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Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla Irako klausimu Lietuva neskuba

Australijos Lietuvių Dienoms Adelaidėje pasibaigus, š. m. sausio 2-11 dienomis 
Douglas Scrub stovyklavietėje prie McLaren Fiat (Pietų Australija) įvyko Lietuvių 
Skautų Sąjungos Australijos Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla, kurioje buvo paminėta 
karaliaus Mindaugo karūnacijos - Lietuvos valstybės įkūrimo 750 metų ir Adelaidės 
“Vilniaus” tunto įsteigimo 50 metų sukaktys.

Tolimesnį jubiliejinės “Vilniaus sapnų” stovyklos “Vilniaus” tunto tuntininkės Rūtos 
Sankauskienės aprašymą skaitykite MP psl. 6.
Nuotraukoje - “karalius” Saulius ir “karalienė” Saba su savo skautų “kariuomene”.

VDwteta* Lietuvos įvykių apžvalga

ELTA. Kovo 20 d. Seimas nesiryžo sku
biai priimti sprendimo dėl Lietuvos karių 
dalyvavimo JAV vadovaujamoje tarptauti
nėje operacijoje prieš Iraką. Nors pritarta 
Prezidento dekretui, pagal kurį į Persijos 
įlankos zoną pagalbinėms operacijoms 6 
mėnesiams turėtų būti siunčiama iki 10 
logistikos (krovinių gabenimo specialistų) 
ir iki 6 karo medikų, tačiau sprendimo pri
ėmimas atidėtas kitai savaitei.

Prieš skubų nutarimo priėmimą Seimo 
posėdyje buvo valdančiosios Socialde
mokratų frakcijos narys Algirdas Sysas. "Aš 
manau, mes darom lemtingą klaidą, kad 
mes svarstom šį klausimą šiandien ir taip 
skubiai ”, - sakė A Sysas. Jis ragino parla
mentarus nepriimti skubių sprendimų, nes 
svarstomas žmonių siuntimo į karo veiks
mų zoną klausimas. A. Sysas taip pat pa
brėžė, jog Lietuva kaip Jungtinių Tautų narė 
turėtų laikytis šios organizacijos nutarimų. 
Anot A Syso, JT rezoliucijos dėl karo Irake 
nėra. "Mes iš taikios virstam agresyvia 
kariaujančia šalimi ”, - sakė A Sysas.

Prieš Lietuvos karių siuntimą į Iraką taip 
pat buvo Seimo nariai Julius Veselka ir 
Egidijus Klumbys. Liberalas Algirdas 
Gricius, iš esmės pritardamas Prezidento 
dekretui ir Lietuvos kariškių dalyvavimui 
JAV vadovaujamoje tarptautinėje opera
cijoje, taip pat ragino neskubėti ir tik rimtai 
padiskutavus priimti sprendimą.

Kaip Seimo posėdyje pateikdamas Pre
zidento dekretą aiškino krašto apsaugos 

ministras Linas Linkevičius, pagrindinės 
Lietuvos kariškų funkcijos būtų paramos 
teikimas kariniam personalui ir civiliams 
gyventojams karinės operacijos Persijos 
įlankos regione metu. Ministro teigimu, 
logistikos specialistai padėtų pakrauti 
lėktuvus karinėse bazėse, dislokuotose ne 
pačiame Irake. Karo medikai, L. Linkevi
čiaus įsivaizdavimu, turėtų dirbti plaukio
jančioje ligoninėje, įsikūrusioje laive. Prieš 
kurį laiką tokio tipo JAV karo ligoninė 
“Comfort” buvo sustojusi Klaipėdos uoste.

16-kos Lietuvos karių dalyvavimas JAV 
vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje 
prieš Iraką, krašto apsaugos ministro tei
gimu, kainuotų apie 604 000 litų. Šias lėšas 
iš savo biudžeto skirs Krašto apsaugos 
ministerija. Kariai į Persijos įlankos regioną 
turėtų būti siunčiami, gavus signalą iš 
tarptautinės operacijos vadovybės.

ELTA primena, kad Valstybės gynimo 
taryba, vadovaujama Prezidento, kovo 17 
d. paskelbė, kad Lietuva yra pasirengusi 
kartu su sąjungininkais iš JAV ir kitų šalių 
politiškai prisidėti prie tarptautinės koali
cijos veiksmų, skirtų Irakui nuginkluoti.

Valstybės gynimo taryba nutarė, kad 
Lietuva prie Irako krizės sureguliavimo 
prisidės ne karinėmis, o humanitarinėmis 
priemonėmis - siųsdama medikus, aptar
naujantį personalą, dalyvaudama pagalbos 
Irako gyventojams tarptautinėse progra
mose, įskaitant ir paramą maisto produk
tais.

Prezidentas R. Faksas Briuselyje
Briuselis, kovo 20 d. (ELTA). Prasidėjęs 

karas Irake nėra pats geriausias politinis 
kontekstas LR Prezidentui Rolandui Fak
sui prisistatyti Briuselyje, tačiau pasauliui 
išgyvenant įvykių valandas kartu labai 
svarbu būti čia ir jausti tarptautinę dvasią. 
Tokią nuomonę R. Paksas ir kiti delegaci
jos nariai žurnalistams išsakė kovo 20 dieną 
prasidėjus neeilinei Europos Parlamento 
sesijai Irako klausimu.

“Geriau, kad nebūtų tokio įvykio kaip 
karas Irake per pirmąjį vizitą, bet prisista
tymas Briuselyje buvo suplanuotas daug 
seniau, pokalbiai su visų lygių vadovais, 
užtikrinimas, kad Lietuvos užsienio politi
kos tęstinumas išlieka tas pats, yra labai 
svarbus", - sakė R. Paksas.

Neeilinės sesijos pradžioje Europos Par
lamento Pirmininkas Pat Cox pristatė par
lamentarams į sesiją atvykusį naująjį Lie
tuvos Prezidentą. Lietuvos vadovas R. Pak
sas atsistojo pakeldamas ranką ir buvo 
susitiktas plojimais. Vėliau R. Paksas vaka
rieniavo su ES plėtros vadovu Guenter 
\ferheugen. Jis taip pat susitiko su Europos 
liberalų lyderiais.

Į ES viršūnių tarybos susitikimą Briu
selyje atvyko ir Ministras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas. Jis taip pat numato 
dalyvauti Europos socialistų partijos (ESP) 
lyderių susitikime.
Lietuvai bus skirta 110 mln. litų

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA). Vyriausybė 
nusprendė kreiptis į Prezidentą su prašymu 
ratifikuoti Lietuvos ir Europos Bendrijų 
Komisijos metinę Specialiosios žemės ūkio 
paramos programos (SAPARD) finan

savimo sutartį, pagal kurią Lietuvai bus 
skirta finansinė parama iki 32 mln. eurų 
(apie 110 mln. litų). Sutartis Vilniuje ir 
Briuselyje buvo pasirašyta šiemet vasario 
viduryje.

Paskutinius maždaug 100 mln. litų iš 
SAPARD programos Lietuva gaus 2003 m. 
Juos kartu su 2002 m. SAPARD lėšomis 
galės panaudoti iki 2005-2006 m.

Agentūra administruoja SAPARD pa
ramos lėšas pagal šias prioritetines žemės 
ūkio ir kaimo plėtros sritis: investicijoms į 
pirminę žemės ūkio gamybą, žemės ūkio ir 
žuvininkystės produktų perdirbimui ir rin- 
kodaros tobulinimui, ekonominės veiklos 
plėtrai ir alternatyvių pajamų skatinimui, 
kaimo infrastruktūros tobulinimui ir pro
fesiniam mokymui.

Sąlygos užsieniečiams įsigyti 
žemę Lietuvoje

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Kovo 20 
dieną Seimas priėmė Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio pataisą, nurodančią žemės skly
pų įsigijimo nuosavybėn tvarką. Už šį 
dokumentą balsavo 90 Seimo narių, 17 bu
vo prieš, 6 parlamentarai susilaikė.

Šis įstatymas nustato, kokiomis sąly
gomis užsienio subjektai galės įsigyti že
mę nuosavybės teise Lietuvoje. Žemę, vi
daus vandenis ir miškus leidžiama įsigyti 
tik tiems užsienio subjektams, kurie atitinka 
Lietuvos pasirinktos europinės ir transat
lantinės integracijos kriterijus. "Šią teisę 
jie įgis tik tuomet, kai pagal Lietuvos sto
jimo į Europos Sąjungą sutartį pasibaigs 
septynerių metų pereinamasis laikotar
pis užsieniečiams įsigyti žemę Lietuvoje.

Nukelta į 2 psl

Kritikuoja Lietuvos laikyseną
Vilnius, kovo 19 d. (ELTA). Seimo na

riai Egidijus Klumbys ir Rolandas Pau
lauskas pranašauja Irako krizę virsiant Tre
čiuoju pasauliniu karu ir kritikuoja oficialią 
Lietuvos poziciją šiuo klausimu.

Be to, pasak E.Klumbio, "tai bus impe
rialistinis karas dėl žaliavos, naftos ir JAV 
to neslepia”.

Panašiai argumentavo ir Kovo 11-tosios 
nepriklausomybės akto signataras R. Pau
lauskas. "Lietuvos pozicija žmogiškai ne
teisinga, tarptautinės teisės požiūriu ydin
ga, kadangi tai yra agresyvus, niekuo ne
motyvuotas karas”, - sakė R. Paulauskas. 
Be to, Lietuvos pozicija esanti “nepers

Lietuva gana saugi
Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Gavęs 

informaciją iš įvairių šalies žinybų vidaus 
reikalų ministras Juozas Bernatonis buvo 
patikintas, jog grėsmės Lietuvos saugu
mui, prasidėjus karui Irake, nėra.

Kovo 20 dieną surengtame pasitarime 
ministras informuotas, kad sustiprinta 
valstybinės sienos ir kitų valstybinės 
reikšmės objektų apsauga. Papildomos 
pajėgos skirtos koalicijos, remiančios karo 
veiksmus prieš Sadamo Huseino režimą, 
šalių ambasadų saugumui garantuoti.

Ataskaitą apie esamą padėtį šalyje 
ministrui J. Bematoniui, laikinai pavaduo
jančiam Ministrą Pirmininką pateikė 
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos va
das Algimantas Songaila, Policijos depar

pektyvi ir netoliaregiška”. Anot jo, politinė 
parama JAValstijoms pridarysianti Lietu
vai problemų Europos Sąjungoje, kur di
džiulę įtaką turi Vokietiją Prancūzija, o šios 
juk nepritaria ginkluotam Irako krizės 
sprendimo būdui.

Abu Seimo nariai taip pat perspėjo, kad 
precedentas su Iraku gali būti pakartotas 
kitų valstybių ar mūsų Rytų kaimynų. "Jei 
šiandien mes sutinkam, kad JAV ultima
tumas Irakui ir veiksmai yra teisingi ir pri
imtini Lietuvai, vadinasi, mes sutinkame tas 
pačias taisykles pritaikyti ir sau”, - sakė 
R. Paulauskas, perspėdamas, kad tokia poli
tika gali būti pavojinga Lietuvos ateičiai.

tamento generalinio komisaro pavaduot
ojas Romualdas Senovaitis, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento di
rektoriaus pavaduotojas Edvardas Uldu- 
kis ir Vadovybės apsaugos departamento 
direktorius Raimundas Kairys.

Vidaus reikalų ministerijos padalinių 
vadovai patikino, kad grėsmių, keliančių 
pavojų Lietuvos saugumui, šiandien nėra. 
Ministerijos padaliniai bendradarbiauja su 
kitomis šalies saugumo ir teisėtvarkos 
institucijomis.

Pavaduoti į Europos Sąjungos viršūnių 
tarybos susitikimą Briuselyje išvykusį 
Premjerą Algirdą Brazauską vidaus reikalų 
ministras Juozas Bernatonis paskirtas 
Prezidento Rolando Pakso dekretu.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Kovo 18 d. JAV prezidentas George 
■W.Bush savo kalboje valstybei paskelbė Ira
kui ultimatumą. Saddam Hussein ir jo sūnūs 
turi palikti Irako teritoriją per 48 valandas. 
Priešingu atveju JAV pradės karą ir jėga pa
šalins Irako Baath vyriausybę.
♦ Kovo 19 d. Saddam Hussein atmetė JAV 
ultimatumą. JAV koalicijos partnerės, D. 
Britanijos ir Australijos vyriausybės, po 
karštų diskusijų išgavo savo parlamentų 
pritarimą dalyvauti su savo karinėmis pa
jėgomis kare prieš Iraką. Daug Tony Blair 
vadovaujamos darbiečių partijos parlamen
tarų balsavo prieš šį nutarimą, gi trys minis
trai atsistatydino iš Tony Blair vyriausy
bės protestuodami prieš Irako užpuolimą, 
negavus tai aprobuojančios Saugumo Tary
bos naujos rezoliucijos.
♦ Kovo 19 d. į Floridą (JAV) iš Kubos 
atskrido disidentų pagrobtas keleivinis lėk
tuvas. Šeši peiliais ginkluoti asmenys už
puolė lėktuvo įgulos narius ir privertė juos 
nuskraidinti lėktuvą su 35 asmenimis į JAV.
♦ Kovo 20 d. Čekijos vyriausybė paskelbė 
pilną sąrašą (75 000 pavardžių) visų asmenų, 
buvusių slaptosios policijos informatoriais 
komunistų valdymo laikais. Atspausdinti 
sąrašai buvo tuoj pat išpirkti, bet Čekijos 
Vidaus Reikalų Ministerija sąrašą paskelbė 
ir internete.
♦ Kovo 20 d. nuosaikių pažiūrų pales
tiniečių veikėjas Mahmoud Abbas sutiko 
eiti jam Jasser Arafat pasiūlytas pales
tiniečių ministro pirmininko pareigas. Pa
lestiniečių parlamentas ministrui pirminin
kui suteikė teisę pačiam pasirinkti savo 
kabineto ministrus bei prižiūrėti jų veiklą, 
atmesdamas Jasser Arafat siūlytą projek
tą, numačiusį šias teises rezervuoti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Išimtis bus taikoma tik tiems užsienie
čiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus 
nuolat gyveno Lietuvoje ir vertėsi žemės 
ūkio veikla, taip pat užsienio juridiniams 
asmenims, įsteigusiems atstovybes ar 
jilialus Lietuvoje ”, - sakė ELTAI atsakinga 
Seimo narė I.Šiaulienė.

