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Vilnius švyti naujomis spalvomis

“Mūsų Pastogės” Redakcijoje apsilankė buvusi vilnietė, o dabar sydnėjiškė Margarita 
Bimbienė, neseniai grįžusi iš Lietuvos. Susižavėjusi ji pasakojo, kaip gražiai atnau
jinami senieji namai ir tvarkomos gatvės Vilniaus senamiestyje.
Margaritos Bimbienės nuotraukoje - Gedimino prospektas po rekonstrukcijos tapo 
elgantiška pėsčiųjų gatve su atsodintomis naujomis, lieknomis liepaitėmis.

Seimas linkęs pratęsti Lietuvos karių

Karams Lietuvos įvykių apžvalga

“Keturi 
komunarai” 
Baltarusijoje
Spalio 6 dieną LR 

Seimui priklausan
čiu automobiliu į Bal
tarusiją išvyko keturi 
“Geros kaimynystės su 
Baltarusija” grupės 

nariai, socialdemokratai Bronius Badaus- 
kas, Vytas Baravy kas, Vladimiras Orecho- 
vas ir Vytautas Einoris.

Nors kelionei nepritarė Seimo valdyba 
ir atsisakė kelionės išlaidas padengti par
lamento lėšomis, Seimo automobilį užsakė 
Seimo peticijų komisijos pirmininkas 
Vytautas Einoris.

Nuvykę į Minską keturi socialdemo
kratai, Lietuvos spaudos pavadinti “ketu
riais komunarais”, gyrė autoritariniu režimu 
garsėjantį ir demokratinio pasaulio smer
kiamą Baltarusijos režimą ir žemino atgi
musios demokratinės Lietuvos pasiekimus, 
sakydami, kad “Baltarusija iš Lietuvos gali 
pasimokyti tik kaip sugriauti žemės ūkį 
Tuo tarpu Baltarusijos žiniasklaida Lietu
vos parlamentarus vadino “drąsuoliais”, nes 
jų teigimu, Lietuva nėra laisva, nes ji pri
valo “šokti pagal Washingtono dūdelę

Keturių parlamentarų elgesį smerkia ne 
vien opozicinės frakcijos, bet ir Užsienio 
reikalų ministerija bei Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas, kuris teigia, kad žinant 
“komunarų” Seimo kalbose išreikštą nos
talgiją praeičiai, nereikia ypatingai stebė
tis jų pasisakymais Baltarusijoje. Jis tvir
tina, kad į Baltarusiją vykę parlamentarai 
turės susimokėti už tarnybinio automobi
lio naudojimą.

Seimo Pirmininko pavaduotojas, liberal- 
centristas Gintaras Steponavičius, valdan
čios daugumos atstovų vizitą į Minską ir jų 
pasisakymus įvertino kaip "pasityčiojimą 

iš visos Lietuvos”. Jo žodžiais, “komunarų” 
elgesys “nedaro garbės nei tiems parla
mentarams, nei partijoms, kurioms jie 
atstovauja, nei Seimui ”.

Sausio 13-tosios aukos Loretos Asana
vičiūtės motina, vilnietė Stasė Asanavi- 
čienė, viešame laiške “komunarams” pri
minė, kad Baltarusijos gynybos viceminis
tras yra 1991 metų sovietinės armijos Vil
niaus garnizono vadas Vladimir Uschop- 
chik, kurio vadovaujama kariuomenė 
Sausio 13-tą prie Vilniaus TV bokšto žudė 
beginklius žmones.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) frakcijos seniūnas Andrius Kubilius, 
frakcijos vardu kreipėsi į Seimo Pirminin
ką, prašydamas jo įvertinti ar “komunarų” 
viešai išreikšti, valstybę niekinantys pasi
sakymai “nepažeidė jų Seimo priesaikos”.

Grįžę į Lietuvą parlamentarai neigia, 
kad jų per Baltarusijos TV transliuoti pa
sisakymai šmeižia Lietuvą ar giria autorita
rinį A. Lukašenkos režimą.

Ar bus Kaune Prezidentūra?
Prieš keletą savaičių Prezidento kance

liariją pasiekė Kultūros ministrės Romos 
Žakaitienės raštas, pranešantis ministrės 
nutarimą pervesti Kaune esančius buvu
sios Prezidentūros rūmus iš Vytauto Di
džiojo karo muziejaus į Lietuvos Preziden
tūros atsakomybę. Prezidento Rolando Pak- 
so referentas Kaune Romualdas Norkus šį 
pervedimą vertina teigiamai, nes jam atrodo 
logiška, kad Kaune esantis pastatas taptų 
antra Lietuvos Prezidento rezidencija. Se
nosios Prezidentūros pastatas buvo atre
montuotas valstybės lėšomis, remontui 
išleidžiant 5.1 mln. litų.

Kauno vicemeras Kazimieras Starkevi
čius minėjo, kad antros Prezidentūros klau
simu buvo kalbėjęs su buvusiu Prezidentu 
Valdu Adamkumi, kurio manymu, Lietuvos

Nukelta į 2 psL

misijas užsienyje
Nepaisant kebų Seimo “antimilitaristų” 

prieštaravimų, parlamentas spalio 7 d. po 
svarstymo pritarė Lietuvos karių misijų pra
tęsimui Afganistane ir Balkanuose bei su
tarčiai dėl Lietuvos karių buvimo Kuveite.

Valdančiosios Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) frakcijos nary s Egidijus 
Klumbys paragino išvesti Lietuvos karius iš 
Afganistano ir Irako, neprisidėti prie 
“okupacinių pajėgų”. “Aš manau, jog iš ten 
reikia išvesti mūsų kariuomenę ”, - sakė jis.

Prieš Lietuvos karių misijos Afganistane 
pratęsimą taip pat pasisakė Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų frakcijos nariai 
Julius Veselka ir Viktoras Rinkevičius. 
Pastarasis teigė negalįs prisidėti “prie 
pasaulio sunaikinimo ”, piktinosi, jog lėšos 
skiriamos karių, o ne maisto siuntimui. Prieš 
karių siuntimą pasisakė ir valdančiosios 
Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys 
Mykolas Pronckus. Minėti parlamentarai 
tradiciškai pasisako dėl Lietuvos karių 
siuntimo į užsienį. Nepaisydamas šių 
prieštaravimų, Seimas didele balsų persvara 
pritarė nutarimų projektams dėl Lietuvos 
karių misijų Afganistane ir Balkanuose 
pratęsimo. Taip pat po svarstymo pritarta ir 
sutarčiai su Kuveitu.

Susitarimas, be kita ko, suteiks Lietuvos

LR Prez. Rolandas Paksas aplankė Lietuvos karius Afganistane.

R, Paksas siūlo paankstinti Šengeno sutarties 
taisyklių įgyvendinimą

Spalio 6 d. Rygoje Baltijos plėtros foru
me susitikę trijų Baltijos valstybių vadovai 
Vaira Wkė-Freiberga. Arnold Ruutel bei 
Rolandas Paksas žada ir toliau stiprinti šalių 
bendradarbiavimą. Lankydamasis Rygoje 
vykstančiame Baltijos valstybių plėtros 
forume LR Prez. Rolandas Paksas paragino 
trijų Baltijos valstybių erdvėje Šengeno su
tarties normas dėl laisvo asmenų ir prekių 
judėjimo per sienas įdiegti 2-3 metais 
anksčiau, nei planuota. Jis pažymėjo, jog 
skirtinga Europos Sąjungos (ES) valstybių ir 
į ES stojančių šalių ekonomika viena 
didžiausių bėdų, bet kartu pabrėžė, kad 
“Politiškai šis žingsnis paliudytų mūsų šalių 
europietiškų brandą, o ekonomiškai būtų 
svarus veiksnys ūkio plėtrai bei investicijoms 
pritraukti. Turime galvoti, kaip sumažinti 

kariams teisę nemokamai naudotis Kuveito 
aerodromais. Šiuo metu gretimame Irake 
tarnauja beveik šimtas Lietuvos karių.

Viename nutarime siūloma pritarti, jog iki 
2004 m. pabaigos NATO vadovaujamoje 
tarptautinėje operacijoje Afganistane daly
vautų iki 4 karių ir civilių tarnautojų bei iki 
50 karių ir civilių tarnautojų JAV vado
vaujamoje tarptautinėje operacijoje “Tvirta 
laisvė” (“Enduring Freedom”). Jeigu Seimas 
pritartų nutarimui, įvyktų šiuo metu 
Afganistane tarnaujančių maždaug 40 Spe
cialiųjų operacijų pajėgų karių eskadrono 
rotacija. Lietuvos kariuomenės profesionalai 
operacijoje “Tvirta laisvė” dalyvauja nuo 
praėjusio lapkričio. JAV vadovaujamos są
jungininkų pajėgos nuvertė tuomet nepalan
kiai nusiteikusį Talibano režimą, tačiau iki 
šiol nauja vyriausybė nekontroliuoja visos 
Afganistano teritorijos.

Kitu nutarimu siūloma pritarti, jog iki 
2004 m. NATO vadovaujamoje tarptautinėje 
taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje - 
Hercegovinoje dalyvautų iki 2 karių ir civi
lių tarnautojų, operacijoje Kosovo provin
cijoje, Serbijoje - Juodkalnijoje - iki 35 ka
rių ir civilių tarnautojų, ES vadovauja
moje tarptautinėje operacijoje Buvusioje Ju
goslavijos Respublikoje Makedonijoje - iki 5 

karių ir civilių 
tarnautojų.

Šiuo metu 13 
tarptautinių 
operacijų daly
vauja 271 Lietu
vos karys. Kitais 
metais Krašto 
apsaugos minis
terija žada nežy
miai mažinti už
sienyje tarnau
jančių karių 
skaičių, išsau
gant iš esmės tą 
pačią operacijų 
apimtį.

BNS

kliūtis prekybai ir laisvam žmonių judėji
mui. Ar esame pasirengę greitai atverti 
tarpusavio sienas komercijai?”

R Pakso pasiūlymą paankstinti Baltijos 
šalyse Šengeno sutarties nuostatų įsigalioji
mą Estijos ir Latvijos vadovai įvertino pa
lankiai. Ši idėja bus konkrečiau aptarta ki
tais metais Vilniuje vyksiančiame Baltijos 
šalių vadovų susitikime. Kaip skelbta anks
čiau. manoma, kad prie Šengeno sutarties 
Lietuva turėtų prisidėti 2007 metais.

Prez. Rolandas Paksas, Latvijos Prez. 
Vhira \\kė-Freiberga bei Estijos Prez. Arnold 
Ruutel pabrėžė, jog glaudus trišalis Baltijos 
valstybių bendradarbiavimas padėjo pasiek
ti svarbiausių užsienio politikos tikslų - na
rystės ES ir NATO.

“Lietuvos žinios”
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 7 dieną 
Turkijos parla
mentas priėmė 
principinį nutari
mą patenkinti JAV 
prašymą atsiųsti į 
Iraką 10 000 karių 
taikai palaikyti. 
Nesusitarta, kur 
šie kariai bus pa

naudoti. Turkijos vyriausybė nori juos 
siųsti į kurdų gyvenamą sritį Irako šiau
rėje, gi JAV pageidauja juos matyli srityje į 
vakarus nuo Bagdado, kad neerzinti jų 
sąjungininkų Irako kurdų. JAV paskirta 
Irako Valdančioji Taryba iš viso nenori 
turkų karių Irake.
♦ Spalio 8 dieną į Kalifornijos guberna
toriaus postą išrinktas populiarus austrų 
kilmės kino aktorius Arnold Schwarzen
egger, respublikonas. Prieš jį šias parei
gas ėjęs demokratas Gray Davis buvo rin
kėjų referendumu pašalintas dėl nesuge
bėjimo tvarkyti valstijos biudžetą. Naujojo 
gubernatoriaus žmona žurnalistė Maria 
Shriver yra žuvusio JAV prezidento John 
F. Kennedy sesers duktė.
♦ Spalio 9 dieną palestiniečių ministras 
pirmininkas Ahmed Qurie susikirto su savo 
lyderiu Yasser Arafat dėl saugumo dalinių 
kontrolės. Jis atsistatydins iš savo pareigų 
ir nebekandidatuos į ministro pirmininko 
postą naujame ministrų kabinete.
♦ Spalio 10 dieną stiprūs Izraelio kariniai 
daliniai, remiami tankų ir sraigtasparnių, 
įsiveržė į Rafah palestiniečių pabėgėlių 
stovyklą Gazos ruože, ieškodami požeminių 
tunelių, kuriais palestiniečiai slapta gabena 
ginklus iš Egipto. Per susidūrimą su pa
lestiniečiais stovykloje žuvo 8 palestinie
čiai. apie 50 sužeistų, sunaikinta 12 
gyvenamų namų. Sužeistas vienas Izraelio 
kareivis.
♦ Spalio 10 dieną iš Kandahar kalėjimo 
Afganistane pabėgo 40 Taliban belaisvių. 
Jiems pabėgti padėjo kalėjimo sargai, kurių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Prezidentūrai pakanka vieno, būtent Vil
niaus pastato.

