūrė į organizaciją, 
šiandien vienijančią apie 10 000 narių. Ši 
organizacija palaiko glaudų ryšį su gimtuoju 
kraštu: organizuoja įvairius seminarus, 
kraštiečių lėšomis restauruoja Klaipėdos 
krašto bažnyčias, bendradarbiauja su 
uostamiesčio bei Šilutės “Heide” vokiečių 
bendrijomis.

Išeivių draugija liepos 29 dieną, kaip ir 
kasmet, uostamiestyje surengė kraštiečių 
susiėjimą.

□
Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijušą slauganti Loreta, 
Rado jam ramesnę vietą, 
Ji atsivežė Dulkelę, 
Į jos tėvų gražų ūkelį; j r o 
Ir tėveliui, ir motinėlei 
Labai patiko Pijušėlis!

Širdingai abu juos pavaišinę, 
Svečius “up stairs” jie užlaipino, 
Parodė miegamą Dulkelei, 
Ir čia pat kambarį dukrelei. 
Labos nakties jiems palinkėję, 
Tėveliai taipgi miegot nuėjo.

Pusė naktelės jau prabėgo, 
O Pijušėlio neima miegas, 
Ir apsiklojęs, ir nusiklojęs,
Svetimoj lovoj Dulkė voliojas. 
O, kad “next door” taip sau nuėjus? 
Ir su Loreta kiek pašnibždėjus!

Duris pravėręs - nosį iškišęs, 
Pijus sustingo baisiai sumišęs: 
Būdamas jaunas savo gimtinėj, 
Buvo Išautas iš “druskinio”, 
Ir prisiminęs, kiek jis kentėjo, . įi;,, 
Dulkelė Pijus vėl gult nuėjo!
_________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kada golfo sportas prasidėjo, niekas 

tikrai nežino. Bet pirmos golfo taisyklės 
buvo įvestos 1744 m. Edinburgh. Scotland, 
o šiandieną yra 41 golfo taisyklė su įvai
riomis interpretacijomis. Šis sportas papli
tęs visame pasaulyje, nors kai kas tvirtina, 
kad golfas tai ne sportas, bet liga. Taip sako 
golfininkų žmonos, kurios save net “golfo 
našlėmis” vadina.

Kas nežaidžia golfo, negali suprasti, 
kaip normalus žmogus 6 vai. ryto per lietų 
daužo tą mažą sviedinuką. Bet golfo žai
dėjams tai labai malonu. Šis sportas iš 
žaidėjo reikalauja nepaprasto užsispyrimo, 
koncentracijos, gerų nervų, ir kiekvienas 
žaidėjas galvoja (net ir Tiger Woods), kad 
“aš galėjau sulošti geriau

Golfas - tai ne krepšinis. Šis sportas 
Lietuvoje dar nėra populiarus, bet išeivi
joje, kur golfas lengviau prieinamas, lie
tuvių tarpe labai išpopuliarėjo. Kas seka

Apie golfą

Neįgaliesiems - dar du 
medaliai

Lietuvos atstovai iškovojo dar du 
medalius Prancūzijoje vykstančiame 
pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos 
čempionate.

Rutulio stūmimo rungtyje silpnaregių 
grupėje vakar sidabrą iškovojo Rolandas 
Urbonas, rutulį nustūmęs 15 m 83 cm. Tai 
jau antrasis Rolando Urbono medalis pla
netos pirmenybėse - jis buvo trečias disko 
metimo varžybose.

Bronzą iškovojo 43 metų Vytautas 
Girnius. Jis aklųjų varžybose numetė ietį 
33 m 9 cm.

Iš viso šiame čempionate lietuviai 
iškovojo du aukso, du sidabro bei tris 
bronzos medalius. ELTA 

golfo rezultatus Sydnėjaus laikraščiuose, 
turėjo pastebėti lietuviškas pavardes lai
mėtojų tarpe.

Tai - Vytas Šumskas, Alis Migus, Algis 
Čerkesas, Vilius Jurkšaitis, Irvis Venclovas, 
Jonas Jocys, Petras Sabulis, James Padagas, 
Vincas Binkis, ir daugiau.

Sekant golfo rezultatus, tenka pastebė
ti, kad ir mūsų moterys neatsilieka. Ypač 
liepos mėnuo joms buvo laimingas. Jos kaip 
susitarę laimėjo savo klasėje: Nijolė \fenc- 
lovienė - Cumberland Golf Club, Presidents 
Cup, Birutė Aleknaitė - Liverpool, Monthly 
Medai, Nijolė Jurkšaitienė - Riverwood, 
Womens Championship, Birutė ir Jūratė 
Valytės - St. Michaels, Match of the Day. 
Gal ir daugiau buvo, kurių nepastebėjau?

