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Keičiasi Seimo 
rinkimų tvarka

Vilnius, liepos 
30 d. (ELTA). 
Prezidentas Valdas 
Adamkus penkta
dienį pasirašė 
Seimo rinkimų 
įstatymo pataisas, 

kuriomis įtvirtinamas antrasis rinkimų 
ratas.

“Prezidentas nuosekliai laikosi 
nuomonės, kurios laikėsi ir 2000 metais, 
kai vetavo Seimo rinkimų pataisas, 
panaikinančias antrąji ratą”, - komentavo 
Prezidento spaudos tarnybos vadovas 
Marius Lukošiūnas.

V. Adamkaus įsitikinimu, dviejų ratų 
Seimo rinkimų sistema sudarys galimybę 
rinkėjams geriau pasirinkti savo atstovus. 
Anot Prezidento, tokia įstatymo pataisa 
turėjo būti priimta gerokai anksčiau.

Dviejų ratų sistema galiojo 1992 ir 1996 
metais vykusiuose Seimo rinkimuose. 
Tačiau prieš 2000 metais vykusius rinkimus 
tuometinė valdančioji konservatorių ir 
krikščionių demokratų dauguma antrąjį ratą 
panaikino. V. Adamkusšiaspataisasvetavo, 
tačiau jo veto buvo atmestas.

Prieš pasirašydamas arba vetuodamas 
įstatymo pataisas, V. Adamkus du kartus 
diskutavo su politologais, buvo pasikvietęs 
Seimo frakcijų ir Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) atstovus.

įstatymo pataisą rėmusių parlamentarų 
ir politologų nuomone, dviejų ratų rinkimų 
sistema užtikrina didesnę demokratiją, be 
to, rinkėjams lengviau pasirinkti iš dviejų 
kandidatų, likusių antrajame rinkimų rate. 
Tokia sistema egristuoja daugelyje Europos 
šalių.

Tačiau įstatymo pataisų autoriai 
neoficialiai pripažįsta tokiu būdu siekiantys 
užkirsti kelią populistinei Darbo partijai 
laimėti daugumą vietų naujame parlamente.

Grupė liberalcentristų, konservatorių, 
liberaldemokratų ir mšrios Seimo narių 
grupės atstovų ragino Prezidentą 
nepasirašyti Seimo rinkimų įstatymo 
pataisų. Jie piktinosi, kad įstatymas 
keičiamas likus keliems mėnesiams iki 
rinkimų.

Be to, antrajam Seimo rinkimų ratui 
surengti prireiks beveik 5 mln. litų. Pirmasis 
rinkimų ratas kainuos apie 12.5 mln. litų.

VRK pirmininko Zenono Vaigausko 
skaičiavimu, pagal dabar galiojančią Seimo 
rinkimų įstatymo redakciją pakartotiniai 
rinkimai būtų rengiami 4-5 apygardose, o 
įsigaliojus pataisoms - maždaug 60 
apygardų.

Politologų vertinimu, pirmojo rinkimų 
rato rezultatus labiau lemia jausmai, nes 
rinkėjai reiškia simpatijas patinkančiam 
kandidatui. Antrasis ratas vadinamas 
racionaliu, mat rinkėjai iš dviejų kandidatų 
renkasi priimtinesnį. “Antrąjį ratą sunkiau 
įveikia populistai ir kraštutinių pažiūrų 
kandidatai, kurie tenkina tik dalies rinkėjų 
interesus”, - akcentavo VRK vadovas.

Pasak Z. Vaigausko, pataisius įstatymą, 
10-15 vienmandačių rinkimų apygardų gali 
nugalėti tas kandidatas, kuris pirmajame 
rate liko antroje vietoje.

ELTA primena, kad pagal Seimo 
rinkimų įstatymo pataisas, vienmandatėje 
rinkimų apygardoje išrinktu laikomas tas 
kandidatas, kuris gavo daugiau kaip pusę 
dalyvavusių rinkėjų balsų, jei per pirmąjį ratą 
balsavo ne mažiau kaip 40% visų rinkimų 
apygardoje registruotų rinkėjų.

Jei savo valią išreiškė mažiau nei 40%
Nukelta į 2 psL

Kaliningrado klausimas

(ELTA) liepos 26 d. 
Europarlamentaras 
Vytautas Landsbergis 
Europos Parlamente 
inicijuoja specialios 
grupės Kaliningrado 
klausimais įsteigimą. 
“Šis kraštas yra viduryje 
Europos Sąjungos, jam 
reikia padėti. Tam tikro 
atsivėrimo, bendradarbiavimo ir, žinoma, 
tiesioginės pagalbos prasme ES tą gali 
daryti”, - sakė pirmadienį spaudos 
konferencijoje Seime V. Landsbergis.

Pasak jo, reikia, kad daugiau 
europarlamentarų būtų susipažinę su šia 
problematika ir galbūt užmegztų 
tiesioginius ryšius su Kaliningrado Durna, 
su politikais.

V. Landsbergio nuomone, galbūt per 
verslą galima daugiau ten naudingų dalykų 
daryti, kad “to krašto žmonėms būtų geriau, 
kad jie nesijaustų apleisti, pamesti, arba, 
kaip jų spauda rašo, įkaitai ES apsuptyje”.

V. Landsbergis pažymėjo, kad tokios 
“intergrupės”, tai yra grupės, skirtos tam 
tikrai specialiai problemai spręsti, įsteigimą 
jau palaikė 30 labai įtakingų Europos 
liaudies partijos frakcijos narių. Jis tikisi, 
kad artimiausiu laiku norinčių dalyvauti 
šios gntpės darbe europarlamentanĮ skaičius 
dar padidės.

Lietuvos 
europarlamentarai 

nusutaria
(BNS) liepos 26 d. Darbo partijos 

atstovų Europos Parlamente (EP) 
pasisakymai galėjo sukliudyti Lietuvai gauti 
vietą delegacijoje, kuruojančiai Europos 
Sąjungos (ES) šalių ryšius su Rusija. Tai savo 
pranešime spaudai netiesiogiai teigė į 
Europos Parlamentą pagal Liberalų ir 
centro sąjungos sąrašą išrinkta Margarita 
Starkevičiūtė.

Pasak jos pranešimo spaudai, Lietuvos 
politikai, kurių M.Starkevičiūtė neįvardija, 
EP padarė pareiškimą, jog “Lietuvai 
nereikia vietos delegacijoje, tvarkančioje 
ryšius su Rusija, nes mūsų partijos 
pirmininkas rasas visus reikalus su Rusija 
pats sutvarkys”.

Išsamiau komentuoti savo žodžius 
M.Starkevičiūtė atsisakė.

“Aš stengsiuosi, kad toje delegacijoje 
turėtumėme vietą. Daugiau nieko nenoriu 
prie to pridurti”, - sakė ji. Europar- 
lamentarės teigimu, ji įstojo į specialiai 
sudaromą tarptautinę grupę atstovauti 
Baltijos šalių interesams.

Tarp penkių į Europos Parlamentą 
patekusių partijų atstovi} daugiausiai vietų - 
penkias - turi populistinė Darbo partija, 
kuriai vadovauja rusų kilmės Lietuvos 
pilietis Viktoras Uspaskich.

Ęuroparlamentarė Darbo partijos 
atstovė Ona Juknevičienė sakė, kad 
M.Starkevičiūtė neteisingai suprato arba

Reikalauja panaikinti 
vizas

(Interfax - BNS) liepos 26 d. Rusijos 
liberalų demokratų partijos (RLDP) 
vadovas Vladimiras Žirinovskis reikalauja 
Lietuvos valdžios panaikinti vizų taisykles 
su Rusija, kad pastarosios piliečiai galėtų 
laisvai judėti į Kaliningrado sritį ir atgal

“Rusai - ne indėnai, kad bū tų galima juos 
suvaryti į rezervaciją Kaliningrado srityje ir 
išleisti iš ten tuomet, kai to panorės 
lietuviai”, - kalbėjo skandalingas ultrana- 
cionalistas pirmadienį per savo šalininkų 
piketą prie Lietuvos ambasados Maskvoje.

Protesto akcijoje dalyvavo saujelė 
žmonių, laikiusių plakatus: “Lietuva, 
nejuokauk su Rusija", “Rusams reikalingas 
laisvas kelias”, “Lietuvos vizos - spjūvis 
Rusijai į veidą”.

Šių metų gegužės 1 dieną tapusi Europos 
Sąjungos narė, Lietuva įvedė naujas vizas, 
atitinkančias ES reikalavimus ir standartus.

Dabar vizos Rusijos piliečiams 
išduodamos per 7 dienas.

Lietuvos ragana dalyvaus 
rinkimuose?

(BNS) liepos 28 d. Lietuvos vyriausia 
ragana tituluojama psichologė ir Liberalų 
ir centro sąjungos narė Vilija Lobačiuvienė 
teigia svarstanti galimybę kandidatuoti į 
Seimą. Lietuvos televizijos laidoje “Prašau 
žodžio” dalyvavusi moteris du kartus

Nukelta į2psL 
interpretavo jos žodžius.

“Manau, kad jinai (M.Starkevięiūtė - 
red.) iki galo nesuprato angliškai arba buvo 
blogas vertimas”, - sakė O. Juknevičienė.

Praėjusią savaitę O. Juknevičienė buvo 
paskirta delegacijos Centrinės Azijos ir 
Mongolijos šalims vadovė.

Pasak europarlamentarės, svarstant, į 
kokią šalį sudaromai EP delegacijai ji galėtų 
vadovauti, savo nuomonę pareiškė ir 
Lenkijos atstovai. Jiems O. Juknevičienės 
pareigos rūpėjo, nes po pustrečių metų 
Darbo partijos atstovė turėtų pasikeisti 
postais su šiuo metu EP viceprezidento 
pareigas einančiu lenku Janusz 
Onyszkiewicz.

Lenkijos atstovai išreiškė susidomėjimą 
Rusija, Ukraina ir Baltarusija.

“Aš pasakiau, kad mums nelabai būtų 
įdomios šios trys šalys, todėl kad Lietuvoje 
tai gali būti interpretuojama ypatingu būdu. 
Kadangi mūsų partijos pirmininkas yra 
rasas, gali būti interpretuota taip, kad mums 
įdomi tik Rusija”, - aiškino O. Juknevičienė.

Žiniasklaidos teigimu, tai ne pirmas 
O.Juknevičienės ir M.Starkevičiūtės 
konfliktas. Spauda pabrėžia, kad tik 
praėjusią savaitę prasidėjus naujojo Europos 
Parlamento kadencijai, vienoje frakcijoje - 
Liberalų demokratų aljanso už Europą - 
veikloje dalyvaujančios europarlamentarės 
tarpusavyje nebendrauja.

Lietuvos politikų ir politologų 
svarstomos naujosios užsienio politikos 
gairės numato išskirtinį Lietuvos dėmesį 
Baltarusijai Ukrainai ir Rusijai skleidžiant 
į šias šalis Vakarų demokratines vertybes.
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pffilus Trumpai iš visur
♦ Nežiūrint 

pakartotinų pažadų 
Sudano vyriausybė 
iki šiol nesiėmė 
žygių sudrausti 
Janweed, privačios 
arabų armijos, 
terorizuojančios 
Darfurprovincijos 
juoduosius 
čiabuvius bei 

tarptautinių humanitarinių organizacijų 
darbuotojus. Apie 200,000 čiabuvių vargsta 
pabėgėlių stovyklose gretimoje Čado 
respublikoje, kiti 800,000 badauja stovyklose 
Darfure. JAV Kongresas paskelbė padėtį 
Darfure genocidu ir reikalauja, kad JAV 
Vyriausybė imtųsi žygių jį sustabdyti. Liepos 
25 d. Australijos ir Naujosios Zelandijos 
užsienio reikalų ministrai pažadėjo daugiau 
pagalbos Darfuro pabėgėliams, o taip pat ir 
eventualiai prisidėti kariais prie tarptautinių 
taikos palaikymo pajėgų.

.♦ Liepos 26 d. Sudano vyriausybė 
pareiškė, kad nepageidauja užsienio karinio 
įsikišimo Darfure. Valdančios partijos 
generalinis sekretorius net žadėjo jėgą at remti 
visus bandymus pavartoti užsieniečius karius.

♦ Liepos26d.virš 100,OOOžydų sujungė 
rankas į 90 km. ilgio grandinę nuo Jeruzalės 
iki Gazos ruožo, protestuodami prieš 
ministro pirmininko Ariel Saron planų 
iškeldinti žydus naujakurius iš okupuotos 
Gazos teritorijos.