Pasak jos, Lietuva yra išsiderėjusi sep- 
tynerių metų pereinamąjį laikotarpį, ir 
užsienio subjektai, kurie čia trejus metus 
neūkininkavo, neturi įsteigę filialų, žemės 
ūkio paskirties žemės iki pereinamojo 
laikotarpio pabaigos įsigyti negalės. Ji už
tikrino, kad Lietuvos žemdirbių interesai 
priimtame konstituciniame įstatyme yra 
puikiai apginti ir saugomi.

Lietuviai taikdariai į Kosovą
Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). “Geležinio 

Vilko” brigados štabe kovo 21 dienos ryte 
buvo iškilmingai išlydimas jau aštuntasis 
lietuvių karių būrys į NATO vadovaujamą 
taikos įvedimo operaciją Kosovo provin
cijoje. Išvykstančiame 8-ajame būryje - 
trisdešimt “Geležinio Vilko” brigados šta
bo karių. Misijoje būriai keičiasi kas pusę 
metų. ELTA primena, kad pirmasis lietuvių 
būrys į Kosovą išvyko 1999 metais.

Misiją lietuvių KFOR būriai atlieka 
Ukrainos ir Lenkijos bataliono POLUKR- 
BAT sudėtyje, amerikiečių sektoriuje prie 
Kačaniko, netoli sienos su Makedonija. 
KFOR taikos įvedimo operacijoje dalyvau
ja 24 valstybių kariai.

Didelis “Lietuvos dujų” pelnas
ELTA ’’Lietuvos dujų” bendrovė per

nai uždirbo 57.325 milijono litų grynojo 
pelno. Bendrovės valdyba siūlys akcinin
kams priimti sprendimą iš gautojo pelno 
14.6 nūn. litų skirti akcininkų dividendams.

Prieš tai ’’Lietuvos dujos” 2001-aisiais 
uždirbo daug mažiau, būtent 13.03 mln. litų 

palestiniečių prezidentui.
♦ Kovo 20 d. JAV vadovaujama koalicija 
pradėjo karo veiksmus prieš Iraką. Iš karo 
laivų Raudonojoje jūroje ir Persų įlankoje 
raketomis apšaudyti parinkti valdiški pastatai 
Bagdade, o vėliau “Stealth” lėktuvais atskrai
dintos didžiulės bombos buvo numestos ant 
pastato, kuriame žvalgybos žiniomis turėjo 
slėptis Saddam Hussein ir jo artimiausi 
patarėjai. Atrodo, kad šis puolimas nepasiekė 
savo tikslo.
♦ Kovo 21d JAV ir DJBritanijos sausumos 
pajėgos įsiveržė į Irako teritoriją iš Kuveito ir 
puolė link Bastos bei link Nasiriya miesto ant 
Eufrato upės. Kovose aktyviai dalyvavo Aus
tralijos Hornet tipo karo lėktuvai.
♦ Kovo 22 d. Turkijos parlamentas davė 
leidimą JAV karo lėktuvams perskristi Tur
kijos oro erdvę, bet vis dar draudžiama 
naudotis bazėmis Turkijos teritorijoje, 
tačiau Parlamentas leido turkų karo pa
jėgoms įžengti į Irako teritoriją. JAVbando 
Turkiją atkalbėti nuo šio žingsnio, nes tai 
įtemptų santykius su kurdais. Smarkiai 
bombarduotas Bagdadas, stengiantis 
išvengti nuostolių civiliams. Irakas pradėjo 
padeginėti savo naftos šulinius.
♦ Kovo 23 d. sąjungininkų pajėgos 
susidūrė su stiprėjančiu pasipriešinimu 
Basroje, Samawa ir Najaf apylinkėse. 
Šiauriniame Irake nuo savižudžio Ansar al- 
Islam teroristo, susisprogdinusio taksi, žu
vo australas televizijos filmuotojas Paul 
Moran ir 4 kiti asmenys.
♦ Kovo 24 d. australų aktorė Nicole
Kidman buvo apdovanota Oscar kaip geriau
sia moteris aktorė už įtikinantį rašytojos 
Virginia Woolf atvaizdavimą filme “The 
Hours”. □ 

grynojo audituoto pelno. Šiuo metu vals
tybei priklauso 58.36% “Lietuvos dujų” 
bendrovės akcijų, Vokietijos kompanijai 
“Ruhrgas” - 21.89%, o “E.On Energie” - 
13.6%.

34% akcijų iš Lietuvos šiemet įsigyti 
pretenduoja Rusijos koncernas “Gazprom”. 
Su jo atstovais Vilniuje pradėtos derybos dėl 
akcijų paketo pardavimo sąlygų.

Lietuvaitė laimi Japonijoje
Kovo 20 d. (ELTA). Taiką simbolizuo

jantis lietuvaitės piešinys Japonijoje lai
mėjo pagrindinį prizą “Taikos pašto ženklo 
dizaino” konkurse. Vfalstybiniame konkurse 
jaunimo grupėje šį pagrindinį prizą laimėjo 
Joskaudė Pakalkaitė iš Lietuvos.

Komentuodamas lietuvės piešinį, vaiz
duojantį abiejose rankose gėles laikantį 
vaiką, vertinimo komisijos pirmininkas 
akcentavo: "Rankose laikykime gėles. Ir 
dešinėje rankoje, ir kairėje. Tada nebus 
rankų, kurios paims ginklą”.

Pusę metų trukusiame konkurse daly
vavo apie 10 000 dalyvių iš 85 valstybių. 
Vfertinimo komisija serijinei pašto ženklų 
gamybai atrinko 8 darbus, tarp jų - tris 
užsieniečių kūrinius.

Nugalėtojų darbai ir dvi Hirošimos 
memorialą - vienintelį 1945 m. branduo
linės atakos metu nesugriuvusį pastatą - 
vaizduojančios nuotraukos buvo pateik
tos serijinei pašto ženklų gamybai. Be 
dešimties ženklų serijos, kuri bus skirta 
laiškų siuntimui pačioje Japonijoje, taip pat 
išleistas pašto blokas su nugalėtojų pašto 
ženklais, pavardėmis ir lietuvišku užrašu 
“Taika”.

Lietuvos vadovai Briuselyje 
susitiko su tautiečiais

Briuselis, kovo 21d. (ELTA). Ministras 
Pirmininkas Algirdas Brazauskas puoselė
ja idėją Briuselyje esančiame Europos vals
tybių parke įkurdinti ir sumažintą Vilniaus

JAV verslininkai padės Lietuvai
Kovo 10 d. Washingtone buvo įsteigta 

Amerikos lietuvių ekonominės plėtros 
patarėjų taryba (ALEPPT), kurios iniciato
rius buvo Lietuvos ambasadorius JAV 'Su
gaudas Ušackas. Jos tikslas - padėti plėsti 
Lietuvos ūkį ir gerinti žmonių gyvenimą, 
naudojantis savo patirtimi bei ryšiais JAV.

Tarybos nariai - turtingi ir įtakingi 
Amerikos lietuviai verslininkai, turintys 
ryšių aukščiausiuose politiniuose sluoks
niuose. Aplankęs daugelį JAV valstijų, 
V.Ušackas dalyvauti tarybos veikloje pa
kvietė vieną turtingiausių Amerikos lie
tuvių, pasaulyje žinomą filantropę Audrey 
Gruss. Su ja dirbs lietuvybės puoselėtojas 
ir garsus verslininkas Stanley Balzekas, 
taip pat Lietuvoje gerai žinomas Juozas 
Kazickas bei elektronikos ir technologijų 
bendrovių vadovai.

„Lietuvąpakvietus į NATO ir ES reikė
jo ieškoti naujų Amerikos lietuvių pagal
bos Lietuvai gairių”, - kalbėjo V.Ušackas. 
"Tad nusprendėme sukurti naują inicia
tyvą, kuri galėtų sudominti žinomus Ame
rikos lietuvių verslininkus".

Sumanymas pakviesti Amerikos lietuvių 
verslo ir filantropijos atstovus pavakarie
niauti ir įsteigti patariamąją tarybą V.Ušac- 
kui kilo lankantis keliose valstijose. 
Kelionės metu jis pamatė, kiek daug JAV

Lietuvos musulmonai reaguoja
Lietuvoje nuolat gyvena daugiau nei 

5000 musulmonų. Keli šimtai musulmonų 
apsistoję Kaune, didžioji dalis - keleriems 
metams į Lietuvą atvykę studentai, vers
lininkai.

Labiausiai JAV ir jos sąjungininkių 
veiksmams nepritaria vos kelerius metus 
Lietuvoje gyvenantys musulmonai. Dėl 
karinės akcijos, neslėpdami pasipiktinimo, 
atvirai jaudinasi turkai.

Kauno restorano “Stambulas” savinin
kas Vidan Dine, kaip ir kiti šį restoraną 
pamėgę turkai, įdėmiai stebi žiniasklaidos 
pranešimus. "Tikimės, kad Turkijos parla
mentas sąjungininkių kariuomenei ne
duos leidimo mūsų šalyje dislokuoti karines 
pajėgas. Tai būtų didžiulė gėda mūsų ša
liai”, - sakė turkas ir patikino, kad dėl 
kilusio karo Turkija patirs milžiniškų 
nuostolių. “Jų nesumažins jokie Amerikos 
siūlomi milijardai ”.

Vidan Dine pastebi, kad Turkija kasmet 
milijonus uždirba iš turizmo, o kilus karui, 
ten beveik nebeliko užsieniečių. “Mūsų ša
lis nukentės nuo karo. Iki šiol ekonomika 
kilo labai lėtai, dabar situacija tik blo
gės”, - įsitikinęs verslininkas.

Kauno Technologijos ir Kauno Medi
cinos universitetuose (KMU) studijuoja 
keliasdešimt jaunuolių iš musulmoniškų 
kraštų. Kovo pradžioje studijas KMU bai

Žemutinę pilį, kad ji reprezentuotų Lietuvą 
Europos sostinėje ne prasčiau, kaip Pran
cūziją - mažytis Eifelio bokštas. “Labai 
gražiai atrodytų - tik reikia pažiūrėti, ar 
mūsų piliai atsirastų vietos ir kur tai gali
ma padaryti ”, - sakė A Brazauskas kovo 
20 d. vakare vykusiame susitikime su 
Belgijoje, Olandijoje ir Liuksemburge gy
venančiais lietuviais.

Lietuvos ambasadoje Belgijoje sureng
tame susitikime su tautiečiais taip pat da
lyvavo Prezidentas Rolandas Paksas, 
užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
ir kiti Lietuvos delegacijos nariai. Pastebėta, 
kad Briuselyje lietuvių vis daugiau, o jų 
pastangos prisidedant prie Europos integ
racijos procesų vis ryškesnės. . . bs ■■ eų

“Esu labai dėkingas ambasadai ir 
kiekvienam iš jūsų, kad po kruopelytę šir
dies įdedate, kad mes pasiektume Euro
pos Sąjungos tikslą”, - kalbėjo Prezidentas 
R. Paksas. Prezidentas pasidalijo su vakaro 
dalyviais vizito įspūdžiais ir pakvietė kartu 

yra sėkmingai dirbančių lietuvių kilmės 
verslininkų.

Daugelis kovo 10 dieną susirinkusių į 
Lietuvos ambasadą Washingtone versli
ninkų bei filantropų jau seniai padeda 
Lietuvai - ir bendrais projektais, ir labdara. 
Tačiau visi pritarė minčiai, kad ateityje 
reikėtų veikti kryptingiau.

V.Ušackas per surengtą vakarienę ap
tarė keturias sritis, kuriose Amerikos 
lietuvių verslininkų patirtis būtų ypač 
svarbi. Tai - naujos Jungtinių Wstiju in
vesticijos Lietuvoje ir lietuviškų prekių 
eksporto į JAV skatinimas, parama infor
macinių technologijų plėtrai, įvažiuojamojo 
turizmo plėtra bei parama įgyvendinant 
įvairias socialines ir ekonomines programas 
kaimo vietovėse.