Tarp kitko, Bing Crosby mirė golfo 
aikštėje lošdamas golfą.

What a way to go.
Vincas Binkis

Lietuvis - Rusijos 
čempionas

Panevėžietis Vytautas Bislys vienintelis iš 
Lietuvos sportininkų grumsis kovų be tai
syklių pasaulio čempionate. Kelialapį į pla
netos pirmenybes lietuvis iškovojo tapęs 
atvirojo Rusijos čempionato Maskvoje nu
galėtoju svorio kategorijoje iki 65 kg. Buvęs 
boksininkas 34 metų V.Bislys teigė, jog 
pasaulio čempionate jis tikisi kovoti dėl 
medalių. Planetos pirmenybės įvyks gruo
džio 20-21 dienomis Venecijoje (Italija).

“Kovos vyko aštuonkampiame grotuota
me ringe. Jis buvo tarsi narvas. Po kiekvienų 
grumtynių arenos niekas nevalydavo, tad 
galiausiai ji priminė kraujais aptaškytą 
skerdyklą”, - apie varžybas Maskvoje 
pasakojo Vytautas Bislys. “L.r.”

Nuteka sptortininkų pinigai
Valstybės kontrolės auditoriai nustatė, 

kad dalis sportui skirtų Kūno kultūros ir 
sporto departamento lėšų neteisėtai pa
tekdavo į tarnautojų kišenes - tokios išva
dos paskelbtos patikrinus departamento 
2001 m. finansinę atskaitomybę ir asigna
vimų naudojimą. Departamento vadovas - 
Vytas Nėnius.

Sveikatingumo ir sporto programai įgy
vendinti valstybės biudžetas pernai skyrė 
13.878 mln. litų, tačiau iš šios sumos be
veik 360 000 litų departamentas panaudojo 
departamento valdymo funkcijoms vykdyti 
- komunalinėms ir ryšių paslaugoms ap
mokėti, transporto priemonėms išlaikyti, 
prekėms įsigyti, turtui remontuoti. Be to, iš 
šios programos lėšų buvo apmokamos ir 
samdomo advokato paslaugos, nors tokias 
pačias funkcijas turėjo atlikti departamento 
vyriausiasis juristas. Lietuvos sporto šakų 
federacijos ir kitos visuomeninės organi
zacijos negavo dalies valstybės biudžeto lė
šų patvirtintoms programoms finansuoti.

Be to, departamento darbuotojams bei 
kitiems asmenims pinigai buvo mokami ir 
iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo, nors 
šio fondo įstatymas to nenumato.

2001 m. kūno kultūros ir sporto progra
moms bei projektams iš fondo buvo skirta 
6.215 mln. litų. Juos galima buvo naudoti 
kultūros ir sporto programoms, judėjimo 
“Sportas visiems” rėmimui, didelio meis
triškumo sportininkų, sporto mokslo ir spor
to specialistų rengimui bei jų tobulini
mui, sporto bazių priežiūrai ir statybai.

Tačiau beveik 120 000 litų buvo skirta 
materialinėms pašalpoms, iš kurių daugiau 
nei pusė - departamento darbuotojams.

80 000 litų iš šio fondo buvo skirta 
paremti buvusius sportininkus, jų trenerius, 
sporto specialistus, nors fondo lėšų pa
naudojimą reglamentuojančiame įstatyme 
tai nenumatyta. Dar 50 000 litų buvo per
vesta viešajai įstaigai “Lietuvos sporto infor
macijos centras”. Todėl kitoms reikmėms 

- vaikų moky mui plaukti, moksleivių ir stu
dentų sporto plėtojimui, sporto aikštelių ir 
baseinų rekonstravimui bei įrengimui 
tekdavo mažiau lėšų.

Valstybės auditoriai atkreipė depar
tamento vadovų dėmesį, kad nors kūno kul
tūros ir sporto programų finansavimas iš 
fondo lėšų įstatymu pripažintas priori
tetiniu, tačiau 2000 m tiems tikslams skirta 
tik 2.7%, 2001 m. - 10.4%, o 2002 m. - 
6.1% fondo lėšų.

Auditoriai nustatė, kad departamentas 
nekontroliavo biudžeto asignavimų nau
dojimo jam pavaldžiose aštuoniose viešo
siose įstaigose, kurioms 2001 m. iš biudže
to buvo skirta 1.039 mln. litų. Praėjusių 
metų pradžioje jose buvo 94.5 etato, po me
tų - 155 etatai.

Ypač dosniai buvo finansuojama viešoji 
įstaiga “Sportas ir poilsis”, kurios direk
toriaus mėnesinis darbo užmokestis siekė 
3 418 litų, o keturiems jo pavaduotojams 
kas mėnesį vidutiniškai buvo priskai
čiuojama po 2 488 litus.