♦ Palestinos aktyvistė krikščionė Hanan 
Ashrawi, neseniai apdovanota Sydney taikos 
premija, liepos 26 d. kritikavo palestiniečių 
lyderį Jaser Arafat, įspėdama jį užbaigti 
vienvaldystės tipo vadovavimą.

♦ Liepos 27 d. United Airlines keleivinis 
lėktuvas, išskridęs iš Sydnėjaus į Los Angeles, 
po pusantros valandos skridimo apsisuko ir

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, 
kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 
1/5 visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų 
sąrašus įrašytų rinkėjų balsų.

Per pakartotinį balsavimą išrinktu 
laikomas kandidatas, kuris gavo daugiau 
balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose 
dalyvavusių rinkėjų balsų skaičių.

Pagal iki šiol galiojusias nuostatas, 
antrasis ratas rengiamas tose apygardose, 
kur balsavo mažiau nei 40% rinkėjų ir nė 
vienas kandidatas nesurinko 1/5 balsų.

Seimas renkamas pagal mišrią rinkimų 
sistemą: 71 parlamentaras renkamas 
vienmandatėse apygardose, 70 - pagal partijų 
sąrašus daugiamandatėje apygardoje.

Baus už porinių partijų paramų?
Vilnius, liepos 30 d. (ELTA). Už 

politinių kampanijų finansavimo tvarkos 
pažeidimus siūloma bausti net iki 15 
tūkstančių litų bauda.

Pagal Seimui siūlomą projektą, aukų 
politinei kampanijai tvarkos pažeidimas 
užtraukia baudą politinės kampanijos 
iždininkui, partijos pirmininkui ar politinės 
kampanijos dalyviui nuo vieno šimto iki 
trijų tūkstančių litų. Už išlaidų politinei 
kampanijai tvarkos pažeidimą siūloma 
bausti nuo dviejų tūkstančių iki dešimties 
tūkstančių litų.

Projekte siūloma už tokią pat veiką, 
padarytą asmens, bausti nuo trijų tūkstančių 
iki penkiolikos tūkstančių litų bauda.

Projekte siūloma numatyti baudas taip 
pat už politinės reklamos skelbimo 
reikalavimų nesilaikymą, už balsavimo 
rinkimuose ar referendume tvarkos 
pažeidimus, už politinės kampanijos dalyvių 
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vėl grįžo į Sydney. Lėktuvo tualete ant 
popierinio maišo užrašytos raidės “BOB” 
buvo suprastos, kaip grąsinimas “bomb on 
board”. Lėktuvo kapitonas nenorėjo rizikuoti 
264 keleivių ir lėktuvo įgulos gyvybėmis. 
Bombos nerasta.

♦ Irake tebesitęsia sukilėlių smurto 
veiksmai. Dažnėja įkaitų grobimai. Nuo 
pagrobto filipiniečio Angelo de la Cruz 
išlaisvinimo liepos 20 d., Filipinų vyriausybei 
išpildžius grobikų reikalavimus, per savaitę 
buvo pagrobti dar 12 žmonių, daugiausia 
vairuotojų, dirbančių užsienio statybos 
bendrovėms. Grąsoma nukirsti jų galvas, jei 
darbdaviai nepasitrauks iš Irako. Irako 
pareigūnai skundžiasi, kad smarkiai nukentės 
krašto atstatymas, jei darbdaviai paseks 
Filipinų vyriausybės pavyzdžiu.

♦ Liepos 28 d. Arabų televizijos stotis 
pranešė, kad gavo vaizdajuostę, rodančią 
dviejų pagrobtų pakistaniečių darbininkų 
nužudymų. Vaizdai esą pcrdaugžiaurūs.kad 
juos bū tų galima rodyti.

♦ Liepos 28 d. savižudys susisprogdino 
Baquba mieste su sprogmenų pilnu 
autobusiuku. Sprogimas įvyko netoli policijos 
būstinės, kur vyrų eilė laukė, kol bus 
užregistruoti tarnybai policijoje. Nuo 
sprogimo žuvo 68 asmenys, 30 sužeistų.

Tą pačią dieną netoli Babilono griuvėsių 
įvyko susirėmimas tarp sukilėlių ir Irako 
policininkų, paremiamų amerikiečių ir 
ukrainiečių karių. Žuvo 7 Irako policininkai 
ir 35 sukilėliai.

♦ l iepos 28 d. Pietų Afrikos pareigūnai 
įspėjo moteris, kad jos pasitikrintų savo 
vedybinę padėtį. Užtikti bent 3387 atvejai, 
kai nesąžiningi valdininkai padėjo 
užsieniečiams įsigyti Pietų Afrikos pilietybę 
.panaudodamimoterų tapatybės dokumentus 
be jų žinios. Netikrų vedybų būdu gavę 
pilietybę, vyrai tada gauna skyrybas.

registravimo reikalavimų pažeidimą ir kitas 
veikas.

J. Borisovo byla Lietuvai
Kaip praneša “Lietuvos Rytas”, 

pastaruoju metu pagarsėjęs Jurijus Borisovas 
Europos Žmogaus Teisių Teisme 
užregistravo bylą Lietuvai.

Per politinę sumaištį savo patirtą 
moralinę ir materialinę žalą jis įvertino 20 
milinjų JAV dolerių (apie 56 mln. litų). Jis 
paaiškino, kad nustolius jis apskaičiavo JAV 
doleriais, o ne litais ar eurais, nes jo 
kontraktuose buvo fiksuojama būtent JAV 
doleriais.

Parlamentarai dar tiriami
Vilnius, liepos 30 d. (ELTA). 

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai 
penktadienio rytą Generalinei prokuratūrai 
perdavė ikiteisminio tyrimo medžiagą dėl 
galimo politikų papirkinėjimo, kuriuo 
įtariamas bendrovės “Rubicon group” 
valdybos pirmininkas Andrius Janukonis.

Medžiagos apimtis - 19 lomų. Su šia 
medžiaga susipažįsta ikiteisminį tyrimą 
koordinuojanti Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo departamento prokurorė 
Nijolė Frolova.

Pasak Generalinės prokuratūros atstovo 
spaudai Vidmanto Putelio, kitos savaitės 
pradžioje ši prokurorė turėtų priimti 
sprendimą, po kurio paaiškės trijų 
atsistatydinusių parlamentarų procesinė 
padėtis. Ikiteisminis tyrimas dėl 
socialdemokrato Vytenio Andriukaičio, 
socialliberalo Vytauto Kvietkausko ir 
konservatoriaus Arvydo Vidžiūno veiksmų 
gali būti atnaujintas ir išskirtas į atskirą bylą.

Tyrimas buvo nutrauktas Seimui 
neleidus panaikinti šių politikų asmens

Lietuvos ekonomikos 
augimas - spartus

(BNS) Lietuvos ekonomikos augimas 
šiemet bus vienas iš sparčiausių Europos 
Sąjungoje (ES), ir šios tendencijos išsilaikys 
kelerius artimiausius metus, prognozuoja 
tarptautinė kredito reitingų agentūra 
“Standard & Poor’s”.

Naujausioje “Standard & Poor’s” 
Lietuvos apžvalgoje teigiama, kad didėjant 
eksportui, gamybai bei vidaus vartojimui, 
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 
šiemet turėtų išaugti 7.0%, o 2005 metais - 
6.6%.

Prognozuojama, kad 2006 metais 
Lietuvos ekonomika išaugs 5.8%, o 2007 
metais - 5.2%. Bsmai Lietuvos BVP augimas 
siekė 9% - daugiausiai iš visų ES narių. 
“Standard & Poor’s” teigimu, Lietuvos 
ekonomikos augimą skatina ir užsienio 
investicijos, kurias čia pritraukia 
pakankamai pigi darbo jėga - vidutiniai 
atlyginimai Lietuvoje yra vieni mažiausių 
iš naujųjų ES narių.

Dėl sąlyginai silpnų profesinių sąjungų 
bei gana didelio nedarbo vidutinio 
atlyginimo augimas Lietuvoje artimiausiu 
metu neturėtų būti itin didelis. Didėjant 
darbo jėgos paklausai, nedarbo lygis šalyje

Ragana rinkimuose...
Atkelta iš 1 psL

“Pradžioje priėmiau šiuos žodžius kaip 
humorą, bet vėliau ji pakankamai tvirtai tai 
pakartojo”, - sakė laidos vedėjas Rimvydas 
Paleckis. Laida buvo skirta parapsi
chologijos ir esoterikos temai.

Liberalų ir centro sąjungai priklausanti 
V.Lobačiuvienė teigė dar nežinanti, ar 
kandidatuos į Seimą - tai apsvarstys su savo 
partija. Ji pridūrė, kad kandidatuotų ne pagal 
partijos sąrašą, bet vienmandatėje 
apygardoje.

neliečiamybes ir apklausti jų įtariamaisiais. 
Tačiau visi trys politikai neteko imuniteto 
po to, kai liepos 26-ąją Vyriausioji rinkimų 
komisija patenkino jų atsistatydinimo 
pareiškimus ir pripažino parlamentarų 
įgaliojimus nutrūkusiais nuo liepos 28 
dienos.

Netoli Kernavės - sąvartynas?
Vilnius, liepos 30 d. (ELTA). 

Prezidentas Valdas Adamkus teigia, kad 
reikia iš naujo apsvarstyti planus, pagal 
kuriuos netoli Kernavės kultūrinio 
rezervato muziejaus, kuris neseniai buvo 
įtrauktas j UNESCO istorinio paveldo 
sąrašą, numatoma statyti Kazokiškių 
sąvartyną.

“Tai ne uždaro kiemo, o pasaulinio 
masto reikalas - turėdami tokį turtą 
I Jetuvoje - Kernavės piliakalnių rezervatą, 
norime jį sunaikinti savo rankomis”, - 
pabrėžė daugelį metų aplinkosaugininku 
dirbęs V. Adamkus.

Vietos bendruomenė piktinasi 
ketinimais vos už kelių kilometrų nuo 
istorinės Lietuvos sostinės statyti sąvartyną, 
/knot jų, Kazokiškėse ir jų apylinkėse gausu 
urbanistinės, architektūrinės, archeo
loginės, etninės ir kraštovaizdinės vertės 
kultūros paveldo objektų bei jų sankaupų. 
Šios apylinkės yra trijų senųjų Lietuvos 
sostinių prieigose.

Kernavės rezervato muziejaus 
darbuotojai ir UNESCO atstovai Lietuvoje 
šalies vadovui pareiškė, kad rengiant 
sąvartyno projektą su jais nebuvo tartasi. 
Paminklo saugininkai skundėsi, kad 
planuojant statyti sąvartyną buvo vertinamas 
tik poveikis aplinkai, o ne įtaka turizmo 
plėtrai

Kazokiškių ir aplinkinių gyvenviečių 
bendruomenės V. Adamkui skundėsi, kad 

turėtų sumažėti nuo 11 % 2004 metais iki 
8% 2007 - siais.

Anot “Standard & Poor’s”, centrinės 
Lietuvos valdžios sektoriaus biudžeto 
deficitas dėl su naryste ES susijusių išlaidą, 
vykstančios pensijų reformos bei tam tikrų 
mokesčių bazės pasikeitimų šiemet padidės 
nuo pernai buvusių 1.7% iki 2.7%, tačiau
2006 ir 2007 metais jis vėl turėtų būti 
mažesnis kaip 2%.

Lietuvos valstybės skola (neįskaitant 
garantijų) išliks sąlyginai nedidelė - ji 
padidės nuo 21.5% BVP 2003 metais iki 
23.4% BVP 2007- alsiais, prognozuoja 
“Standard & Poor’s” ekonomistai. 
Prognozuojama, kad šiemet Lietuvoje bus 
užfiksuota 1.0% infliacija, kuri 2005 metais 
išaugs iki 2.2%, o 2006 ir 2007 metaissieks 
2.5%. Einamosios sąskaitos deficitas turėtų 
sumažėti nuo 7% 2004-aisiais iki 3.8%
2007 metais.

“Standard & Poor’s” vertinimu, Lietuva 
prie Europos pinigų sąjungos prisijungs ir 
eurą įsives 2008 metais.

Lietuvos finansų ministerija taip pat 
prognozuoja, jog šiemet šalies BVP išaugs 
7%, Švedijos SEB valdomas Vilniaus 
bankas tikisi 6.8%, o Vokietijos “Nord/IB” 
valdomas bankas “Nord/LB Lietuva” - 7.5Į 
BVP augimo.

“Seniai noriu, bet kol kas nebuvo laiko”, 
- lakoniškai apsisprendimą dalyvauti 
rinkimuose pakomentavo V.Lobačiuvienė.

