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Lietuva - grėsmė JAV krepšiniuiPasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
Lietuvos krepšininkai gali pridaryti 

daugiausia problemų garsiajai JAV 
krepšinio rinktinei 2004 metų olimpinėse 
žaidynėse. Lietuvos komandai laimėjus 
Europos čempionatą, taip buvo pareikšta 
apklausoje, kurią internete pravedė Ame
rikos krepšinio sąjunga, prestižinė NBA.

Po čempionato, į klausimą, kuri ko
manda gali mesti didžiausią iššūkį JAV 
krepšinio rinktinei kitai metais Atėnuose 
vyksiančioje olimpiadoje, 44% intemautų 
atsakė, jog tai - Lietuvos tautinė krepšinio 
komanda. Tuo metu savo nuomonę jau bu
vo pareiškę per 103 000 intemautų.

27% respondentų kaip rimčiausią JAV 
rinktinės varžovę buvo įvardiję Argentinos 
krepšinio rinktinę, 17% - dabartinę pla
netos čempionę Serbijos - Montenegro 

komandą.
Iš NBA krepšininkų suburtą JAV tau

tinę komandą kol kas sugebėjo parklup
dyti tik trys - Argentinos, Serbijos - Mon
tenegro bei Ispanijos komandos. Visas tris 
nesėkmes amerikiečiai patyrė per 2002 
metų pasaulio čempionatą Indianapolyje 
(JAV).

Lietuviai per plauką nuo pergalės prieš 
JAV buvo 2000 metų Sydnėjaus olimpia
dos pusfinalyje, kai nusileido NBA 
žvaigždėms 83:85.

Dabar Lietuvos krepšininkų akcijos vėl 
pakilo, kai neseniai Stockholme vykusiame 
Europos čempionate jie tapo nugalėtojais. 
Ispanai Europos pirmenybėse užėmė an
trąją vietą, o Serbijos - Montenegro rinktinė 
liko šešta. □

Dešimtajame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, kuris vyko Australijoje, buvo 
nubalsuota sekantį Kongresą ruošti Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Jau Kongreso 
Australijoje metu iš Vokietijos ir Lenkijos atstovų tarpo susibūrė Ruošos Komitetas, kuris 
paruošė XI PLJ Kongreso programą, pagal kurią Kongresas prasidėjo 2003 m. liepos 11 
d. Vilniuje, o Studijų Dienos vyko Hlittenfelde, Vasario 16-osios Gimnazijoje.
Nuotraukoje - X-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai Studijų Dienose, 
Australijoje, 2000 m. gruodžio 22 d. - 2001 m. sausio 11 d.
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2009 m. Vilnius taps Europos kultūros sostine

Lietuvos vardo 
minėjimo 

tūkstantmečio 
komisija dirba

(ELTA). 2009 m. 
sukaks tūkstantis me
tų, kai Lietuvos var
das buvo pirmą kartą 
paminėtas istorijos 

šaltiniuose. Jau atliktus ir būsimus darbus 
rugsėjo 26 d. posėdyje apžvelgė Lietuvos 
vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinė 
komisija. Posėdyje dalyvavo Prez. Ro
landas Paksas, Seimo Pirm. Artūras Pau
lauskas, Min. Pirm. Algirdas Brazauskas.

Posėdyje buvo pristatyta šių metų lie
pos mėnesį vyriausybės nutarimu patvir
tinta Lietuvos tūkstantmečio programa, 
išklausyti komisijos narių siūlymai dėl 
programos vykdymo 2004 metais.

Minint Lietuvos tūkstantmetį nemažai 
jau nuveikta. Valdovų rūmų atkūrimo pro
jekte atlikta darbų už 21 mln. litų. Kultūros 
ministerija, Lietuvos dailės muziejus, Lie
tuvos nacionalinis muziejus surengė įdo
mias ir reikalingas tarptautines parodas.

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direk
cija (LTMD) 1997-2003 m. padėjo parengti 
ir išleisti 99 leidinius. Jiems skyrė 1.5 mln. 
litų. Dalis jų nemokamai perduota Lietuvos 
bibliotekoms ir diplomatinėms atstovybėms 
užsienyje. LTMD surengė literatūros ir 
mokslo darbų konkursus.

ES komisaras Lietuvoje
(ELTA). Į Lietuvoje viešintis Europos 

Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų 
komisaras bei Europos Komisijos atstovas 
Konvente dėl Europos ateities Antonio 
Vitorino rugsėjo 26 d. dalyvavo diskusijoje 
apie Europos Konstituciją.

Užsienio reikalų ministerijos bei Vil
niaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto surengtos ap
skritojo stalo diskusijos tikslas buvo dar 
kartą aptarti Europos Konstitucijos projek
tą, apžvelgiant galimą nuomonių įvairovę 
bei Lietuvos poziciją spalio 4 dieną prasidė
siančioje ES tarpvyriausybinėje konferen
cijoje. Diskusijoje dalyvavo politikai, aka
deminių sluoksnių, nevyriausybinių orga
nizacijų ir žiniasklaidos atstovai, Prancū
zijos, Austrijos, Suomijos diplomatai.

A. Vitorino taip pat susitiko su Ministru 
Pirmininku Algirdu Brazausku, vidaus 
reikalų ministru Virgilijumi Bulovu, Už
sienio reikalų ministerijos sekretoriumi 
Ryčiu Martikoniu. Jie svečią supažindino 
su idėja Lietuvoje įkurti ES pasienio tarnybų 
pareigūnų mokymo centrą bei aptarė tran
zito iš ir į Kaliningrado sritį schemos vei
kimą. Komisaras lankėsi Medininkų pasie
nio poste, km susipažino su Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pasirengimu saugoti 
būsimą ES išorinę sieną.

V. Andriukaitis: Lietuvai reikia 
aktyvios Europos

(ELTA). Seimo Europos reikalų komi
teto pirmininkas socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis didžiulį Lietuvos gyventojų 
aktyvumą referendume dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą laiko įrodymu, kad Lietuvai 
reikia “aktyvios Europos ir aktyvios ES 
Konstitucijos”.

Tai jis pabrėžė kalbėdamas apskritojo 
stalo diskusijoje “ES Konstitucinę Sutartį 
pasitinkant”. Diskusija surengta Lietuvoje 
viešint ES vidaus reikalų ir teisingumo 
komisarui Antonio Vitorino. V. Andriukai
čio teigimu, Lietuva gerai užsirekomendavo

Nukelta į 2 psL

BNS. Vilnius 2009-aisiais bus paskelb
tas Europos kultūros sostine, nutarė pra
ėjusią savaitę Graikijos Rodo mieste 
posėdžiavusi Pasaulio paveldo miestų 
organizacijos (PPMO) Generalinė asam
blėja. '

Kaip pranešė Vilniaus miesto sa
vivaldybė, tais pačiais metais Lietuvos 
sostinėje galėtų vykti PPMO Generalinė 
asamblėja.

“Tai džiugūs ir reikšmingi Įvykiai ne 
tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai. Pasaulis 
dar kartą patvirtino, jog galime būti pa
vyzdžiu kitiems miestams”, - sakė Vilniaus 
meras Artūras Zuokas. Jis pabrėžė, kad šie 
sprendiniai gerokai paskatins kultūrinį tu
rizmą Lietuvoje ir jos sostinėje.

Lietuviai sukurė prietaisą kovai prieš SARS
Vilniuje, Fizikos instituto aplinkos 

fizikos ir chemijos laboratorijos vedėjas 
Vidmantas Ulevičius su keliais pagalbi
ninkais sukūrė metodą, kuris padeda nu
statyti. ar atmosferoje yra mirtinas virusas. 
Tai tinka ir SARS virusui.

Iki šiol naudojami metodai yra nepa
tikimi, nes nustato tik didelę mikrobų kon
centraciją. o tyrimai trunka ilgai. Nepati
kima informacija sukelia gausybę papildo
mų rūpesčių. Lietuvos mokslininkams pa
vyko įveikti šias problemas. Jau yra svarsto
ma apie serijinę prietaiso gamybą.

V. Ulevičius kol kas nenori atskleisti visų 
bioaerozolių spektrometro darbo ypatybių, 
nes šiuo metu naujasis prietaisas yra paten
tuojamas. Patikimais mikrobų nustatymo 
metodais jis susidomėjo prieš dešimtmetį.

Į lietuvių sukurtą bioaerozolių spektro
metrą įsiurbtas oras apšviečiamas lazerio 
spinduliu. Naudojantis tam tikra kompiute
rine įranga galima nustatyti biologinius 
objektus, įvertinti koncentraciją ir gauti jų 
atvaizdą. Tyrimas užtrunka labai trumpai, 
o gauti rezultatai - tikslūs ir išsamūs.

VUlevičius pasakojo, kad tyrimai su 
tikru SARS virusu kol kas nebuvo atlieka
mi, nes tai būtų pernelyg pavojinga.

Šiuo metu VUlevičius kartu su JAV ir 
Suomijos mokslininkais, taip pat Lietuvoje

PPMO Generalinėje asamblėjoje tarp 24 
išrinktų miestų už sostinės senamiesčio 
atgaivinimą buvo apdovanotas ir Vilnius.

Rugsėjo 25 d. iškilmingame PPMO 
įkūrimo 10 metų jubiliejaus minėjime Lie
tuvos sostinė taip pat buvo apdovanota spe
cialiu Garbės prizu už svarbią tarptautinę 
veiklą.

“Šie apdovanojimai mus įpareigoja dar 
labiau rūpintis tolimesniu Vilniaus sena
miesčio atgaivinimu bei dalintis savo 
patirtimi su kitais Europos miestais. Ti
kiuosi, kad Generalinės asamblėjos 
dalyviai patys galės įsitikinti puikiais mūsą 
darbo rezultatais atvykę į 2009 metais 
Vilniuje vyksiantį susitikimą”, - sakė Vil
niaus meras Artūras Zuokas. □

Vidmantas Ulevičius.

jau kuriamo Aerozolių technologijų centro 
specialistais tęsia naujojo prietaiso ban
dymus.

Vėliau numatoma pradėti jų gamybą. 
VUlevičius neabejoja, kad įrenginiai bus 
gaminami Lietuvoje. Partneriai iš užsienio 
šalių užsiims rinkodara.

Preliminariais skaičiavimais, prietaisas 
kainuos apie 30 000 eurų (daugiau kaip 100 
tūkst. litų). Jau dabar lietuvių išradimu akty
viai domisi užsienio šalių specialistai. Moks
lininkas mano, kad jo sukurtas įrenginys 
puikiai tinka ne tik kovai su SARS virusu. 
Jis labai pravers maisto pramonės įmonėms, 
kur reikalinga itin sterili aplinka.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Rugsėjo 23 d, į 
Australiją ilges
niam darbo lizitui 
atvyto princas Hen
ry (žinomas kaip 
Harry), D. Britani
jos (ir Australijos) 
sosto įpėdinio prin
co Charles jaunes
nysis sūnus. Princas

Henry turėtų Australijoje praleisti du ar tris 
mėnesius, praktiškai susipažindamas su 
darbais Australijos “out-back”. Jis apsistojo 
pas šeimos draugus Queensland valstijoje, 16 
600 ha Tooloombilla galvijų ūkyje, 625 km į 
vakarus nuo Brisbanės. Pirmosiomis vizito 
dienomis princo Henry numatytus planus 
smarkiai trukdė žurnalistų antplūdis.
♦ Rugsėjo 24 d, didesnis skaičius Izraelio 
karo aviacijos karininkų pasirašė atvirą laišką 
\yriausybei, atsisakydami dalyvauti karo 
aviacijos veiksmuose, puolant palestiniečių 
tirštai apgyventus centrus, nes per puolimus 
žūsta ar sužeidžiami daug nekaltų civilių. 
Laišką pasirašiusių 27 karininkų tarpe sep
tyni buvo tikrojoje tarnyboje, likusieji - 
atsargoje. Rugsėjo 26 d. Izraelio karo aviaci
jos vadovybė atleido iš kariuomenės laišką 
pasirašiusius tikrosios tarnybos karininkus, 
atėmė privilegijas iš atsargos karininkų,
♦ Rugsėjo 24 d. Australijos Užsienio rei
kalų ministras Alexander Downer, kalbė
damas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblė
jos sesijoje, prisidėjo prie reikalavimų refor
muoti JT Saugumo Tarybą, kaip atsilikusią 
nuo dabarties reikalavimų. Jis siūlė praplėsti 
JT Saugumo Tarybos sąstatą, nuolatiniais 
nariais įtraukiant Indoneziją. Japoniją. Indiją. 
Braziliją ir vieną iš Afrikos valstybių. Rug
sėjo 23 d. kalboje JT Generalinis sekretorius 
Kofi Annan irgi reikalavo JT Saugumo 
Tarybos reformos, gi Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac siūlė nuolatiniais nariais

. įtraukti Vokietiją, Japoniją ir eilę kitų 
|;vateiybįųjD. Britanija pasisakė už reformas, 
' bet nenorėtų, kad naujai įtrauktos nuolati- 
s nės narės turėtų veto teisę, kurią dabar turi 
j tik JAV, Didž. Britanija, Prancūziją Rusija ir

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
organizuodama referendumą dėl stojimo į 
ES. “Peržiūrėjau dalyvavimo referendu
muose statistiką ir nustebau: Lietuva — 
vienintelė tarp žalių kandidačių, kur net 
57% visos tautos balsavo už Europos Są
jungą. Visose kitose 8 šalyse šis rodiklis ne
pasiekė 50%”, - teigė parlamentaras.

