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Nauja ALB Hobarto Apylinkės Valdyba Irake lietuvių karių nemažės
Šiuo metu pietų Irake jau tarnauja kelios dešimtys lietuvių karių, kurie britų zonoje 

yra įjungti į danų dalinį. Netrukus į Iraką išvyks dar panašus skaičius lietuvių karių, 
kurie sudarys savo dalinį taip vadinamoje lenkų divizijoje ir savo užduotis atliks Len
kijai skirtuose plotuose.

Kaip praneša tarptautinė spauda, JAV stengiasi, kad jos okupacinę kariuomenę 
Irake padidintų ar bent dalinai pakeistų kitų kraštų kariai. Tokią politiką formuluoja 
JAV valdžia, reaguodama į neigiamą viešąją opiniją, kai Irake vyksta nuolatiniai 
okupacinės kariuomenės užpuldinėjimai ir beveik kasdien žūsta amerikiečių kariai

Dėl papildomos paramos JAV kreipiasi į savo sąjungininkus, nors kol kas tokiems 
Žingsniams daug reklamos neduodama. Kadangi Lietuva yra JAV politiką remiančio 
“Vilniaus dešimtuko” narė ir savo karius į Iraką jau pasiuntusi arba pažadėjusi siųsti, 
yra didelė galimybė, kad Lietuvai bus pasiūlyta savo įnašą Irake dar padidinti. Kaip tai 
įvyks dar neaišku. Pvz., Lietuva gali į Iraką pasiųsti daugiau karių, tuomi sumažindama 
savo karių skaičių kitose misijose. Be to, kyla klausimas, ar į pavojingus kovos taškus 
reikės siųsti ir šauktinius, t.y. jaunus vyrus, atliekančius tik privalomą karo tarnybą.

Apie šiuos klausimus spaudai kalbėjo Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, pabrėždamas, jog Lietuva laikysis ankstesnių įsipareigojimų savo 
užsienio partneriams.

Nuotraukoje-ALB Hobarto Apylinkės Valdyba. Iš kairės: Loreta Eskirtienė (socia
linio aprūpinimo vedėja ir Valdybos narė), Juozas Paškevičius (pirmininkas ir kasi
ninkas), Mindaugas Kožikas (sporto klubo “Perkūnas” pirmininkas ir Valdybos na
rys), Aldona Nunez (sekretorė), Endrius Jankus (vicepirmininkas, revizorius ir ko
respondentas).

Kapralus Lietuvos įvykių apžvalga
Nepasitiki 

komisijomis 
“Kauno dienos”

žiniomis, darbo grupė, 
tirianti valdininkų tu
rimų žemės sklypų įsi
gijimo teisėtumą, nu
sprendė Vyriausybei 
siūlyti tolimesnį ty

rimą perduoti nepriklausomiems eksper
tams. Šis sprendimas buvo priimtas įver
tinus apskrityse sudarytų komisijų darbą,
kai buvo suabejota vienų kitus tiriančių 
valdininkų kompetencija. Darbo grupei yra 
paaiškėję, jog daugumos apskričių adminis
tracijų atstovai žemėtvarkoje problemų 
nemato, ir pažeidimų nustato vos dviejų ar 
trijų valstybės tarnautojų veiksmuose. Darbo 
grupei, kuri įžvelgia bent pusės minėtų val
dininkų neteisėtus veiksmus, tai sukelia di
delį nerimą. Marijampolės ir Alytaus apskri
tyse ir tų apskričių tyrimų komisijose daly
vauja tie patys įtariamieji tarnautojai.

Darbo grupė, kurioje dirba ir Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, renka 
informaciją apie valstybės tarnautojų ir jų 
artimų giminaičių turimus žemės sklypus. 
Grupė neturi teisės platinti informaciją apie 
žmones nedirbančius valstybės tarnyboje.

Darbo grupės atstovė Rūta Bakšytė tei
gia, kad preliminarų patikrinimą dėl apskri
čių administracijose dirbančių valdininkų 
veiksmų yra atlikta, o tolesnį tyrimą turėtų 

“Mūsų Pastogės** skaitytojų žiniai
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams pranešame, kad penktadienį, rugsėjo 

12 dieną “Mūsų Pastogė” neišeis. Kaip jau rašėme metų pradžioje, LB Spaudos 
Sąjungos Valdyba taupymo tikslais nutarė “M.P.” neišleisti du kartus į metus 
(neskaitant Kalėdų ir Naujų Metų laikotarpio). Šiais metais “M.P.” vienas numeris 
neišėjo Velykų savaitę, o kitas neišeis rugsėjo 12 d. Po to sekantis “M.P.” numeris 
pasirodys rugsėjo 19 d. Red.

užbaigti ekspertai. Jos nuomone, valdininkų 
sklypų įsigijimo aplinkybes galėtų pateikti 
aiškintis Seimo kontrolieriams.

Artimiausiu laiku darbo grupė turėtų 
gauti STT sudarytus savivaldybių tarnauto
jų, taip pat įsivėlusių į abejotinas žemės 
įsigijimo istorijas, sąrašus.

Paskutinėmis dienomis paaiškėjo, kad 
panašus skandalas paliečia ir Lietuvos miš
kininkus -vieno buvusio miškininko moti
na, garbaus amžiaus medikė yra įsigijus 22 
miško sklypus, t.y. virš 90 hektarų miško.

Naftos telkinio “D6” statyba
Rugpjūčio 28 dieną Baltijos jūroje pra

sidės “LUKoil” bendrovei priklausančios 
ledams atsparios naftos gavybos platformos 
montavimas. Gavybos platforma yra taiko
ma naftos telkinio “D6” eksploatacijai.

Naftos telkinys “D6” (Kravcovskoje) yra 
Baltijos jūros šelfe, 22 km. atstumu nuo 
Kuršių Nerijos pakrantės ir vos 7 km nuo 
Lietuvos-Rusijos sienos jūroje.

Naftos gavybą “D6” telkinyje planuo
jama pradėti šių metų pabaigoje. Didžiausią 
projekto pajėgumą planuojama pasiekti tik 
po kelerių metų. “LUKoil” planuoja šį telki
nį eksploatuoti apie 25-30 metų, kasmet 
išgaunant po 600 000-700 000 tonų naftos.

Naftos telkinio eksploatacija jūroje kelia 
aiškų aplinkos užteršimo pavojų. Lietuvos 
Vyriausybė ir Lietuvos Žalieji yra ypač 
susirūpinę dėl pavojaus unikaliai Kuršių

Nukelta į 2 psL

Sumažinti tarptautinėse operacijose daly
vaujančių karių skaičiaus neketiname, - sakė 
ministras Linas Linkevičius. Bet vietinės ir 
užsienio politiką koordinuojančios institu
cijos turi apsispręsti dėl strategijos - kokios 
misijos mums svarbios, o kurioms galime skirti 
mažiau dėmesio. Apsisprendimą dėl dalyvavi
mo tarptautinėse operacijose lems mūsų ga
limybės, taip pat - ar turime pakankamai tam 
parengtų karių.

Iš kurių misijų lietuvių kariai gali grįžti 
namo?

\hriantų gali būti įvairių, bet sprendimų 
dar nėra. Šiuo metu 270 Lietuvos karių daly
vauja tarptautinėse misijose Irake, Afganista
ne, Kosove, Makedonijoje, Bosnijoje ir Herce
govinoje. Vienas mūsų karininkas yra ESBO 
stebėtojas Gruzijoje. Kai kur pasikeitimų 
vyksta jau dabar. Neseniai atšaukėme tarptau
tinėse operacijose dalyvavusį mūsų karinių oro 
pajėgų lėktuvą iš Neapolio. Tačiau lietuvių 
karių skaičius misijose turi išlikti panašus. To 
iš mūsų tikisi ir strateginiai partneriai.

Ar būtina į pavojingas misijas siųsti 
šauktinius karius?

Tai numato įstatymas. Tačiau misijose da
lyvauja tie šauktiniai, kurie ketina rinktis pro
fesinę tarnybą ir sugrįžę iš misijų. Visi į tarp
tautines karines operacijas siunčiami šaukti
niai jau yra ištarnavę ne mažiau kaip 7 mėne
sius ir niekuo nenusileidžia profesionalams.

Kalbama, esą karių kartais neatsiklau
siama, ar jie norėtų vykti į konflikto zonas.

Tokių atvejų neteko girdėti. Norinčiųjų 
vykti į tarptautines operacijas yra daugiau, 
negu galimybių išsiųsti. Kita vertus, jeigu 
pasirenkama kario profesija - tarnyba kon
flikto zonose neturėtų būti staigmena.

Latvija ir Estija jau yra paskelbusios, 
kad ketina smarkiai sumažinti arba net 
visai atsisakyti šauktinių kariuomenės. Ar 
Lietuva neketina pasekti šiuo pavyzdžiu?

Mums nereikia kažkuo sekti, nes patys 
esame paskelbę, kad šauktinių karių skaičių 
mažinsime daugiau kaip du kartus. 2003 m. 
bus pašaukta 4 500, o 2008 metais jų bus tik 
2 000. Tai nereiškia, kad visi jie bus pašaukti. 
Tačiau valsty bė, iškilus būtinybei, turi turėti 
galimybę pašaukti jaunuolius atlikti prievolės. 
NATO šalyse nėra taisyklių dėl šauktinių 
karių. Mes irgi neatmetame galimybės, kad 
ateityje tarnaus tik profesionalai, nors išlaikyti 
tokią kariuomenę brangiau.

Prieš kvietimą į NATO prasidėjusi Lietu
vos kariuomenės reforma vis dar nesibaigia.

Ar nuolatinės permainos nekenkia kariuome
nės pajėgumui? Kiek tai kainuoja biudžetui?

Dabar NATO orientuojasi į mobilias, grei
tai perdislokuojamas pajėgas. Daugiau dė
mesio skiriama terorizmui, kitiems pavojams. 
Mes irgi privalome galvoti apie naują kokybę. 
Kariuomenė turi būti pasirengusi bet kuriuo 
metu išvykti už savo teritorijos ribų į ilgalai
kes operacijas, privalo gebėti veikti išvien su 
sąjungininkais. Aktualu turėti tikslią ginkluo
tę. Kiek kainuoja reformos? Iš šalies gynybai 
skirtų biudžeto išlaidų 25% turėtų būti panau
dojama ginkluotei, ryšių technikai moderni
zuoti. Mes šių skaičių dar nesame pasiekę.

Politikams kelia nuostabą Karo aka
demijos užmojai. Ši aukštoji mokykla pa
ruošia per daug kariūnų, jiems darbo tenka 
ieškotis ne pagal profesiją.

Kol kas mūsų kariuomenės dar nėra iš
tikusi kadrų pertekliaus krizė, tačiau kariūnų 
priėmimą į Karo akademiją rengiamasi gero
kai sumažinti. Akademijoje planuojama rengti 
tarptautinius kapitonų kursus. Į juos bus 
kviečiami atstovai iš Pietų Kaukazo šalių, 
Ukrainos. Moldovos.

- Kariuomenės planuose numatyta, kad 
2007 m. Lietuvos kariuomenėje gali būti net 
septyni generolai. Kam jie vadovaus?

- Pagal kariuomenės patvirtintus planus,
dabar gali būti keturi generolai. Tačiau ne
būtinai ši kvota turi būti išnaudota. Šiandien 
turime tik du generolus. Įstodami į NATO 
įsipareigojame dalyvauti šios organizacijos 
vadovavimo struktūrose. Tai reiškia, kad 
privalėsime turėti atstovus daugelyje NATO 
štabų, įvairiose valdymo grandyse. Kai kurios 
pareigybės privalo būti generoliškos. Pvz., 
karinio atstovo NATO būstinėje karinis 
laipsnis turi būti ne žemesnis kaip generolo. 
Jeigu norime būti ne tik aptarnaujantis per
sonalas, bet turėti svaresnę poziciją, turime 
parengti gerokai daugiau vyresniųjų karinin
kų. (Pagal Lietuvos spaudą)
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Susidūrimuose 
su Saddam Huss
ein šalininkais Ira
ke beveik kasdien 
žūva sąjungininkų 
kariai, padegami 
naftos vamzdžiai 
šiauriniame Irake. 
JAV pareigūnai 
skubotai bando pa

ruošti didesnį skaičių irakiečių policininkų 
apsaugos tarnybai. Yra ruošiami planai 
keliasdešimt tūkstančių irakiečių policinin
kų apmokyti Vengrijoje.
♦ Rugpjūčio 24 d. namų darbo bomba 
sprogo Najaf mieste Irake prie šiitų religinio 
lyderio didžiojo ajatolos Hakim namų. Žuvo 
trys asmenys, lengvai sužeistas pats ajatola.
♦ Rugpjūčio 29 d. Najaf mieste tuoj po 
penktadienio maldų Ali mečetėje susprog
dinta visą parą prie mečetės stovėjusi auto
mašina. Žuvo virš 80 žmonių, jų tarpe aja
tola Hakim. Savo pagrindinio politinio ir 
religinio lyderio netekę šiitai priekaištauja 
amerikiečiams, kad jie nepajėgė ajatolos 
apsaugoti, tačiau amerikiečių kariai buvo 
pačių šiitų prašyli nesiartinti prie jų šven
tovės - Ali mečetės. Rugpjūčio 30 d. ira
kiečių policija suėmė du irakiečius ir du 
Saudi arabus, būk tai prisipažinusius įvyk
džius atentatą prieš ajatolą Hakim.
♦ Rugpjūčio 25 d. dvi taksi paliktos 
bombos buvo tuoj viena po kitos išsprog
dintos Mumbai (Bombėjuje) Indijoje. Viena 
jų sprogo prie turistų lankomos “Gateway 
of India” arkos, kita prie brangakmenių 
rinkos. Žuvo apie 50 asmenų, sužeista virš 
pusantro šimto. Įtariami pagrindinės musul
monų organizacijos nariai. Pakistano vy
riausybė pasmerkė šį smurto veiksmą, nors

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Nerijai, kuri 2001 metais buvo įtraukta į 
UNESCO pasaulio pavaldo sąrašą.