Pažeidimų rasta ir viešosioms įstaigoms 
perduoto turto ir įstatinio kapitalo apskai
toje. 10 000 litų, kuriuos departamentas 
skyrė viešosios įstaigos “Nacionalinis Tra
kų sporto ir sveikatingumo centras” įsta
tiniam kapitalui sudaryti, nepagrįstai bu
vo nurašyti į išlaidas, ir tik audito metu tos 
lėšos buvo įtrauktos į departamento fi
nansinį turtą.

Departamentas šešioms viešosioms 
įstaigoms perdavė ilgalaikio turto už 9.696 
mln. litų. Tačiau dviem viešosioms įstai
goms perduotų pastatų, kurių vertė - 1.347 
mln. litų, neapskaitė.

Audito metu departamentas turėjo pa
keisti viešosios įstaigos “Lietuvos sporto 
informacijos centras” įstatus, kuriuose bu
vo įstatymams prieštaraujanti nuostata, 
reikalaujanti, kad steigėjas privalo “užsa
kymus, kuriuos gali atlikti Centras, skirti 
jam pirmumo teise”. ELTA

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
Tęsinys, pradžia 3fPNr. 24

Iš kur tokia staigi atmaina? Uždare sieną 
dargi Prezidentui, turinčiam vizuoti pasą? 
Apsidairęs aplinkui, lyg bijodamas, kad jo 
žodžių kas neužgirstų, susijaudinęs atsakė: 
Ir aš pats nežinau, iš kur. Pirma man buvo 
pasakyta leisti per sieną visus, o šit vėlai 
vakare įsakyta nieko neleisti. Man buvo 
pagrasyta galva atsakysiąs, jei to antrojo 
įsakymo nepaklausysiąs. Taigi atleiskite!

Ir vėl ta pati delegacija prašosi į mane 
tarp 8-9 vai. Sutikau priimti. Dabar kal
bėjomės jau restorane, kur manieji, atvykę 
iš Kybartų, dalinosi savo įspūdžiais, gau
tais jau man perbridus per upelį Prūsosin. 
Susėdus prie staliuko, delegacija vėl mėgi
na, beveik tais pačiais žodžiais, perkalbėti 
mane, kad grįžčiau Kaunan.

Ta pati ir mano argumentacija, kad man 
nėra ko grįžti. Pridūriau esąs tiek suvargęs, 
tiek daug naktų nemiegojęs, kad esu visai 
paliegęs, beveik ligonis. Keturiolikti metai 
nesu turėjęs atostogų. Esu būtinai reika
lingas poilsio. Tačiau nesilsėčiau, jei galė
čiau toje didžioje Lietuvos nelaimėje ką 
padėti. Reikia manim tikėti kuo esu pasa
kęs, jog mano buvimas Lietuvoje dabar jai 
daugiau pakenktų, nekaip padėtų. Juk ma
ne leisgyvį naudotų negarbingiems daly
kams. Užuot pasidavę išgąsčiui, verčiau 
sujuskite, paskelbkite, kodėl Prezidentas 
išvyko atostogų. Dirbkite, kol galima, o kai . 
nebegalima, tai žinote patys, kas jums reikia 
daryti.

Kelpša vis dėlto, lyg prisispyręs, lygšir- 
dį geltasįidąr-sykį manęs paklausė^ ar aš 
grįšiąs ar negrįšiąs. Atsakiau: Ne! Matyti,
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jokie mano argumentai jo nepaveikė.
Galvanauskas man priminė, jog kalbama 

apie naujo Prezidento pastatymą, jei ne
grįžčiau. Atsakiau: Ligi esamasis nėra atsi
sakęs (o jis nėra atsisakęs, tai žino ir Min. 
Taryba), tol naujo statymas būtų priešingas 
mūsų Konstitucijai. Taip ir baigėsi veltui 
Kauno delegacijos ryžtas persivežti Prezi
dentą.

Palanki mums žinia iš Berlyno
Sielojomės, nerimome, šiaip ir taip 

spėliodami, laukėme žinios, ar bus mums 
leista gyventi Vokietijoje. Jau taip gal apie 
12 vai. karininkas paprašė mus vienan 
kambarin ir surašė iš mūsų žinias, kurios 
esti reikalingos pasams. Kurie turėjo pasus, 
iš tų jie buvo jo paimti ir mums pranešta, 
jog sprendimą, kas mums lemta, pasakysiąs 
jo viršininkas. Kiek palaukus viršininkas, 
Doktor Greefe, pranešė, jog mums leista 
palikti Vokioje. O dabar, pridūrė, prašau be 
palydovo vieni nevaikščiokite oran. Beje, 
surašius iš mūsų žinias, valdininkas foto
grafas paprašė manęs ir gen. Musteikio lei
dimą atvaizdams nuimti. Žinoma, linkterėję 
galvomis, sutikome. Fotografavo mudu 
paskirai ir šalimai sėdinčius. Paklausus, beg 
ne spaudai fotografijos, valdininkas atsakė: 
Ne, tik atsiminti!