“Iš to darau vieną išvadą: Lietuvai rei
kia aktyvios ES ir aktyvios ES Konstitucijos. 
Europos Sąjunga su veto teise - mieganti 
Europa”, - sakė V. Andriukaitis.

A. Vitorino: keisti Europos 
Konstitucijos projektą - per vėlu

(ELTA). Europos Komisijos narys An
tonio Vitorino mano, kad jau per vėlu keisti 
Europos Konstitucijos projektą. Aukšto 
rango Europos pareigūnas tai pareiškė 
rugsėjo 26 d. Vilniuje vykusioje apskritojo 
stalo diskusijoje “Kokios Konstitucijos 
reikia Europai?”.

“Šiandieninis projektas - aštuoniolikos 
mėnesių proceso rezultatas. Projektas jau 
sukurtas, jei kas nori jį keisti - jau per vė
lu”, - sakė A. Vitorino. Jis taip pat teigė, 
kad Konstitucijos projektą rengęs Kon
ventas - skaidriausio darbo proceso Euro
pos istorijoje pavyzdys. “Darbas ten vyko 
kur kas skaidriau negu bet kokioje tarp
vyriausybinėje konferencijoje”, - sakė jis, 
turėdamas galvoje po savaitės Romoje pra
sidėsiančią Tarpvyriausybinę konferenciją 
kurioje bus toliau svarstomas Europos
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Kinija.
♦ Rugsėjo 24 dieną švedų policija suėmė 
naują įtariamąjį ryšium su Užsienio reikalų 
ministrės Anna Lindh nužudymu.
♦ Rugsėjo 24 d. JAV karinė vadovybė 
pareiškė, kad yra rimtas įtarimas, jog Sirija 
yra įvelta į šnipinėjimo bylą užvestą keliems 
amerikiečių kariams, tarnavusiems Guanta
namo Bay bazėje Kuboje, kur JAV kalina 
Afganistano karo belaisvius, įtariamus karo 
nusikaltimais. Už šnipinėjimą liepos 23 d. ten 
buvo suimtas kapitonas James Yee, musul
monų karo kapelionas, rugsėjo 10 d. sulai
kytas karo aviacijos puskarininkis Ahmad al- 
Halabi, vertėjas, tiriami kelių kitų tarnautojų 
veiksmai. Sirija griežtai paneigė JAV karinės 
vadovybės kaltinimus.
♦ Rugsėjo 25 d. amerikiečių ligoninėje 
Irake mirė dr. Aquila al-Hashimi. diplomatė, 
viena iš trijų moterų laikinojoje Irako vy
riausybės tarnyboje, kurią rugsėjo 20 d. 
Bagdado priemiestyje peršovė Saddam 
Hussein šalininkai. Irake senojo režimo ša
lininkai nuolat užpuldinėja savo tautiečius, 
bendradarbiaujančius su amerikiečiais.
♦ Rugsėjo 24 d. Danijos karališkoji šeima 
neoficialiai pranešė, kad sosto įpėdinis prin
cas Frcdenk susižadėjo su 31 metų amžiaus 
australe Mary Donaldson, gimusia Hobarte, 
Tasmanijoje. Oficialios sužadėtuvės turėtų 
įvykti spalio 8 d.
♦ Rugsėjo 28 d. popiežius Jonas Paulius II 
papildė kardinolų kolegiją, paskirdamas 30 
naujų kardinolų, dar vieną paskirdamas “sa
vo širdyje”. Naujųjų kardinolų tarpe yra 
Sydney arkivyskupas George Pell. Šiuo me
tu Australija turi dar du kardinolus, Edward 
Clancy ir Edward Cassidy, kurie abu yra 79 
metų amžiaus, tad abu nustos balsavimo tei
sės eventualiuose popiežiaus rinkimuose 
artimoje ateityje.
♦ Rugsėjo 27 d. (rugsėjo 28 d. Sydney
laiku) Europos Erdvių Agentūra iššovė rake
tą iš Kourou, Prancūzų Guianos Pietų 
Amerikoje, link mėnulio. Raketos tikslas - 
ištirti mėnulio sudėtį ir surinkti duomenų, 
įgalinančių mokslininkus nustatyti mėnulio 
kilmę. □

Konstitucinės sutarties projektas.
A. Vitorino sutiko, kad diskusijos dėl 

Konstitucijos vyks ir ateityje, kartu at
mesdamas kai kurių renginyje dalyvavusių 
Lietuvos ekspertų baimes dėl prieštaravimų, 
galinčių atsirasti tarp nacionalinių konsti
tucijų ir ES Konstitucinės sutarties. 
“Svarstymuose (Konvente) dalyvavo pačios 
valstybės narės; jos tai darydamos galvojo 
apie savo nacionalines konstitucijas”, - 
sakė jis. A. Vitorino taip pat atmetė gali
mybę atidėti Konstitucijos įsigaliojimą kai 
kurioms šalims. “Konstitucija pakeičia iki 
tol buvusias stojimo sutartis, čia juridinis 
tęstinumas. Ar galima pavėlinti įsigalioji
mą kai kuriose šalyse - ne, sakau, kad ji 
pakeičia sutartis”, - teigė A. Vitorino.
Lemtinga V. Šustausko kiaušinienė

(ELTA). Rugsėjo 26 d. apie 10 valandą 
ryto į Seimo restoraną atvyko Vilniaus 2-jo 
policijos komisariato brigada tirti Seimo 
nario, Laisvės sąjungos lyderio Vytauto 
Šustausko tariamo nuodijimo aplinkybių.

Rugsėjo 16 d. prieš vidurdienį Seimo 
restorane išgėręs kavos ir suvalgęs kiauši
nienę, parlamentaras pasijuto blogai ir bu
vo išgabentas į ligoninę. Labai smarkiai 
sumažėjusį kraujospūdį ir suretėjusį šir
dies pulsą pats parlamentaras traktavo kaip 
bandymą jį nunuodyti ir sąmokslą prieš 
savo asmenį. V. Šustauskas kreipėsi į pro
kuratūrą prašydamas ištirti šį įvykį.

Prašymą prokurorams dėl tariamo ban
dymo nunuodyti V Šustauską taip pat pa-

Lietuvoje daugėja pensininkų ir 
išlaikytinių

Lietuvoje kas trečias gyventojas yra 
šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikomas, kas 
trečio ketvirto gyventojo pagrindinis pra
gyvenimo šaltinis - darbo užmokestis, kas 
ketvirto penkto - pensija. Tai rodo 2001 m. 
gyventojų ir būstų surašymo duomenys.

Palyginti su 1989 metų duomenimis, 
gyventojų, nurodžiusių, kad pagrindinis jų 
pragyvenimo šaltinis yra darbo užmokestis, 
sumažėjo nuo 51.7 iki 28.6%, tuo tarpu 
gyvenančiųjų iš pensijų ar pašalpų padau
gėjo nuo 16.4 iki 25.9%, o šeimos ar kitų 
asmenų išlaikytinių skaičius paaugo nuo 
27.2 iki 33.3%.

Apklausiamasis galėjo nurodyti ne dau
giau kaip tris pragyvenimo šaltinius. Dau
guma gyventojų - 2.832 mln. (81.3%) - 
nurodė vieną 515 300 (14.8%) - du pragy
venimo šaltinius. Taigi du pragyvenimo 
šaltinius turėjo kas septintas šalies gy
ventojas. Du šaltinius dažniau nurodė jau
ni arba ką tik sulaukę pensinio amžiaus 
žmonės. Tris pragyvenimo šaltinius nurodė 
tik 22 000 (0.6%) gyventojų - dažniausiai 
20-24 metų amžiaus. 114 300 (3.3%) visų 
gyventojų nenurodė savo pragyvenimo 
šaltinio.

Surašymo duomenimis, miesto ir kaimo 
gyventojų pagrindiniai pragyvenimo šal
tiniai - darbo užmokestis, šeimos ir (ar) kitų

“Kas yra kas”
(BNS). Neseniai pasirodė enciklope

dinio pobūdžio žinynas “Kas yra kas 
Vilniaus apskrityje 2003”. Jis užbaigia prieš 
ketverius metus pradėtą leisti žinynų seriją 
apie 10 Lietuvos regionų. Šioje 4 000 eg
zempliorių tiražu išleistoje knygoje galima 
sužinoti dominančių žmonių gimimo datą 
ir vietą informaciją apie šeimą įgytą išsila
vinimą. mokslo laipsnius, suteiktus titulus, 
pareigas, priklausymą organizacijoms, po
mėgius. Žinyne skaitytojas galės rasti ir 
asmens kontaktinius duomenis - telefoną 
bei adresą.

Iš daugiau nei 6200 į žinyną įtrauktų 
asmenų daugiausiai yra vilniečių, o ma

teikė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 
pirmininkas Algimantas Salamakinas.

Rugsėjo 26 d. Vilniaus 2-ojo policijos 
komisariato ikiteisminio tyrimo pareigūnai, 
ekspertai apžiūrėjo ir filmavo Seimo res
torano patalpas, apklausė įvykio liudinin
kus. Seimo restorano darbuotojų liudijimu, 
tą pačią dieną kai V. Šustauskas suvalgė 
kiaušinienę, šiuo patiekalu vaišinosi ir kiti 
Seimo nariai, kurių sveikata nė kiek ne
sutriko. Kava V. Šustauskui buvo pagamin
ta atidarius “Capuccino” pakelį. Kava 
Seimo restorane ruošiama atviroje vietoje, 
matant užsakovui. Prieš lemtingus prieš
piečius V. Šustauskas vis teiravosi jį aptar
navusių padavėjų, ar kava ir kiaušinienė 
nėra užnuodįyti. Parlamentaras, kaip sakė 
restorano darbuotojos, ir anksčiau Seimo 
restorane niekam neleisdavo, o tik pats 
atsidarydavo mineralinio vandens bute
liukus, esą kad kas neįpiltų nuodų.
Lietuvos kariuomenėje - pirmieji 

naujos kartos ginklai
Rukla (Jonavos r.), rugsėjo 26 d. 

(ELTA). Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo mechanizuotame pėstininkų ba
talione baigėsi kursai, kuriuose JAV in
struktoriai mokė lietuvių karius dirbti su 
naujos kartos ginkluote - prieštankine 
“Javelin” raketų sistema. Tai pirmas tokio 
tipo ginklas, kurį greitai turės Lietuvos 
kariuomenė. Kursų uždaryme dalyvavo 
krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, JAV ambasadorius Stephen 
Mull, kiti aukšti krašto apsaugos sistemos 

asmenų išlaikomas bei pensija. Tačiau pa
dėtis mieste ir kaime skiriasi. Beveik kas 
trečio miesto gyventojo pagrindinis pragy
venimo šaltinis yra darbo užmokestis, kas 
trečias gyventojas yra šeimos ir (ar) kitų as
menų išlaikomas, kas penkto pragyvenimo 
šaltinis - pensija. Kaimo gyventojai daž
niausiai buvo išlaikomi šeimos ir (ar) kitų 
asmenų arba gaudavo pensiją. Tik kas 
penktas šeštas kaimo gyventojas nurodė, 
kad jo pagrindinis pragyvenimo šaltinis - 
darbo užmokestis, kas dvyliktas - pajamos 
iš žemės ūkio veiklos.

Taip pat skiriasi padėtis tarp vyrų ir 
moterų. Vyra* du kartus dažniau negu mo
terys nurodė, kad jų pagrindinis pragyve
nimo šaltinis - pajamos iš nuosavo verslo, 
nuosavybės ar investicijų, pajamos iš že
mės ūkio veiklos, kad jie yra valstybės 
išlaikomi ar tini kitą pragyvenimo šaltinį. 
Moterys du kartus dažniau negu vyrai 
nurodė, kad jų pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis - pensija ar pašalpa.

2001 metų surašymo metu taip pat 
palyginti mažai gyventojų nurodė, kad 
pagrindinės jų pajamos yra iš žemės ūkio 
veiklos, nes dauguma užimtųjų žemės ūky
je turi kitų pajamų: darbo užmokestį, pen
sijas, pašalpas arba yra išlaikomi šeimos ar 
kitų asmenų. s*' □ 

žiausia - šalčininkiečių. Asmenis leidiniui 
rekomendavo įvairių sričių ekspertai, ins
titucijos. Pagal veiklos sritis daugiausiai 
knygoje yra mokslo ir švietimo, verslo, 
kultūros, valstybės valdžios ir valdymo 
institucijų atstovų. Knygoje įtraukti ak
tyviausiai veikiantys verslininkai, atsi
žvelgiant į vadovaujamos bendrovės fi
nansinius rodiklius, įmonės svarbą Lietu
vos versle.

Šių metų pradžioje pradėtas naujas 
leidinių ciklas “Kas yra kas” serija “Lie
tuvos miestai”. Kauno miestui skirtas 
pirmasis serijos žinynas turėtų pasirodyti 
vasaros pabaigoje. □ 

pareigūnai.
L. Linkevičius pasidžiaugė, kad Lietu

vos kariuomenė turės tokią šiuolaikišką ir 
modernią ginkluotę. “Mūsų kariuomenės 
išskirtinis bruožas visa laiką buvo koky
bė”, - teigė jis.

Pasak JAV ambasadoriaus, Lietuvos ka
riai mokėsi dirbti su viena iš pažangiausių 
ginklų sistemų, gaminamų JAV. “Jungtinės 
Amerikos Valstijos “Javelin” ginkluotę par
duoda tik patiems artimiausiems sąjungi
ninkams, šiuo metu šią sistemą yra įsigi
jusi os mažiau nei 10 valstybių”, - pabrėžė 
S. Mull. Ambasadorius taip pat akcentavo, 
kad šis ginklas savo patikimumą įrodė ka
rinėse operacijose Afganistane bei Irake.

