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Nauja Melbourne Apylinkės Valdyba

Šių metų rugpjūčio 31 dieną Melboumo Lietuvių Namuose įvyko ALB Melboumo 
Apylinkės metinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 55 susimokėję nario mokestį nariai 
ir nemažai prijaučiančių. Susirinkimo pabaigoje buvo išrinkta nauja ALB Melbourne 
Apylinkės Valdyba (žiūr. nuotr. viršuje).
Nuotraukoje iš kairės: Židrūnas Strazdauskas (sekretorius), Andrius Vaitiekūnas 
(pirmininkas), Kristina Baškytė (vicepirmininkė), Dennis Gaylard (iždininkas) ir 
Paulius Petraitis (sekretorius).

Lietuvos įvykių apžvalgaAnskis 
Reisgys

Popiežius palaimino ir Lietuvos žmones

Padėka 
Lietuvos 

Prezidentui 
Prieš rugsėjo 11- 

16 dienomis vykusį 
vizitą į Gruziją ir 
Armėniją, Preziden
tas Rolandas Paksas 
kai kurių politikų 

buvo kritikuojamas, kad pasirinko Pietų 
Kaukazą, o ne tuo pat metu prasidėjusią 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesiją.

Rugsėjo 24 d. prezidentūroje apsilankęs 
JAV nevyriausybinio NATO komiteto pre
zidentas ir Užsienio santykių tarybos na
rys Bruce Jackson teigė padėkojęs Prezi
dentui R. Paksui už vizitą į Pietų Kaukazą. 
Puiku, kad Lietuva randa laiko padėti ki
toms šalims, pareiškė jis. Lydintis JAV 
ambasadorius Lietuvai Stephen Mull sakė 
negalintis pasakyti, kada įvyks R. Pakso ir 
JAV prezidento George W Bush susitikimas 
Washingtone, tačiau pažymėjo, jog daroma 
viskas, kad įvyktų dar šiais metais.

Vilniuje B. Jackson dalyvavo Krašto ap
saugos ministerijoje surengtoje konferen
cijoje, kurioje buvo diskutuota, kaip Baltijos 
valstybių patirtis gali būti pritaikyta Pietų 
Kaukazo šalims, siekiant stiprinti stabilumą 
tame regione. B. Jackson ten pat pareiškė, 
kad amerikiečiai žavisi buvusio ir esamo 
Lietuvos Prezidentų darbais, ypač indėliu 
Irake.
Modernizuojama automagistralė 

Kaunas - Klaipėda
Ptaėjusiais metais Europos Komisijos 

delegacija Lietuvoje paskelbė konkursą 
sumoderninti šešiolika su puse kilometrų 
magistralės ruožą kainuojantį 10.8 mln. 
eurų. Tris ketvirčius šių pinigų, kaip ne
grąžinamą paskolą, suteikia Europos Są
jungos ISPA fondas, kuris rūpinasi į ES 
įstojančių šalių kelių plėtra. Likusią pini
gų dalį skiria Lietuvos automobilių kelių 
direkcija. Darbas, sulig sutartimi, turi būti 
baigtas iki 2004 m. birželio mėnesio. Kon
kurso nugalėtoja tapo Kauno akcinė ben
drovė “Kauno tiltai”.

Europos Sąjungos institucijos daug dė
mesio skiria ne tik kelių kokybei, bet ir 
ekologijai. Todėl aplink naują magistralę bus 
įrengta apsauginė tvorelė, o laukiniams 
žvėrims po kelio apačia padarytos pralan- 
dos. Laikydamiesi ES galiojančių reika
lavimų, naudojamos sintetinės medžiagos, 
vietoje cemento. Didinant dangos atsparu
mą. klojant asfaltą naudojamas geotekstilės 
sluoksnis, kuris atnaujintą kelio dangą 
padaro labai atsparią.

Visas darbas yra kruopščiai tikrinamas. 
Kas mėnesį atvažiuoja vokiečių specialistai, 
kurie įvertina atliktų darbų kokybę: anali
zuojamas kiekvienas etapas ir surašomos 
išvados. Sulaukiama geranoriškų patarimų. 
“Kauno tiltų” vadovai džiaugiasi, kad dar
bas vertinamas gerai ir bendrovė įgyja pa
tyrimo ir pasitikėjimo ateities darbams.

Iki šiol jau baigta 12 km., o likusius 4.5 
km automagistralės baigs laiku.

Nuteisti Rusijos 
nacionalbolševikai

Rugsėjo 24-25 dienomis Vilniaus rajono 
apylinkės teismas nagrinėjo prieš tranzito

Vilnius/Roma. spalio 2 d. (ELTA). Nuo
širdžiausius Lietuvos žmonių ir aukštųjų 
Bažnyčios hierarchų linkėjimus bei padėkos 
žodžius už ne kartą parodytus ypatingo 
dėmesio ženklus Lietuvai spalio 2 d. Po
piežiui Jonui Pauliui II perdavė Lietuvos 
Prezidentas Rolandas Paksas. Su oficialiu 
vizitu Vatikane viešintį LR Prezidentą su 
šeima bei delegacijos narius priėmė Šven
tasis Tėvas. Audiencija prasidėjo 11 valan
dą Vatikano laiku.

Kaip Eltai sakė Prezidento patarėja Da
lia Kutraitė-Giedraitienė, svarbiausia per 
audienciją buvo tai, kad iš tiesų Šventasis 
Tėvas aiškiai parodė prisimenąs Lietuvą ją 
mylįs ir tikrai neužmiršęs visų tų sąsajų, 
kurios jį jungia su Lietuva. Šis susitikimas 
pasibaigė tuo, kad Popiežius iš visos širdies 
palaimino Prezidento Rolando Pakso šeimą 
ir visus Lietuvos žmones.

Lietuvos Prezi
dento susitikimas su 
Vatikano valstybės 
sekretoriumi kardi
nolu Angelo Sodano 
truko 40 minučių. 
Kardinolas ypač ver
tino Lietuvos Prezi
dento tvirtą poziciją 
ir pastangas, kad Eu
ropos Konstitucijoje 
būtų paminėtos krikš
čioniškos šaknys. Po 
ilgo dalykiško pokal
bio su kardinolu pasi
keista dovanomis. Lie
tuvos Prezidentas do
vanų gavo triptiką 
“Tikėjimas. Meilė.

(ELTA). Bu
vęs Lietuvos Pre
zidentas Valdas 
Adamkus pa
skirtas naujuoju 
UNESCO geros 
valios ambasa
doriumi.

Rugsėjo 30 d. Jungtinių Tautų Švietimo, 
mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) 
būstinėje Paryžiuje inauguruotas V. Adam
kus susitiko su UNESCO generaliniu di
rektoriumi Koichiro Matsuura ir aptarė or
ganizacijos aktualijas bei savo, kaip geros 
valios ambasadoriaus, veiklos gaires. Jo 
speciali sritis - taip vadinama žinių vi
suomenė. Lietuvos atstovybė prie UNESCO 

per Lietuvą tvarką grubiai protestavusių 
16 Rusijos nacionalbolševikų baudžiamą
ją bylą. Maištaujantys nacionalbolševikai 
rugsėjo 14 d. buvo išlaipinti Kenos ge
ležinkelio stotyje iš tranzitinio traukinio, 
einančio per Lietuvos teritoriją į okupuoto 
Karaliaučiaus sritį (Kaliningradą). Visi bu
vo laikomi areštinėje. Nei vienas iš jų

Nukelta į 2 psL 

Viltis”. Lietuvos delegacija tai vertino kaip 
šiltą ženklą ir prasmingą linkėjimą visai 
Lietuvai.

Su oficialiu vizitu Vatikane ir darbo 
vizitu Romoje viešintis Lietuvos Prezidentas 
spalio 2 d. Romoje taip pat susitiko su 
Italijos Prezidentu Carlo Ciampi, su kuriuo 
aptarė Europos Sąjungos ateitį po plėtros 
“Aš atstovauju Europos atminčiai, o jūs - 
Europos vilčiai ”, - sakė Prez. C.Ciampi.

Susitikime pabrėžta tai, kad kuriant ES 
ateitį reikia labai mokėti vertinti istoriją ir 
gerai numatyti ateities gaires.

Spalio 4 d. ES ateities ir persitvarkymo 
klausimai buvo paliesti Romoje vyksian
čioje Tarpvyriausybinėje konferencijoje. Jo
je buvo aptariamas Konvento parengtas ES 
Konstitucinės sutarties projektas. Konfe
rencijoje Lietuvos poziciją dėl Konstitucijos 
sutarties pateikė Prez. R. Paksas.

LR Prez. RPaksas įteikia Popiežiui Jonui Pauliui U dovaną

VAdamkus - UNESCO 
geros valios ambasadorius

Paryžiuje į inauguracijos proga surengtą 
priėmimą pakvietė žinomus Prancūzijos po
litikos, kultūros ir žinių visuomenės srities 
specialistus bei lietuvių bendruomenės 
narius.

UNESCO geros valios ambasadoriaus 
garbės titulą pasaulyje turi 36 žmonės. Jais 
paprastai tampa įžymūs kultūros ir meno, 
mokslo veikėjai, kadencijas baigę valstybių 
vadovai, karaliai. Geros valios ambasadoriai 
dalyvauja įvairiuose UNESCO renginiuose, 
globoja jiems patikėtą organizacijos veiklos 
sritį, skleidžia UNESCO idėjas, gali rengti 
įvairias akcijas.

“Žinių visuomenės neįmanoma sukurti 
neužtikrinus žmonėms išraiškos ir keitimosi 
informacija laisvės, neužtikrinus visiems 
prieinamo švietimo. Ir to negali padaryti 
vien laisva rinka. Tam reikalingos sutelktos 
pasaulio šalių vyriausybių, verslo, nevy
riausybinio sektoriaus ir tarptautinių orga
nizacijų pastangos", - inauguracijos iškil
mėse sakė V. Adamkus. Jis teigė, jog 
UNESCO dalyvavimas pasaulinės žinių vi
suomenės kūrime - tai vienas iš būdų huma
nizuoti dabarties pasaulį, palaikyti ir stiprin
ti dialogą tarp civilizacijų, tautų ir kultūrų.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Rugsėjo 29 d. 
Australijos min. 
pirmininkas John 
Howard pertvarkė 
savo ministrų ka
bineto sąstatą. Be 
įvairių kitų pakei
timų, naująja imi
gracijos, daugia- 
kultūrinių reikalų 

ir aborigenų ministre paskirta Amanda 
Vanstone, 51 metų amžiaus senatorė iš 
Pietų Australijos, paskutiniu metu ėjusi 
šeimų ir bendruomenės paslaugų ministrės 
pareigas. Ligšiolinis imigracijos ministras 
Philip Ruddock paskirtas naujuoju teisin
gumo ministru (Attorney General).
♦ Rugsėjo 30 d. pasaulio žiniasklaidą su
jaudino kardinolo Joseph Ratzinger pasi
sakymas apie blogėjantį popiežiaus Jono 
Pauliaus II sveikatos stovį, kreipiantis į 
tikinčiuosius, kad jie melstųsi už popiežių. 
Nors popiežiui sunku ilgiau kalbėti ar pa
kelti galvą, jis stengiasi nekeisti savo pil
nos darbotvarkės. Spalio 3 d. jis priėmė 
Lietuvos prezidentą, spalio 4 d. turėjo rimtą 
pasitarimą su anglikonų bažnyčios galva, 
Canterbury arkivyskupu Rowan Williams, 
gi spalio 5 d. dviejų su puse valandų apei
gose paskelbė tris naujus šventuosius.
♦ Spalio 1 d. Izraelio vyriausybė priėmė 
nutarimą pravesti apsauginę sieną prieš 
teroristus. įeinančią 20 km į palestiniečių 
Vakarinio Kranto teritoriją, kad įjungtų į 
apsaugotą sritį Ariel žydų naujakurių 
sodybas, turinčias 20 000 gyventojų. At
sižvelgiant į JAV protestus dėl šio žings
nio. apsauginėje sienoje būsią palikti tarpai, 
kuriuos patruliuos kariuomenė.
♦ Spalio 2 d. Izraelio vyriausybė dar la
biau užpykdė palestiniečius, paskelbdama 
planus pastatyti 600 naujų sodybų Vaka
riniame Krante, praplečiant tris naujakurių 
sodybų centrus.
♦ Spalio 2 d. šių metų literatūros Nobelio 
premija paskirta Pietų Afrikos rašytojui

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
neprisipažino kaltu ir grubiai elgėsi teismo 
salėje.

