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VDonk.tiaS Lietuvos įvykių apžvalga

Australijos parlamentarai 
Lietuvoje

Vilnius, rugsėjo 25 d. (ELTA). Šį savait
galį Lietuvoje lankosi New South Wales 
Parlamento delegacija, kuriai vadovauja jo 
Pirmininkas John Murray. Ji viešės rugsėjo 
28 - spalio 4 dienomis.

Vizito metu Australijos parlamentarai 
susitiks su Lietuvos vadovais - Prezidentu 
Valdu Adamkumi, Seimo Pirmininku Artū
ru Paulausku, Ministru Pirmininku Algirdu 
Brazausku, užsienio reikalų ministru Anta
nu Valioniu, Seimo nariais.

Vizito dienomis ši parlamentarų delega
cija taip pat turės galimybę plačiau susi
pažinti su Lietuva. Svečiai apžiūrės Vilniaus 
senamiestį, aplankys Trakus, Klaipėdą, 
Nidą. Delegaciją lydi LR Garbės generali
nis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris.
Valdo Adamkaus rinkimų štabas

ELTA. Antros Prezidento kadencijos 
gruodžio 22-ąją ketinančio siekti šalies 
vadovo Valdo Adamkaus rinkimų štabas 
ėmėsi aktyvios veiklos. Pasitelkęs ekspertus 
analitikus, štabas ketina remtis moderniais 
rinkimų organizavimo principais.

"Itin daug dėmesio skirsime darbui su 
regionais, stengsimės būti kuo arčiau kiek
vieno rinkėjo ”, - teigia rinkimų štabui va
dovaujanti Ona Volungevičiūtė, buvusi 
Seimo informacijos technologijų departa
mento vadovė. V. Adamkaus rinkimų štabo 
vadovė taip pat yra dirbusi Sąjūdžio sekre
toriate, buvo Lietuvos valstybinės derybų 
delegacijos su Sovietų Sąjunga adminis

tracijos pavaduotoja.
Rinkimų štabo atstovu spaudai pradėjo 

dirbti Prezidento konsultantas Ramūnas 
Mačius. Rinkimų kampanijai talkininkaus 
ir visuomeniniai V. Adamkaus rėmėjai.

Pramonininkai susirūpinę 
rusų įtaka

Rugsėjo vidutyje Lietuvos pramoninin
kų konferencija apsvarstė padėtį elektros 
energetikoje. Išvados buvo bauginančios - 
uždarius Ignalinos AE, visa Lietuvos elek
tros energijos gamyba taps visiškai priklau
soma nuo žaliavų, tiekiamų iš Rusijos. Ne
gana to, Rusijos kapitalas jau perka ir tai
kosi pirkti Kauno elektrinę, Kaišiadorių 
hidroakumuliacinę elektrinę, Lietuvos vals
tybinę elektrinę, Mažeikių elektrinę, dalį 
skirstomųjų tinklų. Šiuo metu Rusija kon
troliuoja ir visą Lietuvos elektros energijos 
eksportą. Visa tai įvertinę, pramonininkai 
ėmė skelbti pavojų.

Šia proga savaitraštis “Veidas” išspaus
dino pokalbį su Pramonininkų konfedera
cijos prezidentu Bronislavu Lubiu. Pasak 
jo, "sprendimas padaryti šį pareiškimą 
nebuvo spontaniškas. Tai mūsų atliktos 
analizės rezultatas. Tokia analize mes užsi
imame nuolat-priešingai nei aukšti parei
gūnai, kurie dažnai nesugeba sudėstyti 
visos mozaikos. Tuo tarpu sudėję visas mo
zaikos detales pamatytume nerimą kelian
tį vaizdą... Nerimą kelia tai, kad viskas 
parduodama į vienas rankas. Ir nesvarbu, 
kieno būtų tos rankos, sakyčiau tą patį.

Nukelta į 2 psl

Aukštos pareigos
CSIRO (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization) yra plati, 
valstybės remiama tyrimų institucija, jun
gianti naujausias mokslines žinias bei at
radimus su jų praktišku taikymu Australi
jos ekonomikoje apskritai. Šia prasme, 
CSIRO vardas nuolat mirga tiek kasdienės 
žiniasklaidos, tiek mokslinės literatūros 
puslapiuose. Į CSIRO kreipiasi krašto val
džia, kai tenka spręsti iškylančias platesnio 
masto problemas įvairiose pramonės ir 
žemės ūkio srityse. Kaip mokslininkų ir 
taikomosios metodikos junginys, CSIRO 
yra Australijos “think tank”, užsiėmimų 
apimtimi šiame krašte jau neturintis sau 
lygaus. Šioje institucijoje dirba apie 6 000 
asmenų, kurių ekspertizė apima tokias sritis 
kaip erdvės tyrimai, biologinė įvairovė, 
žemės turtai, informacinės technologijos ir 
taip toliau.

Atkeliavo labai džiugi žinia, kad viena 
iš CSIROžymiųjų mokslininkų, lietuvaitė dr. 
Vijoleta Braach-Maksvytis (Maksvy- 
tytė) yra paskirta aukštoms pareigoms kaip 
Australijos Vyriausiojo Mokslininko Kabi
neto vadovė (Head, Office of the Chief 
Scientist of Australia). Australijos Vyriau
siasis Mokslininkas yra dr. Robin Batter
ham, ir dr. Vijoleta kartu bus jo pavaduotoja 
(Deputy Chief Scientist). Apie šį paskyrimą 
paskelbė Federalinis Mokslų Ministras 
(Minister for Science) Peter McGauran savo 
rugsėjo 12 dienos pranešimu žiniasklaidai.

Šis naujasis dr. Vijoletos postas apima 
daug užduočių. Jų tarpe - teikti Ministrui 
Pirmininkui savistovius patarimus mokslo, 
inžinerijos ir inovacijos aspektais. Taip pat 
- bendradarbiauti su Australijos vado
vaujančiomis asmenybėmis tokiose srityse 
kaip pramonės, tyrimo ir švietimo klau
simai. Šiame darbe dr. Vijoleta jau turi daug 
patirties. Ji yra CSIRO Mokslų Sekcijos pir
mininkė bei CSIRO Vykdomosios Tarybos 
narė. Šiame atsakingame lygyje yra nu
statomos CSIRO ateities darbų kryptys ir 
sukuriamas CSIRO mokslinės strategijos 
planas.

Vystant ir svarstant planus yra bendra
darbiaujama su Australijos universitetų 
vadovais, su The Australian Research 
Council ir t.t. Vienas iš labiau specifinių 
uždavinių - sukurti aukšto lygio CSIRO 
stipendijas bei suformuluoti doktorantų 
programas ir tokiu būdu į mokslinį darbą 
įtraukti gabiausius jaunus protus.

Pristatydamas dr. Vijoletą naujoms parei
goms, ministras Peter McGauran negalėjo 
pagailėti pagyrimo: "Jos didžioji mokslinė 
aistra, susieta su su jos patirtimi kaip tyrėja, 
bus vertingas įnašas tyriausiojo Mokslininko 
ir jo komandos darbuose... Dr. Braach-Maks
vytis jau turi apie 25 patentus nanotechno
logijos srityje, įskaitant ir pasaulyje pirmąjį 
jau veikiantį nanotechnologijos aparatą - o 
tai juk yra viena iš labiausiai žadančių sri
čių naujausiuose moksluose... ”

Mokslams ir technologijai šuoliuojant 
pirmyn neįprastu greičiu, kaip specifinė 
šaka nanotechnologija daug kam tebėra 
naujas terminas. Paprastesniais žodžiais, 
nanotechnologija - tai metodai, įgali
nantys manipuliuoti mažytes materijos da
lelytes. ("Į milimetrąjų sutelpa apie mili-

Dr. Vijoleta Braach-Maksvytis, Deputy 
Chief Scientist of Australia.

Joną"). Šitaip, savotiškai imituojant gamtinį 
vyksmą, galima ekonomiškiau pagaminti 
norimas medžiagas. Tokia inovacija, žino
ma, turi nepaprastą reikšmę ateities gyve
nime, ypač pramonėje, kur nuolat susidu
riama su energijos kaštais. Dr. Vijoletos 
manymu, nanotechnologija atneša antrąją 
pramoninę revoliuciją. Kaip tik tokiomis 
savo mintimis bei atradimais dr. Vijoleta 
praturtina dabartinę CSIRO sėkmę ir atveria 
naujas kryptis ateities darbuose.

Grįžtant į organizacinę plotmę, prieš 
penkerius metus CSIRO rėmuose dr. Vi
joleta sukūrė specifinę nanotechnologijos 
tyrimų programą. Jai pačiai vadovaujant, 
šie tyrimai buvo plečiami ir dabar viena ar 
kita prasme jau vyksta septyniolikoje iš 
dvidešimties CSIRO departamentų. Nese
niai buvo sukurtas CSIRO Nanotechnolo
gijos centras ir ji yra jo ko-direktorė. Jos 
dėka ir raginimu nanotechnologijos tyri
mams CSIRO skiria vis daugiau dėmesio ir 
rezervų, nes, kaip ji sako, šioje srityje Aus
tralija neturėtų prarasti dabartinio įdirbio 
ir nevertėtų atsilikti lenktynėse, kurios jau 
pastebimos pasauliniu mastu. Todėl, pasak 
jos, labai svarbu yra suburti reikalingus 
žmones ir galimybes įvairiose mokslinėse, 
industrinėse ir net etiko-filosofinėse srityse, 
kad ši nepaprastai daug žadanti inovacija 
būtų plėtojama pilnu įsibėgėjimu. Todėl čia 
dar vienas dr. Vijoletos kūrinys - The Aus
tralian National Nanotechnology Network, 
ir dar viena jos pareigybė - CSIRO General 
Manager Global Relations, per kurią ple
čiami ryšiai su tokiomis tarptautinėmis ins
titucijomis kaip Jungtinių Tautų UNICEF.

Šiuo metu dr. Vijoleta Braach-Maksvytis 
vėl kelionėse. Spalio mėnesį ji bus Briuse
lyje, kaip vienas keturių asmenų iš Aus
tralijos, kuriuos kaip ekspertus pasikvietė 
Europos Sąjunga.

Džiaugdamiesi dr. Vijoletos - moksli
ninkės, organizatorės - darbštumu, ryžtu bei 
profesine sėkme, nuoširdžiai linkime jai vis 
plačiau atverti vartus į savo mokslinės vizi
jos įgyvendinimą.

Vytautas Doniela
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rasa's5 Trumpai iš visur
♦ Į krikščionių šalpos įstaigą Karači, 
Pakistane, rugsėjo 25 d. įsiveržė du kaukėti 
barzdoti teroristai. Iš įstaigoje surastų 
žmoniųjie neskubėdami atsirinko septynis 
asmenis, juos surišo, užkimšo jiems burnas, 
tada juos iš arti nušovė. Visi nužudytieji vie
tiniai - pakistaniečiai krikščionys.
♦ Rugsėjo 26 dieną apie 300 čečėnų 
sukilėlių bandė jėga prasiveržti iš Pankisi 
tarpeklio Gruzijoje į Čečėniją, pakeliui 
susiremdami su rusų kariais dėl pakelės 
tiltų. Rusai pagalbon išsišaukė raketomis 
ginkluotus malūnsparnius, kurių vieną 
sukilėliai numušė raketa. Rusų žiniomis, 
žuvo bent 80 sukilėlių bei 17 rusų karių. 
Susišaudymo metu nukautas ir sukilėlių 
žygį filmavęs televizijos reporteris Rode- 
rik Scott.
♦ Tebesitęsia kovos su sukilėliais Dramb
lio Kaulo Kranto respublikoje, Vyriausybė 
tikisi pagalbos iš Nigerijos ir Ghanos. Rug
sėjo 26 d. sukilėliai sutiko sustabdyti ko
vas 48 valandų paliauboms, leisdami pran
cūzų ir amerikiečių kariams evakuoti užsie
niečius iš Bouake ir Korhogo miestų.
♦ Rugsėjo 26 dieną Izraelio saugumas 
bandė nukauti vieną iš Hamas organiza
cijos lyderių, bombų gamintoją Mohammed 
Daif, kuris buvo vienas iš keleivių Merce
des automobilyje, įstrigusiame judėjimo 
susigrūdime Gazos mieste. Izraelio ma
lūnsparnis raketomis apšaudė automobilį. 
Užmušti trys automobilyje važiavę Daif 
bendrakekeiviai Hamas nariai, jis pats tik 
sužeistas, tačiau sužeisti dar 26 žmonės. 
JAV ir kitos užsienio valstybės pareiškė 
protestus dėl Izraelio nesiskaitymo su pa
lestiniečių gyvybėmis.
♦ JAV ir Didžiosios Britanijos diplomatai 
bando paveikti Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos nares, kad būtų priimtas JAV

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Juk energetika -'ne tik viena svarbiausių 
pramones šakų, ji maitina visą ūkį."
Knyga apie Tautos Fondo veiklą

Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA). Lietuvoje 
pristatyta šįmet New York’e (JAV) išleista 
apžvalginė knyga “Tautos Fondas 1943- 
2002”,

Knygą “Tautos fondas” sudaro keli di
deli skyriai: “48 metai kartu su Vyriausiuoju 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu”, “Tautos 
Fondas finansuoja VLIK’o veiklą”, “Tautos 
Fondo įgaliotiniai ir atstovybės”, “Tautos 
Fondo didieji darbai”.