Prileidžiant. kad antros Prezidentūros 
pastato išlaikymas stambiai padidins Pre
zidentūros išlaidas. įdomu pastebėti, kad 
Seimo Liberalų ir centro frakcijos seniūnas 
Eligijus Masiulis ir dabar reikalauja Prezi
dentūros išlaidų audito, nes Prezidentūros 
kanceliarija jau ketvirtą kartą šiais metais 
prašo lėšų naujoms Prezidentūros išlai
doms. Frakcijos seniūno prašymu. Vyriau
sybė. prieš spręsdama lėšų klausimą, turėtų 
patikrinti, ar tikslingai sunaudoti anksčiau 
skirti pinigai. Jis prašo ištirti, ar tie pinigai 
leidžiami su nauda valstybei, ar Preziden
tūra netampa “karaliaus rūmais". Frakcijos 
seniūnas primena Prezidento rinkimų paža
dus "būti su paprastais žmonėmis” ir tei
gia, kad kanceliarijos pinigų leidimo poli
tika kertasi su rinkiminiais pažadais.

Šiais metais Prezidentūra per du kartus 
gavo 775 200 litų iš Vyriausybės rezervo, ir 
dabar ši institucija vėl prašo daugiau 
kaip milijono litų. Iš šios sumos 394 000 
litų būtų skiriami karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo 750 metų šventės išlaidoms, 
117 000 buvusio Prezidento Valdo Adam
kaus gyvenamo namo remonto ir baldų 
išlaidoms, ir 650 000 litų - dabartinio Prezi
dento rūmų remonto ir baldų išlaidoms.

Minint šias gan stambias pinigų sumas 
verta prisiminti, kad eilinių gydytojų ir 
mokytojų atlyginimai Lietuvoje yra apie 800 
litų per mėnesį. 
.......... ■ " "
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6 pabėgo kartu su belaisviais.
♦ Spalio 10 dieną šių metų Nobelio tai
kos premija buvo paskirta Irano teisininkei 
Shirin Ebadi. kovotojai už demokratiją ir 
žmogaus teises, o ypač už moterų teises 
musulmonų kraštuose. Advokatė, teisės 
lektorė universitete ir teisėja Irane, buvo pa
šalinta iš pareigų per 1979 metų revoliu
ciją ir kurį laiką kalinta.
♦ Irake Saddam Hussein šalininkai 
beveik kasdien užpuldinėja koalicijos 
karius, užsieniečius diplomatus bei sa
vuosius. palaikančius santykius su užsie
niečiais. Spalio 10 dieną savižudys susi
sprogdino prie policijos būstinės Sadr 
mieste, užmušdamas 10 žmonių.
Spalio 12 dieną kitas savižudys bandė su 
automobiliu prasilaužti per saugumo 
barikadą į Bagdado viešbutį. Policininko 
peršautas, jis susisprogdino, užmušdamas 
6 asmenis ir sužeisdamas daug kitų ira
kiečių. Beveik tuo pat metu prie to pat 
viešbučio sprogo ir kita bomba stovinčia
me automobilyje.
♦ Spalio 12 dieną savo ūkyje netoli nuo 
Mclboumo mirė Jim Caims. darbiečių po
litikas. 1974-75 buvęs ministro pirmininko 
pavaduotojas Gough Whitlam ministrų ka
binete. 1975 birželio mėn. jis buvo atleistas 
iš pareigų, kaip suklaidinęs parlamentą, 
bandant išrūpinti paskolą iš užsienio. Jim 
Caims buvo sulaukęs 89 metų amžiaus.
♦ Spalio 12 d. keli šimtai australų Bali
saloje prisiminė prieš metus nuo teroristų 
rankų ten žuvusius 202 asmenis, jų tarpe 
88 australus. Iškilmėse dalyvavo ir Aus
tralijos ministras pirmininkas John Howard 
bei opozicijos lyderis Simon Crcan. 
Tūkstančiai australų susirinko paminėti 
žuvusius visuose didesniuose Australijos 
centruose. Coogee priemiestyje. Sydnėjuje. 
prisimenant Bali aukas, atidengta bronzinė 
skulptūra. Keturių metrų aukščio trys persi- 
pynusios formos simbolizuoja šeimos, drau
gų ir bendruomenės paramą nukentėju- 
siems □

Buvę diplomatai bylinėjasi
Šią vasarą, atsižvelgiant į Valstybės sau

gumo departamento operatyvinio tyrimo 
medžiagą, įrodančią jų neteisėtą veiklą iš
duodant vizas užsienio šalyse, iš pareigų 
savo noru pasitraukė septyni Užsienio rei
kalų ministerijos darbuotojai - Užsienio 
reikalų ministerijos Konsulinio departa
mento direktorius Gediminas Šiaudvytis, 
generalinis konsulas Sankt Peterburge 
Gintaras Rokaitis ir vicekonsulas Darius 
Ryliškis. ambasados Baltarusijoje patarėjas 
Linas Valentukevičius ir tos ambasados 
antrasis sekretorius Ričardas Ramoška, an
trasis ambasados Rusijoje patarėjas Se
mionas Dačenka ir konsulu Sovetske dirbęs 
Saulius Turskis.

Pirmieji penki minėti buvę diplomatai 
yra kreipęsi į Vilniaus apygardos adminis
tracinį teismą siekdami įrodyti, kad jų iš 
pareigų atsistatydinimo pareiškimai buvo 
parašyti Užsienio reikalų ministro (URM) 
A. Valionio spaudimo ir psichologinio 
smurto rezultatu, ir prašydami panaikinti 
A. Valionio įsakymą dėl jų atleidimo iš 
darbo “savo noru”. Likus tik kelioms die
noms iki bylos nagrinėjimo teisme, keturi 
iš buvusiųjų diplomatų (išskyrus D. Ryliškį) 
staiga panoro, kad Vilniaus apygardos ad- 
mininstracinis teismas (VAAT) sustabdytų 
bylą dėl grąžinimo į darbą, ir kreiptųsi į 
Konstitucinį teismą išaiškinti, ar Valstybės 
paslapčių įstatymas atitinka Konstitucijai. 
Kadangi Konstitucinis teismas turi darbo 
trims metams į priekį ir pirmumo eile nagri
nėja tiktai Seimo prašymus, buvusieji diplo-

Per penkis mėnesius -10 000 kilometrų
Beveik prieš 5 mėnesius - gegužės 9 

dieną - iš Vilniaus aplink Europą išbėgęs 
60 metų kretingiškis Petras Silkinas jau 
įveikė 10 000 kilometrų ribą. Bėgdamas per 
Europos šalis P. Silkinas spalio 5 dieną jau 
buvo sukoręs beveik 10 300 kilometrų.

Bėgimo „Per Europą už Lietuvą" prog
ramoje buvo numatyta, kad įmonės „Klai
pėdos regiono keliai“ tiltų priežiūros keli
ninkas nubėgs apie 16 000 kilometrų, ap
lankys 25 Europos šalių sostines ir Pasaulio 
sveikinimosi dieną finišuos Romoje. Bet 
dabar jau aišku, jog kretingiškio numatytas 
maršrutas kiek sutrumpės ir bėgimas bus 
baigtas anksčiau.

Vasarą Vakarų Europoje tvyroję karščiai 
pakeitė kretingiškio P. Silkino maršrutą, 
finišo vietą bei laiką. Nutarta, kad Lietuvos 
sportininko bėgimas baigsis ne lapkričio 21- 
ąją Romoje, kaip buvo sumanyta, bet lap
kričio 10-14 dienomis Portugalijos sostinėje 
Lisabonoje.

Pagal anksčiau sudarytą maršrutą į 
Prancūziją. Ispaniją ir Portugaliją Lietuvos 
sportininkas turėjo atbėgti vidurvasarį, kai 
šias valstybes alino neregėti karščiai. Tuo 
metu P. Silkinas ir jam talkinanti komanda 
aplankė Vidurio Europos šalis, kurios buvo 
numatytos bėgimo pabaigoje. Praėjusį 
savaitgalį P.Silkinas jau buvo pakeliui iš 
Turkijos sostinės Stambulo į Graikiją. 
Bėgikas džiaugėsi, kad iki šiol išvengė 
traumų ir yra geros sportinės formos. Su
darant bėgimo grafiką buvo numatyta, kad

Gyventojų vėl sumažėjo
(ELTA). Statistikai fiksuoja besitęsian

čią Lietuvos gyventojų tendenciją - per 
septynis šių metų mėnesius Lietuvos gy
ventojų skaičius sumažėjo dar 9 200.

Išankstiniais duomenimis, rugpjūčio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3.453 mln. 
žmonių.

Sausio - liepos mėnesiais gimė 18 020 
kūdikių, arba 191 daugiau nei per tą patį 
praėjusių metų laikotarpį.

matai teismo sprendimo lauktų ilgesnį laiką. 
Spėjama, kad jų pagrindinis tikslas yra tik 
vilkinti laiką. Nors VAAT patenkino kai ku
riuos skundo reiškėjų prašymus, pvz. iš URM 
išreikalauti papildomų dokumentų, telefono 
pokalbių įrašų ir į teismo posėdžius kviesti 
keletą naujų liudytojų, prašymai kreiptis į 
Konstitucinį teismą dėl Vilstvbes ir tarnybos 
paslapčių įstatymo išaiškinimo, pagal kurį 
Valstybės paslapčių apsaugos koordinavimo 
komisijos sprendimai yra galutiniai, buvo 
atmesti. Buvusių diplomatų originalaus 
prašymo nagrinėjimas teismo buvo atidėtas.

Pažeista Konstitucija
Lietuvos konstitucinis teismas išaiški

no, kad turto perdavime profsąjungoms 
Valstybė pažeidžia Konstituciją. Teismas 
teigė, kad įstatymų leidėjai galėjo duoti 
besikuriančioms ar naujai įkurtoms profe
sinėms sąjungoms tik jų veiklai būtinus 
administracinius pastatus, bet ne koncertų 
ar sporto sales, sanatorijas, gydyklas ar 
poilsio namus, nes šie turtai yra sukurti vi
sų Lietuvos gyventojų pastangomis. Teis
mo sprendimu, valdžios antikonstitucinis 
nutarimas perduoti milžinišką turtą profsą
jungoms, jų narius iškėlė aukščiau už kitus 
šalies piliečius. Negabiai administruotas, 
profsąjungoms patikėtas turtas prarado 
didelę dalį turėtos vertės.

Konstitucinis teismas nustatė, kad pa
grindiniam šalies įstatymui prieštarauja net 
33 Seimo priimti nutarimai ar įstatymų 
straipsniai, jų dalys arba atskiros nuostatos 
reglamentavusios sovietinių profesinių są
jungų turto perdavimą.

Įdomu, kad šis Konstitucinio teismo 
sprendimas buvo pasiektas tik vienam pi

Nuotraukoje - Petras Silkinas.

P.Silkinas per savaitę šešias dienas bėgs po 
60 kilometrų, o septintąją ilsėsis. Bet azar
tiškai nusiteikęs sportininkas dabar kasdien 
nubėga po 70 kilometrų, atsisakydamas 
poilsio.

Bėgiko ir jį lydinčių dviejų talkininkų 
poreikiams kiekvieną mėnesį pervedama po 
3-4 000 litų. Šių pinigų komandai pakanka 
maistui ir bėgiką lydinčiam mikroautobusui 
išlaikyti. Prieš startą buvo apskaičiuota, jog 
P. Silkino bėgimo aplink Europą programos 
sąmata sieks 388 000 litų.