Lietuva pirmoji iš Europos valstybių 
2001 metų gruodį pasirašė su JAV sutartį 
dėl “Javelin” sistemų įsigijimo. Šalies 
kariuomenė už 9.6 mln. JAV dolerių įsigis 
18 prieštankinės ginkluotės paleidimo įren
gimą 74 raketas, treniruoklių. Už šią sumą 
Lietuvos kariai taip pat gaus logistinę para
mą bei bus mokomi naudotis ginkluote.

Šių metų pavasarį į Lietuvą buvo atga
benti prieštankinio ginklo treniruokliai. 
Likusios įrangos tikimasi sulaukti kitais 
metais. Ypač buvo akcentuojamas ginklo 
panaudojimas miesto mūšiuose, ten kur yra 
mažai erdvės. 1994 m. pradėtas gaminti 
“Javelin” yra vienas moderniausių prieštan
kinių ginklų pasaulyje.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Jolanta Janavičienė -
keramikė, skulptorė, tapytoja

2003-iais metais sueina 33-ji metai nuo 
Jolantos Janavičienės pirmosios persona
linės parodos “Helen McEwen Gallery” 
Sydnėjuje ir pirmojo dalyvavimo tarptau
tinėje plotmėje - prestižinėje International 
Ceramics Exhibition Vallauris/ Prancūzijo
je. Per ankstyvuosius žingsius keramikoje 
ir ypatingai po studijų Jonyno vadovauja
moje Ecole des Arts et Metiers Freiburg im 
Breisgau, National Australian School of 
Arts (NASA) Sydney ir Technical College 
Canberra, menininkės medžiagos apval
dymas vis tobulėjo. Tačiau noras įsigyti 
daugiau žinių paskatino lankyti piešimo 
kursus, kuriuose dėstė Ross Davis, Rodney 
Milgate ir Desiderius Orban. O 1976 metais 
jos keramikos meno horizontus žymiai pra
plėtė studijos “Centro Intemazionale de 
Ceramica” Romoje, pagarsėjusio keramiko- 
skulptoriaus Nino Caruso kursuose.

Įsigytų keramikos kaitinimo ir glazūra- 
vimo metodų bandymai rado išraišką vis 
platėjančioje tematikos erdvėje. Tad ne
nuostabu, kad iki šių metų paskutinės 
“Sculpture at Darling Park 2003” ekspozi
cijos, Jolanta Janavičienė dalyvavo virš 35- 
iose personalinėse ir grupinėse parodose, jų 
tarpe ir 6-iose Lietuvoje.

Įdomu sekti keramikės-skulptorės ir 
piešėjos-grafikės-tapytojos ieškojimų ir 
pasiekimų eigą. O pasiekimai - neabejotini. 
Menininkė perkėlė molį iš įprastinės buiti
nės ir dekoratyvinės plotmės į skulptūrų 
meną. Pasidomėjus, kodėl ji neatsisako kur
ti moliu ir dažniau naudoti metalą, medį ir 
akmenį - ji prisipažino kritikui Robbie 
Lloyd recenzijoje “Pottering With Nature” 
1979m., kad: "Working with clay is so 
enjoyable. It is soft, moist, plastic, 
impressionable and sensuous”

Šitos moteriškos molio savybės atsispindi 
Jolantos Janavičienės darbuose “Snake 
Goddess”, “Osiris” ir kituose šio žanro kūri
niuose. Antra vertus, vertėtų prisiminti, kad 
keramika “...jungia tris pagrindines stichi
jas: žemę, vandenį ir ugnį ”, kaip tiksliai pa
stebi keramikas Vaidotas Žukas, be kurių ne
įsivaizduojama žmogaus egzistencija.

Tuo tarpu kita Jolantos meno šaka yra 
tapyba akvarele, guašu - piešimai ir grafika, 
slypėję kūrėjos vaizduotės gelmėse. Jie 
išsiveržė į pirmaujančias eiles, kai teko vis 
dažniau rengti parodas užsienio kraštuose: 
Anglijoje, Italijoje, Japonijoje, Lietuvoje, 
Nepale ir Prancūzijoje. Tad Jolantos Jana
vičienės talentas yra dvilypis ir per našius, 
kūrybingus metus perėjo stilių, kompozici-

Jolantos Janavičienės apvaldytos techni
kos guašo tapyba.

Suei/ciname savo mielą 

tetuię’ZZeA/e šeliokienę, sulaukusią 

garbingo 95-to gimtadienio.
Linkime Jai jėgų ir ištvermės, stiprios sveikatos, gero 
ūpo ir dar daug gražių dienų, perpintų palaimos spin
dulėliais, laimės akimirkom, mielais rūpesčiais. 
Dėkojam Aukščiausiam už kiekvieną dovanotą dieną.

Dalia, Martynas, Linutė, Dainutė, 
Dalytė ir Martynas, L.Didžienė

Nuotraukoje - Jolanta Janavičienė, 

jos, formų ir spalvų paletės kaitą priklau
somai nuo naudojamos pirminės medžiagos.

Iki maždaug 1984 m., jos keramikos, 
piešinių ir akvarelių parodose Kathmandu/ 
Nepale, pažymėtini du svarbūs keramikos 
stiliai: natūralinio molio ir glazūruoti kūri
niai. Glazūros yra iš įvairiausių lydžių me
džiagų. Jos būna transparentinės ir matinės, 
vienasluoksnės ir daugiasluoksnės, ir skir
tingos pagal laikotarpius. Spalvų skalės 
praplatinimui menininkė naudoja įvairių 
metalų oksidus bei skirtingas kaitinimo 
temperatūras. Anot Vaidoto Žuko, “tūkstan
čio laipsnių temperatūroje kaitinamo kū
rinio spalvos keičiasi ir ugnis kartais neiš
pildo menininko lūkesčių, bet ji pabaigia kū
rinį. ” Keramikė ir ugnis yra “partnerės” kū
rybiniame procese. Tad menininkei baigus 
kaitinimo procesą krosnyje, ji iš anksto 100% 
nežino, kokių spalvų bus kūrinio glazūra. 
Kūrėjai tai lūkesčio ir įtampos momentas.

Natūraliame molyje, daugiausiai iš 
Naujosios Zelandijos, menininkė atkuria šio 
seno žemyno praeitį, augmeniją ir gyvūnų 
pasaulį. The “Advertiser” meno kritikė 
Elizabeth Jaung, rašydama recenziją apie 
personalinę Jolantos Janavičienės parodą 
Llewellyn galerijoje Adelaidėje 1973m., 
pastebėjo jos pomėgį įsijausti į šio seno 
žemyno praeitį: " Suggesting age-old rocks 
in its lichen-like pattern of decoration ”

Tai tektoninis gamtos kūrinių atspin
dys, perėjęs menininkės atranką. Skulptūra 
“Living Rock” yra menininkės kelionė į 
pasaulio formavimosi erą. Greta šitų darbų 
ji tebekuria ir Australijos žemynui tipingų 
gyvulėlių ciklus. Jų apvalios formos irgi 
primena nugludintų kalvų kontūrus. Jana
vičienė sugeba sujungti jų esminius bruo
žus ir “sugyvinti” juos. Jie tarytum stebi pra
einančius žiūrovus. Daug progų stebėti juos 
turėjo ir Janavičienė, nes keliauti po Austra
lijos žemyną pamėgusiai menininkei dažno
kai pavykdavo sueiti į akistatą su jais. Šito 
ciklo darbuose išeities taškas yra Australija 
ir ji vyrauja juose. Matyt menininkė siekia 
sutaikyti savo kūrinių plotmes, tūrį, spalvų 
skalę su šio žemyno pirmapradėmis formo
mis, kontūrais ir spalvų deriniais.

Kita įspūdinga ankstyvesnės kūrybos 
išraiška yra ciklas didelių intaglio stiliaus 
lėkščių-skulptūrų vingiuotomis briaunomis 
ir tekstūros įvairove. Tokią tekstūrą ji iš
gauna naudodama australiškų augalų sėk
las, kankorėžius, lapus, kaulus ir kitus at
ributus. Jomspriešingauja matinės glazūros 
trikojai kūriniai. Jų zoomorfiniai, medžių 
ir žmogaus figūrų siluetai yra tapyti teptu
ku žalių tonų varsomis. Nuo šitų darbų

Bar viena 
garbinga 
sukaktis

V
^ileksandra šliafertienė 

kartu su nemažu būreliu artimųjų linksmai atšventė 
savo 90-ties metų gimtadienį. Tai įvyko viename 
didžiuliame Sydnėjaus klube.

Artimieji nuoširdžiai linkėjo, kad Mama bei Mo
čiutė dar daug tokių šviesių gimtadienių atšvęstų su 
šeima ir draugais.

NJ.

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio 
dienas jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sodyboje” 
šiuo metu yra laisvų vietų!

Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu: <
Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina Ave, 

Engadine 2233, teL: (02) 9520 3908.

Lietuvię kultūrines veiklos tęstinumas Australijoje
musę visę reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje — Australian Lithuanian

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

skiriasi glazūruoti dubenys, kurie pražysta 
linksmų, šviesių spalvų deriniais, paryškin
tų labai greit teptuku tapytais piešiniais.

Lygiagrečiai pradeda reikštis visai prie
šinga kūrybos kryptis: prislopintos glazū
ros baltosios vazos ir amforos, lipdytos pa
čios menininkės surastu nauju būdu, kuris 
jai duoda galimybę kurti darbus su relje
finiais paviršiais. Šitų kūrinių ciklas dvelkia 
patricišku atokumu ir orumu.

Gan anksti Janavičienės kūryboje pasireiš
kę “torso” motyvai tebelydi menininkę iki šių 
dienų. Paskutinėje Australijos skulptorių pa
rodoje “Sculptures at Darling Park 2003”, pui
kuojasi ir Janavičienės skulptūrėlė “Nimfa”, 
deginta raku metodu. Torso tematikos kūriniai 
yra vis skirtingų variacijų - kompozicijos, 
faktūros bei kaitinimo atžvilgiais.

Bangų ciklas irgi užima svarbią vietą 
Jolantos Janavičienės kūryboje. Ją domina 
bangų forma ir jų dinamika. Tačiau sunku 
pavaizduoti solidžia medžiaga bangų esmę: 
jų atvilnyjimą, pasistiepimą, lūžimą ir putų 
skiauteres. Menininkė išsprendė klausimą 
atkardama pavienius bangų momentus sta
tiškoje medžiagoje, pvz. molyje ar bronzoje, 
ir iš jų sintezės sukurdama naują, tarytum 
dinamišką, pulsuojančią skulptūrą.

Vėl kitas keramikos darbų ciklas, kaip 
“Trofėja”, rikiuojasi į abstrakčių kūrinių gre

tas. Jie yra su piešiniais ir be jų, kaitinti “raku” 
metodu ar padengti poliruotos bronzos 
sluoksniu, arba tiesiog keti iš bronzos.

Vis dėlto Jolanta Janavičienė nesiten
kina vien tik keramika ir retkarčiais bronza, 
išreikšti ir apipavidalinti vaizduotėje susi
kaupiančius jausmus, impulsus ir mintis. Ji 
mėgsta pasinerti į kitas meno šakas: pieši
nius - grafiką, akvarelę - guašą. Šitiems 
darbams naudoja popierių. Todėl angliškai 
juos ir vadina “works on paper”. Kūriniai 
yra dviejų stilių: apvaldytos technikos gam
tovaizdžiai, fauna ir flora, tapyti guašu ar 
akvareliniais dažais - daug stiprių paveiks
lų jais sukūrė Nepale - ir spontaniškos pa
sąmonės srauto vizijos. Čia naudojamas 
tušas, įvairių formų ir dydžių teptukai ir 
jausmų vedama ranka. Tai jie diktuoja kom
poziciją, o ne akis ir ne mintis. Jolanta Ja
navičienė vadina šiuos kūrinius “Jausmų 
žemėlapiai”. Jie yra fantastiniai, intriguo
jantys ir kiekvienas žiūrovas matys juose 
vis kitokius kontūrų ir formų sąskambius.

Baigiant recenziją sužinota, kad šių 
metų Jolantos Janavičienės paroda “Jaus
mų žemėlapiai” “Lietuvos aido” galerijoje 
Vilniuje, bus perkelta į skulptoriaus Antano 
Mončio namus - muziejų Palangoje.

Isolda Poželaitė - Davis AM

Mūsų Pastogė Nr. 39, 2003.10.03, psl. 3
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Lietuva iš arti
Vėl grįžo prie praeities

Kiekvienais metais rugsėjo 23 dieną Lietuvoje yra minima Žydų genocido diena, į 
kurią atvyksta ir atstovų iš Izraelio. Šiemet sukako ir 60 metų nuo Vilniaus geto 
sunaikinimo. Šia proga Lietuvon atskrido Izraelio parlamento (Knesset) pirmininkas 
Reuven Rivlin, kuris Seime ir kitur pasakė kalbas. Kadangi kai kurios jo mintys, ypač 
užmetimai lietuviams, buvo kontroversiški, spaudoje ir viešumoje apskritai kilo nemažai 
atgarsių. Čia perspausdiname (sutrumpintai) platoką minėjimo įvykių reportažą, kurį 
Žurnalistas StBSįįS GutfaičiČiUSpateikė “Kauno dienai”. Primename, 
kad šiuo reikalu daug nuomonių pasirodė ir internete: “Lietuvos ryte”, DELFI 
komentarų skyriuje. Red.