Knygoje apžvelgiama Tautos Fondo 
teikta informacija pasauliui ir Lietuvai, 
naujienų agentūros ELTA veikla ir biulete
niai, radijo programos, Kopenhagos tribu
nolas, taikos ir laisvės žygis Baltijos jūra, 
Gotlando pasitarimai, Fondo parama Lietu
vos švietimui ir spaudai. Knygoje įamžinti 
ir Tautos Fondo aukotojai.

Tautos Fondas įkurtas Antrojo pasau
linio karo metais kaip VLIK'o (Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto) kasa. 
Fondas iš suaukotų lėšų finansavo visą 
VLIK'o veiklą. Vien tik VLIK'o informa
cijos biurui ir po karo Vakaruose keliomis 
užsienio kalbomis leidžiamiems Eltos biule
teniams kasmet buvo skiriama iki 300 000 
dolerių. Fondas visiškai ar iš dalies finan
savo anglų ir kitomis kalbomis leidžiamas 
knygas, informuojančias pasaulį apie 
Lietuvą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
VLIK'ui nutraukus savo veiklą, Tautos 
Fondas liko veikti toliau, užsibrėžęs tikslą 
sukauptas lėšas naudoti demokratinės pi
lietinės visuomenės Lietuvoje įtvirtinimui, 
taip pat švietimo reikalams. Tautos Fondas 
remia Rytų Lietuvos mokyklas, įvairius
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siūlomas griežto turinio rezoliucijos pro
jektas dėl Irako cheminių, biologinių ir 
atominių ginklų. Rugsėjo 26 dieną Rusijos, 
Prancūzijos ir Kinijos vyriausybės pasisa
kė prieš šį projektą.

Rugsėjo 26 dieną eilė buvusių Austra
lijos politikų ir karių paskelbė viešą laišką, 
reikalaudami, kad Australijos vyriausybė 
nepažadėtų karinės pagalbos JAV prieš 
Iraką, nebent JAV Irako puolimui gautų 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos prita
rimą. Laišką pasirašė buvę ministrai pirmi
ninkai Gough Whitlam, Malcolm Fraser, 
Bob Hawke, buvę opozicijos lyderiai Bill 
Hayden ir John Hewson, RSL pirmininkas 
Peter Phillips, buvę kariuomenės vadai 
Peter Gration ir Alan Beaumont bei buvęs 
karo laivyno štabo viršininkas Mike 
Hudson. Atrodo, kad laišką atsisakė pasi
rašyti Paul Keating.
♦ Turkijos policija suėmė du asmenis, su 
taksi važiavusius link Sirijos sienos su pa
slėptais 15 kilogramų branduolinių ginklų 
gamybai tinkamo urano.
♦ Rugsėjo 28 dieną audros Atlante metu 
netoli Gambijos kranto apsivertė ir nu
skendo Senegalo Respublikos vyriausybei 
priklausantis garlaivis - keltas. Paskendo 
virš 1000 keleivių, išsigelbėjo vos 60. Laivu 
plaukė dvigubai daugiau žmonių, negu 
leidžiama. Apie 200 moterų ir vaikų plaukė 
be bilietų, tad sunku nustatyti tikslų aukų 
skaičių.
♦ Rugsėjo 27 dieną Rytų Timoras buvo 
priimtas Jungtinių Tautų nariu, kaip 191- 
oji valstybė.
♦ JAV spaudžiama, Izraelio vyriausybė
rugsėjo 29 d. atšaukė 10 dienų trukusią pa
lestiniečių lyderio Jasser Arafat būstinės 
Ramallah mieste blokadą. Izraelio tankai 
tebėra būstinės kaimynystėje. □ 

aukštųjų mokyklų bei kitų įstaigų projektus.
Išleisti knygą apie Tautos Fondą suma

nyta jau senokai. 1995 metais buvęs Eltos 
redaktorius rašytojas Algirdas Landsbergis 
parašė pirmą įvadinio straipsnio dalį, kitais 
metais buvo parašyta ir antroji dalis. Ži
noma žurnalistė Salomėja Narkeliūnaitė 
sudarė knygos planą, pradėjo rinkti me
džiagą. redaguoti. Jai mirus, toliau tęsti 
redagavimo darbus apsiėmė Tautos Fondo 
Tarybos narys Kęstutis K. Miklas.

Ūkininkai gaus kompensacijas
ELTA. Išmokos šiemet bus mokamos ir 

už deklaruotus žuvusius pasėlius, nereika
laujant įrodymų, kad javai subrandino 
grūdus. Tiesioginių išmokų tvarka pakeis
ta įvertinus sausros pasekmes ir siekiant 
bent iš dalies kompensuoti žemdirbiams 
įdėtas lėšas.

Payasaq nustatytų tiesioginių išmokų 
už grūdinių augalų pasėlių hektarą, išsky
rus grikius mažiau palankiose ūkininkauti 
vietovėse, dydžiai nesikeičia.

Žemės ūkio ministerija paaiškino, kad 
už žieminių ir vasarinių javų pasėlių hekta
rą bus mokama ne mažesnė kaip 40 Lt tie
sioginė išmoka, už ankštinių grūdų - 100 
Lt tiesioginė išmoka, už rugių pasėlių hek
tarą nenašiose žemėse - 150 Lt, už salyk
linių miežių - 60 Lt. Taip pat bus mokama 
400 Lt dydžio tiesioginė išmoka už grikių 
deklaruotų pasėlių hektarą. Tokias pinigų 
sumas gaus ir mažiau palankiose ūkinin
kauti vietovėse auginantys šią augalinin
kystės kultūrą. Anksčiau buvo numatyta 
250 Lt tiesioginė išmoka už grikių dekla
ruotų pasėlių hektarą.

Žemdirbiai gaus papildomą 150 Lt 
dydžio (anksčiau buvo 80 Lt) tiesioginę 
•išmoką už deklaruotą rapsų pasėlių hekta
rą, iš kurio subrandintas derlius parduotas 

-arba atiduotas saugoti tolesniam perdir-

Kritikuoja Pilietybės įstatymą
(BNS). Lietuvos žydų bei lenkų ben

druomenių atstovai pareiškė nepasiten
kinimą šalies Seimo priimtu naujos re
dakcijos Pilietybės įstatymu, įžvelgdami 
jame išskirtinį palankumą lietuviams. Žy
dų bendruomenės pirmininkas Simonas 
Alperavičius paprašė Prezidento vetuoti 
praėjusią savaitę priimtą įstatymą, nes, jo 
vertinimu, Pilietybės įstatymas "įveda 
naują etninio lietuvio sąvoką". Pasak S. 
Alperavičiaus, įstatymas prieštarauja Kons
titucijai, tarptautinės teisės normoms ir 
pažeidžia visų šalyje gyvenančių tauty
bių, taip pat ir žydų, orumą.

Panašiai įstatymą komentavo ir Lietuvos 
lenkas, Seimo narys Artūras Plokšto. Len
kijos dienraščiui “Rzeczpospolita” jis tei
gė, esą naujasis Pilietybės įstatymas skir
tas "tik lietuviams, o ne Lietuvos pilie
čiams”. Anot APlokšto, "įstatymas daro 
atranką tautybės atžvilgiu, o Lietuvos pi
liečiai padalyti į kategorijas — lietuvius ir 
nelietuvius”.

Naujos Pilietybės įstatymo redakcijos 
autorius Seimo narys Arminas Lydeka 
atmeta tokius priekaištus kaip nepagrįstus 
ir pabrėžia, kad įstatymas, nepriklausomai 
nuo tautybės, įtvirtina galimybę išsaugoti 
Lietuvos pilietybę, įgyjant kitos šalies

Antrajame Enciklopedijos tome - Australija
Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA). Mokslo 

ir enciklopedijų leidybos institutas 20 000 
egzempliorių tiražu išleido Visuotinės lie
tuvių enciklopedijos antrą tomą, aprėpiantį 
žodžius “Arktis-Beketas”.

Antrame tome yra daugiau kaip 5 000 
straipsnių, 1 324 iliustracijos, 46 įvairaus 
mastelio žemėlapiai. Į šį tomą patenka ir 
pirmą kartą yra aprašomos trys posovieti
nės respublikos - Armėnija, Azerbaidžanas 
ir Baltarusija, taip pat pateikiama atnaujin
tų enciklopedinių žinių apie Australijos, 
Austrijos, Bahamų, Bahreino, Bangladešo 
ir Barbadoso valstybes. Antrajame tome yra 
ir straipsniai apie bažnyčią, bažnytinę dailę 
ir muziką, per 1 250 biografinių straipsnių.

Antrasis tomas išėjo nedaug vėluoda
mas - jį žadėta išleisti vasaros viduryje, 
tačiau “Spindulio” spaustuvė vėlavusi dėl 
mokyklinių vadovėlių leidybos.

Visuotinė lietuvių enciklopedija - pir
moji posovietinė universali lietuviškoji 
enciklopedija. Pasak leidėjų, ji iš esmės 

bimui vidaus rinkos maistinio aliejaus ar 
biokuro gamintojams. Beje, 80 Lt tiesioginė 
išmoka už deklaruotą rapsų pasėlių hektarą 
išliko nepakitusi.

Linų augintojams bus mokama 1000 Lt 
dydžio išmoka už žuvusių deklaruotų 
pluoštinių linų pasėlių hektarą.
Paminklas kunigaikščiui Algirdui

ELTA Maišiagalos miestelyje prie Vil
niaus - Ukmergės plento buvo atidengtas 
paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikš
čiui Algirdui (apie 1296-1377), Gedimino 
sūnui. Skulptūrinės kompozicijos iš akmens 
su didžiojo kunigaikščio Algirdo herbu, 
antspaudu, mėnuliu ir saule autorius - vil
nietis profesionalus skulptorius Dominykas 
Čepas.

Istorikas Jonas Dlugošas, aprašydamas 
Algirdo laidotuves, teigia, kad jis “miręs 
pagoniškose klaidose”, buvęs sudegintas 
Kukovaičio miške, netoli Maišiagalos pilies 
ir kaimo. Kunigaikštis buvęs sudegintas 
kartu su geriausiu arkliu, perlais ir gemo
mis išausta palaidine, purpuru ir auksu 
spindinčiais drabužiais, apjuostas sidabrine 
paauksuota juosta. Hermanas Vartbergietis 
priduria, kad Algirdas buvęs iškilmingai 
sudegintas kartu su įvairiais daiktais ir 18 
karo žirgų. Algirdo sūnaus Jogailos rūpes
čiu Maišiagaloje 1387 metais buvo pastaty
ta pirmoji medinė katalikų bažnyčia. 

pilietybę. Seimo Žmogaus teisių komiteto 
pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka, 
inicijavęs naują įstatymo redakciją, BNS 
sakė, kad įstatymo kritikai tikriausiai ne
skaitė paties dokumento. "Naujame įsta
tyme yra galimybė išsaugoti Lietuvos pi
lietybę. Tai nepriklauso nuo tautybės”, - 
sakė A.Lydeka. "Žmonės yra suklaidinti, 
nežinau kieno, ar sąmoningai, ar netyčia".

Primename, kad prieš savaitę Seimas 
priėmė naujos redakcijos Pilietybės įstaty
mą, leidžiantį išlikti Lietuvos piliečiais as
menims, priėmusiems kitos šalies pilietybę.

Pagal iki šiol galiojantį įstatymą kitos 
valstybės pilietybę įgiję asmenys netekda
vo Lietuvos pilietybės. Dviguba pilietybė 
buvo leidžiama tik išimties tvarka.

Naujos redakcijos įstatyme numatyta, 
jog kitos valstybės pilietybę įgiję asmenys 
gali išsaugoti jų turėtą Lietuvos pilietybę, 
jei jų "tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų 
ar senelių yra ar buvo lietuviai arba Lie
tuvos piliečiai ir pats asmuo pripažįsta save 
lietuviu".

Taip pat Lietuvos piliečiais gali išlikti 
asmenys, kurie iki 1940 metų birželio 15 
dienos turėjo Lietuvos pilietybę, bei jų 
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, su sąlyga, 
jog jie nerepatrijavo. □ 

skiriasi nuo trylikatomės Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos, o savo struktūra, 
formatu, straipsnių dydžiu yra panašiausia 
į vokiečių “Brockhaus’ą”.