Liberalų ir centro sąjungos vadovas, 
Vilniaus meras Artūras Zuokas teigė 
pažįstąs V.Lobačiuvienę kaip “sąjungos 
narę, labai šaunią moterį. Tai psichologė, 
sociologė ir įdomi asmenybė. O jos 
“vyriausiosios raganos” titulas - tai daugiau 
marketinginis apibrėžimas”. Jo teigimu, 
Liberalų ir centro sąjunga “gerbia kiekvieno 
žmogaus poreikius ir įsitikinimus”. Partija 
dar nepriėmė sprendimo dėl V. Loba- 
čiuvienės kandidatavimo į Seimą. įj

gavo netikslią informaciją apie numatomas 
statybas. Anot jų, pradžioje buvo kalbama 
apie atliekų perdirbimo įmonės statybą. Kai 
gyventojai sužinojo, kad iš tiesų 
projektuojamas sąvartynas, ir pradėjo 
protestuoti, išgirdo atsakymą, esą jau per 
vėhi ką nors pakeisti.

Prezidento patarėja pabrėžė, kad 
Kernavei suteikiant pasaulio kultūros 
paveldo paminklo statusą, planuojamas 
sąvartynas nebuvo minimas. “Gali atsitikti 
taip, kad po 5 metų, rašant ataskaitą apie 
Kernavę, ji gali atsidurti objektu, kuriems 
gresia pavojus, saraše”, - nuogąstavo 1. 
Vaišvilaitė.

Planuojamas Kazokiškių sąvartynas - 
vienas iš Vilniaus regiono atliekų tvarkymo 
sistemos projekto, finansuojamo ISPA2002 
metų lėšomis, komponentu. Bendra 
projekto vertė - beveik 21 mln. eurų (per 72 
mln. litų).

Baltijoje naftos dėmės
Klaipėda-Vilnius, liepos 30 d. (BNS). 

Baltijos jūroje pastebėtos naftos dėmės 
Lietuvos teritorinių vandenų neturėtų 
pasiekti, prognozuoja aplinkosaugininkai

Rusijos Kaliningrado sričiai 
priklausančioje Baltijos jūros dalyje 
ketvirtadienį aptiktos dvi naftos dėmės, o. 
Lenkijos bei Švedijos vandenyse - po vieną

Arčiausiai Lietuvos teritorinių vandenų 
aptikta dėmė yra Kaliningrado srityje - už 
40 kilometrų nuo Lietuvos ekonominės 
zonos bei už 100 kilometrų nuo Nidos. Ši 
dėmė yra 0.23 kvadratinio kilometro ploto.

Spėta, kad naftą su balastiniais 
vandenimis galėjo išleisti praplaukiantys 
laivai.

„Deja, tai eilinis įvykis Baltijos jūroje“,- 
apgailestavo aplinkosaugininkas.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS irLGTIC biuleteniais.
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Bendruomenės baruose
Sudie Geelong’o Lietuvių Sąjungai

Liepos 11 d. Geelong’o Lietuvių 
Sąjunga kultūringai užbaigė veiklą.

Prieš du metus birželio 2 d. specialus 
narių susirinkimas įpareigojo esančią 
Valdybą ir Revizijos Komisiją likti savo 
pareigose ir atlik t i likvidaciją pagal narių 
nutarimą.

Prieš praėjusias Kalėdų šventes 
sulaukėme knygos “Kengūrų ir koalų 
pašonėje” iš Lietuvos. Ją išdalinus nariams 
atėjo laikas ir banko sąskaitą “Talkoje” 
uždaryti. Sąjungos valdyba pasirinko liepos 
U-tą, per Valstybės dienos minėjimą 
Melbourne. Dalyvavo pamaldose, kurias 
praturtino organizacijų dalyvavimas su 
vėliavomis ir svečio kun. Žydrūno Vabuolio 
su vietos klebonu Algirdu Šimkumi. Mišių 
atnašavimas sukėlė šventės nuotaiką. Kun. 
Žydrūnas Vabuolis savo pamoksle iškėlė 
žmogaus g erus darbus žmonijai, nes 
panašaus tikslo anais laikais siekė ir 
karalius Mindaugas. •

Geelong’o Lietuvių Sąjunga, būdama 
savitarpio pagalbos ir 
labdaros organizacija, 
nuo pagal 1972 metų 
pagal priimtus įstatus 
padėjo kitiems. 
Daugiau kaip 30 metų 
šelpė lietuviškas 
organizacijas 
Australijoje - spaudą, 
Tremtinių Namus 
Lietuvoje, lietuvius 
kunigus, skyrė 
stipendijas ir pastatė 
vieną antkapį 
viengungiui. 
Lietuvybės tikslams 
išleista - paaukota 
daugiau nei $40.000. 
Pinigai sutelkti tik 
per sunkų 
šeimininkių darbą
organizuojant įvairius renginius. Taip pat 
nuoširdžių lietuvių asmeniškos aukos - 
tūkstančiais.

Po mišių vykome į Lietuvių Namus, kur 
buvome gardžiai pavaišinti. Ačiū tos dienos 
šeimininkėms ir Rasai už paslaugą, o Zitai 
už stalo rezervavimą ir aprūpinimą 
midučiu.

Valdybai ir Revizijos Komisijai buvo 
labai malonu savo tarpe matyti buvusį 
geelongiškį Algį Šimkų, kuris jau seniai 
gyvena Melbourne ir yra Australijos 
Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas.

Buvęs Sąjungos pirm. Juozas Gailius 
jamjteikė “Talkos” čekį $12.879.25 Kasos

knygą patikrino Sąjungos Revizijos 
Komisija. A L F už Sąjungos palikimą 
gautas palūkanas kas metai padalins 
sekančiai: Geeįongo tautinių šokių grupei 
“Gegutė”, skautų tuntui “Šatrija” ir sporto 
klubui - “Vytis”- kaip palikimas nuo 
Geelong’o Lietuvių Sąjungos. Minėtoms 
organizacijoms nustojus veikti arba 
pakeitus pavadinimą, Fondo Valdyba skiria 
paramą savo nuožiūra.

Uždarant “Talkoje” knygutę, po 
Revizijos Komisijos patikrinimo priaugo 
palūkanų. Padengus išlaidas liko $316.901, 
kuriuos nutarta paaukoti per FI. Statkuvienę 
kun. H. Šulco Vaikų Sodybai Lietuvoje, 
labdaros tęstinumui.

Padarius bendrą nuotrauką, dalyvavome 
Valstybės Dienos minėjime, kurį gražiai ir 
iškilmingai suorganizavo Melbourno 
Apylinkės Valdyba.

Pradedant veikti turėjome šimtą narių 
padavusius pareiškimus, o užverčiant

paskutini veiklos lapą, dauguma - amžino 
poilsio namuose.

Nuoširdžiausias ačiū visiems, kurie 
visokeriopai per tiek metų rėmė, dirbo ir 
aukojo. Turim daug gražių prisiminimų ir 
gavom padėkos raštų savo veiklos metais. 
Nors negalim pamiršti to metinio 
susirinkimo į kurį atsilankė pašaliniai 
suagituoti lietuviai ir susirinkimą reikėjo 
uždaryti. Sąjungos valdybos ir narių sąžinės 
ramios ir teisingos, išsaugojus gerų žmonių 
pageidavimus ir labdaros pinigus.

Geelong’o Lietuvių Sąjungos 
Valdyba, užverčiant paskutinį lapą 
2004 07 11 d.

XXIII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENŲ PROGRAMA ,

Melbourne, 2004 m. gruodžio 27 d. - 
2005 m. sausio 1 d.

10 vai. - 5 vai. Sportininkų registracija: Lietuvių Namuose

Giuodžio 27d„ pirmadienis
9.15val. Bažnytinės muzikos koncertas:

Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės Bažnyčioje
10 vai. ■ Iškilmingos Šv.Mišios: Šv.Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje
2 vai. ALD ir Sporto Šventės atidarymas: MSAC Show Court
7 vai. Melburno teatro mėgėjų spektaklis,, Al-klaida":

Lietuvių Namuose
9 vai. Susipažinimo vakaras: Lietuvių Namuose

Gruodžio 28 d., antradienis
8.30 vai. Dainų Šventės repeticija: Hawthorn Town Hall
10 vai. Mokytojų konferencija: Lietuvių Namuose
11 vai. Inžinierių-Architektų Sąjungos konferencija „Vilniaus

architektūros rytojus": Lietuvių Namuose
12 vai. Popietė vaikams „Stovi pasakų namelis": Lietuvių

Namuose
2 vai.

5.30 vai.
Vėlai vakare

Dailės ir Tautodailės Parodų atidarymas:
North Melbourne Town Hall - Arts House 
Dainų Šventė „Visa širdim": Hawthorn Town Hall 
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose

Gruodžio 29 d., trečiadienis
8.30 vai -1 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (pirma diena):

Lietuvių Namuose
3 vai. Žodžio ir Muzikos popietė „ Literatų Užeiga":

Lietuvių Namuose
7.30 vai. Jaunimo vakaras „Labas vakaras, Melburne! ":

Vėlai vakare
Lietuvių Namuose
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose

8.30 vai. Tautinių Šokių Šventės repeticija: MSAC Show Court
8.30 vai. - 1 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (antra diena):

10.30 vai.
12.30 vai.

2 vai.-4.30 vai.
5.30 vai.

Vėlai vakare

Lietuvių Namuose
Šv. Mišios: Lietuvių Namuose
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas: 
Lietuvių Namuose '
"Lietuvos Baleto Bičiulių" popietė: Lietuvių Namuose 
Tautinių Šokių Šventė „Ant tėvelio dvaro" ir 
ALD uždarymas: MSAC Show Court
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose

Gruodžio 31 d„ penktadienis
8.30 vai. - 12 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (trečia diena):

Lietuvių Namuose
1.30 vai. Sporto Šventės uždarymas: MSAC Show Court
8 vai - 1 vai.(ryto) Naujų Metų Sutikimas: Moonee Valley Racecourse 

Celebrity Room
2005 m.
Sausio 1 d..šeštadienis
12 vai. Atsisveikinimo gegužinė (vieta bus nurodyta vėliau)

Iš tėvų žemės
“Rinkos Aikštė, Nr. 71” Pirmą kartą 

tėvų žemėje viešintis Kęstutis Pranskūnas 
iš Melbourno neslepia, kad didesnį įspūdį 
jam paliko ne naujieji Vilniaus 
dangoraižiai, o restauruotas Kėdainių 
senamiestis.

- Dabar visi stato kaip galima pigiau ir 
greičiau. Štai centras “Europa” - na, gražu, 
įmantru, bet tokie pastatai visi vienodi, - 
gražia lietuvių kalba dėstė vyriškis. - O čia 
mane traukia net maža, tačiau savita 
detalė...

Lėktuvų pilotas, po Australiją, Naująją
Nukelta į 7 psL

JVMsiiypsokime (
Socializmas: Turite dvi karves. Pasiliekate 
vieną sau, o kitą atiduodate kaimynui. 
Komunizmas: Tlirite dvi karves. Vyriausybė 
pasiima abi ir po to padalija pieną jums ir 
kaimynui.
Fašizmas: Turite dvi karves. Atiduodate 
pieną Vyriausybei, o ši parduoda jį jums. 
Fašizmas [2]: Turite dvi karves. Vieną jų 
sušaudote.
Kapitalizmas: Turite dvi karves. MeEiate jas 
abi, po to išpilate pieną į griovį, kad 
išlaikytumėte jo rinkos kainą.
Nacizmas: Turite dvi karves. Vyriausybė 
nušauna jus ir pasiima abi.

) Dvi Karvės
Anarchizmas: Turite dvi karves. Šios už
muša jus ir melžia viena kitą. 
Grynas komunizmas: Turite 2 karves. Jūsų 
kaimynai padeda jomis rūpintis, ir visi 
dalijatės tų karvių duodamu pienu. 
Pasaulinis komunizmas: Dalijatės 2 
karvėmis su kaimynais. Jūs ir jūsų kaimynai 
ginčijatės, kas gali daugiau ir kam reikia 
daugiau. Tuo metu niekus nedirba, niekas 
negauna pieno, ir karvės padvesia iš bado. 
Rusų komunizmas: Turite 2karves. Privalote 
jomis rūpintis, o vyriausybė pasiima visą 
pieną. Jūs kažkiek pieno vagiate tam, kad 
galėtumėte parduoti juodojoje rinkoje.