Alvydas Ziabkus (“L.r.”)

Mirusių skaičius padidėjo - nuo 23 900 
pernai iki 24 300 šiemet sausio - liepos 
mėnesiais.

Per septynis šių metų mėnesius susi
tuokė 227 poromis daugiau - 8 500. Išsi
tuokė 70 porų mažiau - 5 700. Sausio - lie
pos mėnesiais į užsienį išvyko 5 600 žmo
nių, kai pernai per tą patį laikotarpį - 3 800. 
Atvyko 2 700 žmonių, arba 345 mažiau nei 
per praėjusių metų sausį - liepą. □ 

liečiui protestavus prieš absurdiškus val
džios pasiteisinimus, jog "neįmanoma jam 
grąžinti nacionalizuoto pastato, nes jis per
duotas laisvos Lietuvos profsąjungoms”. 
Vyriausybės laikysena profsąjungų turto 
klausimu nejaudino nė vienos politinės gru
puotės. “Lietuvos rytas” suriša šią Vyriau
sybių laikyseną su žemėtvarkininkų skly
pų grobstymu, kaip įstatymų leidėjų klaidų 
pasekmės pavyzdį. Valdžios pavyzdžiu jie 
veltui pasisavino milijonais litų vertinamą 
nuosavybę.

Korupcija didėja
Organizacijos “Transparency Interna

tional” atliktų tyrimų išvados rodo, kad 
pirmą kartą per ketverius metus, praėjusiais 
metais korupcijos lygis Lietuvoje pablogėjo.

Iš 133 tyrimuose dalyvavusių valstybių 
Lietuva užima 41 vietą. Iš kaimyninių Rytų 
ir Vidinio Europos valstybių už Lietuvą 
mažiau korumpuotos yra Slovėnija (29 
vieta), Estija (38) ir Vengrija (40).

Specialistų vertinimu, pagrindinė Lie
tuvos korupcijos problema yra kyšininka
vimas ir valdžios pareigūnų papirkinėjimas. 
Jų atlikta apklausa rodo, kad Lietuvos gy
ventojai kyšius davė siekdami išspręsti 
teritorijų planavimo, pastatų priežiūros ir 
registravimo, muitinės formalumų, nuosa
vybės teisių atkūrimo, priėmimo į darbą, 
licencijų ir pažymų išdavimo klausimus. 
Tyrimai rodo, kad trys ketvirčiai gyventojų 
galvoja, kad kyšiai padeda spręsti proble
mas, trečdalis yra pasiruošę dalyvauti kyši
ninkavime.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Žaliuok, Gyvybės medi!

Vienas pirmųjų Lietuvių Dienų Ruošos 
Komiteto rūpesčių būna šias Dienas 
simbolizuojančio ženklo - emblemos su
kūrimas. Toks buvo ir XXIII Australijos 
Lietuvių Dienų Ruošos Komiteto pirmasis 
žingsnis - šių LD ženklo eskizas buvo 
pateiktas vertinimui jau pirmajame Ruošos 
Komiteto posėdyje. Idėją šiam ženklui 
padiktavo piešinys, kuris puošė senovinę 
kraičio skrynią, vienos etnografinės eks
pedicijos metu rastą Šilutės rajone, Užlau- 
kio kaime. (Šios skrynios piešinį galima rasti 
Alfonso Keturkos knygoje “Spalva lietuvių 
liaudies baldų puošyboje”.)

Ženklo centre - augalas su žiedais, 
pumpurais ir paukščiais. Kuo gi šis auga
las ypatingas, kad skyrėme jam tokią gar
bingą vietą? Tokį augalą, apsuptą žiedais, 
pumpurais, paukščiais, žalčiais, saulėmis, 
žvaigždėmis, išraižytą ar nutapytą, mato
me ant daugybės senovinių buities daik
tų: kraičio skrynių, kuparų, indaujų, 
rankšluostinių, prieverpsčių. Šis augalas - 
tai Gyvybės (Pasaulio) medžio, sukau
pusio savyje visokios gyvybės pradžią ir 
nesibaigiamumą, atvaizdas. Gyvybės medis 
yra svarbus mūsų protėvių tikėjimo ženk
las ir įvaizdis, paaiškinantis pasaulio są
rangą. Gyvybės medis - tai ir tradiciniai lie
tuviškieji koplytstulpiai, stogastulpiai, 
vilnietiškos verbos. Antkapinio paminklo - 
krikšto pavidalu Gyvybės medis buvo

Pavasario šventė Sodyboje
Kaip ir kasmet, Sydnėjaus Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos Draugija pa
vasarį suruošia metinį subuvimą visiems 
mums jau gerai pažįstamoje SODYBOJE. 
Buvo laikai, kada šie pavasariški atlaidai 
buvo skelbiami kaip metinė iešminė, kai 
lauke, nepaisant audrų ar lietaus, buvo 
kepamos dešrelės ir mėsa. Sodyboje pa
stačius naują, erdvią Seklyčią, šis metinis 
subuvimas nusikėlė po stogu ir dabar jau 
yra pavirtęs į “Kugelinę”. Sodybos gyven

“Kugelinė” Lietuvių Sodyboje Engadine. Svečiai vaišinasi Sodybos seklyčioje.
Nuotrauka Vytauto Vaitkaus.

statomas ant mirusiojo kapo, tikint, kad juo 
vėlei bus lengviau kopti į dausas.

Gyvybės medžio archajinių fragmentų 
yra išlikę seniausiuose lietuvių tautosakos 
tekstuose - užkalbėjimuose. Apie Paringį 
(Ignalinos raj.), užkalbant nuo gyvatės 
įkandimo, buvo sakoma: “Un marių, un 
okijano stovi akmuo, un to akmenio stovi 
užuolas, un to užuolo dzvylika kirmėlių. 
Sudzyk, tavo sūnus sugriešijo, užmuš tavi 
žaibu ir griausmu ir tavo kūnų išnešios 
smėlis po čystų laukų

Gyvybės medžio vaizdiniai sutinkami ir 
dainuojamoje tautosakoje. Rugiapjūtės 
pabaigtuvių dainose Gyvybės medžiu 
vaizduojamas Jievaras - paliktas nenu
pjautų rugių kuokštas, iš kurio supindavo 
kasą, o išlcasos varpų nupindavo vainiką. 
“Salia kelio Jievaras stovėjo, / Slaunasai 
žolyne, rugeli. / Iš pašaknų skambantys 
kankleliai, /Slaunasai žolyne, rugeli. /Per 
vidurį dūzgiančios bitelės, / Slaunasai 
žolyne, rugeli. / Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, 
/Slaunasai žolyne, rugeli”. - taip dainuo
jama vienoje rugiapjūtės dainoje. Čia Jie
varas yra ne kas kita, kaip Gyvybės medis, 
simbolizuojantis visokios gyvybės, šiuo 
atveju dygimo bei augimo, nesibaigiamu
mą. Neatsitiktinai XXIII Australijos Lie
tuvių Dienų Atidarymo programoje pa
matysite rugiapjūtės pabaigtuvių frag
mentus ir išgirsite dainą apie Jievarą.

Australijos Lietuvių Dienos, pastoviai 
rengiamos jau nuo 1958 metų, argi nėra tas 
Gyvybės medis, palaikantis mūsų tautinės 
kultūros tęstinumą ir gyvastingumą? 
Šaknimis siekiantis Tėvynę Lietuvą, o 
vaisius brandinantis čia. Australijoje?

Nuo mūsų visų priklauso, kokie vaisiai 
derės ant mūsų Gyvybės medžio - aukso 
obuoliai ar apvytosios bulvės. Tad saugo
kime ir puoselėkime jį, neleiskime jam 
nudžiūti.

Lilija Kozlovskienė
XXIH ALD Ruošos Komiteto pirmininkė

tojai prisiima didžiulį uždavinį - kiekvie
nas iškepti po kugelį. Jei nemoki, kvieskis 
į talką kaimynę! O kad bulves nemokėtų 
nuskusti, tai jau joks lietuvis negalėtų 
prisipažinti - nesvarbu kaip jo žmona būtų 
jį išpaikinusi.

Taigi, šiemet vėl įvyko tas didysis 
visuotinas įvairiais žinomais, o kartais ir 
slaptais, niekam nepasakomais receptais 
kugelių kepimas. Kiekvienas vis kitokio 
skonio, kitokios išvaizdos. Girdėjosi nuo-

Video ir nuotraukų popietė Geelonge
Rugpjūčio 31 dieną, sekmadienį, ALB 

Geelongo Apylinkės Valdyba suruošė vi
deojuostų ir nuotraukų popietę. Diena bu
vo šaltoka ir lietinga, bet Lietuvių Namų 
svetainėje buvo šilta ir jauku. Susirinko 
virš trisdešimt tautiečių. Su malonumu 
žiūrėjome video juostas apie lito istoriją, 
turistinę apžvalgą apie Lietuvą anglų kal
boje ir “Dainų šventę 2003” Lietuvoje.

Visiems susirinkusiems programa labai 
patiko. Tai parodė žiūrovų ištvermė, nes 
buvo paskelbta, kad programa užtruks tris

Ačiū, Petrai!

Australian Red Cross ieško:
Pažįstančius ar ką nors žinančius apie lietuvį, pavarde BALNIS / BELNES / 

BELENES Petras / Peter, gimusį 1928 metais Šakiuose (Lietuva), prašome pranešti 
adresu: Paul Kabaila, P.O. Box 128. North Melbourne, Victoria 3051.

Taip pat yra ieškomas lietuvių Z latvių kilmės ZERMAITIS Adolfas / Adolins, gimęs 
1905 m. gegužės 13 dieną Rygoje. Ką nors žinančius apie šį asmenį prašome paskam
binti telefonu: (02) 9229 4143.

monių. kad gal reikėtų padaryti kugelių 
ragavimo šventę - visus išbandyti ir ska
niausią kugelį iškepusią šeimininkę vaini
kuoti kaip Kugelio karalienę. Bet vėlgi yra 
pavojus, kad nevainikuotos gali užsigauti 
ir sekančiais metais gali griežtai atsisakyti 
bet kokį kugelį kepti.

Taigi, lieka tik pasidžiaugti, kad visi 
Sodybos gyventojai aktyviai dalyvavo, vis 
nešė vieną kugelį po kito iš savo butų. 
Ne tik visiems jų užteko, o dar ir liko. O jei 
kas kugelio nenorėjo, tai gavo labai skanių 
kotletų, pagamintų irgi sodybiečių. Mūsų 
sodybiečiai tikrai puikiai viską suruošė: 
moterys maistu rūpinosi-dalino, o vyrai 
karštus kugelius ant pečių nešiojo. Veikė 
turtinga loterija, gėrimų baras, kvepėjo gera 
kava ir akį traukė visokie pyragėliai. Ne
nuostabu, kad buvo pasiūlymų kas mėnesį 
tokią puotą suruošti!

G.Pranauskienė - 
Master of Arts

Šių metų birželio mėnesį Geelonge 
esantis Deakin Universitetas Gražinai Pra- 
nauskienei suteikė laipsnį Master of Arts 
užjos darbą “National and Cultural Identity 
in Diaspora: A Study of Australian-Lithu- 
anians”.

Šiame darbe autorė nagrinėja trijų 
lietuvių emigrantų kartų pasaulėžiūras ir jų 
tarpusavio santykius. Pirmoji karta - “poli
tinių pabėgėlių” karta, kraštą palikusi karo 
metu. Antroji - šių pabėgėlių vaikai, jau 
gimę Vokietijoje arba Australijoje (daugu
ma). Trečioji ateivių banga - tai naujieji 
emigrantai, atvykę į Australiją jau iš nepri
klausomos Lietuvos, pirmųjų vadinami 
“ekonominiais emigrantais”. MP inf.

valandas, bet užsitęsė šešias.
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pir

mininkas Stasys Šutas iš Lietuvos parsive
žė daug nuotraukų, spaudos ir žemėlapių. 
Visiems buvo įdomu pasižiūrėti. Žiūrovai 
galėjo pasivaišinti kavute ir pyragėliais.

Apylinkės Valdyba dėkoja Danai Lyni- 
kienei už video juostą “Iš Lito Istorijos- 
Banknotai,” Aldonai Scano už “Dainų 
šventę 2003” ir Stasiui Šutui už “Touring 
Lithuania” juostų paskolinimą.

