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Suraskim 
laiko kitam
Kas gali būti tauriau už rankos ištie

simą kitam, svetimam, skausmo prispaus
tam žmogui. Sutiksite, kad kiekvienas iš 
mūsų nesame tiek daug atidavę savęs 
kitiems, kiek iš žmogiškosios pusės pri
valėtume tai padaryti.

Lengva užsisklęsti tik savuose rūpes
čiuose ir nematyti šalia esančio ar kito pa
galbos reikalaujančio asmens. Juk nenau
dinga ant kupros krautis kitų bėdų. Tai 
tokios mintys mane jaudino pasibaigus 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos ataskaitiniam susirin
kimui.

Nukelta į psL 3

Lolitos Kalėdos nuotraukoje - Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos Drau
gijos narės po susirinkimo.

VD^teiX9 Lietuvos įvykių apžvalga Valdovų rūmams jau surinkta 1 mln. litų
ES - reikės ir 
mokėti, ne tik 

gauti
(ELTA). Kitų me

tų birželio viduryje 
Lietuvoje pirmą kar
tą bus išrinkti Lie
tuvos atstovai Eu
ropos Parlamente 
(EP). Lietuvai šioje 

institucijoje priklausys 13 vietų iš 732, tai 
yra mažiau nei 2% visų mandatų. Todėl jų 
įtaka nebus didelė.

Kaip rašo “Kaimo diena”, Lietuva ne
turės tiesiogiai mokėti už EP išlaikymą. 
Tačiau ji privalės kasmet skirti tam tikras
išmokas į bendrą ES biudžetą, iš kurio sa
vo ruožtu bus išlaikomas Europarlamen
tas. Neoficialiai skaičiuojant, lietuviška 
dalis bendrame EP biudžete turėtų sudaryti 
maždaug 8-12 milijonų litų, neskaičiuojant 
dar maždaug 20-30 mln. litų netiesioginio 
indėlio į kitų centrinių europietiškų insti
tucijų išlaikymą.

Pasak Variausiosios rinkimų komisijos 
specialistų, kitąmet pirmą kartą rengiami 
EP rinkimai Lietuvai kainuos apie 10-11 
mln. litų. Išlaidos nebus kompensuotos iš 
ES biudžeto.

Min. pirm, susitiko su JAV 
ambasadoriumi

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA). Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje (ES), ES 
santykiai su JAV ir Lietuvos santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis - tokie klau
simai aptarti rugsėjo 9 d. vykusiame Mi
nistro Pirmininko Algirdo Brazausko 
sustikime su naujuoju JAV ambasadoriumi 
Lietuvoje Stephen Donal Mull.

Pasak ambasadoriaus, JAV visada 
išlaikė gerus santykius su Europa, todėl 
naujų narių priėmimas į ES neturėtų jiems 
pakenkti, o, atvirkščiai, įnešti naujos 

kokybės. Tą įrodo ir puikūs JAV ir busi
mosios ES narės - Lietuvos santykiai.

Ambasadorius taip pat domėjosi Lie
tuvos ryšiais su artimiausiomis kaimynė
mis. Pasak Ministro Pirmininko, Lietuva ne
turi problemų su kaimyninėmis šalimis. 
Daug diskusijų kėlęs Kaliningrado tranzito 
klausimas išspręstas, traukiniai iš ir į Ka
liningrado sritį vyksta be problemų. Tačiau 
A. Brazauskas akcentavo šiuo metu itin 
aktualų Lietuvai D-6 naftos telkinio netoli 
Kuršių nerijos eksploatavimą. A.Bra- 
zauskas nekart apie tai yra kalbėjęsis su 
Rusijos Ministru Pirmininku ir kitais pa
reigūnais, o vasaros pradžioje jis laišku 
siūlė sudaryti tarptautinių ekspertų grupę. 
Atsakymo kol kas nėra, tačiau A. Bra
zauskas sakė sužinojęs, jog toks laiškas 
baigiamas parengti.

Ministras Pirmininkas JAV ambasado
riui padovanojo savo knygą “Penkeri Pre
zidento metai”. Ambasadorius sakė šiuo 
metu mokąsis lietuvių kalbos ir A. Bra
zausko knygos skaitymas būtų ne tik 
įdomus, bet ir labai naudingas dalykas, 
gilinant lietuvių kalbos žinias.

Prezidentas R. Paksas pakvietė 
Izraelio Prezidentą apsilankyti 

Lietuvoje
Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA). LR 

Prezidentas Rolandas Paksas rugsėjo 9 d. 
priėmė Izraelio ambasadoriaus Gary Koren 
skiriamuosius raštus. Per naująjį Izraelio 
pasiuntinį Lietuvos vadovas perdavė lin
kėjimus Izraelio Prezidentui Moshe Katsav 
ir kvietimą atvykti vizito į Lietuvą. Amba
sadorius Gary Koren patvirtino, jog Izraelio 
Prezidentas ketina apsilankyti Lietuvoje.

Prez. R. Paksas sakė neabejojąs, jog 
šiandien Lietuva ir Izraelis turi daug gali
mybių plėtoti konstruktyvų ir abipusiškai 
naudingą bendradarbiavimą. Prezidento 
manymu, Lietuvos ir Izraelio verslininkai 
galėtų aktyviau plėtoti prekybą, investuoti

Vilnius, rugsėjo 
10 d. (ELTA). Trejų 
metų veiklos sukaktį 
pažyminčio Valdovų 
rūmų paramos fondo 
sąskaitose sukaupta 
suma jau viršijo J 
mln. litų. Apie tai 
rugsėjo 9 d. pranešė 
fondo vadovai.

Proginiame va
kare fondo steigė
jams ir rėmėjams Vilniaus paveikslų 
galerijoje Valdovų rūmų paramos fondo 
valdybos pirmininkas Edmundas Kuli
kauskas (Kanados lietuvis) sakė, kad ben
dromis Lietuvos piliečių ir išeivijos lietu
vių pastangomis kyla prieš keletą amžių 
nugriauti, o dabar atstatomi Lietuvos val
dovų rūmai. 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsteig
to fondo tikslas - garsinti rūmų atstatymą 
ir kaupti lėšas statybos darbams. Numa
toma, kad Valdovų rūmų atstatymas valsty
bei kainuos apie 100 mln. Lt. 2002 m. pa
vasarį oficialiai pradėti Lietuvos valdovų 
rūmų atstatymo darbai turi būti baigti iki 
2009 metų, kai bus švenčiamas Lietuvos 
vardo paminėjimo Tūkstantmečio jubiliejus.

Iš rėmimo sutarčių su įvairiomis orga
nizacijomis ir įmonėmis E. Kulikauskas 
išskyrė svarbiausias per pastaruosius me
tus pasirašytąsias, taip pat dėkojo didie

bei ieškoti kitų bendradarbiavimo sričių.
Pažymėjęs, jog Lietuvos žydų bendruo

menę ištikusi tragedija yra visos Lietuvos 
tragedija, Prezidentas sakė, kad Lietuvoje 
yra labai plačiai vykdoma Holokausto 
švietimo ir atminimo programa. Prezidentas 
pasidžiaugė Knesset pirmininko Reuvcn 
Rivlin sprendimu šių metų rugsėjo 23 dieną 
apsilankyti Vilniuje ir dalyvauti Lietuvos 
žydų genocido atminties dienos 60-ųjų 
metinių minėjime. R. Paksas patikino pats 
asmeniškai dalyvausiąs šios visai Lietuvai 

siems rūmų staty
tojams, paaukoju
siems po 100 000 Lt 
Pasak E. Kulikaus
ko, fondas keičia 
veiklos kryptį ir 
sieks skatinti žmo
nes labiau domėtis 
rūmų istorija ir jų at
statymo eiga. Šiam 
tikslui Lietuvos Dai
lės muziejus įrengė 

nuolatinę Valdovų rūmų projektų salę, 
kurioje galima sužinoti apie archeologinius 
tyrimus, rūmų statybos darbus ir eks
ploatacijos planus.

Vilniaus pilių direkcijos vadovas Sau
lius Andrašūnas sakė, jog rūmų atstatymo 
darbai vyksta ganėtinai sunkiai. Nors pla
nuota jau šįmet atstatyti pietinį rūmų kor
pusą, iki šių metų pabaigos žadama už
baigti mūryti pamatus ir rūsius, pirmo aukš
to perdangas bei pietinės pusės pirmojo 
aukšto kolonas. Kitąmet turėtų būti užbaig
tas visas pietinis korpusas, matomas iš Ka
tedros aikštės pusės, ir pradėti pietvakari
nio korpuso iš Arkikatedros pusės atstatymo 
darbai. “Valdovų rūmų vartų” paviljono lan
kytojų laukia naujiena - apžvalgos aikšte
lėje ką tik pastatyta medinė 1 metro aukščio 
pakyla, nuo kurios bus patogu ir saugu 
žvalgytis į visą rūmų statybų teritoriją.

skaudžios tragedijos minėjimo renginiuose.
Retų lituanistinių vertybių paroda

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA). Lietuvos 
žiūrovai turės retą galimybę pamatyti vienus 
vertingiausių Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės žemėlapius ir dokumentus iš 
kolekcininko lenko Tomasz Niewo- 
dniczanski rinkinių. Rugsėjo 17 dieną 
lituanistinių vertybių parodą “Imago 
Lithuaniae” Chodkevičių rūmuose rengia 
Vilniaus universiteto biblioteka ir Lietuvos 
dailės muziejus. Nukelta į 2 psl
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Anskis 
Reisgys

♦ Rugsėjo 2 d. 
Indonezijos teismas 
išnešė sprendimą ta
riamam “Jemmah Is- 
lamiah” organizaci
jos vadovui. žymiam 
musulmonų dvasi
ninkui Abu Bakar 
Bashir. Esą jis vado

vavęs šiai organizacijai, kuri vykdžiusi tero
ro veiksmus regione, jų tarpe Bali saloje 
pereitais metais, ir. planavęs nuversti Indo
nezijos vyriausybę. Teismo eigoje dvasiškis 
Bashir kaltinimus paneigė.

Teismas nusprendė, kad prokuratūra 
neįrodė, kad jis vadovavęs šiai organizacijai, 
tad teroro kaltinimus atmetė. Teismas rado, 
jog dvasiškis dalyvavęs, bet nevadovavęs, 
pasitarimuose nuversti pasaulietišką Indo
nezijos vyriausybę ir už tai skyrė jam keturių 
metų laisvės atėmimo bausmę.

Nuosprendžio dieną dvasiškis Bashir 
prašė ramybės savo pritarėjų šaukiančių 
“Dievas yra galingas ”. Ten pat jis pareiškė 
teisėjams: “Aš tikiu, aš kovoju už islamą ir aš 
negaliu priimti jūsų sprendimo”. Jis ape
liuoja į aukštesnes teisės instancijas.
♦ Rugsėjo pradžioje vietos žiniasklaida 
plačiai nagrinėjo rugpjūčio 27 d. įvykį 
Sydnėjaus oro uoste, kada iš muitų skyriaus 
buvo pavogti du kompiuteriai su visa in
formacija. Du vyrai, apsimetę kompiuterių 
technikais, buvo įleisti į muitinės krovinių 
departamento kompiuterių sekciją, iš kur jie 
išsinešė kompiuterius. Tai ypač supykdė 
parlamentarą Bob Charles, kurio parlamen
tinis komitetas rūpinasi vyriausybės informa
cinės technologijos saugumu. įvykis komite
tui nebuvo praneštas. Muitų departamento 
vadovybė teigė, kad oro uosto saugumas 
nebuvęs pažeistas. Tačiau įvairūs departa- 
mentai.jų tarpe, ir Imigracijos, teigė, kad jų 
informacijos ant Muitų departamento kom
piuterių visgi būta.

Praėjus vos keliolikai dienų, iš Parlamento 
rūmų Canberroje, buvo pavogtas nešiojamas 
“laptop” kompiuteris. Šįkart parlamentarai 
teisinosi, kad jame nebuvus slaptos infor
macijos duomenų.
♦ Rugpjūčio 8 d. JAV prezidentas George 
W. Bush, vis labiau spaudžiamas visuome
nės dėl nesėkmių Irake, per televizijos ka
nalus kreipėsi į į visuomenę prašy damas bū
ti kantriems, o Senato papildomai skirti dar 
87 milijardus dolerių. Paaiškino, kad 66 
milijardai bus sunaudoti kariuomenės dis
lokavimui ir žvalgybos operacijoms. Pasi
keitė prezidento tonas Jungtinėms Tautoms

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Vilniuje gimusio garsaus atomo fizikos 
specialisto ir aistringo kolekcininko dr. 
Tomasz Nievvodniczanski rinkinio ekspo
zicijoje bus rodoma per 200 unikalių XIV- 
XIX amžių lituanistinių vertybių: auten
tiškų pergamentų su Lietuvos valdovų ir 
didikų antspaudais, ankstyvosios kores
pondencijos pavyzdžių, autografų, itin retų 
senųjų žemėlapių, garsiausių Lietuvos 
valstybininkų portretinių grafikos atvaiz
dų, kitos ikonografinės medžiagos.