Renginių adresai:

Lietuvių Namai: 44 Errol st., North Melbourne
Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės Bažnyčia: Cnr.Howard St.&Victoria St, West
Melbourne
Melbourne Sportsand Aquatic Centre (MSAC): Aughtie Dr., Albert Park
Hawthorn Town Hall: Cnr.Burwood Rd.&Glenferrie Rd., Hawthorn
North Melbourne Town Hall-Arts House: Cnr.Queensberry St.& Errol St., North 
Melbourne
Moonee Valley Racecourse Celebrity Room: McPherson St., Moonee Ponds

PS. XXIII Australijos Lietuvių Dienų programą anglų kalba galite rasti 
internetinėse svetainėse:

Sydnėjaus Lietuvių Informacinio Centro (SLIC) - www.slic.org.au
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos - www.aljs.org

ALD informacija

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Musų Pastogė Nr.30, 2004.08.06, psl. 3
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Lietuviai pasaulyje___________
Lietuvės sūnus atstovauja Prancūziją Sydnėjuje

Rita Baltušytė
Susipažinkite - Mare Finaud, 

Prancūzijos generalinis konsulas Sydnėjuje, 
51 metų, vedęs, turi du vaikus. Moka 
prancūziškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai, 
ispaniškai. Gyvenimo svajonė -padirbėti 
Lietuvoje.

kuose pasislėpusiame kaimelyje; labai mėgo 
skaityti, norėjo būti mokytoja, tad įstojo į 
Kauno universitetą. Studijavo prancūzų 
kalbą, taip pat lankė vokiečių ir rasų kalbos 
paskaitas. Prasidėjus karui, devynio
likametė, įsitraukė į pasipriešinimo 
judėjimą, buvo vokiečių suimta ir išvežta 
darbams į Rytų Prūsiją (vaikams niekada 
nepasakė stovyklos pavadinimo). Karui 
pasibaigus išėjusi laisvėn nebenorėjo grįžti 
į Lietuvą - žinojo, kad dalis šeimos buvo 
ištremta į Sibirą.

Giminaičio iš motinos pusės padedama 
Vlada Raudonojo Kryžiaus globoje išvyko 
Paryžių, jos svajonių miestą, iki tol 
pažįstamą tik iš knygų. Vėliau atsidūrusi 
Marselyje susitvarkė dokumentus ir jau 
turėjo išvykti pas pusseserę į JAV, bet kaip 
tik tuo metu susipažino su autobusų 
bendrovės vadovu Christian Finaud, 1951 
metais jiedu susituokė.

Antrasis sūnus Mare nuo pat mažens 
buvo labai geras vaikas, nemėgo prieštarauti, 
bet labai mėgo keliauti; tapti diplomatu 
nutarė ankstyvoje jaunystėje. Mokykloje be 
privalomos anglų kalbos vienas iš 
nedaugelio pasirinko ir rasų kalbą, namie 
galėjo praktikuotis šnekėdamas su mama.

Marselio universitete studijavo 
tarptautinę teisę ir politinius mokslus, 
tačiau neapleido ir kalbų. Baigęs 
aukštuosius mokslu pradėjo dirbti užsienio 
reikalų ministerijoje. Vietą gavo lengvai 
išlaikęs egzaminą.

Kelerius metus padirbėjęs įvairiose 
Europos šalyse, vienas įdomiausių postų 
buvęs Madride, 1984 metais paskiriamas j 
Varšuvą.

“Varšuva, kaip ir anksčiau Leningradas, 
mane traukė artumu prie Lietuvos. 
Lenkiškai iš pradžių pradėjau mokytis 
savarankiškai,” sako Mare, paklaustas, kaip 
susikalbėdavo su vietiniais. Nemažai 
padėjo ir žmona Helena, šeštojo 
dešimtmečio pradžioje su tėvais iš Lenkijos 
emigravusi į Prancūziją.

Per trejus darbo metus Lenkijos 
sostinėje ne kartą buvo nuvykęs į Lietuvą. 
Ilgam įsiminė kelionė iš Varšuvos į Vilnių 
su mama:

“Važiavome traukiniu. Įveikti 400 km 
atstumą prireikė keliolikos valandų. Aš 
turėjau diplomatinį pasą, tad su žmona 
buvome apsaugoti, o ji keliavo kaip turistė

Teehniškai ši svajonė jau buvo 
išsipildžiusi - Lietuva kartą jau buvo 
patekusi į p. Finaud jurisdikciją. Tiesa, tuo 
metu ji vadinosi Lietuvos TSR.

Tai įvyko diplomatinės karjeros 
pradžioje 1977 metais jam gavus pirmąjį 
paskyrimą į Leningradą.

Konsulas galėjo lankyti tik Pabaltijo 
respublikų sostines. Kadangi Prancūzija 
buvo pripažinusi Lietuvos aneksiją tiktai de 
facto, o ne teisiškai, prancūzai savo 
diplomatui leido bendrauti tik su 
municipalinio lygio valdžia.

Jaunasis diplomatas iš Leningrado į 
Vilnių buvo nuvykęs kelis kartus, netgi 
dalyvavo VVU dėsčiusio prancūzo 
profesoriaus vestuvėse, susirado nemažai 
draugų.

Jau pirmos kelionės 1977 metais metu 
sako pajutęs žmonių priešinimąsi 
okupantams. Tautinio pasipriešinimo 
dalimis jis skaito irten atrastą labai turtingą 
kultūros ir meno gyvenimą:

“Aš buvau Vilniuje, kai ten vyko 
tradicinė Pabaltijo studentų šventė 
‘Gaudeamus’. Mačiau kaip apie 10 
tūkstančių jaunų lietuvių, latvių ir estų 
pasididžiuodami šoko savo tautinius šokius, 
dainavo tau tines dainas. Įdomu buvo stebėti, 
kaip valdžia bandė renginį kontroliuoti, 
tačiau į pareigūnus niekas nekreipė 
dėmesio.”

Deja, jo mama j Vilnių važiuoti nedrįso; 
giminės iš Dzūkijos turėjo keliauti į 
Leningradą. Tai jau buvo antras susitikimas 
šaltojo karo laikotarpiu. Pirmą kartą dar 
būdamas studentu 1968 metais su tėvais 
nuvyko į Maskvą, kur mama po 26 
nesimatymo metų susitiko su savo tėvais, 
seserimis, Marc’as susipažino su pusbroliais 
ir pusseserėmis. Kalbėjosi rusiškai.

Ar Marc’as ir jo broliai bei sesuo skaito 
save lietuviais, paklausiau,

“Taip, žinoma,” atsakė jis. “Aišku, 
baisiai gaila, kad nemokame kalbos. Bet aš 
didžiuojuosi, kad tartum pirmas atvėriau 
savo artimiesiems kelią į Lietuvą. Mano 
vyriausias brolis su žmona ir dviem 
dukterimis Lietuvoje buvo kelis kartus, kiti 
broliai ir sesuo su šeimomis irgi ten lankėsi; 
pažįstame savo gimines, su jais 
bendraujame, vieni kitus lankome. Štai ir 
dabar pas mane Australijoje gyvena it 
Itonsiilateparit-riamnnopnssesėrės llnniitfs 
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greičiau pamiršti karo 
baisumus. Norėdami ką 
nors sužinoti, vaikai 
turėdavo iš jos traukte 
traukti po žodi. Mokyti 
vaikus lietuvių kalbos jai 
atrodė beprasmiška - 
gyvendama Marselyje ji 
nepažinojo nė vieno 
lietuvio.

Tačiau diplomatas iki 
šiol atsimena mamos 
sektas pasakas. Labiausiai 
jam patikusios apie jūros 
dugne gyvenusį princą 
(“Eglė žalčių kara
lienė”?) ir apie auksinę 
žuvelę.

Marc’o mama, iš 
namų Vlada Naruše
vičiūtė, gimė ir užaugo 
girininko šeimoje netoli 
Alytaus Sudvajų miš-

Levulienės sūnus Stasys ir jo žmona 
Neringa.”

Vaikystėje mama Marc’ui ir trim 
broliams bei seseriai mažai pasakojo apie 
Lietuvą. Jo nuomone, jinai, kaip ir daugelis 
jos kartos ir likimo žmonių, stengėsi kuo

Šeimos ratelyje. Iš kairės: Marc, Helen, 
Stanislas Finaud, Neringa ir Stasys Levuliai.

R Baltušytės nuotr.

iš Prancūzijos. Ji labai bijojo ginkluotų 
pasieniečių. Vilniuje mūsų niekas 
nepasitiko; pasirodo, giminės nebuvo gavę 
nė vieno mūsų laiško su pranešimais, kad 
atvykstame,” šypsodamasis pasakoja 
diplomatas. “Vilniuje praleidome visą 
savaitę nesėkmingai bandydami prisi
skambinti giminėms. Tada gatvėje visai 
atsitiktinai sutikau anglų kalbos mokytoją, 
pažįstamą dar iš Leningrado laikų kelionių. 
Aišku, visos istorijos jam nepasakojau, tik 
paprašiau susisiekti su saviškiais. Jis 
paskambino ir giminės tuojau atvažiavo.”

Po Lenkijos - darbas V ienoje, Ženevoje.
Per tą laiką Sovietų Sąjunga iširo ir 

diplomato mama turėjo galimybę pirmą 
kartą po 50 metų aplankyti gimtuosius 
Sudvajus. Tai buvo 1993 metais. Teko 
lankyti kapus - abu jos tėvai jau buvo mirę 
ir iš keturių seserų gyvą rado tik vieną. Užtat 
pamatė didžiulį beržą, kurį tėvas buvo
pasodinęs jai gimus.

Prancūzijoje laimę radusi dzūkė visą 
gyvenimą buvo labai aktyvi. Užauginusi 
penkis vaikus, ji visuomeniniais pagrindais 
aktyviai darbavosi savo bažnyčios 
parapijoje. Mirė 1999 metais, prieš tai dar 
spėjusi aplankyti sūnų Marc’ą Izraelyje, kur 
jis dirbo pirmuoju konsulu.

Paklausiau, ar diplomatui kada nors yra 
iškilę problemų dėl sentimentų Lietuvai. 
Pavyzdžiui, Lietuva kaip ir Australija, 
kurioje jis Prancūzijai atstovauja, aktyviai 
talkina JAV Irake, o Prancūzija nusistačiusi
prieš Irako karą.

“Šiuo atveju aš pritariu savo vyriausybės 
politikai ir man nesudaro sunkumų apie tai 
kalbėti Australijoje, nes ir čia nuomonės dėl 
Irako gerokai skiriasi,” atsakė jis. “Mūsų 
diplomatai netgi susilaukia nemažai 
pareiškimų iš Australijos piliečių, 
nepritariančių Irako konfliktui, kurie nori 
pagirti Prancūzijos poziciją”.

O ar jam yra pasitaikę, kad nesutiko su 
savo vyriausybės politika šalyje, kurioje ją 
atstovavo, norėjo, kad ji būtų kitokia?

Pasirodo, taip:
“ Vienas įdomiausių ir sunkiausių mano 

postų buvo ketveri metai Izraelyje, ten 
dirbau 1996-2000 metais. Tenai buvau 
įsitraukęs į Europos Sąjungos derybininkų 
grupę, kuri stengėsi padėti izraeliečiams ir 
palestiniečiams bendradarbiauti, ypač 
ekonomikos srityje. Aš troškau, kad visos 
Europos šalys būtų buvusios aktyvesnės 
šioje veikloje, ypač Prancūzija. Artimieji 
Rytai yra svarbūs jau vien tuo, kad yra labai 
arti Europos. Kai Turkija įsijungs į Europos 
Sąjungą, mes turėsime bendrąsieną su Iraku. 
Užtat svarbu, kad regionas būtų stabilus. Be 

to Sirija, Libanas - tai buvusios 
Prancūzijos kolonijos ir joms 
reikėtų rimtai padėti. Neužtenka 
prezidentui, premjerui ar 
ministrams atvykti dienai dviem, 
pasakyti kalbą ir vėl išnykti. Mes 
galėjome rimtai tarpininkauti, bet 
to nebuvo padaryta.”

“Jūs, kiek supratau, daugiau 
palaikėte palestiniečių pusę,” 
pasitikslinau. “Ar dėl to 
nesusidarė kokių nesklandumų 
darbe?”

“Ne,” nuskambėjo ramus, bet 
ryžtingas atsakymas, “aš turėjau draugų ir 
žydų, ir Izraelio arabų, ir palestiniečių. 
Dauguma žmonių abiejose pusėse nori 
taikos, taikingi) santykių, geros kaimynystės, 
pasidalinti žemę, siekti kompromiso. Tik 
ekstremistai abiejose pusėse galvoja 
priešingai. Aš sutikau daugybę labai įdomių 
žmonių.Ypač man įstrigo j širdį vienas jau 
nejaunas labai religingas žydas, kurio sūnus 
žuvo nuo HAMAS rankos. Tačiau vietoje 
skatinęs kerštą, jis įkūrė draugiją, 
organizuojančią žuvusiųjų abiejose 
konflikto pusėse šeimos narių susitikimus, 
kuriuose jie pasidalina savo skausmu. Jis 
draugavo ir su Arafatu, ir su Rabinu, bet ne 
visada ir visų buvo suprastas, kai kurių 
vadintas net išdaviku. Ir dabar manau, kad 
dėl padėties, kurioje yra atsidūręs Izraelis 
ir palestiniečiai, kalti mes visi.