Išnagrinėjus bylą, teismas rado, kad 
nacionalbolševikų akcija buvo iš anksto 
organizuota. Tai įrodo vagone rasta atribu
tika: raudonos vėliavos su kūju ir pjautu
vu, grandinės ir antrankiai, lapai su politi
nio turinio tekstais ir t.t.

Keturiolika jų neprisipažino įžeidinėję 
dokumentus tikrinusius pasieniečius, va
dindami juos lietuvių fašistais, šunimis, 
išdrįsusiais kliudyti juos, važiuojančius kur 
nori, suplėšiusius tranzito per Lietuvą do
kumentus ir t.t.. nors visa tai buvo užregis
truota video juostoje. Du iš jų dalinai atsi
ribojo nuo savo sėbrų.

Bausmės Lietuvoje už tokį elgesį yra iki 
dviejų metų kalėjimo. Tačiau teismas, pri
pažinęs juos kaltais, skyrė 14-kai suaugusių 
tik 40 parų arešto, o dviem nepilnamečiams 
tik 20 parų arešto bausmes. Be to į Bausmės 
atlikimo laiką bus įskaičiuotas kardomojo 
kalinimo laikas (12 dienų). Po to visi bus 
deportuoti atgal į Rusiją.
Izraelio parlamento pirmininkas 

Lietuvoje
Rugsėjo 22-24 dienomis Lietuvoje 

lankėsi Izraelio Knesseto (Parlamento) pir
mininkas Reuven Rivlin. Tuo susidomėjo 
didieji Lietuvos dienraščiai ir plačiai aprašė 
visus įvykius bei svečio pasisakymus.

Reuven Rivlin kalbėjo Lietuvos parla
mento tribūnoje ir Panerių memoriale, kur

_______________________
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John Mazwell Coetzee, kuris nuo pernai 
metų yra apsigyvenęs Australijoje, dirbda
mas su Adelaidės Universiteto anglų’kal
bos skyriumi. Be prestižo, premija turi ir 
1.9 milijonų dolerių piniginę vertę.
♦ Partneriai Siegfried ir Roy beveik kas
dien demonstravo savo sugebėjimą žaisti 
su tigrais viename iš Las Vegas prašmatnių 
casino. Spalio 3 d. partneriui Roy Horn 
suėjo 59 metai, bet to vakaro pasirodymas 
scenoje vos nebuvo paskutinis jo gyveni
me. Vienas iš trijų tigrų staiga pagriebė jį 
už gerklės ir pradėjo tempti per sceną. Sce
nos tarnautojų išgelbėtas Roy Horn nuvež
tas į ligoninę tebėra kritiškame stovyje.
♦ Spalio 4 d. Haifa pajūrio restorane, pil
name žmonių, susisprogdino 27 metų pa- 
lestinietė teisininkė Hanadi Jaradat. Ji įsi
veržė į restoraną, nušovusi prie durų sto
vėjusį sargybinį. Žuvo 19 žmonių, jų tarpe 
vaikų, apie 50 sužeistų. Savižudė keršijusi 
už Izraelio karių nušautus jos brolį ir 
pusbrolį, prieš Izraelį kovojančios pales
tiniečių organizacijos Islamic Jihad narius. 
Šio susisprogdinimo tragediją pabrėžia ir 
tai. kad restoranas buvo žydų ir palestinie
čių santaikos simbolis. Jo savininkai - viena 
žydų ir viena arabų šeima.
♦ Spalio 5 d. Izraelio visuomenė reagavo 
į sprogimą Haifoje, apšaudydama iš oro 
įtariamą ginklų sandėlį Gazos ruože bei 
bombarduodama tariamą teroristų apmo
kymo centrą giliai Sirijos teritorijoje, apie 
20 km į šiaurės vakarus nuo Damasko. 
Sirija tvirtina, kad užpultoji stovykla jau 
daug metų Islamic Jihad nebenaudojama, 
dabar ten esą gyvena palestiniečiai pabė
gėliai. Dėl šio Izraelio užpuolimo, pirmo 
po keliasdešimt metų, Sirija padavė skundą 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai.
♦ Irako Centrinis bankas išleidžia naujų 
banknotų seriją. Lig šiol ant banknotų 
figūravęs Saddam Hussein atvaizdas 
pakeičiamas vaizdais iš Irako geografijos 
ir istorijos. □

1941 ir vėlesniais nacių okupacijos metais 
buvo nužudyta daug žydų. Susitiko su 
Prezidentu Rolandu Paksu ir kitais Lietuvos 
pareigūnais.

‘Kauno diena” savo rugsėjo 24 d. pub
likacijoje rašo: “Izraelio parlamento va
dovo Seime pasakytą kalbą Lietuvos po
litikai įvertino kaip pakankamai nuosai
kią. Tačiau svečio pasisakymas Paneriuo
se jau lyginamas su buvusio Izraelio am
basadoriaus Oden ben Ilur prieš šešerius 
metus pasakytais didelį Lietuvos vi
suomenės pasipiktinimą sukėlusiais žo
džiais, jog daugelis lietuvių skerdė savo 
kaimynus žydus dar prieš savaitę iki 
vokiečių atėjimo', todėl esą tenka kalbėti 
apie visos tautos atsakomybę ir atgailą“.

‘Lietuvos rylas” savo rugsėjo 24 d. pub
likacijoje rašo: “Vakar Seime R. Rivlinas 
kalbėjo gerokai nuosaikiau, tačiau irgi 
pabrėžė, kad Izraelis nepamirš lietuvių 
vaidmens žydų žudynėse ir savo tautiečių 
Lietuvoje turėto turto... Šis R. Rivlino pasi
sakymas sulaukė prieštaringų vertinimų, 
tačiau Lietuvos politikai pripažino, kad 
jis buvo nuosaikesnis, negu baimintasi... 
Izraelio politikas pratrūko holokausto au
kų memoriale Paneriuose. R. Rivlinas tvir
tino, jog Lietuvos gyventojai ne tik entuzias
tingai talkino naciams žudant žydus, bet ir 
pelnėsi prekiaudami nužudytųjų turtu bei 
jį pasisavindami. ‘Genocidas, atrodo, buvo 
labai pelningas lietuviams ’...”

Atrodo, jog tokios aštrios kalbos gali 
sukelti neigiamas nuotaikas: "Ši kalba vėl 
gali paskatinti antisemitines nuotaikas. Ar-

Vilniuje - Europos vyskupų vadovai
(ELTA). Vilniuje spalio 2 d. prasidėjo 

Europos vyskupų konferencijų tarybos 
plenarinė asamblėja. Joje dalyvauja 13 kar
dinolų ir 24 arkivyskupai bei vyskupai iš 
visos Europos. Plenarinės asamblėjos posė
džiai iki spalio 5 dienos vyks Vilniaus šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje. Plenarinis po
sėdis vyksta kardinolo Audrio Juozo Bač- 
kio kvietimu.

Asamblėjos išvakarėse aukštų Katalikų 
Bažnyčios hierarchų grupė aplankė Kryžių 
kalną, o šalia jo esančio pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje šventė Eucharistiją.

Į Vilnių susirinkę Europos kardinolai ir 
vyskupai diskutuoja apie socialinius, poli
tinius ir tarptautinius procesus Europoje: 
Europos ir kitų žemynų santykius, Europos 
Sąjungos plėtrą, Europos Sąjungos nau
josios Konstitucinės sutarties projektą ir 
krikščioniškųjų šaknų paminėjimą šioje 
visiems europiečiams svarbioje sutartyje. 
Plenarinio posėdžio dalyviai taip pat aptaria 
Bažnyčios galimybes aktyviai prisidėti prie

Po BALBAT - naujas projektas
(ELTA). Devynerius metus trukusi 

Baltijos taikos palaikymo bataliono 
(BALTBAT) misija baigta. Lietuvos kariuo
menėje ruošiamasi naujam bendram trijų 
Baltijos šalių Sausumos pajėgų projektui.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Kronkaitis BALTBAT pro
jektą laiko vienu iš sėkmingo trijų Baltijos 
šalių karinio bendradarbiavimo pavyzdžių. 
J. Kronkaičio vertinimu, projektas davė 
daug karinės naudos visoms valstybėms: 
seržantai, puskarininkiai ir karininkai buvo 
parengti pagal NATO standartus ir reikala
vimus, jų nauja vadovavimo patirtis bei 
koviniai įgūdžiai buvo patikrinti BALTBAT 
kariams dalyvaujant karinėse pratybose, 
tarptautinėse taikos įvedimo ir palaikymo 
operacijose. NATO šalių ekspertai šiuos 
įgūdžius labai gerai įvertino.

BALTBAT projektas buvo pradėtas 1994 
m. Rygoje pasirašius trišalę Baltijos šalių 
sutartį įkurti Baltijos šalių taikos palaikymo 
batalioną. BALTBAT štabui pradėjus veiklą 
Adaži (Latvija) pagal “Partnerystės taikos la
bui” (PfP) programą, Skandinavijos ir kitos 
Vakarų Europos valstybės įsipareigojo remti 
BALTBAT kūrimą struktūros, personalo pa
rinkimo ir mokymo, ekipuotės komplektavi
mo bei projekto administravimo srityse. Jau 
nuo 1997 m., pasibaigus pradiniam pasirengi- 

gi jo neskatina nuolatinis kaltinimas lie
tuvių tautai buvus žydšaudžių tauta, nesu
gebančia atstatyti teisingumo?-“ retoriškai 
klausė Seimo narys krikščionis demokratas 
Petras Gražulis. Jis R. Rivlino kalboje pri
stigo padėkos žydus gelbėjusiems lietu
viams, kurių buvo keli tūkstančiai.

Susitikimuose su aukščiausiais Lietu
vos vadovais R. Rivlinas leido suprasti, kad 
Lietuvos pilietybės įstatymas turėtų būti 
pakeistas taip, jog jis būtų palankesnis žy
dų išeiviams iš Lietuvos. Kaip rašo “Kauno 
diena”, Min. pirm. Algirdas Brazauskas jau 
teigiamai atsiliepė į tokį siūlymą.

Tuo tarpu Teisingumo Min. Vytautas 
Markevičius pareiškė “Kauno dienai”: “... 
mūsų įstatymai nebus keičiami tik dėl vie
nos tautybės reikalų ir išskirtinių sąlygų 
žydams nebus suteikta... ”

Išskirtiniams įstatymų kaitaliojimams 
abejingi ir kiti vyriausybės vadovai.

Vilniuje - garsūs pasaulio 
antropologai

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). Penktadienį 
Vilniuje prasidėjo pirmoji Baltijos šalių 
sociokultūrinės antropologijos konferencija 
“Sociokultūrinė antropologija ir antro
pologai Baltijos šalyse: siekiant akademinio 
pripažinimo”. Visą savaitgalį truksiančią 

pasaulinių ir ypač Europoje vykstančių 
pokyčių.

Europos vyskupų konferencijų tarybos 
plenarinis posėdis vyko tuo pačiu metu, 
kaip ir spalio 4 dieną Romoje prasidėjusi 
Tarpvyriausybinė konferencija, kurioje 
dalyvavo daugelio valstybių ir vyriausybių 
vadovai. Pasak Europos vyskupų konferen
cijų tarybos sekretoriato pranešimo pa
saulinei žiniasklaidai, “šių dviejų konfe
rencijų surengimas vienu metu skirtingose 
vietose - tai aiškus ženklas, kad Europa 
auga ir plečiasi ne tik politiškai bei eko
nomiškai. Prie šio proceso prisideda dau
gybė kitose srityse dirbančių, kultūra, re
ligija, švietimu ir mokslu bei kitomis sriti
mis besirūpinančių asmenų ir centrų”.