Pasak Lietuvos dailės muziejaus direk
toriaus Romualdo Budrio, tai vertingiausia 
tokio pobūdžio privati kolekcija. Tarp kitų 
reikšmingų eksponatų parodoje pristatoma 
1387 m. Lenkijos karalienės ir Lietuvos 
didžiosios kunigaikštienės, Jogailos žmo
nos šv. Jadvygos privilegija su autentiš
ku valdovės antspaudu, du 1549 ir 1550 m. 
Lietuvos ir Lenkijos valdovės Barboros 
Radvilaitės laiškai su jos autografais, uni
kali 1613 m. Mikalojaus Kristupo Radvilos
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Trumpai iš visur
(JT) ir karui nepritariančioms valstybėms. Jis 
siekia Saugumo Tarybos narių pritarimo 
naujai JT rezoliucijai dėl daugiašalių pajėgų 
Irake suformavimo. Nebeforsuoja ankstyves
nio reikalavimo, kad svarbiausią vaidmenį 
Irake turi atlikti JAV ir Britanija, kurios nori, 
kad jungtinėms pajėgoms vadovautų JAV 
generolas. Prancūzija, Vokietija ir Rusija, 
kurios neprisidėjo prie karo, į tai žiūri skep
tiškai ir tiki, jog sėkmingam Irako atstatymui 
turi vadovauti JT.
♦ Rugsėjo 9 d. šiaurės Irake. Irbil mieste, 
prie JAV kariuomenės pastato buvo susprog
dintas automobilis su sprogstama medžiaga. 
Sužeisti 6 kareiviai. vienas irakietis užmuštas 
ir 41 sužeistas. Tai pirmas antpuolis šiame 
kurdų kontroliuojamame regione. Antpuoliai 
Irake dar padažnėjo.
♦ Rugsėjo 9 d. vėlai vakare prie populia
rios kavinės vakarų Jeruzalėje vėl įvyko 
galingas sprogimas. Užmušti 7 žmonės ir 
daug sužeistų. Sprogimas įvyko nepraėjus nei 
24 valandoms nuo sprogimo prie karinės 
bazės netoli Tel Aviv, kur buvo užmušti 8 
kareiviai. Abiem atvejais susisprogdino 
žmonės. Hamas teigia, kad tai atpildas už 
palestiniečių žudymą.
♦ Rugsėjo 9 d. Indonezijos teismas rado 
kaltu kompiuterių ekspertą. 33 metų amžiaus 
Imam Samudra. už 2002 metais Bali saloje 
planavimą, organizavimą ir vykdymą iš
sprogdinant naktinį klubą, kuriame žuvo 202 
žmonės, dauguma jų - užsieniečiai turistai. 
Teismas skyrė jam mirties bausmę. Gynėjai 
apeliuos, nes kaltinamasis buvo teisiamas 
pagal naują Indonezijos teisę, kurios pakei
timai buvo padaryti po nusikaltimo datos.
♦ Rugsėjo 6 d. iš savo pareigų atsistaty
dino palestiniečių Ministras pirmininkas 
Mahmoud Abbas. Jo vieton rugsėjo 7 d. bu
vo nominuotas Seimo pirmininkas Ahmed 
Korei, kuris prieš dešimtį metų dalyvavo 
Oslo derybose su izraeliečiais ir buvo pasiek
ta teigiamų rezultatų. Ahmed Korei sutiko 
premjero postą priimti, jei tai bus pripažinta 
plačios pasaulio nuomonės ir Izraelio, nes 
kitaip nebus įmanoma pasiekti derybose su 
Izraeliu teigiamų rezultatų.

Europos Sąjunga Ahmed Korei nomina
ciją parėmė, tačiau Izraelis ir JAV teigiamo 
atsakymo nedavė, o stato įvairius reikalavi
mus. Ahmed Korei pareiškė, jog taikos dery
bų procesas bus beviltiškas, kol Izraelis 
nevykdys savo įsipareigojimų - sustabdyli 
naujų gyvenviečių kūrimą okupuotose teri
torijose. išvesti savo kariuomenę iš palesti
niečių miestų ir leisti civiliams laisvai judėti 
\hkariniame Krante. □

Našlaitėlio Lietuvos žemėlapio versija, 1614 
m. Anglijos karaliaus Karolio I laiškas Lie
tuvos senatoriams, Rubenso piešti Vazų 
dinastijos valdovų portretai ir kitos unika
lios lituanistinės vertybės.

Unikali paroda Vilniaus paveikslų gale
rijoje veiks iki lapkričio 30 dienos.

“Mažeikių naftos” byla
(ELTA). Generalinis prokuroras Anta

nas Klimavičius tikisi, jog dar iki šių metų 
pabaigos pavyks užbaigti tirti ir perduoti 
teismui bylą, kurioje keli buvę ministrai 
įtariami dėl milijoninės žalos padarymo 
privatizuojant “Mažeikių naftą”. "Ruošia
ma teismui ir, matyt, šiemet jau atsidurs 
teisme pati didžioji byla, kurioje pareikš
ti įtarimai dviem buvusiems ministrams, 
vienam viceministrui, dviem įmonių vado
vams dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir 
pareigybinių įgaliojimo viršijimo bei ne
tinkamų pareigų atlikimo. Kalbama apie 
žalos padarymą per 500 milijonų ”, - Seime 
sakė generalinis prokuroras Antanas Kli-

Lito kursas nesikeis
Vilnius, rugsėjo 11d. (ELTA). Dabartinė 

fiksuoto lito kurso sistema yra priimtina 
Lietuvai ne tik stojant į Europos Sąjungą 
bet ir jungiantis prie Antrojo valiutos 
keitimo mechanizmo bei dalyvaujant jame 
iki nary stės Ekonominėje ir Pinigų Sąjun
goje. Tokį pareiškimą Seimui paskelbė 
rugsėjo 11 d. Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Pasak R. Šarkino, Lietuvos bankui yra 
visiškai priimtinas įsipareigojimas išlaikyti 
lito kursą be svyravimų.

Atsakydamas į parlamentarų klausimus, 
jis teigė, jog “mes neskubame prie euro ”, 
tačiau nėra reikalo ir stabdyti to proceso. 
Pasak R. Šarkino, Lietuva sėkmingai vykdo 
Mastrichto sutarties kriterijus euro zonos 
kandidatėms, todėl jai neturėtų sukelti 
problemų pereinamasis laikotarpis prisi
jungus prie Antrojo valiutos keitimo me
chanizmo.

R. Šarkinas pakartojo jau nurodytus 
terminus, kad anksčiausiai prie to mecha
nizmo Lietuva gali prisijungti nuo kitų me
tų liepos 1 dienos, o eurą vietoj lito įsivesti 
nuo 2007 metų pradžios ar vėliau. Jis mi
nėjo, kad tai būtų naudinga verslui, nes 
supaprastintų ekonominius ryšius su Eu
ropos Sąjungos šalimis.

mavičius. Jis pažymėjo, jog byla iškelta ne 
dėl pasisavinimo ar išvaistymo, bet dėl žalos 
padarymo piktnaudžiaujant arba viršijant 
įgaliojimus.

Žiniasklaidos teigimu, įtarimai pareikšti 
buvusiam valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministrui Sigitui Kakčiui, susisie
kimo ministrui Rimantui Didžiokui ir ūkio 
viceministrui Antanui Bartuliui.

Opozicinė konservatyvi Tėvynės sąjun
ga tai įvertino kaip politinį procesą nes visi 
minėti asmenys 1999 metais dirbo konser
vatorių \yriausybėje, pritarusioje “Mažeikių 
naftos” akcijų pardavimui JAV bendrovei 
“Williams International”. Pastaroji vėliau 
savo akcijas pardavė Rusijos bendrovei 
“Jukos”.

Dabartinis Prezidentas Rolandas Paksas 
vadovavo konservatorių Ministrų kabi
netui, vedusiam derybas su JAV bendrove 
dėl “Mažeikių naftos” akcijų pirkimo, 
tačiau vėliau jis atsisakė pritarti pardavimo 
sutarčiai ir atsistatydino.

Pabrėžtina, jog pilna “Mažeikių naftos” 
byla turės apimti ir žalingus veiksmus prieš 
ateinant “Williams” bendrovei, nes ilgą lai
ką Mažeikių įmonė buvo laikoma itin korum- 
puota, kur nutekėdavo šimtai milijonų litą

Šiauliai švenčia miesto šventę
(ELTA). Rugsėjo 11 d. Šiauliuose 

prasidėjo didžiausia miesto šventė “Šiaulių 
dienos 2003”. Pirmąją šventės dieną Auš
ros alėjoje buvo atidengta daug metų lauk
ta skulptorės Dalios Matulaitės sukurta 
“Aušros” skulptūra.

Šiaulių dienų programoje numatyta per 
70 rengimą kad kiekvienas galėtų rinktis 
pagal skonį ir poreikius. Scenos buvo 
įrengtos Prisikėlimo aikštėje, Kaštonų alėjos 
čiuožykloje ir Vilniaus gatvės bulvare prie 
Povilo Višinskio paminklo. Kaštonų alėjos 
čiuožykloje įsikūrė mažasis pramogų 
parkas. Ir maži, ir dideli čia galėjo džiaugtis 
autoparoda, automobilių ir batų valymo 
atrakcijomis, baikerių šėlsmu ir džiazo kon
certais. Į Šiaulius sugužėję Lietuvos ir Lat
vijos “country” muzikantai surengė Baltų 
“country” muzikos festivalį.

Finalinis ir brangiausias šventės rengi
nys - šeštadienio vakarą Prisikėlimo aikštė
je vykęs ugnies ir muzikos spektaklis “Sau
lės žemė”.
Vilniuje - “Sostinės dienų” mugė

(ELTA). Rugsėjo 11 d. vidurdienį Vil
niaus Rotušės aikštėje ir Vokiečių gatvėje 
atidaryta tradicinė “Sostinės dienų” mugė.

Lietuvos banko valdybos narys Rai
mondas Kuodis Eltai akcentavo, jog pagal 
Mastrichto sutartį Lietuva anksčiau ar 
vėliau privalo įsivesti eurą nes sutartis ne
numato išimčių naujoms šalims kandida
tėms. Išimtis 1992 m. gavo dvi dabartinės 
ES narės - Didž. Britanija ir Danija, ku
rioms buvo suteikta teisė neįsivesti Euro
pos Sąjungos bendros valiutos.

R. Kuodis minėjo, kad būsimose Lie
tuvos derybose dėl prisijungimo prie An
trojo valiutos keitimo mechanizmo Lietu
va pritars tam, kad būtų išlaikytas dabar
tinis lito ir euro kursas, o svyravimų ribos 
būtų nulinės. “Aišku, galima tikėtis, jog 
derybų partneriai pateiks kitokių pa
siūlymų, tačiau, manau, jog didelė tiki
mybė, kad mums pavyks prisijungus prie 
Antrojo valiutų keitimo mechanizmo iš
saugoti dabartinį Lietuvoje veikiantį Va
liutų valdybos modelį. Lito svyravimas gali 
viską tik sugadinti ”, - nurodė R. Kuodis. 
Jis priminė, kad Tarptautinio valiutos fondo 
ekspertai irgi pritaria tokiam Lietuvos ban
ko pasirinkimui.

1994 metų balandžio 1 dieną litas buvo 
susietas su JAV doleriu santykiu 4:1, o 
pernai vasario pradžioje - su bendra ES 
valiuta euru santykiu 3.4528:1.

Savo darbus, įgūdžius ir meistriškumą iki 
rugsėjo 21 dienos, vadinamojo Lygiadie
nio, mugėje rodys Lietuvos amatininkai ir 
liaudies meistrai.

Pagrindiniu mugės traukos tašku taps 
“Bernelių kaimas”. Tai kauniečių “Bernelių 
užeigos” kuriama liaudiška aplinka - kai
melis miesto viduryje. Čia praeiviai galės 
gardžiuotis tradiciniais lietuviškais patie
kalais, klausytis gyvai atliekamos muzikos, 
stebėti pagal senovinius papročius dir
bančius amatininkus. Mugėje bus galima 
pamatyti ir naminių gyvulių bei paukščių.

Populiariausių politikų 
dešimtukas

Vilnius, rugsėjo 13 d. (ELTA). Dešimties 
populiariausių politikų priekyje išsilaikė tie 
patys žmonės kaip ir prieš du mėnesius. Tą 
parodė rugsėjo 4-7 dienomis tyrimų centro 
“ Vilmorus” atlikta apklausa. Tai - LR Prezi
dentas Rolandas Paksas, buvęs Prezidentas 
Valdas Adamkus, Premjeras Algirdas Bra
zauskas.