Per rugpjūčio mėnesį įvykusį Baltijos ir 
Šiaurės šalių parlamentų pirmininkų suva
žiavimą Palangoje, Lietuvos Seimo pirm. 
Artūras Paulauskas savo kolegų paprašė 
paraginimo Rusijai pradėti bendradarbiavi
mą su UNESCO, Lietuva ir kitomis Baltijos 
valstybėmis dėl naftos gavybos Baltijos jū
roje. A. Paulausko teigimu. Baltijos jūra 
“skalauja visų mūsų valstybių krantus - tai 
visų mūsų turtas. Ekologinės katastrofos 
atveju žalą pajustume mes visi

A. Paulauskas priminė, kad Lietuva siū
lė sudaryti bendrą ekspejlų grupę su Rusija, 
kad įvertintų šio telkinio eksploatavimo įta
ką aplinkai, tačiau iki šiol negavo nei atsa
kymo, nei Rusijos atliktos valstybinės ekolo
ginės. naftos telkinio “D6”. ekspertizės re
zultatų. Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentų 
pirmininkai pritarė A. Paulausko susirūpi
nimui ir būtinybei įtraukti Rusiją į regiono 
aplinkosaugą. Pritarimas buvo tiktai žodi
nis, neplanuojant priimti bendro parlamen
tų pirmininkų pareiškimo.

Suomijos parlamento pirmininkas, bu
vęs Suomijos premjeras Paavo Liponen per 
spaudos konferenciją pažymėjo, kad Suo
mija teigiamos reakcijos, aplinkosaugos 
klausimais iš Rusijos susilaukė tiktai po 
susitikimų su Rusijos premjeru.

Užsienio reikalų ministras Antanas Va
lionis, dalyvaudamas Rygoje įvykusiame 
Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikime, pabrėžė Lietuvos susi
rūpinimą Rusijos bendrovės “LUKoil” pla
nais išgauti naftą iš “D6” telkinio ir pasiūlė 
Europos Komisijai imtis aktyvesnio vaid
mens diskusijose šiuo klausimu su Rusija. 
Pabrėždamas oficialios informacijos iš
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Indija kaltina Pakistaną už teroristų rėmimą 
ir globojimą praeityje.
♦ Palestiniečių kovos organizacijos Ha
mas ir Islamic Jihad yra atšaukę paliaubas 
su Izraeliu, tad Izraelio žvalgyba seka Ha
mas lyderių keliones Gazos ruože ir juos nai
kina. Izraelio kariniai malūnsparniai apšaudo 
mašinas su Hamas lyderiais. Rugpjūčio 25 d. 
raketomis nukautas svarbus Hamas vadovas 
Ahmed Shtewe ir 3 jo palydovai, gi rugpjūčio 
29 d. žuvo Gazos centrinės srities Hamas ly
deris Abdullah Akel ir dar vienas kovotojas.
♦ Rugpjūčio 27 d. raudonoji planeta Mar
sas prisiartino prie mūsų žemės arčiau, negu 
bet kada per pastaruosius 60 000 metų. Nuo 
Marso mus skyrė tik 55,758,006 km nuotolis, 
vietoje įprastų 225 milijonų kilometrų. Se
kantį kartą Marsas vėl panašiai prisiartins 
prie žemės 2287-tais metais.
♦ Rugpjūčio 27-29 d. Beidžinge įvykusios 
derybos su Šiaurės Korėja, dalyvaujant JAV, 
Kinijai, Japonijai, Rusijai ir Pietų Korėjai, 
baigėsi be rezultatų. Šiaurės Korėja po dery
bų paskelbė savo planus pnsijungti prie bran
duolinių ginklų turinčių valstybių ir kad ji 
numato akivaizdžiai parodyti savo pajėgumą 
pravesdama atominio ginklo bandomąjį 
sprogimą.
♦ Rugpjūčio 29 d. Indijos policija New 
Delhi miesto centre nukovė du teroristus per 
susišaudymą, kai jie atsisakė sustoti prie 
policijos užkardos. Teroristų sunkvežimyje 
rasta daug ginklų ir sprogmenų.
♦ Rugpjūčio 30 d. Barentso jūroje per audrą
nuskendo vilkikų tempiamas rusų branduo
linis povandeninis laivas. Žuvo 9 rusų jūrei
viai, išgelbėtas tik vienas laivo įgulos narys. 
Povandeninis laivas buvęs išimtas iš tar
nybos 1989 metais ir tempiamas kaip lau
žas išardymui. □

Rusijos stoką apie naftos išgavimo projek
tą. ministras pabrėžė, kad Lietuva yra pasi
rengus bendradarbiauti su Rusija paren
giant aplinkos apsaugos priemones, bet, 
matydama Rusijos norą išvengti efektyvaus 
bendradarbiavimo, prašo Europos Sąjungą 
raginti Rusijos valdžią pradėti realų bendra
darbiavimą su suinteresuotomis šalimis.

Kaltinami diplomatai
Liepos mėnesio pabaigoje, pagal užsie

nio reikalų ministrą Antaną Valionį. “už 
piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ” buvo 
priversti atsistatydinti septyni Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) diplomatai: 
Konsulinio departamento direktorius Gedi
minas Šiaudvytis, Generalinio’konsulato 
Sankt Peterburge generalinis konsulas Gin
taras Ronkaitis, jo pavaduotojas Semionas 
Dančenka. Lietuvos ambasados Baltaru
sijoje patarėjas Linas Valentukavičius, an
trasis sekretorius Ričardas Ramoška ir 
Lietuvos konsulas Sovetske (Tilžėje) Sau
lius Turskis.

A. Valionio pranešime spaudai “jie visi, 
išduodami vizas turizmo firmoms, turėdavo 
asmeninės naudos". Niekur nebuvo tiesio
giai sakoma, kad pareigūnai įtarti kyšinin
kavimu, bet ...“jie esą ėmę neteisėtą atly
ginimą už tarpininkavimą turizmo firmoms 
gaunant Lietuvos vizas”.

Diplomatų apkaltinimai kilo Valstybės 
saugumo departamente (VSD). VSD dėl 
nežinomų priežasčių apkaltinimo medžiagą 
Generalinei prokuratūrai perdavė mėnesiu 
vėliau. Generalinės prokuratūros atstovas 
spaudai Vidmantas Putelis praneša, kad ap
kaltinimo medžiaga yra grąžinama VSD, 
nes tolesnis bylos ikiteisminis tyrimas yra 
VSD kompetencijoje. Be to, bylos medžiaga 
yra ... “operatyvinė ir susijusi su.konfiden
cialumu

Šiuo klausimu susidomėjęs Prezidentas

Naujas turto mokestis?
Gerokai padidėjus žemės sklypų mokes

čiui, Lietuvos gyventojų laukia dar viena 
nemaloni naujiena - kito nekilnojamojo 
turto apmokestinimas. Šiuo metu jau bai
giamas rengti Nekilnojamojo turto mokes
čio įstatymas. Jame numatyta apmokestinti 
butus, gyvenamuosius namus ir kitus pa
status.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
projekte numatyta, kad gyventojai turės 
mokėti 1-2% nekilnojamojo turto rinkos 
vertės metinį mokestį. Koks bus galutinis 
šis mokestis, spręs savivaldybės. Turto rin
kos vertę turės nustatyti valstybės įmonė 
“Registrų centras” masiniu vertinimo būdu 
- lygiai taip pat, kaip buvo įvertinta ir žemė.

Įstatyme bus numatyta ir neapmokes
tinama turto vertės suma. Ji gali siekti nuo 
100 000 iki 0.5 mln. litų. Jeigu neapmokes
tinama suma bus nustatyta 100 000 litų, 
tuomet gyventojai, turintys 150 000 litų 
vertės pastatų, kasmet mokėtų nuo 500 iki 
1 000 litų. Brangesnio turto savininkams 
teks mokėti dar daugiau. Pavyzdžiui, 0.5 
mln. litų įvertinto nekilnojamojo turto 
savininkas kasmet sumokės nuo 4 000 iki 
8 000 litų. Šis mokestis pateks į savivaldy
bių biudžetus.

Naujo mokesčio įvedimas gali būti ir 
atidėtas. Nekilnojamojo turto apmokesti
nimas būtų politiškai labai nepopuliarus

Kokio amžiaus tuokiasi?
BNS. Lietuviai skuba kurti šeimas - tiek 

moterys, tiek vyrai Lietuvoje išteka jau
nesni, nei Latvijoje ir Estijoje. Jungtinių 
Tautų Vaikų fondo UNICEF ataskaitos 
duomenimis, 2001 m. vidutinis lietuvių nuo
takų amžius buvo 24 metai, kai tuo tarpu 
Estijoje - 25.2 metų, o Latvijoje - 24.4 metų.

Vidutinis jaunikių amžius Lietuvoje 
prieš porą metų buvo 26.1 metų, Estijoje - 
27.8 metų, o Latvijoje - 26.5 metų.

Tačiau tiek lietuviai, tiek latviai ir estai 
dabar tuokiasi vėliau nei sovietmečiu - 
1989 metų duomenimis, visose Baltijos ša
lyse vestuvines sukneles vilkosi merginos, 
sulaukusios maždaug 22 metų, o vyrai sa
vo išrinktosioms vestuvinius žiedus mauda
vo sulaukę maždaug 24 metų.

Ataskaitos duomenimis, iš visų Rytų

Rolandas Paksas išreiškė susirūpinimą, kad 
įtariamo diplomatų prasižengimo tyrimas 
“pasiklydo” tarp įvairių žinybų, ir ragino 
atsakingas institucijas (t.y. Užsienio reikalų 
ministeriją, Valstybės saugumo departa
mentą ir Generalinę prokuratūrą) susitarti, 
kad ikiteisminis procesas “pajudėtųiš mir
ties taško". Susidaro įspūdis, kad visos 
minėtos organizacijos kratosi tolesnio šioje 
byloje įsivėlimo.

VSD vadovas Mečys Laurinkus aiškina, 
kad VSD Užsienio reikalų ministerijai pa
teikė nustatytus faktus, kad “tam tikri 
žmonės, VSD manymu, negali toliau dirbti 
su valstybės paslaptimis”, nes priešingu at
veju “būtų pažeistas diplomatinis sau
gumas”. VSD vadovas pabrėžė, kad jo va
dovaujama institucija niekada neteikė in
formacijos apie korupcijos ar kyšininkavi
mo atvejus. Valstybės paslapčių nuostata, 
kuria remiantis VSD pateikė medžiagą 
URM, nenumato baudžiamosios atsakomy
bės. M. Laurinkaus teigimu, "darbas su 
valstybės paslaptimis nėra teisė, o yra pri
vilegija”. Jisai pažymėjo, kad VSD netiria 
ar atsistatydinusių diplomatų veikloje gali 
būti "kitų dalykų, kurie, galbūt, užtraukia 
baudžiamąją atsakomybę ”.

Atleisti diplomatai Gediminas Šiaudvy
tis, Gintaras Ronkaitis ir Darius Ryliškis 
Vilniaus apygardos administraciniam teis
mui yra pateikę prašymą pripažinti netei
sėtais ir nepagrįstais UR ministro A Va
lionio sprendimą panaikinti jiems leidimą 

žingsnis, todėl įstatymas greičiausiai bus 
svarstomas ne anksčiau kaip po 2004 metų 
rudenį įvyksiančių Seimo rinkimų. Kai ku
rie politikai ir asmeniškai nėra suinteresuo
ti naujo mokesčio įvedimu, nes patys tu
rėtų mokėti dideles sumas už savo nekilno
jamąjį turtą.

Mokesčius už nekilnojamąjį turtą jau 
kuris laikas moka įmonės ir organizacijos. 
Kiekvienais metais bendrovės moka 1% 
mokestį nuo turimų pastatų vertės. Tačiau 
verslininkai piktinasi ydinga jų turto vertės 
nustatymo sistema, nes neatsižvelgiama į 
tai, kokioje vietoje pastatas yra. O tai labai 
lemia jo vertę. Žinoma, įvertinus pastatus 
rinkos kainomis, kai kurioms bendrovėms 
nekilnojamojo turto mokestis gali padidėti. 
Kadangi rinkos vertei įtakos turi vieta, ku
rioje pastatas yra, kai kurie gamybininkai 
bus priversti išsikelti iš didmiesčių į ato
kesnes vietas.