K. Starinskas

Petro darbo “Mūsų Pastogės” skaitytojai 
lyg ir nepastebi - jie reguliariai gauna Aus
tralijos lietuvių savaitraštį. Bet kartais kaip 
tik sydnėjiškio Petro Viržinto (žiūr. nuotr. 
kairėje) dėka jis nesustoja. Sugedus Redak
cijos kompiuteriui, Petro ilgai prašyti ne
tenka - jis tuoj pat atskuba į pagalbą, 
profesionaliai lyg daktaras pacientą apžiū
ri kompiuterį ir nustato diagnozę. Dažniau
siai pats viską sutvarko, bet kartais, kai 
reikia pakeisti vieną kitą detalę, prireikia 
ir mechaniko pagalbos. Taip atsitiko ir 
praėjusią savaitę - Petras vėl “išgelbėjo” 
“Mūsų Pastogę” ir ji išėjo laiku.

Širdingai dėkojame Petrui Viržintui už 
nuolatinę pagalbą ir paramą “M.P.”

“M.P.” Redakcija

O kodėl mūsų sodybiečiams sveikatos 
ir energijos netrūksta, paaiškėja apvaikš
čiojus taip nuostabiai gražiai prižiūrimus 
sodelius. įvairiausiom spalvom žy dinčius 
darželius. Tokioje gražioje, sveikoje aplin
koje gyvenant, nėra laiko ir negaluoti.

Gražus oras ir skelbimas “Mūsų Pas
togėje” pritraukė į Lietuvių Sodybą En
gadine daug svečių. Jiems tai buvo gera 
proga aplankyti senus draugus ar su seniai 
matytais bičiuliais prie vaišių stalo pasė
dėti. Net iš Wolongongo sulaukėme Rūtos 
Mataitienės su vyru - ir dar su didžiuliu 
tortu, kuris irgi buvo paleistas į loteriją.

Svečiams besiskirstant ir lietus apsi
lankė. bet visi jau buvo spėję pavasario 
žiedais pasipuošusią Sodybą apžiūrėti ir 
pažadėti kitais metais irgi Kugelinėje 
dalyvauti. D. S.
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Lietuva iš arti______________
Rinkti senienas - vėl madinga

Rūta Kanopkaitė, Vilnius

Vakarų pasaulyje 50 metų senumo 
daiktas laikomas antikvariniu. Civilizacija, 
mokslo ir technikos revoliucija kai kurias 
turtingas Europos valstybes švariai "išvalė” 
nuo senų rakandų, kažkada tarnavusių 
buityje, puošusių namus. Lietuvą, kurioje 
dar galima rasti autentiškų etnografinių 
senienų, dabar užplūdo nauja jų rinkimo 
mada, nusižiūrėta iš Vakarų. Restoranuose, 
liaudiškose smuklėse, užmiesčio sodybose 
interjero ir aplinkos akcentais tampa senos 
geldos, skrynios, vežėčios, namų apyvokos 
daiktai. Mūsų muziejininkai sakosi pajutę 
privačių supirkėjų konkurenciją nuo pat 
pirmųjų atkurtosios nepriklausomybės 
metų.

“Užsienyje emaliuoti virduliai, kuriais 
dar daug kas naudojasi Lietuvoje, jau sto
vi antikvariatų lentynose. Palėpėse besi
mėtantys apiplyšę lagaminai metaliniais 
kampais, stalininių laikų radijo aparatai, 
pirmieji ZIL šaldytuvai ir pas mus po kurio 
laiko susilauks antikvarų dėmesio. Dabar 
labai populiarūs seni liaudiški rakandai 
ir miestietiški tarpukario buities atribu
tai, tačiau jau ateina ir pokarinio pavel
do paklausa ”, - prognozuoja Etninės kul
tūros globos tarybos dailininkas Valenti
nas Jazerskas.

Tą patvirtina ir dailininkas Vidas Va
lentas: “Didelę paklausą turi visokie kai
miški mediniai daiktai puskubiliai, iš 
vieno medžio gabalo išskobti loviai mėsai 
sūdyti, sviestamušės, verpimo rateliai”. - 
vardija dailininkas. Jo teigimu, už sviesta- 
mušę mokama 30 dolerių, už seną ratelį, 
kurių aptinkama vis mažiau. - 60-100 
dolerių. Ypač noriai perka amerikiečiai.

“Kokias senienas tarptautiniuose 
interneto aukcionuose internete siūlo 
lietuviai, galima sužinoti adresu 
www.ebay.com ”. - pataria Vidas Valen
tas. pats besidomintis kolekcionavimu.

Po 1990-ųjų kurį laiką, kol nebuvo 

priimti atitinkami įstaty mai, į užsienį bu
vo galima lengvai išvežti ir labai vertingus 
senovinius daiktus bei kūrinius. “Tada 
didžiausią paklausą Vakaruose turėjo 
ikonos ir senoji lietuvių medinė skulptūra. 
Prieš kokius penketą metų prasidėjo gel
dų, kubilų ir kitų panašių daiktų medžiok
lė“, - sako M.K.Čiurlionio dailės muzie
jaus specialistė Janina Savickienė.

Daiktų kainos priklauso nuo to. kiek jų 
tebėra išlikę, nuo meninės vertės, nuo 
sugebėjimo rasti pinigingą pirkėją. “Tik
ras senoviškas medines klumpes prieš ke
letą metų pirkau už 20 litų. Sviestamušė 
kainavo 30 litų. Aukštaitiško “kuparo "kai
na, priklausomai nuo būklės, svyruoja nuo 
50 iki 500 ir daugiau litų. Geldos kainuoja 
nuo 50 iki kelių šimtų litų. Muziejai to
kiems daiktams pirkti dabar neturi lėšų, 
be to, jie buvo įpratę panašius eksponatus 
gauti dovanų, nemažai turi jų saugyklose. 
Senienų kaina ir paklausa tiesiogiai susi
jusi su jų kiekiu ir meniškumu. Antai me
dinių rūpintojėlių ir šventųjų jau neliko: jie 
buvo išrankioti arba, tiesiai sakant, išvogti 
iš koplytstulpių dar 1965-1967 metais, kai 
kilo pirmoji senienų mados banga. 
Žmonėse jau nėra ir liaudiškos grafikos, 
senovinių šventų paveikslų. Beveik neliko 
senosios liaudies keramikos, bet, laimei, 
daug  jos spėjo supirkti muziejai. Drožinėtų 
verpsčių, naudotų dar iki atsirandant 
rateliui, kaina gali siekti tūkstančius litų, 
nes jos jau retos, nugyvenusios apie du 
šimtus metų", - pastebi Valentinas 
Jazerskas.

Pati brangiausia šiuo metu - senoji 
liaudies grafika, teigia Janina Savickienė. 
Ji sako neseniai viename Kauno anti
kvariate mačiusi šv. Eleną vaizduojantį XIX 
amžiaus paveikslą. įkainotą 22 000 litų. 
Muziejininkė prisipažįsta išsyk atspėjusi, 
kad jį atnešė parduoti vienas dailininkas, 
sukaupęs didelę tokios grafikos kolekciją. 
Nežinomų "kasyklų”, kur atsirastų tokių 
retenybių, jau nėra.

V.Jazerskas sako, kad daugiausiai 
buitinių senienų išlikę Aukštaitijoje. Gal ir 
dėl to. kad ten daug paežerėse įsikūrusių 
sodybų, kurių taip lengvai kaip lygumose 
nenušlavė vienkiemių naikinimo, melio
racijos banga: “Mano žiniomis, į Vilniaus 
antikvariatus vežami būtent Aukštaiti
joje surinkti, supirkti daiktai. Ten ir jų 
pasiūla, ir paklausa didesnė. Sakyčiau, 
kad liaudiškos “Ritos smuklės" atsiradi
mas sostinėje buvo šios senienų renesan
so bangos postūmis. Be to, restoranų sa
vininkai galėjo mokėti daugiau nei kiti 
supirkėjai

Kaune liaudiško stiliaus interjerai ir 
aplinka irgi kuriami kavinėse, smuklėse, 
restoranuose - “Tėvynėje”, “Žaliame rate”, 
“Bernelių užeigoje”, “Bajorkiemyje”. “Se
nienos, panaudotos restoranuose, bent 
jau matomos žmonėms. Gi muziejai viską 
krauna į savo saugyklas ir retai kada 
ištraukia parodyti”, - sako V.Jazerskas. 
Tačiau, pasak jo, senam daiktui pas mus dar

trūksta pagarbos, protingo jo panaudoji
mo. Žemių pripilta ir gėlių prisodinta gelda 
greitai supus. Lauke stovinčios brikelės ir
gi ilgai neatlaikys lietuviškų orų. Ant jų 
galėtų būti metrikos, nurodančios, iš kur 
jos atvežtos, kokio senumo, kam priklausė: 
“Toks įvardijimas būtų ir papildomas 
masalas lankytojui, ir vertingos infor
macijos užfiksavimas”, - sako dailininkas.

Kas turi senovinių daiktų, žino kiek 
būna rūpesčio, norint juos sutaisyti, at
naujinti. Senienų restauravimo verslo Lie
tuvoje, deja, dar nėra, apgailestauja V.Ja- 
zerskas: “Dirba tik pavieniai meistrai, apie 
kuriuos išsiklausinėji, sužinai iš pažįsta
mų. Tarkim, žinau, kad Ukmergėje yra 
firma, kuri pagal skandinavų užsakymus 
daro senoviškus ištapytus baldus, tačiau 
nesu girdėjęs, kad kokia įmonė užsiimtų 
restauravimu. Matyt, dar nėra pakanka
mai nuolatinės klientūros, kuri paska
tintų tokio verslo atsiradimą”.

□

Įteikta dr. G. Kazokienės 
Vaizduojamojo meno fondo 

premija
Šių metų rugsėjo 8 dieną Lietuvos 

Dailininkų sąjungoje buvo susirinkusi dr. 
Genovaitės Kazokienės Vaizduojamojo 
meno fondo konkurso taryba, į kurią buvo 
pakviesti: Lietuvos dailininkų sąjungos 
pirmininkas Vaclovas Krūtinis, Lietuvos 
Dailės Muziejaus direktorius Romualdas 
Budrys, menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, 
kultūrininkė - Vilniaus Mokytojų Namų 
direktorė Zita Zepnickienė ir menotyrinin
kė Danutė Zovienė.

Premiją ir diplomą už dviejų matavimų 
kūrinius komisija nutarė skirti grafikei 
Gražinai Didelytei už kūrinius iš cik-lo 
“Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir 
dabarties” ir kūrinius “Slaptakeliai I - IV”, 
“Slaptavietės I - IV”, “Slaptaknygės I - IV”.

Nuotraukoje kairėje - vienas iš Gražinos 
Didelytės darbų.

Vilniuje statoma gigantiška arena Kaune - derliaus pabaigtuvių šventė
Vilnius, rugsėjo 23 d. (ELTA). Šią sa

vaitę Vilniaus pramogų parke, ties Ozo. 
Kalvarijų ir Geležinio Vilko gatvėmis, 
pradedama statyti universali pramogų ir 
sporto arena, kurioje siūloma 2007 m. ru
denį surengti 35-ojo Europos krepšinio čem
pionato finalines rungty nes.

Pasak žinovų. Vilniuje įgyvendinamas 
arenos projektas yra vienas pačių pažan
giausių tokios rūšies objektų Baltijos ša
lyse. turėsiantis įtakos pramogų ir sporto 
veiklai visame Baltijos regione.

Vilniaus universalią areną sudarys pa
grindinė arena su treniruočių kompleksu, 
šeimos pramogų centras ir vandens pra
mogų parkas.

Pagrindinę areną planuojama pastatyti 
ir įrengti iki 2004 metų spalio. Tai bus 
modemus penkių lygių. 20 000 kvadratinių 
metrų ploto ir apie 200 000 kubinių metrų 
tūrio statinys.