Žydai vis dar nėra paten
kinti Lietuvos atgaila dėl ho
lokausto laikų baisybių. Nors 
oficialus Izraelio tonas minkš
tėja ir Lietuvos žingsniai “isto
rinės atsakomybės” tema jau 
pastebimi, nepasitenkinimo dar 
daug. Be to. lietuvių ir žydų 
santykius tebetemdo neišspręs
tas turto grąžinimo klausimas.

Manyta, kad Lietuvoje vie
šinčio Izraelio Knesseto (parlamento) pir
mininko Reuven Rivlin kalba Seime prilygs 
sprogusiai bombai. Tačiau taip neatsitiko. 
Knesseto vadovas Lietuvos parlamento tri
būnoje buvo gana diplomatiškas. Minint 
Žydų genocido dieną ir Vilniaus geto su
naikinimo 60-metį R.Rivlin Seime teigė, 
kad “nepriklausoma ir demokratinė Lietu
va turi atskleisti savo nepagražintą praeitį 
ir įsigilinti į jos prasmę ”.

Reuven Rivlin pareiškė padėką Minis
trui Pirmininkui Algirdui Brazauskui, kuris 
prieš aštuonerius metus, būdamas Lietuvos 
Prezidentu, Jeruzalėje visos lietuvių tautos 
vardu atsiprašė žydų už lietuvių dalyvavimą 
holokauste. R.Rivlin taip pat pastebėjo, kad 
“nauja Lietuva, demokratiška ir nepriklau- 
šdfha.jaū pripažino savo istorinę atsakomy
bę žydams”. R.Rivlin nurodė, kad visgi 
“Lietuva padarė didelę klaidą, kai prieš 
kelerius metus nutarė reabilituoti ir tuos, 
kurie nusikalto žmogiškumui, kurių rankos 
suteptos žydų krauju”. Taip pat susitikime 
su Prezidentu Rolandu Paksu Knesseto

Izraelio Knesset’o pirmininkas Reuven Rivlin.

vadovas teigė apgailestaująs, kad lietuviai 
dar nesupranta savo vaidmens holokauste: 
“Deja, aš nematau to proceso ”.

Tačiau gana minkštą kalbą Seime, su
laukusią netgi kai kurių Lietuvos politikų 
pagyrų, pakeitė daug aštresnis R.Rivlin’o 
pasisakymas Panerių memoriale holokausto 
aukoms. Jis ten pateikė lietuviams “istorines 
sąskaitas”. “Stovėdami ant šios pragaro že
mės mes neturėtume pamiršti, jog visa tai 
darė ne nusikaltėlių gaujos ar chuliganai, 
bet tūkstančiai organizuotų žmonių, kurie 
noriai dalyvavo baisiausiame istorijoje 
nusikaltime ”, - sakė Knesseto pirmininkas.

Jis nurodė, kad vokiečių okupacija ne
gali būti pasiteisinimas lietuviams, daly
vavusiems holokauste: “Lietuvos žmonės 
dar turi už daug ką atsakyti ”.

Izraelio parlamento vadovas teigė, jog 
vietiniai Lietuvos gyventojai ne tik 
“entuziastingai talkino naciams žudant 
žydus, bet ir pelnėsi prekiaudami nužudy
tųjų turtu bei jį pasisavindami ”. “Genoci
das, atrodo, buvo labai pelningas lietu

viams”, - pridūrė R.Rivlin.
“Pirmiausia iš žydų buvo atimti jų na

mai, verslas ir visas kitas turtas. Kai kurie 
jų kaimynai, atrodo, buvo laimingi galėda
mi pasisavinti atlikusią nuosavybę. Atrodo, 
jog niekas nesijaudino, jog teisėti savinin
kai yra žudomi netoliese. Vėliau šiems va
gims nuosavybę valstybė įteisins, o keliems 
išgyvenusiems bus atsakyta sugrąžinti 
pavogtą nuosavybę ”, - teigė R. Rivlin.

Pasak jo, “lietuvių mirties būriai” pelnė
si pardavinėdami savo aukų drabužius ir 
batus, o greta gyvenusieji juos noriai pirko: 
“Patys vokiečiai nebūtų to galėję padaryti 
geriau ”. Tikinęs, jog nė vienas lietuvių 
žudikas nebuvo priverstas aktyviai dalyvauti 
holokausto žiaurumuose, jis retoriškai 
klausė, kas turi atsakyti už nusikaltimus.

Izraelio parlamento vadovo Seime pasa
kytą kalbą Lietuvos politikai įvertino kaip 
pakankamai nuosaikią. Tačiau svečio pasi
sakymas Paneriuose jau lyginamas su bu
vusio Izraelio ambasadoriaus Oded ben Hur 
prieš šešerius metus pasakytais didelį Lie
tuvos visuomenės pasipiktinimą sukėlu
siais žodžiais, jog “daugelis lietuvių skerdė 
savo kaimynus žydus dar prieš savaitę iki 
vokiečių atėjimo ”, todėl esą tenka kalbėti 
apie visos tautos atsakomybę ir atgailą.

Ši Knesseto vadovo kalba panašėja ir į 
gerai žinomo lietuvių kritiko, Jeruzalėje 
įsikūrusio “nacių medžiotojo” Simon 
Wiesenthal centro vadovo Efraim Zuroff 
gausybę kartų išsakytą poziciją dėl neva 
Lietuvos nesugebėjimo nuteisti holokaus
to laikų nusikaltėlius.

“Ši kalba vėl gali paskatinti antisemi
tines nuotaikas. Argi jo neskatina nuolati
nis kaltinimas lietuvių tautai buvus žyd
šaudžių tauta, nesugebančia atstatyti 
teisingumo? ” - retoriškai klausė Seimo na
rys krikščionis demokratas Petras Gražulis. 
Jis R.Rivlin kalboje pristigo padėkos žydus 
gelbėjusiems lietuviams, kurių buvo keli 
tūkstančiai. Dalis jų buvo vakar Preziden
tūroje apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi. Antra vertus, aukščiausi politikai 
stengiasi būti atsargūs komentuodami 
svečio kalbas. “Jis pasakė savo nuomonę, 
kaip mato tuos įvykius. Tai buvo labai skau
di tragedija, todėl galima suprasti jo žo

džius",- “Kauno dienai” sakė Seimo Pirmi
ninkas Artūras Paulauskas.

“Atkreipčiau dėmesį, kad Izraelio par
lamento vadovas savo kalboje įvertino ne 
tik visas tarpusavio santykių problemas, bet 
ir Lietuvos pastangas atstatyti teisingumą ”, 
- tvirtino Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Žydų bendruomenės pirmininkas Simo
nas Alperavičius apgailestavo, kad “nemaža 
dalis visuomenės dar nėra pribrendusi su
vokti šios baisios katastrofos masto ir pa
sekmių ”. Jis tvirtino, kad Izraelis pastebi Lie
tuvos pastangas diegti švietimą apie holo
kaustą, persekioti nusikaltėlius žmoniškumui, 
taip pat apskritai pripažinti, jog nemaža da
lis lietuvių vieni arba kartu su naciais daly
vavo žudant žydus. Tačiau viena didžiausių 
išlikusių problemų S. Alperavičius įvardijo 
turto grąžinimo žydams klausimą. “Ši proble
ma yra labai svarbi. Turto, priklausiusio 
išžudytiems žydams, grąžinimo klausimas 
tebėra opus”, - “Kauno dienai” sakė jis.

Šį klausimą savo kalboje paminėjo ir 
R.Rivlin. “Lietuvos žydų išgrobstyto turto 
grąžinimo keliems likusiems palikuonims, 
kuris jiems teisėtai priklauso, klausimas 
nebus išbrauktas iš mūsų šalių santykių 
darbotvarkės. Jūs turėsite pasvarstyti apie 
neigiamas tokių įstatymų pasekmes, kurie 
izraeliečiams, lietuviams bei jųpalikuonims 
nesuteikia nuosavybės teisės ir įstatymiškai 
pateisina nužudytų aukų turto plėšimą”, - 
nurodė jis.

Šiuo metu tebedirba vyriausybinė darbo 
grupė, kuri turi įvertinti, kiek grąžintino 
žydams turto yra Lietuvoje, koks gali būti 
grąžintas, o koks - ne, kokių teisės aktų pa
keitimų prireiks. Dėl žydų specifikos buvęs 
jų bendruomeninis turtas neskirstomas į 
religinį ir nereliginį, todėl jam negali būti 
pritaikytas Religinio turto restitucijos įsta
tymas. Be to, dar nėra galutinai apskaičiuo
tas ir suderintas grąžintino turto dydis.

Dar vienas klausimas, iškeltas Izraelio 
Knesseto pirmininko, neliko be dėmesio. 
Susitikimuose su aukščiausiais Lietuvos 
vadovais R.Rivlin leido suprasti, kad 
Lietuvos pilietybės įstatymas turėtų būti 
pakeistas taip, jog jis būtų palankesnis žy
dų išeiviams iš Lietuvos. □

Seimas ir turtas... Perėjūnams Lietuvoje lengva
Valstybinė mokesčių inspekcijos duome

nimis. pernai iš visų LR Seimo narių labiau
siai praturtėjo Ramūno Karbauskio šeima. 
Kartu su žmona jis gavo 1.98 mln. litų gry
nųjų pajamų, išskaičiavus mokesčius. Jis yra 
ne tik vienas Valstiečių ir Naujosios demok
ratijos partijų sąjungos lyderių, bet ir di
džiausias parlamento žemvaldys. RKarbaus- 
kis turi 94 sklypus, kurių bendras plotas 
siekia 1118 hektarų, o vertė -3.1 mln. litų.

Antras pagal 2002 metais gautų grynų
jų pajamų dydį yra opozicinės Liberalų ir 
centro frakcijos nary s Kęstutis Glaveckas. 
Kartu su žmona jis deklaravo 1.064 mln. 
litų grynųjų pajamų.

Trečias pagal gautų grynųjų pajamų dy
dį - valdančiosios Socialdemokratinės ko
alicijos frakcijos narys Vladimiras Orecho- 
vas. Kartu su žmona pernai jis gavo 962 900 
litų grynųjų pajamų.

Kiti Seimo nariai deklaravo gerokai 
kuklesnes pajamas. Prieš kelerius metus 60 
mln. litų turtą oficialiai deklaravęs Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininkas Viktoras 
Uspaskich su žmona pernai gavo 226 200 
litų grynųjų pajamų. Pagal 2002 metais 
gautas grynąsias pajamas jis užima tiktai 
15 vietą.

Praėjusiais metais mažiausiai grynųjų 
pajamų gavo Liberalų ir centro frakcijos 
narys Domininkas Velička. Jis deklaravo 
gavęs 33 700 litų pajamų, išskaičius mo
kesčius.

Seimo Pirmininką Artūrą Paulauską pa
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gal pernai gautas grynąsias šeimos paja
mas lenkia vienas jo pavaduotojas bei dalis 
Seimo komitetų pirmininkų. Pernai Seimo 
pirmininkas su žmona gavo 86 400 litų.

Tuo tarpu jo pirmasis pavaduotojas so
cialdemokratas Česlovas Juršėnas deklara
vo 68 800, pavaduotojas socialliberalas 
Artūras Skardžius - 75 300. vicepirminin
kas socialdemokratas Vytenis Andriukaitis 
- 85 700. o liberalcentristas Gintaras Ste
ponavičius - 142 000 litų grynųjų pajamų.

Tarp komitetų pirmininkų daugiausia 
grynųjų pajamų gavo Nacionalinio saugu
mo ir gy nybos komiteto pirmininko Alvy
do Sadecko šeima - kartu su žmona jis ga
vo 346 700 litų grynųjų pajamų.

2002 metais Seimo narių pareigas ėjo ir 
vėliau iš parlamento į Prezidentūrą pasi
traukę Rolandas Paksas. Dalia Kutraitė- 
Giedraitienė ir Alvydas Medalinskas.

Prezidentu išrinktas Rolandas Paksas 
praėjusiais metais su žmona gavo 65 300, 
jo patarėjais tapę Dalia Kutraitė-Giedrai
tienė su vyru - 123 900, Alvydas Meda
linskas su žmona - 61 200 litų grynųjų 
pajamų.

141 parlamentaras praėjusiais metais iš 
viso gavo 19.5 mln. litų grynųjų pajamų.

Seimo nariai gauna ne tik atlyginimą už 
darbą parlamente, bet ir gali gauti divi
dendus už turimas įmonių akcijas, palū
kanas už indėlius, pajamas už parduotą 
turtą, autorinius atlyginimus už mokslinę 
ir kūrybinę veiklą.

Pagal Lietuvos spaudą

(ELTA). Lietuvos pareigūnai, kasdien 
susiduriantys su nelegaliais imigrantais ir 
prieglobsčio prašytojais, įsitikinę, kad atei
tyje dėl nelegalų kils dar daugiau proble
mų. Jų manymu, jei valstybė nesiims griež
tesnių savigynos priemonių. Lietuvai gre
sia įvairaus plauko perėjūnų, apsimetančių 
persekiojamais pabėgėliais, antplūdis, rašo 
dienraštis “Respublika”.

Nors daug Lietuvos piliečių gyvena 
prastesnėmis sąlygomis nei prieglobsčio 
prašytojai, Ruklos pabėgėlių centre pasta
rieji vagia, plėšikauja, uja centro darbuo
tojus, sukelia riaušes ir gadina inventorių.

Per mėnesį Lietuva kiekvienam iš jų 
maitinti, apgyvendinti, apsaugai, asmeni
nėms išlaidoms skiria nuo 1 000 iki 1 200 
litų. Tuo tarpu savo šalies piliečiams pen
sininkams valstybė moka 3-4 kartus 
mažiau.