Geriausiai žmonių interesams atstovau
ja LR Prezidentas R Paksas (26.5%). Jo po
puliarumas per pastaruosius du vasaros 
mėnesius dar labiau išaugo (liepą buvo 21.4 
%). Vis dar tvirtai antroje vietoje laikosi 
buvęs Prezidentas V. Adamkus, kurio po
puliarumas nuo liepą vykusios apklausos 
smuktelėjo nuo 19.6% iki 17.3% Trečioje 
ir ketvirtoje vietoje pagal populiarumą - 
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas 
(16.7%) ir Seimo Pirmininkas Artūras Pau
lauskas (9.7%), kurių populiarumas nuo 
liepos mėnesio ūgtelėjo.

Nuo šio lyderių kiti veikėjai yra smarkiai 
atsilikę. Į populiariausių dešimtuką nepate
ko Vilniaus meras Liberalų ir centro sąjun
gos pirmininkas Artūras Zuokas. Sostinės 
merą žemyn nustūmė jo pavaduotojas Eu
genijus Gentvilas.
Vilniuje - “Banchetto musicale”

Vilniuje rugsėjo 13 d. prasidedantis 14- 
asis tarptautinis senosios muzikos festivalis 
“Banchetto musicale” pristatys klausyto
jams viduramžių, renesanso ir baroko epo
chų kūrinius. Į šių metų “Sostinės dienų” 
programą įtrauktas tarptautinis senosios 
muzikos festivalis truks iki trečiadienio.

Išskirtinis šių metų festivalio bruožas 
- net keturios bendros estų, latvių ir lietu
vių programos.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Suraskim laiko...
Atkelta iš 1 psl

Šių moterų atsidavimas ir pasiaukojimas 
gražinti ir sušildyti kitų gyvenimo akimir
kas yra neišpasakytas. Julijos Lašaitienės 
vadovaujamos moterys savanoriškai dirba 
net trijose fronto linijose: tvarko Lietuvių 
Sodybą Engadinėje, lanko ligonius ir pa
deda bėdos prispirtiems lietuviams, gyve
nantiems Sydnėjuje.

“Mūsų tik saujelė belikusi, bet visi 
darbai padaryti, visi planai išpildyti. 
Puikiai praėjo ir mūsų surengtos šventės: 
“lešminė ”, “Lėlių paroda Visoms mote
rims nuoširdus ačiū. Šiais metais reng
sime “Melbourne Cup ” Engadinėje, į kurią 
kviečiame visus ir visas su skrybėlėmis”, - 
susirinkimą atsidariusi kalbėjo SLMSGD 
pirmininkėj. Lašai tienė. “Mūsų Draugijai 
reikia ir lauktume naujų jėgų papildymo ”.

Šiais metais anapilin išėjusias žymių 
SLMSD narių ir pačios Draugijos įkūrėjos 
Onos Baužienės atminimas buvo prisimintas 
ir pagerbtos tylos minute. Priėmus metinę 
ataskaitą, iždininkė Tamara Vingilienė 
OAM pristatė finansinę ataskaitą. Onutė 
Kapočienė savo pranešime pažymėjo, kad 
šešios ligonių lankytojos per praėjusius 
metus net 210 kartų aplankė dvylika li
gonių. Toks rūpestis yra labai reikalingas. 
O. Kapočienė iš savo praktikos yra paste
bėjusi, kad aplankant senelius, gyvenančius 
senelių prieglaudose, jų priežiūra pagerėja, 
nes dažnai visos pastabos yra persako
mos matronoms. “ Vienas iš pavyzdžių: ”, - 
kalbėjo Onutė, “aš pastebėjau, kad vieno 
mano lankomo senuko pirštas sutinęs ir 
pakvietus gydytoją infekcija iš karto buvo 
sustabdyta. Seneliai labai džiaugiasi mū
sų išvirtu lietuvišku maistu, vertina Kūčių 
plotkeles”. Taip pat pagalbos ranka buvo 
ištiesta į bėdą pakliuvusiai jaunai šeimai, 
nesenai atvykusiai iš Lietuvos ir susi
laukusiai sūnelio. Nata Liutikaitė papasa
kojo, kaip mirus jos lankomam ligoniui, ji 
padėjo giminėms į Lietuvą nusiųsti mirusio
jo pelenus, už ką 
Draugija apmo
kėjo iš savo lėšų. 
Taip pat N. Liu
tikaitė pakvietė 
galinčias prisi
dėti prie labda
ros Lietuvai ir 
iki spalio mėne
sio numegzti 
rūbelių vaikams 
nuo vienerių iki 
10 metų am
žiaus. Kas ne
gali megzti, gal 
galėtų prisidėti 
siūlais. Visais 
dominančiais 
klausimais pra Olga Storpirštienė (kairėje) ir Julija Lašaitienė. L.Kalėdos nuotr.

Garbinga sukaktis

Gold Coast gyvenanti Petronėlė Stankūnienė neseniai atšventė 90-ąjį gimtadienį. 
Nuotraukoje - Petronėlė Stankūnienė (vidury) su sūnum Vaidu Stankūnu ir dukrele 
Virginia Percy. Nuotrauka Joan Songailos.

šome skambinti Natai tek: (02) 9747 2382.
Lietuvių Sodybos patikėtinė Martina 

Reisgienė pristatė šešias priskirtas Sody
bos patikėtines: Nijolę Chan, Natą Liuti- 
kaitę, Onutę Kapočienę ir Tamarą Vingi- 
lienę OAM, kurios administruoja Sodybos 
einamuosius reikalus. Sodybos pastatai 
pamažu sensta, todėl remonto darbai 
dažnėja. Per praėjusius metus patikėtinės 
surengė 11 posėdžių. Kadangi posėdžius 
nuo kovo mėnesio veda pačioje Sodyboje, 
tai darbai yra greičiau atliekami bei prob
lemos pastebimos. To pavyzdys - seklyčio
je nupirkta ir įtaisyta TV antena. M. Reis
gienė patikėtinių vardu išreiškė nuoširdžią 
padėką Sodybos seniūnei Olgai Storpirš
tienei, kuri yra nepamainoma administraci
niame darbe. Didelis ačiū buvo tartas Vy
tautui Vaitkui už patarimus ir techninę pa
galbą atliekant remonto darbus. Nuoširdus 
ačiū sodybietei Isoldai Davis AM už jos 
taiklų žodį spaudoje apie Sodybą. Taip pat 
dėkota darbščiosioms Danai, Birutei bei jų 
pagalbininkėms - už Sodybos puošimą, 
darželių kūrimą bei prižiūrėjimą. „Šiuo 
metu šios darbščios bitelės “budavoja ” sie
ną iš padangų, kad krantinė už seklyčios 
negriūtų“, - sodybietes gyrė Martina Reis
gienė. Šių pagyrimų pelnytai nusipelnė visi 
Sodybos gyventojai, nes pernai Sodybos 
darželiai tapo nugalėtojais sodų konkurse. 
Apie Sodyboje gyvenančių žmonių nuošir
dumą ir dvasinį grožį šiltu žodžiu atsiliepė 
Jadvyga Dambrauskienė.

Šiltą susirinkimo dvasią praturtino ir 
moterų sunešti kulinariniai patiekalai bei 
šypsenos. “Padėti kitam nėra taip sunku, 
tik reikia noro”, - gurkšnojant kavutę kal
bėjo moterys.

O padėti kitam galima ir maloniu žo
džiu, ir šypsniu, ne vien tik materialiai. Juk 
išreikštas nuoširdumas sugrįš dešimte
riopai atgal.

Ačiū šaunioms moterims ir tepadeda 
Jums Dievas toliau darant gerus darbus 
kitiems. ! ......... »• •

Lolita Kalėda

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
metinis susirinkimas

Ritos Baltušytės nuotraukoje - parduodamas Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

‘ Sydnėjaus Liet Klubo pinti. Ališ’Migus.

Šių metų rugsėjo 7 dieną Lietuvių Klu
bo patalpose, Bankstovvne, įvyko 41-as 
metinis Klubo narių susirinkimas. Susirin
kimą atidarė ir jam pirmininkavo Klubo 
pirmininkas Alis Migus, dalyvaujant Klu
bo direktoriams: Laurie Cox, Gintarui Ja- 
nulevičiui, Deniui Staitis ir Kristinai-Auš- 
rinei Keblikas. Atsiprašė, kad negali daly
vauti Kęstas Skirka ir Elena Erzikov.

Susirinkime dalyvavo 108 nariai. Minu
tės susikaupimu buvo pagerbti vienuolika 
mirusių Klubo narių.

Sekretorius Laurie Cox perskaitė praėju
sių ir šių metų Nepaprasto narių susirin
kimo protokolus. Dėl šių pranešimų disku
sijų buvo mažai.

Balsavimo Komisijos pirmininkas Jonas 
Zinkus padarė pranešimą dėl Klubo direk
torių rinkimo. Į Valdybą paduoti tik 7 pa
reiškimai, todėl 2003-2004 metų kadencijai 
rinkimų nereikėjo. Iš Klubo direktorių dėl 
asmeniškų priežasčių atsistatydino Elena 
Erzikov, pažadėdama, ruošiant įvairius ren
ginius ir toliau padėti Klubui. Pirmininkas 
padėkojo Elenutei už įdėtą darbą, o susi
rinkimo nariai išreiškė jai padėką gausiu 
plojimu. Įjos vietą buvo pakviesta Ramutė 
Miller.

Finansinė Klubo atskaitomybė, paruoš
ta Chartered Accountants P.P. ATKINS & 
Co, buvo pasiųsta kiekvienam Klubo nariui. 
Palyginus su praėjusiais finansinias metais, 
šių metų Klubo pajamos pakilo dvigubai. 
Čia yra Klubo direktorių ir savanorių pa
dėjėjų nuopelnas, kurie įdėjo daug darbo 
valandų ir iniciatyvos. Dėka to, šių metų 
Klubo nuostolis buvo labai mažas.

Nariai nekantriai laukė pranešimo dėl 
rūpimo klausimo - Klubo pertvarkymo. 
Šįmet kovo 30 dieną per Nepaprastą narių 
susirinkimą Klubo Valdyba buvo įgaliota 
apsvarstyti galimybes, kaip pertvarkyti 
Klubą, kad jis nebūtų nuostolingas ir 
patenkintų narių bei Liet. Bendruomenės 
reikalavimus. Klubo pirmininkas A Migus 
išsamiai ir aiškiai informavo apie planuo
jamą Klubo pertvarkymą. Paskelbus Klubo 
pardavimą, iš stambių statybininkų buvo 
gauti 7 pasiūlymai. Smulkiai juos išnagri
nėjus, buvo išrinkti trys geriausi. Priimtas 
tas statybininkų pasiūlymas, pagal kurį jie 
perka Klubą už 4.2 mln. dolerių ir parduoda 
Klubui naujas patalpas už $1 mln. (1,071 
kv. m. plotą) pirmame pastato aukšte, 
Meredith St., Bankstown, kitoje pusėje 
geležinkelio, šalia Centerlink, Taxation ir 
kitų įstaigų. Tame pačiame pastate gauname 
1,283 kv. m. plotą 40 mašinų parkavimui.

Visas pirmas aukštas bus pilna Klubo 
nuosavybė ir jo vertė būtų apie $ 3 milijonus. 
Šis pastatas turės 94 butus virš Klubo įr___
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numatyta statyba baigsis už šešių mėne
sių. Iš vestibiulio bei parkavimo vietų yra 
liftas ir laiptai į Klubą, taip pat visiškai 
netoli yra du dideli Savivaldybės parkavi
mo pastatai, kuriuose savaitgaliais parkavi
mas yra nemokamas.

Kontraktas pasirašomas su sąlyga, kad 
Klubas gaus Bankstown Savivaldybės per
kėlimo sutikimą ir taip pat NSW valdžios 
sutikimą perkelti dabartinį Liquor Licence 
į naujas patalpas. Jei šių įstaigų sutikimo 
Klubas negaus, kontraktas negalios. Su šiuo 
kontraktu, teigė pirmininkas, Klubo rizika 
yra labai labai maža. Svarbiausia yra tai, 
kad Lietuvių Klubo vaikla nenutrūks. Jei 
viskas sėkmingai vystysis, maždaug po 12 
mėnesių galėsime uždaryti šį Klubą ir 
sekančią dieną atidaryti naujo Klubo duris.

Santrauka: Klubas parduodamas už $4.2 
milijonus, naujos patalpos perkamos už $1 
milijoną. Naujo Klubo įrengimo kaina - 
apie $1.5 milijono. Liktų $1.7 milijono.

Visi pinigai bus sumokėti už 18 mėn. 
po kontrakto pasirašymo.

Jeigu Klubas negautų sutikimų iš Savi
valdybės ir Licency Court, padėtis pasi
keistų, Klubas būtų statomas ant dabartinio 
sklypo ir tuomet būtų nauji planai ir nauji 
finansiniai skaičiavimai.

Tas visas pertvarky mas pareikalavo ne
paprastai daug darbo. Esame laimingi tu
rėdami tokius puikius, pasišventusius di
rektorius, kurie įdėjo daug energijos bei 
brangaus laiko ištirdami visas galimybes tą 
projektą įgyvendinti. Ypatingai dėkojame 
pirmininkui Aliui Migui ir Laurie Cox už 
jų profesionalumą vedant derybas su atitin
kamais asmenimis bei įstaigomis.