Plenarinės asamblėjos posėdžiai baigėsi 
spalio 5 d. visų vyskupų koncelebruoja- 
momis Šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje.

Šią liturgiją tiesiogiai transliavo Lie
tuvos televizija. □ 

mo etapui, batalionas buvo parengtas vyk
dyti visas taikos palaikymo užduotis.

Nuo BALTBAT įkūrimo iki šių dienų 
daugelis trijų Baltijos šalių karių dalyvavo 
tarptautinėse SFOR operacijose kartu su 
Danijos ir Švedijos padaliniais.

1997-2000 m. BALTBAT buvo rengia
mas vykdyti visas kovines operacijas ir 2000 
m. įvyko pirmosios karinės pratybos “Baltic 
Eagle”, kurios įtvirtino bataliono pasiren
gimą koviniams veiksmams.

Nuo 2001 m. BALTBAT šalys pradėjo 
atskirus projektus su skirtingomis Skan
dinavijos šalimis. Lietuva su Danija pradėjo 
LITBAT projektą, Latvija su Švedija - 
LATBAT ir Estija su Suomija - ESTBAT. 
Šiuo metu visi šie projektai sėkmingai plėto
jami ir BALTBAT misija laikoma baigta.

“Baltijos šalių kariai puikiai išmoko 
NATO šalių karinės sąveikos procedūras, 
perėmė kovinę patirtį, išmoko planuoti ir 
dirbti savarankiškai”,- pabrėžia Lietuvos 
Kariuomenės vadovybės atstovė spaudai 
Danguolė Bičkauskienė.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje vyksta 
pasiruošimas naujam bendram trijų Baltijos 
šalių Sausumos pajėgų projektui. Planuo
jama, kad iki šių metų pabaigos suderintas 
trišalis susitarimas bus perduotas svarstyti 
Baltijos šalių kariuomenių vadų komitetui.

konferenciją rengia neseniai įsikūrusi Lie
tuvos antropologijos asociacija.

Pasak rengėjų, sociokultūrinė antropo
logija yra nauja ir vis dar Baltijos šalyse 
mažai žinoma disciplina. Todėl į konfe
renciją pakviesti antropologai, tyrinėjantys 
Baltijos šalyse, ir Baltijos šalių moksli
ninkai, dirbantys sociokultūrinės antropo
logijos metodais. Pagrindiniai konferen
cijos pranešėjai - gerai žinomi pasaulio 
mokslininkai Jonathan Friedman, Chris 
Hann, Steven Sampson, Finn S. Nielsen. Iš 
viso konferencijoje dalyvavo 24 antropo
logai iš 9 šalių.

Senelių pensionatuose daugėja 
gyventojų

(ELTA). Spalio 1 d, - Tarptautinę senų 
žmonių dieną - Kauno miesto ir rajono se
nelių globos pensionatų gyventojai pasitiks 
įvairiai. Penkiuose Kauno miesto ir rajono 
pensionatuose šiuo metu globojami 238 pa
gyvenę žmonės, kurių amžiaus vidurkis yra 
83 metai. Dažniausiai senelių namuose glo
bojami vieniši ir šeimos neturintys žmonės, 
tačiau Ežerėlio slaugos namų direktorės 
teigimu, apie 25% jų globojamų senelių vis 
dar turi gyvus vaikus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BARUO/E 
Gražiausia diena ir 

įspūdingiausias kelias dar priekyje 
Su Viktoru Sliteriu kalbasi Lolita Kalėda

Gerbiamą Lietuvos garbės generalinį 
konsulą Sydnėjuje Viktorą Šliterį prieš 
penkerius metus sutikau Sydnėjuje. Stipri 
išvaizda ir ryškus protas, įsiliejąs į diplo
matinę elgseną, skleidė taurios asmenybės 
būtį. Šie pirmieji mano įspūdžiai dar labiau 
sustiprėjo, kai įsijungiau į Lietuvių Ben
druomenės veiklą ir iš arčiau susipažinau 
su ankstyvoj jaunystėj į tolimąjį kraštą 
nublokštu ir ten užaugusiu lietuvišku 
ąžuolu - altruistiškumu ir darbštumu išsi
skiriančiu iš daugelio mūsų - jaunesniųjų. 
Šį mėnesį ponui Viktoriui Šliteriui suėjo 70 
metų. Sveikindama ir didžiuodamasi bei 
linkėdama ilgų ir aktyvių tolimesnių dešimt
mečių, paprašiau LR garbės generalinį kon
sulą Viktorą Šliterį OAM atsakyti į keletą 
klausimų bei pasidalinti iškarpomis iš savo 
gyvenimo.

Gerbiamas konsule, prabėgęs laikas gal 
nuskandino daugelį gyvenime patirtų aki
mirkų, bet norėtųsi sužinoti, kaip Lietuvos 
sūnus pasiekė Australiją ir kur formavosi 
ši asmenybė?

Pasitraukus į Vakarus, su mama ir broliu 
gyvenau lageryje Vokietijoje. Tėvas (buvęs 
partizanas) žuvo kai man buvo septyneri. 
Lankiau mokyklą, vėliau gimnaziją. Augant 
tarp patriotų lietuvių formavosi ir mano 
santykis bei Tėvynės supratimas. Būdami 
politiniais emigrantais, stengėmės laikytis 
kartu ir ne tik išsaugoti lietuvių kalbą, bet 
aktyviai vystyti lietuvišką kultūrą. Mūsų 
Detmoldo lageryje buvo tik 400 lietuvių, bet 
mes turėjome ir Lietuvos operą, teatrą, cho
rus, šokių grupes, gimnaziją, skautus, 
leidom lietuviškus laikraščius, pašto žen
klus, knygas. Mūsų tėvai niekada nebūtų 
išvykę iš Lietuvos, jeigu ne politinis spau
dimas. Atvykus į Australiją mūsų tautinė 
laikysena nepasikeitė. Sunkiai dirbdami 
mes surasdavome laiko organizuoti aktyvią 
bendruomeninę veiklą. Kiekvienais metais 
minėdami Nepriklausomybės dieną, mes 
visuomet sakydavome, kad sekančiais 
metais Vasario 16-ąją švęsime Lietuvoj. Aš 
manau, kad mokytojų įtaka jauno žmogaus 
gyvenimo formavimuisi turi daug įtakos, 
taip pat tėvų pavyzdys ir pati prigimtis.

Lietuvių išeivija įsteigė savo bendruo
menes dešimtyse pasaulio kraštų, ir iki šiol 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė sėkmingai 
veikia kaip rimtas organizacinis vienetas. 
Tokios pasauliniu mastu veikiančios or
ganizacijos neturi kitos tautos. Ponas Vik
torai, širdimi ir darbu prisidėjęs prie lie
tuvybės išlaikymo tolimame nuo Tėvynės 
krašte, kaip vertintumėte Australijos Lietu
vių Bendruomenės veiklą ir jos reikalingu
mą ateityje?

Lietuvos integracija į NATO ir ES 
struktūras patvirtino ryžtą ir toliau remti 
tolesnį Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo 
procesą, bei Lietuvos ekonominius intere
sus pasaulyje. Lietuvos bendruomenių įna
šas į šiuos žingsnius ir tolimesnėje ateityje 
ne tik nemažės, bet bus naudingas pasinau
dojant lietuvių, išsibarsčiusių po visą pa
saulį, politiniais ir ekonominiais ryšiais in
tegruojantis Lietuvai į pasaulinę areną. 
Kiekvienas žmogus yra savo šalies ambasa
dorius ir mūsų asmeninis pavyzdys yra 
vertingas visuomeninėje plotmėje, ypač 
gyvenant daugiakultūrinėje bendruome
nėje. Australijos Lietuvių Bendruomenė, iki 
šiol aktyviai veikianti entuziastų dėka, yra 
gražus pavyzdys jaunajai kartai bei užuo
vėja atvykusiems iš Lietuvos.

Australijos lietuviai pavieniai ir kartu 
yra daug padėję tėvynainiams, bet kokiais 

vėjais užklydusiems j Australiją-man kelių 
lapų prirašyti neužtektų. Tačiau apie Vik
toro Sliterio šeimos svetingumą ir asme
ninę pagalbą girdėjau ne tik Sydnėjuje, bet 
ir Lietuvoje. Pati į šį kraštą atkeliavusi su 
Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos 
auklėtinių grupe, buvau puikiai Viktoro Šli
terio sutikta ir nemokamai apgyvendinta. 
Gerbiamas konsule, Jūsų namuose šilumą 
ir lietuvišką svetingumą kasmet, o gal tei- 
singiau pasakius kas mėnesį, suranda ne vie
nas atklydėlis iš Lietuvos: sportininkas, kul
tūros veikėjas, verslininkas, politikas ar pre
zidentas. -Kitų metų vasario mėnesį sueis 
10 metų kaip esate paskirtas LR garbės 
gen. konsulu Sydnėjuje, tačiau Bendruo
menėje žinoma, kad diplomatines pareigas 
neoficialiai pradėjote žymiai anksčiau.

Teko pasinaudoti savais politiniais ry
šiais ir pažintimis dar prieš Lietuvos Ne
priklausomybės pripažinimą, priimti Lietu
vos Aukščiausios Tarybos delegaciją ir su
organizuoti susitikimą su tuo metu buvusiu 
Australijos ministru pirmininku Bob Hawke. 
Gal dėl šio susitikimo netrukus jis pasirašė 
dekretą dėl Lietuvos Respublikos pripažini
mo - anksčiau negu Amerikos vyriausybė. 
Vėliau sekė premjerės Kazimieros Pruns
kienės vizitas, Australijos Parlamento va
dovo su 12 parlamentarų grupe vizitas į Lie
tuvą. Dešimtys Lietuvos verslininkų ir spor
tininkų bei meninių kolektyvų viešnagių 
turtino mūsų išeivijos gyvenimą ir aktyvino 
dvišalę politinę ekonominę veiklą. Per olim
pines žaidynes 2000 metais teko pasirūpinti 
ne tik sportininkų apgyvendinimo reikalais, 
bet ir Prezidento Valdo Adamkaus vizitu 
Australijoje. Tuo metu surengėm Preziden
to Valdo Adamkaus susitikimą su Austra
lijos ministru pirmininku John Howard bei 
gubernatoriumi. Tarpvalstybiniais reikalais 
teko skristi į daugelį pasaulio šalių. Po sėk
mingos olimpiados Sydnėjuje, šiuo metu 
rūpinuosi lietuvių apgyvendinimo reikalais 
Graikijoje, kur po metų lietuviai kovos dėl 
olimpinių medalių.

Kaip suprantu, konsului atlyginimas nė
ra mokamas, todėl visos išlaidos tiek sutin
kant delegacijas, tiek rengiant diplomati
nius priėmimus yra asmeninės.

Jeigu žmogus gyveni, tai turi ir išlaidų. 
(Šypsosi Viktoras Šliteris)

Pagal Vienos Konvencijos dokumentus, 
visų konsulų statusas yra vienodo lygio ir 
darbas yra toks pats: vizų reikalai, doku
mentų tvirtinimas, kelionės, politiniai, biz
nio ir kultūros dalykai. Šias pareigas vyk
dote ne tik darbo dienomis, bet ir savait-

Iš kairės: Daina, Viktoras, Juta ir Viktoras (jnr.) Šliteriai.

Nuotraukoje - Juta ir Viktoras Šliteriai.

galias. Kokiais reikalais žmonės kreipiasi į 
Jus? Ar nereikėtų Australijoje įsteigti 
Lietuvos konsulatą ar ambasadą?

Visokio pobūdžio reikalais žmonės krei
piasi: dėl pasų, vizų, dokumentų patvir
tinimo ar asmeninio patarimo. Aš manau, 
kad būtų naudinga įsteigti Prekybos su 
Lietuva centrą. Tokius centrus Sydnėjuje yra 
įsteigusios Danijos, Lenkijos. Norvegijos, 
Suomijos, Vokietijos. Čekijos valstybės ir 
jie veikia sėkmingai. Dabar vienam pačiam 
tenka suspėti atlikti ir konsulo ir tarpvalsty
binių prekybinių ryšių konsultanto pareigas.