Šia proga prisimenama, kad kai kur 
žemės mokestis jau padidėjo keliasdešimt 
kartų. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste sodo 
sklypus turintys žmonės mokės iki 50 kar
tų didesnius žemės mokesčius. Sostinės 
gyvenamųjų sklypų savininkai mokės 
vidutiniškai 7 kartus daugiau.

Aišku, šis mokestis buvo sutiktas labai 
nepalankiai.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Europos bei buvusių sovietų respublikų 
anksčiausiai išteka uzbekės - jos šeimą 
kuria sulaukusios maždaug 21.5 metų. Ne
kantriausi šiuo atžvilgiu yra Turkmėnijos 
jaunuoliai - jie veda sulaukę maždaug 24.2 
metų.

Tuo tarpu pagal skyrybų skaičių Estija 
2001 metais pirmauja tarp 25 šalių, pra
lenkusi net Rusiją.

Statistika teigia, kad 2001 metais Esti
joje buvo užregistruotos 76.4 skyrybų 
kiekvienam šimtui santuokų. Rusijoje tais 
pačiais metais šis rodiklis sudarė 76.2, 
Lietuvoje - 69.9, Latvijoje - 62 ir Čekijoje 
-60.3.

Mažiausiai skyrybų kiekvienam šimtų 
santuokų 2001 metais buvo užfiksuota 
Tadžikistane - 7.9 ir Uzbekistane - 9.2.

dirbti “su valstybės paslaptį sudarančia 
informacija, bei nutraukti su jais diploma
to tarnybos sutartį”. Taip pat yra pateikti 
skundai Paslapčių apsaugos koordinavimo 
komisijai, kuriuose protestuojami komisijos 
sprendimai teikti UR ministrui siūlymą 
atimti iš jų privilegiją dirbti su valstybės 
paslaptimis.

Artimiausiu laiku teismą ir komisiją 
turėtų pasiekti ir kitų skandalo paliestų 
diplomatų skundai. A. Valionis buvusių 
diplomatų galimybes laimėti teisme vertina 
skeptiškai.

Lietuvos žiniasklaida praneša, kad at
sistatydinusių diplomatų turto deklaracijo
se, kuriose jie nurodo, kad turtą yra užgy
venę vien tik iš diplomatinės tarnybos, jų 
deklaruotas turtas, t.y. santaupos ir nekil
nojamas turtas, yra gerokai didesnis nei 
ministro ar aukštesnes pareigas užimančių 
ministerijos pareigūnų.

Šis diplomatų skandalas yra iškėlęs ir 
politinių audrų, pvz. Seimo liberaldemok- 
ratų frakcijos atstovai teigia pasigendu 
Užsienio reikalų ministro asmeninės at
sakomybės, nors ministras teigia pasielgęs 
visiškai teisingai.

Bandymas į skandalą įvelti ir Lietuvos 
Prezidentą nepasisekė, nes Rolandas Paksas 
pritaria A. Valionio diplomatų atleidimo iš 
pareigų veiksmams.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE Skulptorių Vincą Jomantą prisiminus
Jazminos Cininas kūryba

“Act XII: New works on paper” parodoje 
UTS galerijoje (Sydnėjuje) dalyvauja 13 
menininkų. Jų tarpe ir Jazminą Cininas iš 
nelabai tolimos Melbourne lietuvių ben
druomenės. Parodoje menininkė išstatė 13 
spalvotų linoraižių (reductionist lino- 
cuttings) viena ir ta pačia vilkolakės tema: 
“Never mistake a wolf for a fox”. Vilkolakis 
ar vilkatas yra liaudies pasakose vilku vir
tęs ar paverstas žmogus. Tad menininkė 
labai logiškai tokiam žmogui - gyvūnui 
pritaikė moterišką padermę.

Manyčiau, kad vilkolakės simboliu ji 
bando pavaizduoti nesutramdomą moterų 
norą išsivaduoti iš joms prikergtų, būk tai 
tipingų pareigų, ir siekti lygaus pripažini
mo visuomenėje. Moterų kaktos yra apriš
tos raudona bandana - revoliucinio pasi
priešinimo simboliu. Visi vilko, ar greičiau 
vilkės atvaizdai yra dvilypiai, sakyčiau 
tarpinė stadija tarp moters išmintingom, 
gudriom mėlynom akimis ir vilkės, kartais 
net bauginančios savo pražioto snukio il
gomis iltimis. Mane pasiekė brošiūrėlė, 
(žiūr. nuotr. dešinėje), kurioje yra skersai 
perpjautas vilkolakės paveikslas - kai at
veri vieną pusę matai šviesiaplaukę moterį 
ryškiomis mėlynomis akimis - kai atveri 
antrąją pusę matai vilko snukį. Geras trans
formacijos pavyzdys.

Iš aukščiau paminėtų 13 paveikslų 10 
yra mažo fonhato. Jų serijos pavadinimas 
gan intriguojantis, nes jį galima pritaikyti 
ir moterims ir vilkėms, būtent: “Išsilaikymo 
užuominos” (Survival hints). Labai įdomu, 
kad šitų kūrinių fonas yra arba vienspalvis, 
abstraktus, arba pieštas lietuviškos drobės

Atsisveikinimo pietus su kun. E. Arnašiumi
Su dideliu džiaugsmu Melbourne lie

tuviai pasitiko kun. Egidijų Arnašių, kuris 
trejus metus dvasiškai aptarnavo savo pa
rapijiečius. Su dideliu liūdesiu š. m. rug
pjūčio 3 dieną gausus būrys tautiečių susi
rinko į paskutines jo aukojamas šv. Mišias.

Šv. Mišias aukojo kun. E. Amašius, kun. 
J. Petrauskas ir Šv. Marijos Jūros Žvaigždės 
bažnyčios klebonas kun. J. Martin. Per šv. 
Mišias giedojo mišrus choras, vyrų choras, 
kanklininkai paskambino, o Birutė Kyman- 
tienė ir Rita Mačiulaitienė sugiedojo gies
mę “Graži Marija”. Parapijos Tarybos pir
mininkas Henrikas Antanaitis ir Katalikų 
Federacijos pirmininkė Rita Mačiulaitienė 
atliko skaitymus, o V. Danius, pritariant 
chorui, giedojo psalmes.

Mišių pabaigoje kun. Egidijus Amašius 
atsisveikino su savo parapijiečiais, o visi 
susirinkusieji nuoširdžiai jam padėkojo.

Didžiojoje salėje laukė paruošti stalai. 
Atsisveikinimo pietums susirinko apie 200 
tautiečių. Pavalgius pietus, su kunigu atsi

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvių Katalikų Federacijos pirm. Rita Mačiulaitienė, kun. 
Egidijus Arnašius ir Melbourno Liet Parapijos Tarybos pirm. Henrikas Antanaitis.

motyvais - tuo menininkė pabrėžia savo 
kilmę - arba aštuntame paveiksle “Sidabras 
yra labai nuodingas” (Silver is most 
poisonous) kaip tapetų dizainas prašmat
niuose interjeruose, kuris vaizdžiai papildo 
sidabro šakučių, peilių bei šaukštų sim
boliką. Na, o prie jų gulinti sidabro kulka 
skirta vilkolakei. nes tik su ja galima už
mušti vilku virtusį žmogų. Trys dideli pa
veikslai ta pačia tema, vaizduoja vilkę su 
moters maske ir be jos.

Mane nustebino Jazminos Cininas pa
sirinkta kruopšti ir puikiai apvaldyta tech
nika, spalvų bei potėpių integruotas švel
numas, subtilumas, šviesos ir šešėlių žais
mas ir moters - vilkės budrumas, tykojimas 
ir ryžtinga - nepasiduodanti pozicija.

Malonu pamatyti parodą, kurioje lan
kytojai ne tik jausminiai reaguoja į kūrinius 
bet ir protiniai. Tokia sintezė patenkina 
parodoje apsilankiusius žiūrovus.

Isolda Poželaitė - Davis AM

sveikino Parapijos Tarybos pirmininkas 
Henrikas Antanaitis, kuris pravedė visą 
atsisveikinimų eigą ir dovanų įteikimą.

H. Antanaitis savo kalboje padėkojo 
vysk. A. Vaičiui už Dievo dovaną, kad kun. 
E. Amašius atvyko į Melboumą, ir nuo vi
sų parapijiečių įteikėjam dovaną.

Melbourne Lietuvių Namų direktorius 
A. Kairaitis atsisveikindamas sakė: ’’Didelę 
garbę turiu atsisveikindamas su Jumis 
Lietuvių Klubo vardu. Esu susižavėjęs Jūsų 
pamokslais. Laimingos kelionės!”

ALB Melbourne Apylinkės Valdybos 
vardu atsisveikino Zigmas Augaitis, kuris 
sakė, kad “nieko nėra amžino. Pamilome 
Jus ir atėjo laikas atsisveikinti. Manau, kad 
ir Jūs nubrauksite ašarą mums nematant. 
Geros kelionės. Gal sugrįšite kada nors? ”

Parapijos choro vardu - E. Šidlauskas: 
“Dėkojame Jums už tokį puikų bendradar
biavimą. Su didžiausiu liūdesiu išleidžia
me Jus”.

Nukelta į 5 psL

Kartu su retrospekty
vine paroda Langwarrin, 
McClelland Galerijos ir 
skulptūrų parke (2003 m. 
liepos 6 d.) RMIT (Royal 
Melbourne Institute of 
Technology) Vinco Joman
to ir jo mokinių paroda š. 
m. liepos 21d f‘Sculpture 
at RMIT during the Vincas 
Jomantas Years 1961- 
1987’) ir Ken Scarlett pa
skaita š. m. rugpjūčio 7 d 
(A journey with Vincas 
Jomantas), pagerbtas ge
riausias Australijos skulp
torius Vincas Jomantas, 
miręs Melbourne 2001 m. 
gruodžio 19 d.

Vinco Jomanto talen
tas ir įnašas į Australijos 
kultūrą buvo pripažintas 
anksti - dar jam gyvam 
esant. 1956 m. Viktorijos 
Meno Galerijoje Vinco Jo- 
manto skulptūros sukėlė netikėtą didelį 
susidomėjimą prestižinėje 6 skulptorių 
parodoje. Jo darbai staiga prabilo meno 
mėgėjams ir kritikams, iki šiol nežinoma 
kalba. Tai nebuvo Henry Moore, tuometi
nio įtakingiausio ir dominuojančio skulpto
riaus pamėgdžiojimas arba sekimas tuolai
kinėmis meno srovėmis. Jo darbuose nesi
matė tradicinių skulptūros formų. Bet dabar 
Jomanto darbuose atsiskleidė nuostabūs sa
viti kūriniai su simbolinėmis, neįprastomis 
formomis, tobulomis proporcijomis.

Nežinome, kaip pavyko dr. G. Kazokie- 
nei Lietuvoje pristatyti Vinco Jomanto me
ną, bet, deja, atrodo, kad jis nėra žinomas 
Lietuvoje. Žinomas yra Vilius Jomantas, 
Vinco tėvas - dailininkas, litografas, scenos 
meno dekoratorius: — ,

Vinco Jomanto meniniai gabumai stip
riai pasireiškė Muenchene po karo, sto
vykloje, ruošiant tautines parodas, scenos 
pasirodymus, šventes. Jau tada labai kuk
liose sąlygose ir su kukliomis priemonėmis 
jis nuolatos piešdavo, tapydavo. Būdamas, 
labai užsispyręs, nepripažino jokių sunku
mų. Jau tada jis planavo savo meninę ateitį.

Atvykus į Australiją, sužydėjo genialus 
Jomanto menas skulptūroje, ne tapyboje. 
Kaip ir kitiems, atvykusioms į šį kraštą, jam 
reikėjo atlikti kontraktą ir pereiti per viso
kius darbus. Tačiau laisvu laiku mažame 
kambarėlyje, žiemą prie žibalinės krosnelės, 
Jomantas kūrė didelius darbus.

Jo gyvenimas pakito po 1956 m. paro
dos. Staiga jis tapo surastas. Visi jo norėjo, 
visi stebėjosi neįprastu talentu. Jis buvo 
kviečiamas dalyvauti parodose, pasiūlytas 
piešimo dėstytojo postas Royal Australian 
Institute of Technology. Vėliau ten pat jis ta
po Skulptūros Departamento direktoriumi.

Vincas Jomantas paliko milžinišką skulp
tūrų palikimą, dalyvavo 69 grupinėse paro
dose ir surengė 9 savo asmeniškas parodas. 
Jo darbai buvo paminėti 130-tyje knygų, 
žurnalų ir straipsnių. Jis buvo apdovanotas 
įvairiais prizais, dalyvavo ir buvo vienas iš 
menininkų grupės “Centre 5” (penki Aus
tralijos skulptoriai) įkūrėjų.