Karaliaučiun
Kas toliau? Važiuoti Karaliaučiun. Jau 

geriausiame viešbutyje tenai mums vieta 
numatyta. Džiaugėmės, jog teigiamai iš
spręstas taip sunkiai mus varginęs klau
simas. Doktor Greefe pakvietė mus iš resto
rano stotin. fTen esą galim gauti geresnių 
pietų. Pavalgę leidžiamės kelionėn. Visiems 

—paruošti automobiliai, ir tik pulk Mustei-

Antanas Smetona

kiui buvo skirta vykti traukiniu su mūsų 
bagažu. Traukinys išeisiąs apie pavakarį. 
Kai automobiliai buvo paduoti ir kai sėdo
me važiuoti, vėl mus fotografavo ar filma
vo. Važiuojam! Mus lydi du karininku ir pats 
Doktor Greefe. Lygūs, puikūs, meksfaltuoti, 
nedulką, Rytų Prūsų keliai, greitai rieda 
mašinos Karaliaučiaus linkui. Mus gaivina 
gražių, gerai įdirbtų derlingų laukų reginiai. 
Siūbuoja, linguoja bebręstą rugiai, banguo
ja kviečiai ir težaliuojąs vasarojus. Tokia 
kelionė būtų poilsis, kad ne Lietuvos siel
vartas. Priešakiniam automobiliui, kuriuo 
važiavo karininkai, atsitiko avarija: padan
ga sprogo. Sugaišome 15-20 minučių, kol 
buvo pataisyta. Šit jau ir Karaliaučius ir 
mums skirtasis viešbutis. Kelionė truko 2 
vai. su viršum.

Sustojus viešbutyje ir kiek apsitvarkęs, 
Doktor Greefe njųms pareiškė, jog mūsų 
laisvė “vorlaufig eingeschrankt”. Mes galį 
matytistik strgenrKonsulu Dimša, o su bet 

kuo kitu ne. Ir miestan tegalį išeiti su 
palydovu, su “Verbindungsoffizief”. Nevalia 
ir laiškų rašyti, nebent su kontrolės žinia. 
Žinia, ne namie esame, ne Kaime. Bet ir 
Kaune, kažin kaip dabar yra. Gal ir ten 
Ministrai be palydovų nevaikščioja.

Iš Karaliaučiaus į Mozūrų ežerus
Paklausti, Doktor Greefe, kur verčiau 

norėtume gyventi, mieste ar kaime, pasi
sakėme už kaimą. Taigi, išbuvę Karaliau
čiuje dvi dienas, nakvoję dvi naktis, birže
lio 18 d. tarp 3-4 vai. (antradienį) automo
biliais, važiuojame Mozūrų Ežerų linkui. 
Pradžioje lygūs ir derlingi, toliau kalvuoti, 
smėlingi, bet tvarkingai įdirbti laukai. Vis 
dideli ūkiai; mažų nematyti. \hžiavome apie 
dvi valandas ir apie 6 vai. atsidūrėme Šven- 
taičio (Schwenzait) kurorte: Gasteheim 
JSgerhohe, ar 4 km nuo Angerburgo miesto. 
Tylūs liūdni gyvename, sielodamies savo 
tėvynės buitim^. ( Z .

Sventaičio ežero krantas
Liepos 1-25 d.d_, 11 ir 17 pslp. pataisyta ir 

užbraukta pagal pataisymus originale. Nuorašas 
tikras - pas. Step. Žukaitis. 1940.VIII.8. 
Nuorašas padarytas Berlyne 1940.VHI.21.

PABAIGA

Šiąja atkarpa baigiame buvusio LR 
Prezidento Antano Smetonos apmąstymus, 
užrašytus netrukus po to, kai jis iš Sovietų 
okupuojamos Lietuvos pasitraukė į Ryt
prūsius.