Visuotinę lietuvių enciklopediją sudarys 
20 tomų maždaug po 800 puslapių. Visąją 
numatoma išleisti iki Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo 2009 metais. Iš viso 
enciklopedijoje bus apie 115 000 straipsnių, 
24 000 iliustracijų, 650 žemėlapių.

Lituanistikai enciklopedijoje skiriama 
apie penktadalį leidinio apimties. Lituanis
tiniuose straipsniuose gausu informacijos 
apie draustą, ignoruotą ar nutylėtą Lietuvos 
istoriją, kultūrą, Mažąją Lietuvą, užsienio 
lietuvių gyvenimą. Enciklopediją rengia per 
100 instituto darbuotojų, straipsnius rašo 
apie 900 autorių.

(Kadangi šiame tome telpa straipsniai 
apie Australiją bei Australijos lietuvių gy
venimą, bandysime MP skaitytojams  pateikti 
tomo recenziją čionykščiu požiūriu. Red.)

□

Prostitucijos problema
BNS. Lietuva garsėja kaip gyvųjų pre

kių tiekėja užsienio viešnamiams. Tai buvo 
akcentuota rugsėjo 17 d. Kaune vykusioje 
visuomeninių organizacijų ir policijos at
stovų diskusijoje apie prekybą žmonėmis.

Dingusių žmonių šeimų paramos centro 
vadovė Ona Gustienė teigė, kad Lietuva jau 
lenkia kaimynines valstybes: "2000 metais 
Vokietijos policija nustatė 162 lietuves, 
kurios buvo atvežtos į šią šalį ir priverstos 
dirbti prostitutėmis. Tuo tarpu iš Rusijos 
tokių buvo 140, iš Ukrainos - 115, iš Lat
vijos -43".

Kaune šiemet iškelta 12 baudžiamųjų 
bylų, susijusių su prekyba žmonėmis. Prieš 
dvejus metus nuteistas vienas asmuo, susi
jęs su prekyba žmonėmis. Jis įkalintas pus- 
septintų metų. Moterys dažniausiai patiki 
lengvu uždarbiu užsienyje, patyrusios pini
gų stygių ar neiškentusios konfliktų šeimo
je. Daugumą jų įvilioja į prostituciją apgau
lingi nusikaltėlių pažadai įdarbinti tarnai
tėmis, šokėjomis ir padavėjomis bei mela
gingais vedybų skelbimais.

1997-2000 m. apie 80% iš 110 į Lietuvą 
grąžintų merginų buvo prekiautojų žmonė
mis aukos, ketvirtadalis jų tuo metu buvo 
nepilnametės.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Lietuvių Dienų!
lendrių šašaitį ir ^rančeską

vedybų proga ir linkime saulėto gyvenimo.
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Valdyba

Maironio 70-osios mirties metinės
Neužpustomus pėdsakus Lietuvių tautai 

paliko prelatas Jonas Mačiulis - poetas, vi
suomenininkas, mums žinomas kaip Mai
ronis (1862 -1932).

Maironio mirties metinės plačiai pa
minėtos Lietuvoje. Neatsiliko ir Sydnėjaus 
Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija, rugsėjo 
22 dieną Lietuvių Klube, Bankstowne, su
ruošus! Maironio 70-ąsias mirties metines. 
Mintį, surengti šį minėjimą, paliko ne laiku 
iš šio pasaulio pasitraukęs Draugijos pirmi
ninkas a.a. Albinas Giniūnas. Minėjimo 
pradžioje jis buvo prisimintas ir pagerbtas 
rimties minute. Minėjimą pravedė Draugijos 
narė, atsakinga už renginius, Alfe Savickienė.

Dienai aktualia tema paskaitą skaitė 
režisierius iš Lietuvos, o šiuo metu studentas 
Australijoje - Aurelijus Šliavas. Aurelijus 
surinko naujos įdomios medžiagos apie 
Maironį kaip dvasininką, žmogų, visuome
nininką, poetą. Jis pastebėjo, kad kai Mairo
nis buvo spausdinamas sovietiniais metais, 
jo kūryba buvo “pataisoma”. Prelegentas 
Aurelijus, gvildendamas Maironio poeziją, 
nušvietė tarp eilučių anksčiau neiškeltas 
glūdinčias mintis bei jų reikšmę. Ko gero 
pirmą kartą klausėmės tokios įdomios pa
skaitos. Žinome, kad sovietiniais metais buvo 
uždraustas Tautos Himnas. Vietoje jo tuo lai
kotarpiu žmonės pasirinko Maironio eilėraš
tį “Lietuva brangi”. Su šiais Maironio žo
džiais Atgimimo metais vėl kėlėsi Lietuva.

Programą praturtino solistas tenoras iš 
Lietuvos Antanas Zakarauskas, šiuo metu 
kartu su Aurelijum studijuojantis anglų kalbą 
Sydnėjuje. Jis išpildė J. Karoso aranžuotą 
liaudies dainą “Koks ten lengvas poilsėlis”. 
Pianinu akompanavo dr. Ramutis Zakare
vičius. Nėra abejonės, kad Antanas Zaka
rauskas yra jaunas ir perspektyvus daini
ninkas. Tikėkimės ir palinkėkime jam gražios 
profesinės bei kūrybinės ateities.

A.Kramilius perskaitė Maironio poemą 
“Čičinskas”, kuri čia girdėta pirmą kartą.

Režisierius Aurelijus Šliavas.

Laikas bėga šuoliais. Laikas planuoti kelionę į Australijos Lietuvių Dienas 
Adelaidėje - užsisakyti vietas lėktuve ar nusipirkti bilietą kelionei autobusu ar 
traukiniu. O kas moka - taisyti savąjį automobilį, kad pakeliui nesugriūtų.

ALD Komitetas taip pat ruošiasi ir šiuomi praneša, kad:
Bilietų kainos į įvairius Australijos Lietuvių Dienų renginius jau 

nustatytos ir bilietai paruošti.
Kad perkant bilietus nereikėtų stovėti ilgose eilėse prie durų, ypač jei diena 

karšta ar pučia šaltas pietų vėjas, kviečiame bilietus užsisakyti iš anksto pas ALD- 
nų Komiteto iždininką Leoną Gerulaitį, prisiunčiant čekį reikiamai sumai.

Bilietų kainos:
ALD-nų Atidarymas - $5.00 (prie įėjimo visiems bus įteikta pilna

ALD programa)
$15.00
$15.00

$12.00
$12.00
$12.00

Dainų Šventė -
Tautinių Šokių Šventė -
Literatūros ir Tautosakos
Vakaras -
Teatras -
Jaunimo Vakaras -

Vaikams iki 12 metų įėjimas į visus renginius veltui, išskyrus Naujųjų Metų 
Balių.

Naujųjų Metų Balius (su karšta vakariene) - $55.00
Besimokančiam jaunimui - $30.00

Alfa Savickienė padeklamavo Maironio 
eilėraštį “Pasitikėjimas savimi”.

Minėjimą užbaigė dainos mylėtojų grupė 
(žiūr. nuotr. apačioje), susidedanti iš Alfos Sa
vickienės, Aldonos Kolbakienės, Justinos Ke- 
dienės, Izabelės Daniškevičienės, Danutės 
Ankienės, Prano Andriukaičio ir Jono Barilos. 
Akordeonu palydint AKramiliui, ši grupė pa
dainavo Maironio “Oi neverk motušėle”, par
tizanų dainą “Stoviu aš parimęs”, “Užmiršai tėvų 
namus” ir, kartu su publika, “Lietuva brangi”.

SydnėjaUš'LKK Draugijos pirmininkė 
Danutė Ankienė Valdybos vardu padėkojo 
susirinkusiems irprogramos dalyviams, ypač 
jauniems svečiams - tenorui Antanui Zaka
rauskui ir režisieriui Aurelijui Šliavui iš 
Lietuvos, kurie taip nuoširdžiai praturtino 
dienos programą. Pasibaigus minėjimui buvo 
pravesta turtinga loterija, kurios fantus aukojo 
PDaukienė, Juta Šliterienė, Angelė Montvy- 
dienė, Virginija Savickaitė, Danutė Ankienė, 
Antanas Kramilius, Zita Andriukaitienė.

Garsų sistemą tvarkė Kęstutis Ankus. 
Draugija nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidė- 
jusiems prie šio minėjimo suruošimo. AVK

Tautos Šventė Hobarte
Dvidešimt trys Hobarto lietuviai ir jų 

rėmėjai rugsėjo 1 dieną susirinko paminėti 
Tautos Šventę. Paskaitą skaitė Algimantas 
Taškūnas, tema “Lietuvos Tauta Praeityje 
ir Ateityje”. Po to Ramūnas Tarvydas padek
lamavo Bernardo Brazdžionio eilėraštį “Ma
no protėvių žemė”.

Po minėjimo sekė Apylinkės susirin
kimas. Buvo svarstoma, kokius prašymus 
pateikti a.a. Elenos Petraitienės palikimo 
tvarkytojams (The Public Trustee). Pagal jos 
pageidavimą, dalis palikimo skirta Tasma
nijos lietuviams. Iš Public Trustee atėjo 
atstovas paaiškinti testamento sudėtį, o iš

Migrant Resource Centre atėjo tarnautoja, 
kuri patarė, kokius prašymus rašyti, ir kaip.

Susirinkimas pritarė pasiūlymams pra
šyti pagalbos Lietuvių Studijų Sambūriui, 
kad galėtų spausdinti “Lithuanian Papers”, 
ir Pabaltiečių Komitetui, kad galėtų atspaus
dinti knygos “From Amber Coast to Apple 
Isle - 50 Years of Baltic Immigrants in Tas
mania” antrą laidą. Prašymų terminas baigia
si rugsėjo 30 dieną. Laukiame Public Trus
tee sprendimo. Ateityje Komitetas galvoja 
paminėti Pirmojo Transporto į Australiją 55 
metų sukaktį. Apie tai daugiau bus pranešta 
vėliau. Ramūnas Tarvydas

Užsakant bilietus, čekį prašome rašyti Australian Lithuanian Days ir atsiųsti 
adresu: Leonas Gerulaitis, 19 Wilford Ave., Underdale, SA 5032, duodant savo 
tikslų adresą bilietų persiuntimui jums.

Australijos Lietuvių Dienų Komitetas

Premijos meno kūrėjams
Australijos Lietuvių Dienų Meno Parodoje

Su malonumu pranešame, kad dr. Genovaitė Kazokienė patvirtino ilgalaikę 
Vinco ir Genovaitės Kazokų dviejų dalių Meno Premiją už geriausią meno kūrinį 
lietuviška tema ir skiria:.

a) Tapybos ar grafikos srityje - $500
b) Skulptūros ar keramikos srityje - $500

Dalyvauti galima su trimis įvairios medžiagos kūriniais.

Kartojame, kad ALB Krašto Valdybos Vardo Premija ($250, $150, $100) yra 
skiriama jauniesiems menininkams (15-18 metų amžiaus). Medžiagų bei temos 
pasirinkimas laisvas. Dalyvauti galima su trimis kūriniais.

Kviečiame visus lietuvių kilmės menininkus bei priaugančius menininkus 
dalyvauti XXlI-ųjų AL Dienų Meno Parodoje.

Iki AL Dienų beliko tik trys mėnesiai!!!

Visais Parodą liečiančiais klausimais prašome kreiptis į koordinatorę Renatą 
Urmonienę adresu:

128 Maryvale Road, Athelstone, SA 5076. Tel.: (08) 8336 9074.
Australijos Lietuvių Dienų Komitetas

Tautos Šventės minėjimas Perth’e
Nors Lietuvoje Tautos Šventė jau ne

švenčiamą, Perth’o lietuvių bendruomenė 
neatšaukė nutarimo ją laikyti savo renginių 
kalendoriuje ir todėl artimiausias sekmadie
nis rugsėjo 8-tai yra paskirtas tam minėji
mui. Šiemet rugsėjo 8-ta išpuolė sekma
dienį, tad tą dieną Apylinkės Valdybos 
ruoštas minėjimas ir įvyko. Jo pradžia buvo 
šv. Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje, 
dalyvaujant skaitlingesniam atvykusiųjų 
būriui nei eilinį sekmadienį.

Po šv. Mišių minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių Namuose, kur atvyko 39 dalyviai. 
Laikas belaukiant pietų buvo panaudotas, 
jau praėjusiame minėjime paskelbtoms 
rinkliavoms ir peticijų parašų rinkimui. 
Rinkliavą dėl Lietuvos gydytojų įsteigto 
vaikų specifinėms ligoms gydyti Fondo 
finansinės paramos pravedė Vitalija Ma- 
ciejak, o partizano Klemenso Širvio finan
sinei paramai - A Čižeika. Taip pat buvo 
siunčiami lapai dėl prašymo, kad Lietuvos 
Seimas greičiau priimtų dvigubos pilietybės 
įstatymo pataisą užsienyje gyvenentiems 
lietuviams, ir kitas - dėl Klemenso Širvio

partizano ir tremtinio vardo atstatymo. 
Nuoširdus ačiū dosniems aukotojams šiems, 
taip reikalingiems paramos, tikslams.