„Mums labai svarbūs šių žmonių pa
tarimai ir kontaktai ieškant išėjimo į pla
tesnius verslo vandenis, užmezgant ryšius 
su didžiausiomis JAV korporacijomis. Lie
tuvos narystė ES ir NATO, ką tik priimtas 
JAV administracijos sprendimas pripa
žinti Lietuvą rinkos ekonomikos šalimi, 
sparti ūkio plėtra bei kvalijikuota darbo 
jėga atveria naujas šalies vystymo bei eko
nominio bendradarbiavimo su JAV gali
mybes“, - aiškino Vygaudas Ušackas.

Rytis Sabas, Washington

gė vienas Irako pilietis. Jis nelaikė egza
minų, todėl išbrauktas iš studentų sąrašų. 
Kai kurie jo kurso draugai spėja, kad jau
nuolis sąmoningai nusprendė baigti studi
jas ir grįžti į Iraką.

Pakistanietis U.Chaudhry sako, kad jo 
nenustebino kolegos iš Irako sprendimas 
išvykti ginti tėvynės. Jis sako palaikantis 
savo valstybę ginančius Irako vyrus. 
“Niekas Jungtinėms Valstijoms nesuteikė 
teisės pulti Irako, jos nepaisė tarptauti
nės bendruomenės nuomonės”, - piktinosi 
KMU studentas.

Į Lietuvą atvykusių pabėgėlių priėmi
mo centre Rukloje, kaip patikino centro 
direktoriaus pavaduotojas Albinas Noreika, 
kol kas neramumų nekilo, bet pripažino, 
kad ore tvyro įtampa. “Be abejonės, sustip
rinome apsaugą. Apsaugininkai įtemptai 
dirba, atidžiai prižiūri pabėgėlius”, - sakė 
ANoreika. Kol kas kone 260 Rukloje gy
venančių musulmonų nesibūrė į grupuotes 
ir kitokiais būdais nereiškė savo emocijų ir 
pozicijos. Jis tikina negalįs pasakyti, ar 
Rukloje laikinai gyvenantys pabėgėliai ži
no oficialią Lietuvos poziciją. “Mūsų pa
reigūnai apie tai jų neinformavo. Supažin
diname tik su vidaus tvarka ir Lietuvos įsta
tymais, kurių jie privalo laikytis”, - aiški
no direktoriaus pavaduotojas.

Pagal “Kauno dieną”

pradėti galvoti, kokia bus Lietuva 2004- 
aisiais metais tapusi Europos Sąjungos nare.

Pasinaudodamas proga, Ministras Pir
mininkas A Brazauskas pakvietė tėvynai
nius atvykti į Lietuvą liepos mėnesį, kai bus 
minimas valstybės 750 metų jubiliejus. 
“Prašom atvažiuot, dalyvaut chore, daino
se, šokiuose ir sportinėse varžybose ”, - 
pakiliai ragino A. Brazauskas.

Brangsta benzinas
BNS. Dėl karo Irake, Lietuvoje 

brangsta degalai - jų kaina šalies degali
nėse padidėjo 3-5 centais. Įtampai pasau
lyje išliekant, degalai artimiausiu metu gali 
pabrangti dar 2-3 %.

Pastrosiomis dienomis Lietuvos degali
nėse A92 markės benzino litras kainavo nuo 
2.45 iki 2.51 lito (apie AU $1.30), A95 
markės benzino kaina svyravo nuo 2.50 iki 
2.56 lito (apie AU $1.35).

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE Studijos Lietuvoje... ir čia
Geelongo “Pako Festa”festivalis

Geelongo lietuvių grupė, dalyvavusi “Pako Festa” festivalyje. Nuotr. Otto Schrederio.

XXI-asis kultūrinis “Pako Festa” 
festivalis įvyko vasario 22-23 dienomis 
West Geelonge. Tai didelis renginys, 
dalyvavo nepaprastai daug žmonių. Jau 
vasario 21 dieną Geelong West Town Hall 
buvo iškilmingas atidarymas su progra
momis, pasirodė vaikų mišrus choras, 
moterų, vyrų chorai, atskiri dainininkai, 
įvairių tautybių chorai. Atidarymas baigėsi 
kartu su visais chorais dainuojant dainą:

I am Australian
We are one, and we are many
And  from all the lands 
On earth we come.
We share a dream
And sing with one voice
I am, you are, we are Australian.
Aš esu australas
Mes esame visi kaip vienas
ir kartu mūsų daug
ir iš įvairių vietų ant žemės mes atėjom.
Mes visi dalinamės svajone 
ir dainuojame vienu balsu: 
Aš esu, tu esi, mes esame australai.
Vasario 20 d. vakare Geelongo West 

Town Hall salėje buvo poezijos ir literatū
ros vakaras, kurį suruošė miesto biblioteka.

Ordinai ir medaliai
Kasmet vis pora ar net keletas lietuvių 

yra Australijos valdžios apdovanojami už 
mokslinę, labdaros ar lietuvišką veiklą 
vienu ar kitu Order of Australia medaliu.

Yra gražu kai jų veikla yra įvertinama. 
Mes turime gerbti tuos asmenis mūsų tar
pe, kurie, pasirašydami savo pavardę, gali 
pasipuošti raidėmis AO, AM ar OAM.

Kadangi mes nesame pripratę prie 
angliškų bei australiškų titulų, yra įdomu 
trumpai išsiaiškinti, kas yra tas “Order of 
Australia”, kad geriau galėtume įvertinti ir 
suprasti jų reikšmę.

Žemiau pateikiu keletą ištraukų iš 
protokolo, originalia anglų kalba:

*The Order of Australia, instituted by 
Her Majestry The Queen on 14 February 
1975, was established as “an Australian 
society of honour for the purpose of 
according recognition to Australian 
citizens and other personsfor achievement 
or for the meritorious service”.

*The Order consists of The Sovereign, 
The Governor-General of Australia (The 
Chancellor of the Order), The Prince of 
Wales, The Official Secretary to the 
Governor-General (The secretary of the 
Order) and recipients who may receive 
awards from the following:

Pravedė mokytojas Edward Reilly. Pertrau
kos metu grojo mokinių duetas. Savo 
sukurtą poeziją skaitė kiniečių, anglų, 
prancūzų ir kitų tautybių poetai, tarp kurių 
pasirodė ir geeolongiškė mokytoja Jūratė 
Vitkūnaitė-Reilly, paskaitydama savo 
sukurtus eilėraščius lietuvių ir anglų 
kalbomis. Po kavutės, užkandėlių ir kalbų 
visi išsiskirstė.

Vasario 23 d. didžiajame festivalio pa
rade tarp kitų tautų garsindama Lietuvos 
vardą dalyvavo ir Geelongo lietuvių grupė 
su savo tautinėmis vėliavomis ir gražiais 
spalvingais tautiniais rūbais. Po parado 
West Parke galėjai pasižiūrėti įvairių 
tautybių tautinių šokių, o jų buvo be galo 
daug. Savo eilės su keliais gražiais šokiais 
laukė ir Geelongo lietuvių tautinių šokių 
grupė “Gegutė”, vadovaujama Birutės 
Liebich.

“Pako Festa” XXI-asis festivalis pasi
baigė, palikdamas gražiausių prisiminimų. 
Dabar ramiai lauksime kitų metų festivalio 
- tegul skaisčiai šviečia saulė, tegul vai
kučiai juokiasi, tegul pasaulyje būna taika 
bei ramybė.

Regina Skerienė

Knight/Dame AK
Companion AC
Officer AO
Member AM
Medal OAM
Skaičius, kiek galima kasmet suteikti

šių titulų, yra nustatytas: ne daugiau 25
Companions, 100 Officers ir 225 Members. 
Medalių metinis skaičius yra neribotas.

Asmenys, gavę tuos titulus, turi teisę pa
sidaryti nariais Order of Australia Assoc
iation. Tvarka bei medalių ir ženklelių dėvėji
mo sąlygos yra gan tiksliai užprotokoluotos.

Raidžių AC, AO, AM ir OAM nau
dojimo taisyklės po pavardžių (žymėti ti
tulą), nėra tiksliai nustatytos, bet pagei
daujama, kad jų naudojimas vyktų daugiau 
formaliame kontekste, prisilaikant priimtų 
etiketinių papročių ir ne be reikalo.

Tai reiškia, kad jos yra nerašomos ant 
visokių popiergalių, bet normaliai naudoja
mos tik pristatant asmenis ir po oficialių 
parašų. Paprastai nenaudojama daugiau 
negu vieną kartą straipsnyje.

Žinant, kad šie titulai yra britų kilmės, 
verta pagalvoti, kiek juos verta naudoti 
lietuviškoje spaudoje, kai rašoma apie 
grynai vietinius lietuviškus įvykius.

Romas Urmonas

Rita Baltušytė
Šiuo metu Australijoje žinias gilina ke

liolika studentų iš Lietuvos ir bent vienas 
vidurinės mokyklos moksleivis. Daugelis, 
nebijodami įsisavinti australiškos 
tarsenos, teigia atvykę patobulinti savo 
anglų kalbos.

Dvidešimtmetis vilnietis Mykolas anglų 
kalbą išmoko Vilniaus Salomėjos Nėries 
gimnazijoje, ją patobulino Anglijoje. Vil
niaus universitete buvo pradėjęs ekonomi
kos studijas. Tuo pačiu metu Lietuvos tei
sės universitete studijavo teisę ir valdymą. 
Ten baigęs pirmą kursą Mykolas dabar 
studijuoja Sydnėjaus Universitete. Vilniaus 
krepšinio mokyklą baigęs 1.90 m ūgio jau
nuolis mielai atsakinėjo į klausimus:

Ar labai didelis skirtumas tarp Lietu
vos ir Australijos universitetų?

Sydnėjaus Universitete 40 000 studentų. 
Vilniuje studentai daugmaž vieni kitus 
pažįsta, o čia tokie dideli srautai žmonių, 
studentai įvairių tautybių bei rasių, labai 
įvairaus amžiaus, pastatų labai daug, kursų 
galimybė labai didelė, gali rinktis. Esminis 
dalykas tas, kad čia sudarytos labai geros 
sąlygos mokytis. Mokslas pateikiamas kaip 
labai geros kokybės produktas. Ypatingai 
gerai parašyti vadovėliai. Nors jie anglų 
kalba, man lengviau suprasti negu tuos, iš 
kurių mokiausi Lietuvoje.

Visas mokslas yra arčiau realybės. Lie
tuvoje aš mokiausi kai kurių dalykų ir 
negalėjau suprasti, kam jie skirti, kur aš juos 
gyvenime panaudosiu. O čia kiekvienas 
dalykas, kiekvienas laiptelis paaiškinamas. 
Taip ir pasakoma: čia mokomės tą ir tą ir 
tai jūs galėsite gyvenime panaudoti taip ir 
taip, o išmokę va tai, galėsite padaryti tą ir 
tą. Ir kai dėstytojas kalba, jis kalba taip, kad 
kiekviena jo pasakyta mintis kaip ir užsirašo 
galvoje.Dėstytojai labai skiriasi nuo Lietu
vos dėstytojų. Jie yra naujoviški, sudomina 
savo dėstomu dalyku, yra arčiau studentų.

Ir dar į akis labai krinta apranga. Vilniu
je į universitetą daug kas ateina pasipuo
šęs, tvarkingai apsirengęs, su švarkais, kos
tiumais, kaklaraiščiais, ypač į egzaminą. O 
čia nesvarbu - vasarą čia studentai su mau
dymosi kostiumėliais, sandalais, kartais vos 
ne su rankšluosčiu tiesiai iš pliažo atėję, net 
ir tušinuko neturi, sėdi ir klauso dėstytojo. 
Lietuvoje labiau visi sukaustyti. Dėstytojai 
čia irgi tokiu pat lygiu atsipalaidavę, su 
sportiniais marškinėliais, džinsais. Lietuvoj 
studentai stengiasi įtikti dėstytojui, o čia vi
si viename lygyje ir užtat paprastai ir leng
vai bendraujama. Apskritai Australijoje iš 
pradžių beveik pritenkė lengvas, mandagus 
žmonių tarpusavio bendravimas, draugiškas 
elgesys netgi su nepažįstamais.

Kaip čia bendraujama su dėstytojais?
Aš kartais pasigendu to, kad iškilus 

neaiškumui galėčiau ateiti pas dėstytoją ir 
konkrečiai paklausti, išsiaiškinti man rūpi
mą klausimą. Per savaitę yra viena valanda, 
kai gali iš anksto susitaręs susitikti su dės
tytoju, bet jis tave priims 
gal penkioms minutėms.

Klausimams yra skirti 
seminarai, bet ne su dėsty
toju, kuris tau dėsto ir vėliau 
vertins tavo žinias per egza
miną. Jis kaip ir apsaugotas 
nuo studentų, nes tų studen
tų yra taip daug, kad tiesiog 
neįmanoma su kiekvienu 
asmeniškai pabendrauti. 
Pavyzdžiui, kai laikiau pir
mą ekonomikos egzaminą 
buvau vienas iš šešių šimtų. 
Jeigu šešiems šimtams stu
dentų prieš egzaminą iškiltų 
tegul ir po vieną klausimą, 
dėstytojas neturėtų laiko nei 
miegui, nei valgiui. Taigi, 
seminarus praveda taip va
dinamas “tutor”.