Reikia tikėtis, kad netrukus galėsime 
džiaugtis nauju, gražiu Klubu.

Susirinkimas praėjo darbingai ir pro
duktyviai. Dr. Benius Vingilis
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Lietuviai pasaulyje ________
Stovykliniai pašto ženklai

Vytautas Doniela

Pamažu blėsta prisiminimai apie įsikū
rimo laikotarpį šiame žemyne. Tuo labiau 
nyksta atmintis apie dar ankstyvesnį metą 
- pokario pabėgėlių stovyklas Vokietijoje. 
O juk tie laikai irgi turi savo vietą Lietu
vos istorijoje. Kelios dešimtys tūkstančių 
tautiečių, neseniai palikę savo namus ir dar 
pilni tikėjimo, kad. štai, grįžimas yra tik 
kantrybės ir beveik pramatomos ateities 
klausimas, būrėsi, organizavosi, leido laik
raščius bei žurnalus, kūrė chorus bei an
samblius - žodžiu sakant, gyveno tarsi 
miniatiūrinėse Lietuvose. darbais bei ener
gija spindinčiose valstybėlėse.

Stovyklose buvo sukurtos net “pašto 
įstaigos.” Nors jos nebuvo įtrauktos į regu
liarią Vokietijos pašto sistemą, jos teikė 
įvairias tarpininkavimo paslaugas: platin
davo spaudą, perimdavo ir dalindavo iš 
vokiečių pašto gautas siuntas, ne retai jas 
net išnešiodavo stovyklos ribose. Tokioje 
darbštumo bei kūrybingumo dvasioje ne
nuostabu. kad buvo pradėta leisti net . . . 
savo “pašto ženklus”. Žinoma, tokie ženklai 
neturėjo normalios apmokėjimo galios - bet 
tai buvo nors simbolinis prarastos valsty
bės pratęsimas.

Gražų ženklą išleido Schongau (Ba
varija) esanti pabaltiečių stovykla, pabal
tiečių filatelistų suvažiavimo bei parodos 
proga. 1946 m. vasarą. Didokame ženkle 
matosi visų trijų respublikų herbai, be to šis 
ženklas buvo atspaustas ir atskirai kaip 
lapelis - “blokas”. Tiražas nedidelis: ženklų 
17.600. blokų 2.200. Nenuostabu, kad jų 
nėra likę daug.

Tais pačiais metais, anglų zonoje, savo
1 ■' ~ ' ........ ■■■■■

Anais laikais Detmolde...
Danutė Giedraitytė, Sydney

...Tada mes. pabėgėliai, buvom apgy
vendinti vidury gražaus Detmold (Lippc) 
miestelio, mūrinėse kareivinėse. Beveik 
kasdien vakarais praktikuodavosi škotų 
“Bagpipe” orkestras, o tai mažai kam pa
tikdavo.

Bet miestelis turėjo daug kitų dory bių. 
Vidury miesto buvo parkas, apaugęs didžiu
lėmis magnolijomis, su pilimi prie tvenki
nio (ar didelio prūdo su vandens lelijomis). 
Pilyje buvo teatras, kuris viduje atrodė vi
sai taip pat. kaip Kauno teatras Laisvės 
Alėjoje - net su tokia pat raudona užuolai
da, tik mažesnis.

Šiame teatre buvo pastatyta opera “Se
vilijos kirpėjas”, nes tarp Detmoldo pabė
gėlių atsidūrė beveik visa Lietuvos opera. 
Kad galėtų savo darbą tęsti, visi daininin
kai. baletininkai ir muzikai buvo anglų ad
ministracijos apgyvendinti vilose. Detmol
do įšlaitėse. Paprastesni mirtingieji gyve
no kareivinėse.

Daug rankų siuvo ir siuvinėjo liuksu
sinius kostiumus operai iš Amerikos lietu
vių pabėgėliams surinktų drabužių. Viskas, 
kas atrodė geriau tiktų operai, negu kasdie
niniam gyvenimui, skirstant buvo atidėta į 
šalį operai: šilkas, brokatai, kailiai, mez
giniai, blizgučiai.

Kitur mieste, atskirame dviejų aukštų 
name ant kampo, buvo patalpinti Lietuvių 
Sąjungos Valdyba ir skautų vadijos būklas- 
raštinė. Tai buvo Bahnhofstrasse 6.

Kareivinėse pabėgėliai netrukus suor
ganizavo lietuvišką mokyklą - gimnaziją 
jaunimui, nes mokytojų juk netrūko. Gal tik 
knygų.

Antanas Krausas vėl pradėjo leisti 
“Skautų Aidą”, nutrukusį 1941 metais, o
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ženklus išleido “Lietuvių paštas Detmold”, 
kurių autorė išties gyvena Australijoje 
(Sydnėjuje). Tai Danutė Giedraitytė, kuri 
savo kūriniuose įgyvendino skautišką 
motyvą - leliją. Prie trijų verčių ženklų (10, 
20. 50 Pf.) buvo pridėta dar dvi panašios 
versijos, jau iškart su užspaudu, pažyminčių 
liet, skautų vadų suvažiavimą “Augsburg 
28.4.46”. Ženklų pavyzdį matome čia pat. 
su dizainerės autografu. (Red.: šiame pusla
pyje spausdiname ir Danutės Giedraitytės 
prisiminimus apie Detmoldo stovyklą).

Netoliese buvo Meerbeck stovy kla. Pa
remti išeivijoje veikusį Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių čia buvo išleisti 3 ženklai (20+80, 
30+120, 50+150 Pf.) ir du blokai

Šiais 1947 m. išleistais ženklais kartu 
buvo paminėta 400 metų sukaktis nuo 
pirmosios liet, knygos - Mažydo katekizmo 
- pasirodymo 1547 metais. Po metų šiems 
ženklams dar buvo uždėtas užspaudas 
“1918. 16. 2. - 1948”.

Taip pat anglų zonoje. Seedorf stovyk
loje. buvo išleista didžiausia stovyklinių 
pašto ženklų serija, kuri kartu paminėjo tos 
stovyklos geografinį išsivystymą: Hassen- 

mano tėvas Antanas Giedraitis manė, kad 
kaip tik pats laikas būtų atgananti “Sau
lutę” jaunesniems vaikams, sustojusią 
prieš 15 metų.

Abiejų laikraštukų pirmas numeris išėjo 
1946 metų sausio 15 dieną. Abiejų redak
torių šeimos gyveno gretimuose kamba
riuose tose kareivinėse.

Su spausdinimu didžiausia problema 
buvo stoka popieriaus. Vokiečiai spaustu
vininkai gaudavo tik jiems reikalingą kvo
tą tokio prasto, laikraščiams skirto popie
riaus. Technikine spaudos priežiūra rūpi
nosi Juozas Kapočius, o su spaustuvinin
kais tarpininkavo Manomaitis (vardo ne
atsimenu. bet tai Anastazijos Tamošaitie
nės brolis).

Spaudos reikalais jis taip greitai laks
tydavo po Hanoverį, apsivilkęs ilgu kariš
ku paltu be ženklų ir su didele triušine ke
pure, kaip su egzotišku turbanu, kad vokie
čiai manydavo, kad mieste lankosi kažin 
koks ypatingos paskirties vienetas. Vokie
čiai maty davo tokių kareivių įvairiose vie
tose tuo pačiu laiku!

Manomaitis nuveždavo spaustuvinin
kams lauktuvių, tai popieriaus trūkumas 
palengvėdavo. Abi redaktorių šeimos iš 
savo Raudonojo Kryžiaus siuntinukų 
spaustuvininkams atiduodavo ką įdomes
nio - kavą, šokoladą, “Lucky Strike” (ar 
“Camel”) ir mėsą. Dėl šitų dviejų paskuti
nių niekas neverkė, nes Krausai ir Giedrai
čiai visi buvo vegetarai ir ne rūkoriai.

Paramos atsirasdavo ir iš kitų stovyklos 
gyventojų. Tai šitokiu būdu lietuviška 
spauda gyvavo. Nežinau, iš kur buvo 
spaustuvėms mokami tikri pinigai. Skau
tiškų ženkliukų spausdinimas buvo vienas 
iš tų visų spaudos darbų. Vokiečių paštas 
paprastai užantspauduodavo šituos ženk- 

_liukus kartu su kitais ant voko...
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dorf, Montgomery, Seedorf. Kiekvienai iš 
jų buvo skirti 3 ženklai su danteliais ir be 
jų, tad pilną seriją sudarė net 18 ženklų, 
plius 2 blokai: su dantelių imitacija ir be 
jos. Kadangi vėliau Seedorf stovykla buvo 
perkelta į prie Hamburgo esantį Stade mies
telį, dalis šių ženklų buvo perspausdinti 
įrašu “Stade... 1947”.

Amerikiečių zonoje, didelė lietuvių sto
vykla buvo Augsburg mieste. 1946m. rug
pjūčio mėn. vietinis liet, paštas išleido 6 
pašto ženklų seriją, kuri buvo papildyta 
dar 8 blokais: 4 su danteliais ir 4 be jų.

Netoliese buvo pabaltiečių stovykla 
Augsburg - Hochfeld. 1948 m. čia buvo 
išleisti 3 ženklai: 50 Pf, 1 M. ir Express 50 
Pf. Atskirai, Nepriklausomybės sukakčiai 
dar buvo uždėtas užspaudas “LR 1918 II 
16 1948”.

Pati paskiausia serija, jau po 1948 metų 
pinigų reformos ir prasidedant emigracijai, 
buvo išleista Hanau stovykloje, amerikiečių 
zonoje. Tai buvo 4 ženklai: 5 (žalias ir ru
das). 10 ir 20 Pf., plius blokas su 3 skirtin
gais ženklais. Reikia pridurti, kad Hanau 
stovykloje kurį kaiką buvo platinami ir, 
atrodo, patys pirmieji taip vadinami “didieji 
susižinojimo ženklai”, bet be įrašytos vertės, 
kurių autoriai betgi buvo Tubingen (pran

Šeima iš Vilniaus šokdina Londono teismus
Visą savaitę Anglijos laikraščiai mirgėjo 

straipsniais apie šioje šalyje gyvenančius 
Lietuvos piliečius. Savaitės pradžioje dien
raščiai pranešė apie Londono lietuvių sukel
tas Joninių nakties muštynes. Savaitės vi
duryje pasipylė publikacijos apie lietuvį 
Evaldą Žilionį, kuris sukėlė skandalą 
Wimbledon teniso turnyre. Viską vainikavo 
didžiųjų dienraščių - „The Sunday' Telegraph“ 
bei „The Sunday Times“ - išspausdinti 
išsamūs reportažai apie pabėgėlių iš Lietu
vos užsuktą karuselę Londono teismuose.

Dėmesio centre Lietuvos rusų Anufrije- 
vų šeima atsidūrė neatsitiktinai. Per penke
rius Anglijoje pragyventus metus Vladimi
ras ir Ala Anufrijevai net penkiolika kartų 
užvedė teismo procesus. Pateikiamų nusi
skundimų esmė - neva britų valdžia šiai 
politinių pabėgėlių statuso siekiančiai šei
mai suteikė per prastas gyvenimo sąlygas, 
kadangi Vilniuje jie atseit buvę priversti 
palikti didžiulius turtus.

Anufrijevų bylas svarstė daugiau kaip 
dešimt aukščiausio rango teisėjų, tarp jų ir 
Lord Woolf - svarbiausias šalies teisėjas.

Buvusių vilniečių šeimos teisinius inte
resus Londone gynė ir tebegina net devyni 
aukšto rango advokatai, iš jų - net trys pres
tižinį karalienės patarėjo titulą turintys tei
sininkai. Dosnūs britų įstatymai garantuoja, 
jog pabėgėliui iš Lietuvos 47 metų V. Anufri- 
jevui šimtatūkstantinių teisinių sąskaitų iš 
savo kišenės apmokėti nereikės. Tai, kad 
Anufrijevų teisinės intrigos šalies iždui 
kainavo jau per 400 000 svarų (apie 1 mln. 
Australijos dolerių), labiausiai papiktino ir 
Lord Woolf, ir žiniasklaidą.

Laikraštis „The Sunday Times“ netgi 

cūzų zona) mieste susibūrę lietuviai.
Kaip minėta, stovykliniai pašto ženklai 

neturėjo siuntų apmokėjimo vertės ir vo
kiečių paštas šia prasme jų nepripažino. Ta
čiau mėgėjai juos kartais klijuodavo ant 
vokų šalia vokiškų ženklų, o vok paštas ne 
kartą juos irgi antspauduodavo. Žinoma, 
lietuviškos “pašto įstaigos” turėjo pasigami
nusios ir savus antspaudus.