Beje, Izraelyje Mare Finaud artimai 
bendravo su tuometiniu Lietuvos 
ambasadoriumi Romualdu Misiūnu. 
Apskritai, kur benuvykęs susiranda vietos 
lietuvius. Sydnėjuje susidraugavo su 
Lietuvos garbės generaliniu konsulu 
Viktoru Šlitcriu, Prancūzų ambasados 
kultūriniuose renginiuose dažnai dalyvauja 
Paryžiuje mokslus baigusi teatralė Liuda 
Apinytė-Popenhagcn su šeima, kiti 
Sydnėjaus lietuviai.

Ar buvo kada nors išsiųstas iš kokios 
šalies, kaip kartais diplomatams pasitaiko?

Taip vos neatsitiko Lenkijoje:
“Nebuvau iš ten išsiųstas, tačiau skubiai 

perkeltas kitur. 1987 
metais popiežiaus Jono

Š.m. vasario 16-sios 
minėjime NSW parla
mente. Iš kairės: Juta 
Šliterienė, Isolda Poie- 
laitė-Davis, Ronos Pa
penhagen, Mare Fi
naud, Viktoras Šliteris, 
Liuda Apinytė-Popen- 
hagen.

R.Baltušytės nuotr.

Pauliaus II vizito metu
Gdanske, Krokuvoje, 

Varšuvoje vyko didžiulės demonstracijos. 
Aš turėjau
vieną pirmųjų vaizdo įrašų kamerų ir ėmiau 
filmuoti gatvėje. Tirrėjau nušviesti “Solida
rumo” akcijas. Prie manęs tuojau prisistatė 
civiliai apsirengę tvarkos saugotojai, atėmė 
filmus, nes nenorėjo, kad informacija 
pasklistų už Lenkijos ribų. Buvau kokiam 
pusvalandžiui sulaikytas: nors pasakiau, kad 
esu diplomatas - tai jų nejaudino.

Žinoma, mes pareiškėme dėl to protestą. 
Buvau pažįstamas su tuometiniu Lenkijos 
užsienio reikalų ministru. Jis patarė, 
nelaukiant didesnių nemalonumų, mane 
perkelti kitur. Problema buvo ta, kad mano 
žmona kaip tik tuo metu Paryžiuje pagimdė 
mūsų pirmą vaiką dukrytę Yoanną Įsakymą 
po dviejų savaičių prisistatyti į darbą 
Vienoje gavau vos Helenai išėjus iš 
ligoninės. Taigi, turėjau jas abi palikti ir 
skubiai grįžti į Varšuvą, susipakuoti ir 
išvykti į naują paskyrimo vietą.”

į klausimą, ką turėjo omenyje

Nuteita į 5 psl
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Iš Redakcijos pašto
Ar girdite, kur Jus?
Dažnai nubudęs paryčiais po vieno ar 

kito renginio ar paprasto subuvimo I rietuvių 
Klube,negaliu užmigti. Gal čia mano 
kvailumas? Daug kas pasišaipys. Nežinai 
žmogau - senatvė!

Nczsenatvė ar liga man miegoti netmkdo. 
Trukdo štai kas. Yra dar saujelė 
pasišventusių mūsų žmonių, kurie randa 
laiko bendruomenei ir jos vadovybei. Kur 
visi kiti?

Štai pirmas pavyzdys - Lietuvių Klube 
kas mėnesį organizuojami turgūs. 
Superkami fantai loterijai. Čia visada matai 
talkininkus - Zitą ir Praną Andriukaičius, 
Onutę Kapočienę, Bronę Sidarienę, Onutę 
Stošienę, Verą Kaminskienę, Janiną 
Kalgovienę ir kitus su Klubo pirmininku 
Alium Migum ir sekretoriumi Lawrence 
Cox. Pavardė ne lietuviška, bet kalba 
lietuviškai ne blogiau už suvalkietį. Štai ir 
kyla klausimas, o kur tie Klubo nariai, 
kuriems lietuviškai mokytis nereikėjo? 
Kiti,kuriems gaila 11 dolerių kad tapus net 
Lietuvių Klubo nariais. I turgų atsilanko 
saujelė tų pačių. Loterija ruošiama, mano

Juodosios skylės 
„išsiverčia“

Naujasis S.Hawking tyrimas gali padėti 
išspręsti “juodųjų skylių informacijos 
paradoksą” - šiuolaikiniams fizikams iki 
šiol neįkandamą, tačiau labai viliojantį 
riešutą.

Mokslininkas pataisė savo 1975 metais 
sukurtą teoriją, kuri buvo vadinama 
didžiausiu perversmu juodųjų skylių 
tyrimuose.

Pagal šią klasikine tapusią teoriją, 
juodoji skylė yra objektas, į kurį patekus 
ištrūkti nebeįmanoma. Jos riba vadinama 
“įvykių horizontu”.

Dabar mokslininkas mano, kad kelionė 
j juodąją skylę nebūtinai yra vienpusė.

Cambridge universiteto fizikas Gary 
Gibbons sakė, kad pagal naująją S.Hawking 
teoriją juodosios skylės neturi aiškaus įvykių 
horizonto, viską slepiančio nuo supančio 
pasaulio. 1975 metais S.Hawking 

supratimu, ne pasipelnymui, bet sukviesti 
žmones į Lietuvių Klubą sekmadienio 
popietę pabendrauti. Negi jau galvojate, kad 
mes raupsuoti, kurie dar lankomės mūsų 
Klube?

Kitas pats skaudžiausias reiškinys 
mūsuose. Vieną kartą per mėnesį turime 
pamaldas lietuviams. Lidcombe klebonas 
Fr. John Alt visada suranda šiltą žodį 
lietuviams ir visokiais būdais stengiasi 
mums padėti. Mišias atlaiko lenkas kun. Jan 
Stankewicz, save vadina Jonu 
Stankevičiumi, pagal savo kilmę. 
Didžiuojasi ja jeigu girdėjote jo pamokslus 
per šv. Kazimierą ir Vasario 16 - tąją. Dalį 
Mišių atlaiko lietuviškai. Mokosi lietuviškai 
ir toliau. Kiek dar laiko jis mums patarnaus 
ir kiek laiko tęsis klebono kantrybė, kai į 
lietuvių pamaldas susirenka20- 50žmonių? 
Ir pamaldų tikslas - pabendravimas su 
draugais ir pažįstamais. Ir Kristus juk yra 
pasakęs- “kur vienas ar du iš jūsų ir Aš su 
jumis”.

Rugpjūčio 15 d. Žolinė, Mergelės 
Marijos į dangų ėmimo šventė. O kaip tu su 
katalikų tėvų tekančiu krauju tavo gyslose, 
ar padėsi mums švęsti šią šventę?

A. Kramilius

apskaičiavo, kad susiformavus juodajai 
skylei ji pradeda spinduliuoti energiją ir 
netekti masės. Šis procesas buvo pavadintas 
“Hawkingo spinduliavimu”.

Mokslininkai buvo apstulbinti, nes 
S.Hawking matematinis nuolat 
besitraukiančios juodosios skylės 
aprašymas sukūrė ryšį tarp gravitacijos ir 
entropijos - energijos kitimo iš vienos 
formos į kitą.

Buvo teigiama, kad juodosios skylės yra 
vientisos, tai yra, nebuvo įmanoma atskirti, 
kas sudaro šiuos kūnus.

Vieninteliai juodąją skylę nusakantys 
matmenys buvo masė, krūvis ir sukinys. 
Jokios informacijos apie viduje esančias 
medžiagas nebuvo, o tokiai skylei išnykus 
kartu su ja išnykdavo ir visa joje esanti 
informacija.

Tačiau tai prieštarauja kvantinės fizikos 
dėsniams, aprašantiems Visatos elgesį 
pačiose mažiausiose jos dalelėse. Šie dėsniai 
teigia, kad informacijos niekada neįmanoma

Kuršių marių regata

(DELFI) Rugpjūčio 1 rytą, iš Klaipėdos 
kruizinių laivų terminalo prasidės 
jubiliejinė - penkiasdešimtmetį švenčianti 
Kuršių marių regata. 37 kartą Lietuvoje 
vykstanti, šiemet naujovių kupina regata taps 
ne tik svarbiausiu Pabaltijo šalyse 
buriavimo sporto renginiu, bet ir viso 
Lietuvos pajūrio švente.

Jubiliejinės regatos pradžią paskelbs 
garbės komandoru tituluotas Ministras 
pirmininkas Algirdas Brazauskas. 
Šiemetinėse buriuotojų varžybose ketina 
dalyvauti net per 40 kreiserinių jachtų.

“Per penkiasdešimt metų ši regata it 
valstybė jau įgijo savo istoriją, kurioje gausu 
pasididžiavimo vertų datų. Bet svarbiausia, 
kad ji ne tik tebegyvuoja, bet švenčiant 
jubiliejų yra savo populiarumo 
viršukalnėje”, - sakė Lietuvos buriuotojų 
sąjungos generalinis sekretorius Linas 
Tamkvaitis.

• Varžyboscdalyvaujančios jachtos turės 
įveikti penkis etapus. Ilgiausias iš šių bus 
antrasis -- sieks 90 jūrmylių (apie 167 
kilometrų).

Pirmoji jachtų regata įvyko 1954 metais 
ir nuo to laiko jachtų lenktynės Kuršių 
mariose vykdavo su pertraukomis. Šiuo 
metu regatos vyksta kasmet.

prarasti
“Jei informacija visgi būtų galima 

prarasti, tai tuomet būtų rimtų praktinių ir 
filosofinių pasekmių”, sakė S.Hawking.

“Niekada negalėtume pasitikėti 
praeitimi ar tiksliai pranašauti ateitį. Todėl 
nemažai žmonių norėjo tikėti, kad 
informacija iš juodųjų skylių gali ištrūkti, 
tačiau niekas negalėjo paaiškinti, kaip tai 
gali pavykti”, sakė mokslininkas.

Ilgus metus fizikas mastė apie ypatingai 
stiprius juodųjų skylių gravitacinius laukus, 
kaip nors pažeidžiančius kvantinės fizikos 
dėsnių galiojimą. Dabar šios minties teks 
atsisakyti.

Pagal naująjį profesoriaus S.I lawking 
modelį juodosios skylės niekada visiškai 
nesunaikina to, kas j jas pateko. Vietoj to 
ilgus tarpolaikius skleidžiamas 
spinduliavimas, o kada nors juodosios skylės 
“atsiveria” ir išleidžia informaciją apie 
turinį.

“Daug metų mąsčiau apie šį dalyką,

Mare Finaud
Atkelta iš 4 psl.
kalbėdamas apie “Solidarumo” veiklos 
nušvietimą (skamba greičiau kaip žurnalisto 
užduotis), pašnekovas atsakė šyptelėjęs:

“Diplomato ir žurnalisto darbas yra 
panašus tuo, kad mes taip pat renkame 
informaciją ir rašome apie tai, kas vyksta 
šalyje, į kurią esame atsiųsti, tik skirtingai 
nuo žurnalisto savo rašinių neskelbiame 
publikai, o persiunčiame savo vyriausybei.”

Ar tai todėl diplomatai kartas nuo karto 
apkaltinami šnipinėjimu?

“Diplomatai ir žurnalistai nuo šnipų 
skiriasi tuo, kad jie medžiagą renka įstatymu 
leistomis priemonėmis, iš legalių šaltinių.” 
- gavau diplomatijos teorijos pamoką. “O 
šnipai gali naudotis bet kokiomis jiems 
prieinamomis priemonėmis. Tai vienintelis 
skirtumas.”

“Gal turite naudingų patarimų, kaip 
skubiai susipakuoti daiktus?” paskutinis 
klausimas.

“O, taip,” nuskambėjo linksmas 
atsakymas. “Jeigu kada netekčiau 
diplomato darbo, esu tikras, galėčiau 
puikiai pragyventi iš pakavimo paslaugų.”

Marc’ui Finaud diplomatinei karjerai 
negresia jokie pavojai, tačiau pakavimosi 
įgūdžius netrukus pravers: Prancūzijos 
generalinio konsulo tarnybos laikas 
Sydnėjuje eina į pabaigą.