Sekančiame MP numeryje pradėsime 
trumpą pasakojimą apie garsiausią Lie
tuvos išdaviką Juozą Markuli, kuris, apsi
metęs laisvės kovotojų vadu, sovietams 
padėjos iĮadpjtti pokario partizanų vie
netus. Straipsnį parašė Sąjūdžio veikėjas ir 
MP bendradarbis kaunietis doc. Kazimie
ras Blaževičius. Red.
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Kaip malonu!
Kaip malonu pasidalinti geromis nau

jienomis iš tėvynės! Atėjo laiškas iš Šiau
lių, kur manoma, kad netoli nuo dabartinio 
miesto ribų, Saulės mūšyje “(ta vietovė 
kronikose dar ir vadinama Soule, Saulio, 
terraSauleorum) lietuviai-žiemgaliai (Se- 
migallians), nugalėjo Kalavijuočių ordino 
kariuomenę, grįžtančią į savo valdas 1236 
m. rugsėjo 22 d. Kalavijuočiai tada buvo 
žiauriai nusiaubę ir apiplėšę kraštą” 
(Encyclopedia Lituanica V).

O 2002 šiauliečių jaunimas tampa nu
galėtojais mokslo srityje. “J. Janonio gimna
zijos abiturientai Martynas Trimonis ir 
Mindaugas Kryžanauskas yra pirmieji lie
tuviai, tapę Europos vadybos ir modelia
vimo pratybų vicečempionais”,- rašo 
reporteris Tomas Beržinskas “Šiaulių krašto 
laikraštyje”. Čempionatas vyko Sofijoje 
(Bulgarija) ir abu jaunuoliai varžėsi su 72 
kitom komandom iš 12 Europos kraštų. Pir
miausiai jie pateko į 8 geriausių komandų 
būrelį ir finale tik turėjo užleisti vietą Bal
tarusijos komandai, "... kuriai atsovavo ko
mandos treneris - aukštosios mokyklos 
studentas (moksleivių čempionate!), 
žaidžiantis jau devynerius metus. ” (ibid.)

Tiesa, gal vertėtų paaiškinti čempiona
to tikslus. Anot reporterio, tai yra "... pri
taikyti pamokose įgytas ekonomines ži
nias praktiškai. Varžybose moksleiviai iš 
visos Europos tampa gamybos įmonės va
dovais ir mokosi veiksmingai jai vadovauti. 
Šių metų žaidimo dalyviai vadovavo fab
rikams, gaminantiems ausinukus (head
phones, aut.). Rinką su nuosmukiais ir pa
kilimais modeliuoja kompiuteris. Rinkos 
situacija nuolat aprašoma specialiame 
leidinyje, kurį gauna kiekvienas žaidimo 
dalyvis. Moksleiviai siunčia savo verslo 
sprendimus internetu. Jie turi nustatyti pro
dukcijos kainą, jos kiekį, rūpintis reklama, 
kapitalo investicijomis, dalį pinigų skirti 
rinkos tyrimams ir naujoms technologi
joms diegti. Tikslas - gauti kuo didesnį 
pelną. ” Na iš tokių jaunuolių tikriausiai 
užaugs geri vadybininkai (managers) Lie
tuvoje. Ojų labai trūksta. Ekonominė krašto 
padėtis per tuos beveik 12 nepriklausomy
bės metų dar vis nėra per geriausia.

Kitas laimėjimas tai Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleivių vizitas užsienio 
ambasadoje. Janoniečiai drauge su savo

mokytoja, Gedimino ordinu apdovanota 
anglų kalbos specialiste A Vaičiuliene, sve
čiavosi Didžiosios Britanijos ambasadoje 
Vilniuje. Gimnazistai taip pat dalyvavo 
vertimų konkurse “Tavo žvilgsnis”. 
(Janoniečiai puikūs anglų kalbos vertėjai). 
Vertimų konkursas jaunimui buvo sureng
tas Karalienės Elisabeth II karūnavimo 
auksiniam jubiliejui paminėti. Renginys 
įvyko 2002 birželio 17 d. O man, kaip anglų 
kalbos mokytojai, malonu buvo sužinoti, 
kad moksleiviai galėjo laisvai angliškai 
kalbėtis su ambasadoriumi Jeremy Hill.

Neperseniausiai įsteigtas Šiaulių uni
versitetas išleido Socialinių mokslų fakul
teto vadybos specialybės magistrus, ku
riems birželio mėnesį buvo įteikti baigimo 
diplomai. Laikraščio nuotraukoje šypsosi 
16 diplomuotų magistrų. O kad jie liktų 
Lietuvoje! Nors, aišku, pabuvoti kiek užsie
nyje ir įsigyti daugiau žinių irgi ne pro šalį.