Šiemet viešint Lietuvoje sužinojau, kad 
Jūs padėjote kai kurioms įmonėms užmegz
ti prekybinius ryšius su Australija. Gal ga
lite paminėti keletą iš jų?

Bandymų buvo įvairių. Tai dauguma 
tekstilės pramonės įmonės, kurių atstovai 
lankėsi Australijoj: “Drobė”, “Audėjas”, 
“Utenos trikotažas”. Preky ba su Australija 
vyksta pamažu, nes Australijos įmonės yra 
mažos ir nepajėgios užsakyti kiekius, rei
kalingus Lietuvos stambių įmonių gamybai 
realizuoti.

Už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvių Ben
druomenei Australijoje esate apdovanotas 
tiek čia Australijoje, tiek Lietuvoje. Jums 
įteikti du DLK Gedimino ordinai už ilga
metį darbą Australijos Lietuvių Bendruo
menėje ir nuolatines pastangas plėtojant 
Lietuvos ir Australijos tarpvalstybinius san
tykius, taip pat už pagalbą per Sydnėjuje 
vykusias olimpines žaidynes. Karalienė Eli- 
zabeta už ypatingus Jūsų nuopelnus Sydnė
jaus Lietuvių Bendruomenėje, sporte, kul
tūrinėje veikloje Jus apdovanojo Australi
jos ordinu. Šios pagarbos kontekste turė
čiau paminėti ir antrąją pusę- žmoną Jutą. 
Jutos Šliterienės pagalba vyrui ir nuolatinis 
rūpestis kelia pagarbą ir dėkingumą jos 
darbščiai ir tauriai asmenybei. Nuo pat ma

žens Juta buvo aktyvi lietuvaitė: sportavo, 
vaikus mokė lietuvių kalbos, buvo aktyvi 
skautė, siuntė ir tebeshmčia labdarą į Lie
tuvą. Jau daugelį metų Juta Šliterienė turi 
atsakingas pareigas Sydnėjaus Konsulų 
Moterų Asociacijoje. Minėdama Viktoro 
Šliterio jubiliejų, negaliu nepaminėti, kad 
gražaus jubiliejaus šį menesį sulaukė ir Juta 
Šliterienė. Šia proga ją sveikiname ir lin
kime dar daug gražių ir linksmų gyvenimo 
akimirkų. (Į pokalbį trumpam įsijungė 
ponia Juta Šliterienė rodydama Sydnėjaus 
Konsulų Moterų Asociacijos leidžiamą 
kasmėnesinį spalvotą leidinį.)

Juta Š.: Daug savo energijos skyriau ir 
skiriu padėdama vyrui atstovauti Lietuvai 
plačioje viešumoje. Dabar tai tikrai didelė 
dalis mano gyvenimo.

(Paminėsiu, kad Viktoras ir Juta Šlite
riai užaugino du pavyzdingus ir aktyvius 
lietuvaičius: Dainą ir Viktorą.) Tęsiant 
pokalbį, ponas Viktorai, ką galėtumėte pa
sakyti apie naujai atvykusiųjų dalią Aus
tralijoje?

Dažnai gražūs norai atsimuša į gyveni
mo realybę - čia reikia sunkiai dirbti ir 
dažnai ne pagal Lietuvoje turėtą specialy
bę. Suaugusiam atvykėliui perspektyvų 
didelių tikrai čia nėra. Manau, kad daugu
ma atvykėlių sugrįš į Lietuvą, nes ten jų 
šaknys, ten jie savi tarp savų. Lietuva la
bai perspektyvi šalis ir niekur iš jos nerei
kėtų skubėti. Australijoje nėra lengva ne 
tik įsikurti, jau nekalbant apie turtus. Tik 
naujai atvykusiųjų vaikams perspektyvos 
yra didesnės, nes jie gerai išmoksta kalbą, 
įgyja šios šalies išsilavinimą ir jiems leng
viau siekti karjeros aukštumų.

Jūs tikras gyvenimo entuziastas: ar 
verdant pietus daugiau nei šimtui skautų, 
ar dalyvaujant kokiame sumanyme-pro- 
jekte. Kur tas Jūsų energijos šaltinis, iš 
kurio semiatės stiprybės ir gybybiškumo?

Sportavau nuo pat vaikystės: žaidžiau 
fulbolą, krepšinį, rugbį, lenktyniavau 
greitajame čiuožime. Mėgstu sportą. Esu 
optimistas ir visuomet gerus dalykus pa
stebiu greičiau nei blogus. Juk kiekvienas 
atvejis turi dvi puses: ir gerąją ir blogąją. 
Tai aš žiūriu į gerąją. Kai koncentruojiesi į 
gerus dalykus - tai viskas ir sekasi. Aš 
“Lietuvos ryto” penktojo puslapio neskai
tau. (Juokiasi Viktoras Šliteris). Daug ge
riau skaityti teigiamas mintis puslapyje 
negu neigiamas. Į gyvenimą žiūriu optimis
to akimis. Tikėti, kad ir gyvenimo diena 
gražiausia ir kelias įspūdingiausias bus 
prieky, yra geriau negu gyventi graužiantis 
dėl praeityje būtų nesėkmių.

Dėkodama už pokalbį LR garbės gene
raliniam konsului Sydnėjuje, linkiu sau, 
kaip ir visiems lietuviams, pasisemti opti
mizmo iš gerbiamo Viktoro Šliterio ir žiū
rėti į gyvenimą tik iš gerosios pusės.
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Lietuviai į Vakarus, į Lietuvą — slavai
Lietuvoje nemažai susirūpinimo kelia 

tai. kad vis daugiau lietuvių skuba rasti 
darbo ar net apsigyventi Vakarų kraštuose, 
kur atlyginimai bei gyvenimo lygis esąs 
aukštesnis nei Lietuvoje. Tikslaus 
"emigrantų’’ skaičiaus niekas negali duoti, 
nes persikeliant laikinai ar visam laikui 
tautiečiai dažniausiai neišsiregistruoja. Bet 
toks skaičius kaip "200 000 ar daugiau ” jau 
yra įprastas.

Išvažiuojantieji ieško visokiausių darbų 
ir dažnai sutinka dirbti bet ką. Bet 
pastaruoju metu Lietuvos spauda atkreipė 
dėmesį į labai specifinę profesiją - kom
piuterių programuotojus, o "Veido” žur
nalistas Mantas Katinas nurodo ir tai. kad 
lietuviams programuotojams "bėgant” iš 
Lietuvos, jų tuščias vietas pradeda užimti 
kaimynai iš Rylų.

Kad lietuviai gan noriai keliauja Vakarų 
kryptimis, jau seniai aišku, tad artėjant 
Lietuvos narystei ES vis labiau nerimau
jama dėl aukštos kvalifikacijos specialistų 
"nutekėjimo” pavojaus. “Lietuvą dažniau
siai palieka profesionalai, specialistai, 
sugebantys kurti programinius produk
tus. Jų nedaug, ir mes jausime šių spe
cialistų stygių". - tikino Informacinės 
plėtros komiteto direktorius Aurimas Ma
tulis. Jo teigimu. Lietuvoje stipriai auga 
informacinės technologijos, tad netrukus 
informatikos specialistų stygius dar labiau 
išryškės.

Pavyzdžiui, neseniai Vokietija dar vie
niems metams, iki 2004-ųjų pabaigos, pra
tęsė žaliosios kortos akciją, kuria infor
matikos specialistams suteikiama galimybė 
legaliai įsidarbinti bei apsigyventi Vokie
tijoje. Iki šiol tokia galimybe daugiausia 
pasinaudojo aukštos kvalifikacijos infor
matikai. kurių specializacija - specifinės 
sritys. Sparčiai tobulėjančiose IT (informa
cinė technologija) srityse aukštą kvalifi
kaciją išlaiko tik nuolat savo sferoje dir
bantys žmonės, todėl kai kuriuos specia
listus visame pasaulyje galima skaičiuoti 
šimtais ar net dešimtimis. Nenuostabu, kad 
juos nuolat siekia perpirkti kitos kom
panijos. Nuo 2000-ųjų Vokietijoje išduota 
per 14 500 kortelių. Atvykėliai iš Rusijos. 
Ukrainos ir Baltijos šalių sudarė apie 14 % 
atvykėlių. Metinis informatikos specialisto 
uždarbis Vokietijoje siekia apie 100 000 
Vokietijos markių, arba 193 000 Lt.

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mo
kyklose kasmet parengiama po 700 infor
macinių technologijų specialistų, kasmet

Lietuvoje - grybavimo čempionatas
Grybavimas Lietuvoje gali tapti nauja 

sporto šaka. Ji nestokotų nei dalyvių, nei 
sirgalių Tai įrodė rugsėjo 27 d. Zeny nose 
(Varėnos r.) vykęs pirmasis Lietuvos gry
bavimo čempionatas. Ant tilto per Ūlą. kur 
buvo sveriami ir skaičiuojami čempionato 
dalyvių surinkti grybai, virė ne menkesnės 
aistros negu sporto aikštelėje. Grybautojai 
atidžiai žiūrėjo, kad jų grybai būtų pasverti 
teisingai, ir su teisėjais ginčijosi dėl kiekvie
no netikslumo.

Į Varėnos rajono savivaldybės surengtą 
grybavimo čempionatą atvyko 13 komandų 
ir 11 pavienių dalyvių. Iš viso 64 grybautojai 
Zervynų miškuose grybus rinko 3 valandas: 
nuo septintos ryto iki dešimtos.

Kaip ir reikėjo tikėtis, daugiausia gry bų 
čempionate pririnko kelios Varėnos ko
mandos. Iš viso jų buvo net septynios. Va- 
rėruškis Algis Česnulis per tris valandas 
prirovė beveik 9 kilogramus grybų, o moky
toja Ramutė Kuliešienė per tą patį laiką rado
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šis skaičius keliomis dešimtimis padidėja. 
Tačiau, remiantis darbdavių prognozėmis, 

jau šiemet Lietuvoje informatikų poreikis 
bus 2.45 karto didesnis, palyginti su 
praėjusiais metais, o 2005 metais jis padidės 
dar 3.47 karto.

Štai todėl, sako žurnalistas Mantas Ka
tinas. skalambijant pavojaus varpams dėl 
naujos emigracijos bangos Lietuvai įstojus 
į Europos Sąjungą, pamirštama žvilgtelėti 
į priešingą pusę. Pamažu Lietuva tampa vis 
patrauklesne šalimi darbo ieškantiems 
neturtingų šalių piliečiams. Toli žvalgy tis 
nereikia. Visai čia pat. kaimynystėje, gyve
na per 10 mln. alkanų baltarusių, kurie 
stengsis nenepraleisti geros progos užsi
dirbti. Kad tai nėra tik svaičiojimas ar iš 
piršto laužtos fantazijos, rodo mūsų in
formacinių technologijų bendrovių pavyz
džiai.

Pirmaujanti Lietuvos IT sektoriaus ben
drovė "Alna” jau daugiau nei prieš metus 
pradėjo investuoti į specialistų atranką 
Baltarusijoje. “Norėdami atsirinkti patiki
mus darbuotojus ir partnerius, sugaišome 
nemažai laiko bei pinigų, tačiau rezultatu 
esame patenkinti. Sutelkėme pakankamai 
rimtus specialistus’’, - pasakojo “Alnos” 
personalo vadovė Simona Kanapeckaitė.

Kaimyninėje Rylų šalyje, kurioje nėra 
rinkos ekonomikos, nereformuota švietimo 
sistema, “užauga” pakankamai aukštos 
kvalifikacijos programuotojų. “Tiek Rusi
joje, tiek kitose buvusios Sovietų Sąjun
gos respublikose matematika buvo visų 
mokslų tarnaitė. Šiai disciplinai buvo ski
riamas ypatingas dėmesys. O informaci
nės technologijos ir yra kilusios iš mate
matikos. Nenuostabu, kad posovietinėse 
šalyse išugdoma stiprių informatikos spe
cialistų". - aiškino, kaip mūsų rytiniai 
kaimynai sugeba užsiauginti aukštos kva
lifikacijos informatikos specialistų. Infor
macijos technologijų ir telekomunikacijų 
bendrovių asociacijos “Infobalt” prezidentas 
Vytautas Vitkauskas. Jam pritarė “Navision 
Baltic” direktorius Arvydas Sekmokas, 
primindamas, kad Rusijoje trūko ir trūksta 
rinkodaros. vadybos specialistų, tačiau 
inžinierių, fizikų ir kitų tiksliųjų specialybių 
atstovų buvo ir yra per akis.