Gal laukia postas Lietuvoje? Ne. Pasak 
diplomato, Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, kuo jis be abejo labai džiaugiasi, jo 
viltys padirbėti mūsų šalyje sumažėjo, ten 
pirmiausia bus skiriami vyresnio rango 
diplomatai, jam teksią kelerius metus 
palaukti. Bet dažnai pagalvojąs, kokia 
laiminga būtų mano mama, jei gaučiau 
paskyrimai Lietuvą

Tačiau, Lietuva, kurioje paskutinį kartą 
buvo 1989-siais ir vėl priartėja, vėl bus 
dažnai lankoma. Naujasis Marc’o Finaud 
postas-Ženevoje. Taigi, netrukus turėsime 
dar vieną savo žmogų aukštoje vietoje 
Vakarų Europoje.

tačiau dabar jau turiu atsakymą”, sakė 
S.Hawking.

“Tik atrodo, kad juodoji skylė 
susiformuoja, vėliau ji atsiveria ir išleidžia 
informaciją apie tai, kas į ją įkrito, taigi 
galime tiksh'ai žinoti, kas vyko praeityje ir 
prognozuoti, kas vyks ateityje”.

Umberto 
fro: Vidaus 
recenzijos
Vertė Sigita Adomėnaitė
“Šiaurės Atėnai”

Miguel de Cervantes “Don Kichotas”
Šioje nevientisoje, vietomis sunkiai 

įveikiamoje knygoje aprašomos vieno 
ispanužų grando ir jį lydinčio tarno 
bastūniškos kelionės fantasmagorinių 
iliuzijų besivaikant. Kaip supratau, knygos 
herojų grandą kamuoja kažkoks proto 
sutrikimas. Tą pajusti nesunku, nes herojaus 
paveikslas labai talpus ir gyvas; tenka 
pripažinti, kad Cervantes - puikus 
pasakotojas. Herojaus tarnas -prasčiokėlis, 
nestokojantis sveikos nuovokos, tad 
skaitytojui nesunku su juo susitapatinti, 
juolab kad pagrindinio herojaus pamišimas 
gana atstumiantis. Štai jums ir visas siužetas. 
Papasakota įdomiai, esama daug netikėtų 
veiksmo posūkių ir sodrių, įdomių detalių.

Tačiau, atmetęs asmeninę simpatiją, 
leisiu sau pasakyti keletą bendrų pastabų.

Mes jau turime vykusią seriją 
“Neišgalvotos istorijos”. Jau išleista, ir, kaip 
žinoma, sėkmingai, ir “Amadis Gailėtis”, 

ir “Legenda apie Gralį”, ir “Romanas apie 
Tristaną”, ir “Romanas apie Troją”, ir 
“Erekas ir Enida”. Ką tik gąvome pasiūlymą 
vieno pradedančiojo, Di Barberino, 
“Karališkajai Prancūzijos giminei”. Spėju 
šią knygą būsiant perkamiausia ir galiu 
lažintis iš ko tik norite, kad ji nuskins Metų 
knygos premiją, nes liaudis labiausiai 
mėgsta būtent tokio pobūdžio literatūrą.

Dabar iš tos pačios pusės pažvelkim į 
Cervantes rankraštį. Tipiška mūsų pačių 
leidybinių nuostatų profanacija! Šalia šio 
romano viskas, ką esame išleidę iki šiol, - 
vien neatsakingi kliedesiai. Atrodys, kad 
išplakėme patys save. Jokia spaudos laisvė, 
jokia polifonija nepateisintų tokio 
profesinio harakirio.

O ir kam, tiesą sakant, to reikia? Autorių 
ne per seniausi ai paleido iš kalėjimo, atrodo, 
jaučiasi jis ne itin gerai, kažką ten jam 
nupjovė - ranką ar gal koją, - kad ir kaip 
būtų, tęsinio rašyti jis neketina, tad masiniais 
tiražais čia net nekvepia Manau, nėra jokios 
prasmės šuoliuoti progreso priešaky 
griaunant ilgamečio darbo rezultatus 
teikiančius mums visokeriopą, taip pat ir 
moralinį (sakau tai-be apsimestinio 
kuklumo), pasitenkinimą, o kartu ir 
atitinkamą pelną. Paraišką siūlau atmesti.

Franzo Katkos •‘Procesas"
Nebloga, tikrai nebloga knygelė, 

detektyvas su hičkokiškais elementais. 

Finalinė žmogžudystė tiesiog puiki. Žodžiu, 
skaitytojų šiai knygai netrūks.

Tačiau susidaro įspūdis, kad autorių 
varžė kažkokia cenzūra. Kam tos 
nesuprantamos užuominos, kodėlirveikėjų, 
ir veiksmo vietos nepavadinus savo vardais? 
Ir kokia priežastis, nulėmusi šį “procesą”? 
Būtina paaiškinti tamsiąsias vietas, 
konkretizuoti aprašymus, kuo daugiau 
faktu, faktu ir dar karta faktu. Išryškės 
varomasis vyksmo užtaisas, sustiprės 
“suspensio”.

Jaunieji rašytojai mano, kad kur kas 
prašmatniau rašyti “vienas žmogus” vietoj 
“ponas toks ir toks ten ir ten tada ir tada”, 
jie įsivaizduoja, kad tai poetiškiau. A balą 
nematę. Jei pavyks - perdirbsiu), nepavyks 
- atmesim

Marcelio Prausto “Prarasto laiko 
beieškant”

Idėja, be abejo, įdomi. Tekstas labai 
ilgas, galima būtų išleisti nemažai kišeninės 
serijos knygelių.

Tačiau reikia atsižvelgti i tai kad beveik 
viską teks redaguoti iš naujo, bent jau visą 
skyrybą tai tikrai. Tekstas nesuskirstytas 
pastraipomis, autorius net taškų nesudėliojo 
tarp sakinių (pasitaiko net dviejų puslapių 
ilgio frazių). Jeigu jis pats nesiims sutvarkyti 
rankraščio, nežinau, kas galėtų tai padaryti 
už jį Jei jis to nepadarys, knygos nebus.

Kuriamas genų bankas
(ELTA) liepos 27 d. Mokslininkai 

lenktyniaudami skuba sukaupti pasaulyje 
nykstančių gyvūnų genų banką; mat 
dabartinės žmonių kartos laikmečiu gali 
išnykti apie tūkstantis gyvybės rūšių - dėl to 
kalti klimato pokyčiai ir gyvenamosios 
aplinkos žalojimas.

Antradienį paskelbtas mokslinio darbo 
planas “Užšaldytas laivas” (“Frozen Ark”), 
kuris bus vykdomas lygiagrečiai kitam 
projektui, pagal kurį Didžiosios Britanijos 
karališkiesiems botanikos sodams 
vadovaujant, renkamos nykstančių rūšių 
augalų sėklos.

“Atmetus gamtinės katastrofos, šiuo 
metu gyvūnų rūšių nykimas žemės istorijoje 
yra sparčiausias, daugelio jų likimas 
beviltiškas”, - aiškino Londono gamtos 
Istorijos muziejaus zoologas Phil Rainbow.

Banke “Užšaldytas laivas” prie minus 
80 laipsnių temperatūros bus laikomi 
nykstančių rūšių DNR ir audiniai - taip 
tikimasi amžiams išsaugoti genetinę ji: 
medžiagą, kurią galės tyrinėti mokslininką ‘ 
net kai tos rūšys bus išnykusios.

DNR mėginai bus renkami žinduolių, 
paukščių, vabzdžių, roplių - pirmenybė 
teikiama gyvūnams, kurių gamtoje jau 
nebėra ir kuriems gresia visai išnykti per 
artimiausius penkerius metus.__________
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Sportas
Lietuvos krepšininkų 

kovos
(OMNI) Nuo rugpjūčio 15 d. iki 

rugpjūčio 28 d. Atėnuose aukso medalių 
savininkus išsiaiškins krepšininkai. B 
grupėje rungtyniausianeiiĮ Lietuvos atstovų 
joje laukia penki varžovai: Angola, Puerto 
Rico, Graikija, JAV ir Australija.

Rugpjūčio 15 d. Lietuva - Angola
Galima sakyti, kad mūsų rinktinei 

pasisekė. Jei kurią nors iš krepšinio vyrų 
komandų olimpiadoje galima vadinti daug 
silpnesnę už kitas, tai būtent Angola. Nors 
ši ekipa jau ilgus metus karaliauja Afrikoje, 
pasaulinėse varžybose jiems retai pasiseka 
nustebinti priešininkus. Taigi puiki proga 
palyginti ramiai pradėti žaidynes.

Lietuviai jau yra olimpinėse žaidynėse 
vieną kartą rungtyniavę su Angola. 1996 m 
Atlantoje jie sutriuškino afrikiečius 85:49. 
Tuomet A. Karnišovas pelnė 20, D. 
Lukminas -15 taškų. Dabartinės rinktinės 
nariai S. Štombergas ir M. Žukauskas 
pridėjo atitinkamai 9 ir 6.

Jėgų santykis per 8 metus nepasikeitė, 
lietuviai potencialiai daug stipresni. Jei 
nesukliudys starto jaudulys arba, atvirkščiai, 
pernelyg didelis pasitikėjimas savimi, šios 
rungtynės bus galimybė A. Streikai 
išbandyti visus krepšininkus ir įvairius 
žaidimo modelius.

Rugpjūčio 17 d. Lietuva - Puerto Rico
Antras varžovas kur kas sudėtingesnis, 

tačiau pastaraisiais metais pasaulio elitui 
taip pat nepriskirtinas. Su šiais Lotynų 
Amerikos atstovais lietuviai susitiko dar 
1992 m. Barselonoje ir gan nesunkiai 
nugalėjo 104:91 (A. Sabonis - 31 t., Š. 

Marčiulionis - 20, R. Kurtinaitis - 20). 
įdomu, kad rezultatyviausias rungtynių 
žaidėjas Puerto Rico ekipoje J. Ortiz vis dar 
aktyviai sportuoja ir pretenduoja žaisti 
Atėnuose.

Komandų sudėtys kol kas nėra aiškios. 
Jei Puerto Rioo surinks visus geriausius savo 
krepšininkus, jie tikrai nebus lengvi 
priešininkai. Žaidėjas C. Arroyo vaidino 
labai svarbų vaidmenį “Utah Jazz” 
komandoje, NBA rungtyniauja ir centras D. 
Santiago. Pridėjus keletą gerų snaiperių ir 
veteraną J. Ortiz, išeina visai nebloga 
kompanija. Vis dėlto favoritai ir šiose 
varžybose bus lietuviai. Puertorikiečiai 
turėtų būti patenkinti, jei pavyks nugalėti 
bent vieną komandą, be Angolos, ir užimti 
ketvirtąją vietą grupėje.

Rugpjūčio 19 d. Lietuva - Graikija
Ko gero, tai svarbiausios lietuvių 

rungtynės pogrupyje. Jos gali nulemti antros 
vietos laimėtoją ir palankesnį varžovą 
ketvirtfinalyje. Būtent lietuviai ir graikai 
realiausiai ketina būti antrais, jei ne vienai 
komandai nepavyks nugalėti favoritų - JAV 
rinktinės.

Lietuva ir Graikija susitiko Atlantos 
olimpiados ketvirtfinalyje. Graikai vargu ar 
džiaugiasi rungtynių prisiminimais. Mūsų 
rinktinė sutrypė varžovus 99:66 (Š. 
Marčiulionis - 16 t., A. Karnišovas ir R. 
Kurtinaitis - po 15, S. Štombergas - 9). 
Didelė dalis tos graikų ekipos krepšininkų 
vis dar yra rinktinės kandidatai (E Alvertis, 
E. Rentzia, G. Sigai), taigi Atlanta 
dabartiniai olimpiados šeimininkai puikiai 
prisimins. Juo labiau kad paskutinį kartą 
oficialiose varžybose 1999 m. Europos 
čempionate graikai lietuviams vėl beviltiškai 
pralaimėjo 64:82. Šių metų liepos 17 d. 
draugiškame turnyre Italijoje mūsiškiai 
netgi be penkių pagrindinių žaidėjų nugalėjo 
graikus 92:79.

Pastaraisiais metais graikų ekipa 
pasižymi tuo, kad tradiciškai turi labai lygią 
ir stiprią sudėtį, tačiau pirmo ryškumo 
žvaigždžių trūksta. Gal todėl N. Galio laikų 
pasiekimij pakartoti niekaip nepavyksta. 
Atrodo, kad Atėnuose nebus vieno 
garsiausių dabartinių graikų krepšininkų, 
NBA centro J. Tsakalidžio. Be jo, ekipos 
vadovais galima vadinti A. Fotsi, E. 
Rentzia, D. Dikoudi. Tradiciškai tokiu 
bando būti ir E Alvertis, bet šio krepšininko 
geriausi metai berods liko praeityje.