Taip pat labai padeda knygos. Įsigijęs 
pirmus vadovėlius, negalėjau patikėti, kad 
knygoje galima taip tiksliai pateikti būtent 
tai, ko reikia, taip kaip reikia ir tiek kiek 
reikia. Tačiau knygos labai brangios ir pats 
turi jas pirkti. Per metus knygoms išleidau 
gal net 800 dolerių. Bet sąlyginai tai atsi
perka. Aš jas su įdomumu skaičiau, gįli- 
nausi ir galiu pasigirti rezultatu: iš šešių 
šimtų studentų patekau į pirmą aštuoniasde- 
šimtuką tai yra 13% geriausių studentų.

Kaip skiriasi egzaminai Lietuvoje ir čia?
Dabar net keista prisiminti, kaip Lietu

voje neišlaikius egzamino ateini kitą dieną 
perlaikyti, dar neišlaikai, ateini po savaitės, 
dar ne - po mėnesio. Neišlaikęs pasilieki 
po egzamino, prašai, kad tau kokį pažymį 
bent iš gailesčio parašytų. O čia - jeigu 
egzamino neišlaikei, tai tas tau kainuoja 
tūkstantį penkis šimtus dolerių. Tas pats 
jeigu į egzaminą neatėjai, nespėjai, pramie
gojai. Perlaikyti jo negali anksčiau kaip už 
keturių mėnesių, ta disciplina atidedama 
kitam semestrui, turi iš naujo praeiti visą 
kursą ir, aišku, už jį sumokėti. Išlaikyti visus 
egzaminus ypač svarbu tarptautiniams 
studentams, vietiniai už mokslą moka daug 
mažiau. Vadovaujamasi’ tuo, kad jų tėvai 
mokėjo mokesčius, už jų pinigus pastatytas 
universitetas. Beje, už kiekvieną semestrą 
mokslapinigiai imami iš anksto.

Ar dauguma studentų mokosi ir dirba?
Tarptautiniai studentai visi dirba. Turim 

teisę dirbti 20 valandų per savaitę. Kadangi 
atlyginimai čia pakankamai aukšti, to pakan
ka savo gyvenimui pagerinti. Mokslas me
tams kainuoja 13 000 dolerių (apie 27 000 
litų) be knygų ir kitų papildomų išlaidų.

Nesijautei vienišas?
Savotiškai taip, bet iš tikrųjų važiuo

damas čia turėjau vieną vienintelį tikslą - 
rimtai mokytis, todėl tas, kad nėra daug pa
žįstamų man net į naudą - niekas neati
traukia nuo mokslo. Taip, be abejo tokių ge
rų draugų, kaip tie, kuriuos palikau Lietu
voje, čia nėra, bet ir laisvo laiko beveik nėra.

Kaip sekasi bendrauti su vietos 
lietuviais? ’čWU

Nuostabiausi yra vyresni lietuviai, kurie 
čia jau seniai gyvena, jie labai padedą.' Aš 
turėjau tokius žmones, pirmą kartą juos 
pamačiau tik atvažiavęs, buvom kaimynai. 
Vytas ir Jadvyga Burokai. Jie mane pasi
kviesdavo pietų, vežiojo miesto parodyti, į 
banką kur tik reikėjo, vakarais vykdavom 
į Lietuvių Klubą ten bilijardą žaisdavom, 
gerdavom alą buvom puikiausi draugai, 
nors jam šešiasdešimt gal, o man dvidešimt, 
nejaučiau jokio skirtumo. Dalyvavau ir 
bilijardo čempionate. Norėčiau žaisti krep
šinį lietuvių sporto klube “Kovas”, jie ir 
kviečia, bet vis dar neatsiranda laiko.

Ar patartum kitiems lietuviams studi
juoti Australijoje, apskritai užsienyje?

Man atrodo, kiekvienam jaunam žmogui 
reikėtų išvažiuoti nors trumpam iš Lietuvos 
praplėsti akiračio. Kad nebūtų žmonės to
kie susikaustę, be ūpo. □

Mykolas klausosi aborigeno muzikos.
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Lietuva iš arti Moteriškų pavardžių byla pajudėjo iš vietos

Kas tie ombudsmenai?
Vadovaujantis daugelio Europos bei 

pasaulio šalių patirtimi 1994 m. gruodžio 
8 dieną ir Lietuvoje buvo įsteigta Seimo 
kontrolierių įstaiga, arba ombudsmeno - 
t.y. žmogaus teisių gynėjo institucija.

Seimo kontrolierių įstaiga, priklau
sydama valstybiniam sektoriui, yra tarpi
ninkė tarp valstybės ir piliečių, ginanti 
šiame amžinajame konflikte silpnesnįjį - 
pilietį. Tai - šalia teismo egzistuojanti ins
titucija, kuri jo nepakeičia ir su juo nekon
kuruoja, tačiau gali padėti žmogui iki 
teismo.

Ombudsmenus skiria parlamentas Sei
mo Pirmininko teikimu ketvertų metų ka
dencijai. Jie visi turi būti įgiję aukštąjį tei
sinį išsilavinimą, jų teisės ir pareigos yra 
lygios ir kiekvienas jų, tirdamas skundus, 
veikia savarankiškai.

Jie tiria piliečių skundus dėl valdžios, 
valdymo, savivaldos, karinių bei joms pri
lygintų institucijų piktnaudžiavimo ir 
biurokratizmo.

Piktnaudžiavimas - tokie pareigūno 
veiksmai ar neveikimas, kai tarnybinė 
padėtis naudojama ne tarnybos interesais 
arba ne pagal įstatymus bei kitus teisės 
aktus, arba savanaudiškais tikslais (ne
teisėtai pasisavinamas ar kitiems perlei
džiamas svetimas turtas, lėšos ir t.t.) ar dėl 
kitokių asmeninių paskatų (keršto, pavydo, 
kaijerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir 
t.t.). taip pat tokie pareigūno veiksmai, kai 
viršijami suteikti įgaliojimai ar savava- 
liaujama.

Biurokratizmas - tokia pareigūno vei
ka, kai vietoj reikalų sprendimo iš tikrųjų 
laikomasi nereikalingų ar išgalvotų forma
lumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti ži
nyboms pavaldžius dalykus, vilkinama

Ruošiamasi lito laidotuvėms?
Lietuvos nacionalinę valiutą litą jau po 

kelerių metų bus galima pamatyti muzie
juose ir numizmatų kolekcijose. Salyje pra
dėjus cirkuliuoti eurams, litai bus sunai
kinti. Kokybiški litų banknotai apyvartoje 
išbūna 6-8 mėnesius. Metalinės monetos 
gali cirkuliuoti keliasdešimt metų. Šiuo 
metu apyvartoje yra apie 4 milijardai litų, 
kurtų banknotai sveria apie 52 tonas. Mili
jonas popierinių litų banknotų sveria apie 
toną, per metus centriniam bankui tenka 
sunaikinti nuo 40 iki 90 tonų banknotų. 
Susmulkinti litai, nebeturintys jokių tikrųjų 
pinigų požymių, iškeliauja į šiukšlyną.

Europos Sąjungos valiuta Lietuvoje 
pradės cirkuliuoti po kelerių metų. Labiau
siai tikėtina euro įvedimo data - 2006 metų 
pabaiga. “Laukia panašus scenarijus kaip 
ir euro zonos valstybėse. Kurį laiką galios 
abi valiutos, o paskui liks tik euras. Gy
ventojai gali būti ramūs, kad spės pasikeisti 
litus į eurus. Tai bus galima padaryti bet 
kada ”, - teigė vienas žinovas. Anot jo, euro 
įvedimo procesas Lietuvoje bus lengvesnis 
nei ES. "Ten eurai įvesti, kai jų dar pačiu
pinėti nebuvo galima. Tai labai apsunkino 
informacijos apie valiutą skleidimą. Lie
tuvoje - kitaip, jau daug žmonių yra nau
dojęsi eurais", - komentavo šis žinovas.
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Romas Valentukevičius, Seimo kontro
lierius.

priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas 
bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma 
(atsisakoma informuoti asmenį apie jo 
teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis 
ar netinkamas patarimas ir t.t.). Biuro
kratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų 
darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdo
mi įstatymai ar kiti teisės aktai.

Kas ir kaip gali pateikti skundą? Kiek
vienas pilietis turi teisę pateikti Seimo 
kontrolieriui skundą dėl valstybės ar savi
valdybės institucijos, priskirtos kontro
lieriaus kompetencijai, pareigūno piktnau
džiavimo ar biurokratizmo.

Seimo kontrolieriai taip pat tiria Seimo 
narių jam perduotus Lietuvos Respublikos 
piliečių skundus, taip pat gali tirti užsienio 
valstybių piliečių bei asmenų be pilietybės 
skundus.

Skundai paprastai paduodami raštu.
Romas Valentukevičius

Vilnius

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1991 
m. spalio 31d. gauta pirmoji Anglijoje nu
kaltų monetų siunta, lapkričio 29 d. gauti 
pirmieji JAV spausdinti banknotai. 1992 m. 
gegužės 1 d. išleisti piniginiai vienetai ta
lonai, kurie cirkuliavo kartu su rubliais. 
Spalio 1 d. nutraukta rublių apyvarta. 1993 
m. birželio 25 d. į apyvartą išleistas litas.

Iš apyvartos jau išimti 1991 m. išleisti 
10, 20, 50 ir 100 litų banknotai bei 1, 2, 5 
litų monetos. Dabar apyvartoje yra 1993- 
2000 m. pagaminti banknotai ir 1991-2002 
m. išleistos monetos.

Lito įvedimas 1993 m. asocijavosi su tik
ru šalies nepriklausomybės įtvirtinimu. "Ar 
šio simbolio sunaikinimas nesukels nepa
lankios reakcijos? Nemanau, nes nieko ypa
tingo neįvyko ir tose šalyse, kurių naciona
linių valiutų istorija kur kas solidesnė nei 
lito. Tačiau nereikia manyti, kad išvis nebus 
jokios reakcijos”, - sakė minėtas eksprtas.

Jau naikinamos ir ES šalių buvusios va
liutos. Nacionalinės valiutos, kaip atsiskai
tymo priemonė, ilgiausiai gyvuos iki vasario 
28-osios. Europos pinigų sąjungos narėms 
perėjus prie euro, nacionaliniai pinigai, ku
rių vertė siekia milijardus dolerių, iš apy
vartos išimami laipsniškai.

Ilgametis Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos narys, žinomas kalbininkas 
Pranas Kniūkšta neseniai spaudoje pareiš
kė, kad lietuvių moterų ir mergaičių pa
vardės galėtų būti be priesagų, parodančių 
jų šeiminį statusą, t.y. be -aičių, -yčių, - 
učių, -ienių.

P.Kniūkšta sutinka įteisinti prie vyriš
kos pavardės kamieno pridėtą vienos bal
sės galūnę, pvz., Baliukonė (nuo Baliu- 
konis), Juodvalkė (nuo Juodvalkis).

Tai nepaprastai reikšmingas poslinkis 
lietuvių moterų pavardžių byloje. Ji jau 
tęsiasi ne vienerius metus.

Daugiau nei prieš trejetą metų (1999 11 
15) paskelbtos „Lietuvių kalbos komisijos 
išvados dėl moterų ir mergaičių pavardžių“ 
pareiškė lyg ir pačią autoritetingiausią nuo
monę dėl Lietuvos moterų pavardžių.

Kalbos komisijos dokumente teigiama, 
kad Lietuvos moterų ir mergaičių pavar
džių priesagos užfiksuotos jau XVI a. 
istorijos šaltiniuose, todėl laikytinos lietu
vių istorijos ir kultūros paveldo dalimi. 
Šiuo pagrindu remiantis, jokios reformos 
neleistinos.

Lietuvių kalbininkai turbūt nežino, kad 
lenkai jau prieš šimtą metų, XX a. pra
džioje, atsisakė iš kažkelinto amžiaus atė
jusių moters statusą rodančių pavardžių 
galūnių -owa, -owna, bet dėl to nei jų kul
tūra, nei paveldas tikrai nesugriuvo.

Kalbininkai argumentuoja, kad mūsų 
moterų ir mergaičių pavardžių daryba, pri
dedant priesagą, yra panaši į kitų žodžių 
darybą, pvz., Butkus - Butkutė ir kėdė - 
kėdutė, Juškys - Juškytė ir ranka - rankytė, 
Čepas - Čepienė ir karalius - karalienė.

Tačiau reikėtų priminti ir kitokius pa
vyzdžius: liūtas - liūtė, notaras - notarė, 
lietuvis - lietuvė, tautietis - tautietė. Čia 
moteriška giminė padaroma pridedant kitą 
galūnę, o ne priesagą.

„Negalima teigti, kad moters ar mer
gaitės pavardės priesaga visada nurodo

Lietuvis bėgs per 44 Europos šalių sostines
Australijos lietuviai prisimins ilgų dis

tancijų bėgiką Petrą Silkiną, kuris čia jau 
du kartus (1998,2001 m.) laimėjo 1000 
mylių bėgimo maratoną

LR Prezidentas Rolandas Paksas pritarė 
ir pažadėjo visapusišką paramą bėgikui 
Petrui Silkinui, pasiryžusiam bėgimo turui 
per Europą „Lietuva - Europai, Europa - 
Lietuvai“.