Esant šitokiai padėčiai, ateities tenden
cijas galima numatyti. Lietuviai specialis
tai - į Vakarus. į jų vietas - kaimynai iš 
Rytų. Tai dalykas. į kurį turėtų atkreipti 
dėmesį ir Lietuvos valdžia.

“M.P.” inf.

100 baravy kų. Jauniausia čempionato dalyvė 
7 metų jonavietė Indrė Žentelytė pririnko 
beveik pustrečio kilogramo šilbaravykių.

Antrąją vietą čempionate užėmė Kėdai
nių savivaldybės komanda. „Lietuvos vi
durio kavalieriais“ pasivadinę kėdainiškiai 
tvirtino į čempionatą važiavę ne tik dalyvau
ti. bet ir nugalėti. Treti buvo lazdijiškiai.

Čempionato dalyviai Zervynų miškuose 
pririnko ir tokių grybų, kuriuos išvydę žmo
nės vieni kitų klausinėjo, ar jie tikrai valgomi. 
Kai kurie gry bautojai apgailestavo, kad čem
pionatas vyko jau pasibaigus didžiajam gry
bų derliui. Teisėjai tuo tik džiaugėsi: „Jei 
viskas vyktų per patį grybų metą, mes ne
spėtame tų grybų nei sverti, nei skaičiuoti “.

Ankstų rytą grybavimo čempionatu 
prasidėjusi grybų šventė visą dieną tęsėsi 
Varėnoje. Aštuntą kartą vykusi originali 
šventė sutraukė minias pramogautojų. „Tiek 
žmonių Varėna dar nematė ", - kalbėjo ne 
vienas smagaus šurmulio dalyvis.

Pagal “L.r.”

Nuotraukoje - užsieniečiai studentai Kaune, Laisvės Alėjoje, prie fontano.

Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
pradedant naujus 2003 mokslo metus 
Tarptautinių ryšių skyrius užsienio stu
dentams surengė orientacinę savaitę, ku
rios metu buvo pristatytas universitetas ir 
užsienio kalbomis dėstomi kursai Politikos 
mokslų ir diplomatijos institute, Ekono
mikos ir vady bos fakultete. Anglų kalbos 
katedroje. Užsienio kalbų centre. Studen
tams papasakota apie užklasinės veiklos 
galimybes: jiems siūloma sportuoti VDU 
sporto centre, dainuoti chore ar prisidėti 
prie universiteto folkloro ansamblio. At
stovai iš draudimo agentūros. Migracijos 
departamento, policijos informavo ir patarė, 
kaip reikėtų elgtis gyvenant Lietuvoje. 
Universitete dėstytojaujantis vokietis

Vizito atgarsiai
Vilnius, spalio 1 d. (ELTA). Romualdo 

Ozolo vadovaujama Nacionalinė centro 
partija Izraelio Knesseto pirmininką 
Reuven Rivlin skelbia nepageidaujamu as
meniu Lietuvoje.

“Pono R. Rivlin 'o pakartotinas lanky
masis Lietuvoje vargu galėtų būti laiko
mas geros valios aktu ”, teigiama spalio 1 
d. išplatintame Romualdo Ozolo pasirašy
tame Nacionalinės centro partijos prane
šime.

Nacionalcentristų Politinę tary bą papik
tino praėjusią savaitę Lietuvoje apsilan
kiusio Izraelio Knesseto pirmininko kalbos 
Seime ir Panerių memoriale, kai R. Rivlin 
“pademonstravo visišką nepagarbą Lietu
vai, piliečiams ir įstatymams”.

R. Ozolas ir jo šalininkai Lietuvos val
džios institucijas ragina neatsakyti į “nepa
grįstas ir juridiškai neraštingas” Izraelio 
Knesseto pirmininko pretenzijas. Reuven 
Rivlin praėjusią savaitę sukėlė daug dis
kusijų, pareiškęs, kad žydų turto grąžinimo 
klausimas neišbraukiamas iš Lietuvos ir 
Izraelio santykių darbotvarkės.

* * *
Reuven Rivlin ’o kalbas gan plačiai ko

mentavo Lietuvos spauda. Pavyzdžiui, ilgą 
straipsnį atspausdino savaitraštis "Veidas” 
(nr. 40). Rivlin ’o mintis apie tai, jog reikia 
sugrąžinti žydų turėtą turtą, komentavo ir 
"Lietuvos ryto” vedamasis (rugsėjo 25 d.). 
Pateikiame vieną ištrauką: Red. 

Skaityk “Mūsą Pastogę99 — viską žinosi!

Klaus Fuchs, buvęs Baltijos studijų daly
vis amerikietis Jeff ir pavasario semestro 
studentas Gunnar iš Danijos naujiems stu
dentams pasidalino savo gyvenimo Kaune 
patirtimi: davė įvairiausių patarimų kiek
vienai dienai, patarė, ką vertėtų pamatyti ir 
kokias Lietuvos vietas aplankyti. Tradi
ciškai užsienio studentai dalyvavo ekskur
sijoje į Šiaulius, Kryžių kalną, lankėsi uni
kalios juodosios keramikos meistrų sody
boje Gruzdžiuose. Taip prasidėjo studijos 
Vytauto Didžiojo universitete.

Visi besidomintys studijomis Kaune gali 
rašyti užklausimus ei. paštu:

office@trs.vdu.lt
Asta Ambrasaitė,

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja

...Grąžinti turtą visiems teisėtiems jo 
savininkams, kai privatizavimas jau artė
ja į pabaigą, bus labai sudėtinga. Būtų 
dar didesnė klaida žydų turto klausimą 
svarstyti atsiejant jį nuo lenkų arba vo
kiečių Lietuvoje turėto turto.

Prieš 12 metų, jei tik būtų užtekę 
įžvalgumo nesieti grąžinamo turto ir 
teisingumo su pilietybe, viskas būtų buvę 
daug paprasčiau.

Per tą laiką daugelis pastatų perėjo 
per kelias rankas, nekilnojamojo turto 
kainos, palyginti su 1992-aisiais, išaugo 
keleriopai, daug pastatų restauruota, o 
svarbiausia - beveik nieko nebeįmanoma 
grąžinti natūra.

Kita vertus, neaišku, kiek apskritai yra 
likusių gyvų žydų paveldėtojų. Aišku tik 
tai, kad mūsų šalis nepajėgs tokio masto 
problemos išspręsti akimoju. Bet juk nie
kas ir nereikalauja teisingumą atkurti 
per dieną.

Lietuvos valdžia skubiai turėtų nu
spręsti tik tai, kokios politikos šalis lai
kysis: atsisakys grąžinti turtą ar vis dėlto 
įsipareigos tai padaryti. Jei įsipareigos, 
tartis reikės ne su Izraeliu, o tik - patiems 
su savimi.

Kaip seksis spręsti šią opią, baisios 
istorijos primestą laisvai Lietuvai prob
lemą, daug priklausys ir nuo visuomenės 
požiūrio. Tai - rimtas iššūkis ir valdžiai, ir 
visuomenei.
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Reikšmingas dr. Genovaitės Kazokienės įnašas
Gražina Pranauskienė

!

Susirinkom, sugužėjom mes, tautiečiai, į Sydnėjų. 
Eksponatus iškabinant, salę puošėm ir dabinom. 
Laikas žaibiškai praėjo, kol žiūrovai atskubėjo.

Kas plaktuką, kas po kėdę, kalėm, traukėm išsirietę, 
visi plušom, visi dirbom, į būrelį susispietę.
Čia ir vazos ir skulptūros ir spalvingosios  figūros, 
Žuvų galvos, jūrų deivės, ir peizažai ir išeiviai.

Sienos lūžo nuo paveikslų, o stalai nuo dubenų.
Na, o tiems kas neatėjo, būtų buvę malonu!

Iš kairės: Sydnėjaus Liet Klubo Bibliotekos vedėja Jadvyga Burokie- 
nė, dr. Vytautas Doniela, dr. Genovaitė Kazokienė, ALB Krašto Valdy
bos vicepirmininkė dr. Liuda Apinytė-Popenhagen. Nuotr. K Kazoko.

Taip galima būtų apibūdinti neeilinę 
meno šventę Sydnėjaus Lietuviu Klube, kur 
salė buvo perpildyta dr. Genovaitės Kazo- 
kienes knygoje “Lithuanian Artists in 
Australia 1950-1990” minimų menininkų 
darbais. Rugsėjo 14 dieną juos pristatė ir 
eksponavo patys autoriai, o taip pat giminės 
ir artimieji: Jolanta Janavičienė, Ignas Bie
liūnas, Aldona Zakarauskaitė, Kazys Ke- 
mežys, Maitina Reisgienė, Jonas Abromas, 
Daina Bernotienė, Eva Kubbos, Rimas Ka- 
baila, Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff, Vac
lovas Ratas, Henrikas Šalkauskas, Jurgis 
Janavičius, Vida Kabailienė, Jurgis Bistric- 
kas, Josonia Palaitis, Stasys Montvidas, Vla
das Meškėnas, Danutė Karpavičienė, Edvar
das Lašaitis, Teresė Dailidienė, Ugnė Kazo-

Ted Reilly: įspūdžiai Lietuvoje
Išeivijos lietuviai Tėvynę mato įvairiai, bet visgi kaip lietuviai 

Dabar Lietuvoje, darbo tikslais, lankosi ilgametis Australijos lietuvių 
bičiulis, geelongiškis dr. Ted Reilly. Spausdiname ištraukas iš jo 
įspūdžių - kaip kraštą mato jis, kurio gimtinė nėra Lietuva. Red.

What are the factors 
which form our view of 

a place when first visiting, or as in my case, 
revisiting a country after a long while? 
Certainly, there are expectations built up by 
comments from friends and reading guide 
books, but nothing can really prepare us for 
the actualities of being in another place. 
Every step outside the front gate of my own 
home is an adventure into the unpredictable.

. ..The flight from Singapore to Frankfurt 
was awfully cramped and sleepless, and so 
I grumped my way through the Frankfurt 
airport shopping plaza at five in the 
morning: at least the Goethe Coffee Bar was 
open by six, and after an injection of black 
gold I was able to think once again like a 
human being. The final leg to Vilnius, on 
the other hand, was relaxed and unhurried, 
carrying an assorted crowd of returning 
university students, a theatrical troupe from 
Joniškis and assorted businessmen. People 
chatted throughout the flight - they were 
going home!

...The Lufthansa pilot took us in a great 
arc over Vilnius to the north and completed 
almost a full circle before starting the final 
descent. I could see the Old Town quite clearly, 
how the city is built on a series of hills - I 
wondered if there are really seven hills, as in 
Rome - and how post-war and later 
developments have produced a sprawling city.