Rugpjūčio 21 d. Lietuva - JAV
Šios dvikovos nekantriai lauks ne tik 

lietuviai. Turbūt visi sporto gerbėjai 
pasaulyje norės sužinoti, ar lietuviams 
pavyks užbaigti prieš ketverius metus 
pradėtą darbą. Nors 2002 m. pasaulio 
čempionate amerikiečiai patyrė visišką 
fiasko, olimpiadose iš NBA krepšininkų 
sudaryta jų rinktinė lieka nenugalėta. 
Arčiausiai šio tikslo buvo lietuviai. Ko 
nepavyko padaryti Sydnėjuje, galima 
padaryti dabar.

Ne vienoje olimpiadoje mūsų rinktinei 
nepavyko išvengti susitikimo su 
amerikiečiais. 1992 m. lietuviai jiems dar 
sunkiai tiko net į treniruočių partnerius. 
Pralaimėta 76:127 (Š. Marčiulionis - 201., 
R. Kurtinaitis - 12, A. Sabonis - 11). 
Atlantoje vaizdas jau buvo daug malonesnis, 
nors vėl pralaimėta 82:104 (G. Einikis - 21 
t., A. Karnišovas ir D. Lukminas - po 15, S. 
Štombergas - 6, Eurelijus ir Mindaugas 
Žukauskai taškų nepelnė). Skirtumas vis 
mažėjo. 2000 m. pogrupyje pralaimėta 
76:85 (D. Songaila -161., M. Timinskas - 
15, Š. Jasikevičius - 9), o pusfinalyje - 83:85 
(Š. Jasikevičius - 271., D. Songaila -12).

Galimybė nuversti amerikiečius iš NBA 
nuo olimpinio sosto kaip niekad didelė. 
JAV pavyko surinkti ne tuos žaidėjus, kurių 
norėjo, o tuos, kuriuos galėjo. Komanda 

išėjo labai jauna, didelė dalis jos krepšiniinkų 
visiškai neturi tarptautinių varžybų patirties 
ir Atėnuose jie susidurs su sau neįprastu 
krepšiniu. JAV neturi nė vieno tikro vidurio 
puolėjo, nors šią spragą bandys užtaisyti 
vienas geriausių planetos krepšininkų T. 
Duncan.

Tikras įžaidėjas ekipoje yra tik S. 
Marbury, tačiau jis irgi dažnai pradeda žaisti 
individualiai. Taigi neaišku, kaip ši atletiška 
ir greita, bet nepatyrusi rinktinė bus 
valdoma. Pajutę didesnį pasipriešinimą 
amerikiečiai gali ir palūžti.

Rugpjūčio 23 d. Lietuva - Australija
Dar viena komanda, kuriai Lietuvos 

vardas kelia ne pačius maloniausius 
prisiminimus. Visose trijose paskutinėse 
olimpiadose mūsų keliai susidurdavo su 
australų. 1992 m. Lietuva laimėjo 98:87 (A. 
Sabonis - 26 t., R. Kurtinaitis - 21, Š. 
Marčiulionis -17). 1996 ir 2000 m. lietuiviai 
atėmė iš Australijos bronzos medalh’us. 
Atlantoje mūsiškiai laimėjo 80:74 (A. 
Sabonis - 30 t., A. Karnišovas - 21, Š. 
Marčiulionis -16), o Sydnėjuje - 89:71 (S. 
Štombergas - 281., Š. Jasikevičius - 22, M. 
Timinskas -13).

Atrodo, ketveri metai neišėjo Australlijai 
į naudą. PoSydnėjaus žaidynių komamdą 
paliko keletas veteranų ir 2002 m. australai 
net nepateko į pasaulio čempionaatą, 
nusileidę Naujajai Zelandijai. Jų komannda 
ir dabar neatrodo itin grėsmingai. Juo labbiau 
kad vieni iš lyderių Ch. Anstey ir S. 
McCinnonyra traumuoti. Rungtynėse su 
Puerto Rico australai tikriausiai išsiaiškins 
ketvirtosios vietos pognipyje laimėtojus.

Tolesni lietuvių priešininkai dar 
neaiškūs, tačiau varžybų datos žinomos. Jei 
mūsų rinktinė prasimuš į ketvirtfinalą, jį 
pamatysime rugpjūčio 26 d. Pusfinaliai 
įvyks rugpjūčio 27-ąją, o finalas - rugpjūčio 
28 dieną. □

Elena Jonaitienė

lAlcimo blašlcomi
Bijojo Aldona išsiskirti ir su Elvyra. 

Niekada anksčiau neturėjo tokios 
nuoširdžios ir ištikimos draugės.

Dieną prieš išvažiavimą abi moterys su 
vaikais išėjo pasivaikščioti į aikštę, iš kurios 
seniai buvo išvežti surūdiję varikliai, o 
pakraščiais augo naujai pasodinti medeliai. 
Nuėjusios į atokiausią aikštės pakraštį, 
moterys susėdo žolėje, o vaikai nubėgo žaisti 
gaudynių.

- Neverta liūdėti, - ramino Elvyra. - Kai 
daug turime, norime turėti dar daugiau. Gera 
buvo susitikti ir draugauti. Juk galėjome 
praeiti pro šalį ir viena kitos nepažinti. 
Dabarvisuomet prisiminsime, kad patyrėme 
dauggražaus irmalonaus,ko niekas iš mūsų 
neatims, kas liks mūsų, nors gal daugiau ir 
nesusitiksime. Aišku, kad pastrigsime viena 
kitos, bet juk mūsų susitikimas - tai dovana. 
O gal tu tuo netiki? Ilgėsies Jono ir kentėsi, 
bet ar būtų geriau, jei iš visojo nebūtum 
sutikusi?

- Žinoma ne. Visada branginsiu tau ką 
išgyvenau. Tik labai sunku netekti to, kas 
tau taip brangu.

- Ką išgyvenai, pasilieka su tavimi, tampa 
dalimi tavo gyvenimo, tavęs pačios.

- Parašysi man, Elvyra, ar ne?
- Galbūt... Nors iš manęs nekokia 

rašytoja. Laiškai gyvo žmogaus neatstos. Gal 
geriau ir nemėginti. O gal, atėjus rudeniui, 
tu imsi ir sugrįši. Gal iš viso nėra parasmės 
atsisveikinti.

Kai Vytautas atvažiavo, vyras ir žmona 
susitiko kaip du svetimi žmonės. Kalbėjosi 
tik apie vaikus, jų sveikatą ir apie tau ką dėl 
jų daro, nieko vienas kito neklausinėjo, nė 
nesiaiškino. Be to, kalboms ir laiko nebuvo. 
Vytautas, atvažiavęs ryte, padėjo šeimai 
pasiekti stotį, drauge nukeliavo į 
Oberstdorfą, ten pasamdė lengvą brikelę,

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Jonas suprato, kad šis jų susitikimas 

buvo paskutinis. Bet mintis, jog jie išsiskiria, 
buvo per daug skausminga, todėl abu 
stengėsi ją užslopintų nustumti, kalbėti apie 
susitikimą vasarai praėjus, apie ką kitą... 
Stoties perone Jonas net užsiminė:

- Stenkis per ilgai neužsibūti. Žinai, kaip 
tavęs lauksiu. Skaičiuosiu dienas ir 
valandas.

Traukinys pajudėjo. Aldona pamojo 
perone pasilikusiam Jonui. Jis ištiesė abi 
rankas lyg norėdamas apkabinti.

Kelionei į kalnus daug rengtis nereikėjo
- Aldona pasiėmė tik vasarinius drabužius, 
o visą kita paliko stovykloje. Kaimynai 
pažadėjo kambarį laikyti užrakin tą. I r jiems, 
ir stovyklos administracijai Aldona sakė 
rudenį grįšianti. Tik Elvyrai prisipažino, 
kad, kaip įmanydama, stengsis negrįžti.

- Tai kur išsikels!? - klausė šioji.
- Neturiu supratimo ir nenoriu dabar 

apie tai galvoti. Gal rasiu vietos kitoje 
stovykloje. Gal turėsiu sugrįžti čia. Šiuo 
metu svarbu tik tai, kad vaikai atsigautų ir 
sustiprėtų.

- Kodėl iš viso užsispyrei nebegrįžti į 
Augsburgą? Bandai pabėgti nuo meilužio 
ar nuo savęs pačios?

- Nežinau, Elvyra. Tik nemoku 
apgaudinėti ir nemanau, kad Jonas 
sugebėtų. Ach, nesijaučiu kalta, kad jį 
myliu, neketinu niekam aiškintis. Bet dabar 
padėtis pasikeitė. Pašaukiau Vytautą ir jis 
atsiliepė. Utrėsim susitikti, nors spėju, kad 
ir jis to nenori, kaip ir aš. Galėjo iš viso 
neatsiliepti į mano laišką, bet atsakė. 
Pasisiūlė viskuo rūpintis.

- Manai, kad vėlsusieisit?
-Nežinau. Nenoriu to ir bijau. Betvaikai 

už viską svarbiau.______________________
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kuri tuo vingiuotu kalnų keliu nugabeno iki 
laukiančių ūkininkų. Kol naujoj vietoj 
susitvarkė, atėjo vakaras. Naktį Vytautas 
praleido prieškambaryje ant sofos, o anksti 
rytą išvažiavo. Prieš atsisveikindamas 
pasakė atvažiuosiąs ir kitą savaitgalį. 
Tuomet šeima jau bus įsukūrusi ir jis matys, 
ar ko netrūksta. Galės visi drauge 
susipažinti su vietove.

- Jei turėsi laiko, bus malonu, - 
mandagiai pridūrė Aldona.

Vietovė buvo žavinga. Priešais 
vienkiemį, įsikūrusį aukštikalnės viduryje, 
driekėsi slėnis ir ežeras, už jo kilo kitas 
kalnas, kurio apačią pridengė tamsus 
pušynas, o uolėta viršūnė aštriais zigzagais 
rėmėsi į mėlyną dangų. Kitoje vienkiemio 
pusėje žaliavo aukštyn kylančios pievos. 
Tolumoj margavo besiganančios karvės. 
Vingiuoti takai viliojo kopti aukštyn ar 
leistis žemyn į slėnį, kur prie ežero prigludęs 
tarp medžių tūnojo miestelis. Be ganyklų 
varpelių žvangėjimo, jokie kiti garsai neardė 
vienkiemį supančios ramybės. Šeimininkai, 
vyras ir žmona, buvo pagyvenę, tylūs 
žmonės. Didžiąją dienos dalį jie praleisdavo 
laukuose, palikę Aldoną šeimininkauti 
virtuvėje. Pagal susitarimą su Vytautu jie 
Aldonai duodavo šviežio pieno, duonos ir 
kai kurių kitų ūkio produktų, iš kurių ji 
gamindavusi kasdienį maistą. Šeima dabar 
maitinosi beveik vegetariškai, bet viskas 
buvo šviežia, pienas nenugriebtas, daržovės 
- tiesiai iš daržo. Šito anksčiau vaikams 
labiausiai ir trūko. Kalnuose buvo lengva 
Icvėpuoti. Miegamasis kambarys 
mansardoje buvo erdvus, langai atidaryti ir 
dieną, ir naktį. Jame vaikai galėjo ilgiau 
pamiegoti iš ryto, ir popiečiais netrukdomi 
nusnūsti. Iš miegamojo pora laiptelių vedė 
žemyn į didoką prieškambarį kuriame 
stovėjostaIas,keHoskėdėsirsofa. Čia dienos 
metu vaikai galėjo žaisti, piešti, klausytis 
pasakų.

Dienos vis ilgėjo. Vėlyvas pavasaris buvo 
giedras ir sausas. Vos atvažiavusi, Aldona 
nutarė kasdien eiti su vaikais pasivaikščioti. 
Iš pat rytojuos aprengusi ir pavalgydinusi, 
išsivesdavo visam pusdieniui. Grįždavo 
pietų ir pokaičio. Pailsėję ir vėl išeidavo, 
tik šį kartą trumpiau.

Kai grįždavo, drauge žaisdavo, 
vakarieniaudavo ir niošdavosi nakčiai. 
Vaikus paguldžiusi, Aldona prie jų 
prisėsdavo ir pasakodavo jau žinomas ar 
naujai sugalvotas pasakas.

Per kelias dienas mažieji priprato toli 
vaikščioti, ypač Linukas mėgo sparčiai 
žingsniuoti į jo paties pasirinktą tikslą: 
tolumoj dunksančias keisto pavidalo uolas, 
kitą ežero kraštą, klano viršūne. Dažniausiai 
jis pasirinkdavo perdaug tolimą tikslą, o 
paskui būdavo sunkųjį įtikinti, kad laikas 
apsisukti ir grįžti namo. Dainelei nerūpėjo, 
kur jie ėjo. Tekina bėgdavo pirmyn ir atgal, 
būtinai palypėdama ant kiekvieno pakelės 
kelmo ar akmens.