Sportininkas numato aplankyti 44 
Europos valstybių sostines, o ilgą bėgimą 
pradėti gegužės 10-11 dienomis vyksiančio 
referendumo dėl narystės Europos Sąjun
goje išvakarėse. Maždaug 18 000 kilometrų 
ilgio maršrutą 61 metų kretingiškis P. Sil
kinas planuoja įveikti per 11 mėnesių. 
Kasdien jis nubėgs apie 60 kilometrų. 
Bėgimo metu ketinama aplankyti Rygą, 
Taliną, Sankt Peterburgą, Helsinkį, Stock- 
holmą. Oslą, Kopenhagą. Varšuvą. Berlyną, 
kitas Europos sostines. Čia P. Silkiną pasi
tiks Lietuvos ambasadoriai, vietos lietuviai.

Plungiškis Mėnulyje įsigijo du sklypus
Dažną vakarą 52 metų plungiškis Ri

mantas Benderius, užvertęs galvą į dangų, 
pasitikrina, ar dar tebėra vietoje jo įsigytas 
spindintis turtas.Žuvimi prekiaujančios 
bendrovės „Plungės šaltis“ gen. direktorius 
neseniai bendrovės vardu Mėnulyje nusi
pirko du sklypus. „Kadangi Lietuvoje 
geriausią žemę išgrobstė po 12-13 sklypų 
įsigiję valdininkai, man beliko ieškoti jos 
Mėnulyje”, - šmaikštavo R.Benderius. 
Bendrovei priklauso apie 24 ha žemės skly
pas Šalčio jūroje ir apie 8 ha sklypas Vaivo
rykščių užutekyje. Tai - Mėnulyje.

Kiek kainuoja vienas akras jo įsigytos 
žemės Mėnulyje, verslininkas nenorėjo 
atskleisti. Jis patikino, kad kainos tikrai nėra 

moters šeiminę padėtį “ - pažymima komi
sijos išvadoje. Bet tuomet nelieka pagrin
do dėl ko ir ginčytis, nes dingsta lietuviš
kų moteriškų pavardžių darybos priežastis 
- atspindėti moters ar mergaitės statusą.

Kyla psichologinių ir juridinių keblu
mų, sutikus moterį, kurios pavardės prie
saga -aite, ir ją vadinant kieno nors žmona.

Dar labiau orientacijos vertinimo komp
likacijų sukelia moteris, pasivadinusi vy
riška pavarde, tačiau pasilikusi moterišką 
vardą, pvz., Giedrė Vilutis. Ironizuojant 
galima būtų jai pasiūlyti ir vardą pasikeis
ti į Giedrių ir tapti lyg ir vyru. Juk tokių 
pavyzdžių buvo jau XIX a., pavyzdžiui, 
rašytoja George Sand.

Paminėtas lietuviško moteriško vardo ir 
nelinksniuojamos vyriškos pavardės hibri
das, matyt, galutinai supykdė gerbiamą 
kalbininką ir jis ryžosi nusileisti ginče, 
pripažindamas, kad, pavyzdžiui, Giedrės 
Vilutės variantas būtų visiškai priimtinas.

Apskritai reformuotos pavardžių dary
bos tvarka būtų labai paprasta. Moterų ir 
mergaičių pavardės būtų sudaromos vie
nodai ir nuo vyrų pavardžių skirtųsi tik 
galūne, o ne priesaga. Jei vyriška pavardė 
turi kietąją galūnę -as, -us, moteriška turėtų 
-a, pvz., Juršėnas - Juršėną, Vitkus - Vitka.

Jei vyriška pavardė baigiasi minkštai - 
is, -ys, -ius, tuomet moteriška galūnė bus - 
ė, pvz., Urbaitis -Urbaitė, Katilius -Katile, 
Balsys - Balsė.

Jeigu vyriškos pavardės galūnė -a, -ė, - 
ia, moteriška pavardė tampa tokia pati, 
pvz., Venclova (vyr.) - Venclova (mot.), 
Stundžia (vyr.) - Stundžia (mot.).

Ar galima moterų pavardžių (beje, ir 
vyrų - atlietuvinimo prasme) reforma tokio
je inertiškoje šalyje kaip Lietuva? Taip, nes 
prieškario metais pradėtos pavardžių atlie
tuvinimo (iš esmės trumpinimo) akcijos 
dėka nemažai lietuvių suspėjo pavardžių 
prasme tapti tikrais lietuviais.

Loreta BALANDĖ, Vilnius

Tikimasi, kad Petrą Silkiną į kelionę palydės 
didžiulis būrys - iki 10 000 - Lietuvos 
bėgikų.

Kretingos kelių tarnybos darbuotojas 
Petras Silkinas kasdien treniruojasi, per 
mėnesį nubėgdamas per tūkstantį kilometrų. 
Bėgime per Europą P. Silkiną automobiliu 
turėtų lydėti vairuotojas, masažuotojas ir 
virėjas. Mintis apibėgti Europos sostines 
Petrui Silkinui kilo prieš dešimtmetį, vie
nam australui apibėgus Australiją ir nubė
gus 14 000 kilometrų.

P. Silkinas yra du kartus apibėgęs 
Lietuvą, kartą - Baltijos jūrą, keliasdešimt 
kartų dalyvavo įvairiuose maratonuose.

Prieš metus Australijoje jis laimėjo 1000 
mylių (1609 kilometrų) bėgimo varžybas ir 
antrąkart tapo pasaulio ultramaratono čem
pionu. Būdamas 58-erių, 1000 mylių atstu
mą Petras Silkinas nubėgo per 13 parų 5 
valandas 36 minutes ir 20 sekundžių.

ELTA, BNS, MP

kosminės. Štai Ramybės jūroje akras žemės 
kainuoja 36 JAV dolerius, Sapnų ežere - 
32.75 dolerio.

Norėdamas įteisinti žemės nuosavybę, 
R.Bendorius kreipėsi į Paryžiuje įsikūrusį 
Mėnulio žemės registro bendrovės centrą. 
Sąlygų derinimas, žemės įsigijimas ir jos 
įteisinimo procedūra užtruko apie tris 
mėnesius. Jis ironizavo, kad iš to galėtų 
pasimokyti mūsų žemės reformos vykdy
tojai. Kad galėtų stebėti savo sklypus nors 
iš tolo, R.Bendorius žada nusipirkti te
leskopą. Paklaustas, kaip sureagavo jo 
pažįstami, verslininkas sakė, kad daugelis 
jų nesuprato humoro, bet dabar iš pavydo 
nebeužmiega naktimis. Pagal spaudą
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Hliufės kampelis
Altorių šešėlyje

Vincas Mykolaitis Putinas, pats buvęs kunigas, 1931 m. 
parašė trijų dalių romaną “Altorių šešėlyje”, kuriame kun. 
Visaris, dar seminarijoje mokydamasis, pradeda abejoti savo
pašaukimu ir galų gale nueina poezijos keliu, meta kunigystę ir veda amerikietę 
Auksę.

Susidomėjimas romanu buvo nepaprastas, tuo labiau, kad iki tol seminarijos 
ir kunigų gyvenimas bei jų problemos niekur nebuvo vaizduojamos. Daugelis ma
nė, kad kun. Vasaris tai pats Putinas, nors taip nebuvo. Vienas seminarijos profe
sorius klierikams net patarė atsidėjus skaityti “Altorių šešėly”: kas po to liksiąs 
seminarijoje - tegu neabejoja savo pašaukimu. Tačiau katalikiškoji kritika romanu 
labai pasipiktino. Aštriausias kritikas buvo prel. A Jakštas-Dambrauskas. Jis 
pasiūlė “rehabilituoti” kun. Vasarį, o tuo pačiu ir Putiną, ketvirtąja romano dalimi.

Jis siūlė, kad toje dalyje Vasaris, susituokęs su Aukse, po metų sulaukia dukre
lės, tačiau komplikuotas gimdymas ir operacija pareikalauja visų pinigų, kuriuos 
jis uždirba savo raštais. Dėl pasaulinės krizės Auksės dolerių vertė krinta per 
pusę: šeima turi susispausti. Čia pasirodo gražuolė Danguolė ir suvilioja Vasarį. 
Auksė peršąlą, gauna plaučių uždegimą ir, priėmusi katalikybę, miršta. Paskutiniai 
jos žodžiai; “Liudai, man mirus, sugrįžk kunigystėn”. Bet Liudas veda Danguolę, 
ir lengvabūdės pamotės neprižiūrima, suserga ir miršta Vasario dukrelė. Danguolė 
pabėga su bankininku. Dabar Vasaris visiškai priblokštas, važiuoja pas vyskupą, 
prašosi rekolekcijų ir grąžinimo į kunigų luomą.

Tokia pabaiga Putinui buvo siūloma ir privačiai. Per pobūvį Noreikiškėse pas 
katalikų veikėjus Karvelius (V. Karvelienė buvo Putino studijų draugė Mūnchene) 
Putinas, spaudžiamas susirinkusių svečių, netekęs kantrybės trenkė kumščiu į 
stalą ir pareiškė tokios ketvirtos dalies nerašysiąs. Net ir Vilkaviškio vyskupo 
pasirinktas tarpininkas kun. M. Krupavičius Putino neperkalbėjo.

Po daugelio metų, 1959-siais, Putinas sakė savo seseriai: “Noriu dar parašyti 
“Altorių šešėly” 4-tą dalį. Joje tilptų viso vingiuoto mano gyvenimo sintezė, 
apibendrinimas. Ši dalis, kurią parašyti labai norėčiau, viešumon išeitų tik po 
mano mirties”.

Nesuspėjo. Rankraščio liko tik pati pradžia - vos 23 puslapiai, antrašte “Į 
šviesią buitį” irz?

II REDAKCIJOS PAŠTO
Savotiškas objektyvumas

* --O **J i s •
P. Viktoras Baltutis Australijos Lietuvių 

Dienų, vykusių Adelaidėje, repotaže 2003 
m. kovo mėn. “Pasaulio Lietuvis” Nr.3 
(401) aprašo įvairius renginius bei ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą. Pagarba p. 
Baltučiui už jo nenuilstamą korespon
dentinį darbą, informuojant plačiąją lietu
vių bendruomenę kaip mes čia, Australi
joje, gyvuojame. Tačiau mane nustebino p. 
Baltučio Krašto Tarybos suvažiavimo ap
rašymas, kuriame yra visiškai ignoruoja
mas Australijos Lietuvių Fondas, lyg tai jis 
visiškai neegzistuotų. O vis dėlto Krašto 
Tarybos metu įvyko Fondo susirinkimas, į 
kurį buvo kviečiami visi, kurie yra suinte
resuoti Fondo veikla. Apie susirinkimą 
rašiau 2003 kovo 10 d. “Mūsų Pastogėje” 
Nr.9 (2825), tad nekartosiu ten išreikštų 
minčių. Taip pat Tarybos posėdžių metu 
dažnai buvo kalbama apie galimybes 
kreiptis į Fondą finansinės paramos 
įvairiems tikslams. Nenorėčiau tikėti, kad 
p. Baltutis apie tai užmiršo, nes jis pats 
pirmininkavo Tarybai, o be to, atrodo, ge
rai prisiminė apie visus kitus renginius, 

Skaityk Pastogę” — viską žinosi

susirinkimus ir t.t. Todėl man yra visiškai 
nesuprantama, kodėl Fondas aprašyme 
buvo ignoruojamas. Organizacija, kuri 
tarnauja ALB finansiškai ir iš kurios vienu 
ar kitu metu susilaukė finansinės paramos 
praktiškai visos mūsų kultūrinės organiza
cijos ALDienose, be kurio paramos pati 
Krašto Valdyba finansiškai skurdžiai 
egzistuotų ir be kurios finansinio užnugario 
susidarytų nemažai sunkumų sėkmingai 
organizuojant Australijos Lietuvių Dienas.

Suprantu, kad korespondentiniame 
aprašyme korespondentas sprendžia, ką ir 
kaip jis nori paminėti, ir ką - ne, bet kuomet 
korespondentas yra Krašto Tarybos pirmi
ninkas, tuo pačiu ir Fondo narys, tokiu 
atveju ignoravimo motyvui kyla eilė 
klausimų.

Kaip ten bebūtų, mano nuomone, šis 
atvejis nesukelia pagarbos asmeniškai nei 
p. Baltučiui, nei ALB Krašto Tarybos 
pirmininko postui, kurį jis užima šiuo metu.

Su pagarba,
Algirdas P.Šimkus

ALF Pirmininkas
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Atviras laiškas “Mūsų Pastogei”
Gyvenu šioj šiltoj nuostabioj Australi

joj jau ketveri metai. Priklausau naujųjų 
lietuvių kartai. Jau daug kartų norėjau 
pasidalinti mintimis apie savo adapta- 
vimąsi šioje labai skirtingoje nuo Lietuvos 
šalyje. Ne veltui mano draugai ir giminės 
pajuokauja laiškuose : “kaip ten jūs gyve
nate aukštyn kojom?”