Touchdown at last on the undulating 
runway on Thursday at noon: when I had 
cleared customs, I was delighted to be met 
by my hosts, Kestutis & Valerija Skėrys, and 
by Adomas & Stasė Butrimas with whom I 
had stayed on my previous visit in 1992. It 
was good to see familiar, friendly faces, and 
after quickly making arrangements to visit 
Adomas & Stasė, I was whisked off to the 
Skėrys apartment on the northern outskirts 
of Vilnius, near the Vilnius Technical 
University, where Kestutis is an Associate 
Professor.

kaitė, Jurgis Reisgys ir Leonas Urbonas.
Knygos popietę organizavo Bibliotekos 

Bičiulių Būrelis. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos vedėja Jadvyga Burokienė - 
pagrindinė renginio vedėja - gražiai pri
statė oficialią ir meninę programos dalis. 
Atidarymo žodį tarė Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos vicepirmi
ninkė dr. Liuda Apinytė-Popenhagen. Pa
sveikinusi susirinkusius ALB KV vardu, ji 
perskaitė knygos leidėjo prof. Ron Adams 
(darbo reikalais skubiai išskridusio į Kiniją) 
kalbą. Savo kalboje profesorius pabrėžė, jog 
dr. Kazokienės dokumentinis leidinys su
pina lietuviško ir australiško meno tradi
cijas, o taip pat iškelia į naujas aukštumas 
lietuvių tautos galybę, ypatingai tos tautos

So, you may ask, what am I doing here? 
Since retiring from teaching with the 
Victorian Department of Education and 
Training in May, I had been contacted by 
Dana Levickienė who undertook to place 
me in two separate teaching locations. It 
was hoped I might be of some assistance in 
helping people develop their English 
language skills. My first placement is for a 
month in the spa resort town of 
Druskininkai. But before starting that 
assignment, I had a few days to see the 
sights, so on Friday morning I took myself 
into town by the trolleybus, and had a 
wander around the Old Town, visiting the 
National Art Museum and Castle 
reconstructions site, some of the smaller 
galleries, bought some books, and relaxed 
with a cold beer and something to eat at an 
open-air kavinė.

...But walking down a picturesque 
alleyway on a bright Friday afternoon who 
should I bump into but p. Gabrys Žemkalnis 
and family! Venta hasn’t changed in thirty 
years, and p. Žemkalnienė was a charming 
as ever: I wouldn’t have been less surprised 
to meet a certain Karolis Wojtyla around 
the next comer, his photo being more 
common thereabouts than the President’s, 
and whom the pious consider to be 
uncrowned King of this country.

Which brings me to an observation: 
channel-surfing later on, I came across a 
discussion featuring all four Presidents, past 
and current - Landsbergis, Brazauskas, 
Adamkus and Paksas all seated around a 
table, letting themselves be put through their 
paces in public. Despite obvious differences, 
all four were very civilized to each other. I 
cannot imagine in Australia our various 
leaders - Fraser, Hawke, Keating and Howard 
- sharing airtime with each other. If this is an 
open and civil society, I wonder what ours 
has become.

(Tęsinys kitame MP numeryje) 

dalies, kuri pusę šimtmečio praleido išei
vijoje. Susižavėjęs knygos viršeliu (Henriko 
Šalkausko “Šienapjūtė”), prof. Adams ko
mentavo: “Consider the book's cover, 
‘Harvest ’, representing the sun, crops, the 
circle of life - with all the meaning and all 
the pain which is part of life captured so 
beautifully and economically. ” Jo manymu, 
dr. Kazokienės leidinio pasirodymas nušvie
čia labai svarbų Lietuvos istorijos laiko
tarpį išeivijoje, kuris, jei ne ši knyga, galbūt 
niekada nebūtų buvęs įamžintas ateities 
kartoms.

Dr. Vytautas Doniela apibūdino knygą 
trim aspektais: “Ši knyga, pirmiausiai, yra 
dr. Genovaitės darbštumo, kruopštumo ir 
didžios ištvermės vaisius. (...) Antra, dr. 
Genovaitės veikalas yra persunktas giliu 
supratimu, tiesiog meile lietuviškajai 
tradicijai, lietuviškajai meno pasaulėžiūrai. 
(...) Trečia, dr. Kazokienės studija nurodo, 
kaip ši meninė tradicija, net specifiniai 
lietuviški siužetai, atkeliavo, taip sakant, į 
šį visai kitokį žemyną - ir visgi išliko 
daugelio mūsiškių dailininkų darbuose." 
Prelegentas pabrėžė, jog anglų kalba parašy
ta knyga apvainikuoja meninius ir dvasi
nius lietuviškos veiklos aspektus.

Po dviejų mokslinių pasisakymų, dr. 
Ramutis Zakarevičius paskambino M. K. 
Čiurlionio “Variacijas D-dur”. Toliau, šio 
straipsnio autorė skatino susirinkusius kuo 
aktyviau pirkti knygą, kurios leidėjui - Eu- 
ropos-Australijos Institutui - esame įsi
skolinę $8 000. Svarbu parduoti nors pora 
šimtų egzempliorių (tiražas 700), o tik po 
to pradėti kaupti dr. Kazokienės įsteigtos 
stipendijos lėšas, skirtas iš Kauno Techno
logijos universiteto atvyksiantiems stu
dentams.

Dailininkė Josonia Palaitis menininkų vardu įteikia dr. 
Genovaitei Kazokienei gėles. Kajaus Kazoko nuotrauka.

Knygos autorė sakėsi buvo maloniai nu
stebinta, kai, pradėjusi šešerių metų studiją, 
aptiko daug gabių tautiečių, savo kūryba 
išgarsėjusių ne tik lietuvių, bet ir australų 
tarpe. Pavyzdžiui, knygoje yra išsamiai 
nagrinėjama 32 Adelaidės, 33 Sydnėjaus, 
53 Melbourne ir 22 kitose valstijose kurian- 
čių/kūrusių tautiečių kūryba. Taip pat pa
talpinta apie 100 spalvotų ir daugiau nei 
40 nespalvotų iliustracijų.

Dr. Genovaitė pasakojo kaip Vaclovo 
Rato dėka buvo įsteigta “Sydney Printmakers 
Society”, patiems lietuviams prikeliant 
užmirštą grafikos ir akvarelinį meną. Dai
lininkas Vladas Meškėnas kūrė gilius psi
chologinius portretus, stipriai pranokstan
čius lietuvių ir australų portretistų darbus.

Dr. G. Kazokienė minėjo Melboumo 
skulptorius Teisutį Zikarą ir Vincą Jomantą, 
kurie, kartu su kitais emigrantais, įkūrė 
“Centre Five” ir populiarino skulptūrą kaip 
visiems prieinamą meną, puošiantį ne tik 
viešąsias vietas, bet ir nuosavus namus.

Adelaidės lietuviai gali didžiuotis daili
ninku Antanu Rūkštele, skr ■ toriais Alek
sandru Marčiulioniu, Baliu Milakniu, Baliu 
Grėbliūnu bei keramike Eleonora Marčiu
lioniene. Deja, iš jų Australijoje liko tik 
Grėbliūnas, miręs 1963 metais. Kiti, gavę 
australiškus pasus, emigravo į JAV.

Nebuvo užmiršti brandžiame amžiuje 
pradėję tapyti jaunosios kartos tautiečiai, 
o taip pat tautodailininkai, savo darbais 
atspindintys asmeninę pasaulėjautą. Prele
gentė savo kalbą apvainikavo žodžiais: 
“Lietuva, tu užauginai gerus vaikus, kurie 
dirbo tavo naudai ir garsino tavo vardą. ” 

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu 
žodį tarė pirmininkas dr. Ramutis Zakare
vičius, o Bibliotekos vedėja Jadvyga Buro
kienė padėkojo susirinkusiems už skaitlin
gą dalyvavimą. Oficiali dalis baigėsi gėlių 
dr. Genovaitei Kazokienei įteikimu: Gra
žina Pranauskienė prof. Ron Adams vardu, 
o Josonia Palaitis Sydnėjaus meninkų vardu. 
Nenuilstama Martina Reisgienė, leidinio 
pristatymo proga išaudusi 25 į knygą įde
damas juosteles, taip pat perdavė tautinę 
juostą prof. Ron Adams.

Birutės Aleknaitės vadovaujamas choras 
“Daina” atliko penkias dainas, iš kurių pa
skutinioji, “Graži mūsų žemė” (muz. J. Juo- 
zapaičio, žodž. S. Žlibino), žiūrovams taip 
patiko, jog netylant aplodismentams, diri
gentė pagaliau sutiko su žiūrovų pageida
vimu. Gailą kad choras nekartojo prašomos 
dainos, o pasirinko kitą, jau nebe taip 
darniai nuskambėjusią.

Belieka visiems nuoširdžiai padėkoti už 
50-ties knygų išpir
kimą dar oficialiai 
daliai nepasibaigus! 
Taip pat ačiū Leekai 
Kraucevičiūtei-. 
Gruzdeff už parodos 
organizavimą, vi
siems pagalbinin
kams už laiptų su- 
nešimą, salės paruo
šimą, leidinio parda
vinėjimą ir bendrą 
popietės sėkmę. Na o 
chorui, už balsų ga
lybę ir jausmingumą!

Sydnėjiškiai gali 
užsisakyti “Lithu
anian Artists in 
Australia 1950-1990” 
Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo Bibliotekoje. 
Bandydamas “iš
pirkti kaltę”, prista
tyme nedalyvavęs 
Europos-Australijos 
Instituto direktorius 
knygas atgabens 
spalio 14 dieną.

□
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Kas - Kiir - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Lietuva moka ir linksmintis
Lietuvoje sakoma: jei ne grybai ir ne 

uogos - dzūkų mergos būtų nuogos. Man 
ten būnant vasarą ir esant kone karštam 
australiškam orui, visai be didesnio lietaus, 
miškai buvo išdžiūvę ir nei gry bų, nei uogų 
beveik nebuvo. Nors dauguma žmonių 
džiaugėsi tokiu gražiu oru ir laisvą laiką 
leido prie jūros, ežerų ar upių, tačiau man 
būnant Dzūkijoje dzūkai susirūpinę šne
kėjo, kad labai sumažės jų metinės paja
mos. jei ir toliau bus sausra. Matyt Dzievu- 
lis, kaip jie sako, išgirdo tai ir orai pasitaisė: 
lietūs atgaivino mišką ir grybų su uogom 
taip priaugo, kad savaitgaliais žmonės iš 
miestų masiškai važiavo rinkti miško gė
rybių. Dzūkų mergos tikrai šiais metais 
nebus nuogos.

Vasaros metu žinomas Merkinės mies
telis, vadinamas Dainavos sostine, šventė 
Dainavos krašto 750 metų sukaktį. Tuo lai
ku ten vyko ir Lietuvos ėjimo pirmenybės. 
Malonu buvo dalyvauti šioje gražioje šven
tėje, susipažinti su visa vietos bei apskri
ties valdžia ir įteikti sporto laimėtojams 
dovanas. Labai įdomu buvo susipažinti ir 
su garsiuoju dzūku - Lietuvos policijos ge
neraliniu komisaru Vytautu Grigaravičiumi.

Paskutiniu metu jis tapo tiesiog legen
diniu Lietuvos policininku. Kadangi jis 
nesilaikė kai kurių partinių vadovų nuro
dymų, pats nepriklausė jokiai partijai, buvo 
Prezidento ignoruojamas, norėtąjį pašalinti 
iš šių pareigų. Tačiau įvyko dar iki šiol ne
girdėti dalykai. Jaunimas, policininkai, pap
rasti eiliniai žmonės ir net Seimo daugu
ma pradėjo viešai reikšti didžiulius pro-

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP N r. 13
Dabar Aldona visą laiką galėjo praleis

ti su vaikais, bet pačiai reikėjo rūpintis 
valgiu. Kukliai išgyventi galėjo vien iš 
maisto kortelių. Čia, kaime, paprasčiausių 
daržovių netrūko. Dabar ir pinigų turėjo 
pakankamai, net nepajėgė išleisti tiek, kiek 
Vytautas atsiųsdavo. Bet, norėdama ką 
nors pirkti, turėjo eiti į Winzerį, o vaikus 
su savim pasiimti vis dar negalėjo dėl besi
tęsiančių šalčių. Katrynos irgi nebuvo kaip 
prašyti, kad vaikus pažiūrėtų. Reikėjo arba 
laukti gražaus oro. arba palikti vaikus už
rakintus kambaryje, o tai gąsdino ir juos, ir 
ją pačią. Kelis kartus į pagalbą atėjo Dana, 
bet ir jai užteko savų rūpesčių.