Jomantas sulaukė geriausių ir labai įdo
mių komentarų iš kritikų ir meno žinovų: 
McClelland Fondo direktorius Simon 
Ambrose pažymėjo parodos katalogo įvade: 
“Jomanto retrospektyvinė paroda yra 
svarbi tuo, kad ji įrodo originalų ir nepap
rastąja (Jomanto) įnašą į Australijos mo
dernios skulptūros išvystymą”.

Vincas Jomantas ŠVYTURYS m, medis.

Ken Scarlett, parodos kuratorius, pasa
kė, kad Vincą Jomantą nesužavėjo taip visų 
branginama Australijos saulė ir Australijos 
žmonių požiūris lengvai eiti per pasaulį, ir 
jis liko savame lietuviškame pagoniškame 
meno pasaulyje.

Dailininkas Adolfas Vaičaitis, rašyda
mas apie Vinco Jomanto darbus 1968 m., 
atpažino juose “čiurlionišką poetišką 
nuotaiką”.

Kada vienas iš Vmco Jomanto draugų, 
skulptorius Julius Kane rodė žymiausių aus
tralų skulptorių nuotraukas pasaulinio garso 
skulptoriui Jacques Lipshitz, tas tuoj pat 
atpažino lietuvį skulptorių, pasakydamas 
“taipmes, lietuviai, turime kažką bendra”.

Vinco Jomanto dvasinį “čiurlionišku- 
mą " pastebėjo ir įvertino retrospektyvinės 
parodos rengėjas ir McClelland Galerijos 
direktorius Robert Lindsay ir parodos 
kuratorius Ken Scarlett, kada Vinco žmona 
Laima parodė jiems iki šiol nematytą Čiur
lionio darbų knygą.

Nuo jaunystės laikų Vincą Jomantą ža
vėjo mistiškos kaukės, saulė, pasiklydę 
laivai, švyturiai, primityvi lietuviška tau
todailė, rūpintojėliai ir kryžiai, pagoniški 
ženklai, ornamentai ir formos.

V. Jomanto darbuose matosi preciziš
kumas, individualybė, tobulas darbo iš
pildymas ir užbaigimas, pažinojimas skulp
tūrinių medžiagų ir, labiausiai, matosi ypa
tingai tikslios ir tobulos proporcijos. Jis 
turėjo įgimtą ir nepaprastą proporcijų 
pajautimą ir idealų formų santykiavimą, 
kurie reiškėsi kiekviename darbe, kiekvie
noje detalėje.

Jomantas buvo galiūnas medžio skulp
tūrose ir jo darbai medyje yra nuostabūs. 
Jos dvelkia senovės lietuvių pagonių pa
likimu ir dvasia. Kiekvienoje skulptūroje 
randame kažkokį užburtą mistišką pra
nešimą ir kartu logišką tiesą - skulptūros, 
kurios vienok kalba šių dienų, XXI amžiaus 
kalba.

Jomantas pažinojo ir valdė visas skulp
tūros medžiagas, bronzą, aliuminį, polyes- 
trą, plastiką, bet labiausiai mėgo medį. Jis 
buvo genialus dirbdamas su medžiu. Medis, 
Jomanto rankose, nepraradęs prigimties, o 
tik pakeitęs toną arba tekstūrą, įgaudavo 
gyvybę.

Vincas Jomantas atsiskyrė su šiuo pa
sauliu palikdamas mylimą žmoną Laimą ir 
didžiulį meninį turtą.

Jurgis Zaikauskas

Skaityk "Mūsų Pastogę" - viską žinosi!
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Lietuva iš arti
Renkasi buvę “plechavičiukai”

1944 m. vasario 16 dieną gen. Povilas 
Plechavičius kreipėsi į Lietuvos jaunimą, 
kviesdamas stoti savanoriais į jo organi
zuojamą Rinktinę. Artėjant Raudonajai 
armijai prie Lietuvos. Rinktinė turėjo tapti 
mūsų kariuomenės užuomazga. Tikėtasi, 
kad turint savo kariuomenę, pavy ks atgauti 
prarastą nepriklausomybę - Vakarai okupa
cijos nepripažino ir deklaravo teisėtą apsi
sprendimo teisę.

Į generolo kvietimą jaunimas atsiliepė 
entuziastingai - per savaitę buvo sukom
plektuotas planuotas savanorių kontingen
tas! Rinktinės organizacija buvo unikalus 
reiškinys - ginkluotas dalinys buvo orga
nizuojamas okupuotoje valstybėje ir buvo 
nepavaldus okupantams. Deja, vokiečiai su
laužė savo įsipareigojimus ir ginklu likvi
davo Rinktinę.

Vietinės Rinktinės karių likimai įvairūs. 
Vieni žuvo kovose su Armijos Krajovos 
daliniais, kitus, kaip įkaitus, vokiečiai su
šaudė, nemažai karių pateko į vokiečių ne
laisvę ir karo pabaigos sulaukė Vokietijoje. 
Nemaža dalis karių pasklido po Vakarų pa
saulį, daug jų praėjo Sibiro golgotos kelius.

Vietinės Rinktinės Karių Sąjungos suvažiavimo, 
įvy kusio 2003 m. rugpjūčio 8 d. Kaune, 

Pareiškimas
Atgimimo laikotarpiu su kaupu išsipildė tik viena svajonė - Laisvė buvo atgauta 

netikėtai lengvai ir greitai. Visos kitos viltys žlugo. Visuomenę šiandien labiausiai 
jaudina siaubinga elementariausio teisingumo stoka, didžiulė bedarbystė ir turtinės 
diferenciacijos neteisėtas augimas. Dorus žmones piktina valdininkijos dorovinė 
degradacija, nusikalstamo pasaulio įtakos didėjimas, visų valdžios institucijų 
nesugebėjimas pažaboti korupciją, kontrabandą ir šešėlinę ekonomiką. 
Nuskurdintus tautiečius stebina valdančiųjų nenoras išaiškinti ir nubausti visų lygių 
pareigūnus, pralojusius savo tautiečių ir valstybės 3pvoginlb“sąskaita. Mus 
nepaprastai liūdina tai, kad intensyvėja idealizmo, patriotizmo ir doros sąvokos 
visuomenės gyvenime nesuvokimas, proteguojamas kosmopolitizmas ir kiti tautos 
gyvasčiai pavojingi reiškiniai.

Mes drįstame teigti, kad Ministrų kabinetas dirba nepatenkinamai. Seimo 
dauguma daugiau politikuoja nei dirba valstybės ir visuomenės gerovei, iš 
Prezidentūros sklinda daug skambių frazių, kol kas neparemtų konkrečiais rezul
tatais. Mus netenkina valstybės galvų pasakos apie nepaprastą ekonomikos augimą 
ir šviesų rytojų. Mes reikalaujame, kad visos valdžios pradėtų dirbti rezultatyviai 
ir suprastų, kad Lietuva turės ateitį tik tada, kada realiame gyvenime bus vado
vaujamasi amžių bėgyje pasiteisinusiu dėsniu - “Justitia ėst fundamentum 
regnorum”. Šiandien, deja, teisingumo užuomazgų net nematyti.

Mes raginame visuomenę tapti aktyvia politinių įvykių ir ekonominės raidos 
vertintoja, energingai reikalauti teisingumo ir savo interesų gynimo. Valdžioje būti 
teisę turi tik tie asmenys, kuriems Atgimimo laikų idealai išliko šventi iki šių dienų.

Antanas Paulavičius
Vietinės Rinktinės Karių Sąjungos pirmininkas, karys savanoris

Lietuva į ES - kai kas bus brangiau
Brangs maisto produktai

Statistikos departamento duomenimis, 
vidutinis lietuvis maisto produktams skiria 
apie 45% uždirbamų lėšų.

Anot Statistikos departamento specia
listės Reginos Deveikytės, kiek pajamų 
šeima skiria maistui, priklauso nuo pajamų 
dydžio ir produktų bei paslaugų kainų. Ji 
prognozuoja, kad jeigu maisto produktai 
ateityje brangs, o algos nedidės, maistui 
bus išleidžiama dar didesnė dalis šeimos 
biudžeto, nes “žmonės juk turės valgyti”.

Maisto produktų brangimą lems ES 
bendroji žemės ūkio politika. Pasak eko
nomisto Gitano Nausėdos, dabar ES šalyse 
kai kurių maisto produktų kainos yra 20- 
50% didesnės nei pasaulinėje rinkoje. Lie
tuva turės paklusti ES rinkos taisyklėms, 
todėl kainų lygis turėtų artėti prie euro 
zonos kainų.

Kita brangimo priežastis - ES kol kas 
nežada atsisakyti didesnių muitų impor
tuojamai produkcijai, todėl ir į naująsias ES
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Rinktinės kariai tapo pirmaisiais partiza
nais ir daug jų žuvo nelygioje kovoje su 
okupantais. Buvęs 310 bataliono vadas 
Jonas Žemaitis vėliau tapo visos Lietuvos 
partizanų vadu, generolu. Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio Prezidiumo pirmininku. 
Partizaninio karo sąlygomis jis turėjo pre
zidento įgaliojimus - buvo ketvirtuoju 
Lietuvos prezidentu.

Atkūrus nepriklausomybę, buvusieji VR 
kariai apsijungė į Vietinės Rinktinės Karių 
Sąjungą ir periodiškai renkasi į savo su
važiavimus. kurie vyksta Kaune. Karininkų 
Ramovėje. Šiuo metu Sąjungoje yra 470 
narių, kurių gretos sparčiai retėja. Suvažia
vimuose žilagalviai prisimena jaunystę, 
savo likimus, aptaria politinius įvykius, 
buities problemas ir kt.

Paskutiniame suvažiavime buvo aptar
tas pasiruošimas paminėti 60-tąsias Rink
tinės įkūrimo metines, paminklo Paneriuo
se sušaudytiems nariams statybos klausi
mas. aptarta politinė ir ekonominė situacija 
krašte, priimtas specialus pareiškimas.

Kazys Blaževičius (savanoris)
Kaunas

valstybes jau ne
bebus leidžiama 
įvežti pigesnių 
žaliavų iš trečių
jų šalių.

Augs 
paslaugų 

kainos
G.Nausėda

neatmeta galimybės, kad augs ir paslaugų 
sektoriaus kainos - jos bene daugiausia 
atsilieka nuo galiojančių Europos Sąjungos 
rinkoje. Brangs akcizinės prekės - cigare
tės, degalai ir alkoholis.

Iš Rusijos be muitų įvežamiems meta
lams, statybinėms medžiagoms bus taikomi 
net iki 40% muitai, taigi minėtos prekės 
brangs. Tačiau G.Nausėda ramina, kad pro
dukcijos brangimas vyks palengva ir rea
laus darbo užmokesčio augimas gali net 
pralenkti kainų šuolį.

Būstai brangs kasmet
Savo ruožtu kainų šuolį prognozuoja ir 

Kaip malonu...!
Literatūra

Lidijos Šimkutės ir Sigito Birgelio 
poemų rinkinys “Iš toli ir arti” yra anot “Li
teratūros ir meno” reporterės Imeldos Afedric- 
kaitės "sukomponuota kaip veidrodinis 
atspindis: abiem autoriams po lygiai pus
lapių, vienos knygos dalį nuo kitos diskretiš
kai atskiria širma — nuotraukų ir trumpų 
biografijų įdėklas. ” Reporterė taip pat supo
nuoja, kad rinkinio pavadinimas tikriausiai 
atspindi abiejų poetų gyvenamąją vietą: 
Australiją ir Lenkiją. Knyga išleista lietuvių 
ir lenkų kalba Punske.

Abu poetai yra parašę ne vieną poezijos 
rinkinį. Trumpai norėtųsi priminti jų pava
dinimus: Šimkutės “Antrasis ilgesys” (1978), 
“Prisiminimų inkarai” (1982), “Vėjas ir šak
nys” (1991), “Tylos erdvės” (1999). Birgelio 
“Tarp krantų” (1992), “Tarp durų ir dulkių” 
(1993),. “Eilėraščiai iš anapus Dievo” (1997), 
“Septynios dienos, septyneri metai” (1998), 
75 eilėraščiai (1999).

Vilniuje lietuvių-anglų kalbomis išleista 
Lidijos Šimkutės ketvirtoji dvikalbė knyga 
“Vėjo žvilgesys”, kuriai pratarmę parašė pa
sižymėjęs poetas ir 2003 m. “Poezijos pava
sario” laureatas Antanas A Jonynas.

Iš publikacijos datų aiškėja, kad abiejų 
poetų kūryba daugiausiai dabartinė, bet 
skirtumų tarp jų netrūksta, pvz. Šimkutė 
taupiai naudoja žodžius - panašiai, kaip 
dailininkai spalvas minimalistinėje tapybo
je. Tačiau jie turi kelias prasmes ir supo
nuoja tiek pat asociacijų. Betgi jos stilius 
nėra hermetiškas. O Birgelis, anot reporte
rės, "... tęsia dualistinę kaimo ir miesto, 
kaip gėrio ir blogio temą ir tik patyręs eks
tazę, nusikrato nereikalingų žodžių... ir 
prasilenkiančių prasmių balasto".