Po bendrų pietų Apylinkės pirminin
kas A. Čižeika pasveikino susirinkusius šio 
minėjimo proga. Pranešęs minėjimo 
programą pirmininkas pradėjo skaityti tai 
dienai pritaikytą paskaitą.

Baigęs paskaitą pirmininkas pakvietė 
Salomėją Baikauskienę paskaityti savo 
kūrybos. Padėkojusi pirmininkui už įdomią 
paskaitą ji perskaitė du kūrinėlius. Pirmąjį 
paskyrė Tautos Šventės atminimui. Antrasis 
eilėraštis buvo apie Lietuvos partizanus.

Padėkojęs už gražius ir jausmingus 
eilėraščius, pirmininkas pakvietė visus 
sugiedoti Lietuvos Himną. Nuaidėjus 
Himno garsams, sekė pranešimai. Pirmasis 
buvo apie Derliaus Šventės subuvimą spalio 
mėnesį ir tuo po minėjimo įvyksiantį 
Sąjungos narių metinį susirinkimą.

Sekė loterija, kavutė ir atsisveikinimai.
A.Čižeika,

(sutrumpinta) iš “Žinutės”
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| Lietuva iš arti
Prelato Petro Butkaus tėviškėje

Nuvažiavus į Lietuvą, būtų buvusi 
nuodėmė neaplankyti mūsų buvusio dva
sinio gyvenimo palydovo čia Sydnėjuje 
a.a.prelato Petro Butkaus kapo.

Pagal Velionio pageidavimą, jo žemiški 
palaikai buvo pervežti į jo tėviškę Nemakš
čiuose, Žemaitijoje. Tai mažas provincijos 
miestelis su vidurine mokykla. Parapijiečiai 
daugiausia gyvena aplinkiniuose kaimuo
se. Kapuose ant kalvos palaidoti a.a. prelato 
Petro tėvai. Iš pradžių prelatas Petras But
kus pageidavo, kad būtų palaidotas krip
toje po bažnyčia. Bažnyčios tuo metu dar 
nebuvo, tik laikina medinė bažnytėlė. Čia 
vysk. Antano Vaičiaus patarimu, prelatas 
Petras Butkus buvo palaidotas naujos 
bažnyčios kieme - šventoriuje. (Prelatas 
Petras Butkus paliko savo turtą šios naujos 
bažnyčios statybai.)

Rašant testamentą buvo manoma, kad 
jo turėto turto pakaks pastatyti naujai baž
nyčiai. Deja, atėjus nepriklausomybei, kai
nos kilo šuoliais, bet bažnyčia buvo pradėta 
statyti. Palengva augo sienos. Vietiniai dar
bininkai čia skaldė mėlynus akmenis ir jais 
lipdė bažnyčios sienas iš lauko. Atrodė, kad 
šis darbas niekad nebus baigtas.

Paskutinį kartą ten buvau 1998 metais. 

Bažnyčia stovėjo jau su stogu. Tai davė 
vilties, kad vieną dieną ji bus baigta, bet 
jau po mūsų... Įėjus vidun, ten stovėjo jau
nų, lieknų eglaičių miškas. Nuo grindų iki 
stogo. Tai lietuviški pastoliai (seafoldings). 
Tuo metu ten dar nebuvo metalinių vamz
džių šiems įrengimams. Šiame miške dar
bininkai primityviomis kopėčiomis kopė į 
padanges uždėti lubas ir jas nudažyti. Var
gu, ar būtų galima rasti Australijoje dar
bininką, kuris dirbtų tokiomis sąlygomis. 
Pasirodo, kad Lietuvoje tokių yra. Aš pats 
ten būčiau nelipęs už jokius pinigus. To
kiomis sunkiomis sąlygomis Nemakščių 
bažnyčios statyba buvo baigta.

Sugrįžęs į Lietuvą prisikalbinau Lukšių 
kleboną Gvidą Pušinaitį, kuris su malo
numu nuvežė mane į Žemaitiją ir Nemakš
čius. Privažiavus autostradą, jau matėsi 
nauja, balta lyg gulbė Nemakščių bažnyčia. 
Nuėjęs į kleboniją kurios vieną dieną taip 
pat reikės naujos, klebono Romualdo Gečo 
nerandame - išvažiavęs. Einame prie pre
lato Petro Butkaus kapo, kuris gražiai 
sutvarkytas: žaliuoja kryžiaus forma suso
dintos lietuviškos tėviškės rūtos. Pasi
meldę einame į bažnyčią. Širdis plaka. Ką 
rasime viduje? Ačiū Dievui ir visiems gera-

Lukšių klebonas Gvidas Pušinaitis (kairėje) ir Antanas Kramilius (dešinėje) prie a-a. 
prelato Petro Butkaus kapo, Nemakščių naujos bažnyčios šventoriaus kampe.

dariams, kurie prisidėjo prie šios šventovės 
pastatymo. Puikus altorius stovi ant ąžuo
linių grindų. Netrukus atsiranda ir jaunas 
klebonas Romualdas Gečas, apsivilkęs 
darbiniais rūbais. Šventoriuje pilna vėtros 
išlaužytų medžių ir šakų. Klebonas su 
darbininkais valė kiemą - tai tikras kle
bonas ir šeimininkas. Džiaugiasi juo ir 
parapijiečiai. Skubiai pasikeičiame keliais 
žodeliais, nes klebonas tą dieną turėjo dvejas 

laidotuves. Taigi, Žemaitijoje stovi nauja 
didinga šventovė, kuri bylos ateities kar
toms, kad ją padėjo pastatyti iš Australijos 
amžinam poilsiui sugrįžęs mūsų mylimas 
dvasios vadas a.a. prelatas Petras Butkus.

Amžiną atilsį, prelate Petrai, savo tėviš
kėje. Lai gerasis Dievas suteikia Tau gausių 
malonių už mums atiduotas jaunystės 
dienas.

Antanas Kramilius

Lietuvoje nusikalsta ir užsieniečiai
Kartkartėmis žiniasklaidoje rėksmingai 

pranešama, jog į svečias šalis nuvykę nu
sikaltėliai iš Lietuvos tampa vietinių gyven
tojų siaubu. Teigiama, jog neretai jų pada
ryti nusikaltimai sudaro net dešimtadalį 
visų vienoje ar kitoje šalyje įvykdytų nu
sikaltimų. O ar Lietuvos gyventojai nepa
tiria smurto, ar nebūna apgauti į mūsų šalį 
atvykusių svetimšalių?

Išties, per pastaruosius metus išaugo ir 
užsieniečių padarytų nusikaltimų skaičius. 
1998 metais iš Lietuvos iš šalies buvo iš
siųsti 87 bausmes atlikę užsieniečiai, o 2000 
- net 135. Pernai šis skaičius jau šiek tiek 
sumažėjo - išsiųsti 82 bausmes atlikę užsie
niečiai, šįmet iki gegužės pabaigos - 20.

Vis dėlto, lyginant su lietuvių savo šalyje 
daromais nusikaltimais, užsienio piliečių 
nusikalstamumas Lietuvoje yra nepalygi
namai žemesnio lygio. Turint omenyje, jog 
pastaruoju metu mūsų šalyje kasmet ap
silanko vidutiniškai apie 4 milijonus užsie
nio piliečių, dešimčiai tūkstančių svetim
šalių netenka net po vienųjų padarytą nu
sikaltimą. Palyginimui, dešimčiai tūkstan
čių Lietuvos gyventojų vidutiniškai tenka 
maždaug 215 nusikaltimų.

Policijos informacijos centro duomeni
mis, per šešis šių metų mėnesius už nusi
kaltimų padarymą Lietuvoje baudžiamojon 
atsakomybėn patraukti 98 užsienio piliečiai, 
iš jų 41 - Vilniuje. Daugiausia svetimšalių 
baudžiamojon atsakomybėn patraukta dėl 
neteisėto sienos perėjimo - 32 atvejai, va
gysčių - 21, oficialaus dokumento klasto
jimo - 14. Įkalinimo įstaigose, laisvės atė
mimo vietose, izoliatoriuose dabar laikomi 
126 užsienio piliečiai. Daugiausia įkalintų
jų - 48 yra Rusijos piliečiai, Baltarusijos - 
30, Latvijos - 15, Ukrainos - 8, Estijos - 7, 
Armėnijos - 4, Moldovos, Kinijos, Kirgi
zijos, Azerbaidžano po 2, Kazachijos, Gru
zijos, Albanijos, Vokietijos, Kubos ir So
malio - po vieną.

Yra ir dar viena grupė asmenų, esančių 
teisėsaugos institucijų akiratyje. Tai už
sieniečiai, įtariami galėję padaryti nusikal
timus mūsų šalyje, arba tie, kurių buvimas 
kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai 
tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei. 
Tokie asmenys Migracijos departamento, 
sprendimu pripažįstami personomis non 
grata. Šiais metais nepageidaujamais jau
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pripažinti 411 užsieniečių.
Beje, kai kurie užsieniečiai dar savo 

šalyje suplanuoja Lietuvoje įvykdyti žiau
rius kriminalinius nusikaltimus. Antai pra
ėjusiais metais Kėdainių rajone buvo užpul
ti automobiliu į Vokietiją vykę latviai. Šū
viais iš pistoletų sunkiai sužeidę užsie
niečius, nusikaltėliai aukas apiplėšė. Ėmus 
tirti nusikaltimą paaiškėjo, jog į latvių 
gyvybę kėsinosi jų tautiečiai, aukas'sekę 
nuo pat valstybės sienos. Latvijos nusikal
tėliai greičiausiai žinojo, jog tose apylin
kėse siaučia plėšikai, ir vylėsi, jog įtarimai 
kris ant jų.

Už tyčines žmogžudystes Lietuvos įka
linimo įstaigose vasaros pradžioje bausmę 
atliko 25 užsieniečiai: 4 Rusijos, 6 Balta
rusijos piliečiai, 5 be pilietybės, 2 Ukrainos, 
po 1 Jordanijos, Rusijos, Latvijos, Gruzijos, 
Vokietijos, Azerbaidžano, Armėnijos, Grai
kijos pilietį. Už nusikaltimus, susijusius su 
neteisėtu stipriai veikiančių ar nuodingų 
medžiagų gaminimu arba realizavimu, 
bausmę atliko 10, už vagystes arba plėšimus 
- 28 užsienio piliečiai.

Būna ir atvirkščiai) kai nukenčia būtent 
užsieniečiai. Vien per pirmąją šių metų pusę 
gautas 631 pranešimas apie užsieniečius, 
nukentėjusius nuo nusikaltėlių. Daugiausia, 
net 168, nukentėjo Rusijos piliečių. Nusi
kaltėlių aukomis tapo 105 Vokietijos, 73 
Latvijos, 32 Lenkijos, 28 Estijos, po 24 
Didžiosios Britanijos ir JAV, 22 Baltaru
sijos, po 21 Danijos ir Suomijos, 20 Olan
dijos ir 18 Švedijos piliečių.

Daugiausia užsieniečių yra nukentėję 
Vilniaus apskrityje - policijos komisaria
tuose per pusmetį gauti net 278 pranešimai 
(45% visų pranešimų). Toks faktas neturėtų 
stulbinti, nes nusikalstamumo lygį lemia 
aplinkybės: dauguma užsieniečių traukia į 
sostinę, be to Vilniaus apskrityje valstybės 
siena yra ilgiausia, nemažai Baltarusijos 
piliečių turi leidimus nuolat vykti į Lietuvą.

Pagal nukentėjusių užsieniečių skaičių 
antroji vieta tektų Klaipėdos - per pusmetį 
čia.gauti 122 pranešimai, trečioji - Kauno 
apskričiai 110 pranešimų.

Pagal nusikaltimų prieš užsieniečius 
pobūdį didžiausią dalį, net 77%, sudaro 
vagystės ir tik 12% - plėšimai. Tokia sta
tistika beveik atitinka ir bendrąją Lietuvoje 
įvykdytų nusikaltimų statistiką.

Valdas Kvedaras, “Extra”

Lietuviai keliauja vis plačiau
Didžiausios Lietuvos turizmo agentūros 

konstatuoja, kad šią vasarą į užsienio val
stybes vykstančių ilsėtis šalies piliečių skai
čius gerokai išaugo.

Keliones užsakomaisiais reisais rengian
tis “Novaturas” šįmet per 9 mėnesius skrai
dino per 16 000 keleivių (17.5% daugiau 
nei tą patį praėjusių metų laikotarpį), o 
kelionių lėktuvu buvo užsakyta už daugiau 
nei 35.7 mln. litų (10.6% daugiau).