Neseniai Seime buvo pristatytas naujo 
įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padė
ties” projektas. Netrukus jis turėtų būti 
svarstomas parlamentarų ir, matyt, priimtas. 
Įstatymo projekte nebėra nuostatos, kad

“Tildės Biuras 2004”
(ELTA). Bendrovė “Tilde informacinės 

technologijos” rinkai pristatė naują lietuvių 
kalbos palaikymo programų rinkinio versiją 
- “Tildės Biuras 2004”, kuriai sukurti 
prireikė pustrečių metų intensyvaus darbo 
ir daugiau kaip milijono litų investicijų.

Pagrindinė “Tildės Biuro 2004” naujovė 

prieglobsčio prašymai gali būti nagrinėjami 
skubos tvarka.

Aukščiausiojo Teismo pirmininko "Vy
tauto Greičiaus nuomone, Seimas turėtų 
pataisyti įstatymo projektą ir panaikinti 
sąlygas piktnaudžiauti prieglobsčio pra
šymais. Jo manymu, sienos pažeidėjai, jei 
prieglobstis jiems nesuteikiamas, privalo 
atlikti bausmę.

Vakarų Europos šalys pastaruoju metu 
ėmė smarkiai griežtinti savo įstatymus. 
Pavyzdžiui britai prieglobsčio prašytojus, 
kurie atvykę padaro nusikaltimus ir nutei
siami 2 ar daugiau metų , deportuoja. O Lie
tuvoje net ir atsėdėję ilgas bausmes už 
sunkius nusikaltimus, padarytus Lietuvo
je, išėję į laisvę, vėl prašo prieglobsčio ir 
tie prašymai nagrinėjami. Kai kurie iš jų 
iškart daro naujus nusikaltimus.

Prieglobsčio prašytojai turi teisę iš 
centrų išvykti 3 paroms. Tačiau kartais jie 
negrįžta ištisus mėnesius. Visą tą laiką pra
šymo nagrinėjimas būna sustabdytas. Jei 
nelegalas grįžta į centrą nepraėjus pusei 
metų, nagrinėjimas atnaujinamas. □

- pirmasis Lietuvoje lietuvių kalbos 
gramatikos tikrintuvas, leisiantis elektro
niniuose tekstuose aptikti ir taisyti gra
matines klaidas.

Naujojoje versijoje taip pat patobulinti 
bei praplėsti lietuvių kalbos rašybos ir 
rašymo stiliaus tikrintuvai. □
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Užgeso Hollgwood’o žvaigždė Etnokultūrinis renginys?
Kad išvengtų šaukimo į caro armiją, 

Charlio Buchinsky tėvas iš Lietuvos emig
ravo į Ameriką. Įsidarbinęs anglių kasyk
lose, vedė amerikietę. Charles gimė 1920 
m. Ehrenfeld (Scooptown), Pennsylvania. 
Buvo vienuoliktas 15-likos vaikų šeimoje.

Angliakasių šeimose gyvenimas buvo 
nepavydėtinas: šeimos buvo didelės, tai 
skurdas ir nepriteklius kai kuriuos lydėjo per 
visą gyvenimą. Charles tėvas ilgas valandas 
dirbo požemy, motina auklėjo vaikus kaip 
išmanė. Charles buvo tylus ir savy užsidaręs 
vaikas. Nuo jaunų dienų nepasitikėjo nie
kuo. Berniukas negavo tėvo meilės (namuo
se jos nebuvo). Tėvas iš vargano uždarbio 
turėjo išmaitinti 15-ka vaikų ir susimokėti 
nuomą. Sulaukęs 10 metų, berniukas tapo 
našlaičiu, nes tėvas mirė nuo plaučių li
gos. Charles išvydo dar didesnį vargą. 
Būdamas 13 metų išėjo uždarbiauti į kasy k
las, nes reikėjo padėti motinai išmaitinti 
mažesniuosius. Kasyklų aplinka ir darbas 
užgrūdino jaunutį angliakasį. Su vyresniu 
broliu jis lįsdavo į požemines šachtas sprog
dinti uolienų.

Atėjo didžioji depresija: angliakasiai 
tapo bedarbių armija. Jaunasis angliakasys 
liko be uždarbio. Pažįstamas lenkas ūkinin
kas pasiūlė “samdyti” Charles. Motina, su
rišusi pundelį, išleido 14-metįBuchinskiuką 
“ūkininkauti”. Jaunasis ūkininkas 4 mėne
sius rinko nuo laukų svogūnus be atly
ginimo. Atėjus rugsėjui ir mokslo metų pra
džiai, šeimininkas pasiuntė berniuką namo. 
Pasiginčijęs su “bosu” ir gavęs 6 dolerius, 
grįžo į namus. Niekas išskėstom rankom 
nepasitiko jaunuolio, tik paklausė, kiek par
nešė pinigų. Grįžęs į mokyklą, pradėjo pieš
ti. Nupieštuose paveiksluose jis išreiškė 
savitą pasaulį, gyveno tik savoje vaizduo
tėje. Neturėjo pinigų popieriui, tai ant mo
kyklos langų su muilu piešė savo sielai su
prantamus paveikslus. Mažakalbis ir savy 
užsidaręs svajojo apie laimingesnį gyvenimą.

Sukakus 15-kai metų, grįžo atgal į ka
syklas, į naktinę pamainą. Darbas buvo sun-

Charles Bronson su žmona Jill Ireland.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Nuo šių metų lapkričio mėnesio “Pa
saulio lietuvis” bus leidžiamas Punske. 
Redaktorė - Živilė Makauskienė. Jis bus 
spausdinamas “Aušros” spaustuvėje, lei
dėjas - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba. Visą korespondenciją redakcijai 
siųskite adresu: Wydawmctwo “Aušra”

(“Pasaulio lietuviui”) 
ui. Mickiewicza 23 
16-515 Punsk 
woj. Podlaskie 
POLAND

plietuvis@wp.pl Gabrielius Žemkalnis 

kus, mažai apmokamas ir pavojingas, ypač 
dirbant su sprogmenimis. Naktimis dirbo, 
dieną mokėsi mokykloje. Vargas ir amžina 
visko stoka labai užgrūdino jaunuolio dva
sią ir kūną.

1943 m. Charles buvo pašauktas į JAV 
kariuomenę. Būnant kariuomenėje atsivėrė 
platūs vartai į pasaulį. Reguliariai pamaitin
tas, švariai aprengtas, už darbą atlygintas 
laiku, pirmą kartą buvo patenkintas gyve
nimu ir savimi. Pagerėjo anglų kalba, pasi
darė populiarus draugų tarpe. Karo audroms 
įsisiūbavus, Charles tampa B-2 9 bombo
nešio kulkosvaidininku. Buvo sužeistas. 
Sugjjęs sau tarė: "karas baigiasi, prasideda 
naujas mano gyvenimo laikotarpis. Aš nie
kad nebūčiau radęs kito pasaulio, jei bū
čiau nepašauktas į armiją”.

Pokario metais nusprendė pakeliauti po 
Amerikos didmiesčius. Bekeliaudamas dirbo 
visokius darbus, kokius tik sugebėjo. Taupė 
pinigus nuvykti į New York’ą. Iš tapytojo 
meno nesitikėjo susikurti pragyvenimo, nors 
laisvalaikiu tapė.

New York’e Charles pasitiko boheminis 
gyvenimas: maišėsi jis tapytojų, intelektualų 
aplinkoje, kur dažnai impulsas, pašaipa ir 
alkis ėjo greta. Nebuvo lengvajam atsispirti 
prieš “naujo pasaulio” srovę, tačiau nepa
sidavė naktinėms vilionėms, liko ištikimas 
savo sąžinės balsui.

Atvykęs į Filadelfiją įsidarbino kepyk
loje, o vakarais lankė dramos mokyklą. 
Baigęs dramos kursą nesijautė būsiąs ar
tistu, bet draugų padrąsintas, pamėgino 
Broadway teatrą. Po karo padidėjo domėji- 
mąsis teatrais, atsirado daugiau darbų .

1949 m. Charles Buchinsky vedė sce
nos meno mėgėją, su kuria susipažino 
dramos mokykloje. Jaunoji pora persikėlė į 
Passadeną. Charles toliau gilino dramos 
studijas. Savo natūraliai charakteringa vai
dyba atkreipė dėstytojų dėmesį. Baigus 
Passadenos dramos mokyklą atsivėrė durys 
į Hollywood’ą Netrukus Charles jau vai
dino pagrindinį vaidmenį filme apie karą. 
Charles pakeitė savo pavardę į Bronson. 
Pasipylė pasiūla kine vaidinti visokios rū
šies kriminalistus, boksininkus, mafijos 
lyderius ir kitus nesimpatiškus charakterius. 
Su nauja amerikietiška pavarde Charles 
Bronson savo sielos gelmėse liko tas pats - 
užsidaręs, tylus, nešnekus... Nuo 1951 m. 
iki 1975 m. Charles Bronson yra vaidinęs 
daugiau negu 65 filmuose. Apdovanotas 
aukštu įvertinimu už vaidmenis filmuose 
“The Great Escape” ir “The Dirty Dozen”.

Per visą savo kaijerą Charles liko san
tūrus, uždaras, daug laiko skyrė savo šeimai. 
Iškilimas į aukštumas jo nepaveikė.

Po ilgo, užgrūdinto, vingiuoto, nelygaus 
gyvenimo tako - nuo dažnai skriaudžiamo 
angliakasio vaiko iki legendarinio pakilimo 
į aukštumas (“King of the Movies”) - 
Charles Buchinsky - Bronson atsiskyrė su 
šiuo pasauliu šių metų rugsėjo 1 dieną.

Pagal W. A. Harbinson knygą“Bronson!”.
Paruošė Martina Reisgienė

Apie “Musų Pastogę”
Nuolatinė “Mūsų Pastogės” skaitytoja ir 

bendradarbė Isolda Poželaitė-Davis AM 
persiuntė MP Redakcijai laišką kurį ji ga
vo iš Palangos. Tarp kitų dalykų laiške 
rašoma:

"...Gavau didelį laišką su daugybe 
iškarpų iš "Mūsų Pastogės”. Ačiū.

Perskaičiau ir atsitiktinai priklydu
sius straipsnius. Laikraštis palieka gerą 
įspūdį. Rašiniai įdomūs, informatyvūs, 
bendradarbiauja labai išsilavinę inteli
gentiški žmonės... ”

Red.

Janina Malijauskienė
Lietuviška žiniasklaida Australijoje jau 

plačiai informavo savo skaitytojus ir 
klausytojus apie liepos mėnesį Vilniuje 
vykusią dainų šventę. Pagal sumanymą ji 
turėjusi tapti svarbiausiu mūsų valstybin
gumo paminėjimo akcentu. Kadangi rengi
nys taip glaudžiai susietas su oficialiu ir 
itin svariu įvykiu valstybės gyvenime, todėl 
tikslinga į jį pažvelgti ir iš istorinės perspek
tyvos, o ne vien tik teigiamų emocijų gei
džiančio turisto akimis.

Dainų šventes mūsuose pradėta rengti 
dar nepriklausomoje Lietuvoje. Pirmoji 
stambesnio masto įvyko 1924 m. Kokių 
tikslų siekė anuometiniai rengėjai? Reik 
manyti, kad jiems labiausia rūpėjo stiprinti 
tautinės kultūros gyvybingumą Tėvynės 
meilę, lietuvių tarpusavio vienybę, o praei
ties ir dabarties kartų kūrybą sujungti į vie
ningą visumą.

Kelis tūkstantmečius gyvenę toje pačio
je teritorijoje ir nesimaišę su kaimynais, lie
tuviai sugebėjo sukurti, išlaikyti ir, kaskart 
papildydami naujais įnašais,perduoti iš kar
tos į kartą lyg šventraštį savo unikalų kul
tūrinį palikimą - dainas, šokius, sakmes, 
pasakas, šeimos švenčių ir darbų ritualus, 
audimo raštus, elgesio normas, gyvenimo 
būdą visą žmogiškąją patirtį, pilną doros 
ir gėrio simbolių. Kas dabar galėtų atsekti, 
kiek kartų taisyta, tobulinta šokių judesiai, 
dainų žodžiai, melodijos, kol buvo išgauti 
tinkamiausi variantai savai pasaulėjautai 
išreikšti, džiaugsmui ar skausmui išsakyti, 
dievybės rūstį permaldauti ar palaimos iš
prašyti. Šis praeities paveldas tai didžiau
sias lobis, jame užkoduota gyva tautos 
dvasia. Juk kiekviena tauta skirtingai kūrė 
savąją kultūrą.

Kai XX a. vidury Lietuvą apniko Rytai, 
okupantui buvo svarbu kuo greičiau nu
traukti mūsų tautinės kultūros tęstinumą o 
ją pačią panardinti užmarštyje. Savo užma
čias priešas vykdė sumaniai. Apie tai liudija 
ir dainų šventės, sovietmečiu įgavusios 
neregėtą mastą. Tam tikslui negailėta lėšų, 
kolektyvams į pagalbą buvo siunčiami pro
fesionalai, pasiruošimo eiga rūpinosi aukš
čiausios valstybinės ir partinės žinybos. Ir 
jeigu savo forma jos priminė vykusias 
laisvėje, tai turiniu buvo įkinkytos vykdyti 
naujas ideologines ir politines užduotis. 
Skaisčiai šviečiant Stalino saulei, lyrinės, 
gilios lietuvių liaudies dainos nesiderino su 
„laimingu“ gyvenimu, teko jas harmoni
zuoti bei pašalinti prasmes, vadintas „liau
dies opiumu“. Po tokios kaitos kai kurios 
gerokai „pralinksmėjo“ ir supanašėjo su 
rusiškomis „častuškomis* Daug sukurta ir 
naujų. Tai ne tik himnai partijai ir jos va
deivoms. Reikėjo juk parodyti, kad lietuvių 
liaudis neprarado kūrybingumo, atvirkščiai 
- „laisvėje“ jis dar labiau suvešėjo. Todėl ir 
autorines imta vadinti liaudies dainomis, 
kuriose veltui ieškotum tautinių motyvų. 
Jos apdainavo kitą, „plačiąją“ tėvynę ir 
ženklino naują sovietinės kultūros erą.