Koks stovyklinių “pašto ženklų” likimas 
ir dabartinė vertė? Pirmiausia, jų išlikę nėra 
daug, nes tais laikais į juos buvo žiūrima 
kaip į lipinukus, savotiškas reklamėles, tad 
nemažai jų buvo išmėtyta emigracijos laiko
tarpyje. Bet iš rinkėjų akiračio jie nedingo 
ir išties, laikui bėgant ir jiems retėjant, jų 
patrauklumas tik didėja - ypač jei jie išlikę 
ant normaliu paštu ėjusių vokų ar atvirukų. 
O lietuviams rinkėjams jie yra įdomūs kaip 
tautos istorijos dalis - kaip trumpo, bet emo
cingai kūry bingo laikotarpio liudininkai.

Susidomėjusiems bus pravartu žinoti, 
kad apie lietuviškus (ir kitų tautybių) stovyk
linius “pašto ženklus” platų katalogą išleido 
firma Stereo (JAV). Vien lietuviškus taip pat 
katalogizavo kaunietis dr. Jonas Linkevi
čius, kuris neseniai savo išsamų rinkinį iš
statė tarptautinėje filatelijos parodoje, kuri 
vyko Kiel mieste šiaurės Vokietijoje.

išspausdino apytikslę V. bei AAnufrijevų 
sąskaitą Anglijai. Laikraščiai apskaičiavo,, 
kad Anufrijevų, jų trijų vaikų bei dabar jau 
mirusios 84 metų močiutės bylos dėl apgy
vendinimo Londone kainavo 200 000 svarų, 
apeliacijos Aukščiausiajame civiliniame 
teisme - 80 000, bylos dėl socialinių išmokų 
-120 000 svarų.

Į Angliją vilniečių šeima atskrido 1998- 
ųjų rugpjūčio mėnesį. Jau Gatwick oro uos
te šeši šeimos nariai pasiprašė politinio 
prieglobsčio. Savo prašymą ši šeima argu
mentavo tuo, kad Lietuvoje juos, kaip rusų 
tautinės mažumos atstovus, persekiojo Lie
tuvos policijos pareigūnai. Be to, šeimos 
galva teigė, kad net septynerius metus Lie
tuvos valstybinės institucijos įtarė jį esant 
KGB agentu, ir todėl jam ir šeimai neva 
grėsė reali susidorojimo grėsmė.

Iš pat pradžių skeptiškai viską vertinę 
imigracijos pareigūnai atmetė šių prieglobs
čio prašymą. Iškart po to Anufrijevai ėmėsi 
įnirtingos teisinės kovos. Šeima kovojo 
dviem frontais: kol vieni teisininkai rengė 
apeliacijas dėl teisės pasilikti Didžiojoje 
Britanijoje, vilniečiai pasitelkė kitus advo
katus mūšiui dėl neva prastų gyvenimo 
sąlygų. Londono Southwark rajono taryba 
yra kaltinama žmogaus teisių pažeidimu, 
nes Anufrijevams suteikė neva jų būti
niausių reikalavimų neatitinkantį namą. 
Penkių kambarių namo kaina Londono 
nekilnojamojo turto rinkoje - apie 230 000 
svarų. Už tokį gyvenamąjį plotą atvykė
liams nereikėjo mokėti nė cento - išlaidas 
dengė vietinė taryba.

Tėvų pėdomis žengia jų vaikai. 25 metų
Nukelta į 5 psL
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Mindaugo karūnacija - kertinis posūkis 
Prof. Zigmas Zinkevičius

Lietuviai senovėje kitas baltų gentis aplenkė tuo, kad sukūrė savo galingą 
valstybę. Smulkias kunigaikštystes į vieną vienetą apie 1226-1236 m. sujungė 
Mindaugas. Tai be galo svarbus įvykis mūsų tautos istorijoje. Tada ne tik įkur
ta Lietuvos valstybė, bet ir juridiškai įteisinta ano meto pasaulyje. Popiežiaus 
nurodymu Mindaugas buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi. Jeigu ne Mindaugo 
nužudymas, Lietuva būtų išlikusi karalystė, ano meto požiūriu lygiavertė kitoms 
karalystėms. Nebūtų tapusi kunigaikštyste, kad ir Didžiąja, bet ano meto politi
nėje gradacijoje žemesnio rango už karalystę. Nebūtų buvę įmanomos pragaiš
tingos Kriavo (Krėvos, 1385 m.) ir Liublino (1569 m.) unijos tokios, kokios jos 
buvo. Valstybės plotas nebūtų susiaurėjęs tiek, kad šiandien jungia tik senovės 
lietuvių etninio ploto likučius. Lietuvos žemėlapis dabar atrodytų visai kitaip. 
Kitoks likimas būtų greičiausiai ištikęs ir mums artimas baltų gentis bei jų kal
bas. Įėjusios į vieną valstybę - Mindaugas to ir siekė - artimos tarpusavyje 
baltų gentys būtų konsolidavusios. Jos būtų susinėjusios į vieną tautą. Buvę kal
biniai skirtumai nebūtų didėję, bet niveliavęsi. Baltijos kalbinis žemėlapis šian
dien atrodytų kitoks.

Mindaugas tapo Lietuvos karaliumi lygiai prieš 750 metų. Jo karūnavimosi 
diena - liepos 6-oji - paskelbta Lietuvos valstybės švente. Prieš karūnavimąsi 
buvo Šiaulių pergalė 1236 m., Vorutos pilies apgultis ir pagaliau Lietuvos 
krikštijimosi pradžia 1251 m., atvėrusi kelią karūnavimuisi. Toliaregiškos 
Mindaugo politikos ir didelių jo pastangų dėka tada buvo įsteigta atskira Lietuvos 
bažnytinė provincija, priklausiusi tiesiog nuo popiežiaus. Antrą kartą Lietuvą 
krikštijant Jogailos ir Vytauto laikais to nebuvo sugebėta padaryti. Abi Lietuvos 
vyskupystės - Vilniaus ir Žemaičių - liko pavaldžios lenkų Gnezno arkivyskupui, 
ir tuo buvo padaryta viena iš pagrindinių Lietuvos lenkinimo prielaidų, o pats 
Lietuvos krikštas lenkų to meto diplomatų dėka buvo paverstas politine priemone 
Lietuvai arčiau su Lenkija susieti ir ją iš esmės pavergti.

Kovodamas dėl savarankiškos bažnytinės provincijos Mindaugas buvo labai 
principingas ir bekompromisinis. Jo veikla yra pamokanti. Prieš krikštą vyko 
intensyvus Mindaugo ir popiežiaus Inocento IV susirašinėjimas. Mindaugo siųs
ti popiežiui dokumentai yra žuvę. Išliko tik nuorašai visų tų popiežiaus bulių, 
kurias jis siuntė į Lietuvą Mindaugo krikšto ir karūnavimo reikalu. Iš jų matyti 
labai energinga Mindaugo diplomatinė veikla, ryšių su Vikarų Europa užmezgimas, 
rodantis to meto Lietuvos valdovo politinę ir valstybinę brandą.

Mindaugas susidūrė su daugybe sunkumų, kuriuos turėjo nugalėti. Vokiečiai 
siekė naujai steigiamą Lietuvos dieceziją subordinuoti Livonijos ir Prūsų 
arkivyskupystei, panašiai kaip vėliau darė lenkai, subordinavę Lietuvos bažnytinę 
provinciją Gnezno arkivyskupystei. Tęsinys kitame MP numeryje.

Šeima iš Vilniaus...
Atkelta iš 4 psL
Nadežda Anufrijeva neseniai laimėjo bylą 
dėl jai priklausiančios socialinės pašalpos 
- 500 svarų. Procesas perėjo visas teisines 
instancijas - nuo vietinio magistratūros 
teismo iki Lordų rūmų. Valstybei ši proce
dūra kainavo apie 100 000 svarų.

Vilnių aplankė kelių Didž. Britanijos 
laikraščių korespondentai. Jie domėjosi, 
kaip iš tikrųjų čia gyveno Anufrijevų šeima, 
dabar Londone teigianti, kad čia paliko 
didžiulius turtus. Gi Vilniuje šeimos kaimy
nai teigė, kad buvęs savininkas turėjęs 
daug skolų ir nuo jų bėgęs į Londoną.

Anglijoje skandalingoji šeima tikina, 
jog šio namo kaina - 230 000 svarų. Bet iš 
tiesų namo gale, kuris priklausė prieš metus 
Londone mirusiai A.Anufrijevos motinai 
pro užkaltus langus matėsi nukritusios per
dangos, ištrupėjusios grindys, šiukšlės.

Išgirdusi, kad Anufrijevai pasiprašė 
politinio prieglobsčio, nes Lietuvoje buvo 
skriaudžiami, viena kaimynė apstulbo. Jo
kių istorijų apie neteisingai apkaltintus 
KGB agentais ar policijos persekiojimus ji 
niekada nėra girdėjusi. Tačiau ji prisiminė, 
jog Anufrijevai gyveno vargingai, nes 
niekaip negalėjo rasti darbo.

„Baltic Times“ korespondentas James 
Ross, rengęs publikaciją apie Anufrijevus 
dienraščiui „The Sunday Telegraph“, pa
tvirtino, kad buvusiu vilniečių šeimai britų 
spauda parodė išskirtinį dėmesį. Britus p- 
apiktino, kad taip piktnaudžiaujama prie
globsčio suteikimo sistema. Pamačius, ko
kiomis sąlygomis Anufrijevų šeima gyveno 
Lietuvoje, G.J.Ross’ui susidarė įspūdis, kad 
jie šantažuoja Didžiosios Britanijos vyriau
sybę. „Gerai, kad ši informacija buvo pla
čiai paskelbta, nes Anufrijevų šeima gadino 
Lietuvos įvaizdį užsienyje", - sakė D. J. 
Ross.

(Pagal “L.r.”)

If REDAKCIJOJ 
RAITO

Gerb. Redaktore,
Prašau patalpinti sekantį patikslinimą 

- atsiprašymą.
Žmonės gyvenime greičiau pastebi ant 

tako gulinčią adatą, bet praeina pro dramblį 
jo nepastebėję. Aš pats nesu išimtis.

Pateikdamas p. Isoldai Poželaitei-Davis 
AM medžiagą apie chorą “Daina” ir jo di
rigentus (“M.P.” Nr. 34) praleidau jauno 
dirigento Justino Ankaus pavardę, kuris 
chorui “Daina” atidavė 14 savo jaunystės 
metų. Ne visi šventieji yra paaukoję tokią 
dalį savo brangiausio gyvenimo tarpo. 
Justinas tai padarė. Garbė jam.

“M.P” Nr. 35 tilpusiame straipsnelyje 
“Sėkminga kultūrinė popietė” rašydamas 
choro “Daina” Valdybos vardu, priskyriau 
Steven Kryžių prie australų.

Steven yra jaunas lietuvis, puikus bo
sas, užaugęs mišrioje šeimoje. Jis ne tik 
lietuviškai dainuoja, bet tuo pačiu ir gilina 
lietuvių kalbos žinias, kurių jis negavo 
augdamas savo šeimoje.

Tai tikrai perlai mūsų tarpe. Žmogus 
galvotum, kad neįmanoma jų nepastebėti. 
Tolių klaidų niekas nepadaro, žinoma, ku
ris nieko nedirba ir nerašo...

Suinteresuotus ir paliestus nuoširdžiai 
atsiprašau.

Antanas Kramilius
Choro “Daina” sekretorius

AK JAU SUMOKĖJAI
“MŪSŲ PASTOGĖS”

EKENUMERATĄ?

Pasaulio liet, dainų šventė Vilniuje
Šventė tęsėsi visą savaitę, tačiau tai 

nebuvo vien dainų šventė. Toje šventėje 
įvyko daugelis kultūrinių renginių ir tik 
užbaigai išgirdom dainų šventę.

Pirmasis renginys, mano ypatingai 
lauktas, - “Lietuvių tautinio kostiumo ko
lekcijos pristatymas” - buvo pirmasis di
dysis smūgis. Kostiumus demonstravo 
kelios gražios mergaitės, puikiai išmoku
sios modelių eisenos. Ėjo ir ėjo tos mer
gaitės, bet lietuviškas tautinis kostiumas 
taip ir neatėjo. Buvo demonstruojami kos
tiumai, rasti muziejuose ir įvairių sričių 
kraičio skryniose. Mergaičių sijonai buvo 
beveik visi vienodi - tai mažos variacijos 
priešistorinio europietiško languoto audi
nio, ypač išvystyto senųjų škotų, tik 
raudonos (pagrindas) ir žalios (dryžiai) 
spalvos. Kiklikai dažniausiai buvo brokati- 
niai, blizgantys, geros rūšies ir rodė to meto 
lietuvaičių materialinį pajėgumą - išgalė
jimą įsigyti importuotą brangią medžiagą. 
Marškiniai balti, apykaklės - mažos, sta
čios, raudonai siuvinėtos, rankovės - arba 
su išilgai esančiais raštais, arba aukštai ant 
rankovių. Prijuostės daugumoje baltos, 
baltai išsiuvinėtos, tik retai raudonai ir la
bai taupiai ataustos raudonais žičkais. 
Kaklas papuoštas spalvotais stikliniais ka
roliukais, galva vainikuota skarelėm, gyvų 
gėlių vainikėliais arba, gana retai, broka- 
tinėm spalvotom juostom. Nugaroje kabojo 
spalvoti šilko kaspinai. Bet gal viską vai
nikavo mergaitė, apsirengusi juodai nuo 
kaklo iki žemės, su juoda kepuryte ir juodu 
maišeliu (rankinuku), ant rankos užrašas- 
klaipėdietė lietuvaitė... Kostiumų pristaty
mo metu buvo aiškinama: čia aukštaitė, 
turinti baltarusiškos bei rusiškos įtakos, čia 
žemaitė, jaučiama vokiška įtaka, čia kapse, 
zanavyke, matoma ir prūsiška įtaka. Yra dar 
ir lenkiškos įtakos. Nemačiau nei vieno 
raštais išausto sijono, nė vieno austo kik
liko... Ir tik vienas vienintelis modelis buvo 
papuoštas gintariniais karoliais...