Šiaulių J.Janonio gimnazijos muziejus 
Žemaitijos - Aukštaitijos regionų mokyti
nių muziejų apžiūroje laimėjo pirmąją vietą. 
Ši maloni žinutė pradžiugins visus mece
natus, kurie nors kukliai, bet vis dėlto pra
turtino muziejų eksponatais. Muziejaus 
direktorius Jonas Krivickas džiaugėsi vi
sais atsiųstais rodiniais, bet ypač vertino 
tuos, kurie buvo susiję su buv. gimnazijos 
moksleivių pasiekimais pasaulyje, kaip pvz. 
Olego Truchano puikių nuotraukų leidiniu 
bei kitais žymenimis, dovanotais sodybiečių 
Birutės ir Vytauto Vaitkų.

Kai Naujoje Pietų Vilijoje siautė baisūs 
miškų gaisrai ir daugelio žmonių gyvena
mieji namai sudegė Mėlynųjų Kalnų papė
dėse, Di Rimmer parašė jaudinantį laišką, 
kuriame ji kreipėsi į padegėjus. Laišką 
spausdino pirmame puslapyje “The Sydney 
Morning Herald”. Mane labai paveikė jos 
nuoširdžiais žodžiais išreikštas skausmas. 
Žinodama, kad kriminogeninė statistika 
jaunimo tarpe nemaža, nusiunčiau anglišką 
tekstą kolegei Vaičiulienei. Maniau, kad gal 
perskaitys jį savo moksleiviams 2-oje gim
nazijos klasėje. Kaip nustebau, kai gavau 
viso teksto vertimą, kurį atliko devyni 
moksleiviai, \fertimas be priekaištų. Manau, 
kad geriau nebūtų išvertę ir profesionalai 
vertėjai. Vertimo antraštė: “Mielaspadegė
jau, o kad tu matytum mano skausmą.”

Isolda Poželaitė-Davis AM
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ALD Komitetas atvykstantiems Ade- 
laidėn parinko keletą viešbučių, bendra
bučių ir karavanų parką. Bandyta surasti 
patogias, nebrangias, netoli miesto centro 
ir visų renginių apsistojimo vietas. Artėjant 
Australijos Lietuvių Dienoms šią infor
maciją pakartosime. Norintieji jomis pasi
naudoti, prašomi kreiptis tiesiogiai į nuro
dytas viešbučių administracijas. AL Dienų 
Komitetas užsakymų nepriima.

***
ADELAIDĖS KARALIŠKOJI 

LIGONINE - North Terrace, Adelaide, 
S.A. 5000. Savo žinioje turi rezidentams 
patalpas, kuriomis Kalėdų laikotarpiu gali 
pasinaudoti ir svečiai. Ši informacija nėra 
reklamuojamą bet vadovybė sutiko priimti 
užsakymus, norintiems Kalėdų laikotarpiu 
jomis pasinaudoti.

V.LP butai. Dvigubas miegamasis, du 
mažesni miegamieji, salonas / valgomasis, 
virtuvė, dušas, patogumai, studijų kamba
rys, TV, skalbykla. $132.00 dienai.

V.LP. butai. Dvigubas miegamasis, sa
lonas / valgomasis, TV, patogumai ir vir
tuvės reikmenys. $88.00 dienai.

Yra ir daugiau butų 4 asmenims su 
dviem miegamaisiais ir visais patogumais, 
kai kurie neturi virtuvės.

Pavieniams asmenims; studentams - 
$13.20 dienai, vizituojantiems gydytojams 
kambariai - $17.60 vienam asmeniui 
dienai.

Visos kainos gali keistis. Norint gauti

DIENŲ
SVEČIAMS

LIETUVIŲ
DALYVIAMS IR

VIEŠBUČIAI IR KT.
daugiau informacijos ir dėl užsakymų kreip
tis: Pat Rossi

tek: 08 8222 5169 fax: 08 8222 4657.
***

MARION HOLIDAY PARK - 323 
Stuart Road, Bedford Park, S.A. 5042. 
Tel.: 08 8276 6695 fax 08 8357 4330. Int 
adresas:

www.marionholidaypark.com.au.
Apie 8 km. nuo miesto.

Didelis butų pasirinkimas. Kainos nuo 
$19.00 iki $87.00 dienai. Patalyne reikia 
patiems pasirūpinti.

***
LEVI PARK (Caravan Park) - 69 

Lansdowne Terrace, (enter from Harris 
Road) Walkerville, S. A 5081. Tel. & fax:

08 8344 2209 Toll free: 1800 422 209.
Apie 2 km. nuo miesto centro.

Didelis butų ir karavanų pasirinkimas 
skirtingomis kainomis.

***
KENT TOWN LODGE MOTEL-22 

Wakefield Street, Kent Town, S.A 5067. 
Tel.: 08 8332 7571; fax: 08 8364 0155. 
Netoli Adelaidės Lietuvių Namų (5 min. 
eiti). j.’ Gflub.:.;.-..