Nemanykit, kad mes šias šventes igno

Gerb. Redaktore,
Vasara atostogų 

metas. Ir aš sulaukiau 
viešnelių net iš Aus
tralijos - brolio anūkėlės 
su drauge Liusi. Jų pla
nai buvo tokie dideli! 
Pagirtinas noras per 
labai trumpą laiką kuo 
daugiau pamatyti.

Liūdnoka, kad ma
ne aplankė labai trumpai, nors tai irgi dide
lis džiaugsmas. Išlydėdama jaučiau pareigą 
parodyti paminklą kurio centre užrašas 
“Viešpatie saugok Tėvynę, kurią krauju 
aplaistėm”. Brolio anūkė pamatė akmenį su 
jos prosenelio ir dviejų senelio brolių Ka

ravome, nors jos nebuvo nei tautinės, nei 
tradicinės. Užguitas, įbaugintas, pasitikė
jimą net ir artimais žmonėmis praradęs vie
nišas sovietinis pilietis čia nors laikinai 
patirdavo gaivinantį bendrumo su kitais 
jausmą. Dainų žodžiams ar melodijai ne
teikta svarbos, neklausta kokios tautinės 
kultūros gyvybingumą ši šventė išreiškia. 
Minios daina ir masinis šokis teikė stiprų, 
išsiilgtą bendrumo pojūtį. Panašiai juk 
reaguojama ir išeivijoje. Džiaugiamasi kiek
vienu. kad ir nevykusiu ar surogatiniu lietu
višku rengimą nes gyvendami nuolatinėje 
svetimųjų apsuptyje pasigendame lietuvių 
kalbos garsų ir viso to, ką kiekviename 
mūsų neišdildomai lyg sąžinę įspaudė 
gimtasis kraštas.

Šiųmetė dainų šventė buvo labai plačiai 
išreklamuota. Rengėjai nepagailėjo gražių 
pažadą kilnių obalsių. Raginta į ją žvelgti 
rimtai kaip į esminį įvykį valstybės gy
venime, kaip į sakralinę tautinės vienybės 
prasmę. Ar renginių kokybė pateisino įsi
pareigojimus? Manau, kad ne, kadangi 
koncertai buvo neįdomūs, o kultūrinio tęs
tinumo požiūriu - beprasmiai, pakartoję tik 
sovietinių laikų saviveiklos hibridą. Pomin- 
dauginė lietuvių liaudies kūryba - tai senų
jų tikėjimų, mitinių įvaizdžių ir naujo 
krikščioniškojo laikotarpio pasaulėjautos 
junginys, radęs platų pritaikymą visose 
liaudies kūrybos apraiškose, o ypač daino
se. Ir nors šventės rengėjai žadėjo kultūros 
vyksmo tąsą bei istorinės atminties išsau
gojimą jokių ženklų neužčiuopiaą kurie 
liudytų, jog pastaruosius 600 metų lietu
viška kultūra buvo kuriama ant krikščiony
bės pamatų. „Išgrynintojai“ juos jau seniai 
pašalino kaip svetimybes. Šokių vakaronė, 
pavyzdžiui, buvo taip sumanyta, kad mūsų 
valstybės gyvavimo simboliu tapo anksty
vojo pagoniškojo laikotarpio mitinis gy
vybės medis. Sovietmečiu fabrikuose ma
siškai išausti šokėjų drabužiai spalvų de
riniais, raštais greičiau priminė rusiškus, 
gudiškus, bet ne lietuviškus. Šokių figūrų 
reikšmė bočiams - žemdirbiams vargu ar 
būtų suprantama. Autentika neteko pras
mės. Todėl negaliu nusikratyti minties, kad 
tos maišalynės siekta sąmoningai. Pagoniš
kų akcentų, girdėjaą nestigo ir Daukanto 
aikštėje iškilmių metu. Niekas man nesu
gebėjo paaiškinti, ką bendro turi Zodiako 
ženklai su Mindaugu, išgraviruoti jo pa
minklo papėdėje.

XX amžių, pilną gilių bei skaudžių lūžių 
ir stebuklingų prisikėlimų, simbolizavo tik 
sovietinės masinės kultūros reliktai, tarsi 
per praėjusį šimtmetį tauta laisvai nieko 
vertingo neįrašė į savo kūrybinį dienoraštį. 
Dabartinio nepriklausomo dešimtmečio kul
tūrai, kaip suprataą atstovavo pramoginių 
šokių kolektyvas, dirbtinai įterptas į Vingio 
estrados avansceną dainų dienoje.

Man regis, kad šiai šventei apvainikuoti 
pristigo tik dar taip neseniai populiaraus 
šūkio „Liaudis ir partija vieningos“, nes ką 
valdantieji sumanė saviems tikslams, tą 
liaudis paklusniai įvykdė.

minskų pavardėmis, įmūrytą tarp kitų 500 
tokių akmenų. Norėjau, kad pajustų, su
prastų nors dalelę Lietuvos istorijos. Jaučiau
- pavyko ir širdyje pasidarė šilčiau...

Birutė Vaitkienė, Panevėžys
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Namo sugrįžus
Po trijų su puse mėnesių viešnagės Lie

tuvoje, laimingai grįžau į namus Sydnėjuje. 
Daug kas manęs vis klausia, ar man ne
prailgs tiek ilgai būti Lietuvoje? Tikrai ne. 
Jeigu aš prieš išskrisdamas iš Australijos 
būčiau žinojęs Europos vyrų krepšinio pir
menybių laiką, tai tikrai būčiau pasilikęs 
ilgiau ir važiavęs į Švediją, nes Vilniuje man 
siūlė bilietus ir visą išlaikymą. Bandžiau 
pakeisti lėktuvo bilietą, bet atsakė, kad tuo 
laiku į Australiją visi lėktuvai yra perpildyti 
ir mažiausiai mėnesį, o gal ir ilgiau, tektų 
laukti. Taip ir negalėjau pamatyti šių isto
rinių varžybų, kur Lietuvos rinktinė jau 
trečią kartą laimėjo Europos čempionų 
vardus. O būtų buvę įdomu jas pamatyti, nes 
1939 m. mane, trylikmetį vaikiną, mano 
Kaune gyvenantis mokytojas pusbrolis bu
vo nusivedęs į tas istorines lietuvių rung
tynes su latviais, kai paskutinę minutę 
garsusis Lubinas įmetė į krepšį ir rungtynes 
vienu tašku laimėjo Lietuva. Rungtynes su 
latviais dar mačiau Vilniuje, kai lietuviai ir 
vėl vienu tašku laimėjo prieš latvius. Šios 
rungtynės ne tik man, bet ir visai Lietuvai 
kainavo daug nervų. Aš džiaugiuosi, kad 
mano sulopyta širdis bežiūrint nesustojo.

O kaip gyvenimas Lietuvoj?
Šį klausimą man daugelį kartų uždavė 

ne tik Australijoje, bet ir būnant Lietuvoje. 
Galiu tik pasakyti, kad gyvenimas pamažu 

"eina pirmyn. Visi gerai žinom, kad dir
bančiųjų atlyginimai Lietuvoj yra nedideli, 
pensijos taip pat, trūksta darbų, ypač kai
muose. Žmonės daug geria, aukšti valdi- 

1Jninkai ir kas tik gali prieiti prie iždo, žemės,

kur - kaip?
miškų, ežerų ir kitokio turto, tas oficialiai 
ar neoficialiai vagia, klastoja dokumentus 
savo naudai ir panašiai. Kur gi pasaulyje 
girdėta, kad kai buvo už kyšių ėmimą buvo 
pašalinti trys teisėjai, jie Aukščiausiam 
teismui apskundė Lietuvos Prezidentą, kad 
jis tai padarė neteisėtai. Žinoma, teismas jų 
skundus atmetė, bet jie taip ir liko laisvėje. 
Arba kai septyni užsienyje esantys konsulai 
ar jų padėjėjai Užsienio reikalų ministro 
buvo iš darbų išmesti, tai jie jį apskundė 
Vyriausybei. Jie nieko nelaimėjo, bet už 
ky šių ėmimą ir greitą praturtėjimą nebuvo 
suimti. O ką kalbėti apie žemės sklypų ne
legalų pasisavinimą, kai jų kai kurie vadovai 
turi net po 20-30. Būdami Seime jie priima 
ateičiai tokius įstatymus, kad vėliau jie ir 
patys pasidarytų nekalti. Šie ir kiti panašūs 
dalykai yra Lietuvos juodoji pusė ir nežinia, 
kada ji gerokai pabals.

Tačiau be įvairiausių blogybių. Lietuvoje 
yra nemažai gerųjų pusių ir daug sąžiningų 
žmonių. Pagal bendrą statistiką, Lietuvoj 
gerbūvis auga, eksportas didėja ir, atrodo, 
bendras gyvenimo lygis (bent man būnant 
vasarą) gerėjo. Jeigu pas mus, Australijoje, 
savaitės pradžioje, bent iki ketvirtadienio 
restoranai, klubai (gal išskyrus vieną kitą), 
kavinės ir kitos užeigos būna apytuštės, tai 
Lietuvoje, nesvarbu kokiame mieste bebū
tum, jie visi būna apypilniai ar visai pilni. 
Dienos metu daugumas ten valgo, geria alų, 
kavą ar ką nors kita. Vilniuje, Kaune ar Klai
pėdoje dieną lauko restorane ar kavinėje net 
vietą sunkiai gausi, nes žmonių daug ir, 
atrodo, jie džiaugiasi gyvenimu bei vasara. 
Nekalbu apie Palangą, Šventąją, Nidą. Ten 
savaitgaliais tūkstančiai žmonių suvažiuoja, 
sunku net geresnį kambarį gauti. O kainos, 
palyginus su lietuviškais oficialiais atly
ginimais, yra labai aukštos. Daug ko klau
siau, iš kur gi žmonės turi tam viskam 

pinigų? Automobilius, o jie 
daugumoje geresni negu kad 
Australijoje paprasti žmonės 
važinėja, turi beveik kiek
viena šeima, o kiti net ir po 
du, nes jų Lietuvoje yra virš 
milijono. Benzinas Lietuvoje 
brangesnis negu pas mus, 
geresnė mėsa, o geros dešros 
taip pat yra brangesnės. Pa
dėvėti geros kokybės dra
bužiai brangūs. “Nemoka
mose” ligoninėse, norint tu
rėti geresnę priežiūrą, už 
paslaugas reikia mokėti. O 
normalios algos, pvz. eilinio 
gydytojo - yra apie 800 litų 
mėnesiui. Mokytojų - pana
šiai. Policininkų algos irgi
mažos. Man pasakojo, kad policininkas 
nuėjo pas aukštesnį viršininką ir paprašė jį 
perkelti į kelių policiją, nes jis su žmona 
susilaukė naujagimio ir dabar turi daugiau 
išlaidų. Kelis kartus ir aš, važiuodamas su 
draugais, buvom už didelį greitį policijos 
sustabdyti. Mano draugas su policininku 
nuėjo priėjo automobilio, padėjo ant sėdynės 
(jokiu būdu negalima duoti pinigų į rankas) 
banknotą (nežinau kiek), padėkojo ir mes 
nuvažiavom tolyn. Tai yra kasdieninė kelių 
policijos duona. Pagal statistiką sakoma, kad 
Lietuvoje kas ketvirtas ar penktas žmogus 
yra remiamas savo giminių ar artimųjų, iš
vykusių gyventi ar dirbti į užsienį. Aš pats 
gerai žinau, kiek Australijoje gyvenančių 
naujai atvykusių ir dirbančių tautiečių ma
terialiai remia savo artimuosius Lietuvoje.

• • •
Europos krepšinio pirmenybėse Švedi

joje įvyko daug įdomių dalykų. Pirmą kartą 
rengiant tokio masto varžybas, didesnio 
patyrimo neturintieji krepšinio vadovai darė 
labai daug klaidų, ypač varžybų sekreto
riatas. Per visą laiką salės informatorius 
neišmoko teisingai ištarti Lietuvos krepši

Lietuvoje susitiko seni draugai: ten dabar gyvenantis ade- 
laidiškis Edis Taparauskas ir geelongiškis Stasys Šutas.

ninkų, pvz. Macijausko, Jasikevičiaus, 
Žukausko, Praškevičiaus ir kt. pavardžių. 
Man dar Vilniuje per TV žiūrint rungtynes 
tarp Lietuvos ir Latvijos, pradžioje per didelį 
susijaudinimą nepastebėjau, kad lietuviams 
buvo nusuktas vienas taškas. Tačiau įdo
miausia, kad mūsų rinktinės keturi treneriai 
ir pats rinktinės vadovas A. Pavilionis to taip 
pat nepastebėjo, kai pirmąjį savo tašką 
latviai gavo dykai. O buvo taip: latvis A. 
Vitols prametė vieną iš dviejų baudų, bet 
rungtynių protokole buvo užfiksuoti du 
taiklūs metimai. Šią dramatišką kovą su 
latviais lietuviai tik per pratęsimą laimėjo 
vienu tašku. Tačiau pats įdomiausias dalykas 
po šio pralaimėjimo, kurio galima buvo ti
kėtis tik iš “brolių latvių”, tai, kad jie norėjo 
užprotestuoti šį pralaimėjimo rezultatą ir rei
kalauti, kad rungtynės būtų peržaistos, nes 
buvo padaryta klaida - būtent dėl klaidingo 
įskaitymo A. Vitols baudos metimo, ne
atsižvelgiant į tai, kad latviai gavo vieną 
tašką daugiau, o lietuviai tašką prarado. 
Tačiau tas reikalavimas buvo visai nesvars
tytas ir atmestas, o lietuviams pelnytai 
užskaitytas laimėjimas.