Taip, čia viskas atvirkščiai: čia šilta - 
Lietuvoje šalta, čia žiema - Lietuvoje va
sara, čia mašinos važinėja kita kelio puse, 
čia rytas - Lietuvoje vakaras ir t.t. Bet 
svarbiausia - Velykos čia rudenį, o Kalė
dos - vasarą. Dar daugiau, žmonės taip 
pat labai skirtingi. Iš pirmų dienų supra
tau, kad žmonės Australijoje labai man
dagūs, sveikinasi su nepažįstamais pado
vanodami šypseną. Parduotuvėse, bankuo
se, įstaigose dirbantys labai paslaugūs ir 
mielai aptarnaujantys. O ką jau kalbėti 
apie gydytojus, vaistininkus, net kavos 
puodelį pasiūlo, jeigu reikia ilgiau palauk
ti. Galbūt, čionykščiams visi tie dalykai yra 
net nepastebimi ir priimami kaip natūralūs, 
tačiau man, atvykusiai iš Kauno, buvo la
bai malonu nuo pirmų dienų jausti, kad 
patekau į kultūringų žmonių pasaulį. Aš 
nenoriu pasakyti, kad Lietuvoje nėra man
dagių žmonių, bet turiu būti sąžininga ir 
pripažinti, kad lietuvaičiams dar reikia 
pasitempti daugelyje sričių.

Taigi, apsigyvenau Adelaidėje - mies
te, kuris panašus į ištisą kurortą, pilną 
gražių parkų ir apjuostą puikiu pajūrio 
paplūdymiu. Taipjau išėjo, kad ir namas, 
kuriame gyvename, yra labai gražioje vie
toje, kalnuose. Vaizdas atsiveria pasakiš
kas: ir dieną, ir naktį nepabosta juo gro
žėtis. Ir vėlgi, man, atvykusiai iš dviejų 
kambarių butelio, kur pro langą atsiver
davo tik kitas daugiaaukštis namas ir di
džiulės šiukšlių dėžės kieme, šis kvapą 
gniaužiantis vaizdas Lyntone sužavėjo iš 
pirmos minutės. Nenusibodo iki šiol. Gal 
tik priprantame priėjo, išlempame ir dažnai 
nebepastebime. Tokia jau žmogaus 
prigimtis.

Kodėl aš rašau? Noriu pasidžiaugti ir 
išreikšti padėką Australijai, kini man tapo 
antrais ir daug tikresniais namais. Ne tik 
man, bet ir mano sūnui. Kai paskaičiau 
“Mūsų Pastogėje” apie pirmus po karo 
atvažiavusius lietuvius, apie jų vargus ir 
nelabai svetingus šeimininkus (australus), 
panorau pasidalinti mintimis apie šian
dieninius skirtumus.

Mano sūnus Karolis Kičas atvažiavo į 
Adelaidę 2002 sausio 13 d. Sausio 16 jis 
jau turėjo Permanent Residency ( žinoma, 
jis pasiuntė savo dokumentus į Australijos 
ambasadą Varšuvoje pusmečiu anksčiau ir 
belaukdamas vizos baigė gimnaziją Kaune). 
Karolio tikslas buvo atvažiavus pratęsti 
mokslus Adelaidės Universitete. Ir dide
liam mūsų visų džiaugsmui, jis buvo pri
imtas į Computer Science fakultetą. Per 11 
mėnesių sėkmingai baigė pirmą kursą su 
gana aukštais pažymiais ir 2002 m. gruo
džio mėn. buvo priimtas į Petroleum Engi

neering and Management fakultetą (pats 
norėjo pakeisti kursą, kadangi kompiuteriai 
nebuvo jo pašaukimas).

Turiu prisipažinti, kad Karoliui buvo 
paskirta stipendija (SANTOS scholarship). 
Santos yra viena iš didžiausių Australijoje 
tarptautinė naftos ir dujų kompanija. La
biausiai džiugina tai, kad per tuos pirmus 
metus Karolis sugebėjo suprasti, ką jis iš 
tikrųjų nori toliau daryti, ko siekti, ir kad 
turėjo pilną teisę tai padaryti.

Aš taip pat noriu pareikšti padėką Kau
no Technologijos Universiteto Gimnazijos 
dėstytojams su direktorium B. Burgiu prie
šakyje. Yra tik trys tokios gimnazijos Lie
tuvoje, kur priimami geriausiai besimo
kantys moksleiviai, išlaikę stojamuosius eg
zaminus. Karolio pažymiai buvo pripažinti 
Adelaidės Universitete. Vadinasi, galima ir 
Lietuvoje pasiekti tokį lygį, kuris atitinka 
vakarietiškus reikalavimus. Žinoma, anglų 
kalbą jis turėjo patobulinti, tačiau grama
tiniai pagrindai, įsigyti Gimnazijoje, jam 
labai padėjo.

Norėčiau paprašyti, kad atsilieptų dau
giau studentų, kurie atvažiavę iš Lietuvos 
sėkmingai studijuoja Australijos univer
sitetuose. Įdomu būtų pasidalinti įspū
džiais su kitais panašių fakultetų studen
tais, kurie leidžia pirmas šaknis į gana kie
tą Australijos žemę. Kas žino, gal šie jau
ni žmonės, įsigiję vakarietiškų žinių ir ar
timai susipažinę su vakarietišku gyvenimo 
būdu, ateityje noriai talkins Lietuvos ge
rovei? Norisi tikėti.

Kadangi visas mano atviras laiškas yra 
kaip ir pasigyrimas-pasidžiaugimas, tai 
turiu išsakyti šias labai svarbias man min
tis. Dabar, būdama jau gana subrendusi, 
turėdama nemažą gyvenimo patirtį, galiu 
drąsiai pasakyti kaip labai svarbu yra su
tikti laiku ir tinkamą žmogų. Aš sutikau jį 
netikėtai, bet jis padarė mano gyvenime 
didžiulius pokyčius, kuriais aš džiaugiuosi 
kiekvieną dieną. Žmogus, kuris turi didelę 
širdį ir išlavintą protą, žmogus, kuris kan
triai aiškina man nesuprantamus dalykus 
naujame pasaulyje, vyras, kuris gana giliai 
supranta moters psichologiją, tolerantiškas 
patėvis ir tikras vyresnis draugas mano 
sūnui, suprantantis ir gana reiklus tėvas 
savo dukroms, mylintis ir rūpestingas vy
ras man. Galų gale, tai mano ir mano sū
naus finansinis rėmėjas jau ketverius me
tus. Aš vertinu jį kaip kilnų, dosnų žmogų, 
mokantį augintį kitą žmogų. Visada pasi- 
semiu jėgų iš jo kai pritruksiu, visada jam 
atveriu savo slapčiausius sielos kampe
lius, visada jį jaučiu ir esu tikra, kad du 
žmonės, laiku suradę vienas kitą, gali pa
daryti didelius dalykus, o svarbiausiai - 
gali būti labai laimingi. Tas puikus nežino
masis yra mano vyras Arvydas Dumčius. 
Už viską esu jam labai dėkinga.

Ačiū mieli skaitytojai už kantrybę. 
Rašykit atvirus laiškus apie tikrus ir dorus 
žmones.

Kazytė Dumčiuvienė
Adelaidė

Pijaus Dulkelės nuotykių mėgėjų žiniai
Su apgailestavimu pranešame “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad 

Pijaus Dulkelės nuotykiai nuo šio MP numerio nutrūksta, nes dėl 
pablogėjusios sveikatos autorius Stasys Montvidas jų nebetęs.

“Mūsų Pastogės”Redakcija nuoširdžiai dėkoja Stasiui Montvidui 
už reguliarų bei rūpestingą bendradarbiavimą MP savaitraščio 
puslapiuose. Netikėti Pijaus Dulkelės nuotykiai kas savaitę pra
linksmindavo MP skaitytojus.

Linkime mielam “Mūsų Pastogės” bendradarbiui StasiuiMontvidui 
ištvermės bei stiprybės.

MPRedakdja

Rašo Reno Čėsna
Uolus “Mūsų Pastogės” skaitytojas ir 

rėmėjas Reno Čėsna (Melbourne), pamėgęs 
nuotykingai keliauti po pasaulį, šiuo metu 
kaip tik spėjo atvykti į Brazilijos sostinę 
Rio de Janeiro ir sakosi jau 12 valandų be 
pertraukos stebėjęs Samba Camaval 2003. 
Iš linksmo bei spalvingo Copacabana 
pajūrio jis siunčia linkėjimus visiems MP 
skaitytojams. Į garsųjį karnavalą jis at
keliavo per Čilę, Argentiną, Paragvajų ir 
taip toliau, o Urugvajaus sostinėje suge
bėjo užsukti ir į Centro Lituano bei lietu
vių bažnyčią. Tolimesni planai - nuotykiai 
Amazonės džiunglių raizgynuose.

Gerb. Redaktore,
Dėkoju poniai Nijolei Žvirzdinaitei - 

Šalkūnienei, kad ji taip gražiai atsiliepė apie 
mane “Mūsų Pastogėje” Nr.9/2003.

Deja, negaliu sutikti su ponia Šalkū- 
niene, kad mane reikėtų “pagerbti kokiu 
nors Lietuvos ordinu”. Aš dirbu ne dėl LR 
ordinų ar medalių, ir jau prieš eilę metų esu 
jų oficialiai atsisakęs.

Algis P. Taškūnas

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” F’KENUMERATĄ?
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Šarūnas Marčiulionis gina 
Lietuvą

Praėjusiais metais žinomi Amerikoje ir 
pasaulyje rašytojas J.Franzen, trilogijos apie 
Hanibalą autorius T.Harrison bei garsūs 
kino aktoriai M. Gibson ir E.Hopkinson 
keliuose savo rašiniuose ir pasisakymuose 
Lietuvą ir lietuvius išvadino labai negra
žiais žodžiais. Hopkinson filme “Haniba
las” vaidino lietuvį žmogėdrą Lekterį, kuris 
buvo išrinktas didžiausiu piktadariu pa
saulio kine. Tai buvo didžiulė dėmė Lietuvai.

Vienas iš daugiausiai pasaulyje uždir
bančių kino aktorių M.Gibson filme 
“Patriotas” pasakojo, kad Los Angeles 
paplūdimiuose golfo lazdomis apsiginkla
vę šliaužioja aštriadančiai lietuviai, kurie 
nori ištaškyti sutiktų žmonių smegenis. 
■Jis įrodinėjo, kad dėl to yra pretekstas savo 
apsigynimui.

Rašytojas J.Franzen savo knygoje “Pa
taisos” Lietuvą pavaizdavo kaip anarchinę 
šalį, kurioje žmonės minta arkliena.

Jau anksčiau kai kurie asmenys tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje rašė pasipikti
nimo laiškus šiems žmonėms, bet atsaky
mų įjuos negavo. Tačiau į tai labai stipriai 
reagavo vienas iš žymiausių buvusios 
Sovietų Sąjungos, Lietuvos ir Amerikos 
profesionalų, elitinės NBA lygos krepši
ninkas Šarūnas Marčiulionis. Jis visiems 
keturiems parašė savo asmeninius laiškus, 
norėdamas pareikšti savo poziciją dėl jaut
raus Lietuvos klausimo. Neseniai atkurtai 
šaliai žodžiai “įvaizdis” ir “reputacija” yra 
daug svarbiau, negu senų tradicijų kraš
tui. Daug amžių Lietuva garsėjo unikalia 
baltų kultūra ir tvirtybe. Ji, iškentėjusi 50 
metų žiaurios okupacijos, išsaugojo savo 
kalbą, tradicijas ir lietuviškumą. Laimė
jimai moksle, mene, sporte ir versle liudija 
lietuvių kūrybingumą, talentą ir gabumus. 
Savo laiškuose jis toliau rašo, kad 1997 
metais baigęs savo karjerą NBA, grįžo į 
Lietuvą, kad uždirbtus Amerikoje pinigus 
ir savo žinias galėtų investuoti Lietuvoje, 
nes čia jis mato didelį žmonių norą sukurti 
geresnę ir gražesnę Lietuvą. Ilgą laiką at
stovavęs Lietuvai NBL, dalyvavęs dviejo
se olimpinėse žaidynėse ir daug kur kitur,

kur - kaip?
jis jaučia atsakomybę už kiekvieną žodį, 
pasakytą apie Lietuvą. Paskutiniu metu 
apie Lietuvą yra skleidžiami klaidingi 
gandai, kurie neatitinka realybei, nes dau
gumas žmonių pasaulyje dar mažai žino 
apie Lietuvą ir tai jį skaudina daug labiau. 
1989 metais jis - lietuvis buvo pirmasis 
buvusios Sovietų Sąjungos krepšininkas, 
patekęs į elitinę NBA lygą. Tuomet Ame
rikoje visi jį vadino rusu ir jam teko daugelį 
metų net piktai rėkti, kad jis yra lietuvis, 
kad jis turi savo kalbą, kultūrą ir nieko 
bendra su rusais neturi. Vėliau amerikiečiai 
painiojo žodžius “Baltics” su “Balkans” ir 
jo net klausdavo, ar karas pas jus baigėsi? 
Per krepšinį prasisky nęs sau kelią į pasau
lį ir pripažinimą, jis ne vienam garsiam 
pasaulyje asmeniui parodė tikrą Lietuvos 
vaizdą. Jo kvietimu Lietuvoje viešėjo daug 
garsių pasaulyje žmonių. Prieš porą sa
vaičių Š.Marčiulionis visiems keturiems, 
blogai Lietuvą ir lietuvius vaizduojantiems 
žmonėms parašė laiškus, kviesdamas juos

Nuotraukoje - Šarūnas Marčiulionis.

apsilankyti Lietuvoje, jam sumokant visas 
kelionės ir pragyvenimo Lietuvoje išlaidas. 
Būdamas sėkmingas verslininkas ir turėda
mas žinomą Vilniuje “Šarūno” viešbutį bei 
garsąją Šarūno Marčiulionio dabar jau 
“Krepšinio Akademiją”, kurios jaunieji 
krepšininkai kelis kartus sėkmingai žaidė 
ir Australijoje, balandžio mėnesį Vilniuje 
atidarys didžiulį sporto ir verslo centrą 
“Forumo rūmai”. Į šių rūmų atidarymą jis 
ir pakvietė šiuos rašytojus bei aktorius. Iki 
šiol atsakymą atsiuntė tik rašytojas J.Fran
zen, kuris savo laiške Šarūnui dėl kenkimo 
Lietuvos įvazdžiui tik apgailestauja, bet 
neatsiprašo, sakydamas, kad jis pretenduo
ja į literatūrinę laisvę ir gailisi, jeigu tos 
knygos dalys, kuriose minimi lietuviai, jam 
buvo nemalonios. Tačiau knygoje nemažai 
kliuvo ir amerikiečiams bei norvegams. Savo 
laiške jis atsiprašo, kad į Lietuvą “Forumo 
rūmų” atidarymo metu atvykti negalės, nes 
tuo laiku jis bus išvykęs kitur. Tačiau į 
Lietuvą tikrai atvyksiąs vasaros pabaigoje 
ar rudens pradžioje ir nekantraująs su juo 
susitikti. Kiti trys kviestieji dar nieko ne
atsakė, bet, kaip sakė Šarūnas Marčiulionis,

jie yra laukiami bet 
kuriuo laiku.