Šeimininkės su įname visai nesikalbėjo, 
todėl buvo nepatogu eiti į virtuvę gaminti 
valgį. Tik kai Aldona pasakė, kad palie
kanti radiją virtuvėje, nuotaika trumpam 
lyg ir pagerėjo. Bet po kelių dienų vėl stojo 
visiška tyla. Įtampa tapo tokia slegianti, kad 
Aldona nutarė iš viso neiti į virtuvę ir valgį 
virti kambaryje ant šildymo krosnelės, taip 
kaip darė Silbenvalde. Taigi pietums ir va
karienei galėjo pagaminti tik po vieną pa
tiekalą. bet dėl to nesirūpino. Rūpestį kėlė 
tik tai, kad abu vaikai pasigedo įvairesnio 
maisto, valgė nenoromis, prašė Katrynos 
valgių. Motinai atrodė, kad dėl šių nepri
teklių Linukas negalėjo po ligos atsigauti, 
o Dainelė ėmė liesėti. Reikėjo rasti būdą 
pagerinti dietą ir be šeimininkių pagalbos.

Vieną dieną iš lagamino Aldona ištrau
kė į siuvinėtą močiutės lovatiesę suvynio
tus ir ponios Schmetzer dėmesio išven
gusius sidabrinius stalo reikmenis. Juos iki 
šiol saugojo svarbiam reikalui. Dabar toks
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testus ir jo atleidimas buvo sustabdytas. 
Merkinėje besivaišinant dzūkiškais skaniais 
patiekalais paklausiau gerbiamo komisaro: 
“Jūs sutvarkėte Alytaus, Panevėžio,' Vil
niaus, dalinai ir Šiaulių su Klaipėda nusi
kaltėlių daugumą, bet kai priėjote prie
Kauno, tai pats kone darbo nepraradote ”.

“Kaunas lieka Kaunu ”, - besišypso
damas pasakė komisaras, “bet pamatysite, 
vieną dieną ir jie bus sutvarkyti. ”

Leipalingiui 500 metų
Labai malonu buvo dalyvauti ir savo 

gimtojo miestelio Leipalingio 500 metų 
jubiliejaus minėjime. Leipalingio dvaras ir 
vėliau čia išaugęs miestelis buvo įkurtas 
1503 metais. Šiandien čia gyvena apie 2 000 
žmonių, yra vidurinė mokykla, seniūnija, 
graži bažnyčia ir ypač miestelį garsinantis 
kraštotyros muziejus, kurį įkūrė ir jam va-

Leipalingio herbas įtvirtintas didžiajame 
Dzūkijos akmenyje.

metas ir atėjo.
Išvyniojusi vieną prie kito išdėliojo 

peilius, šakutes, šaukštus ant žemės, tarsi 
dengtų stalą. Mintimis nukeliavo į praeitį, 
kai mama, grįžusi iš Rygos, kur važiavo ieš
koti dovanos, didžiuodamasi rodė šeimai 
pirkinį blizgančioje aksomo dėžėje, pa
puoštoje auksine būsimos nuotakos mono
grama, kuria ir kiekvienas komplekto daik
telis buvo pažymėtas. Kaip seniai visa tai 
buvo.

Aldona pasikvietė Daną. Šioji žavėjosi 
gražiais stalo reikmenimis.

- Nesigailėsi pardavusi?
- Jei tai padės vaikus išmaitinti. Be to, 

ar tinka sidabras prie mūsų dabartinio 
gyvenimo? Tik svoris, kai reikia pajudėti.

- Bet sakei, kad šiuos stalo reikmenis 
tau padovanojo tėveliai per vestuves.

- Tėveliai ir krikštatėviai. Bet ir be šios 
dovanos niekada nepamiršiu jų meilės. 
Tikrai jie nepyktų, jei žinotų, kad dovana 
gelbsti vaikaičius. Ach, ko jie nepaauko
tų dėl mūsų? Dievas žino, kokios pagal
bos dabar jiems patiems reikia ir kur jie iš 
viso yra.

Dana pasiliko prižiūrėti vaikų, o Aldo
na, pasiėmusi vieną komplekto pavyzdį, 
išėjo į Winzerį. Su miestelio krautuvės savi
ninke ponia Kruse jau buvo gerai pažįsta
ma. Jai parodė atsineštą pavyzdį ir paklau
sė, ar būtų įmanoma iškeisti komplektą į 
maistą. Pavyzdį gerai apžiūrėjusi, krautu
vininkė pasiteiravo, kokio dydžio kom
plektas.

- O kiek prašote už jį?
- Kad ir pati nežinau, kiek dera prašyti, 

- abejojo Aldona, - Gal jūs, ponia Kruse, 
galėtumėt patarti? Matote, kad daiktas

Buvusio Leipalingio dvaro (dabar muziejaus ir mokyklos) aikštėje Vilkaviškio vysku
pas Rimantas Norvilą pašventino miestelio vėliavą ir herbą. Šalia jo (kairėje) buvęs 
Vilkaviškio vyskupas ir Leipalingio klebonas Jonas Alesius.

dovauja mokytojas Algirdas Volungevi
čius. Muziejuje yra virš 12 000 eksponatų, 
o taip pat Australijos skyrius, turintis dau
giau nei 1 000 įvairių eksponatų.

Per jubiliejinį miestelio minėjimą vyko 
trijų dienų įvairūs renginiai: konferencijos, 
sporto varžybos, tautodailininkų mugė, 
koncertai ir žaidimai vaikams, iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo iš Vilkaviškio 
vyskupijos atvykę du vyskupai, paminkli
nio akmens ir miestelio vėliavos šven
tinimas. šventinis koncertas, iškilmingos 
eitynės, fejerverkai, vakaronė, dzūkiškos 
vaišės ir kita. Aš negalėjau patikėti, kad šis 
mažas miestelis gali taip gražiai ir įspū
dingai atšvęsti savo 500 metų jubiliejų. 
Man, kaip garbės svečiui, teko dalyvauti 
įvairiose konferencijose, sveikinti rengėjus 
ir gyventojus (tarp visų kitų ir tuos, kuriuos 
apdovanojo Druskininkų meras R. Mali
nauskas) ir pačiam gauti gražų padėkos 
raštą. Šio jubiliejaus proga labai gražų raš
tą su didingu istoriniu paveikslu atsiuntė 
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vertingas, tačiau mano vaikai negaluoja, ir 
turiu pagerinti jų maistą. Mums trūksta 
šviežių produktų, ypač sviesto. Kaip gir
dėjot, mano sūnelis neseniai labai sunkiai 
sirgo ir vis dar neatsigauna.

- Na, jei norit šviežio maisto, tai negalė
sit atsiimti iš karto.

Po trumpo pašnekesio buvo sutarta sta
lo reikmenis iškeisti į savaitinį šviežio mais
to davinį.

- Būsit patenkinta, - ramino krautuvi
ninkė, - pasirūpinsiu, kad kiekvieną kartą, 
kai ateisit pasiimti įprastinio davinio, gau
tumėt ir sutartą priedą - gero riebaus pieno, 
sviesto, miltų, kiaušinių ir kartais mėsos.

Dabar šeima turėjo ne tik sviesto, bet ir 
kruopų, miltų, kiaušinių, cukraus. Kasdienė 
duonos ir pieno norma beveik padvigubė
jo. Tris kartus pavyko gauti viščiuką, keletą 
kartų - dešrelių ir rūkytos mėsos. Po trijų 
mėnesių, kai viskas buvo sumokėta, Aldo
na suskaičiavo, kad už sidabrą iš viso bu
vo gavusi apie 2 kg sviesto, 3 kg cukraus, 5 
kg miltų, keturis tuzinus kiaušinių, tris 
viščiukus, 3 ar 4 kg kitų mėsos produktų ir 
gerą priedą pieno ir baltos duonos. Tikrai 
ne už tokią kainą tėvai pirko vestuvinę do
vaną. Bet per žiemą šeima maitinosi sočiai, 
vaikai stiprėjo.

Pavasarėjant nauja Aldonos draugė iš 
kaimelio, esančio už Winzerio, išgirdusi apie 
mainus, barėsi:

- Bet tai gryna beprotybė! Ach, Jūs... 
verriiekt, ganz verriiekt (“pamišusi, visai 
pamišusi”)! Jei, prieš bėgdama pas Kruse, 
būtumėt su manimi pasitarusi, galėjot gauti 
kelis kartus daugiau ir tikrai ką nors ge
resnio.

- Kad tada dar Jūsų nepažinojau, Marele, 
- atsakė Aldona liūdnai.

Iš tikrųjų Aldona neliūdėjo. Linuko 
sveikata taisėsi. Dainelė stiprėjo ir sparčiai 
augo. Katrynos ir Amelijos nuostabai Al

premjeras Algirdas Brazauskas. Šventė 
visas dienas buvo labai įspūdinga. Joje 
dalyvavo iš Alytaus atvykęs kariuomenės 
pučiamųjų orkestras su gražiomis šokėjo
mis, Kauno choras “Perkūnas”, Marijam
polės vaikų ansamblis, septynių aplinkinių 
miestelių ir kaimų sportininkai, kurių var
žybas pravedė Druskininkų Sporto centro 
direktorius J. Matulevičius. Man teko garbė 
įteikti laimėtojams dovanas. Po oficialių 
renginių, mokyklos sporto salėje vyko vai
šės svečiams. Čia tai buvo tikras dzūkiškas 
balius. Buvo padengta gal 12 didelių stalų, 
ant kurių buvo sudėti ūkininkų, medžiotojų, 
žuvininkų ir įvairūs moterų pagamintų ska
numynų patiekalai. Taip pat ant kiekvieno 
stalo buvo sudėti skirtingi ir ypatingi dzū
kiški gėrimai. Kai mes pradėjome vaišintis 
prie pirmojo ūkininkų stalo, ant kurio buvo 
tokios gėrybės kaip keptos antys, žąsys, 
paršiukai ir kitokios įvairios mėsos su 
nuplaunamu ypač skaniu ruginukės ir

Nukelta į 7 psl.

dona neatėjo prašyti jų malonės, gerai ver
tėsi ir be jų pagalbos, ir be jų darbų.

Naujosios lietuvių draugės buvo moti
na ir duktė Maria ir Anna Weinzierl, bava
riškai šaukiamos Marei ir Annerl. Jos gy
veno arčiausia Loh ūkio, mažiausiame apy
linkės kaimelyje, prie pat vieškelio, į vaka
rus. Kelios sodybos glaudėsi viena prie ki
tos, nei krautuvės, nei bažnytėlės kaimelyje 
nebuvo. Marelė pirmoji prakalbino atvykė
les, kai šios išėjo pasivaikščioti po apylin
kes. Vėliau, jei tik su vaikais eidavo pro šalį, 
viena ar kita moteris išbėgdavo pasisvei
kinti, persimesdavo keliais žodžiais ar net 
pakviesdavo į trobą išgerti stiklinės sunkos. 
Marelė - nedidukė, vidutinio amžiaus tam
siaplaukė storulė kalbėjo greitai ir nuolat 
garsiai juokėsi. Į dvidešimtus metus ko
pianti taip pat tamsiaplaukė, bet už motiną 
gerokai aukštesnė ir plonesnė, Annerlė spin
dėjo jaunyste ir retu grožiu. Jau baigusi vi
durinę mokyklą mergina kalbėjo taisyklinga 
gražia aiškia vokiečių kalba. Marelės spal
vingą bavarišką šnektą svetimšalės vos ga
lėjo suprasti. Jos žodžius Annerlė tuoj pat 
paslaugiai ir dailiai išversdavo. Šių bavarių 
namas labiau priminė miesto gyvenimą ne
gu kaimo, o ir pačios šeimininkės nepa- 
našėjo į ūkininkes, ypač jaunoji, kuri ža
dėjo stoti į aukštesniąją komercijos mo
kyklą, kai tik tam bus sąlygos. Marelės 
vyras buvo seniai miręs, daugiau vaikų jie 
neturėjo. Taigi jų namų karas nepalietė ir 
gedulas neaplankė. Abi moterys buvo 
linksmos, judrios, vaišingos. Ir gyveno jos 
geriau negu dauguma, nes Marelė buvo 
geriausia prekybininkė keliose apskrityse, 
sėkmingai supirkinėjo, pardavinėjo ir ga
lėjo iškeisti viską kas tik pakliūdavo į 
rankas. Visi ją pažinojo ir į ją kreipdavosi 
įvairiausiais biznio reikalais.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psl.
svarainių maišytiniu, tai jau mažai vietos 
liko ir kitų stalų skanumynų paragavimui. 
Ši jubiliejinė Leipalingio šventė buvo baigta 
gražiais fejerverkais. Buvo linksma buvusio 
dvaro (dabar mokyklos ir muziejaus) aikš
tėje. Kas kas, o dzūkai tai moka ir gražiai 
dainuoti, ir puikiai linksmintis.