Arena bus statoma ant polinių pamatų, 
į gruntą (leidžiant 20-25 metrų ilgio polius. 
Šalia arenos pastato bus palikta vietos ir 
treniruočių kompleksui. Šiuo metu staty
bos vietoje tiriamas gruntas, plečiamos ir 
modernizuojamos artimiausių gatvių san
kryžos. įrengiami įvažiavimai į Vilniaus 
pramogų parką iš aplinkinių gatvių bei 
automobilių saugojimo aikštelės. Inves
ticijos į universalios arenos statybas, ne
skaičiuojant kelių infrastruktūros ir komu
nikacijų įrengimo, viršys 65 mln. litų.
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Naujoje arenoje numatoma rengti įvairių 
sporto šakų - krepšinio, kovų menų, moto- 
kroso. sportinių ir pramoginių šokių, leng
vosios atletikos, žirginio sporto ir kt. varžy
bas. taip pat koncertus, miuziklų pastaty
mus. cirko pasirody mus, festivalius ir kitus 
mažesnės apimties kultūrinius, taip pat 
verslo renginius. Išviso numatoma apie 100 
renginių per metus, pirmaisiais metais sulau
kiant iki pusės milijono lankytojų srauto, 
vėliau - apie 400 000 lankytojų per metus.

Pagrindinėje salėje tilps iki 12 000 žiū
rovų, per krepšinio varžybas - 10 000. Salės 
viduryje numatoma įrengti specialų vaizdo 
kubą su didžiuliais ekranais, kuris užtik
rintų puikų matomumą iš įvairių salės vietų. 
Arenoje planuojama įrengti 42 VIP ložes 
svarbiems svečiams, viršutiniame aukšte - 
restoranus, iš kur bus galima stebėti ren
ginius.

2005 m. pradžioje tikimasi baigti statyti 
vandens pramogų parką, o tų pačių metų 
pabaigoje - šeimos pramogų centrą su 
ekstremalaus sporto erdvėmis

Vilniaus meras Artūras Zuokas sako 
siūlysiąs, kad 2007 m. Europos krepšinio 
čempionato atkrentamosios varžybos vyktų 
Vilniuje. Kaune. Rygoje ir Taline, o fina
linės rungtynės - Vilniaus universalioje 
arenoje. Latvijos sostinė iki 2006 m. taip 
pat rengiasi turėti naują sporto areną, tad 
tikimasi darniai koordinuoti sporto ir pra
mogų renginius arenų grandinėje Osle, 
Stokholme. Helsinkyje, Rygoje ir Vilniuje.

Kaunas, spalio 8 d. (ELTA). LR Seimo 
sprendimu. Derliaus diena minima antrąjį 
spalio šeštadienį. Tą dieną į Kauną sugu
žėjo visų Lietuvos apskričių žemdirbiai, 
atstovaujanty s 53 rajonams ir savivaldy
bėms. Mugėje, kuri vyko Rotušės aikštė
je, Vilniaus gatvėje ir visoje Laisvės alė
joje, savo užaugintą ir pagamintą produk
ciją pristatė apie 5 000 žemdirbių ir kai
mo verslininkų. Šventė vadinosi “Rugio 
giesmė”.

Derliaus diena tarsi užbaigia pavasarį 
prasidėjusias įvairias šventes, muges, pa
rodas. Po žemės darbų rudenį ateina poil
sio ir ramybės metas laukiant šv.Kalėdų.

Antrą kartą rengiant šventę, jau galima 
pastebėti atsirandančias tradicijas: kaip ir 
pernai, kauniečius ir miesto svečius ste
bino apskričių “Rudens gėry bių” paradas, 

Nuotraukoje - mugės dalyviai Vilniaus gatvėje.

žemdirbių mugė, tradiciškai šventei jautį 
dovanojo Žemės ūkio rūmų pirmininkas 
Jonas Ramonas.

Šiemet šventė išsiplėtė geografiškai - 
šurmuliavo ne tik Laisvės alėja, bet ir Vil
niaus gatvė bei Rotušės aikštė. Scenose 
prie Muzikinio teatro ir “Merkurijaus” vy
ko koncertai, konkursai, žaidimai mugės 
dalyviams bei svečiams, visoje teritorijoje 
išsidėsčiusiuose apskričių kiemeliuose 
buvo pristatoma įvairiose Lietuvos vieto
vėse gaminama produkcija, kūryba, žmonių 
išmonė, tradicijos.

Netikėtumą surengė Šiaulių varnų klu
bas - šios apskrities kiemelyje buvo kepa
mos varnos, o duonos kepėjai iškepė pa
baigtuvių duonos kepalą. Pirmą kartą mu
gėje vyko jaunųjų ūkininkų ratelių sąjun
gos mugė, čia savo veiklą ir galimybes

pristatė jaunoji kaimo karta.
Kauno miesto savivaldybė 

sudarė suvažiavusiems žemdir
biams visas sąlygas, kad jie 
jaustųsi gerai: miesto automo
bilių stovėjimo aikštelės spalio 
tą dieną buvo nemokamos, pre
kiaujantiems mugės dalyviams 
nereikėjo mokėti mokesčių.

Šventiniame koncerte, ku
ris vyko Kauno sporto halėje, 
buvo pagerbta apie 150 žemės 
ūkiui, kaimo plėtrai nusipel
niusių žmonių, konkursų nu
galėtojai.
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Pasirodė Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos IV tomas

Nauji mokslo metai Vasario 16 Gimnazijoje

(ELTA). Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas išleido Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos ketvirtąjį tomą, apimantį 
žodžius “Chakasija - Diržių kapinynas”. 
Naująjį enciklopedijos tomąjau galima įsi
gyti Vilniaus ir Kauno knygynuose.

Kaip Eltai sakė Visuotinės lietuvių en
ciklopedijos vyriausiasis redaktorius An
tanas Račis, ketvirtas tomas kiek vėlavo ne 
dėl rengėjų kaltės, bet užsilaikė spaustu
vėje dėl vadovėlių spausdinimo prieš 
mokslo metus. Jau nusistovėjo tomų išlei
dimo periodiškumas: per metus po du tomus 
- vasarį ir vasaros pabaigoje.

Ketvirtasis tomas yra kiek didesnės 
apimties - 832 puslapių su priedais. Spaus
dinami dideli straipsniai apie valstybes - 
Čekiją, Čilę, Daniją, Didžiąją Britaniją ir 
kt. Tomo gale įdėtas bendras III ir IV tomų 
svetimvardžių adaptuotų lietuviškų formų 
priedas.

Visuotinė lietuvių enciklopedija - tai

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” EEENUMEKATĄ?

Ted Reilly:
Tęsinys,
pradžia MP Nr. 40

The following day, 
Saturday, I was taken
out by Kęstutis & 
Valerija to see Trakai, 

and it seems that there have been 
considerable efforts made to accommodate 
a growth in visitor numbers with new open 
air cafes and restaurants, some specializing 
in local Karaim dishes. The castle 
restorations are in harmony with the older 
parts, and parts of the outlying sections have 
quite correctly been left in their ruinous 
state. On a warm autumn afternoon, it was 
pleasant to stroll around the lakeside, and 
enjoy the company of friends.

Saturday evening I dined with the 
Butrimas family in their still-to-be restored 
house in Liepakalnis. From there, Adomas 
has only a 15 minute or so walk into town 
to his work at the Art Academy. Then, 
before tea, we climbed the hill behind, and 
had a tree-framed overview of the city.

But it was soon time to get ready for the 
next stage in my travels: so on Sunday, after 
the large breakfast Valerija had prepared, 
we set out for Druskininkai. This peaceful 
town is located about 90 minutes leisurely 
drive southwards of Vilnius, and as we 
passed through farmlands and forests, I 
wondered what lay ahead. We were met at 
the Maxima Supermarket by Aldona 
Ričkienė and her colleagues. An apartment 
had been found for me, and as Kęstutis 
wanted me to meet an old friend of his, we 
agreed to reconvene at 3:00 p.m.

The need for coffee was paramount in 
my mind, and we traipsed off to the 
Nostalgija restaurant, overlooking lake 
Druskoms. Kęstutis’ old friend is none other 
than Komelius Platelis, one of the country’s 
leading poets, and a former Minister of 
Education, while his wife, Zita Platelienė, 
teaches English at a nearby middle school. 
When wandering through Vilnius, I had 
bought a copy of Platelis’ translations of 
selected poems (into Lithuanian) by the 
great American poet, Ezra Pound, who, for 
all his faults, must be considered as seminal 
in the growth of the previous century’s new 
poetics. I had also bought a small volume 
of Tomas Venclova’s poems. So now I had 

pirmoji universali enciklopedija, parengta 
ir išleista atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę. 20 tomų enciklopedijoje, kurią tikimasi 
išleisti iki 2009 m, iš viso bus 115 000 straips
nių, 24 000 iliustracijų, 650 žemėlapių, 
pateikiama naujausių duomenų iš visų 
mokslo bei gyvenimo sričių ir jų istorijos, 
aprašomos pasaulio valstybės, žymiausios 
istorinės asmenybės ir amžininkai. Penk
tadalis enciklopedijos skiriama Lietuvai ir 
lituanistikai. Penktąjį enciklopedijos tomą, 
kuriame bus ir visų išėjusių penkių tomų 
papildomi straipsniai, dar galima užsipre
numeruoti iki gruodžio pradžios.

Pasak A. Račio, kitų metų Vilniaus kny
gų mugei Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas taip pat planuoja išleisti 
Mažosios Lietuvos, Muzikos, Žemės ūkio 
enciklopedijų antruosius tomus, o dar šį ru
denį turėtų pasirodyti labai vėluojantis 
keturtomės Technikos enciklopedijos an
trasis tomas.

įspūdžiai Lietuvoje 
something familiar to talk about apart from 
how nice the weather was, and it is, and 
was delighted to learn that Druskininkai 
would host a Poetry Festival on the weekend 
of 3 - 5 October. No matter what was to 
happen with the classes, I was now in 
familiar territory! We agreed to meet later 
in the week, and then we hurried off to find 
Aldona and my apartment.

Whatever the state of the external walls 
may be, reminiscent of the Victory 
Apartments in George Orwell’s “1984”, the 
owners have taken great pride in their 
apartment. Polished wooden floors 
glistened, fresh apples were gathered on a 
sideboard, an open window let in the still
warm afternoon breezes and a refrigerator 
begged to be stocked with goods from 
Maxima. That latter task was soon 
addressed and after farewells, I was able to 
sit and relax in front of the television, and 
drift into post-jetlag sleep. Monday would 
come soon enough.

In our early discussions, Dana had been 
at pains to emphasize that I would find 
limited resources at the school. I had stocked 
up at Bookery, in Melbourne’s Carlton, 
with teaching texts such as Raymond 
Murphy’s “Essential Grammar in Use” and 
subsequent volumes, and also Ann 
Barker’s two-volume pronunciation course 
for English. Out of these texts and other 
materials I had written up an outline for 
three levels of classes, and had myself ready 
to change and adapt as circumstances 
demanded. But how right she was - the 
cupboard is bare! If I had a $ 1000 of funding 
I could have brought two class sets from 
the Litterula bookshop in Vilnius with me 
- maybe next time. Getting materials 
transferred from computer diskette to 
multiple copies of handouts would prove to 
be a major problem, as the town’s only 
commercial copy ing centre had run out of 
ink. Fortunately, the local education and 
administration authorities were willing to 
provide backup. But any problems faded 
away given the enthusiasm of those 
attending classes. These are all adults, some 
workers in the sanatorium, some are 
doctors, teachers, technicians, and all see 
the need to acquire basic English skills or, 
in the case of one group, extend themselves.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

Mažoji lietuvių kalbos sala Europoje - 
Vasario 16-osios Gimnazija - rugsėjo 1-ąją 
dieną pradėjo naujuosius mokslo metus. 
9.30 vai. mokiniams, tėvams ir mokytojams 
susirinkus Gimnazijos vėliavos aikštėje, 
buvo pakeltos Lietuvos, Vokietijos ir Euro
pos Sąjungos vėliavos. Vėliau miestelio 
katalikų bažnyčioje vyko ekumeninės pa
maldos, kurias pravedė Gimnazijos kape
lionai ev. kun. R. Fuhr ir kat. kun. A Kel
melis. Maldos ir giesmės buvo skaitomos 
ir giedamos lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Šventinis mokslo metų atidarymas vyko 
mokyklos benrabučio salėje. Gimnazijos 
direktorius pasveikino senus ir naujus 
mokinius, mokytojus bei svečius. Šia proga 
jis pristatė naują direktoriaus pavaduotoją 
Ireną Grevienę, atvykusią iš Lietuvos. Ji 
pareigas perėmė iš Ronaldo Tesnau, kuris 
Gimnazijoje dirbo 20 metų. Jis ir išėjęs į 
pensiją, mielai sutiko toliau dėstyti vo
kiečių kalbą. Į pensiją taip pat išeina mo
kytojas ir bendrabučio auklėtojas Vilius 
Lemkis. kuris 25 metus dirbo Gimnazijoje. 
Jo pareigas perims sporto ir geografijos mo
kytojas Arūnas Tauras.