Donaldas Kajokas yra pasižymėjęs po
etas, bet jis žinomas ir kaip esė ir prozos 
rašytojas. Jo paskutinė šių žanrų rinktinė 
“Lietaus migla Lu kalne” yra, anot auto
riaus, "... eilėraščių knygų sužadintas po
reikis giliau apmąstyti kai kurias egzis
tencijos temas... ” Kajokas nagrinėja pla
čius horizontus savo kūriniuose - gamtos, 
ir erotinės gamtos trauką, sąmonės, vyro - 
moters stereotipus, tikėjimo ir intelekto 
žaidimus bei misticizmą. Jo kūryba ne 
visados lengvai įkandama, bet įdomi ir 
stimuliuojanti.

Stephan C oil i sh aw pirmoji knyga “The 
Last Girl” susilaukė palankios recenzijos 
iš “The Guardian” literatūros kritikės Julie 
Myerson. Knygos fabula vystosi Vilniuje 
tarp 1938 ir 1990 metų. Per knygos svar
biausią veikėją Steponą, kuris rašo savo bio
grafiją. autorius atveria skaitytojui to lai
kotarpio lietuvių tautos istorinius įvykius.

Marko Zingerio romano “Grojimas 
dviese” siužetas vyksta Kaune ir "aprėpia 
plačią istorinę ir geografinę erdvę. ” 

nekilnojamojo turto agentūrų ekspertai, ka
dangi Lietuvos gyvenamojo būsto rinkoje 
paklausa ir toliau lenkia pasiūlą. Artimiau
sius kelerius metus nekilnojamo turto kai
nos kasmet didės po 5-10%. Kainas didins 
ir artėjanti Lietuvos nary stė ES, dėl kurios 
didės statybinių medžiagų bei darbo jėgos 
kaštai. Dabar skolinimosi sąlygos Lietuvoje 
jau panašios į vyraujančias ES, tuo tarpu 
nekilnojamojo turto kainos yra apie tris 
kartus mažesnės, todėl kainų augimas yra 
neišvengiamas.

Nors pastaruoju metu gyvenamojo būsto 
statyba plečiasi, paklausa vis dar išlieka 
didesnė už pasiūlą. Tuo tarpu dėl pastebi
mai pagerėjusių skolinimosi sąlygų apie 
būsto įsigijimą pradeda galvoti vis daugiau 
šalies gyventojų.

Cigaretės pabrangs trigubai
Anot finansų viceministro, vienintelis 

produktas, kuris tikrai brangs - tabakas. 
Lietuva yra įsipareigojusi tabakui iki 2009

Muzika
“Palangos vasaros naktys” festivalis 

prasidėjo rugpjūčio pradžioje pajūrio ku
rorte. Jis vyks tris savaites ir "...apjungs 
kamerinės muzikos koncertus, muzikinį 
džiazo ir "house” muzikos projektąbeiLie
tuvos nacionalinio simfoninio orkestro 
koncertą su Londono miuziklų atlikėjais. ”

“Nakties serenados”-tradiciniai Sau
liaus Sodeckio vadovaujami Lietuvos ka
merinio orkestro koncertai vyks tuo pačiu 
metu Gintaro rūmuose Palangoje.

Nidoje įvyks tarptautinis pūtikų konkur
sas “Jaunimas už taikos kultūrą” ir visą 
mėnesį truksiantis trečiasis džiazo mara
tonas “ Nida 2003”

“Muzikinis rugpjūtis pajūryje” festi
valis vyks Klaipėdoje, Nidoje, Juodkrantėje, 
Palangoje bei Plungėje. Muzikinio festiva
lio programoje skambės italų operinė, sim
foninė ir kamerinė muzika. Kaip žinia, iš 
solistų jame dalyvauja ir Australijoje kon
certavęs bosas-baritonas Artūras Koz
lovskis.

Kražiuose vyko Grigališkojo choralo 
studijų savaitė “Ad Fontes” nuo rugpjūčio 
3 iki 10 dienos.

Dailė
Baroti galerijoje Klaipėdoje atsidarė pa

čių įvairiausių menų paroda “Akvariumas 
II”. Čia rasime - fotografijos, tapybos, 
skulptūrinių objektų, instaliaciją, videopro- 
jektų. Parodos rodinių įvairovė skamba in
triguojančiai. Joje dalyvauja ir užsienio 
menininkai. Betgi, ką bendro turi parodos 
eksponatai su jos pavadinimu? Pasirodo, 
kad projekto kuratorius I.Baroti pasiūlė me
nininkams "... paeksperimentuoti vandens 
tema".

Šokis
Choreografas Vytis Jankauskas su

kūrė naują premjerą “Naujojo Baltijos šo
kio” festivaliui. Šįkart publika matys duetą 
“Nuskendęs slėnis”, o jo kompozicija “Susi
taikymas” buvo parodyta šiuolaikinio šokio 
festivalyje “Global Dance” Dusseldorf 
mieste (Vokietija).

Istorinės relikvijos
Karaliaus Mindaugo raštas yra sura

šytas lotynų kalba 1255 m. spalio mėnesį. 
"Lietuvos valdovas juo dovanojo Livonijos 
ordinui (krikšto bei karūnavimo tarpinin
kui) Šėlos žemę. Jis atkeliauja iš slaptojo 
Prūsijos valstybės kultūros paveldo archy
vo, esančio Berlyne, ir laikinai pakeis paro
doje "Krikščionybė Lietuvos mene ” šio is
torinio dokumento faksimilę. Tai vienintelis 
išlikęs dokumentas, patvirtintas šio valdovo 
antspaudu. Jame nesunku įžvelgti soste 
sėdintį karūnuotą karalių, rankose laikan
tį savo valdžios simbolius — skeptrą bei 
valdžios obuolį, (orb angliškai).” Gaila, kad 
vokiečiai tik paskolina, bet nedovanoja šį 
svarbų dokumentą Lietuvai.

Isolda Poželaitė-Davis AM

m. palaipsniui didinti akcizus. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, geresnių cigare
čių pakelio mažmeninė kaina nuo 3.5-4.5 
litų pakils iki 10-12 litų.

Reikės specialistų, kils algos?
Kai kurie ekonomistai pritarė finansų 

viceministro V. Vasiliausko, bankininkų bei 
kitų specialistų prognozėms, jog kitais me
tais algų dydis išaugs 5% ir didės toliau. 
Jie tai argumentavo darbo jėgos nutekėjimu 
į užsienį. Siekdami nepalikti tuštumos, darb
daviai bus priversti didinti algas, kad spe
cialistai nekeistų darbo Lietuvoje į darbą 
užsienyje. Pasak finansų analitikų, net jei 
algos nesusilygins su užsieniečių, joms šiek 
tiek padidėjus mūsų šalies specialistai bus 
suinteresuoti likti. Nors algos kils, paslaugų 
ir produktų kainos gali proporcingai beveik 
nedidėti, nes, pakilus gyventojų pajamų ly
giui, pakils ir vartojimo lygis. Padidėjusiai pa
klausai padidinus pasiūlą kai kuriuose sekto
riuose kainos pakils tik 2-3%. “VI. Vž.”
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Lietuvių kalbos kelias 
Prof. Zigmas Zinkevičius

Tęsinys, pradžia MP Nr. 32
Pirmoji lietuviška knyga LDK teritorijoje buvo išleista praėjus bemaž pusei 

amžiaus nuo lietuviškų knygų leidimo Prūsijos karalystėje pradžios. Tai buvo 1595 
m. pasirodęs Ledesmos katekizmas, kurį į lietuvių kalbą išvertė Mikalojus Daukša 
(miręs 1613 m.). Po ketvertų metų (1599 m.) to paties vertėjo lietuviškai parengta 
išėjo J. Vujeko postilė, kurios lenkiškoje prakalboje, kreipdamasis į vis labiau prie 
lenkų kalbos pereinančią lietuvių aukštuomenę, M. Daukša parodė didelę istorinę 
nuovoką, keliais šimtmečiais aplenkusią savo laikotarpį. Jis teisingai suprato tą 
pražūtingą klaidą, kurią darė Lietuvos diduomenė paniekindama gimtąją kalbą. 
“Ne žemės derlingumu, ne drabužių skirtingumu, ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvuoja tautos, - rašė M. Daukša, - bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos 
savo kalbą... kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, 
valstybės sargas. Sunaikink ją - sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę”. Tačiau 
tokių kaip M. Daukša asmenybių, naujoviškai suvokusių kalbos ir tautos ryšį, 
anuomet lietuvių šviesuomenėje, matyt, buvo nedaug. Kituose to meto 
lietuviškuose raštuose panašių minčių nekeliama. Į lietuvių kalbą ano meto tiek 
katalikų tiek ir reformatų autoriai daugiausia žiūrėjo tik kaip į priemonę siekti 
savo religinių tikslų. —

Ir M. Daukša, ir pirmojo reformatų lietuviško katekizmo (1598 m.) LDK 
autorius Merkelis Petkevičius (miręs 1608 m.) buvo kilę iš Kėdainių krašto ir rašė 
“vidurietiška” lietuvių kalba, nors jų knygos ir buvo išspausdintos Vilniuje.

Blaivus M. Daukšos balsas anuomet nepajėgė sulaikyti privilegijuotojo luomo 
perėjimo prie lenkų kalbos. Ilgainiui daugelis bajorų visai pamiršo savo protėvių 
kalbą. Lietuvių kalba jiems tapo svetima, žemesnė kalba, kurią vartojo tik jų 
niekinama liaudis. Toks požiūris lėmė visos aukštuomenės bei plačiųjų bajorijos 
masių visišką atkritimą nuo tautos kamieno, ypač XIX a. pabaigoje prasidėjus iš 
liaudies kilusios naujosios lietuvių šviesuomenės sukeltam tautinio išsivada
vimo sąjūdžiui.

Taigi ilgainiui Lietuva neteko savo tautinės bajorijos. Jai liko tik liaudies 
išsaugota lietuviškoji kultūra Lietuvos-Lenkijos valstybei. Viešai naikinama ir 
persekiojama lietuvių kalba vis labiau traukėsi, likdama bemaž tik beraščių, 
baudžiauninkų lūpose. Mokykloje kiek prasilavinęs prastuolio vaikas dėl kalbos 
anuomet imdavo gėdytis savo tėvų. Ir visa tai vyko jau XIX a., kada Europos 
mokslo centruose žymiausieji rusų, vokiečių ir kitų tautų lingvistai ta pačia lietuvių 
kalba žavėjosi kaip geriausiai iš visų gyvųjų kalbų išlaikiusia senosios 
indoeuropiečių prokalbės garsus ir formas.

(Rinktiniai straipsniai, Vilnius, 2002)

Reikšmingas dr. G.Kazokienės įnašas

Iš kairės: LR Garbės konsule Adelaidėje Janina Vaboiienė, prof. Ron Adams, dr. 
Genovaitė Kazokienė, Vytautas Opulskis ir Gražina Pranauskienė.

Atsisveikinimo pietūs...
Atkelta iš 3 psL

Skautų ir “Dainos Sambūrio” vardu - 
Danutė Lynikienė: ’’Labai gaila, kad išvyks
tate. Lietuvos ąžuolai žaliuos ir Jūs turite 
toliau žaliuoti. Atsisveikinimo pietus 
paruošė skautai. Laimingos kelionės!”

Pensininkų vardu - A Tomkins:. “Mažai 
vestuvių, krikštynų, o vis tos laidotuvės. La
bai dėkojame už gražius pamokslus ir kad 
visada apsilankydavote į pensininkų su
sirinkimą. Taip sunku mumsskirtis su Jumis. 
Dėkojame už viską”. Ji dovanojo bumeran
gą, kad kunigas kada nors sugrįžtų.

MLSM Draugijos vardu - J. Žalkaus- 
kienė: ’’Labai apgailestaujame ir nepaste
bėjome, kaip greitai tas laikas prabėgo. 
Dėkojame už keliones pas visų apleistus 
ligonius. Su tokiu geru jausmu prisiminsime 
Jus ir labai gaila, kad išvykstate ”.

Atsisveikindamas parapijos klebonas 
kun. J. Martin sakė: “Ačiū už draugystę, 
gražų sugyvenimą. Aš pavydžiu bažnytinio 
jūsų choro. Linkiu viso geriausio Jūsų gy
venime ”.

MLKM D-jos pirmininkė Halina Stat
kuvienė: “Brangus kun. Egidijau, palikęs 
gimtą žemę atvykote pas mus. Be lietuvio 
kunigo ištirptų mūsų gyvenimas. Jūsų au
kojamos šv. Mišios ir Jūsų pamokslai visa
da liks mūsų širdyse. Pripratome, pamilome 
ir šiandien taip sunku skirtis su Jumis. Pri
siminkite mus ir nuvežkite linkėjimų Lie
tuvai nuo mūsų, Australijos lietuvių. ”

Iš Adelaidės buvo pakviestas kun. J. 
Petraitis, bet jis negalėjo atvykti ir atsiuntė 
atsisveikinimo žodžius.