Visas šis paradas buvo tikrai stiprus 
smūgis lietuviškam kostiumui, kurio' iš 
tikrųjų nebuvo. Tautinių rūbų specialistės 
rodė ką jos rado muziejuose bei kraičių 
skryniose. Tikiu, kad taip ir buvo, bet ne
manau, kad taip turi likti. Visų pirmiausia, 
to meto lietuvaitės dar visai nežinojo, kas 
yra tautinis sąmoningumas. Jos džiaugėsi 
įsigijusios kitokią, naujovišką, dar nematytą 
rūbų dalį. Visai nesvarbu buvo, ar tai iš 
vokiečių, lenkų ar rusų. Per ilgalaikes sve
timšalių okupacijas taip pat iki valios pri
sižiūrėjo ir įsisavino daugelį nematytų rūbų 
bei jų nešiojimo būdų. Deja, tokia padėtis 
buvo, ir tautinių rūbų specialistės uoliai 
tai parodė. Bet niekur nemačiau nė ma
žiausių tų specialisčių pastangų pasukti 
kita kryptimi ir pabandyti atrinkti “kas 
mūsų ir kas rusų”. Ir mano akyse Antanas 
Tamošaitis iškilo kaip milžiniška šviesi 
asmenybė, kuri suvokė, kad lietuviškus 
tautinius rūbus, kaip ir lietuvių kalbą, reikia 
išgryninti.

Buvo laikai, kai visoj Lietuvoj žmonės 
savaitės dienas skaičiavo kaip “panediel- 
nikas, utarnikas, sereda, četvergas”, net 
mūsų dainose dainuojama apie “subatos 
vakarėlį” bei “nedėlios rytelį”. Deja, taip 
buvo. Tačiau Nepriklausomoj Lietuvoj 
atsirado “pirmadienis, antradienis, trečia
dienis”. Jonas Jablonskis lietuvių kalbą 
ėmėsi išgryninti, o Antanas Tamošaitis 
ėmėsi gryninti lietuvių tautinius rūbus. 
Jam reikėjo atkurti ar sukurti rūbus, kurie 
būtų ir lietuviški, ir originalūs, kurie nepa- 
našėtų į kaimynus, bet nuo jų skirtųsi. Gal
būt Tamošaičio sukurti rūbai buvo per 
gražūs, per lietuviški, per daug skyrėsi 
nuo kaimynų? Ar todėl organizatorės ne
parodė nė vieno vienintelio Tamošaičio 
kostiumo? Užsienyje mes turėjom daugelį 
progų patirti kokį didelį susižavėjimą.

pareikšdavo svetimtaučiai, pamatę mūsų 
tautinius rūbus (Tamošaičio sukurtus), ku
riuos vadino “kukliais ir savitais”. Deja, 
dabartinės tautinių rūbų specialistės Lie
tuvoje to dar nesiskubina pripažinti. Jos dar 
tebežiūri į muziejus, kur ir yra tikroji tokių 
rūbų vieta.

Kanklių ansamblių popietė, įvykusi 
Vilniaus universiteto Petro Skargos kieme, 
nežiūrint jaunučių kanklininkų, nuskam
bėjo švelniai ir patraukliai. Nors kanklinin
kai buvo surinkti iš visų Lietuvos kampelių, 
jie sugebėjo harmoningai išpildyti įvairias 
aukštaičių, žemaičių ir suvalkiečių dainas 
bei kanklėms sukurtus veikalus...

Nuvylė ilgai lauktas tautinių šokių va
karas. Nors muzika, nežiūrint netobulos 
technikos, visą laiką grojo gražias lietuviš
kas dainas, šokėjai tarytum to visai ne
girdėjo. Jie žygiavo ir žygiavo, taip, į taktą, 
rikiavosi ir rikiavosi į ilgiausias išilgines 
eiles, atsistoję savo vietose trypė kojomis, 
bet taip ir nesušoko. Nors choreografų bu
vo sumanyta graži tema apie “gyvybės ža
lią medį”, bet tokioje šokėjų spūstyje tema 
prapuolė. Vis dėlto šokiui reikia erdvės, 
kurioje galima būtų apsisukti, ne vien sto
vėti trypiant vienoje vietoje. Šokių šventė 
praėjo be šokių, neskaitant poros minučių, 
kai buvo leista braziliečiams ir dar kažko
kiems “užsieniečiams” trumpai pašokti 
mums pažįstamus šokius (australiečių ne
prileido. Per geri?) Visa lietuviškų tautinių 
šokių šventė, kurios tikėjomės, tapo tarytum 
sportininkų žygiuotėmis. O gal tai “ėjimas 
į Europą? Suvienodėjimas? Suvakarejimas? 
Būkim kaip tie, kurie nieko nemoka ir nieko 
neturi?

Geriausias renginys visoje “Dainų šven
tėje” ir buvo Dainų šventė. Čia girdėjome 
tikrai lietuviškas dainas, sukurtas įvai
riausių kompozitorių, nuo Naujalio ir Čiur
lionio iki Gorbulskio bei Raudonikio. Dai
navo jungtinis choras, susidedąs iš Lietu
vos ir “užsienių” lietuvių, bet dainavo tas 
pačias jautrias dainas, virpinančias širdis 
tiek saviems, tiek svetimiems. Girdėjome 
lyriškų, svajingų dainų, o taip pat ir nau
joviškų, gyvesnio ritmo, bet visose buvo 
jaučiama lietuviška nuotaika. Šiame “pa
simetimo ir sąmyšio” laikotarpyje Dainų 
šventės organizatoriai nepasimetė ir ne
pasidavė lietuviškų dainų “sumodemini- 
mui”, prie kurio klyksmo ir riksmo jau pra
tinasi lietuviškas jaunimas. Tikiuosi, kad 
ateityje Dainų šventėse girdėsime mūsų 
savas dainas, o tiems, kurie trokšta triukš
mo, pakaks smuklių ir tarpuvarčių. 
Norėčiau dar priminti, kad Dainų šventėje 
dirigentai keitėsi, o paskutiniąją Naujalio- 
Maronio dainą “Lietuva brangi” dirigavo 
po posmelį net trys dirigentės: Dalia Vis- 
kontienė, Rita Kliorienė ir Birutė Prašmu- 
taitė. Dainų šventė buvo tikra šventė ir sielos 
atsigaivinimas.

Genovaitė Kazokienė
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SPORTAS
Kyla į viršūnes

Dviračių sporte yra BMX dviračių šaka. Tai mažesnio dydžio dviračiai, kurių ratų 
skersmuo (diametras) - 20 inčų. Lenktynės vyksta trumpais 300 metrų atstumais, su 
atitinkamomis klintimis. Per sekančią Olimpiadą ši dviračių šaka bus įtraukta į normalią 
lenktynių programą.

Neseniai, liepos mėnesį, “2003 World BMX Racing Championships” vyko Perth’e. 
Apie puikų lietuvių pasirodymą rašo TontJ Čibiras (Canberra).

Nuotraukoje - Angela Čibiras (kairėje) ir Vilma Rimšaitė (dešinėje).

Lietuvos krepšininkams - auksas!

Vilma Rimšaitė and Angela and Tony 
Čibiras were among the 1,600 riders from 
29 countries who made the trek to Perth in 
late July to compete it the 2003 World BMX 
Racing Championships.

In Perth, 20 year old Vilma Rimšaitė 
from Šiauliai competed in the 19 years and 
over Cruiser class. Vilma came first in all

.SjGVinSi.i invj-'h

Elena, Jonaitienė

Ultimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13
Katryna atrodė įniršusi. Šlapi drabužiai 
džiūvo ant dviejų suolelių ir kėdės.

- Galėjo prigerti, - papriekaištavo 
Aldona.

• Ten negilu, - atsakė Katryna.
- Nesuprantu, kodėl vaikai taip toli 

nuėjo, - stebėjosi Aldona, nes gerai žinojo, 
kad paliktas Linukas niekada neišeidavo iš 
kiemelio.

- Ak, tam vaikui nepasakysi. Kažin ką 
susigalvoja. Laimė, kad Rudi ištraukė...

Užgniaužusi kylantį pyktį. Aldona ap
žiūrinėjo drabužius. Paltas buvo sugadintas. 
Jei dar susitrauks džiūdamas, vaikas visai 
negalės apsivilkti.

Naktį, pirmą kartą nuo atvažiavimo į 
Loh, Linukas prišlapino lovą ir atsikėlė skųs
damasis, kad skauda gerklę ir galvą. Buvo 
stipriai peršalęs. Lovos prišlapinimo negalė
jo nuslėpti, nes ir patalus, ir paklodes reikėjo 
išnešti džiovinti į lauką. Katryna neiškentė 
nepapriekaištavusi:

- Dėl Dievo meilės, kodėl neįtiesiate kli- 
juotės, kaip kūdikiui? Vaikas daugiau kaip 
trejų metų ir dar daro į lovą!

Po kelių dienų atėjo pranešimas, kad ga
lima paimti akmens anglių briketus. Anks
čiau gautos anglys baigėsi, o Linuko savi
jauta blogėjo, todėl būtinai reikėjo briketus 
atsiimti. Paprašiusi Katrynos. kad prižiūrėtų 
vaikus, Aldona paguldė Dainelę, o Linukui 
paliepė neišeiti iš kambario. Neseniai buvo 
nuliję, todėl Aldona užtruko ilgiau negu pa
prastai, nes per purvyną sunkiau traukė 
pilną vežimėlį. Dar nebaigė iškrauti briketų 
į sandėliuką, kai šalimais atsirado visa per
simainiusi Katryna. 
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of her heats and her quarter final and second 
in her semi final and third in the final. No 
mean feat given there were 33 competitors, 
more than half of whom were from overseas.

In the Elite Women’s class Vilma again 
came first in her heats and the quarter final. 
At that stage she was ranked first of the 30 
riders in that class. However, in her semi

- Vaikpalaikis tas nelemtas!Žinot, ką 
padarė? Užrakino mano sūnelį skrynioj! 
Vargšelis dar dabar visas dreba iš išgąsčio! 
Jei nebūčiau išgirdusi jį beldžiant į dangtį 
ir šaukiantį...

Palikusi anglis ir nebesiklausydama, kas 
vyko toliau. Aldona užbėgo laiptais. Linu
kas sėdėjo lovoje nejudėdamas, suspaudęs 
lūpas ir žvilgsnį įsmeigęs į sieną.

- Kas atsitiko? Tikrai tu uždarei Rudi į 
skrynią? - užsipuolė motina.

- Taip, uždariau! - atsakė didžiuoda
masis.

- Kodėl taip padarei?
- Jis sakė, kad negalėsiu, o aš galėjau! 

Va. Jis norėjo slėptis skrynioj ir sakė, kad 
įlips ir išlips, kada tik norės, ir aš nieko ne
padarysiu. O tik užstūmiau skląstį, ir nega
lėjo išlipti.

- Iš kur žinai, kąjis sakė? - nustebo moti
na, žinodama, kad vaikai nesusišneka.

- Žinau ir gana! Sakė, žinau!
Išbarusi vaiką ir dar plekštelėjusi per už

pakaliuką, Aldona nuėjo į virtuvę smulkiau 
išsiaiškinti ir atsiprašyti. Deja, atsiprašymas 
nebuvo priimtas. Katryna nutarė daugiau 
vaikams neleisti drauge žaisti. Santykiai 
tarp šeimininkių ir įnamės gerokai pablo
gėjo. Tik nelaukta dovana kuriam laikui su
švelnino įtampą. Į Ostcrhofcną atostogauti 
grįžęs Wehrmachto kareivis aplankė Al
doną ir perdavė Vytauto laiškelį kartu su 
siuntinėliu. Ten buvo cigarečių, pinigų ir 
mažas radijas. Dabar Aldona jau žinojo, kad 
Winzerio krautuvėje cigaretes gali iškeisti 
į ūkininkų gėrybes, kurias atnešdavo apylin
kių moterys, turinčios namuose senus tė
vus ar invalidus vyrus. Pinigų reikėjo tik 
pagal korteles perkamiems produktams.