Jubiliejus Panevėžyje
Gražusis Panevėžys Lietuvoje garsėja 

įvairiais ten vykstančiais dalykais. Jeigu 
prieš kiek laiko Panevėžys savo nusikal
tėliais buvo gavęs net lietuviškos Čikagos, 
kuri anksčiau buvo Amerikos gangsterių 
sostinė, vardą, tai dabar tas viskas čia ap
rimo. Dabar šis miestas daugiau žinomas 
kaip sportinis miestas. Čia gyvena garsu
sis pasaulio triatlonininkas Vidmantas Ur
bonas. čia vasarą vyko tradicinė Lietuvos 
“žalgiriada”, čia mūsų pasaulinio garso 
dviratininkė skynė pergales buvusiose Eu
ropos dviračių varžybose, čia turbūt (at
sisakius Kanados ir Amerikos lietuvių spor
to vadovams rengti 2005 metų Pasaulio lie
tuvių sporto šventę Kanadoje ar Ameriko
je), 2006 metais tikriausiai vyks Pasaulio 
lietuvių sporto šventė.

Neseniai Panevėžys atšventė savo 500 
metų jubiliejų. Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras 1503 metų rugsėjo 7 dieną baž
nyčiai raštu dovanojo žemes tarp Nevėžio ir 
Lėvens upių. Čia buvo pastatyta pirmoji 
bažnyčia ir smuklė, pradėjo kurtis miestas. 
Švenčiant miesto jubiliejų, buvo atidengtas 
gražus kunigaikščio Aleksandro paminklas. 
Tai 10 tonų sveriantis, 3.7 metrų aukščio 
paminklas. Jau seniai Panevėžio miestas 
nebuvo matęs tiek daug žmonių, kurie tie
siog tūkstančiais užplūdo miesto gatves. 
Pavieniai ir su šeimomis dalyvavo įvairiose 
renginiuose, koncertuose ir labai ramiai bei 
saugiai net ir naktimis linksminosi, nes per 
tą laiką, kaip sakė policija, nebuvo jokių 
nusikaltimų. Šventės rengėjai stengėsi sa
vo renginiais nudžiuginti kiekvieną žmogų. 
Visi renginiai buvo nemokami, ir net už 
miesto transportą nereikėjo mokėti. Pirmąją 
šventės dieną buvo iškeptas didžiulis jautis 
ir juo gardžiavosi šio miesto žmonės bei 
svečiai. Jau kitą dieną buvo iškeptas ir, svar
biausia, nesutrūkęs 50 metrų ilgio vėdaras. 
Jis maždaug 4 valandas buvo kepamas spe
cialioje skardoje, pilnoje žarijų. Jis bus įra
šytas į Lietuvos rekordų knygą. Mieste bu
vo įvairiausių kitų pramogų: skambėjo mu
zika, malūnininkai mokė malti grūdus, kal
viai dirbo prie priekalų, verpėjos verpė, 
audėjos audė, fotografai fotografavo, šo
kėjai šoko ir kt. Kviestiniams svečiams 
miesto meras V. Matuzas buvo surengęs ba
lių, kuriame dalyvavo 500 žmonių.

Paskutinę 'šventės dieną.' sekmadienį, 
vyko karnavalinė eisena, kurios priekyje 
buvo vežamas miesto simbolis - vėžys. Taip 
pat gražioje karietoje važiavo garsusis 
Maironio poemos bajoras Čičinskas su svita. 
Šventės uždarymo vakare buvo pastatytas 
miuziklas “Velnio nuotaka”, kurį žiūrėjo dar 
daugiau žmonių, negu kai jis buvo rodomas 
per Dainų šventę Vilniuje. Šventė baigta 
gražiu fejerverkų pasirodymu.

Neatsilieka ir sostinė
Stebint gyvenimą Lietuvoje atrodo, kad 

Vilnius žengia sportiškiausių žingsniu į 
priekį. Niekur kitur nemačiau tiek didelių 
statybų, kaip Vilniuje. Statybos vyksta vi
sur. Griaunami seni ir statomi nauji gražūs 
pastatai. Ir darbų sostinėje yra daug, net 
sakoma, kad čia trūksta statybos specialis
tų. Tad daug jų atvažiuoja iš kitų miestų. 
Labai gražiai atremontuotas Gedimino pros
pektas. Po krepšininkų laimėjimo Švedi
joje, dalis prospekto pavadinta laimėtojų 
vardu.

Labai įspūdingos buvo rudeninės Sos
tinės dienos. Rotušės aikštėje buvo atida
ryta speciali mugė ir joje įsikūręs Bernelių 
kaimas. Čia visus svečius vaišino Kauno 
svetainė - restoranas “Bernelių užeiga”. Ne 
vieną kartą šiose užeigose, o jų Kaune yra 
net keturios, teko vaišintis labai skaniais 
lietuviškais patiekalais. Gi paskutinė didžio
ji, važiuojant iš Kauno į Vilnių, yra nepap
rasta ir manau, kad net Australijoje pana
šios užeigos nerastume. Vilniuje svęčiai 
buvo maitinami lietuviškais ir specialiais 
šios užeigos valgiais. Kiekvieną dieną čia 
buvo patiekiamas naujas valgis. Alaus mė
gėjai galėjo vaišintis keptais žirniais su 
rūkyta šonine, keptomis kiaulės kojomis su 
pupelėmis. Žuvies dieną ant laužo buvo 
verdama skani žuvienė. Taip pat čia esa
mame turguje galima buvo pirktis įvairių 
dešrų, skilandžių, įvairiausių duonų ir kita.

Buvusio krepšininko ir gero australų 
draugo V. Urbos žinomas Vilniuje lietuviš
kos aplinkos ir patiekalų restoranas “Mar- 
celiukės klėtis” be kitų skanių patiekalų 
pagamino ir milžinišką, rekordinio dydžio 
koldūną.

Visas šventės dienas vyko įvairūs muzi
kiniai, teatrų ir filmų pastatymai. Istorijai 
prisiminti viena diena buvo pavadinta “Is
torijos diena”. Mokykloms buvo rengiamos 
ekskursijos. Vilniuje garsėja Užupio prie
miestis, vadinamas net lietuviškuoju Mon- 
martru. Tai menininkų miesto dalis, nes čia 
yra jų galerijos, įdomios kavinės, gatvėse 
skamba muzika ir visa kita, skirtingai nuo 
kitų Vilniaus miesto priemiesčių. Po didelių 
vasaros kaitrų, žmonėms pradėjus vėl dirbti, 
šis Vilniaus rudens festivalis buvo tikrai 
labai gaivinantis ir gražus. Sostinės žmonės 
taip pat moka gražiai linksmintis.

Eiseną į Leipalingio dvaro rūmus vedė orkestras ir gražiosios dzūkaitės-šokėjos.

AK JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” KKENUMERATĄ?

In memoriam
A Jadvyga Norvilaitienė

1928.06.28-2003.09.18
Po ilgų sunkios ligos metų velionė- 

Jadvyga paliko šios žemės skausmus.
Rugsėjo 23 dieną, po gedulingų mišių, 

kurias atnašavo St. Joachim’s parapijos 
klebonas Fr. John Alt, giedant choristams 
maldomis ir giesmėmis palydėjome Jadvygą 
Norvilaitienę, choristo Stasio žmoną, į 
amžinybę. Kun. Fr. John Alt išreiškė nuo
širdžią užuojautą vyrui Stasiui, kuris slau
gos namuose kasdien lankė žmoną.

Rookvvoodo kapinių lietuvių sekcijoje 
Velionė atsigulė šalia sūnaus Romo, žuvu
sio autoavarijoje. Po pamaldų prie kapo 
sugiedota “Marija, Marija”. Jadvygos vyras 
Stasys savo ir sūnaus Roberto vardu pa
dėkojo susirinkusiems palydėti žmoną į 
Amžinybę ir pakvietė visus į Lietuvių Klu
bą šermenų pietums. Trumpą maldelę prieš 
valgį už Jadvygos vėlę, jos mirusių gimi
nių ir visų mūsų bendruomenės mirusių 
sielas Sydnėjuje, sukalbėjo Antanas Kra- 
milius. Šeimos pageidavimu, vietoje gėlių 
buvo renkamos aukos chorui “Daina”.

Vietoje nevystančių gėlių aukojo:
$100 - S. Norvilaitis, po $20 - AL. 

Kramiliai, P.Z. Andriukaičiai, po $10 - B. 
Ropienė, E. Belkienė, D. Ankienė, Ida 
Barilienė, J. Kalgovienė, J. Skuodienė, L. V. 
Gaidžioniai, J. A. Šidlauskai, J. J. Dam

brauskai, A. Mikalauskas, D. Svaldenienė, 
V. Deikus, V. Liūgą, J. Mickienė, M. Ko- 
liavienė, O Lėverienė, V. Švitinąs, Nijolė 
Chan, David Fraser, $5 - Ona Žigmantienė.

Ačiū jums už nevystančias gėles.
Choro “Daina” vardu
Antanas Kramilius

Padėka
Mylimai žmonai, mamai a.a. Jadvygai Norvllaltienel 

iškeliavus amžinybėn, širdingas ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse.
Ačiū “Dainos” choristams, giedojusiems per gedulingas pamaldas, vadovaujant 

ir vargonais grojant Antanui Kramiliui.
Dėkojame už gėles, korteles, užuojautas žodžiu ir aukas chorui “Daina”.

Stasys Norvilaitis ir sūnus Robertas

A^A Jadvygai IVorvilaitienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusį vyrą Stasį, sūnų Robertą 

gimines ir draugus.
Laura ir Jeronimas Belkai

aukojame “Musų Pastogei” $ 50.

Aukos “Mūsų Pastogei”
R. Špokienė NSW $ 5.00
A Skimbirauskas VIC $ 15.00
M. Lingienė WA $ 15.00
J. Mockūnas ACT $ 25.00
Z. Adickienė TAS $ 15.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

D.P Šeštokas SA $ 10.00
Danutė Rafferty VIC $ 25.00
V. Bosikis OAM VIC $ 10.00
Mrs. R. Platt QLD $ 5.00

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų dėmesiui
Prašome įsidėmėti šias datas “Aušros” tunto veiklos kalendoriuje:

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

Turint klausimą prašome kreiptis į tuntįninką A Zduobą tel.: 9980-9004.
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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 Droninai 
(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!

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

Lietuvos Algis Šimkus mielai aplanky s 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.
Melbourno Parapijos Taryba

PS. Kun. A. Šimkaus mob. tel.: 0401 558991 arba e-mail: sodneiis@yahoo.com.au

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

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

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

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimai apie 2003 m. PLB Seimą
Kviečiame visus susidomėjusius dalyvauti simpoziume apie š. m. liepos mėnesį 

Vilniuje įvykusį PLB Seimą.
Kalbės ALB Melbourno Apy linkės atstovai, dalyvavę šio Seimo posėdžiuose: 

Birius Antanaitis, Birutė Prašmutaitė, Henrikas 
Antanaitis ir d r. Kazys Zdanius

Simpoziumas įvyks sekmadienį, spalio 19 dieną, 1 vai. p.p. Jubiliejinėje salėje, 
Melbourno Lietuvių Namuose.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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

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

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip spalio 21 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas Vytautas Patašius, 

vicepirmininkas \tytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir "Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartinės Valdybos nariai - Antanas Laukaitis ir 
Kęstutis Protas - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra vėl sutikę 
kandidatuoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

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

Valdyba

r . i
l DĖMESIO I

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

I I

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

Jazmino Cininas - 
Parodoje

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

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

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

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

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

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, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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