Apie padidėjusią perkamąją galią kalbėjo 
ir turizmo bendrovės “BTI West Express” 
generalinis direktorius Arkadijus Maizelis: 
"Akivaizdžiai daugiau lietuvių pageida
vo 4-5 žvaigždučių viešbučių ir norėjo įsi
gyti visą viešbučio serviso paketą. Galima 
daryti išvadą, kad šiais metais lietuviai 
poilsiui skyrė daugiau pinigų, palyginti su 
praėjusiais metais".

Pastaroji vasara “BTI West Express” taip 
pat buvo sėkminga - pardavimai šiuo laiko
tarpiu, palyginti su praėjusiais metais, pa
didėjo 4.5 mln. litų. Poilsinių kelionių par
davimai išaugo 2.2 mln. litų, atba 31%.

Statistikos duomenimis, pirmąjį pusmetį 
į užsienį Lietuvos gyventojai vyko 1 680 000 
kartų - 6.3% daugiau nei per tą patį laiko
tarpį pernai.

Lietuvos banko duomenimis, sausio- 
birželio mėnesiais Lietuvos gyventojai 
užsienyje išleido 423.7 milijono litų - 3.2% 
daugiau nei per tą patį 2001 m. laikotarpį.

Kelionės šiais metais gerokai atpigo. Pa
vyzdžiui, “Novaturo” organizuojamų skry
džių kaina šįmet vidutiniškai buvo 60 litų 
mažesnė nei pernai. Agentūra “BTI West 
Express” Šįmet surado naujų kelionių pigi
nimo sprendimų. "Pajutę, kad pamažu didė

Tai bent agurkai!
Panevėžiečių Rimutės ir Algimanto Gra

žių šeima savo sode užaugino daržovę, kurios 
pasižiūrėti ateina kaimynai. Patys Gražiai tiki
na, kad tai - agurkas. Didžiausiojo vaisiaus 
ilgis siekia 1 m 75 cm. Kiti vaisiai yra kiek 
mažesni. Daržovės spalva yra šviesiai žalia, 
kaip aguročio. Tačiau savo skoniu ji labiau 
primena agurką. Sodininkai teigia tokio au
galo neregėję. RGražienė ankstyvą pavasarį 
parduotuvėje nusipirko sėklų. Ant pakuotės 
buvo užrašyta, kad tai - pjaunamieji agurkai. 
Susidomėjusi moteris nusprendė pasižiūrėti, 
kas išaugs iš šių sėklų. Šiltnamio kampe paso

ja susidomėjimas naujais kraštais, pradėjo
me ieškoti galimybių, kaip sumažinti kelio
nių kainas, nes poilsis turistų dar neatras
tose valstybėse yra gana brangus", - sakė 
“BTI West Express” vadovas A.Maizelis. Ši 
bendrovė jau pradėjo rengti kompleksines 
keliones. Taip vienos kelionės metu aplan
komos kelios naujos šalys, o vienas skrydis 
lėktuvu iki minimumo sumažina išlaidas, 
tenkančias vienai poilsio dienai. Pasak A 
Maizelio, nors dauguma turistų vis dar ren
kasi Viduržemio jūros šalis, šįmet gerokai 
išaugo į palyginti egzotiškas valstybes 
vykstančių Lietuvos turistų skaičius: "Pa
daugėjo turistų, norinčių aplankyti Portu
galiją. Gana daug lietuvių vasarą rinkosi 
ir iki šiol retai lankytas Peru, Keniją, pa
gausėjo norinčiųjų pabūti Tanzanijos salo
je Zanzibare

“BTI West Express" šįmet pradėjo rengti 
pažintines keliones su tuos kraštus puikiai 
pažįstančiais garsiais žmonėmis. Kelionę į 
Indiją rengė Jurga Ivanauskaitė, turistus 
ruošiasi lydėti alpinistas Vladas Vitkauskas. 
Pakeliui į Portugaliją su turistais bendravo 
Algimantas Čekuolis.

Agentūros jau pradėjo rengtis ir rudens 
bei žiemos sezonui. “Novaturas” iki kitų me
tų gegužės yra numatęs 27 keliones lėktuvu 
iš Rygos į Tenerifę (Kanarų salose, už Ma
roko šiaurės Afrikoje). Taip pat iš Vilniaus 
bus siūlomos kelionės į du Egipto miestus. 
Pla-nuojama, kad “Novaturo” bei antrinės 
įmo-nės Latvijoje “Novatours” konsoliduota 
šių metų apyvarta sieks 60 mln. litų.

“BTI West Express” planuoja pasiekti 95 
mln. litų apyvartą.

Vakaris Deksnys, ”L.r.”

dintos daržovės ėmė sparčiai augti. Jos ne
trukus pasiekė stiklinį stogą. Per stoge buvusį 
nedidelį tarpelį augalai išlindo į lauką. Netru
kus jų lapai užgožė visą šiltnamį. Gajūs auga
lai ėmė žydėti baltais maždaug 10 cm skers
mens žiedais, primezgė gausybę ilgų vaisių, 
kurie sparčiai augo. "7b agurko galima atsi
pjauti tiesiai nuo augalo. Pjūvio vieta ap- 
džiūsta, o daržovė toliau sėkmingai auga. 
Skaičiau, kad toks kaip mūsų augalas pasie
kia 36 m ilgį. O subrendę jų vaisiai būna 
maždaug kibiro skersmens.", - kalbėjo R. 
Gražienė. Virginija Petrauskienė, ”L.r.”
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Žiliūtės kampelis
Sapnai, burtai, raganos

Nei išsilavinimas, nei visuomeninė padėtis neapsaugo 
žmonių nuo prietarų - net iki šių laikų. O viduramžiais 
prietarai, “ženklai” ar sapnai galėjo net žmogaus ar valstybės 
likimą pakeisti.

Patį garsiausią sapną visi žinome - tai Gedimino sapnas apie geležinį vilką.
Vienas iš Radvilų, Albrechtas IV (1617 m.), įsigijęs Prancūzų karaliaus malonę, 

buvo sužadėtas su Mantujos kunigaikštyte. Tačiau prieš pat sutuoktuves jis 
susapnavo, kad stovi prieš Prancūzijos karalių, bet ateina Zigmantas III (Lenkijos 
karalius), ima už rankos ir sako: “Tau nėra kas čia veikti, aš esu tavo karalius, 
sek paskui mane”. Albrechtas iš karto slapta paliko Paryžių ir pabėgo nuo išsiųs
tų persekiotojų. Pats Albrechtas vėliau aprašo atsitikimą, patvirtinantį jo 
prietaringumą. Kartą, kai jis drauge su pakancleriu Lipskiu vyko į rūmus, dengti 
neštuvai be jokios priežasties sustojo ties jo namais. Lipskis tuoj išpranašavo, 
kad tai ženklas, jog Albrechtui atiteks Lietuvos antspaudas! Pranašystė įvyko.

(1492 m.) Prieš karaliaus Kazimiero Jogailaičio mirtį, pusiaudienį buvo matyti 
trys saulės danguje. Paskui du mėnesius nenutolo kometa, kuri be abejonės reiškė 
karaliaus mirtį.

(1717 m.) Ponas Konstantinas Norvilą pareiškė protestą Martynui Gadeikiui, 
kad jis prakeikė Norvilą sakydamas: “Kad tau akys išlįstų per pakaušį nesulau
kus net Velykų!”

(1630 m.) Byla dėl seniūno žmonos užbūrimo. Teismo pareigūno tarnaitė 
pasakiusi senifinienei, kad ji mirs po keturių metų. Taip ir atsitiko. Kai toji merga 
buvo atiduota budeliui kankinti, ji pasakė, kad teismo pareigūno žmona ją išmokė 
su numirėlio kaulu (iš karsto su geležinėmis vinimis) ir su smėliu nuo kapo rankoje 
vaikščioti aplink prieš saulę ir kalbėti: “Kaip tas negyvas kaulas sustingęs, taip 
tegul būna ir mano poniai”. Seniūnas, pats suėmęs tą mergą, aiškinosi, kad pagal 
1588 m. Statutą aiškią burtininkę liepiama gaudyti ir vesti į teismą.

(1552 m.) Atėjo čia du Kėdainių miestiečiai, norėdami neabejojamai išsi
aiškinti, ar tikrai Jadvyga iš Kėdainių galėjo praėjusį rudenį duoti kerų Kėdainių 
gyventojai Elenai, teikdama vilties, kad toji galės gimdyti.

(1631 m.) Vykdant teismo sprendimą, moteris, kankinama ir metama į ugnį, 
buvo įspėta, kad turi gelbėti savo sielą, bet ji (paminėjo daug vardų, kurie esą 
raganiai ir kerėtojai). Ji buvo įspėta neapkalbėti nekaltų žmonių.

(1709 m.) Apolonija Povilienė gynėsi, bet vėliau prisipažino, kad norėjusi 
padėti Marijonai prisivilioti jaunikį. Ji patarė nusiprausti vandeniu su šakelėmis 
ir gėlėmis. Apolonija tas žoleles Velykų rytą prieš saulės patekėjimą pakasė Anup
ro darže po tvartu, kad Anupro brolis pamiltų Marijoną. Apolonija nubausta 50 
rykščių, o Marijonos tėvas turėjo padaryti žvakių bažnyčiai už tai, kad savo 
namuose leido ruošti kerus.■ - ... j ......

Ii REDAKCIJOS RAITO
Gerb. Redakcija,

Buvusieji australiečiai, dabar grįžę į 
Lietuvą, nesudeda rankų ir Tėvynėje. Vil
niuje yra susikūręs net grįžusiųjų būrelis, 
kuris retkarčiais susitinka kuria nors proga, 
o dažniausiai pasikviečia ir prelegentą.

Po ilgos pertraukos, rugsėjo 22 dieną 
šis būrelis gausiai susirinko Marijos ir 
Jurgio Šlapelių name-muziejuje. Susirinko 
ne tik pabendrauti, bet ir pasidalinti minti
mis apie artėjančius LR prezidento rinki
mus. Todėl ir subuvimo programoje vienas 

iš svarbiausių dalykų - buvusio LR min. 
pirm. Andriaus Kubiliaus pranešimas LR 
prezidento rinkimo klausimu. Kaip jau bu
vo pranešta spaudoje, Tėvynės sąjungos 
kandidatas į LR prezidentus Andrius Kubi
lius Prez. V. Adamkaus naudai atsisakė 
kandidatuoti. Susirinkusieji susikaupę ir su 
susidomėjimu išklausė virš valandos tru
kusią reikšmingą ir šiuo metu labai aktua
lią paskaitą. Sekė klausimai ir atsakymai. 
Po jų, susirinkimo organizatorius Vincas 
Augustinavičius visų vardu nuoširdžiai 
padėkojo prelegentui ir visus paragino

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO

Prašo pagalbos
Aš, Sonata Lukošienė (Balsienė) prašau 

pagalbos mano 7 metų dukrelei Robertai. 
Ji yra kurčia, bet labai aktyvi, imli, sumani 
ir nepaprastai nori mokytis.

Kauno Medicinos universiteto konsi
liumas susipažino su Robertos ligos istorija 
ir nutarė, kad koklearinė implantacija yra 
vienintelis klausos atstatymo būdas. Uni
versiteto klinika yra pilnai pasiruošusi 
operacijos atlikimui. Operacijos kaina - 
38950 Vokietijos markėmis. Lietuvos Val
stybinė ligonių kasa sumoka 25 000 litų. 
Likusius pinigus reikia surinkti.

Kreipiuosi į Australijos Lietuvių Ben
druomenę, kad padėtų. Gal atsiras geros 
valios žmonių, kurie nors kiek galėtų pri
sidėti prie šių mūsų šeimą užgriuvusių 
milžiniškų išlaidų.

Aš auginu tris vaikus: Robertą (7 metų) 
Gretą (5 metų) ir Skirmantą (4 metų). Prieš 
metus palikau vyrą, nes labai gėrė, o girtas 
būdamas išgąsdindavo vaikus. Jis prager
davo visą savo uždarbį. Kurį laiką gyvenau 
iš pašalpų. Pradėjau mokytis ir gavau sti
pendiją. Baigiau virėjos-konditerės kursus. 
Dabar gavau darbą vaikai eis į vaikų dar
želį. Nuomoju vieno kambario butelį. Šiaip 
taip pragyvename. Gyvename Panevėžyje.

Kauno Medicinos universitete yra ati
daryta sąskaita, į kurią galite pervesti lėšas 
konkrečiam remiamam ligoniui, būtinai 
nurodant ligonio vardą ir pavardę, šiuo 
atveju Roberta Balsytė (gim. 1995 m). 
Niekam kitam Jūsų paaukotos lėšos nega
lės būti panaudojamos.

AB “Vilniaus bankas”
a.s. 141717 

atiduoti savo balsus už garbingą kandidatą 
į prezidentus Valdą Adamkų.