Kun. Egidijus Amašius atsisveikindamas 
sakė: “Iš visos širdies dėkoju Henrikui Anta
naičiui, kad pasiūlėte man atvažiuoti čia ir 
sudarėte sąlygas studijuoti teologiją uni
versitete. Dėkoju Parapijos Tarybai už tokį 

gražų bendradarbiavimą. Ačiū bažnytiniam 
chorui, kurie taip gražiai gieda, vadovau
jant Zitai Prašmutaitei ir Ritai Mačiulaitie- 
nei.Daug gražių prisiminimų parsivešiu iš 
skautų, jie nuostabūs...

Atvažiavo mane aplankyti mama, brolis 
ir sūnėnas. Rasos Statkuvienės paslaugomis 
priėmė mano sūnėną į tokią gerą katalikišką 
gimnaziją. Mama sakė, kad tokių gerų žmo
nių neteko sutikti Lietuvoje. Ačiū už visą 
meilę, kurią parodėte mano mamai, broliui 
ir sūnėnui.

ALKE Federacija labai rūpinosi 
manimi. Ačiū jums.

Dėkoju kun. J. Martin už draugystę ir 
nuoširdumą.

V. Jablonskienė niekada neatsisakydavo 
kalbėti rožinį per laidotuves ar kitomis 
progomis. Nuoširdus ačiū.

Dėkoju Lietuvių Namams. Čia jaučiausi 
kaip savo šeimoje.

Dėkoju dr. A. Butkutei, kuri niekada ne
atsisakė ir nesigailėjo laiko mane nuvežti, 
kur man reikėjo vykti. Taip pat R. Baltutytei 
už anglų kalbos pamokas.

Nepaprastas ačiū Andriui ir Vidai Vai
tiekūnams už dvasios šilumą, meilę, nuo
širdumą, kurį patyriau Jūsų namuose.

Iš giliausios širdies dėkoju Jums už vis
ką. Kiek daug sunkių išgyvenimų teko 
išgirsti iš jūsų praeities istorijos. Nepa
prasta gyvenimo patirtis. Kiek daug turėsiu 
ką papasakoti apie Australijos lietuvius, 
ypač Melbourne parapijiečius”.

Visi atsistoję sudainavo kun. Egidijui 
Amašiui “Valio, valio”, o kunigas atsilygin
damas padainavo Sibiro dainą "Nemunais 
į laisvę” (žodžiai A Cibulskio, muzika E. 
Amašiaus), akompanavo Rita Mačiulai- 
tienė.

Aldona Vyšniauskienė

(Tęsinys, pradžia Nr. 29)
Rugpjūčio antroje pusėje Adelaidės Lie

tuvių Namuose įvyko dr. Genovaitės Kazo- 
kienės knygos “Lithuanian Artists in 
Australia 1950-1990” pristatymas. Leidinio 
popietės organizatorius Vytautas Opulskis 
įdėjo daug laiko ir pastangų ruošdamas kny
goje minėtų autorių meno parodą. Susirinkę 
tautiečiai smalsiai apžiūrinėjo Alfonso Bud
rio, Antano Rukšlelės, Stasio Neliubšio, 
Leono Žygo, Aurimo Dumčiaus, Ievos Po
cienės, Rimo Daugalio, Vytauto Opulsio, 
Boriso Boijero, Vaclovo Rydlinsko, Janinos 
Maželienės ir Vytauto Vosyliaus eksponatus.

Po skanių skautų virtų pietų choro “Li
tuania” administratorius V. Opulskis pakvie
tė Europos-Australijos Instituto direktorių 
ir knygos leidėją prof. Ron Adams, dr. Ge
novaitę Kazokienę ir knygos išleidimo.ini
ciatorę Gražiną Pranauskienę prie Lietuvos 
vėliavėle papuošto garbės stalo. Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirm. Jūratė Grigonytė 
pasveikino svečius ir gausiai susirinkusius 
tautiečius, pasidžiaugdama reikšmingu moks
linio pobūdžio leidiniu anglų kalba.

Pirmiausiai žodis buvo suteiktas prof. 
Adams, kuris apibūdino dr. Kazokienės 
indėlį į lietuvių ir Australijos bendruomenę. 
Jo žodžiais tariant, bendravimas su Geno
vaite jam labai daug davė, ypač padedant 
įsigilinti į lietuvių menininkų kūrybos ypa
tumus. Profesorius prisipažino, kad po dvie
jų apsilankymų Lietuvoje 2002 ir 2003 me
tais, pamilęs šį kraštą už jo grožį ir žmonių 
nuoširdumą.

Šio straipsnelio autorė pažymėjo dr. Ge
novaitės Kazokienės studijos svarbą, kuri 
gimė iš meilės ir pareigos tėvynei. Tėvynės 
ilgesys ir “pritapimas” svetimame krašte 
subrandino dr. Kazokienės išnagrinėtų me
nininkų asmenybes, ko pasėkoje gimė reikš
mingas kūrybinis palikimas ateities kartoms.

Dr. Kazokienė, apibūdindama šešerių 
metų mokslinę studiją, plačiau apsistojo ties 
adelaidiškiais. Autorė palietė neįkainuojamą 

Sėkminga kultūrinė popietė
Choro “Daina” š.m. rugpjūčio 17 dieną suruošta dainų popietė susilaukė ypatingos 

paramos iš visuomenės ne tik gausiu apsilankymu, bet ir aukomis.
Choristai su energinga dirigente Birute Aleknaite džiaugėsi, kad šiuo bendruomenės 

įvertinimu jie nėra vieni lietuviškos veiklos dirvonuose.
Choro administracija labai vertina bet kokią auką - mažą ar didesnę. Neskaitant bilietų, 

chorą savo aukomis parėmė: $50 - Angelė Montvidienė; po $20 - Ona Grosienė, Ramona 
ir Ramutis Zakarevičiai, Valė Stanevičienė; po $ 10 - Salomėja Grybienė, A Virgeningienė; 
po $5 - Alfonsas Mikalauskas Turtingai loterijai vertingus fantus aukojo: Ona Grosienė, 
Cecilija Protienė, Nijolė Venclovienė ir Betina Kapočienė.

Jūsų parodytas nuoširdumas pakelia nuotaiką ir norą ruoštis ateities įsipareigojimams 
Lietuvių Bendruomenėje ir už jos ribų garsinant lietuvišką dainą. Didžiuojamės ir mūsų 
choristais australais - Megan Dunn, Kay Summers, Audrey Gatehause, David Fraser ir 
Steven Kryžius, kurie lietuviškai dainuoja su mumis. Ne kiekviena tautybė gali pasidžiaugti 
savo kultūra, kuria domisi australai ir remia ją.

Choro “Daina” Valdyba

dailininkų Antano Rukšlelės, Leono Žygo, 
Stasio Neliubšio, karikatūristo Boriso Bor- 
jero, skulptorės Ievos Pocienės, dailininko, 
skulptoriaus ir keramiko Aurimo Dumčiaus 
ir daugelio kitų įnašą į lietuvių meną. Iškil
mingos dalies pabaigoje choro “Lituania” 
administratoriui bei popietės rengėjui Vytau
tui Opulskiui ir LR Garbės konsulei Adelai
dėje Janinai Vabolienci buvo įteikia “Lithuan
ian Artists in Australia 1950-1990” studija.

Po iškilmingos dalies apie šimtinei žiū
rovų koncertavo lietuvių choras “Lituania”. 
Choro vadovas ir dirigentas Jonas Pocius, 
būdamas puikus pianistas, vienu metu su
gebėjo ir skambinti, ir diriguoti daininin
kams. Išretėjusiose choro gretose trūko bal
sų stiprumo ir lygsvaros, bet viską atpirko 
gražūs dinaminiai niuansai ir dainavimas 
iš visos širdies. Prof. Adams, nors ir ne pir
mą kartą matęs gintaro dirbinius, žavėjosi 
stambiais chorisčių karoliais ir sagėmis. *

Visos popietės metu dr. Genovaitė Ka
zokienė pasirašinėjo knygas. Po koncerto 
publika buvo pakviesta bendram padaina- 
vimui, kurių intarpuose V. Opulskis skaitė 
humoreskas. “Lituania” choristės svečius 
vaišino pačių iškeptais pyragais, už kuriuos 
joms tariame didelį ačiū.

Belieka nuoširdžiai padėkoti Vytautui 
Opulskiui už popietės suorganizavimą, sve
čių pasitikimą ir pamaitinimą, Janinai Vhbo- 
lienei už nuoširdų svečių priėmimą ir vaiši
nimą, Genovaitei Vasiliauskienei už vyną ir 
šampaną, Klaudijai Vanagienei už knygų 
pardavinėjima, bibliotekos vedėjai Renatai 
(Janonienei ir bibliotekininkei Marytei Neve- 
rauskienei už knygos priėmimą į biblioteką.

Tie, kurie nedalyvavo pristatyme, galės 
įsigyti dr. Genovaitės Kazokienės pasirašytą 
leidinį Adelaidės Lietuvių Namų biblio
tekoje arba Katalikų Centre pas Augustiną 
Kubilių. Visas pelnas eis iš Lietuvos į Vikto
rijos Universitetą atvyksiančių mokytis stu
dentu stipendijoms.

Gražina Pranauskienė
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SPORTAS
V. Alekna - pasaulio čempionas

Rugpjūčio 26 dienos vėlai vakare pres
tižiniame Paryžiaus “Stade de France” sta
dione pirmą kartą skambėjo Lietuvos him
nas. 31 metų 2000 m. Sydnėjaus Olimpinių 
Žaidynių nugalėtojas disko metikas Virgi
lijus Alekna pirmą kartą per savo kaijerą 
Paryžiuje iškovojo Pasaulio lengvosios at
letikos pirmenybių aukso medalį.

Finalo serijoje pademonstravęs pavy
dėtiną šaltakraujiškumą ir ryžtą. Virgilijus 
pirmuoju bandymu numetė diską 69 m 69 
cm ir aplenkė savo artimiausius varžovus. 
Šis rezultatas ir buvo lemtingas.

“Esu laimingas, kad nudžiuginau Lie
tuvos sporto gerbėjus. Man jų palaikymas 
buvo labai svarbus", - po varžybų sakė Vir
gilijus Alekna.

Sidabro medalis atiteko Europos čem
pionui vengrui Robert’ui Fazekaš. kurio 
diskas nuskriejo 69 m 1 cm. Trečioje vietoje 
- baltarusis Vasilij Kaptiuch. Jo rezultatas 
-66 m 51 cm.

“Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Virgilijus 
šiuo metu tikrai pajėgiausias pasaulyje ”, - 
sakė varžybas stebėjęs keturių olimpiadų 
dalyvis, žinomas disko metikas Vaclovas 
Kidykas. “Didelė jėga ir tiksli technika - 
mūsų pasaulio čempionui tai pavyko sude
rinti geriau nei jo konkurentams. Man im
ponuoja Virgilijaus požiūris į sportą: Jis 
savarankiškai daug domisi pasirinkta 
lengvosios atletikos šaka - skaito, kaupia 
informaciją, analizuoja ją”

V.Kidykas su kolegomis “Stade de 
France” tribūnoje tapo iškalbingos situacijos 
liudininkais. Kai V. Alekna pirmuoju meti
mu nokautavo varžovus, palaikyti penkis
kart pasaulio čempiono Lars Rydcl susirin
kę Vokietijos sporto aistruoliai, švieslen- 
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Pasaulio čempionas Virgilijus Alekna.

Padėka
Mano mylimai žmonai Sofijai atsiskyrus su šiuo pasauliu, dėkoju kun. Mietek 

Markowicz už gedulingas mišias; visiems, kurie atėjo Ją palydėti į amžiną poilsį ir 
pareiškė užuojautą žodžiu, kortelėmis ir spaudoje. Ačiū už nuoširdžius ir jautrius 
atsisveikinimo žodžius Canberros Liet. Bendruomenės Sąjungos Valdybos narei 
Sigitai Gailiūnaitei, taip pat geelongiškiui Juozui Gailiui už atsisveikinimo žodžius 
bažnyčioje ir nekrologą spaudoje. Dėkoju už gražias gėles, kurios puošė karstą, ir 
atsiųstas į namus. Ačiū visiems už moralinę paguodą man ir šeimai.

Liudas Budzinauskas ir šeima

tėję pamatę rezultatą, net pašoko iš savo kė
džių ir, po kelių akimirkų atsisukę į lietu
vius, pagarbiai nukėlė prieš juos kepures...

Prasidėjus varžyboms, Virgilijus Alekna 
jau pirmuoju metimu pribloškė savo varžo
vus. Jo mestas diskas nusileido arti 70 m 
atžymos. Teisėjai užfiksavo geriausią šio 
sezono rezultatą - 69 m 69 cm. Garsusis L. 
Rydel buvo ketvirtoje vietoje - 66 m 28 cm.