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13
Gydytojas aiškino neskubėdamas, iš- 

. gėrė Katrynos pasiūlytą puoduką dirbtinės 
kavos ir suvalgė riekę vakar keptos šven
tinės duonos su sviestu. Aldonos paklau- 

į sinėjo apie namus, vyrą ir, liūdnai atsidu
sęs, tarė:

- Sunkius laikus gyvename, tikrai 
sunkius.

Kai jam išeinant Aldona norėjo užmo
kėti už apsilankymą, gydytojas pinigų 
nepriėmė.

- Poryt vėl atvažiuosiu, - pasakė atsisvei
kindamas, - tačiau, jei vaikui dar pablogėtų, 
praneškit man tuoj pat.

Aldona ištikimai vykdė daktaro nuro
dymus. Katryna ir Amelija, pamiršusios 
ankstesnius nesutarimus, stengėsi padėti, 
net Dainelę kartais nusinešdavo į virtuvę 

: pamaitinti ir pagloboti.
Linuko būklė nesikeitė. Gydytojas at

ivažiavo, kaip buvo žadėjęs, ir atvežė tab
lečių.

? ; - Deja, jos nėra tos, kurių reikėtų, bet 
nors sumažins karščiavimą. Ir toliau dėkit 
garstyčių kompresus.

c ... Ir šį kartą nepriėmė mokesčio, liepė pa
skambinti jei pablogėtų.

Atvežtos tabletės nepadėjo. Termomet- 
_ ras vis rodė keturiasdešimt. Naktį vaikas 

blaškėsi, kliedėjo, šaukė. Kosulys drąskė 
krūtinę, Linukas iš skausmo verkė, stengė
si ir negalėjo sulaikyti kosulio. Šiek tiek 
palengvėdavo, jei motina vaikelį prispaus- 

> ’ i davo prie krūtinės, tarsi jos kūnas perim- 
i į davo vaiko skausmą į save. Po valandėlės, 

kosulio spazmams praėjus, vaikas nuvargęs 
-sudribdavo, vėl imdavo drebėti, reikėjo jį
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guldyti, šiltai kloti. Iš ryto marškinėliai vėl 
būdavo kiaurai permirkę, vaikas spyrė šalin 
patalus... Vidurdienį ir vėl drebėjo, sausas, 
karštas kūnelis tiesiog degė.

Kūčių naktis buvo blogiausia. Vaikelis 
nenustojo blaškęsis, laikė motinos kaklą 
apsikabinęs, čia stūmėją šalin, troško gerti, 
o paskui purtėsi ir negėrė, nuo savęs plėšė 
kompresus, ant kaktos uždėtą skarelę su 
ledais. Paskui sugniužo, visiškai nejudėjo, 
tarsi būtų negyvas. Suvyniojusi į skarą, 
motinąjį laikė ant kelių be gyvybės ženklo. 
Užmerktos akelės, veidelis atrodė nežemiš
kai ramus, neiškreiptas kosulio. Aldona net 
nesuvokė, ar ji meldėsi, ar ne. Jai tik regė
josi, kad sūnelio gyvybė senka, o kartu ir 
jos pačios gyvenimas dūžta.

Paguldžiusi vaiką į lovą, atsisėdo šalia 
ir nenuleido nuo jo akių. Tik kartais atsi
keldavo, į ledinį vandenį pamirkydavo ant 
degančios kaktos per greitai išdžiūvusią 
skarelę. Berniukas nereagavo. Motina žvel
gė į drobės baltumo veidelį, nejudančias 
rankytes - į savo tolstantį kūdikį. Reikėjo 
ką nors daryti, bet nežinojo ką. Kas nors 
turėjo būti šalia jos. Su kuo nors reikėjo 
dalytis šiuo skausmu ir siaubu, bet ji buvo 
vienų viena. Dainelė pajudėjo, nuspyrė 
patalus, apsivertė ant kito šono. Motina 
atsikėlė jos apkloti, paglostė miegančios 
mergytės rankelę, veidelį. Vėl atsisėdo prie 
Linuko. Laikas sustojo, atrodė, kad naktis 
niekad nesibaigs.

Ryte vaikelis sujudėjo. Krizė praėjo. 
Linukas iš lėto ėmė sveikti. Praėjo kelios 
dienos. Vieną vakarą Aldona išdrįso nusi
rengti ir atsigulti į lovą. Linukas išmiegojo 
visą naktį. Ir ji miegojo nenubusdama, 
nugrimzdusi į juodą, be sapnų gilumą. 

Atsibudusi iš ryto nesuprato, kur esanti ir 
kas aplink dedasi. Jautėsi gerokai vyresnė, 
tarsi visai kitas žmogus būtų, nedrįso pa
žvelgti į veidrodį.

Kol Linukas sirgo, Aldona Vytautui ne
berašė. Ir dabar, vaikui pradėjus sveikti, 
negalėjo prisiversti. Tik antros savaitės ga
le trumpai papasakojo, kas įvyko. Ir iš 
Vytauto seniai nebuvo laiško, bet, Linukui 
sergant, Aldona apie tai net buvo pamiršu
si. Dabar vėl grįžo įprastas nerimas, bet 
drauge atrodė, lyg praėjusių dienų išgy
venimai iš atminties išdildė mintis apie toli 
esantį Vytautą.

Linukas palengva stiprėjo. Dar kelis 
kartus atvažiavo gydytojas. Kas kartą iš
gerdavo puoduką dirbtinės kavos, pakalbė
davo. Jo sūnus ir žentas buvo žuvę kare. 
Kitas sūnus - dingęs be žinios, trečias 
tebetarnavo. Žmona sirgo. Jis pats stengėsi 
kiek pajėgė padėti sergantiems, bet dažnai, 
nors ir labai norėdamas, to padaryti nega
lėjo, nes visko trūko. Neapkentė karo ir to 
neslėpė.

Dvi savaites Aldona net neprisiminė 
apie įsiparegojimus šeimininkėms, ir niekas 
dėl to nesiskundė. Seserys užjautė ir sten
gėsi padėti. Tačiau, kai Linukas pradėjo 
sveikti, Katryna priminė, kad įnamė turėtų 
grįžti prie apleistų darbų.

- Neįsivaizduoju, kaip dabar besuspė- 
čiau, - bandė aiškintis Aldona, - vaikai ati
ma visą laiką, nedrįstu jų vienų palikti nė 
valandėlei, ypač kol sūnelis nėra visiškai 
pasveikęs.

- Manot, kad maitinsim jus dykai?
- Ne, žinoma. Gal galėčiau sumokėti už 

laikymą?
- Pinigais? Nereikia mums jūsų pinigų! 

Aiškiai sutarėm, kad už maistą atidirbsit. 
Mes žodžio laikėmės: maitinom jus visus 
tris net ir dabar, kai nė piršto nepajudinot 
dėl mūsų. Nesakykit, kad blogai maitinom.

- Valgėm mes labai gerai. Už tai esu 
Jums labai dėkinga. Tačiau...

- Mūsų niekas nuo darbų neatleidžia, jei 
ir susergam, - Katrynos balse girdėjosi pyk
tis. - Valgyt pagaminti reikia, gyvulius 
pašerti, laukus apdirbti, laikui atėjus, derlių 
nuimti... Niekas neklausia, kaip mes jau
čiamės. Yra darbai ir juos reikia atlikti.

- Suprantu. Bet jūs esat savo namuose, 
dviese su seserimi...

- Kad Jūs atvykėlė, tai galit kitus iš
naudoti?

- Aš Jūsų neišnaudojau! Dirbau, kiek 
galėjau, viską dariau, ką liepdavot ir dar 
daugiau!

- Atsirado darbininkė! Menkiausio dar
belio nemokat! Kaip gyva nemačiau tokios 
apsileidėlės! Vaikų visai nesugebat auginti! 
Tas jūsų vaikigalis...

Abi moterys iš pykčio šaukė, kiek tik 
pajėgė. Prie Katrynos prisijungė ir Amelija. 
Sprūdo patys aštriausi žodžiai, patys skau
džiausi priekaištai. Vis dėlto paskutinis žo
dis buvo Katrynos:

- Štai jūsų maisto kortelės! Pasiimkit ir 
verskitės! Pažiūrėsim, kaip seksis. Iš mūsų 
nieko nelaukit. Negausit nei trupinio!

Pykčiui atslūgus, Aldona pasijuto kalta, 
gailėjosi, kad nemokėjo susivaldyti, dabar 
be reikalo vėl apsunkino savo gyvenimą. 
Kita vertus, žinojo, kad niekaip nesugebėtų 
atlikti visų užduodamų darbų ir prižiūrėti 
vaikus, ypač dabar, kai taip buvo šalta. Bet 
reikėjo nutylėti, stengtis nors iš dalies pri
sitaikyti, ieškoti išeities. Kuo ilgiau galvojo, 
tuo labiau graužėsi. Pagaliau nuėjusi į vir
tuvę, atsiprašė Katrynos, bandė įtikinti, kad 
ją bent laikinai atleistų nuo namų ir kiemo 
darbų, daugiau galėtų siūti ir megzti. Bet 
Katryna nesidavė perkalbama. Ji reikalavo 
arba visko, arba nieko.

Šeimos gyvenimas pasikeitė.
Tęsinys kitame MP Nr.
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Friends of Lithuanian Ballet (Lietuvos Baleto Bičiuliai) ir
Ballet Theatre of Victoria

Maloniai kviečia visus melboumiškius ir svečius 
iš toliau apsilankyti aukšto lygio šokio pasirodyme, 
kurį stebėsite tarp malonių bičiulių, prie kavutės, 
arbatos, pyragaičių. Vyks loterija.

Jūsų apsilankymas parems Lietuvos baletą ir 
padės studentei balerinai Jurgitai Dranlnal 
(žiūr. nuotr.) spalio 31 - lapkričio 2 dienomis 
dalyvauti konkurse “16th International Classical 
Dance Contest of Grasse”, Paryžiuje (Prancūzija). 
Popietė įvyks sekmadienį, spalio 19 dieną, 2-4 vai. 
p.p. Kensington Town Hall, 34 Bellair Street, 
Kensington, Melbourne.
Tel: (02) 9875 2641 - Ramona, arba (03) 9372 5775 
- Wendy
Kaina $10 (į kainą įeina kava ir pyragaičiai.)

Iki malonaus pasimatymo!

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjau
čiame buvusią “Mūsų Pastogės” redaktorę Ritą Baltušytą-Ormsby, 
taip pat artimuosius bei gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Baltušytą-Ormsby mirus Mamytei. 
Tegul praradimo skausmas netemdo Jūsų ateities dienų.

Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

A‘r1 A Steponui Klemeniui
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Nijolei, sūnui Romui ir jų šeimoms.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo pranešimą, kad rugsėjo vidury po ilgos ir sunkios 

ligos Sydnėjuje mirė Vytautas Rauličkis. inf.

Aukos kun. Hermano Šulco Jaunimo
Sodybai Lietuvoje

$300 - auka iš Adelaidės
$51 - auka iš Adelaidės
$300 - J.J. Skuodai (NSW)

a.a. Vidos Vaitiekūnienės atmini
mui, vietoje gėlių, aukos Jaunimo Sodybai 
Lietuvoje:

$400 - dr. Bražėnaitė (Paronetto, JAV)
Po $200 - L. Murphy ir L. Caruana 

(Paronetto, JAV), Melboumo KM D-ja.
Po $100 - Melboumo SGM D-ja, A. 

Vaitiekūnas, A.A. Laurinavičiai (JAV), D.M. 
Laurinaičiai (JAV), B. De Boer.

$80-N.N.
Po $50 - McManus šeima, J. J. Lukaitis, N. V. 

Šalkūnai. N.Zdanius ir R. Ungar, L. Žalkauskas. 
U. Tursky, Z. Prašmutaitė, M.F. Sodaičiai, L 
O’Dwyer, dr. V. Billson, R.S. Bakaičiai, Z. 
Mackevičius, L. Ray, Z. Augaitis, J. Petraitienė, 
O.B. Zumeriai, B. Prašmutaitė, J.P. Mičiuliai, 
E. A. Šurnai.

$40 - P.D. Jokūbaičiai.
Po $30 - D.J. Liubinai, R. Samsonas, I. 

Davis, B.V. Simankevičiai
Po $25 - M.V. Dideliai, dr. K. Zdanius, R.R. 