Vincas Augustinavičius, Vilnius

Gerb. Redakcija,
I write to you from Lithuania. I’m seeking 

my uncle John Gram (Jonas Gramas). 
He must be about 79 years old now. He 
emigrated from Lithuania during the 2nd 
World War, at first to Germany, then to 
Australia. If somebody knows him or his 
relatives, please to write to me at my E-mail 
address: krunkaityte@delfi.lt

With best wishes
Reda Krunkaitytė

Gerb. Redakcija,
Mylėti tėvynę, darbuotis jos labui vi

Roberta (viduryje) su sesute, broliuku ir 
mama.

Banko kodas 260101766
VI Kauno Medicinos universiteto 

klinikos įmonės kodas 3516349
Mokėjimo paskirtis: Koklearinės im

plantacijos programa.
KMU ANGĮ, klinikos vadovas
Doc. Kęstutis Povilaitis
Tel.: (27) 730469, Fax: (27) 731969, 
e- mail: icap@kma.lt

(Visą šią informaciją perdavė Viktorija Ja- 
navičiūtė-McDonell (Coordinator Paedia
tric Habilitation, Cochlear Asia Pacific). 
Š.m. gegužės mėnesį ji lankėsi Lietuvoje ir 
Kauno Medicinos universiteto klinikoje 
skaitė paskaitas apie koklearinį implantą.) 

sai netrukdo tūkstančių kilometrų atstu
mas. Tai puikiai rodo Antano Kramiliaus 
OAM, JP gyvenimas, nuolatiniai ryšiai su 
tėvų žeme, pastangos suteikti jai materia
linės ir dvasinės pagalbos.

Mūsų mokyklą pasiekė dar viena Anta
no Kramiliaus knygų siuntą už kurią iš 
visos širdies dėkojame. Atsiųstos knygos 
naudingos ir reikalingos. Jos praturtins 
mokyklos biblioteką sudarys dar geresnes 
sąlygas gilintis į lietuvių literatūrą isto
riją filosofiją bei kitas sritis. (...) Pasinau
dodami atsiųstomis knygomis per pamokas, 
mes būtinai mokiniams priminsime, kad tai 
dovana žmogaus, kuris toli tiesiogine pras
me, bet arti savo širdies šiluma, pastango
mis gimtajai žemei padaryti ką nors gero. 
Lukšių Vinco Grybo vid. mokyklos vardu 

direktorė Nijolė Šapolienė, ir 
liet. k. mokytojas Vytautas Armonavičius

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dulkė drąsina Loretą:
“Su dainele mes žingsniuosim. 
Nieko sunkaus nesinešim, 
Nepajusim, kai “atmieruosim”, 
Kilometrų šimts penkiasdešimt; 
Frostvillėj rasim “kabrįjoletą”, 
Ir vėl važiuosime, Loreta!”

Dulkė su nykščiu tik pamojo, 
Ir sunkvežimis tuoj sustojo, 
Paklaustas, į kur jis važiuoja, 
“Į Frostville” šoferis numojo; 
Pijus tarė:”Pavežk, maldaujam, 
Į Frostville ir mes keliaujam!”

Šoferis gan riebus vaikinas, 
Įlaipino abu į kabiną. 
Pijų prie durų patalpino, 
Loretą vidury pasodino, 
Ir taip susitvarkius maloniai, 
Prasidėjo netrumpa kelionė!

Pijušėlį, kiek pavažiavus, 
Saldus miegelis užliūliavo; 
Gi šoferis dar kiek palaukęs, 
Loretą arčiau prisitraukė, 
Ir kaip lokys ją apkabinęs, 
Kaip jam jos reikia - prisipažino!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 40, 2002.10.07, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Sveikinam “Lietuvos rytą”
Po mėnesio varžybų, treniruočių ir atos

togų, Lietuvos vyrų krepšinio čempionai - 
“Lietuvos ryto” komanda - paliko Austra
liją ir išskrido namo. Krepšininkai atvyko į 
Australiją su pagrindiniu tikslu - paruošti 
naujai šiais metais suburtą komandą ir pa
dėti žaidimo pagrindus ateinančioms pirme
nybėms Lietuvoje ir Europoje. Jau antri me
tai šią komandą treniruoja vienas iš ge
riausių Lietuvos trenerių Jonas Kazlauskas, 
kuris 1999 m. buvo išrinktas ir geriausiu 
Europos vyrų treneriu. Jis su Kauno “Žal
giriu” 1998 m. iškovojo Europos taurę ir 
1999 m. Eurolygos laimėtojo vardą. Jonas 
Kazlauskas Sydnėjaus olimpiadoje su 
Lietuvos krepšinio rinktine laimėjo bronzos 
medalius. Tuomet nedaug trūko, kad būtų 
laimėję prieš amerikiečius, bet tai šiais me
tais Pasaulio pirmenybėse padarė jugoslavai 
ir pirmą kartą krepšinio istorijoje nukarūna
vo taip aukštai save laikančius amerikiečius.

Su Jonu Kazlausku esu pažįstamas jau 
daugelį metų, bendraujant Lietuvoje ir per 
Sydnėjaus olimpiadą. Ir dabar Wollon- 
gong’e su treneriu teko ilgiau pasikalbėti, 
išgirsti jo nuomonę apie šią išvyką.

"Pagrindinis mano tikslas", - sakė jis 
"buvo galutinai sucementuoti komandą. Iki 
buvusio tarptautinio turnyro Wollongonge, 
aš bandžiau visus žaidėjus ją ir kitose po
zicijose, ir dabar jau turiu komandos bei 
atskirą žaidėjų pilną vaizdą. Tiek aš, tiek 
ir kiti žaidėjai šia išvyka esame patenkin
ti, tik gal tas olimpinis miestas ir išvykos 
vadovai neišpildė to, ką buvo žadėję, ir tuo 
mus nuvylė. Tačiau Wollongongu esame 
ypač patenkinti. Geras maistas, puikus vieš
butis, geros žaidimo ir treniruočių sąlygos, 
čia pat vandenynas su visais malonumais. 
Tikrai buvo puiku. ”

“Lietuvos ryto” komanda susibūrė tik 
prieš penkerius metus, tačiau jau nemažai 
pasiekė. 2000 ir 2002 metais tapo Lietuvos 

čempionais. Taip pat laimėjo prieš stipriau
sią Rusijos Permės “Ural Great” komandą. 
Šioje komandoje žaidžia ir lietuviai. Tarp 
jų: buvęs olimpinis Lietuvos žaidėjas Ar
vydas Macijauskas, dabartiniai Lietuvos 
rinktinės žaidėjai - Ramūnas Šiškauskas, 
Andrius Šležas ir Artūras Javtokas. Simas 
Jasaitis ir Povilas Činkinas - Lietuvos jau
nių rinktinės dalyviai. Šiais metais rinkti
nėje yra trys legionieriai (svetimtaučiai). Tai 
- Ukrainos rinktinės centras Aleksandras 
Okunsky, Kroatijos rinktinės žaidėjas Vla
dimiras Krstič ir amerikietis Aaron Lucas.

Žaidynės Wollongong’e
Pirmąsias tarptautinio turnyro rungty

nes “L.r.” krepšininkai Wollongong’e žaidė 
su “West Sydney Razorbacks” komanda. Ši 
australų komanda yra neseniai susikūrusi, 
bet jau gana stipri. Pirmenybėse 
stovi aukščiau už žinomąją “Syd
ney Kings” komandą. Australai 
žaidė pilnu sąstatu. Kova visą laiką 
buvo apylygė. Normalus varžybų 
laikas baigėsi lygiomis. Tik pra
tęsime lietuviai pasirodė geriau ir 
laimėjo 121:117. Nesulaikomas 
buvo A. Macijauskas, įmetęs 32 
taškus.

Antras rungtynes lietuviai žai
dė su šeimininkų “Wollongong 
Hawks” komanda. Rungtynes gana 
nesunkiai laimėjo “Lietuvos ryto” 
krepšininkai 113:92. Ir vėl daugiau
siai taškų įmetė A. Macijauskas - 
26, R. Šiškauskas - 25.

Gana lengvai lietuviai nugalėjo 
N. Zelandijos komandą rezultatu 
100:69. Didesnę rungtynių dalį 
žaidė jaunieji komandos žaidėjai. 
Po šių rungtynių, būdami be pra
laimėjimo, lietuviai pateko į finalą.

Varžybų finalas
Po labai sunkios, dvi paskuti

nes minutes įtemptos kovos, pas
kutinę sekundę šeimininkams 
“Wollongong Hawks” įmetus į 
krepšį, jie vieno taško persvara nu
galėjo Sydnėjaus “Razorbacks” ko

mandą, nors beveik visą laiką taškais pir
mavo sydnėjiškiai. Tuo būdu, jie pateko į 
finalą žaisti su lietuviais.

Į baigiamąsias rungtynes Wollongong’ e, 
prieš jų komandą, kuri prėjusiais metais 
buvo Australijos vyrų krepšinio čempionė, 
susirinko tikrai daug žiūrovų. Tarp jų matė
si ir gana didelis skaičius lietuvių su savo
mis vėliavomis, o melboumiškiai atvyko net 
su plakatais. Rėmėjų ir iš vienos, ir iš kitos 
pusės buvo daug. “Sirgalių” iš abiejų pusių 
buvo nemažai. Tik garsieji Sydnėjaus būg
nininkai negalėjo atsivežti būgnų ir kitų 
garso instrumentų, nes po rungtynių Syd- 
nėjuje jie sulūžo ir nespėjo jų pataisyti.

Rungtynės visą laiką buvo labai įtemp
tos, bet lietuviai keliais taškais pirmavo. 
Paskutinės rungtynių minutės buvo taip 
įtemptos, kad ne tik man, bet ir kitiems 
mūsų tautiečiams, maniau, širdis sprogs. 
Prieš pat pabaigą taškų santykis dar buvo 

“World Basketball Challenge” turnyras laimėtas! Dalis “Lietuvos ryto” krepšininkų su sirgaliais 
ir sydnėjiškiais gerbėjais. Danny Kalėdos nuotrauka.

lygus ir tik paskutimėmis sekundėmis R. 
Šiškauskas įmetė kamuolį į krepšį. Rung
tynės baigėsi rezultatu 100:98. Šiose varžy
bose A. Macijauskas įmetė 26 taškus, o R. 
Šiškauskas - 24.

Po varžybų nugalėtojai buvo gražiai pa
sveikinti, jiems įteikta krištolinė taurė.

Pokalbis su vadovais
Dienraštis “Lietuvos rytas” yra pats di

džiausias ir įtakingiausias Lietuvoje. Jo 
tiražas yra didžiausias (palyginus su kitais 
laikraščiais). Dienraštyje dirba 1100 žmo
nių, įskaitant 170 redaktorių ir žurnalistų. 
Šalia 20 skyrių Lietuvoje, 10 turi užsienyje. 
Be pagrindinio laikraščio, kas savaitę išeina 
dar trys žurnalai: “Krepšinis”, “Stilius” ir 
“TV antena”, neskaitant laikraštyje esančių 
įvairių priedų. “Lietuvos rytas” yra nuola
tinis Lietuvos Olimpinio komiteto, savo 
krepšinio komandos, Vilniaus muzikos

Nukelta į T psl.

p f' Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann - lietuvių partizano “Povo" dienoraščio

Tęsinys, pradžia 4/PNr. 34
(Čia pasakojimas nutrūksta). Po to su

giedojo bažnytinę giesmę ir Lietuvos himną. 
Vėliau įėjo keturios merginos, pertvarkė 
kambarį, padengė stalą, ir prasidėjo šventė. 
Šį kartą buvo net keli buteliai gėrimo.

1947 m. rugsėjo 30-oji. Anupras išėjo į 
savo vietovę, aš pasilikau su Žvirbliu. Mū
sų bunkeryje nuobodu, ir mes, pasiėmę du 
buteliukus degtinės, nuėjome pas savo 
draugus. Pakeliui susitikome su vietos 
partizanų vadu Vyteniu. Kadangi buvo šal
ta, sutikome su pasiūlymu užeiti į jo 
bunkerį. Dar nespėjus su visais pasi
sveikinti, viršuje pasigirdo šautuvų ir 
automatų šūviai. Šaudė vis arčiau. Veda- 
nas iššliaužė į viršų ir išgirdo, kad šaudo 
už 300-400 metrų, kur yra Lapino, Beržo Ir 
Broliuko bunkeris. Išlindome į lauką ir 
nuskubėjome padėti draugams, bet kai 
pribėgome, buvo jau vėlu. Rusai pasi
traukė, o bunkeris buvo nugriautas. Žvirb
lis nusileido į bunkerį paimti ginklų, bet jų 
jau nerado. Juos pasiėmė rusai. Taip žuvo 
trys mūsų draugai.