Direktorius ypač džiaugėsi, kad šiais 
metais Gimnazijoje mokysis 203 mokiniai. 
Norinčiųjų mokytis Vasario 16-osios Gim
nazijoje buvo ir daugiau, tačiau šiuo metu 
mokykla negali bendrabutyje apgyvendinti 
daugiau mokinių. Pernai Gimnazijoje mo
kėsi 186 mokiniai. Šiais metais naujai at
vyko 21 mokinys iš Lietuvos ir 22 mokiniai

Ū REDAKCIJOJ PAJTO___________
Padėkite sunkiai sergančiai mergaitei
Į Jus kreipiasi dviejų 

metukų Rugilės Abrukaus- 
kaitės mama. Mūsų šeimos 
laimė baigėsi 2002 m. rug
pjūčio 26 dieną. Tą dieną 
sužinojome apie Rugilės 
ligą - vėžį, kitaip tariant 
trynio maišo naviką, kryž- 
mens srityje. Manau nerei
kia sakyti, kaip mes jautė
mės tai išgirdę. Neprisime
nu, kaip parėjau į palatą, ką 
pasakiau vyrui, besistengiančiam pralinks
minti dukrelę. Liūdesys, kančia, neviltis, 
kad niekuo negalime padėti savo vaikui yra 
ir šių dienų palydovas. Gydytojų progno
zės labai liūdnos. Vėžys - labai piktas, la
bai didelis, užpildęs visą mažąjį dubenį, 
peraugęs visas kraujagysles. Pirmasis ban
dymas operuoti baigėsi nesėkme. Rugilė 
labai nukraujavo. Nuolat kartojami gydyto
jų žodžiai “viskas Jūsų vaiko rankose” jau 
skambėjo, kaip varpo dūžiai. Tačiau labai 
pamažu, ištvėrusi įvairias komplikacijas 
dukrytė kėlėsi. Liūdna, bet nuo to laiko din
go ir jos akelių spindesys, šypsena, šėlsmas. 
Protingose akytėse nuolat įžvelgiu klausi
mą: "Mamyte, kada viskas pasibaigs”. Gra
žiai kalbanti dukrytė vis prašo: ’’Važiuojame 
namo”. Vien tik išgirdus žodžius tvarsto
masis. perrišimas, procedūrinis, vaistai vei
duką iškreipia skausmas. Šiuo metu antrai
siais namais tapo ligoninė. Visas viltis su

lietuviu kultūrinės veikios tęstinumas Austrijoje

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.
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iš Vokietijos. Gimnazijos direktorius pabrė
žė, kad lietuviai, gyvenantys Vokietijoje, 
nori, kad jų vaikai išmoktų arba toliau 
mokytųsi gimtąją kalbą. O tai, kad ir Vo
kietijos piliečiai labai noriai leidžia savo 
vaikus į mūsų Gimnaziją, tik rodo augantį 
mūsų Gimnazijos gerą vardą ir kompeten
ciją. Vaikai, atvykstantys tęsti mokslų mū
sų Gimnazijoje iš Lietuvos Respublikos 
mokyklų, ateityje tikrai taps politinių, eko
nominių ir kultūrinių ryšių puoselėtojais 
tarp Vokietijos ir Lietuvos. Tai itin svarbu 
mūsų mažos valstybės ateičiai Europos 
Sąjungoje.

Toliau direktorius priminė mokiniams, 
kad vasaros atostogos jau praėjo ir jie visi 
čia susirinko mokytis. Gimnazijoje reikia 
ne tik gerai ir stropiai mokytis, bet ir laiky
tis bendrabučio elgesio taisyklių. O lais
valaikio metu mokiniai galės lankyti gau
sybę užsiėmimų: choro, orkestro, šokių 
grupės, sporto užsiėmimai, skautų ir atei
tininkų grupės. Direktorius pasakė, kad 
dažniausiai tie mokiniai, kurie gerai moko
si, būna aktyvūs ir popamokinėje veikloje, 
todėl jis dar kartą palinkėjo visiems būti 
aktyviais ir gerais mokiniais. -

Kaip ir kiekvienais metais, Gimnazijos 
abiturientai pasveikino mūsų mažuosius 
penktokus, kurių šiais metais susirinko 16.

Vėliau mokiniai buvo supažindinti su 
mokytojais ir klasių auklėtojais. Po gražios 
šventės klasių auklėtojai su savo mokiniais 
bendravo klasėse. VI6G inf.

dėjome į chemoterapiją. 
Taip, ji sumažino naviką, 
tačiau atsirado dar didesnė 
problema - jis vis atauginė- 
ja arba nepavyksta išope
ruoti, nes po kiekvienos 
operacijos vis tiek lieka 
darinys. Jau padarytos trys 
operacijos, taikoma vis stip
resnė chemoterapija. Vilia
mės ketvirtąją operaciją 
atlikti ne Lietuvoje. Jau

susisiekėme su Heidelbergo vaikų klinika. 
Prof. dr. med. Andreas Kulozik sutinka 
mums padėti. Raminame save ir stengiamės 
kovoti, tiesiog iš “kailio” išsinerti, bet duoti 
dukrytei viską, kas šiuo metu geriausia. 
Meldžiamės ir stengiamės tikėti, kad mums 
pasiseks. Tačiau vieniems padėti dukrelei 
įveikti ligą mums jau nebepavyksta. Be galo 
Jūsų prašome padėti mums pasveikti. Šiuo 
metu mums labai reikalinga finansinė 
parama, kurios iš Jūsų ir tikimės.

Mūsų sąskaita:
AB bankas “Hansa-LTB”, Panevėžio 

skyrius, banko kodas: 73000, sąskaitos 
Nr.10000193574 (Dainoros Abrukauskas) 

Telefonai: 8-616-70504; 8-45-440714. 
Pridedame Rugilės nuotraukas, trumpą 

gydytojų parašytą anamnezę ir išrašą po 
chemoterapijos kurso.

Su viltimi
Edita Abrukauskienė
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Dantistų konferencija 
Sydnėjuje

Rugsėjo pabaigoje tris dienas Sydnėjuje 
vyko pasaulinė dantistų konferencija, 
kurioje dalyvavo didelis skaičius specialistų 
iš viso pasaulio. Lietuvai atstovavo medi
cinos mokslų daktaras doc. stomatologas ir 
burnos chirurgas Gintaras Juodžbalys. jo 
žmona stomatologė Egidija ir Kauno Medi
cinos akademijos Stomatologijos fakulteto 
doc. Vita Mačiulskienė. Tris dienas ištisai 
vyko paskaitos, diskusijos ir bendri posė
džiai. nagrinėjant ir iškeliant pasaulines 
dantų gydymo problemas. Paskaitą skaitė 
ir dr. G. Juodžbalys. Konferencijos pabai
goje buvo renkamas pasaulinis kūrybinis 
darbo komitetas į kurį, kaip vienas iš Euro
pos atstovų, buvo išrinktas ir dr. G. Juodž
balys. Tai labai gražus lietuvių stomatologų 
darbų pripažinimas. Sveikiname.

Nedaug laisvo laiko turėjo mūsų mieli 
svečiai. Australai buvo surengę kelias eks
kursijas po Sydnėjų. vežė į Mėlynuosius 
Kalnus, parodė gražiausius paplūdimius. 
Tačiau svečiai norėjo susitikti bei paben
drauti ir su vietiniais lietuviais. Tai ir buvo 
padaryta.

Vasarą viešėdamas Kaune susipažinau 
sudr. Gintaru. Jis aprodė savo labai moder
nią stomatologijos kliniką ir ten esantį 
puikų kosmetologijos saloną, esančius 
pačiame Kauno centre - Vytauto prospekte. 
Be dr. Gintaro, klinikoje dirba specialistai 
stomatologai, ortodontas. endodontologas. 
burnos chirurgas, anesteziologas ir burnos 
higieniste. Viskas atliekama moderniausiais 
metodais. Grožio salone dirba profesio-

kur - kaip?
nalios kosmetologės. Čia naudojamos aukš
tos kokybės prancūziškos ir vokiškos prie
monės. Visa tai pamatęs tikrai labai nuste
bau. Ir tai buvo Kaune. Susitarėm susitikti 
Sydnėjuje.

Radus laisvo nuo paskaitų konferen
cijoje laiko, svečius daugiausiai globojo 
Rita ir Gintaras Janulevičiai ir Dimitrijus 
Kraucevičius (Jumbo). Susitikom ir mes 
Lietuvių Klube, aprodėme viską, pavaiši
nome. kelionei davėme “Mūsų Pastogę”. 
Svečiai nustebo kai Darijos Meginienės 
Klubo restorane pasiūlėme skanių lietu
viškų patiekalų. Visai kaip Lietuvoje, - 
pasakė abi ponios (Egidija su Vita), o dr. 
Gintaras paklausė, kodėl parduodame tokį 
gražų Klubą. Turėsime mes dar gražesnį, - 
pasakėme.

Gaila, kad svečių viešnagė buvo trumpa, 
bet jie pažadėjo kitą kartą pabūti ilgiau 
gražioje ir vaišingoje kengūrų žemėje.

Laimi ir moterys
Daug kas Australijoje prisimena prieš 

penkerius metus Brisbanėje, o pernai Mel
bourne viešėjusias lietuves veteranes 
krepšininkes, kurios savo klasėje (45 metų 
ir vyresnių amžiaus grupėje) laimėjo aukso 
medalį pasaulio veteranų varžybose. Šiais 
metais tuo pačiu laiku, kai Lietuvos krepši
ninkai Švedijoje iškovojo Europos pirme
nybėse pirmą vietą ir tapo Europos čem
pionais. lietuvės veteranės krepšininkės, 
žaidusios “Kamanės” vardu Kišimi mieste 
(JAV) vykusiose Pasaulio veteranų pirme
nybėse toje pačioje klasėje, laimėjusios vi
sas šešias rungty nes ir finale nugalėjusios 
buvusias Rygos TTT krepšininkes rezul
tatu 63:45. vėl tapo pasaulio čempionėmis. 
Tai buvo trečioji lietuvaičių pergalė. Pirmą 
kartą 1999 metais laimėjo Urugvajuje. 2001 
metais Slovėnijoje ir 2002 metais Melbour
ne. 1998 metais Portlande (JAV) jos tapo

Svečiuose pas A. Laukaitį. Iš kairės: dr. G.Juodžbalys, jo žmona Egidija, doc. V. Ma
čiulskienė, R. Janulevičienė, D. Meginienė, D. Kraucevičius, G. Janulevičius.

žaidynių nugalėtojomis. Šiais metais 
Amerikoje pasaulio čempionate žaidė 89 
vyrų ir moterų komandos iš 23 šalių. Čia 
dalyvavo ir keturios Lietuvos vyrų krepši
nio komandos, tačiau jos į laimėtojų eiles 
nepapuolė. Moterų komandos kapitonė 
buvo garsioji buvusios Sov. Sąjungos ir 
Lietuvos “Kibirkšties” komandų žaidėja 
Zita Kuzminskienė. Jos sūnus Saulius da
bar žaidžia “Lietuvos ryto” komandoje. 
Komandoje, be kitų buvusių žinomų krepši
ninkių, gerai sužaidė ir A. Javlokienė. dabar 
žinomų krepšininkų brolių Artūro ir Ro
berto mama. Paskutinėse varžybose su lat
vėmis lietuvaitės buvo daug geriau fiziš
kai pasirengusios. Latvės nespėjo derintis 
rpie greito jų žaidimo ir pralaimėjo.