Pagaliau ilgai lauktas triumfas! rugsėjo 
15 d. Švedijos sostinėje Stockholme 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, jau 
užsitikrinusi kelialapį į 2004 metų Atėnų 
vasaros olimpines žaidynes, 33-iojo Eu
ropos čempionato finale rezultatu 93:84 
įveikė Ispanijos komandą ir iškovojo aukso 
medalius. Tai lietuviams - trečiasis Senojo 
kontinento čempionų titulas. Tokia sėkme 
džiaugtasi tik tolimais 1937-aisiais Rygoje 
ir 1939-aisiais Kaune.

Rungtynėms pasibaigus, į triumfo 
sūkurį, skambant gerai žinomai dainai 
“Trys milijonai...”, įsitraukė ir santūrusis 
A.Sireika. Tūkstančiai Lietuvos sirgalių 
“Globe” arenoje sveikino nugalėtojus.

"Persirengimo kambaryje aš prašiau 
žaidėjų prisiminti 1937 ir 1939 metus, kai 
Lietuva laimėjo Europos auksą. Mums at
sirado galimybė tai pakartoti ”, - po per
galės pusfinalyje prieš Sydnėjaus olimpia
dos vicečempionę Prancūzijos komandą 
sakė Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris 
Antanas Sireika. Žaidėjai trenerio žodžius 
pavertė tikrove.

finai Vilma fell and missed qualifying for 
the final by one point.

Vilma has been BMX racing since 1990. 
Since then she has won four medals at the 
World Championships and eight medals at 
the European Championships. From 
Australia Vilma went to Italy to train before 
competing in the World Cup in Europe 
during September and October. Now that 
BMX racing will be a medal sport in the 
Olympics, Vilma hopes to be in the first 
Lithuanian BMX racing team at the 2008 
Olympic games.

Canberra riders, Tony Čibiras and his 
daughter, Angela, also competed at the 
BMX Racing World Championships. Luck 

maitindamasi kartu su šeimininkėmis, Al
dona mažai ką ir tepirkdavo. Vytauto at
siųsta suma buvo didesnė negu ji galėjo 
išleisti. O radijo aparatas buvo tikras turtas. 
Įmontuotas į paprastą medinę dėžutę, aiš
kiai savo darbo, aparatas veikė puikiausiai! 
Šeimininkės radijo neturėjo. Kai Aldona 
pasiūlė, kad aparatas stovėtų virtuvėj, nes 
jos kambaryje nebuvo jungiklio, o čia bet 
kuriuo metu visos trys galėjo klausytis, 
sesery s apsidžiaugė ir net pamiršo pyktį.

Panašiu metu ir Dana sulaukė siuntinė
lio paštu iš savo vyro Mato be atgalinio 
adreso. Į vidų įdėtame laiškelyje Matas ra
šė įduodąs išsiųsti paketėlį į pietus vyks
tančiam kareiviui, o siuntinį Dana turinti 
pasidalinti su Aldona, nes abu vyrai jį parū
pino. Atidariusios siuntinį, moterys rado 
gražiai sulankstytą ir stangriai surištą pa
rašiutą - gausybę plono balto šilko! Moterys 
parašiutą atsargiai sukarpė pagal siūles į 
didelius įstrižus gabalus, iš karto ir neįsi- 
vaizduodamos, ką su jais veiks. Daug kam 
būtų tikusi ši graži blizganti medžiaga, bet 
nei Aldona, nei Dana siūti nemokėjo, o kam 
nors parodyti irgi nedrįso, nes spėjo, kad 
vyrai negalėjo teisėtai įgyti parašiutą. Iš 
savo gabalo Aldona pamėgino pasiūti 
marškinių. Kai šeimininkės pamatė įnamės 
rankose šilko gabalą, ši paaiškino, kad 
medžiagą Dana iš kažko nupirkusi Deggen- 
dorfe.

Ieškodama būdų, kaip tinkamiau sunau
doti medžiagą, Aldona išardė sudėvėtą, bet 
gražiai pasiūtą palaidinukę, ir atsargiai 
išlyginusi, panaudojo gabalus kaip iškarpą. 
Siuvamosios mašinos nebuvo, todėl reikė
jo viską rankomis siūti, bet išėjo puiki nau
ja palaidinė. Tačiau per tą sustojo lopymas 
ir mezgimas, todėl abi šeimininkės ir vėl 
buvo nepatenkintos. Tada Aldona pasiūlė 
ir abiem seserims pasiūti po lygiai tokią pat 
palaidinę iš gražaus balto šilko. Pasiūlymas

Lietuviai Stokholme buvo neįveikiami 
- jie, pademonstravę galingą komandinį 
žaidimą, patikimą gynybą bei efektingą 
improvizacinį krepšinį, laimėjo visas 
šešerias rungtynes, parklupdę ne vien 
olimpinius vicečempionus prancūzus, bet 
ir pasaulio čempionus serbus.

Europos čempionais tapo Giedrius Gus
tas, Mindaugas Žukauskas, Arvydas Ma
cijauskas, Saulius Štombergas, Ramūnas 
Šiškauskas, Darius Songaila, Donatas Sla- 
nina, Eurelijus Žukauskas, Kšyštofas Lav- 
rinovičius, Šarūnas Jasikevičius, Dainius 
Šalenga ir Virginijus Praškevičius.

Prie komandos vairo stovėjo vyriausia
sis treneris A. Sireika bei jo asistentai Gin
taras Krapikas, Valdemaras Chomičius ir 
Donas Nelsonas. Naudingiausiuoju čempio
nato krepšininku buvo pripažintas Š. Jasike
vičius. Jis kartu su S.Štombergu išrinkti į 
simbolinį geriausių žaidėjų penketuką..

Rugsėjo 16 d. iš Švedijos sugrįžusi 
Lietuvos rinktinė bus sutikta ir pagerbta 
Kaune, prie Nemuno ir Neries santakos.

Pagal “K.d.”

wasn’t with Angela as she fell in her second 
and third heats and failed to make the finals 
of the 12 year Girls’ class.

Angela has been BMX racing since 
1998. In that time, Angela has twice been 
in the finals at the Australian 
Championships, three times at the NSW 
Championships and four times at the ACT 
Championships. Her best achievements to 
date are first place in the 2001 and 2003 
ACT Championships and second place in 
the 2003 Australian Championships.

Tony had better luck and managed to 
qualify for the finals in the Men’s 45 years 
and over class. Luck stayed with Tony in 
the final and he finished sixth overall.

ne tik buvo priimtas, bet ir tam paskirta 
laiko dienos metu vietoj kitų kasdienių pa
reigų. Nuotaika vėl pagerėjo.

Žiema atėjo anksti ir buvo ypač šalta. 
Gaunamų anglių plytelių šildymui neužte
ko. Linuko peršalimas nepraėjo. Meilė gavo 
aštrų bronchitą. Reikėjo daugiau kuro. Lie
tuvės nutarė eiti rinkti malkų į mišką kalne 
už Loh ūkio. Pasiskolinusios iš ūkio veži
mėlį, prisirinko sausų šakų ir vieną krūvą 
nuvežė į Winzerį, kitą - į Loh. Tokiu oru 
tai buvo sunkus ir nemalonus darbas, ypač 
kad reikėjo vaikus palikti vienus, nes po at
sitikimo su Katrynos sūnumi negalėjo pra
šyti jos globos.

Po pirmo bandymo nutarė dirbti kitaip: 
viena eidavo į mišką, kita prižiūrėdavo 
vaikus. Miške dirbusioji grįždavo sušlapusi 
ir pervargusi.

Tuo tarpu Aldonai šeimininkių skiriamų 
pareigų vėl ėmė daugėti. Virtuvei reikėjo 
daugiau malkų ir įnamę šaukdavo pavaduo
ti jas skaldžiusią Amaliją. Ypač nemalonu 
buvo lauke skalbti, vanduo, kuriame skal
biniai mirko, užsiklodavo leduku. Kai šepe- 
čiuodavo storas paklodes, stingo rankos, 
pūslėjo, tino sąnariai, trūkinėjo oda. Vaka
rais po tokių dienos darbų sunku buvo 
išlaikyti adatą ar virbalus.

Gruodžio pradžioje pradėjo snigti. Bal
tai apkloti laukai neatpažįstamai pasikeitė. 
Vietiniai žmonės kalbėjo, kad tokios gilios 
ir šaltos žiemos nebuvo kelis dešimtmečius. 

’ Mėnesio viduryje Aldona ir Dana su 
vaikais buvo pakviestos į rajono moterų 
organizacijos atvykėlių šeimoms sureng
tą Kalėdų eglutę Osterhofene, už aštuonių 
kilometrų nuo Winzerio. Kvietimą perdavė 
atsilankęs seniūnas. Jis pasisiūlė abi šei
mas pats nuvežti rogėmis. Aldonai buvo 
nejauku vykti į tokį pobūvį, bet nedrįso at
sisakyti.

Tęsinys kitame MP Nr.
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In memoriam
Atsisveikinimas su 

a.a. Vida Vaitiekūniene

Paskutinis laiškas Vidai

Šių metų rugpjūčio 25 dieną, 10 vai. 
ryto Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažny
čioje susirinko nepaprastai daug žmonių 
palydėti a.a. Vidą Vaitiekūnienę į Jos pasku
tinę šioje žemėje kelionę. Visus pasitiko 
švelnūs Bach’o “Avė Maria” muzikos gar
sai, kurią išpildė Rita Mačiulaitienė.

Šv. Mišias aukojo ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą kun. J. Petrauskas. Jam 
padėjo ir patarnavo Vidos sesuo Nijolė Pa- 
roneto-Bražėnaitė iš JAV.

Skaitymus skaitė Rita Zemdegs-Barkutė 
ir J. Lukaitis. Atliepiamąją psalmę giedojo 
Rita Mačiulaitienė. Bažnytinis choras 
sugiedojo giesmę “Amžinybės Viešpatie”.

Birutė Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė 
sugiedojo tris giesmes: “Dieve arčiau 
Tavęs”, “Anapus saulės” ir “Tau garbė ir 
šlovė”.

Laidotuvėse dalyvavo visi Vidos vaikai. 
Sūnus Juozas su šeima, Andrius, duktė 
Marytė su šeima atvyko iš JAV, sūnus Algis 
su žmona atvyko iš Lietuvos ir dvynukė 
sesuo Nijolė su vyru iš JAV.

Visi vaikai atsisveikino su savo mylima 
mama Vida. Padėkojo Jai už šeimos šilumą, 
meilę, rūpestį, švelnumą kantrybę, pasiau
kojimą šeimai. "Gyvenimas nepagailėjo 
Tau, mama, kančių... Auginti penkis vaikus 
nelengva. Tai supratome kai patys tapome 
tėvais. Visas gyvenimo kančias pernešei 
nesiskųsdama, kantriai. Kasdieniniai rū
pesčiai neužtemdė Tau dangaus šviesos. ”

Halina Statkuvienė, artimiausia draugė, 
atsisveikino su Vida MLKM Draugijos, savo 
ir savo šeimos vardu. Ji sakė: “Noriu Tau 
Vida, padėkoti už draugystę, meilę, kurią 
dovanojai visiems, kas Tave pažinojo. Tu iki 
galo išlikai tolerantiška, niekada neprara
dai moralinių, pilietinių, tautinių vertybių 
ir principų. Amžinasis Dieve, pasiimk mūsų 
brangią Vidą į šviesos ir ramybės šalį. ”

Ištrauką iš Patarimo knygos perskaitė 
Aldona Vyšniauskienė.

Pasibaigus šv. Mišioms, Vidos karstą 
nešė visi artimieji, palydint “Vergų dainai” 
iš operos “Nabucco”.

A^A Vilius Bukevičius
Šių metų rugpjūčio 21 d. Hobarte vėžio 

pakirstas mirė Vilius Bukevičius, sulaukęs 
62 metų. Šeima ir giminės nutarė Velionį 
palaidoti privačiai.

Viliaus tėvas - Juozas Bukevičius - buvo 
geras stalius ir “nagingas vyras“. Jis buvo 
paimtas darbams į vokiečių kariuomenės 
statybos dalinius ir išsiųstas į Prancūziją 
padėti statyti “Atlanto Sieną“.

Prasidėjus anglų ir amerikiečių invazijai 
papuolė į amerikiečių nelaisvę. Bet, dėka 
lietuvių kilmės karininko, buvo greit 
paleistas ir pasiųstas į pabėgėlių stovyklą.

Iš Prancūzijos Juozas emigravo į Tas- 
maniją pas brolį Bronių, kuris čia atvyko

Velionė buvo nuvežta į Faukner kapines. 
Kunigas palaimino karstą o visi susirinku
sieji sugiedojo “Mariją Marija” ir taip paly
dėjo Vidą į Amžinybę.