Prasidėjo šalčiai. Į senąjį žiemos butą 
eiti negalėjome, nes susirgo vaikas, žmona 
labai bijojo. Jei atėję rusai pamatys išsi
gandusius veidus, iš karto supras, kad čia 
kažkas negerai. Mums reikalingi stiprių 
nervų žmonės ir vieta, kur nebūtų artimų 
kaimynų. Tačiau nebuvo nei to, nei ano.
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Taip prasidėjo mūsų trankymasis. Vieną 
dvi naktis pernakvodavome daržinėje ir 
eidavome toliau. Viename name aš sutikau 
gal 45 metų vokietę, kuri pabėgo iš Ko- 
nigsbergo (Karaliaučiaus) ir elgetaudama 
vaikščiojo po Lietuvą. Ji man papasakojo, 
kaip žiauriai Konigsberge šeimininka
vo rusai, kaip daugybę žmonių išvaryda
vo į gatvę, ir jie mirdavo iš bado. Jei ji ne
būtų paskutinę minutę išsigelbėjusi Lie
tuvoje, irgi būtų mirusi badu. Jos vyras 
Amerikoje, o kur vaikai, nežino. Viskas 
sunaikinta ir sugriauta, vaikai nežino, kur 
jų tėvai, o tėvai nežino, ar gyvi jų vaikai. 
Dabar ši moteris turi duoneliauti Lietuvo
je ir būti laiminga, jei pavyks rasti vietą, 
kurioje ji galės keletą dienų pabūti ir 
padirbėti. Aš su ja būčiau kalbėjęs ilgiau, 
bet Žvirblis liepė eiti toliau. Kai neturime 
kur pailsėti, einame į “Valstybės” bunkerį. 
Prieš tris dienas į bunkerį atvedėme Žvirb
lio ir Anupro tėvą. Jis nenorėjo su mumis 
eiti, nes bijojo būti šioje vietovėje, ypač 
bunkeryje, bet labai norėjo pažiūrėti, kaip 
dabar gyvena jo sūnūs. Priprato ir jam ėmė 
patikti, ypač šiandien, kai jo sūnūs grįžo iš 
kaimo ir parsinešė degtinės butelį, kurį mes 
su juo dviese išgėrėme.

Sekmadienis. 1947 metų spalio 12-oji. 
Anupras ir Žvirblis apsirengė civiliais 
drabužiais. Jie nori miške su kažkuo truputį 
išgerti. Pasiėmė po vienodą aštunto kalibro 

-vokišką pistoletą. Mes su tėvu lošėme 

kortomis, paskui paruošėme vakarienę. 
Vakare pirmas grįžo išgėręs Žvirblis ir 
papasakojo, kad jie su Anupru miške su
simušė. Anupras netgi šaudė į jį. Per šias 
peštynes Žvirblis pametė savo pistoletą. 
Vėliau grįžo Anupras, ir bunkeryje vėl kilo 
muštynės. Aš išlindau iš bunkerio. Kai ten 
viskas nutilo, tėvas pastukseno, kad galiu 
įeiti. Aš ir Žvirblis pasiėmėme savo ginklus 
ir nuėjome į mišką. Tėvas apie kažką dar 
ęasikalbėjo su Anupru ir taip pat išėjo. 
Žvirblis uždarė bunkerio dangtį, kad rytoj 
rytą rusai nerastų jo brolio. Užėjome pas 
vieną ūkininką, išgėrėme, paskui nuėjome 
pas kitą, kur šeimininkė pasakė, kad jų dar
žinėje miega pagyvenęs vokietis. Įsakėme 
atvesti jį į kambarį, bet jis nėjo, nes nesu
prato lietuviškai. Tada nuėjau į daržinę ir 
atsivedžiau jį į kambarį. Tai buvo maždaug 
65 metų vokietis iš Rytų Prūsijos. Jis atrodė 
žvalus ir, nepaisant savo sunkaus gyveni
mo, linksmas. Baigiantis karui jis buvo 
amerikiečių pusėje. Į Rytų Prūsiją grįžo 
ieškoti savo žmonos, bet, deja, nerado. Ji 
žuvo per bombardavimą. Jo vaikai - anglų 
zonoje, o jis pats, bado genamas, atėjo į 
Lietuvą. Toks mano žemiečių likimas, o ir 
mano dalia labai panaši į jo. Truputį apgirtę 
išėjome į lauką, bet nežinojome kur mums 
eiti. Pas Anuprą nenorėjome, o į “Imperiją” 
eiti bijojome, nes ten galėjo būti rusų. 
Pernakvojome ir kitą dieną praleidome pas 
draugą, pas kurį šnekėjomės. Kitą naktį 
nuėjome į naują “Imperijos" bunkerį prie 
storos eglės, kur praleidome visą naktį ir 
kitą dieną. Naktį persikėlėme per Nemuną 
ir visą naktį slampinėjome, kol pakliuvome 
pas ūkininką, pas kurį mes prieš savaitę 

vieną naktį nakvojome. Prie sienos pa
statėme dvejas kopėčias, o iš viršaus apkro
vėme šiaudais. Šeimininko maisto produk
tais maitintis nenorėjome, nes buvo paten
kinti ir tuo, kad jis leido pas save gyventi, 
todėl ėmėme kaupti mėsos, duonos ir daržo
vių atsargas. Visa tai įgyvendinome pigiai, 
t.y. nemokamai gaudavome iš kitų ūkininkų. 
Šeimoje, kurioje mes apsigyvenome, buvo 
trys nariai, kuriuos vadinau lietuviškai: 
šeimininką-šeimininku, šeimininkę - šei
mininke ir aštuoniolikmetį sūnų - Pranuku. 
Čia išbuvome dvi savaites. Norėjosi padir
bėti, todėl ėmėme šiaudapjūve pjauti šiau
dus, o vakare nuėjome į kambarį, kur šeimi
ninkė pavalgydino mus karšta vakariene. 
Vėliau, prisiuvę apykakles ir nusiskutę, 
persikėlėme į kitą Nemuno pusę ir nuėjome 
į partizanų susirinkimą. Žvirblis apie mūsų 
atvykimą pranešė naujam mūsų dalinio 
vadui leitenantui Vėjui. Mes pasveikinome 
naująjį vadą ir padavėme jam rankas. Be 
Vėjo, aš susipažinau dar su trimis naujais 
partizanais: . Mindaugu ir kito dalinio at
stovais Lakštingala bei Ėgliu. Su visais 
pasisveikinome, ir visi manęs klausė, kaip 
aš gyvenu. Anupras vėl iš manęs pasišai
pė, pavadinęs Hitlerio sūnumi, ir visi nusi
juokė. Susirinkime kalbėjęs Vėjas išsakė 
savo pageidavimus ir numatė pagrindines 
veiklos kryptis, taip pat apžiūrėjo visų 
uniformas. Susirinkimas ūkininko ūkyje 
“Gintaras” baigėsi, ir “Dainavos” dalinio 
partizanai Lakštingala ir Ėglis pakvietė mius 
į pobūvį kitame Nemuno krante. Praėjome 
du kaimus, mišką, plaustu persikėlėme per 
upę ir priėjome namą.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psl.

festivalio ir daugelio kitų programų rėmė
jas. Jie turi ir savo televizijos stotį.

Pagrindinis “Lietuvos ryto” savininkas 
yra Gedvydas Vainauskas. Jie abu su žmo
na yra žurnalistai.

Su G. Vainausku ir jo žmona esu pažįs
tamas jau daug metų. Teko ir man bendra
darbiauti su “L.r.”, net būti teisėju, kai 
“L.r.” rengdavo gražuolių konkursus. Pats 
savininkas ir kiti jo bendradarbiai dalyvau
davo ir mūsų, Australijos lietuvių, sureng
tuose priėmimuose po Pasaulio lietuvių 
sporto švenčių. G. Vainauskas su ponia 
Wollongong’e lankėsi jau antrą kartą. Šį 
kartą į Australiją atskrido ir jų sūnus Jo
nas. Jis yra krepšinio komandos vadybi
ninkas. Vainauskų šeima taip pat buvo 
nuskridusi į Caims miestą, salas ir Ayers 
rock. Atostogos ten jiems labai patiko ir 
paliko gerą įspūdį.

Įdomu buvo pasikalbėti su “Lietuvos 
ryto” komandos “bosu”. Labai nuoširdžiai 
tiek jis, tiek jo žmona papasakojo savo įs
pūdžius: Išvyka, tiek mes, tiek ir visa ko
manda esame labai patenkinti. Tik gal Syd- 
nėjausvadovai, su kuriais nebuvome padarę 
raštiško kontrakto, o pasitikėjome jų žodiniais 
pažadais, mus apgavo ir nesumokėjo to, ką 
buvo pasižadėję. Tačiau Canberroje ir čia, 
Wollongonge, viskas buvo labai gerai.

Gal dar pas mus atvyksite?
Kodėl gi ne. Gal net kitais metais, prieš 

sezono pradžią kai reikės ir vėl sucemen

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Komitetą. Nominacijos 
turi pasiekti Komitetą ne vėliau, kaip spalio 21 dieną. Nominacijos patiekiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto 
adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Dabartinį Spaudos Sąjungos Komitetą sudaro: pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas plautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, trys dabartinio komiteto nariai: Vytautas Doniela, 
Vytautas Patašius ir Anskis Reisgys, turi atsistatydinti per šį metinį narių 
susirinkimą. Jie gali būti vėl renkami į naują komitetą.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Australijos valdžia plečia prekybinius ryšius
Kaip pranešta MP nr.39, Australijos valdžia rems bandymus plėtoti Australijos 

prekybinius ryšius su Centrine Europa, į kurią įeina ir Lietuva. Susidomėję prašomi iki 
šių metų spalio 30 dienos susisiekti su Federalinio Parlamento Prekybos Komitetu (Trade 
Sub-Committee Secretariat), Parliament of Australia, Canberra. Tolimesnę informaciją 
teikia: tel.: 6277 2313, e-mail: jscfadt@aph.gov.au
arba www.aph.gov.au/house/committee/jfadt

Prisiminkime prelatą Praną Vaserj
Š.m. rugsėjo mėn. 29 dieną sueina 15 metų nuo pirmojo Melboumo parapijos klebono a.a. 

prelato Prano Vaserio mirties.
Paminint šią sukaktį ir prisimenant jo ilgametį pastoracinį darbą Melboumo parapijoje, 

spalio 20 dieną klebonas Egidijus Amašius aukos šv. Mišias už jo vėlę. Po to rinksimės į 
bendrus pietus Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje tolimesniam pabendravimui ir prisiminimui.

Norintieji šiuose pietuose dalyvauti, prašomi iki spalio 13 d. užsirašyti pas Haliną 
Statkuvienę, tek: 9819 1434 arba Vidą Vaitiekūnienę, tek: 9379 0579. Rengėjai

tuoti komandą. Aš jums pasakysiu, kad 
neskaitant kelionės, čia puikus maistas, 
geros sąlygos treniruotis, šaunus viešbutis 
ir už visą tai mokame tikrai pigiau negu 
reikėtų mokėti, sakykim, Palangoje. O kur 
visi kiti malonumai? Tik jei važiuotumėme, 
tai ši kartąjau ne į Sydnėjų, bet i Melbour- 
ną, Adelaidę ir Geelongą.

O kaip su žaidėjais, ar jie brangūs? 
Ar nebuvo galimybių įjungti dabar garsų 
Darių Songailą?

Visos komandos išlaikymas yra labai 
brangus, skaičiuojama milijonais. Dabar
tinėje mūsų komandoje yra keturi "milijo
nieriai", kurie be automobilio ir buto už 
sezoną gauna po milijoną litų. Tai — A. 
Macijauskas, kuris greitai bus vienas iš 
geriausių ne tik mūsų, bet ir Europos žai
dėjų, R. Šiškauskas, A. Okunskyir V. Krstič. 
Labai geromis sąlygomis, keliems metams, 
gavom amerikietį studentą A. Lucas. Išties, 
reikia labai suktis, kad galėtumėm išlaikyti 
komandą. O D. Songailai rusai be kitų 
priedų užsezonąmokapo 700 000Amerikos 
dolerių, bet mes to negalime daryti.

Stebėdamas finalines rungtynes koman
dos “bosas” G. Vainauskas su žmona Brone 
ir šią išvyką koordinavęs LR Garbės konsu
las Sydnėjuje Viktoras Šliteris, kartu su lie
tuviais po paskutinių įtemptų (jaudinančių) 
minučių buvo labai patenkinti tuo puikiu, 
nors ir sunkiu laimėjimu. Pergalę palydėjo 
audringais plojimais ir šūksmais “Valio, 
valio “Lietuvos rytui”.”