Kambariai vienam asmeniui - $52.00 
dienai; dviem - $60.00; šeimai - $75.00 
(du suaug. ir du vaikai).

Užsakant reikia paminėti, kad atvykstate 
į Lithuanian Festival. n

Adelaidės ALD Komiteto 
informacija

Australijos Raudonasis Kryžius praneša
ARK (Australian Red Cross) nori atkreipti tautinių bendrijų dėmesį į tai, jog laikotarpis 

tarp rugpjūčio 4 ir 10 dienos yrą skelbiamas kaip “dingusių asmenų savaitė” (National 
Missing Persons Week).

Kaip ir visada, Australijos Raudonasis Kryžius veikia tarptautinio informacijos tinklo 
rėmuose ir padeda ieškoti bei surasti dėl kokių nors priežasčių dingusius asmenis. 
Kiekvienoje Australijos valstijos sostinėje ARK turi savo “Tracing Service”, kuriai galima 
rašyti: P.O. Box 9949 arba nemokamai skambinti 1800 246 850 iš bet kur Australijoje. 
Galima skambinti ir “Australian Red Cross Tracing Service” pagal valstijos telef. knygą.

“Dainos” choro choristų dėmesiui
Po žiemos pertraukos repeticijos pasidės penktadienį, rugpjūčio 16 d., 7.30 vai. p.p. 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstown. Visi choristai prašomi skaitlingai dalyvauti. Kviečia
me naujus daininkus įsijungti į chorą

“Dainos” choro Valdyba

Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, kad sekmadienį, rugpjūčio 

18 d., ruošiamas Žolinės minėjimas. Jis prasidės 11 vai. su šv. Mišiomis šv. 
Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Po pamaldų - 12 vai. Lietuvių Namuose vyks 
minėjimas. Bus bendri pietūs, minėjimo programa, loterija ir kavutė.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti minėjime.

Nauja kompaktinė plokštelė “Kanados lietuviai”
Šiomis dienomis išeiviją pasiekė kompaktinė plokštelė “Kanados lietuviai”. Plokštelė 

išleista šį pavasarį Vilniuje. Turinį sudaro Kanados lietuvių įvairių dainos vienetų ir jų 
išleistų plokštelių ar juostelių įrašai. Windsoro, Londono, Hamiltono, Toronto, Missi- 
ssaugos ir Montrealio lietuviai dainuoja liūdnesnes, o kartais ir linksmesnes dainas. 
Plokštelė prasideda vienintele poeto Henriko Nagio deklamacija “Prisijaukinsiu sakalą”.

Plokštelėn įtraukti ir solistai: Gina Čapkauskienė. Elzbieta Kardelienė, Slava Žiemelytė, 
Antanas Keblys ir Vaclovas Verikaitis. Plokštelę sudarė ir išleido Antanas Fokas “Sutaras”, 
jo patarėjai buvo Jonas Govėdas, Antanas Mickus, Dalia Viskontienė ir S.Žiemelytė. Prie 
plokštelės yra priedas su trumpa apžvalga apie kiekvieną dainos vienetą kurio dainos yra 
įdėtos į plokštelę. MP inf.

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį sutiko 

atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM.
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: rugpjūčio

11 <L, rugsėjo 8 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius, tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
Praneša Parapijos Komitetas

Šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, Melbourno Lietuvių Namuose 

įvyks

“Pavasario Tango” Balius
Jau dabar visi, iš visų apylinkių, ruoškimės dalyvauti Baliuje. Detalės bus 

paskelbtos netolimoje ateityje.
Melbourno “Dainos Sambūris”

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W'5 ’;
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

lietuvių kultūrines veiklos tęstinumus Australijoje 
mūsų visų reikalus

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. x 

Turint klausimą galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.
' ------------------ -.................— ' -----------------------------------
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^TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo rugpjūčio 1, 2002, naujiems ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekanys procentai:

Terminuoti indėliai:
-įiv 12mėn. 5.0%

6 mėn. 4.5%
3 mėn. 4.0%

(Sąskaitos minimumas $500) 
Terminui pasibaigus, indėli galima išimti ar pervesti 

i kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša savo 
pageidavimo, sąskaita automatiškai pervedama į 

naują tokį patį terminuotą indėlį. Pinigus iš 
terminuotų indėlių galima išimti terminui nesuėjus. 
Tuo atveju mokama tik 0.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:
$5,000 + 2.0%
$1,000-$4,999 1.5% 
$10-$999 1.0%
Vaiku sąskaitos 2.0%v *•

Paskolos:
Su turto užstatu 6.39%

Naujos paskolos 4.95%
(12 mėn; virš $60,000)

Asmeninės (iki $5.000) 12.0%
Talka viršminėtus paskolų procentus gali keisti metų, 

bėgyje atsižvelgiant į bankų siūlomus procentus.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 dieną, 
Melbourno Lietuvių Namuose 

įvyks 

susirinkimas /

prie apvalaus stalo dėl pasiūlymų 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo dar
botvarkei Adelaidėje, 2002 metų gale.