Musulmonai 
pasaulyje

Kiek tikrai pasaulyje 
išpažįsta Mahometo 
mokslą ir yra jo pasekė
jų, tiksliai nežinoma. 
Manoma, kad jų yra 
apie 1.3 milijardo.

Istorikai nustatė, 
kad Mahometas gimė 
570 m. Jaunystėje jis ly
dėdavo karavanus į Siri
ją, Būdamas 25 metų ve
dė turtingą našlę Cha- 
džidžą, vyresnę už jį 10 
metų. Būdamas apie 40 
metų, jis patyrė didelę 
krizę, viską metė ir pasi
traukė į kalnus kur me
ditavo. Kaip sako isla
mo istorija, vieną naktį 
jam apsireiškė Dievas ir 
Arkangelas Gabrielius. 
Dievas jį išrinkęs savo 
pasiuntiniu, kad žmones 
atpratintų nuo pagoniš
ko, egoistiško ir negai-
lestmgo gyvenimo. Iš nimui, žavi žmones daugiau nei žadamos 
pradžių tam viskam jis laisvės. □

buvo labai abejingas, tačiau padrąsintas 
artimųjų, pradėjo skleisti naujas tiesas. 
Pradžioje sulaukė didelio pasipriešinimo ir 
pašaipų iš Mekos elito, kuris nenorėjo pra
rasti savo didelių pajamų ar jomis dalintis 
su vargšais. Būdamas 52 metų, negalėda
mas viso to iškęsti, jis pabėgo iš Mekos 622 
m. liepos 16 d ir nuo tada, pagal musulmo
nišką kalendorių, prasideda jų metų skai
čiavimas. Nuo čia prasidėjo labai smarkus 
Mahomedo kilimas.

Per 10 metų jis subūrė daug žmonių, 
įtvirtino islamą ir padėjo pradžią pasaulinei 
islamo imperijai. Jis nuėjo į Mediną, kuri 
buvo pavadinta “Pranašo miestu”. Jis su
jungė kariaujančias arabų gentis. Kaip' sako 
islamas, jis turėjo daugiau apsireiškimų: 
nustatė naujus gyvenimo dėsnius, baudas 
nusikaltėliams, rūpinosi moterimis ir nu
statė naujas gyvenimo taisykles visiems 
žemiškiems reikalams. Vėliau jis perga
lingai grįžo į Meką, iš kurios anksčiau 
turėjo pabėgti. Su savimi jis turėjo 13 
moterų, kurių dalį padarė savo žmonomis, 
kad susigiminiuotų su atskiromis arabų 
gentimis. Jis pasidarė galingiausias žmogus
Arabijoje. Mirė 632 metais ir prie jo kapo 
Medinoje stovi 9 našlės. Po jo mirties Ma
hometo įpėdiniai labai greitai pradėjo 
pyktis. Po 30 metų įvyko didysis skilimas. 
Viena grupė teisėtu jo įpėdiniu laikė Ma
hometo pusbrolį Ali, ir po jo nužudymo jie 
atsiskyrė nuo daugumos, pasivadindami 
“šiitais”. Jie remiasi koranu, kurio Maho
meto laikais dar nebuvo dabartine rašytine 
forma. Kita grupė yra “sunitai”, kuriems 
leidžiama (laikantis tam tikrų ribų) kriti
kuoti ankstyvesnius islamo pasakojimus, 
nors Koranas yra šventenybių šventeny
bė ir jo reikia pilnai laikytis. Kiekvienas 
musulmonas turi laikytis penkių pagrindi
nių reikalavimų: tikėti į Alachą ir jo prana
šą, kasdien 5 kartus melstis, pasninkauti 
ramadamo mėnesį, šelpti vargšus, nuke
liauti į Meką. Korane teigiama, kad vyrai 
stovi viena pakopa aukščiau nei moterys, 
nors jos gali reikalauti to paties. Jei jos 
elgiasi nemoraliai, tai Dievas leidžia su 
jomis išsiskirti ir jas mušti, tik nesmarkiai. 
Korane sakoma, kad Alachas myli tuos, 
kurie už jį kovoja. Kritusiems už tikėjimą 
iš karto atsiveria rojaus vartai. Šiandien kai 
kurios arabų valsybės daugeliu atvejų 
nesutaria, tačiau islamo religija yra labai 
stipri. Ir keista, kad ji labai plinta Afrikoje 
bei Azijoje, nes islamo aiškios ir griežtos 
taisyklės, taikomos net asmeniniam gyve-

Jubiliejinė “Vilniaus sapnų” stovykla
Rūta Sankauskienė

“Vilniaus” tunto tuntininkė

“Vilniaus sapnų” stovykloje dalyvavo 
115 skautų(-čių), suvažiavusių iš Brisbanės, 
Sydnėjaus, Melbourne, Geelongo ir Ade
laidės. Programa buvo įvairi ir įdomi.

Pirmą dieną (sausio 2 d.) vyko regis
tracija ir palapinių statymas. Po pietų vyko 
sesija su Ace Snake Catchers, kurioje buvo 
susipažinta su šio krašto gyvačių rūšimis, 
kaip nuo jų apsisaugoti ir ką daryti įkan
dimo atveju. Po to gaisrininkai (CFS) kal
bėjo apie gaisro pavojų, patarė ką daryti 
gaisro atveju ir pamokė kaip naudoti gaisro 
gesinimo priemones. Pavakaryje lauke bu
vo sukrautas laužas. Jį saugojo pasilikę ug
niagesiai. Laužavedžiai Daina Šliterytė ir 
Gilius Antanaitis gražiai pravedė dainas 
bei kitą programą.

Sausio 3 d. buvo įsikūrimo diena, ku
rioje visi dalyviai buvo užsiėmę pionie
riškais darbais. Buvo pastatyti stovyklos 
vartai, pagaminta karaliaus kėdė, padaryta
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indų kabykla ir kt. Taip pat vyko T- 
marškinėlių dažymas bei kaklaryšiams 
kilpų kūryba. Vyr. sesės paruošė Gabijos 
aukurą ir papuošė vėliavų aikštę.

Sausio 4 d. atšventėme karaliaus Min
daugo karūnacijos - Lietuvos valstybės 
įkūrimo 750 metų jubiliejų. Rajono vadas 
v.s. Henrikas Antanaitis kalbėjo apie ka
ralių Mindaugą, jo gyvenimą ir apie Lie
tuvos valstybės sukūrimo istoriją. Tada 
visi stovyklautojai buvo suskirstyti į sep
tynias grupes, atstovaujančias senovės 
Lietuvos sritims. Vyko tų grupių iniciaty
vinės ir kooperatyvinės rungtynės - žai
dynės. Jos turėjo pereiti 14 stočių, kuriose 
buvo teikiami įvertinimo taškai. Aukštai
tijos grupė gavo daugiausiai taškų, laimėjo 
žaidynių konkursą ir jos vadovai turėjo 
teisę gauti karūną. Po to visi ruošėsi ka
rūnacijos puotai. Sesės pynė vainikus, 
skautai gamino senovės kareivių unifor
mas. Prityrę skautai, apjuosę tamsiu plasti
ku lauke esančią valgymo vietą, paruošė 
pilį. Vilkiukai ir paukštytės pagamino vė
liavas, kurios buvo iškabintos aplink pilį.

Po karūnacijos iškilmių, 
karalius (brolis Saulius) ir 
karalienė (sesė Saba) buvo 
pasodinti į aukštai esantį 
sostą. Prasidėjo puota. Po 
skanių vaišių vyko lietu
viški šokiai, kuriuos prave
dė brolis sk. vyt. Vytas 
Straukas.

Sausio 5 d atšventėme 
Adelaidės “Vilniaus” tunto 
50 metų jubiliejų. Pradžio
je buvo rodomas filmas 
apie Vilnių, jo pastatus, 
bažnyčias, Gedimino pilį. 
Sesė Albina Strungaitė pa
pasakojo apie gyvenimą 
Vilniuje ir kaip jis skiriasi 
nuo gyvenimo Australijo
je. Tolimesnėje eigoje buvo 
papasakotos trys lietuviš
kos pasakos: vilkiukams ir 
paukštytėms - “Gedimino
sapnas”, skautams - “Jū- Nuotraukoje 

ratė ir Kastytis”, prityru- ------------------
stems skautams - “Eglė, žalčių karalienė”. 
Po pietų lauke - pušyne vyko sekmadienio 
pamaldos. Kun. klebonas Juozas Petraitis 
atlaikė šv. Mišias.

Tą vakarą stovyklos amfiteatre vyko

- vilkiukai ir paukštytės mokosi švilpti.

grupių pasirodymai ir buvo statomi vaidi
nimėliai. Vėliavų nuleidimo ceremonijoje 
buvo oficialiai pagerbtas “Vilniaus” tuntas.

Tęsinys kitame MP Nr.
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‘ “Pasaulio Lietuviui” 40 metų
“Pasaulio Lietuvio” žurnalas, kuris save 

vadina leidiniu Bendruomenės minčiai ir 
gyvenimui, šiemet švenčia savo gyvavimo 
40-metį.

Pradėtas leisti 1963.-aisiais (jo pirmasis 
redaktorius - Stasys Barzdukas), iš kuklaus 
leidinio tapo stambiu mėnesiniu žurnalu. 
Šiandien jis leidžiamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos Lemonte, daugiau 
negu 50 puslapių apimties.

Kaip jau žurnalo vardas pasako, jis yra 
skirtas viso pasaulio lietuviams: leidinys iš 
tikrųjų ir pasiekia visame pasaulyje išsi
skirsčiusius mūsų tautiečius.

Dabartinio žurnalo administratoriaus 
Viktoro Kučo pranešimu, šiuo metu lei
dinio tiražas - 1450 egzempliorių. Iš jų 
250 vienoje siuntoje patenka į Lietuvoje 
esančią PLB atstovybę Vilniuje (ji išsiun
tinėja į bibliotekas bei kitas įstaigas Lietu
voje ir kaimyninius kraštus buvusioje So
vietų Sąjungoje nemokamai). 1200 egzemp
liorių išsiunčiama pavieniams skaitytojams 
į 25 valstybes, daugiausia JAV gyvento
jams lietuviams. Čia yra tūkstantis prenu
meratorių. Šimtinė pasiekia Kanados lie
tuvius, 70 - Australijos, po 30 - kitų kraštų 
tautiečius.

Viktoras Kučas skundžiasi, jog 200 pre
numeratorių per paskutinius metus teko nu
braukti, nes jie neatsiliepdavo į raginimus 
atsilyginti. Spėjama, kad dalis jų iškeliavo 
amžinybėn. Prieš maždaug porą dešimčių 
metų “P.L.” tiražas siekė 4000 egz. Taigi, 
“P.L.”, kaip ir dauguma Šiaurės Amerikoje 
leidžiamos spaudos, sparčiai praranda savo 
skaitytojus. may

Buvo daug redaktorių
Kaip jau minėta, “P.L.” pirmuoju redak

toriumi buvo Stasys Barzdukas, šias pa
reigas ėjęs 10 metų (iki 1973-ųjų gruodžio). 
Ilgiausiai redaktoriavo Bronius Nainys, 
net dviem atvejais buvęs redaktoriaus kė
dėje: nuo 1974 iki 1978 m. ir nuo 1981 iki 
1998 rudens. Tame tarpe redagavimo darbą 
atliko Romas Sakadolskis ir Romas Kas
paras. Šio laikotarpio “P.L.” rodėsi ne visai 
reguliariai ir jo turinys nebuvo pritaikytas 
vien tik bendruomenės idėjoms.