Buvusi premjerė protestuoja
Baltijos moterų krepšinio lygos prezi

dentė ir Lietuvos Seimo narė, buvusi prem
jerė Kazimiera Prunskienė viešai spaudoje 
ir kitose savo kalbose pasipiktino, kad 
“Lietuvai blizga tik vyrų laimėtas auksas, 
o moterų pergalės yra nuvertinamos ir 
ignoruojamos”. Ji piktai pasisako, kad 
skaičiuojant pergales prisimenami tik vyrų 
laimėjimai 1937-39 metais Europos krepši
nio pirmenybėse, kai moterų toks pats lai
mėjimas 1997 metais yra nuvertinamas ir 
ignoruojamas. Ji tai priskyrė “patriarchali
nėms” Lietuvos tradicijoms. Po šių pasi
sakymų Vvnausybeje bei Seime pasigirdo 
balsų, kad ateityje reikės daugiau dėmesio 
skirti ir Lietuvos sportininkėms.

Nauji lietuviški “perliukai”
Neseniai, savo labai populiariuose 

komentaruose iš Vilniaus, mūsų lietuviškoje
Nukelta į 7 psL

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13
Aldona netrukus suprato, kad tarp 

Weinzierliu ir Niedermeyerių meilės nebu
vo. Katryna Marelę vadino šmugelninke. o 
Marelei užsiminus apie seseris, tuoj išsprūs
davo;

- Tos skūpuolės. kietaširdės... Iš titnago 
ašaros neišspausi.

Aldonai užteko savų rūpesčių ir į kai
mynių nesantaiką nesigilino, bet iš pradžių, 
nenorėdama šeimininkių erzinti, vengdavo 
apie kaimynes užsiminti ir dažniau pasi
vaikščioti eidavo į priešingą pusę. Winzerio 
link. Dabar pavasarėjant ir Aldonai tapus 
nepriklausomai. Marelės namų nebereikėjo 
vengti. Ir vėl viena ar kita bavare išeidavo 
pakalbinti, pakviesti į vidų. Pašnekesy s mez
gėsi lengvai, namuose buvo linksma ir ma
lonu, nuolat sklido juokas. Linukas su Dai
nele, eidami pro šalį, skatino motiną stabtelti 
ir užsukti. Kas kartą juos pasitikdamos, 
šeimininkės triukšmingai sveikindavosi, 
vaikus kilnodavo į viršų, pagriebusios už 
ranky čių suko ratu ar kitaip linksmino. Čia 
jie jautėsi drąsiau ir kur kas geriau negu 
Katrynos ir Amelijos kambaryje.

Dažniau susitinkant, atsirado reikalų, 
naudingų viešniai ir šeimininkėms. Tik 
skrupulingai rūpinosi, kad vienos kitų ne
nuskriaustų ir nepakenktų draugystei.

Kartą Aldona užsiminė turinti cigarečių. 
Marelė tuoj pasiūlė jas iškeisti į maistą, nors 
nei ji, nei Annerlė nerūkė. Be to, ji pažinojo 
tokių ūkininkių, kurios net tokiais laikais 
neatsisakydavo parduoti atliekamo maisto 
už pinigus. Jei kuriame kieme buvo sker
džiamas veršis ar paršiukas, Marelė sugebė
davo gauti šviežienos. Ji pamokė Aldoną
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kaip ilgiau išlaikyti riebalų atsargas ir pa
mažu jai padėjo prisipildyti kelias molines 
puodynes taukų su spirgučiais . Už siuvinė
tą močiutės lovatiesę Marelė gavo gražią 
paltį rūkytos mėsos. Kai Aldona prasitarė, 
kad mokanti megzti. Marelė parūpino jai 
naminės vilnos ir užsakė numegzti kojinių, 
pirštinių, kepurių, šalikų. Už darbą atsily
gindavo produktais. Aldona didžiavosi ga
lėdama šį tą pati užsidirbti. Vakarai slink
davo su virbalais rankose. Kartą, norėdama 
pabaigti mezginį, taip ilgai užsisėdėjo, kad 
Amalija ėmė belsti į duris ir reikalauti ne
eikvoti elektros ir tuoj gesinti šviesą.

Šalčiai praėjo. Dienos ilgėjo ir šviesėjo. 
Abi lietuvės dažniau susitikdavo ir drauge 
iškylaudavo. Keletą savaičių nei viena ne
gavo laiškų ir abi nerimavo. Paskui vienu 
metu atėjo laiškai abiem, o ant vokų vietoj 
Karaliaučiaus pašto dėžės numerio ir spe
cialiųjų raidžių buvo normalus atgalinis ad
resas - apskrities miestelio vardas, gatvės 
pavadinimas ir namo numeris. Be to, abiejų 
vyrų - tas pats adresas.

\Ą'tautas rašė, kad dabar gyvena pas 
žmones Atostogų vis dar neturėjo, bet tikė
josi netrukus gauti. O jei ilgiau atostogų 
nesulauktų, tai gal galėtų pasikviesti žmo
neles pas save. Taigi reikėjo būti kantriems 
ir laukti. Vytautas labai ilgėjosi vaikų ir 
žmonos.

Vien mintis, kad galės pamatyti Vytautą, 
leido pamiršti praėjusių mėnesių atsiskyri
mą ir ilgesį. Koks džiaugsmas, kokia laimė 
vėl visiems keturiems pabūti drauge nors 
kelias dienas! Jis tikriausiai nustebs pa
matęs, kad vaikai taip išaugo, žavėsis jų 
gražumu ir meilumu!

Ir Matas Danai panašiai rašė, vylėsi, kad 

netrukus galės pamatyti šeimą, nors apie 
galimybę Danai pas jį atvažiuoti neužsiminė.

Dabar abi moterys susitikusios ir tekal
bėjo apie vyrus, net tarėsi, kuo juos pavai
šins, kaip pasipuoš, ką parodys... Tačiau 
praslinko kelios savaitės, o žinių nebuvo. 
Moteris vėl užvaldė nerimas ir baimė.

Vieną dieną Aldona ir Dana su vaikais 
vaikščiojo paupiu.

- Turėtume pačios pas juos nuvažiuoti! - 
netikėtai ištarė Aldona, - niekad jie nesu
lauks tų atostogų!

- Ir aš taip pamaniau, - pritarė Dana, - 
juk dabar žinome, kur jie apsistoję, turime 
adresą. Bet... ar manai, kad tai įmanoma?

- Galėtume pabandyti. Sėdame į traukinį 
ir važiuojame į Karaliaučių!

- Su vaikais?
Abi suprato, kad negalės vaikų tempti 

per visą Vokietiją, ypač kad sklido gandai, 
jog frontas artėja prie Karaliaučiaus. Ar iš 
viso įmanoma tokia kelionė? Tačiau mintis 
neišėjo iš galvos. Prabėgo dar savaitė, o iš 
vyrų žinios nesulaukė. Mintis apie kelionę 
nepaliko jų nei dieną, nei naktį, nustumda- 
ma abejones į šalį. Beveik prieš savo valią 
Aldona pradėjo ruoštis kelionei, nors ir 
toliau Danai aiškino, jog tai - neįmanoma. 
Vieną dieną abejones išdėstė ir Marelei.

- Aišku, turite važiuoti! - pareiškė bavare 
entuziastingai. - Jei jūsų vyrai taip netoli 
fronto ir tiksliai žinote kur, tai tiesiog jūsų 
pareiga nuvažiuoti. Įsivaizduokit, kaip jie 
džiaugsis.

- Kaip ir mes pačios. Tik kaip? Vaikams 
per sunki tokia kelionė, gal net pavojinga.

- Ak, kvailutė mergaitė! Suprantama, 
kad negalite mažulių temptis į Rytprūsius. 
Važiuokit vienos kelioms dienoms. Ilgai ne
būsit, pasimatysit, pasidžiaugsit ir grįšit 
namo. O vaikus palikit su mumis. Jiems čia 
bus gerai, prižiūrėsim.

- Ak, kur čia! Negalėčiau vaikų palikti 

keliom dienom. Esu tikra, kad ir Dana 
nepaliks.

Tačiau dienoms slenkant iš rūpesčio ir 
ilgesio vis labiau gėlė širdį, ir Marelės pasiū
lymas pradėjo regėtis visai priimtinas.

Tuo tarpu žinios iš Rytų blogėjo, ir 
Marelė nerimavo, ar iš viso šiuo metu 
leidžiama važiuoti į Karaliaučių. Reikėjo 
sužinoti stotyje.

Aldona paklausė Linuko, ar jis norėtų 
kelias dienas praleisti su Marele ir Annerle. 
Jos nuostabai vaikas labai apsidžiaugė. Tam 
pritarė ir Meilė. Tuomet, pasiskolinusi iš 
savo šeimininkės seną dviratį, Dana nuva
žiavo į Osterhofeno geležinkelio stotį pasi
teirauti apie kelionę ir bilietus.

- Kur traukiniai važiuoja, ten galite vyk
ti, - atsakė geležinkelininkas. - Tik šiomis 
dienomis keliauti į Karaliaučių! Ten juk že
mė su dangum maišosi. Ko ten ieškoti?

Dana smulkiai paaiškino.
- Nna, tai suprantama. Jūsų reikalas. Ar 

pirksit dabar bilietus?
Moterys ir negalvojo, kad taip bus pap

rasta. Abi bijojo (o gal ir tikėjosi), jog ke
liauti nebus leidžiama. Dana pasakė norinti 
dar kelias dienas palaukti. Geležinkelinin
kas paaiškino, kad iš anksto bilietų užsa
kyti nereikia ir dar pardavė traukinių tvar
karaštį, pridurdamas, jog turinčios suprasti, 
kad šiais laikais tvarkaraščių ne visuomet 
laikomasi.

Aldonai kelios dienos prabėgo lyg sap
ne, ji vis negalėjo apsispręsti. Pagaliau vie
ną rytą atsikėlė anksti, skubiai apsirengė, 
pavalgydino vaikus, ir, nors smulkiai lynojo, 
išskubėjo į Winzerį pas Daną.

- Važiuojam? - paklausė vos įžengusi į 
kambarį. - Aš važiuoju.

- Jei tu, tai važiuoju ir aš.
Išstudijavusios tvarkaraštį, moterys iš

sirinko kelionės dieną ir parašė vyrams.
Tęsinys kitame MP Nr.
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psL
radijo valandėlėje Gabrielius Žemkalnis 
labai griežtai atsiliepė apie mūsų gražioje 
lietuvių kalboje įsivėliusius anglicizmus, 
kurių daugumą galima būtų pakeisti pap
rastais lietuviškais žodžiais. Labai gaila, 
kad nei spauda, nei lietuvių kalbos specia
listai to nedaro. Gabrielius davė keletą pa
vyzdžių, kurie labai teršia mūsų gražią 
kalbą. Tai - finalas, teniso kortai, mačas, 
statusas, anonsas, blatas, reitingas, sportinis 
maniežas, testas, kompleksinis, nacionalinė 

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.

“Sūkurys” invites you to a

Folkdancing Concert 
on Sunday, 2nd November, at 2.30pm 

at the Lithuanian Club, East Terrace, Bankstown.
Ticket prices: adults $10; students $5; (children under 10 years free)

rinktinė, funkcionierius, breikeris, drei
fuotas), šokas, lozungas, stresas, komfortas, 
turas, autsaideris, reketas ir daug kitų.

Prieš Sydnėjaus olimpiadą, ilgose 
diskusijose su lietuvių kalbos specialistais 
ir sapuda, man pavyko tada Lietuvoje var
tojamą Sidnio pavadinimą pakeisti į dabar 
prigijusį Sidnėjų, nors specialistai nesu
tiko, kad būtų, kaip ir visur Vakaruose, ra
šoma Sydnėjus, nes tai esą netinka lietu
viškam tarimui. Nesvarbu, kad Sidney 
miestai yra ir Kanadoje, ir Anglijoje, o Aus
tralijoje yra tik Sydney. Deja, taip pakeisti 
nepavyko. q

A Y A Dainorai
Jei matai krintant žvaigždę - mirs 

šviesus žmogus. Ši pranašystė pasitvirtino 
Adelaidėje. Dainos Lazauskienės širdelė 
sudrebėjo ir nutilo... Giliame liūdesyje liko 
mama Nina Arminienė ir dukrelė Kristina 
su šeima.