Į šermenis Lietuvių Namuose susirinko 
apie 150 žmonių. Velionės šeimai užuojau
tas pareiškė Lietuvių Namų pirmininkas A. 
Kairaitis, ALB Melboumo Apylinkės.Val
dybos narys Z. Augaitis, MSMD pirm. J. 
Žalkauskienė, D. Lynikienė (skautų vardu), 
MLP pirm. A Tomkins, draugė L Stumbrienė.

Iš D. G. Žemkalnių gautą laišką parskaitė 
Vidos marti Daina Vaitiekūnienė.

Atsisveikinimo žodį tarė Darius Rauli- 
naitis, Vidos žentas, kuris pabrėžė, kad labai 
džiaugiasi patekęs į tokią puikią Vaitiekū
nų šeimą.

Pabaigoje Vidos sūnus Andrius padėkojo 
visiems čia, Lietuvių Namuose, susirinku
siems. Prisiminė, kad Mama labai mylėjo 
šiuos Namus ir daug čia darbo įdėjo. Jis taip 
pat padėkojo visai savo šeimai, kuri atvyko 
iš užsienio palydėti Mamą į šią paskutinę 
kelionę.

P. S. Pagal Vidos pageidavimą vietoje 
gėlių buvo renkamos aukos kun. Hermanui 
Šulcui, kad paremti Našlaičių namus Lietu
voje. A. Vyšniauskienė.

su pirmu transportu 1947 metais.
Juozo žmoną su Vilium ir jo sesute rusai 

pasivijo Mecklenburge. Vėliau šis kraštas 
buvo paskelbtas kaipo Rytų Vokietija. 
Australijos Imigracijos Departamentui 
Juozas davė prašymą prašydamas sujungti 
šeimą. Padėjau Juozui užpildyti įvairias 
formas. Po keliu metų Ottilie Bukevičienė 
su sūnum Vilium ir dukrele atvyko pas vyrą 
į Hobartą.

Ottilie mirė 1997 metais, sulaukusi 67 
metų amžiaus, o Juozas mirė 1988 metais, 
sulaukęs 79 metų.

Ilsėkis ramybėje Viliau.
Endrius Jankus 

Brangioji, nepavaduojamoji Vidute!
Nespėjau Tavęs apkabinti ir atsisvei

kinti, tai nors dabar rašau Tau tą paskutinį 
laišką.

Prisimenu Tave iš gimnazijos laikų. 
Buvai dviem klasėm jaunesnė (oho - dvi 
klasės tame amžiuje tai beveik visa gene
racija!), bet kas nežinojo dviejų neatskiria
mų sesučių Bražėnaičią kurias visi mėgo.

Paskui ilgus metus nesimatėme, kol vėl 
susitikome Melbourne, kur Tu ką tik buvai 
grįžusi iš ligoninės ir turėjai mokytis au
ginti kūdikį - ne nuo pirmos dienos, kaip 
kitos mamos, bet jau gerokai paaugusią 
Raselę.

Kai su Algiu įsikūrėte Melbourne, mes 
tapome “kaimynės” ir geros draugės. Nuo 
gimnazijos iki Melboumo buvo praėję daug 
metų, ir mes viena kitai turėjome daug ką 
papasakoti. Tu man pasakojai apie savo 
darbą pogrindžio spaudoje okupacijos me
tu, apie Tavo brolio ir mamos išgelbėtus 
žydų vaikus, apie savo dienas sanatorijoje 
Vokietijoje, apie savo ir Nilės vedybas ir 
apie savo rūpestį dėl ištremtos, o paskui iš 
tremties sugrįžusios mamos.

Nors daktarai Tau buvo griežtai uždrau
dę, susilaukei dar keturių vaikų. Buvai gera 
katalikė ir sakei: “Kiek Dievas duos, tiek au
ginsiu ”. Ir užauginai juos ne tik savo, bet 
ir bendruomenės džiaugsmui. Kai klausda- 
vom, ar nesunku auginti penkis, tik nusi
juokdavai -jie vienas kitąprižiūri! Taip Tu 
juos auginai, ir kai vėliau paaiškėjo, kad 
Rasai reikia daugiau dėmesio ir meilės ne
gu kitiems, vaikai Tavęs neapvylė, nes iš 
Tavęs buvo išmokę mylėti.

Nors žinojai, kad broliai ir sesuo visuo
met globos Rasą mirus Algiui Tu ėmei rū
pintis - o kas bus, kai mūsų abiejų nebebus. 
Kai Rasa mirė, Tavo paguoda buvo, kad tai 
Dievo valia, o kai Tu pati jau žinojai, kad 
Tavo dienos nebeilgos, Tu pasakei: “Dievu
lis žinojo ką daro, kai pasiėmė Rasą. ”

Kai reikėjo didinti namus, kad visi sutilp
tą Tu padėjai suplanuoti patogų ir praktiš
ką padidinimą prižiūrėjai statybą ir išsau
gojai vaikus, kad nenukristų pro pusiau pa
klotas grindis, kad nesusižeistų. Kai Algiui 
reikėjo pagalbos jo pradėtam siuntinių į 
Lietuvą bizniui, Tu tvarkei visą raštvedybą.

Kai vaikai paaugo, pasidarei šeimos šo
feris, nes vaikus reikėjo vežioti į mokyklas, 
sekmadienio mokyklą įvairius užsiėmimus.

Atrodo, kad tų darbų Tau turėjo pakakti, 
bet argi Tu galėjai neprisidėti prie Katalikių 
Moterų D-jos darbo, argi Tu galėjai netalki
ninkauti Katalikų Federacijai? Iš Katalikių 
Moterų D-jos darbo Tu nepasitraukei ir jau 

A^A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Marytei, sūnums Juozui, Andriui, 

Algiui, sesutei Nijolei ir visiems artimiesiems.
Mėta Mackevičienė, A. Volkienė, 

Tamara ir Vytautas Pošiūnai, 
Stasys Eimutis, 

Zigmas Mackevičius

sunkiai sirgdama. Paskutinė talpintuvų 
siunta į Lietuvą iškeliavo su didele dauguma 
siuntinių supakuotų Tavo namuose, su Ta
vo sutvarkytom sąskaitom ir sąrašais.

Nors gimnazijoj būnant Tau skaudėjo šir
dį, kad skautams klestint, ateitininkų organi
zacija gimnazijose buvo draudžiama: Tu 
Australijos lietuvių skautams tos nuoskau
dos nepriskyrei ir vaikus leidai į skautus.

Kai Melboumas buvo suskilęs į “klebo- 
nininkus” ir “klubininkus”, Tu nepritarei 
tai kovai, visuomet norėdama visų lietuvių 
vienybės. Ir kai Klubas nutarė statyti dabar
tinę jubiliejinę salę iš vartotų plytų, Tu, 
drauge su kitomis “turtuolėmis”, kurioms 
nereikėjo imtis apmokamo darbo, valei se
nas, cementu aplipusias plytas, nepaisy
dama dulkią negalvodama apie savo pa
žeistus plaučius.

Tavyje aš turėjau puikią kaimynę. Pasiti
kėdama Apvaizda Tu, vaikus sukrovus į 
automobilį, leidai man sėsti prie vairo (su 
Tavimi šalia!) ir su “L-ženklu” vežti jus į 
bažnyčią. O Tavo ramios pastabos važiuo
jant būdavo toks kontrastas su mano sam
domu nekantriu instruktorium.

Krautuves uždarius ir pritrūkus puode
lio cukraus ar miltų - kur gi kitur važiuosi, 
jei ne pas Vidą. O prieš algos dieną išsibai
gus pinigams, “Vidos bankas” visuomet 
išgelbėdavo padėtį.

Kai Emilijai Šeikienei mirus man pri
reikė pagalbos “ Vum-bė-bė” (Vilniaus Uni
versiteto Bibliotekos Bičiulių Būreliui), Tu 
neabejodama prisidėjai prie darbo, tvarkei 
pinigus, padėjai organizuoti renginius, 
kepei pyragus. Kepei pyragus ir visiems 
Melboumo Entuziasčių renginiams ir dau
geliui kitų progų.

Dalinai savo laiką ir pinigus bent ke
lioms Lietuvos mokykloms : Garliavos ir 
Nidos; administravai “Tremtinio” prenume
ratą ir aukas Hermano Šulco Jaunimo So
dybai Lietuvoje. •' - ---- •-

O kiek svečių iš Lietuvos buvo apsistoję 
Tavo vaišinguose namuose! Nesuskaičiuosi.

Dabar palikai vieną Andrių tuose erd
viuose namuose, iš kurių visi kiti iškeliavo
- Juozas su šeima čia pat Essendone, Mary
tė su šeima Los Angeles ir Algiukas su 
šeima Vilniuje. Ir Nile, Tavo brangioji Nile
- New Yorke. Jaučiame jų skausmą. Mums 
visiems trūksta Tavęs. Tavo gyvenimas buvo 
gražus, turiningas, kupinas meilės ir gerų 
darbų. Tavo darbai baigti. Ilsėkis ramybėje.

Aliutė
P. S. Tavo brangiam atminimui aukoja

me Hermano Šulco Jaunimo Sodybai $ 100.
Aliutė ir Gediminas

Mirtis išplėšė iš musų tarpo nenuilstamą LPKTS rėmėją ir “Tremtinio” platin

toją Australijoje Vidą Vaitiekūnienę Nežiūrint savo li
gos ir šeimos tragedijų, ji niekad neatsisakė ištiesti pagalbos ranką.

Nuoširdi užuojauta dukrai Marytei, sūnums Andriui, Algiui ir Juozui su 
šeimomis, seserei Nijolei ir jos šeimai.

Ilsėkis ramybėje, Vida,
Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai

LPKTS ats. Australijoje V. L. Mačys.

Mirus mano mielai draugei

A^A Vidai Vaitiekūnienei,
nuoširdžiai užjaučiu dukrą Marytę, sūnus Juozą Andrią Algį, sesutę Nijolę ir 

jų šeimas.
Genovaitė Vasiliauskienė, Adelaidė

A'u’A Tado Turausko

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

atminimui pagerbti, “Mūsų Pastogei” aukoju $50.
Dalia Gordon
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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, kuri įvyks rugsėjo 28 dieną, 12 vai. Geelongo Lietuvių Namuose, 
Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.

Jubiliejaus proga paskaitą skaity s. LR Garbės konsulas Melbourne Andrius 
Žilinskas.

Meninę dalį atliks “Tembro” dainininkės (iš Melbourne) 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

Pranešimas Geelongo lietuvių 
bendruomenės ir apylinkės nariams

Pranešame, kad visuotinis metinis narių susirinkimas įvyks spalio 12 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Beauford Avė., Pettitt 
Park, Bell Post Hill, su sekančia numatyta darbotvarke:

1-2 vai. - narių registracija (balsuoti turi teisę tik nariai, susimokėję 
nario mokestį).

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusiųjų pagerbimas.
3. Prezidiumo kvietimas - tvirtinimas.
4. Mandatų Komisijos sudary mas.
5. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
6. 2002 m. metinio susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
7. Valdybos pranešimai:

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Revizijos Komisijos

8. Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas.
9. Valdy bos rinkimai. Bus renkami penki nariai ir du kandidatai.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
11. Susirinkimo uždarymas.

Bendruomenės Valdyba
Po susirinkimo kviečiame visus pasilikti užkandžiams ir kavutei.

Š. m. spalio 5 dieną, sekmadienį, Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos D-ja 
ruošia

metinę tradicinę “Kugclinę”.
kuri prasidės 12 vai. Lietuvių Sodyboje, Engadine.

Pietūs bus servuojami nuo 1 vai. p. p. Maloniai kviečiame tautiečius apsilankyti 
ir pabendrauti gražioje Sodybos aplinkoje, pasivaišinti sodybiečių moterų 
pagamintais tradiciniais patiekalais, o vėliau - kavute ir pyragėliais. Veiks “Laimės 
šulinys”. Syd. Liet. Mot. Soc. GI. D-jos Valdyba

Who needs Oktoberfest when you have...

■_ITHOFE#T
An afternoon of Lithuanian music, food and drinking plus plenty of fun activities 
to keep you entertained.

Saturday, 4th October, 2 pm - 9 pm, $5 entry
Lithuanian Club, 44 Errol Street, North Melbourne

Organised by ALJS but open to all! Enquiries: Gintaras 0407-985-751

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 am. - 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@senetcom.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 am. - 4.00 p.m.

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

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 
lankylis 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.

DARIA’S restoranas dirba:
penktadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 
sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 6.00 vai. 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 

susimokėti metinį nario mokestį.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Sydnėjaus ir apylinkės lietuviams
Sekančios pamaldos lietuviams vyks įprastu laiku ateinantį sekmadienį, rugsėjo 21 

dieną, St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba

When's the last time you went to
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

Jazmina Cininas - 
Parodoje

Paroda, kurioje tarp 13 menininkų dalyvauja ir 
Jazmina Cininas (Lipšienė), vadinasi “Act XII: New 
Works on Paper”.

Adelaidėje ji bus išstatyta Adelaide Festival Centre, 
Artspace galerijoje (nuo rugsėjo 13 iki spalio 26).

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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