Kai 1998 m. iš redagavimo pasitraukė 
B. Nainys, šios pareigos atiteko naujai į šį 
kraštą atvykusiam Arvydui Reneckiui. 
Tačiau jis jose išbuvo tik 6 mėnesius. Tada 
metus laiko redagavo irgi nauja JAV gy
ventoja Aušra Veličkaitė. 2000-ųjų rugsėjį 
redagavimą perėmė ilgametė Lietuvių 
Bendruomenės veikėja Regina Kučienė. 
Dabartinę redakcinę kolegiją sudaro: 
Regina Kučienė, Viktoras Kučas, Edvardas 
Šulaitis. Beja, R Kučienė renka ir tekstus 
bei skaito korektūras, o jos vyras Viktoras 
eina administratoriaus pareigas bei atlieka 
nemaža kitų darbų (jis ir fotografuoja, jo 
spalvotų nuotraukų galima rasti ir “P.L.” 
viršeliuose). Tuos redakcinius bei adminis
tracinius darbus jie atlieka be atlyginimo.

“P.L.”redakcija ir administracija yra 
įsikūrusi Lemonto pašonėje:

13648 Kickapoo Trail, Homer Glen, 
IL 60441-8680.
Tel. ir faksas: (708) 301-6410.
“P.L.”prenumerata metams JAV $25, 

kituose kraštuose - JAV $30.
Edvardas Šulaitis

1 1In memoS am

A "u3 A Veronikai Petniūnienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiems sūnui Vytautui, dukrai 
Aldonai, jų šeimoms ir artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos Valdyba

A “ir3A Markui Kaminskui
mirus, giliai užjaučiame tėvus, šeimą ir artimuosius.

Danutė Skorulienė ir Algis

* Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Vyteniui Šliogeriui už a.a. Birutės Protaitės-Nagu- 

levičienės nekrologą, tilpusį “Mūsų Pastogėje”.
Širdingas ačiū Onutei Burokaitei ir Benignai Zakarauskaitei, papuošusioms 

šermenų salę. Jų pavardės per neapsižiūrėjimą buvo praleistos “Mūsų Pastogės” 
Nr. 8 tilpusioje padėkoje.

Cecilija Protienė 
Kęstutis Protas ir šeima

Parapijos žinios
Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams vyks kovo 29-30 dienomis, kurias praves svečias 

iš Lietuvos, kun. lie. Petras Smilgys, baigęs studijas Romoje.
Rekolekcijos vyks St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe šia tvarka:
Kovo 29 d. šeštadienį - išpažintys 1.30 iki 2.30 vai. p.p. Seks konferencija - pamokslas 

ir šv. Mišios. f
Kovo 30 d., sekmadienį - išpažintys nuo 11 vai. r :ii.
11.30 vai. šv. Mišios ir rekolekcijų užbaigimas.
Laukiame visų tikinčiųjų pašvęsti šias dienas dvasiniam susikaupimui.

Katalikų Kultūros Draugija
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^as-ua// Lithuanian Language and Culture 
Summer Course/ Intensive Language 

Preparation Course (ILPC)* _
Date: July 22 - August 19,2003
Duration: 4 weeks
Tiiition fee: 1800 LTL (525 EUR)
Application fee: 100 LTL (30 EUR)

Every year an international four-week summer course in Lithuanian Language and 
Culture is organised at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania. The course 
provides intensive Lithuanian language classes at three levels and an opportunity to get 
acquainted with Baltic and particularly Lithuanian culture.

♦ ILPC are organised for Socrates/Erasmus students to prepare them for studies at 
Lithuanian universities and help them achieve personal or professional goals. ILPC are 
designed for university students of any academic level: undergraduates, graduates and 
postgraduates. Erasmus students applying for these courses are free of application and 
tuition fee.

Language classes are given daily, Monday to Friday, in total 26 - 30 academic hours 
per week. Classes are held on weekdays 9 a.m. - 1 p.m. In the afternoons, students are 
expected to participate in afternoon lectures. The lectures aim at giving a broader view of 
the Lithuanian culture by focusing on various issues of the society, including economics, 
politics, history, literature and art. The lectures are given in English.

Participants of the course have access to the university library, computers, as well as 
some other facilities. Extracurricular activities, such as participation in cultural events, 
excursions to historic places, museums, sports and other activities are organised as well. 
Three weekend excursions to the most attractive places of Lithuania are offered to the 
summer course participants. Changes are passible on participants demand and interest.

You must be over 18 in order to apply. Application forms can be obtained from the 
International Relations Office or via Internet: http://www.vdu.lt/lkkvk

Kaziuko mugė
Kaziuko mugė nukelta į kovo 30 d. po rekolekcijų Parapijos salėje, Lidcombe.
Visus kviečiame dalyvauti su savo rankdarbiais ir kitomis gėrybėmis kaip ir praeityje. 

Mūsų darbštūs skautai ir skautės visus pavaišins kvepiančiomis dešrelėmis, kopūstais ir 
tradicinėmis baronkomis.

Kviečiame visus apsilankyti ir pabendrauti su svečiu kunigu Petru Smilgių. ‘ 1■'J'
Katalikų Kultūros Draugija

Prel. Petro Butkaus MBE 10 metų mirties metinės.
Velykos.
Motinos diena. Kapų lankymas.
Baltų trėmimų minėjimas.

Kapų lankymas. 
Kalėdos.

All applications should be received by June 24, 2003. A non-refundable application fee of 
30 EUR (in Travellers’ cheque or bank cheque only) must be sent along with the application 
form. The application fee is used to cover the cost of organizing the summer course.

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS SYDNĖJUJE 2003 M
Mums gerai pažįstamas kun. Roger Bellemore SM, tarnavęs lietuviams jau 

ketverius metus, ir toliau sutiko mums patarnauti sekančia tvarka.
Pamaldos vyks St Joachims bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vaL ryto:

Balandžio 13 d. -
Balandžio 20 d. -
Gegužės 18 d. -
Birželio 15 d. -
Liepos 20 d.
Rugpjūčio 17 d.
Rugsėjo 21 d.
Spalio 19 d.
Lapkričio 9 d.-
Gruodžio 25 d. -

Šios parapijos klebonas yra Fr. John Alt, tel.: 9649 2374. Laidotuvių, krikštynų 
reikalais tikintieji prašomi kreiptis į kleboną. Šiuo metu bažnyčioje vyksta remontas, 
todėl pamaldos vyks Parapijos salėje, kol bus užbaigtas remontas. Parapijiečių aukas 
šiam remontui priima Danutė Ankiene ir Antanas Kramilius. Kitais reikalais infor
maciją suteiks Danutė Ankienė, tel.: 9871 2524. Parapijos Komitetas

Kongresas Deadline Approaching
A reminder that submissions to represent the Australian Lithuanian Youth Association 

at the 11th PUK close this Tuesday (April 1st).
Please direct all enquiries to Girius Antanaitis (0421-238-399)

Dėmesio Jaunimo Kongreso atstovams
Primename, kad norintieji dalyvauti kaip atstovai XI-ame Jaunimo Kongrese prašomi 

pareikšti savo norą iki antradienio, š.m. balandžio 1 dienos.
Kreiptis: Girius Antanaitis (0421-238-399)

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Mūsų Pastogė Nr. 12, 2003.03.31, psl.7
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AftA prel. Petro Butkaus MBE 
10 metų mirties minėjimas 

■.m. balandžio 13 dienų (sekmadieni)
Šv. Mišios už mirusį mūsų Dvasios vadą bus aukojamos St. Joachim’s bažny

čioje Lidcombe.
Po pamaldų bus bendri pietūs Lietuvių Klube. Pageidautina, kad dalyvaujantys 

pietuose praneštų dalyvių skaičių Danutei Ankienei tel.: 98712524 arba Antanui 
Kramiliui tel.: 9727 3131 iki kovo 31 dienos. Už pietus apsimoka patys dalyviai. 
Tai palengvins darbą šeimininkėms ir pagreitins aptarnavimą.

Po pietų seks minėjimas su programa Klubo auditorijoje.
Apie a.a. prelatą Petrą Butkų MBE savo žodžiu prisimins poetas laureatas 

Juozas Almis Jūragis.
Prelato Petro Butkaus MBE kūrybą skaitys aktorius Viktoras Ratkevičius.
Laukiame visų pamaldose ir minėjime.

Katalikų Kultūros Draugija

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.lithuanianciub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

DARIA’S restoranas dirba
iS£KS3333S£S£SS3S££^SSSS33SSSSCS3S3SS3SSSm&E

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo balandžio 1, 2003, naujiems ir atnaujinamiems : 
indėliams galioja sekantys procentai: ;

Terminuoti indėliai:
12mėn. 4.60% ;
6 mėn. 4.40% i
3 mėn. 4.oo% i

— Sąskaitos minimumas $500

Terminui pasibaigus, indėli galima išimti ar : 
pervesti Į kitą sąskaitą. Palūkanos Įmokamos I 
į einamąja 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:
$5000 + 2.o%
$1000-$4999 1.5% 
$l.oo-$999 l.o%

Paskolos:
Su turto užstatu 5.99% i
NaujOS paskolos 4.95% 
(virš $60,000)pirmieji 12 mėn. :
Asmeninės 12%

iki $5,000 ;
Talka viršminėtu? paskolų procentus gali keisti metų bėgyje ; 
atsižvelgiant j bankų ir finansinių įstaigų siūlomus procentus. !

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

E-mail: talka@access.net.au
lietuvių —„t >

KOOPERATINĖ /____
KREDITO -------

draugija

Apie paramą liet, 
kilmės studentams iš 

užsienio
Kovo 18 dieną posėdžiavo Užsienio 

lietuvių rėmimo centro (ULRC - http:// 
www.lgitic.lt/ulrc/ulrc_l.htm) taryba. 
Centrą įsteigė Švietimo ir mokslo ministe
rija, Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas bei PLB atstovybė Lietuvoje. Jo 
tikslas - padėti iš užsienio atvykusioms į 
Lietuvą studijuoti tautiečiams, skiriant pa
šalpas arba sumokant, jei to prireikia, už 
mokslą. Daugiausiai į Centrą kreipiasi iš 
rytų kraštų atvykę į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas studentai.

Posėdžio metu buvo patvirtinta parama 
80-čiai įvairių specialybių ir kursų stu
dentams. Daug dėmesio skirta diskusijoms 
apie tai, kaip padidinti fondo turimas lėšas, 
nes patenkinti visus prašymus su valsty
bės skiriamomis darosi nebeįmanoma, nors 
skiriama parama, palyginti, yra labai men
ka. Išsakytos nuomonės, kad reikėtų akty
viau propaguoti Centrą, siekiant jame su
laukti vardinių stipendijų iš privačių as
menų, kreiptis į misterijas, organizacijas ar 
kompanijas, kad atskirai remtų jų specia
lybėms besiruošiančius studentus. Taip 
pat labai svarbu surinkti duomenis, kiek 
iš jau paremtų studentų po baigimo liko 
Lietuvoje, kiek sugrįžo į savo bendruo
menes užsienyje. Tikslinga būtų, sudarant 
rėmimo sutartį, joje numatyti punktą, kad 
gaunantis paramą įsipareigotų informuo
ti Centrą apie savo karjero$ žingsnius po 
baigimo. Tai leistų įvertinti teikiamos para
mos efektyvumą.

Žilvinas Beliauskas
Centro vadovas

5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus,
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo

NEPAPRASTAS VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS įvyks Klubo patalpose, 16-18 East 
Terrace, Bankstown, sekmadienį, kovo 30 dieną, 3 vai. po pietų. 
Kviečiame visus Klubo narius dalyvauti šiame svarbiame susirinkime.

Lietuvių Klubo Valdyba

TURGUS įvyks sekmadienį, balandžio 6 dieną,

2.30 vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

LSS Australijos Rajono Sydnėjaus “Aušros” Tuntas 
kviečia Jus apsilankyti šių metų skautų paviljone, paragauti dešrelių su kopūstais, 
nusipirkti baronkų ir išbandyti laimę prie “Laimės Medelio”

KaziuRo MTugėje I
Craving sausages & sauerkraut? No bagels in your pantry? 

“Aušros” Tuntas invites you to their Kaziuko Mugės Lunch Pavilion to 
ease those cravings and to try your luck at the Money Tree!

KOVO 30 d. St Joachim Parish, Lidcombe
10.30 vai. - skautai renkasi pilnose uniformose (scouts in full uniform)
11.30 vai. - visi skautai dalyvauja šv. Mišiose
12.30 - 2.00 vai. p.p. - Kaziuko Mugė parapijos salėje

Pranešimas Melbourne 
Pensininkų Sąjungos nariams

Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 8 dieną, 11 vaL Lietuvių Namuose.

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 11(0003.03.24) straipsnyje “Neeilinė paroda “Baltics to Bondi” 

netyčia buvo nepaminėti Jacintą Mikutė ir Niek Alvisio, kurie publiką labai gražiai nuteikė, 
puikiai išpildydami tris lietuvių kompozitorių kūrinius fleitai ir fortepijonui.

Atsiprašome Jacintos ir Niek už tokį neapsižiūrėjimą. Parodos rengėjai

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. — 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 ' e-mail: jvabolis@senate.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:....... Victoria and Tasmania............... ................................... ............. ......
Mr Andrew Žilinskas, Honorary' Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 am. — 5.00 p.m.

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.Zelandįjqje 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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