“Istorinis momentas — pirmas aukso 
medalis Lietuvos lengvosios atletikos is
torijoje. Labai malonu būti šių metų čem
pionu. Geras jausmas. Kaip visada, kai 
laimi ”, - po varžybų sakė Virgilijus.

Per savo karjerą Virgilijus Alekna du
kart- 1997 ir 2001 metais - yra tapęs pasau
lio vicečempionu, o pernai Europos pirme
nybėse iškovojo sidabro medalį. 1998 m. 
Europos čempionate jis iškovojo bronzos 
apdovanojimą. Asmeninis V. Aleknos re
kordas yra 73 m 88 cm.

Pasaulio lengvosios atletikos pirmeny
bių čempionu tapusiam disko metikui V Alek
nai Vyriausybė posėdyje nutarė skirti 80 000

Aukos chorui “Daina”
Amžinos atminties choristės Aldonas Simanavičiūtės-Stasiūnai- 

tienės laidotuvių metu (2003 rugpjūčio 27) šeimos pageidavimu laidotuvių dalyviai 
vietoje gėlių aukojo Sydnėjaus chorui “Daina”:

Po $100 - Veronika Simanavičienė, Regina Šatkauskienė.
Po $50 - A. V. Kapočiui, V. Burokas, Burokų šeima, K. Grigas, V. Stanevičienė, D. 

Svaldenienė, N. A. Bučinskai, Ona Grosienė, A D. Šepokai ir V. J, Šliteriai.
$40 - J. J. Skuodai.
$25-VG. Bakaičiai
Po $20 - L.A. Kramiliai, S. Grybienė, G. Grybaitė, K. Ridikienė, B. Ropienė, J.A 

Šidlauskai, G.S. Dryžai, S. Norvilaitis, VL. Gaidžioniai, AO. Kapočiai, N. Jurkšaitis, N. 
Chan, M. Kavaliauskienė, J. Zinkus, K.D. Ankai, P.Z. Andriukaičiai, Bronė ir Bany 
Allen, Marie ir Mark Taylor, I. Daniškevičienė, C. Pašakamis, LR. Kalėdos, I.E. Vailokai, 
J.J. Dambrauskai, Vilija Bumeikytė, Jolita Bumeikytė, A.R. Migai, K.L. Protai ir K.N. 
Stašioniai.

Po $10 - Elena Gumauskienė (Lietuva), A. Pauliukonienė, Zita Vičiulis, A Mara- 
šinskienė, J, Šarkis, R. Bukis, J.J. Barila, V. Binkis, D.A. Fraser, N. Liutikas,

Po $5 - G. Kazokienė, J. Gudaitis.
Nuoširdžiai įvertiname ir dėkojame už nevystančias gėles a.a. Aldonai Stasiūnaitienei.

Onutė Kapočienė
Choro “Daina” iždininkė

litų premiją. Dar 20 000 litų skirta sportinin
ko masažuotojui. Už pergalę V. Aleknai 
atiteks ir 60 000 JAV dolerių premija, kuri 
skiriama kiekvienam pasaulio čempionui.

Rugpjūčio 28 d. LR Prezidentas Rolan
das Paksas pasirašė dekretą, kuriuo apdo
vanojo disko metiką Virgilijų Alekną DLK 
Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi.

DELFI, “K.d.”

Nationwide SBS fm Radio Frequencies 
Lithuanian every Tuesday at 5 pm
Adelaide 106.3
Brisbane 93.3
Canberra 105.5
Darwin 100.9
Hobart 105.7
Melbourne 93.1
Peth 96.9
Sydney 97.7

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13
Net ir antrai savaitei baigiantis, duonelė 

nesudžiūdavo ir likdavo skani. Įnamė už 
visa tai jautėsi dėkinga.

Tuo tarpu Dainelė pradėjo vaikščioti, 
lipo, kur tik pasiekdavo, kliuvo už baldų, 
griuvo... Kai Aldona dirbo virtuvėj, vaikus 
pasiimdavo su savimi. O kai reikėdavo 
šveisti grindis ar lauke skalbti baltinius, 
vaikus turėjo palikti kambaryje. Tuomet 
ištikdavo visokių negandų. Kartą ji šveitė 
virtuvės grindis, o vaikai ilsėjosi kambary
je. Dainelė miegojo lopšelyje. Staiga pasi
girdo klyksmas. Aldona puolė prie durų ir 
išvertė vandens kibirą. Neatsigręžusi užbė
go laiptais pas vaikus. Dainelė spurdėjo ant 
žemės ir šaukė net pamėlynavusi. Lopšelio 
šonas buvo neužkeltas, mergytė perlipo į 
motinos lovą, o iš jos stačia galva nukrito 
žemėn. Išsigandęs Linukas stovėjo šalia ir 
verkė. Kai motina abu nuramino ir grįžo į 
virtuvę, išpiltas vanduo baigė susigerti į 
grindis. Šeimininkė pyko. Aldona jautėsi 
kalta.

Dailus ir gyvas Katrynos sūnelis, aplink 
nesant kitų vaikų, visas dienas praleisdavo 
žaisdamas vienas ar sekiodamas motiną. 
Atvažiavus Vargalams, berniukas ėmė ne
drąsiai kalbinti Linuką. Šis nesuprasdamas 
kalbos ar iš viso nespėjęs atsigauti po visų 
permainų, slėpdavosi už motinos nugaros. 
Bet pamažu vaikai susipažino ir, nors ir be 
žodžių, drauge ėmė žaisti. Žinoma, šeimi
ninkės sūnus, būdamas vyresnis ir savo 
namuose, vadovavo ir nurodinėjo, o Linukas 
klausė ir sekė. Kai kartais nepaklausydavo 
ar tiesiog nesuprasdavo, kildavo net muš
tynės. Rudi ir jo motina pykdavo. Katryna
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net aiškino, kad Linukas protiškai atsilikęs. 
Kai kartą užėjusi viešnia ir stebėdama ber
niukų žaidimą paklausė, ar tas vaikas dar 
nekalba, Katryna papurtė galvą, patraukė 
pečiais ir pirštu pabaksnojo sau į smilkinį.

- Vargšelis, - apgailėjo viešnia.
- Jis puikiausiai kalba, bet lietuviškai, - 

neiškentė nuošaliai stovėjusi Aldona.
Katryna vėl patraukė pečiais, bet nieko 

neatsakė.
Kartą per savaitę Aldona eidavo į paštą 

Winzeryje. Kartais Katryna ją siųsdavo ko 
nors parnešti iš karautuvės. Kai būdavo 
gražus oras, Aldona su vaikais eidama 
šnekėjosi, dairėsi, sustodavo pailsėti ant 
pakelės suolo, džiaugėsi, kad visi kartu ore. 
Bet užėjus blogam orui, vaikus tekdavo 
palikti namie šeimininkės globai. Tada 
Aldona beveik tekina bėgdavo į miestelį ir 
atgal. Kai prireikė keliauti į Deggendorfą. 
esantį už 25 kilometrų, sutarė vaikus palikti 
pas Daną.

Apylinkėj apgyvendintiems buvo duoti 
kuponai pirkti medžiagai, mezgimo siūlams 
ir ypač vaikų drabužėliams. Aprangos jau 
labai trūko, nes vaikai baigė išaugti viską, 
ką turėjo. Winzerio krautuvėje drabužių ne
buvo, o su vaikais pėsčiomis nueiti į 
Osterhofeną kitą didesnį miestelį, buvo per 
toli. Nugabenusi abu vaikus pas Daną, 
Aldona traukiniu išvažiavo į Deggendorfą. 
Išlipusi šiame nepažįstamame mieste nuste
bo, kad krautuvių langai tebebuvo pa
traukliai papuošti ir už kuponus parduoda
mų prekių netrūko. Aldona nupirko abiem 
vaikams žieminius paltus: Linukui praktišką 
tamsiai rudą, o Dainelei ružavą su balto 
kailiuko apvadais, kapišonu ir mova. Be to, 
įsigijo kilogramą vilnonių siūlų ir tris met

rus medžiagos sau, nors siūti nemokėjo. 
Nuo pat karo pradžios nebuvo patyrusi to
kio malonumo vaikščioti po parduotuves, 
rinktis ir pirkti!

Netrukus prasidėjo tikras ruduo. Medžiai 
stovėjo pliki. Dienos trumpėjo, oras atšalo. 
Daug lijo. Virtuvėj krosnis kūrenosi visą 
dieną. Miegamųjų nešildė. Seserys aiškino, 
kad šaltame kambaryje sveikiau miegoti, 
ypač po storais patalais. Aldona stengėsi 
įrodyti, kad jos kambaryje reikia kūrenti 
krosnelę, nes vaikų kiaurą dieną neišlaikysi 
lovoje. Katryna sakėsi neturinti nei atlie
kamų malkų, nei už korteles gaunamų ak
mens anglių briketų. Jei Aldona nori šildyti 
savo miegamąjį, turi kreiptis į seniūną ir iš 
jo gauti akmens anglių. Paaiškėjo, kad jau 
seniau galėjo šitai padaryti. Kai kitąkartą 
buvo dalijamos anglys, Aldona parsitempė 
pilną ūkinį vežimėlį reikalingo kuro.

Atvažiavusi į Loh vienkiemį, Aldona 
tuoj parašė laišką Vytautui ir broliui Al
giui. Taip pat trumpą laiškelį su savo nauju 
adresu išsiuntė Julijai į Vieną, prašydama 
nenustoti pas Lygeikius teirautis kokios 
nors žinios iš tėvų. Po pusantros savaitės 
atėjo laiškas iš Vytauto, o dar po kelių dienų 
- iš Algio. Tik iš tėvų nesulaukė jokios ži
nios. Dabar Aldona Vytautui rašė kiekvie
ną dieną nors laišką išsiųsdavo tik kartą 
per savaitę. Kad ir kaip per dieną pavarg
davo, vakare, sulanksčiusi ir į dėžę padė
jusi mezginį ar siuvinį, palinkėjusi šei
mininkėms labos nakties ir užlipusi į savo 
kambarį, negalėjo eiti gulti neparašiusi 
vyrui. Laiškuose pacituodavo Linuko rim
tus ir dažnai nevaikiškus posakius, pirmuo
sius Dainelės žodžius, papasakodavo apie 
savo namų ruošos nesėkmes, keliais trum
pais sakiniais išsakydavo kasdien vis stip
rėjantį ilgesį jam. Stengdavosi rašyti kuo 
smulkesnėmis raidelėmis, kad visos savai
tės laiškai tilptų į. vieną voką. Vytautas atsa

kydavo trumpai. Ir normaliai jam sunku 
buvo parašyti laišką dabar turbūt ir sąlygų 
neturėjo. Tačiau Aldona žinojo, kad bent 
trumpa žinutė iš jo ateis. Vis dėlto nesijau
dinti dėl jo negalėjo. Kai laiško ilgiau ne
sulaukdavo, baimė užgoždavo visas mintis 
ir rūpesčius, nepalikdavo nei dieną nei 
naktį. Negalėjo to rodyti vaikams, nė kalbė
ti apie tai su šeimininkėmis ar kitomis nau
jomis pažįstamomis. Visi čia su tokia baime 
kasdien gyveno, bet vengė apie ją kalbėti. 
Kiekvienas slėpė savo skausmą. Vyrai buvo 
kare, o moterų, vaikų, senių ir invalidų gy
venimas turėjo tekėti savo vaga.

Už nieką Aldona nebūtų atsisakiusi sa
vaitgalio kelionės į Winzerio paštą. Tačiau 
artėjant žiemai, prasidėjus lietums, vos be- 
išbrendamais keliais tapo neįmanoma ves
tis ir vaikus, reikėjo juos palikti namuose.

Vieną apsiniaukusią pilką dieną kai ant 
vieškelio telkšnojo balos, Aldona paguldė 
Dainelę pokaičio, apvilko Linuką nauju pal
tuku ir paliko žaisti kieme su Katrynos sū
neliu, o pati nuskubėjo į Winzerį. Grįžusi 
vaikus rado su Katryna virtuvėj. Linukas 
sėdėjo suvyniotas į didelę skarą ašarojo ir 
visas drebėjo.

- Tai kvailas vaikas, - pyko Katryna, - 
negali vienas pabūti nė minutės. Įkrito į 
tvenkinį. Laimė, kad Rudi buvo čia pat.

Aldona, netarusi nė žodžio, pripuolė prie 
sūnelio, pakėlė jį nuo suolo ir nusinešė į 
viršų. Nuraminusi glamonėmis ir meiliais 
žodžiais, apvilko naktiniais marškiniais, ant 
jų dar užmovė šiltą megztinį ir paguldė į 
patalus. Tada ėmė atsargiai klausinėti, kas 
įvyko.

- Jis mane smarkiai pastūmė, buvo labai 
slidu, ir aš negalėjau, negalėjau... - stengėsi 
aiškinti berniukas.