Daina gimė 1942 metų spalio 24 dieną 
Kaune. Buvo žvali, sveika ir linksmutė. 
Tėvelis - Itn. Šliarpas - ginklo draugams 
pasakojo, kad atsisveikinant prieš išvyks
tant į frontą, dukrelė, dar tik į dešimtą 
amžiaus mėnesį įžengusi, pati savarankiš
kai atbėgo į jo ištiestas rankas. Deja, tai 
buvo jųdviejų paskutinis pasimatymas. 
Tėvas žuvo fronte. Augo Daina mylimos 
močiutės ir mamos globoje.

Po stovyklinių vargų Vokietijoje, šeima 
atvyko į Australiją. Daina čia mokėsi 
lietuvių Savaitgalio mokykloje. Močiutė N. 
Vamauskienė stropiai darbavosi Moterų 
Draugijoje. Anūkėlė pagal išgales jai mielai 
talkino. Dabar jau daug metų Dainos mama 
Nina eina PALM Draugijos sekretorės pa
reigas.

Daina baigė St Aloysius College. Vis lyg 
skubėdama, per anksti sukūrė šeimą, tapo 
motina. Ją tebeviliojo mokslo aukštumos. 
Adelaidės Universitete Daina pasirenka 

tiksliuosius mokslus: fiziką, matematiką, 
farmaciją. Pasipuošia bakalauro su 
Honours diplomu. Kviečiama pasiliko 
dėstyti Science fakultete. Padėjo ruošti 
būsimus mokslininkus. Jos rimtas požiū
ris į sunkias ir atsakingas pareigas kėlė 
nuostabą kolegų tarpe. Ji sugebėjo su
dominti studentus kruopščiai paruošto
mis paskaitomis ir tai užtikrino audito
rijos pagarbą.

Bet krito žvaigždė, sudrebėjo širdis ir 
sustojo... Studijų draugas J.Stačiūnas, iš
reikšdamas užuojautą mamai Ninai ir ar
timiesiems pasakė, kad Dainora lieka mūsų 
atmintyje gyva kaip gintarinės ašaros 
blizgėjimas. Po 30 metų akademinio darbo, 
ant Science labaratorijos sienų dar tebekaba 
tyrimų grafos ir diagramos, o aplankuose 
tebeguli sukrautos Dainos paskaitos.

Buvę ir dabartiniai Universiteto ben
dradarbiai sakė jos labai pasigestą ir gra
žiais žodžiais vertino šeimą, tautą, kuri 
išaugino tokią šaunią asmenybę. Daina mirė 
rugsėjo 4 dieną. Privačios laidotuvės įvyko 
rugsėjo 9 dieną.

Jungiuosi ir aš į bendrą liūdesį.
K. Vanagienė

pityat6ų šeimininkėms
Aliejus, riebalai ir...

Daugiau ir daugiau girdime žiniasklaidoje 
apie gerus ir ne taip gerus riebalus, aliejus ir 
produktus, susijusius su riebalais. Vis daugiau 
tyrinėtojai randa biologinių medžiagų, kurios 
yra reikalingos ir nereikalingos palaikyti svei
katingumą. Prieš keletą mėnesių sojos produk
tai “pakliuvo į žiniasklaidos nemalonę”. Vieni 
šnekėjo neigiamai, kiti - teigiamai.

Parduotuvėse pardavinėjami įvairių rūšių 
aliejai, margarinai, sumažintais riebalais 
sviestas ir kt. Reklamos kviečia ir įrodinėja, 
kad šis margarinas žemina cholesterolį, šis 
aliejus “pure” ir “light” tinkamas sumažinti 
svorį ir t.t. Viena už kitą “geresnės ir gražes
nės” reklamos kviečia pirkėjus. Parduotuvės 
pilkėjus tikina, kad parduodami labai švieži 
produktai. Antspaudai ant įpakavimo tikina 
“use by”, “best before”, “expire(date)” etc. Bet 
ar taip yra iš tikrųjų! Mitybos žinovai apie 
riebalus-aliejus kalba kitaip. Prekybininkai 
pateikia visai kitus davinius apie datas ir kaip 
ilgai prekės stovi parduotuvių lentynose. Tyri
nėtojai, ištyrę nemažą skaičių aliejų, rado, kad 
prekės, pažymėtos “use by” datomis, iš tikrųjų 
buvo 2-3 metų senumo.

Antraštės ant produktų etikečių “virgin, 
pure ir light” ne visiškai atitinka reklamuoja
mąją vertę. Iš visų aliejų “extra-virgin” išsi
skiria alyvmedžio (olives) aliejus, kuris turi 
pilną maistingumo vertę, nes gaminamas ne 
cheminiu, bet mechaniniu būdu (cold press). 
Kitos aliejų rūšys gaminamos rafinacijos ir 
cheminiu būdu. Pvz. sojos, canola, saulėgrąžų 
sėklos įmerkiamos į cheminį tirpinantį skys
tį solvent, tada perrafinuojama ir įdedama 
šviesi spalva. “Light” alyvmedžio (olive) 
aliejus nereiškia, kad turi mažiau riebalų. Į 
rafinuotą aliejų įdedama 15% virgin alyvos, 
kuri duoda geresnį kvapą ir šviesesnę spalvą. 
Kitos rūšys aliejų gaunamos iš liekanų. Kai 
alyvos išspaudžiamos, išpaudose dar lieka šiek 
tide aliejaus. Išspaudos pamerkiamos [solvent 
skystį, vėliau cheminis skystis išgarinamas 
karštų garų pagalba. Šis aliejus vadinamas 
Olive pomace. Sveikatos žinovai pataria 
pomace aliejų nenaudoti valgiams ir kepimui.

Riebalai skirstomi į dvi pagrindines gru
pes: saturated - LDL (blogieji) ir unsaturated 

-HDL (geresnieji). Toliau skirstomi į mono- 
unsaturated, randami alyvmedžių aliejuje, 
canola (rapsų genties augalas), avocado ir 
macadamias, cashew riešutuose; polyun
saturated yra saulėgrąžų sėklose, riešutuose: 
žemės riešutuose, lazdynų riešutuose ir 
safflower (sukryžmintas augalas). Polyun
saturated riebalai yra minkštuose margarinuose.

Šiuo metu labai daug kalbama ir rekla
muojama apie riebalus omega 3&6. Mitybos 
žinovai tikina, kad Omega-3 ir Omega-6, kaip 
vitaminai ir mineralai, yra reikalingi sveika
tingumo palaikymui. Omega-6 randamas 
polyunsaturated aliejuose. Omega-3 randamas 
linų sėklų aliejuje, o daugiausiai žuvies tau
kuose. Kad gautųsi geras balansas omega-3 
ir omega-6, dietininkai pataria valgyti žuvį 
canola aliejuje.

Trans fats - unsaturated riebalai, bet virš
kinimo procese pavirsta į saturated. Tai su
kietinti (hydrogenated) daržoviniai aliejai. Juo 
kietesnis margarinas juo daugiau turi trans 
riebalų. Trans riebalų yra jautienos, avienos 
mėsoje, svieste ir kituose peno produktuose. 
Tyrinėjimai tikina, kad trans riebalų mišinys 
nepageidaujamas žmogaus maistingumui - 
medžiagų apykaitoje. Visuose maisto pro
duktuose yra “gerųjų ir blogųjų” riebalų. Ži
novai pataria, kad kas valgoma - valgyti, bet 
tik mažais kiekiais. Kol kas dar neišaiškinta, 
ar galima patikėti “cholesterol free” etiketėmis.

Prieš perkant abejus ir produktus, kuriuose 
yra panaudoti riebalai, reikia įsiskaityti ant 
įpakavimo pateiktoje maistingumo lentelėje, 
kokie riebalai ten sudėti. Pvz. beveik visuose 
biskvitiniuose sausainiuose naudojamas 
daržovinis aliejus vegetable fat. Kokoso ir 
palmių aliejai yra augaliniai-daržoviniai 
aliejai, kurie priskiriami saturated grupei.

Reikia daug dėmesio skirti peršamiems 
produktams ir žiūrėti, kad už patruklios rekla
mos nesislėptų sveikatai žalingi variantai. 
Išmintis primena: “vidurkis geras matas 
visuose dalykuose”.

Specifinės detalės iš “Choice”, 09. 2000.

Pasninko valgis (labai sveikas!):
Linų sėklų aliejus, supjaustytas svogūnas 

ir šviežiai kepta ruginė duona su kmynais.
Palionija

Musų mirusieji
Po metų skaudžios negalios, rugsėjo 17 dieną Sydnėjuje mirė Jadvyga 

IVorvilaitienė. Palaidota rugsėjo 23 dieną Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.
Rugsėjo 23 dieną Sydnėjuje palaidotas Gediminas Paulauskas — George 

Paul. Su lietuviais neturėjo ryšių.
Rugsėjo mėnesį Sydnėjuje taip pat mirė Mečys Strimaitis, anksčiau gyvenęs provin

cijos mieste Goulbum (NSW). Atrodo, kad su lietuviais nebendravo.
Rugsėjo 16 dieną Sydnėjuje mirė Vytautas Rauličkls. Vytautas, kol buvo sveikas, 

lankydavosi Sydnėjaus Lietuvių Klube. Apie jo mirtį sužinota tik po dviejų savaičių.
Antanas Kramilius

Mirus brangiai Mamytei,
reiškiame nuoširdžią užuojautą Ritai Baltušyte i-Ormsby.

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

Mirus Mamytei Lietuvoje,
gilią užuojautą reiškiame Ritai Baltušytei-Ormsby.

Dita, Danutė, Audrius Svaldeniai

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkrte išeivijos spaudq!

Parapijos žinios
Sydnėjaus lietuviams sekančios pamaldos įvyks sekmadienį, spalio 19 dieną. Informuo

kite savo gimines ir pažįstamus. Nuo šios dienos jau galite įsigyti kalėdines plotkeles - 
kalėdaičius pas Danutę Ankienę. Skambinkite Danutei teL: (02) 9871 2524.

Po to sekančios pamaldos lietuviams įvyks lapkričio 9 dieną Po pamaldų lankysime 
kapus Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. Dar yra laiko aptvarkyti artimųjų kapus.

Kun. Roger Bellemore SM išleistuvės
Išleistuvės bus su pamaldomis gruodžio 7 dieną Po pamaldų Parapijos salėje vyks suneštinės 

vaišės. Pasižymėkite šią datą. Kunigas Roger tarnavo kaip Sydnėjaus lietuvių kapelionas. 
Sekite pranešimus spaudoje dėl sekančių metų pamaldų. A.Kramilius

Aukos kun. H.Šulco Jaunimo sodybai Lietuvoje
$2000 - Adelaidės Katalikių Moterų 

Draugija.
A+A Vidos Vaitiekūnienės atminimui

vietoje gėlių aukos:
$ 150 - E. Yčaitė-Taggart (JAV)
$ 100 - G. A Karazijos
$ 40 - V. Gaidelis ir J. Tate

$ 20 - E. Juškevičienė
$ 20 - O.B. Zumeriai
Kun. H. Šulco vardu nuoširdžiai dėkoju 

visiems aukotojams.
Melbourne “Talkos” sąskaita Nr. 361-01-02.

Halina Statkuvienė
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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 Vytautas 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

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I 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

į J

Gerbiami Melbourno 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.
Melbourno Parapijos Taryba

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

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.Iithuanianclub.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.

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. Rookvvobd kapinės 9.30 vai., St. Joachim’s 
bažnyčia 10.30 vai.
07/12/03 - Iškyla ir Kalėdinė sueiga, Manly Scenic Walkway 11-4 vai.
04/01/04 - 10/01/04 - Stovykla. Camp Kariong. Kviečiame visus!

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

“Sūkurys” kviečia visus į

Tautinių Šokių Popietę
Sekmadienį, lapkričio 2 dieną, 2.30 vai. p.p.

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Bilietų kaina: suaugusiems - $ 10.

studentams - $5.
vaikams iki 10 metų - veltui.

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

Dabartinės Adelaidės
Lietuvių Sąjungos
Valdybos sąstatas

Pirmininkas - Donatas Dunda.
Vicepirmininkai - Romas Urmonas ir

Jonas Mikužis.
Sekretoriai - Edvardas Gudelis ir

Laima Fuller.
Iždininkai - Adomas Mačiukas ir

Andrius Patupas.
Turto globėjas ir Baro vedėjas - Romas
Pocius. MP inf.

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: jvaboiis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 am. - 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.

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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