Kviečiame dalyvauti visus Krašto 
Tarybos narius iš Melbourno ir 
Geelongo, visus, kurie buvo susirinkę 
Sydnėjuje 2000 metais (įskaitant ex 
officio narius). Taip pat kviečiame 
visus norinčius pasisakyti arba pasi
klausyti diskusijų bei pasiūlymų.

Susirinkimas įvyks po šv. Mišių ir 
pietų Melbourno Lietuvių Namuose, 
Jubiliejinėje salėje, nuo 1 vai. iki 2 vai. 
p.p. Tarybos suvažiavimas yra mūsų 
visų reikalas, ir nuo mūsų priklausys, 
kas ten bus diskutuojama.

ALB Krašto Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlEOa 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.

Raginame visus Lietuvių Klubo narius sumokėti nario
mokestį už 2002-03 metus ($11) ir paraginti savo artimuosius ar draugus 
papildyti narių gretas.

“Pižamų t/ulius”

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
E-mail: talka@access,net.au

LIETUVIU _ _
KOOPERATINĖ ———
KREDITO 
no ai irsi i a

Pranešimas Melbourno 
Lietuvių Pensininkų 

Sąjungos nariams
Rugpjūčio 13 dieną (antradienį) 

bus išvyka į Point Cook aviacijos mu
ziejų. Po to visi vyks į Geelong’ą pie
tums pas Smorgi’s.

Užsirašę išvykai nariai renkasi 9 
vai. ryto ne Lietuvių Namuose, bet 
Spenccr Street stotyje.

Valdyba

“gyjama ^arty "
įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 

dieną, 730 vai. vak.
PROGRAMOJE:
♦ Gražiausių šlepečių konkursas
♦ Vyrų pižamų konkursas
♦ Moterų pižamų konkursas
♦ Pagalvių mušimosi konkursas
♦ Pagalvių metimo į krepšį kon
kursas
♦ Aiškiaregė, aiškinanti sapnus

Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su aktoriaus, rašytojo ir dramaturgo

ANTANO ŠKĖMOJ KŪRYBA
Įvadas - Elenos Jonaitienės., 
Prozos ištraukas skaito Vytenis Šliogeris. 
Antano Škėmos 1 veiksmo pjesė “Vieną vakarą”.

Režisierė: Onutė Maksvytienė.
Vaidina: J.Barila, R.Bukevičius, ADanusas

G.Janulevičius, O. Maksvytienė.

Šokėjos dar renkamos, laukiame 
Jūsų patarimų, pasiūlymų, pagei
davimų.
Bilietus jau sparčiu tempu parda
vinėjame. Bilietus prašome įsigyti 
iš anksto Klubo raštinėje.
Lauksime visų atvykstant. Bus 
labai smagus vakaras / naktis.
Įėjimas - $10 su užkanda/*

AK JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Virtuvė Pas Aldoną dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622 

16-18 East Terrace, Bankstown, 2200 
Nominations are invited from members of the Club for the position of Director for 
the ensuing year. Nominations will close at the Club, at 4 pm on 18.08.02. 
Members are reminded of the following abbreviated extracts from the Articles of 
Association of the Club (as amended 1996).
• Candidates must be foundation or ordinary members and must be 
“financial” as at 18.08.02.
• They may not be employees of the Club (A volunteer is not an employee).
• Nomination must be in writing and be signed by two foundation or ordinary 
members.
Nomination forms and/or information are available from the Club office.

Laurie Cox, Hon. Secretary

“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms, “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti prenumeratos 
kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės prenumeratos 
mokestis yra $65 Australijoje, $140 užsienyje, $115 Naujojoje Zelandijoje. 
Pavienio numerio kaina $1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytojų, jau apmokėjusių prenumeratos mokestį 
į priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba 

šveMbtaifte naujus Klubo narius: Aidą Kavoliūnienę, Žil
viną ir Irmą Jasmontus, Joną Obeliūną. Irene Bagdon, Vaidą Sakalauską, 
Robertą Norvilą, Ramutę Miller ir Isolde Ira Poželaitę-Davis AM.

Turguje, vykusiame liepos 28 d., buvo ištrauktas laimingas Klubo nario 
bilietas - 94. Deja, $100 prizas Vincui Juodsnukaičiui nebuvo įteiktas, 
nes pastarasis Klubo renginyje nedalyvavo.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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: vww.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. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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