Gaila, kad gal dėl laiko trūkumo ir kas
dieninių treniruočių nebuvo susitikimo su 
sportininkais Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Nutarimai, priimti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų 
metiniame suvažiavime, įvykusiame 2002 m. rugpjūčio 11- 
15 dienomis Druskininkuose, Lietuvoje:
SUVAŽIAVIMAS
1. DŽIAUGIASI, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė plečiasi, stiprėja ir aktyviai 
rūpinasi lietuvybės išsaugojimu už Lietu
vos Respublikos ribų.
2. RAGINA, kad šis darbas būtų 
tęsiamas PLB, PLJS ir L R pajėgomis.
3. PRAŠO Lietuvos Respublikos valsty
bines institucijas bei PLB rūpintis tautiniu 
ir pilietiniu lietuvių jaunimo auklėjimu, nes 
tai yra Tautos išlikimo garantas.
4. RAGINA Lietuvos institucijas ir PLB 
Valdybą ypač remti Sibiro lietuvius: padėti 
jiems įsigyti ryšių palaikymo ir informacijos 
perdavimo techniką reikalui esant skirti 
socialinę paramą padėti organizuoti lie
tuvių kalbos mokymą
5. RAGINA remti Lietuvių kultūros, 
švietimo ir informacijos centrą Vakarų 
Europai Hūttenfelde, Vokietijoje, ypač ten 
veikiančią Vasario 16-osios Gimnaziją ir 
visus kitus švietimo židinius išeivijoje, 
Sibire ir etininėse žemėse.
6. PABRĖŽIA lietuviškos šeimos svarbą 
jaunimo tautiniam auklėjimui bei ragina 
kraštų ir apylinkių valdybas padėti orga
nizuoti tolimesnį vaikų tautinį auklėjimą 
kuriant naujas mokyklas, parūpinant 
pedagogus bei panaudojant šiuolaikinius 
mokymo metodus.
7. PASTEBI teigiamą lietuviškų parapijų 
vaidmenį lietuvių tapatumo išsaugojimui 
bei KREIPIASI į Bažnyčių vadovybes pra
šydamas pasirūpinti pakankamu lietuvių 
dvasininkų skaičiumi užsienyje.
8. RAGINA LR užsienio reikalų minis
teriją įtakoti diplomatines atstovybes už
sienyje glaudžiau bendradarbiauti su kraš
tų lietuvių bendruomenėmis.
9. PRAŠO Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministeriją, Prezidentūrą ir 
Seimą surasti sprendimus, kad PLB na
riams nebūtų atimta Lietuvos Respublikos 
pilietybė bei praradusiems ją būtų grąžin
ta; išpręsti Lietuvos etninių žemių lietuvių 
pilietybės klausimą.
10. MANO, kad lietuvių materialinės ir 
dvasinės kultūros paveldo išsaugojimas 
visuose kraštuose yra ypač svarbus ir 
reikšmingas darbas, todėl ragina kompe
tentingas Lietuvos Respublikos instituci
jas remti kraštų lietuvių bendruomenių 
iniciatyvas.
11. RAGINA, kad Valdovų Rūmų at
statymas būtų nuolatinis kraštų LB veiklos 
prioritetas.
12. KREIPIASI į pokario išeivius ir da
bartinių lietuvių emigrantus ragindamas 
glaudžiau bendradarbiauti vadovaujantis 
Lietuvių Chartos nuostatomis.
13. DŽIAUGIASI, kad Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie LR 
Vyriausybės remia Rytų kraštų vaikų 
atostogas Lietuvos vasaros stovyklose 
bei prašo kviesti ir Vakarų kraštų bendruo
menių vaikus.

14. SKATINA Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės narius remti “Pasaulio Lietuvio” 
leidybą
15. RAGINA remti XI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą kuris vyks Lietuvoje, 
Lenkijoje, ir Vokietijoje 2003 metais. 
PRAŠO kraštų bendruomenes remti šį 
renginį finansiškai ir moraliai bei kreipiasi 
į Bostono, New Yorko, Washingtono, St. 
Petersburgo, Montrealio, Toronto, Hamil
tono, Clevelando, Detroito, Chicagos, Los 
Angeles bei kitų JAV ir Kanados miestų 
bendruomenes ir jaunimo sąjungas talkinti 
organizuojant XI PLJK reklaminį ir lėšų 
telkimo turą JAV ir Kanadoje.
16. SIŪLO pakeisti “išeivijos” terminą 
tinkamesne sąvoka, kuri atspindėtų ir Sibi
ro tremtinių ir etninių žemių gyventojų 
specifiką.
17. RAGINA Lietuvos Respublikos ins
titucijas bendradarbiauti su PLB vadovau
jantis geranoriškumo ir partnerystės prin
cipais.
18. RAGINA kraštų LB ir LJS remti 
Lietuvos Respublikos pastangas tapti NATO 
ir ES nare; SKATINA Lietuvos ir užsienio 
visuomenes aktyviai remti Lietuvos pa
kvietimą į NATO; KREIPIASI į visus už
sienyje gyvenančius lietuvius, pagal įvai
riuose kraštuose esamas sąlygas, kartu su 
Lietuva siekti, kad ji būtų pakviesta į NATO 
2002 metų pabaigoje.
19. PRAŠO NATO valstybių vadovus ir 
jų ambasadorius prie NATO ryžtingai remti 
naujų narių, ypatingai Lietuvos Respubli
kos ir kitų Baltijos valstybių, pakvietimą 
narystei į NATO 2002 metais jo vadovų 
susitikime Prahoje; PAŽYMI, kad Lietuvos 
Respublika, kaip demokratinė, žmogaus 
teises gerbianti ir rinkos ekonomiką plėto
janti transatlantinės bendrijos valstybė, to 
pakvietimo siekia atkakliomis pastangomis 
įgyvendindama narystės veiksmų planą 
sėkmingai stiprina kariuomenės pasiruo
šimą dalyvauja taikos palaikymo ir kitose 
bendradarbiavimo programose.
20. DĖKOJA visiems šio Suvažiavimo 
organizatoriams (PLB Valdybai ir PLB 
Atstovybei Lietuvoje), rėmėjams (Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentui, Lietuvių 
Fondui, PLB Fondui bei kitoms instituci
joms ir asmenims), suvažiavime pranešimus 
pateikusiems ir suvažiavimą sveikinusiems.

(PLB Valdybos sušauktame metiniame LB 
ir LJS pirmininkų suvažiavime buvo at
stovaujama 35-iems kraštams (asmeniškai 
dalyvavo iš 27-ių kraštų LB/LJS ir iš 6-ių 
draugijų). Taip pat dalyvavo PLB Kontrolės 
komisijos atstovė, kviesti pranešėjai bei 
kviesti svečiai, ir PLB Valdybos nariai (kurie 
pravedė visus suvažiavimo posėdžius), viso 
93 registruoti dalyviai, plius apsilankę 
stebėtojai).

Vytautas Kamantas
PLB Valdybos pirmininkas

Dėmesio lietuvių bendruomenės tikintiesiems
Sydnėjaus lietuviams pakartotinai pranešame, kad artėjant Kalėdoms ir Kūčių vakarui, 

norintieji gauti kalėdaičių (plotkelių) prašomi iš anksto pranešti Danutei Ankienei, tel. 
9871 2524. Kalėdaičiai nėra dalinami veltui, todėl prašome užsisakyti iš anksto. Užsisakę 
paštu prašomi pridėti pašto ženklą ir auką už kalėdaičius. Kalėdaičius spalio ir lapkričio 
mėnesiais bus galima atsiimti ir prie bažnyčios Lidcombe.

Sekančios pamaldos lietuviams vyks sekmadienį, spalio 13 dieną, 11.30 vai. ryto 
Lidcombe. Mums patarnaus buvęs kapelionas Fr. Roger Bellemore SM. Nuoširdžiai pra
šome atkreipti ypatingą dėmesį į lietuviams skirtą dieną pamaldoms. Prašome kuo skait- 
lingiau dalyvauti, nes niekas negali garantuoti, kad pamaldoms išlaikysime tą vieną dieną 
mėnesyje. Parapijos Komitetas

In memoriam
Liūdna žinia

Su liūdesiu pranešu apie skaudžią netektį, ištikusią Cininų ir Lipšių šeimas. Rugsėjo 
26 dieną staiga mirė Algis Clnlnas, gimęs 1943 m. vasario 10 dieną.

Paskutinius metus Algis praleido savo ir šeimos mėgiamoje vasarvietėje Phillip Island, 
netoli Melbourne.

Rugsėjo 3 dieną 13.30 vai. Trenevan Park koplyčioje už Velionį buvo aukojamos šv. 
Mišios. Platesnė informacija - vėliau. Edis Cininas

Aukos a.n. Konstantinui Pociui Adelaidėje mirus, laidotuvių dalyviai vietoj 
gėlių paaukojo $660. - kun. Hermano Šulco Lietuvos Benamių jaunimo fondui.

Iš viso šiam tikslui aukų gauta $1530. Jos randasi Melburno “Talkos” sąskaitoje Nr. 361- 
01-02. Kun. Hermano Šulco vardu nuoširdžiai dėkoju visiems aukotojams.

V. Vaitiekūnienė

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Dėmesio Sydnėjaus lietuviams!
' ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 13 d.

1.30 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pirmininkaujančio rinkimai.
3. Valdybos pirmininko pranešimas.
4. Valdybos iždininko pranešimas.
5. ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimas.
6. SLIC’o (Sydney Lithuanian Information Centre) pranešimas.
7. Einamieji reikalai.

Kviečiame ir raginame visus Sydnėjaus lietuvius gausiai dalyvauti. Jeigu nustatytu 
laiku nebus kvorumo, susirinkimas teisėtai bus pradėtas 30 min. vėliau.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Po susirinkimo kviečiame Sydnėjaus lie
tuvius į įdomų koncertą, kuris įvyks 3.30 vai. 
po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Banks
towne.
Koncerte dalyvaus jauni ir talentingi muzikantai:

Jacintą Mikutė (fleita)
Niek Alvisio (fortepionas).
Išgirsite garsius Beethoveno, Mozarto ir 

Chopino kūrinius.
Laukiame visų skaitlingai dalyvaujant!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, spalio 20 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne. 

Šiame susirinkime bus renkama nauja Valdyba.
Kviečiame visas Draugijos nares ir prijaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. 

Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo vaišin
simės kavute, pyragais ir pabendrausime. SLMSGD-jos Valdyba

Sekmadienį, spalio 27 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
choras “Daina” visus maloniai kviečia į įdomią 

dainos ir muzikos popietę, 
kurią praves Jacintą Mikutė - choro dirigentė bei fleitistė. 
Fortepionu gros Niek Alvisio ir Louis Garrick (14 metų).

Pasirodys choras “Daina”.
Bilietų kaina - $10, vaikams iki 12 metų - veltui. Choras “Daina”

DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE
INCLUDING VILNIUS

VILNIUS return from $1362
(Travel between 13 January, and 28 February, 2003)

Round the World from $1599
SPECIAL OFFER FOR OCTOBER!

5% Discount on tours to USA / CANADA/ SOUTH AMERICA.
Hurry! Book now.

For all your travel arrangements, please contact:

.c -o 2'Acocea.d 'Ifawi (fateoKUf to tAc "Mo/itd. Ai‘‘ -c: :,M :*J

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-13 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 Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.

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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lithuanian Club Ltd
invites applications for the position of

CLUB MANAGER

who would manage and be responsible for activities within the Club. 
The manager would be answerable to the Board of Directors.

QUALIFICATIONS: Demonstrated experience in management, licensed club 
operations, computer skills, staff management and commitment to customer service. 
An ability to communicate in Lithuanian would be an advantage.
SALARY: By negotiation.
ENQUIRIES: Laurie Cox Phone: 9484 1246
APPLICATIONS: In writing, addressed to Hon. Secretary,

Lithuanian Club Ltd., 57 Cedarwood Dve., CHERRYBROOK, 2126.
APPLICATIONS CLOSE: 26th October 2002.

Board of Directors
Lithuanian Club Ltd. į

Kovas Re-union Games
EVERYBODY WELCOME!!!

When: Saturday, 19th October
Where: Auburn Basketball Stadium
Time: 10 a.m. — 5 p.m.

Come along and see old friends and play some great basketball. 
Sausage sizzle available throughout the day.

Afterwards:
7.30 p.m. Lithuanian Club “Get-together Night”
Entry: $10 per family or

$5 per adult.
Nibbles and entertainment provided.

Primename, kad sekmadienį, lapkričio 10 dieną, 9 vai. ryto visi Sydnėjaus 
skautai renkasi Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. Bus tvarkomi kapai. K.R.

48 The Boulevarde,.Strathfield NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333, Fax: (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11 001344323 
E-mail: sales@russian-gateway.com.au 
Website: www.gatewaytravel.com.au

(Taxes not included in above airfares which are subject to availability)

Paieška
Sekmadienį, rugsėjo 22 d., Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, per 
Maironio 70-ųjų mirties metinių minėjimą pamečiau Australijos Ordino 
Medalį. Tai miniatiūrinė forma su kaspinėliu (žiūr. pavyzdį kairėje).
Radusįjį prašau paskambinti Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131.
Atsilyginsiu.
_______________________ Antanas Kramilius

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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