Skeiviai, D.H. Antanaičiai, H. Statkuvienė.
Po $ 20 - D. Binkis, A. Liubinas, J. Maša- 

nauskas, E. Marganavičius, A Young, J.R. Dagys,

R. Mačiulaitienė, E.B. Pankevičiai, E. Stephens 
(Vyšniauskaitė), M. Igaunienė, V. Rutkauskų 
šeima, A.Volkienė, D.H. Kaladės, G. Jokū- 
baitienė, Z. Pranckūnienė, J.J. Zaikauskai, Z.R. 
Muceniekai, O.J. Bratiškai, A. Vyšniauskienė, 
VI. Petraitienė, Br. Staugaitienė, T.A. Salmon, 
R.V. Pumpučiai, A.G. Kaladės, G. Baltutytė, E.R. 
Lipšiai, A.N. Kairaičiai, A.Klimas, R.V. Sa
vickai, I. Stumbrienė, B.S. Švambariai, VE. Či- 
žauskai, A. Sakalauskienė, R. Zemdegs, T.V. 
Pošiūnai, D. Lynikienė, A.J. Šimkai, I. Jokū- 
bauskienė, V. Bladzevičienė, M. Matulionienė, 
E. Findlay, J. Klupšienė, G. R. Statkai.

Po $10 - V. Lukaitis, A.E. Tomkinas, A.V. 
Baltmkoniai, R. Ragauskas, V. Jablonskienė, A 
Raudys, L.M. Kozlovskiai, E.M. Šidlauskai, R. 
Kaunienė, I.S. Tamošaičiai, A. Kairienė, D. 
Sparvelienė, M. Geštautienė, A. Bimba, P. 
Bimba, G. Ališauskienė, D.D. Gayland, J. 
Simutienė, E. Dudėnienė, L. Petruševičienė, L.K. 
Bartaškai, Strungų šeima, A Sadauskienė.

Po $5 - P. Mažylis, R. Klimienė, J. M. 
Vaitkai. Iš viso surinkta $3,650.

Kun. Hermano Šulco vardu nuoširdžiai 
dėkoju visiems aukotojams. Melbourne “Talkos” 
sąskaita Nr. 361-01-02.

Halina Statkuvienė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

In menturiam
Atsisveikinome su 

A^ A Julium Každailiu

Prieš pusmetį, švenčiant 95-ąjį gimta
dienį, linkėjimai Juliui sulaukti 100-ojo, 
neišsipildė. Šių metų rugsėjo 9 dieną 
Glenbume slaugos namuose, po paskutinio 
patepimo aliejais, ramiai užmigo vyriausias 
Geelongo lietuvis a.a. Julius Každailis.

Julius buvo giliai tikintis: kiekvieną sa
vaitę priimdavo Šv. Komuniją ir prieš valgy
damas pasimelsdavo. Nerūkė, negėrė, skaitė 
katalikišką spaudą. Šis stiprus žemaitis ir 
mirdamas nežinojo, kas yra “dantės” skau
dėjimas. Jis labai gerbė ir rėmė lietuvius 
kunigus, tikėjosi, kad ir jį jie palaidos. Deja, 
jie visi mirė daug anksčiau. Dievas mylėjo 
Julių ir jam palaidoti net iš Lietuvos atsiuntė 
kunigą - žemaitį Algirdą Šimkų.

Laidotuves, kurios įvyko rugsėjo 12d., 
tvarkė “KINGS” laidojimo bendrovė. Prieš 
pradedant gedulingas mišias šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, kun. Mick Fitzparick 
atliko parapijos tradicinį krikšto prisimi
nimą: karstą apdengė balta bažnytine pa- 
kluoda, ant karsto uždedant bibliją kryžių 
ir gėlių išpuoštą pintinę. Tai atliko Imgarda 
ir Juozas Gailiai. Kun. Algirdas Šimkus 
pašventino karstą ir abu kunigai atnašavo 
mišias, kurių metu vietos vargonininkė gro- 
jo vargonais. Atsisveikinimo žodį tarė 
ilgametis Juliaus draugas Juozas Gailius. 
Smilkalams pakvipus prie karsto, išsirikiavo 
šeši vyrai - K. Starinskas, V. Bindokas, E. 
Stumbras, V. Mačiulis, R. Liebich ir R. 
Gailius - palydai į Rytų kapines (Eastern 
Cemetery). Kapinėse kun. Algirdui Šimkui 
pašventinus duobę, sukalbėjus maldas ir 
leidžiantis karstui į duobę sugiedota “Mariją 
Marija”. Kunigas ant karsto užpylė žiupsnelį 
lietuviškos žemės. Juo pasekė ir kiti, palai
kydami lietuviškas tradicijas. Šermenų pie
tūs, kuriuos ruošė vietos Katalikių Moterų 
Draugija, talkininkaujant Imgardai Gailiu- 
vienei, įvyko parapijos salėje.

Julius Každailis, pasiturinčio ūkininko 
sūnus, gimė 1908 metų vasario 16 dieną. 
Tėvas Antanas ir motina Ieva Kontenaitė 
prižiūrėjo 45 ha ūkį Alsėdžių valsčiuje. 
Krapštikių kaime, Telšių apskrityje. Šeimoje 
augo seserys - Nataliją Adelė, Ona ir Zu
zana. Po jų prasidėjo vyrų eilė: pirmas gimė 
Julius, toliau-Pranas, Česlovas, Domijonas, 
Antanas ir Juozas.

Julius buvo gabus mokinys ir norėjo tęs
ti mokslus, bet tėvui reikėjo pagalbininko 
ūkyje ir Julius liko ūkininkauti. Karinę 
tarnybą artilerijos pulke atliko nepriklau-

somoje Lietuvoje - Kėdainiuose. Po 18-kos 
mėnesių (1932 m.) buvo paleistas į atsargą. 
Rusams okupavus Lietuvą pateko į “buožių” 
sąrašą. Dalis šeimos - tėvas, motina sese
rys Zuzana, Adelė ir brolis Antanas - buvo 
išvežti į Sibirą. Kiti šeimos nariai tą dieną 
nebuvo namuose tai ir išvengė ištrėmimo.

Atkentėję 10 metų Sibire, buvo paleisti į 
namus, bet žemės neatgavo. Tik po didelio 
vargo gavo leidimą apsigyventi ūkyje.

Antrą kartą rusams artėjant į Lietuvą 
Julius su broliu Juozu per Kretingą Palangą 
pasitraukė į Vokietiją. Atsidūrė Bavarijoje 
prie Muencheno. Traunstein’e dirbo san
dėlio vedėju.

Karui pasibaigus 1945 m., apsigyveno 
DP stovykloje. 1949 m. laivu “Protea” iš 
Italijos 33 dienas plaukė į Australiją. Kurį 
laiką dirbo Bo-Bo-Case Timber CO. Pty. 
Ltd., prie Boolong (NSW). Atlyginimas per 
savaitę buvo 6 svarai, trys šilingai ir 6 penai.

Baigęs darbo sutartį, ‘ apsigyveno 
Geelonge ir jau 1952 m. pradžioje su draugu 
Vincu Stagiu nusipirko namą Geelong West, 
Pakington Street.

Julius dirbo žemės ūkio mašinų fabrike 
“International”, o vėliau perėjo į “Fordo” 
mašinų fabriką ir jame išdirbo iki pensijos. 
Sunkiai dirbdamas susitaupė pinigų ir nusi
pirko kitą geresnį namą arčiau miesto, kad 
nereikėtų mašinos. 1959 m. birželio 24 d. 
priėmė australų pilietybę ir, jau būdamas 51 
metų, sugalvojo vestis. 1959 m. spalio 3 d. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje apsivedė su 
Julija Ona Raibužiene-Tamošauskaite. Jups 
sutuokė kun. dr. P. Bačinskas. Šeima gyveno 
darniai. Tik atšventus vedybų 25 metų si
dabrinį jubiliejų, žmonelė sugąlyojojiąĮĮįęti 
Julių ir pati gyventi savarankiškai. Ji turėjo 
šeimą iš ankstesnių vedybų. Julius, daugelį 
metų pragyvenęs vienas, nejautė sunkumų 
netekęs šeimininkės. 1985 m. liepos 25 d. 
gavo kvietimą į teismą nes žmona pareika
lavo pusės namo ir turto. Teismas jai priklau
somą dalį paskyrė. Julius labai dėl to pergy
veno, nes tuo metu jo pinigai buvo investuo
ti į “PYRAMID”, o bendrovei subankruta
vus, pinigus užšaldė. Sulaukęs 77 metų ir 
likęs vienas, turėjo persitvarkyti. Po šio 
nemalonumo Julius dar išgyveno 19-ka 
metelių. Džiaugėsi savo sodu, gėlėmis ir 
išsipirktu nameliu.

Julius sulaukė nepriklausomos Lietuvos 
ir buvo labai patenkintas turistais iš Lie
tuvos. Kada pas jį apsigyveno Vytas ir 
Ingrida Federavičiai su dukrele Gretą Julius 
labai džiaugėsi, kad Ingrida gera šeiminin
kė, o Vytas, būdamas darbštus, aptvarkė 
namą. Vakarais jie sulošdavo “tūkstantį” ir 
šeimyniškai praleisdavo laiką. Julius malo
niai leisdavo laiką su jų dukrele Greta, kuri 
dar nelankė mokyklos, kalbėjo tik lietuviškai 
ir vadino Julių “dieduku Australijoje”.

Julius buvo nuoširdus lietuviškų organi
zacijų rėmėjas, statė ir rėmė Lietuvių Namų 
statybą bei jų padidinimą lankė minėjimus 
ir prenumeravo “Tėviškės Aidus”.

A+A Julius Každailis ir po savo mirties 
prisiminė Australijos Lietuvių Fondą “Mū
sų Pastogę”, “Tėviškės Aidus” ir kunigėlį.

Mielas Juliau, atėjo laikas užversti Tavo 
gyvenimo lapą. Tikrai buvai dosnus, stiprus 
žemaitis. Gyvenai pagal Dievo nurodytą 
tvarką. Lai būna tau lengva Australijos že
melė ir Viešpaties karalystė.

Juozas Gailius

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Š. m. spalio 5 dieną, sekmadienį, Sydnėjaus Liet Moterų Soc. Globos D-ja 
ruošia

metinę tradicinę “Kugelinę",
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

__
_ 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 sudarymas.
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.

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 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba
5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro.

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

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

susimokėti metinį nario mokestį.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija “Talka” 
2003 m. spalio 11 d. 
šeštadienį, 1 vai. p.p.
Lietuvių Namuose, 

44 Errol Street, 
North Melbourne 

šaukia

— METINĮ 
SUSIRINKIMĄ
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos sudarymas
3.2002 metinio susirinkimo protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas
6. Valdybos rinkimai

(renkami 2 nariai)
7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti visose 
“Talkos” įstaigose ir susirinkime.

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
Perth 96.9
Sydney 97.7

Jaunimo sodyba
Kaip skaitėte spaudoje, iš Afrikos misi

jų sugrįžęs į Lietuvą kun. Hermanas Šul
cas Žemaitijoje įsteigė Jaunimo sodybą. 
Stovykla jau gražiai veikia. Pavasarį stovyk
lą apdovanojo vietinė seniūnija “Pavyzdin
gos sodybos” žymeniu.

Jau yra gauta aukų šiai stovyklai mūsų 
mirusių atminimui. Jeigu yra žmonių, kurie 
galėtų šį kun. Šulco labdaringą darbą pa
remti, tai galite atlikti per Antaną 
Kramilių,tel.: (02) 9727 3131. Sutaupysite 
bereikalingų persiuntimo išlaidų.

A. Kramilius

Melbourne Pensininkų 
Sąjungos nariams. Sekantis 
susirinkimas įvyks antradienį, spalio 14 d., 
11 vai. ryto Lietuvių Namuose. Jau prašome 
užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms, kurios 
įvyks gruodžio 9 d. Valdyba

Gerbiami Melbourne ir apylinkių lietuviai
Norime pranešti, jog artėja kalėdojimo laikas. Į Melboumą atvykęs naujas kunigas iš 

Lietuvos Algis Šimkus mielai aplankys kiekvieną norintį. Dėl apsilankymo laiko prašome 
paskambinti Parapijos Tarybos narei Rūtai Skeivienei tel.: 9857 8211.

Kalėdojimas numatomas spalio, lapkričio, gruodžio mėn., tačiau galite pasikviesti ir 
anksčiau. Kviečiame visus pasinaudoti šia proga. Prašome šia žinute pasidalinti su 
artimaisiais, kaimynais ir draugais, kurie galbūt nebus pastebėję mūsų pranešimo.

Melbourne Parapijos Taryba
P.S. Kun. A Šimkaus mob. tel.: 0401 558991 arba e-mail: sodnelis@yahoo.com.au
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Melboumo lietuvių dėmesiui
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija maloniai visus kviečia pažiūrėti 

Algio Karazijos gamintą vaizdajuostę „AUSTRALUOS LIETUVIAI PASIRODO 
LIETUVAI“, kuri bus rodoma sekmadienį, spalio 12-tą dieną 1.30 po pietų Lietuvių 
Klubo Teatro salėje. Po to kviečiame pasivaišinti kavute su pyragais. Įėjimas nemokamai.

Valdyba
r —— — — — — — — — — — — — — — — — — ——— — — — — — i
l DĖMESIO l

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus metinis susirinkimas vyks spalio 19 dieną, - 
sekmadienį, 2.30 vai. Sydnėjaus Lietuvių Klubo antrame aukšte esančioje salytėje,

| šalia “Talkos” patalpų. |

Australijos Liet. Jaunimo Sąjunga 
skelbia savo metinį susirinkimą, kuris įvyks 
trečiadienį, spalio 8 dieną, 7 vai. vakaro
Melboumo Lietuvių Klube. Po to seks eilinis susirinkimas.

Australian Lith. Youth Association
(ALJS) AGM
Wednesday 8th October, 2003
7 p.m. (to be followed by regular meeting)

Lithuanian Club, 44 Errol Street, North Melbourne
Details of all ALJS activities are at www.aljs.org

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 1 cm per dvi skiltis. 

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

Už skeliamų turinį redakcija neatsako.
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