Kai vėliau Aldona nuėjo į virtuvę paimti 
Linuko drabužių, Rudi buvo išėjęs.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Melbourne Lietuvių Klubo ateities galimybių
> apklausos daviniai

Melbourne Lietuvių Klubo Vildyba, norėdama susidaryti nuomonę apie tolimesnę Klubo 
ateitį pravedė apklausinėjimą įvairaus amžiaus melboumiškių tarpe. Kreipėmis ne vien 
tik į Klubo narius, bet ir į platesnę Melbourne lietuvių bendruomenę, įskaitant antrąją ir 
trečiąją kartas. Nebuvo įmanoma tiksliai patikrinti visus adresus. Todėl iš 500 išsiųstų 
lapų, tik 458 adresatai gavo apklausinėjimo lapus. Iš jų 191 asmenys (42%) pareiškė savo 
nuomonę.
Atsakymai buvo gauti iš įvairaus amžiaus asmenų:

Amžiaus grupė Asmenų skaičius grupėje %
15-30 40 30%
30-45 46 24%
45-65 71 37%
virš 65 34 18%
Viso 191 100%
Nors mažiau negu pusė asmenų, į kuriuos kreipėmės, pareiškė savo nuomonę, tačiau 

Valdybą maloniai nustebino Jaunųjų kartų“ rodomas entuziazmas ir pasiryžimas išlaikyti 
Lietuvių Klubą. Apie 40 iš jų sutinka tapti kandidatais į Valdybą. Dar didesnis skaičius 
pareiškė norą prisidėti prie įvairių Valdybos darbų. Atrodo, kad šie asmenys gali būti 
mūsų Klubo „pirmosios pavasario kregždės“ ir, laikui bėgant, kartų pasikeitimas turėtų 
įvykti be didesnių problemų.

Valdyba bandys visus, norinčius prisidėti prie mūsų darbų vienokiu ar kitokiu būdu, 
įtraukti į Klubo veiklą, sudarant taip vadinamus „techniškus sub-komitetus“. Mūsų jaunimo 
tarpe yra daug talentingų asmenų. Tų komitetų uždaviniai būtų surasti atsakymus į daugelį 
problemų, kurias dabartinė Klubo Valdyba neturi galimybių išspręsti. Susidarius aktyvaus 
jaunimo branduoliui, yra galimybių, kad Jaunimas pritrauks jaunimą“, suradus jiems 
visiems suprantamus bendrus tikslus. Dabar, gaila, dar to nėra. Taip vadinamas „generation 
gap“ yra dar gan stiprus. Ta problema turės būti išpręsta labai artimoje ateityje.

Čia yra paskelbta vien tik santrauka visų davinių. Pilnas raportas yra iškabintas Klubo 
skelbimų lentoje. Taip pat galite visus davinius gauti kreipdamiesi į bet kurį Valdybos 
narį.

Valdyba yra dėkinga p. Vytautui Dideliui už jo atliktą statistinę apklausos davinių 
analizę, p. Nijolei Kairaitienei už apklausų išsiuntimą ir p. \ytui Levickiui už anketų 
siuntas elektroniniu paštu (e-mail).

Algis Kairaitis, Klubo Valdybos pirmininkas

KLAUSIMAI ATSAKYMAI
TAIP NE NEPAREIŠKĖ 

NUOMONĖS
1. Ar yra reikalas išlaikyti M.L.K. 

dabar ir ateityje?
a) skaičius
b) procentas

•

181
95%

10
5%

2. Ar esate apsimokėję šių metų 
M.L.K. nario mokestį?

a) skaičius
b) procentas

95 
50%

83 
43% 7%

3. Ar norėtumėt tapti M.L.K.nariu? 
a) skaičius 61 17

4. Ar MJL.K. randasi patogioje 
vietoje?

a) skaičius
b) procentas

178
• 93%

2 
1% 6%

5. Ar norėtumėte, kad M.L.K. būtų 
perkeltas kur nors kitur?

a) skaičius
b) procentas

5 
3%

156 
82% 15%

6. Ar MJL.K. turėtų būti atidarytas 
kiekvieną savaitgalį?

a) skaičius
b) procentas

152- 
80%

18
9% 11%

7. Ar M.L.K. turėtų būti uždarytas 
savaitgaliais ir atidarytas tik 

ypatingoms progoms esant?
a) skaičius
b) procentas

15 
8%

148 
78% 14%

8. Ar sutinkate prisidėti prie įvairių 
M.L.K. išlaikymo darbų?

a) skaičius
b) procentas

77 
40%

100
52% 8%

In memoriam

Mano gimnazijos draugei, “aušrokei”

Vidai Bražėnaitei-Vaitiekūnienei
mirus, gilią užuojautą reiškiu vaikams Marytei, Andriui, Juozui, Algiui ir 
draugams.

Genovaitė Kazokienė

‘Mūsų Pastogei” aukoju $100.

Vidos Vaitiekūnienės
atminimui pagerbti aukoju “Mūsų Pastogei” $100.

D.Vildovas

' A'ir’A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Marytei, sūnums Juozui, Andriui ir Algiuį 
sesutei Nijolei, jų šeimoms ir artimiesiems.

Pajauta, Gediminas, Rimas, Rasa Patupiai

Vi%^9ėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

A^ A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, giliai užjaučiame Jos šeimą, gimines bei artimuosius ir kartu liūdime.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Mielos bičiulės

Vidos Vaitiekūnienės
netekus, nuoširdžiai užjaučiame sesę Nijolę, vaikus Marytę, Andrių, Juozą ir Algį 
jų šeimas ir artimuosius. Mes irgi liūdime kartu su Jumis. Mes irgi netekome 
brangaus žmogaus.

A. ir G. Karazijos, L. ir M. Kozlovs kiai
D. Lynikienė, V. Petraitienė, 

H. Statkuvienė, Ė. ir A. Šurnos

A'u’ A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Marytei, sūnums Andriui, Juozui ir Algiui, 
seseriai Nijolei ir kitiems artimiesiems.

Vida ir Algis Kabailai, Paulius ir Rimas Kabaila,
Milda Dulhunty-Kabailaitė

Mirus aktyviai mūsų Bendruomenės narei

A^ A Aldonai Stasiūnaitienei,
gilią užuojautą reiškiame vyrui Juozui, dukrai Lanai, visiems giminėms ir 
artimiesiems.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A'u’A Aldonai Stasiūnaitienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Juozą dukrą Laną su šeima, mamą Veroniką 

sesutę Reginą ir visus artimuosius.
Laura ir Jeronimas Belkai

A^h A Aldonai Stasiūnaitienei
per anksti iškeliavus iš šios žemės, reiškiame gilią užuojautą vyrui Juozui, 

dukrai Lanai, žentui Algiui, anūkei Ulytei, motinai, seseriai ir visiems artimiesiems.
A. Pauliukonienė,

Irena ir Andrew Sibley

A'frA Aldonai Stasiūnaitienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Juozą, mamytę Veroniką, dukrą Laną seserį 

Reginą, jų šeimas ir artimuosius.
Kristina ir Arvydas Rupšiai

A“fr A Aldonai Stasiūnaitienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdesyje likusiems vyrui Juozui, mamai 

p. Simanavičienei, dukrai Lanai su šeima, sesutei Reginai ir visiems artimuosiems.
Marina ir Laurie Cox su šeima

A'v’A Aldonai Stasiūnaitienei
iškeliavus į dausas, vyrą Juozą dukrą Laną su šeima, motiną ir seserį bei visus 

artimuosius sunkioje valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.
Dearma ir Wayne Popham,

Aleksandra Morris
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Meno gerbėjų dėmesiui
Šių metų rugsėjo 14 d. (sekmadienį), 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

įvyks dr. Genovaitės Kazokienės knygos “Lithuanian Artists in Australia, 1950- 
1990” pristatymas. Dalyvaus Europos-Aūstralijos Instituto direktorius ir knygos 
leidėjas prof. Ron Adams, autorė dr. Genovaitė Kazokienė ir dr. Vytautas 
Doniela.

Bus eksponuojama leidinyje aprašytų Sydnėjaus menininkų darbų kūryba.
Koncertuos Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. M.K.Čiurlionio kūrinius 

skambins dr. Ramutis Zakarevičius.
Po pristatymo bus galima įsigyti dr. G. Kazokienės knygą, kurios kaina $39.50. 

Pelną numatoma skirti iš Lietuvos į Viktorijos Universitetą ateityje atvyksiančių 
mokytis studentų stipendijoms.

Leidinį galima įsigyti Adelaidės Lietuvių Katalikų Centre, Adelaidės Lietuvių 
Namų Bibliotekoje bei Europos-Australijos Institute skambinant (03) 9248 1307 
Niky Poposky. Gražina Pranauskienė

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas 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 pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Melbourno Lietuvių Klubo pranešimas
Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį.

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 20 dieną, 2 vai. po pietų. 
Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau kaip rugpjūčio 31 
dieną.

Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančių metų 
A&ldybą.

Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo lapelius tik 
tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. Paskutinė diena 
tai atlikti yra rugpjūčio 31. Gaila, bet mūsų įstatai mums neleidžia, kad pavėla
vusieji susimokėti dalyvautų Valdy bos rinkimuose.

MLK Valdyba

DARIA’S restoranas dirba:
• penktadieniais nuo 5.00 iki 9.00 vai. vakaro
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 7.00 vaL vakaro.
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.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

Australijos Lietuvių Fondo 
pranešimas

Pranešame, kad metinis Australijos Lietuvių Fondo susirinkimas 
įvyks šių metų rugsėjo 14 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių 
Namuose 44-50 Errol Street, North Melbourne.

Kviečiame dalyvauti visus suinteresuotus Fondo veikla. Pagal
Statutą balsavimo teisę turi tiktai nariai. Tačiau Valdybai yra svarbios 

visų nuomonės. ALF Valdyba

Geelongo lietuvių sporto klubas “Vytis” kviečia į

50 melų jubiliejinį balių,
kuris įvyks šeštadienį, rugsėjo 13 dieną, 7.30 vai. p.p.

Beauford Avenue, Bell Post Hill
Įėjimas - $15. BYO

Stalus ir vietas galima užsisakyti pas Liuciją, tel.: 5278 7485.
Laukiame Jūsų iš arti ir toli.

susimokėti metinį nario mokestį.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL 
MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Lithuanian 
Club Limited will be held at the Club on Sunday 7*h September at 3pm.

Please note that only those members who are “financial” at the date of 
posting of the Annual Accounts will receive those accounts and reports.

The final date by which membership subscriptions must be received is 
the date of the AGM, where the Annual Report may be obtained on the spot 
Members who are unfinancial on 7/9/03 cannot by law attend or vote at the 
AGM and will need to reapply for Chib membership.

A report of the very considerable progress on the redevelopment of the Club 
will be made at the AGM.

Laurie Cox (Hon Secretary)

Karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejus Geelonge
Nors šiek tiek pavėluotai, Geelongo lietuvių senjorų skautų “Židinys” kartu su 

Geelongo Apylinkės Valdyba maloniai kviečia visus tautiečius iš arti ir toli į šią 
iškilmingą šventę, kurjąvyks rugsėjo 28 dieną, 12 vai. Geelongo Lietuvių Namuose, 
Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.

Jubiliejaus proga paskaitą skaitys, LR Garbės konsulas Melbourne Andrius 
Žilinskas.

Meninę dalį atliks “Tembro” dainininkės (iš Melbourno) Rita Mačiulaitienė ir 
Birutė Kymantienė, taip pat Geelongo dainininkai Stasė ir Julius Lipšiai.

Po Mindaugo jubiliejaus minėjimo trumpai paminėsim Geelongo skautų “Židinį”, 
šiais metais švenčiantį 20 metų veiklos sukaktį. Po programos pietūs, kuriuos gamins 
“Židinio” virėjos ir virėjai. Bus cepelinai, kava ir pyragai. Viskas tik $7. Vaikams 
iki 12-kos metų - $4.

“Židinio” vadovybė

Tautos Šventė ir Tėvo Diena Hobarte
Tautos Šventės ir Tėvo Dienos minėjimas įvyks p.p. Šikšnių namuose, 

šeštadienį, rugsėjo 6 dieną, 4 vai. p.p., 43 Easton Ave., West Moonah.
. Maloniai kviečiame atsilankyti.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos 
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 9 dieną, 11 vai. ryto 
Lietuvių Namuose. Valdyba
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Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų dėmesiui
Prašome įsidėmėti šias datas “Aušros” tunto veiklos kalendoriuje:

14/09/03 - Draugovių sueigos, Lietuvių Klube 2.30 - 4 vai.
19/10/03 - Iškyla ir egzaminai, 292 Quarter Sessions Rd, Westleigh 2120, 10-4 vai.
09/11/03 - Kapų lankymas ir tunto sueiga, Rookwood kapinės 9.30 vai., St. Joachim’s 
bažnyčia 10.30 vai.
07/12/03 - Iškyla ir Kalėdinė sueiga, Manly Scenic Walkway 11-4 vai.
04/01/04 - 10/01/04 - Stovykla, Camp Kariong. Kviečiame visus!

Turint klausimų, prašome kreiptis į tuntininką A. Zduobą tel.: 9980-9004.

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. NZelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už f 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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