Kokiu keliu beeitų, visur rasdavo 
netikėtumų. Kai užkopdavo įkalną, už ūkio 
atsiverdavo pievos ir laukai. Juose atokiai 
vienas nuo kito stovėjo namai ryškių spalvų 
langinėmis ir tvoromis aptvertais darželiais, 
pilnais margi) pavasario žiedų. Toliau takas 
šakojosi. Vienas vedė į nedideles kapinaites. 
Baltuose antkapiuose iškaltos datos; 
gotikinių rašmenų įrašai priminė praėjusius 
laikus, senovinius vardus bei amatus, 
eiliuoti posmeliai - žmogaus gyvenimo 
trumpumą. Kita tako šaka kirto žemų pušų 
miškelį, už kurio netikėtai atsivėrė 
įspūdingas reginys - smailios snieguotos 
viršūnės. Pamiškėj grakštų bokštelį į dangų 
kėlė vieniša koplytėlė. Atviros durys retą 
praeivį kvietė užeiti. Blizgantys suolai 
liudijo, kad ši susikaupimo vieta nėra 
pamiršta. Pasieniais dideliuose ąsočiuose 
puikavos kalnų gėlės.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Peticija dėl 
Lietuvių kalbos 

mokyklų ateities
Krašto Valdyba dėkoja visiems 

pasirašiusiems peticiją.
Nuoširdus ačiū visiems, prisidėjusiems 

prie parašų rinkimo ant Krašto Valdybos 
parengtos peticijos dėl Lietuvių kalbos 
mokyklų ateities Australijoje. Norėtume 
pasveikinti ir išskirti pačias aktyviausias 
ALB Apylinkių Valdybas/Seniūnijas: 
Melbourno, Hobarto, Gold Coast, 
Geelongo, Pertho ir Adelaidės. Šios 
Valdybos surinko skaitlingiausią parašų 
skaičių dėl peticijos ir laiku pasiuntė j 
Sydnėjų, Krašto Valdybai.

Išskirtinai, Krašto Valdyba dėkoja 
vicepirmininkei dr. Liudai Popenhagen už 
įdėtą energiją ir entuziazmą parengiant 
peticiją

Apgailestaujame, kad Krašto Valdyba 
nesulaukė atsiliepimų iš Sydnėjaus, 
Canberros ir Brisbanės Apylinkių Valdybų.

Krašto Valdyba .yra patenkinta 
organizuota akcija ir, dėkodama Lietuvos 
generaliniam garbės konsului Viktorui 
Šliteriui už Peticijos paraši) patvirtinimą, 
tikisi sulaukti teigiamų rezultatų iš 
Australijos Federalinės valdžios organų.

Preliminariais duomenimis surinkta 
daugiau nei 529 parašai ir visi parengti 
Krašto Valdybos vardu dokumentai 
savalaikiai buvo pasiųsti Federaliniams ir 
NSW valdžios organams.

Dar kartą dėkojame visiems 
pasirašiusiems.

Informuojame, kad peticijai pritariantis 
laiškas jau yra gautas (liepos 28 d.) iš Tony 
Stewart MP (NSW narys Bankstown 
apygardai) bei kopija jo pritariančio laiško 
FederaliniamŠvietimo ministrui Nelsonui. 
Tikimės džiugių naujienų.

ALB Krašto Valdyba

Liepos 29 d. mirė britų 
mokslininkas Francis Crick, gimęs 
1916 metais, 1953 metais išgarsėjęs kaip 
gyvybės kertinio akmens, DNA, 
struktūros išaiškintojas. Už “dvigubos 
spiralės” tyrinėjimus 1962 metais jis su 
kolegomis James Watson ir Maurice 
Wilkins buvo apdovanotas Nobelio 
fiziologijos - medicinos premija.

Septintasis gausių 
šeimų apdovanojimas

Šįmet bus apdovanota 10 lietuvių 
kilmės ir vienų tėvų šeimų, bet turinčių 10 
ir daugiau vaikų, po 2000 Lt šeimai Šeimos, 
norinčios gauti šią paramą turi pristatyti dvi 
pažymas:

a) kokią paramą gauna iš miesto ar 
rajono rūpybos įstaigos;

b) vietos seniūno pažymą apie turimą 
turtą

Būtina pažymėti, jog nuo 1992 m. 
mirtingumas Lietuvoje viršija gimstamumą, 
taigi lietuvių tauta miršta! Ar apie tai kalba 
Prezidentas, Seimas arministrai?

Minėtas pažymas prisiųsti iki rugpjūčio 
8 d. adresu: J.B Kedys, Odminių gi. 10 -2, 
Vilnius.

Gausių šeimų apdovanojimas vyks 
rugpjūčio22 d. 14 vai. Kauno savivaldybės 
salėje.

J.P. Kedys

Palydėjo karius j Iraką
Dainoros Lukas

Lietuvos karių palydos į karštuosius 
pasaulio taškus jau tapo įprastos 
kariuomenės vadams ir visuomenei, tačiau 
artimieji su jais atsisveikina neįstengdami 
nuslėpti jaudulio ir ašarų. Dabar daugiau 
kaip šimtas karių išvyko į tarnybą Irake.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės 
motorizuotojo pėstininkų bataliono 49 
kariai buvo išlydėti iš Alytaus. Jie kartu su 
lenkais tarnaus jų atsakomybės sektoriuje 
Babilono regione.

Iš Ruklos į tarnybą palydėti 54 Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Algirdo 
motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai 
kartu su danais tarnaus Didžiosios 
Britanijos atsakomybės sektoriuje Basros 
regione. Aštuoni kariškiai išvyksta į tarnybą 
štabuose. Per iškilmingą ceremoniją lauke 
visą laiką pylė lietus. Kaip sakė Irake jau 
tarnavusieji, tokio oro dykumose kariai 
pasiilgs.

Atsisveikinti su kariais atvykę artimieji 
jaudindamiesi stebėjo ceremoniją. Dalia 
Kunelienė nuo lietaus palapinėje slėpėsi 
vežimėlyje stumdama devynių mėnesių 
dukrą Brigitą. Moteris nematys vyro pusę 
metų. Ar ji nebandė vyro atkalbėti? Kelias 
sekundes patylėjusi, lėtai rinkdama žodžius, 
jonavietė atsakė: “Nebandžiau. Toks jo 
darbas, reikia atlikti pareigą”.

Laurynas Masiokas atėjo išlydėti

Iš tėvų žemės
Atkelta iš 3 psL

Zelandiją, Indoneziją skraidančio “Boing 
737” vadas Kėdainiuose negalėjo iš rankų 
paleisti fotoaparato: “Šis miestas - kaip 
knyga, kurioje užkonservuota praeitis”.

Kęstučio Pranskfino tėvai iš Lietuvos 
emigravo 1944 metais. Vyriškis sako seniai 
norėjęs apsilankyti tėvų gimtinėje, tačiau 
vis nepasitaikydavo tinkama proga. Šiuo 
metu gimtinėje lankosi K. Pranskfino tėvai, 
todėl jis taip pat pasiryžo atvykti, o šeimą 
sako atvešiąs kitą kartą. Jo žmona Vida - 
taip pat lietuvė, šeima augina dvi dukteris 
ir sūnų.

Vyriškis sako, kad šeimoje daugiausia 
bendraujama anglų kalba, tačiau vykdamas 
svečiuotis į Lietuvą kitą kartą žada ir vaikus 
būtinai “pralaužti” kalbėti lietuviškai.

K. Pranskfino tėvas kilęs iš Kauno, 
mama - iš gamtos grožiu ir ežerais 
garsėjančių Zarasų.

draugo. “Jau keli mano draugai buvo Irake. 
Kodėl jie ten važiuoja? Pasižiūrėti pasaulio, 
išvengti rutinos. Draugai sakė, kad ten 
pakankamai saugu”, - pasakojo jis.

Būrio vadas vyresnysis leitenantas 
Donatas Palavenis sakė, jog jam nebuvo 
sunku apsispręsti vykti į Iraką ‘Tokia mano 
duona. Mūsų užduotys žinomos - stovyklos 
ir svarbių objektų apsauga, patruliavimas, 
eskortavimas”, - sakė karys.

Darius Papas atsisveikino su žmona 
Agne ir dviem dukrelėmis, tarp jų - 
vienuolikos mėnesių Enriką. “Sunku bus, 
bet rudenį grįšime atostogų. Jau esu 
tarnavęs Bosnijoje 1998 -1999 metais. Ten 
taip pat buvome tarp musulmonų. Aišku, 
Bosnijoje kitaip, ten žmonės jau prieš tai 
buvo matę ir gero gyvenimo”, - sakė karys, 
paminėjęs, kad tarp jo būrio draugų kai 
kurie ne po vieną kartą jau buvo karštuose 
taškuose.

“Teks laukti ir tiek. Iš pradžių bandžiau 
atkalbėti, bet paskui susitaikiau. Tokį darbą 
dirba, reikia prie to priprasti”, - sakė jo 
žmona.

Tarp būrio vyrų matėsi ir viena į Iraką 
išvykstanti moteris - karo medikė Nida 
Rimkfinienė. “Esu tokia pat kariškė kaip 
ir kiti. Noriu save išbandyti sudėtingose 
sąlygose. Pati pasirinkau tokią profesiją, 
todėl mane žinios ir vaizdai iš Irako 
negąsdina”, - sakė ji.

Karių artimuosius ramino ir Irake jau

- Liūdniausia buvo, kai važiuodamas 
pro Zarasų rajoną, mačiau po truputį 
yrančius senus namus. Ateis laikas, kai jų 
nebebus, - pastebėjo svečias. - Jie dings 
visam laikui. Dėl to man taip įdomu čia, 
Kėdainiuose, kur išsaugota ir rekonstruota 
senovė padeda žmonėms įsivaizduoti, kas 
jau buvo, žvelgti j ateitį...

Kelionėje po Lietuvą svečią lydintis 
žurnalistas Aloyzas Urbonas sakė jautęs 
būtinybę apsilankyti Kėdainiuose. “Prieš 
keletą dešimtmečių pats čia gyvenau, 
dirbdamas Kėdainių krašto korespondentu 
“Valstiečių laikraštyje”. Gerai prisimenu 
tuometinę “Tarybinio kelio” redakciją 
Nevėžio krantinėje, - kalbėjo šiuo metu 
Vilniuje gyvenantis žurnalistas. - Tai ką 
matau dabar, mane nustebino ir sujaudino 
- su tokia pagarba restauruota senovė! ”.

K Pranskūnas ir A. Urbonas, maloniais 
įspūdžiais pasidalinti užsukę į “Rinkos 
aikštės” redakciją, sakė, kad tėvų žemę 
lankančiam lietuvių kilmės žmogui labai 
svarbu išsaugota istorinė praeitis. □ 

tarnavęs vyresnysis leitenantas Marius 
Steponavičius, parengęs nuotraukomis 
iliustruotą pasakojimą apie situaciją šioje 
šalyje. “Tarnavome ten, kur kažkada buvo 
rojaussodas. Medis, nuo kurio tariamaileva 
nuskynė obuolį Adomui, iki šiol tebestovi. 
Kiek čia tiesos - nežinau”, - pasakojo 
susirūpinusius klausytojus privertęs 
nusišypsoti karys.

Jis pažymėjo, kad Irake laukia karštis 
ir nuolatiniai dykumos vaizdai. “Dramblio 
dydžio vabalų ten nėra. Galima sutikti 
skorpionų, gyvačių, bet jų nemačiau. Čia 
kaip Lietuvoje: visi žino, kad pas mus yra 
vilkų, bet retas juos yra matęs”, - pasakojo 
M. Steponavičius.

Anot jo, kariams Irake sudarytos 
puikios gyvenimo ir poilsio sąlygos. 
“Skanus maistas buvo gabenamas iš 
Danijos. Gyvenome po tris specialiuose 
metaliniuose konteineriuose. Tai skamba 
keistai, tačiau ten patogu, visą laiką veikia 
oro kondicionierius. Kariams organi
zuojamos išvykos į istorines vietas, 
Kuveitą”, - gausiai auditorijai pasakojo M. 
Steponavičius.

Bataliono vadas majoras Vilmas Šatas 
karių artimiesiems pasiūlė užsirašyti jo ir 
dar du telefonus, kuriais artimieji bet kada 
galės gauti informaciją apie karius Irake. 
“Jei neduok Dieve kas nors atsitiktų, jūs 
apie tai sužinosite pirmieji,” - pažymėjo 
vadas.
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AHhA Viktorui Skeiviui
mirus, užjaučiame skautininką ir “Džiugo” tunto Tėvų komiteto 
pirmininką Rimą Skeivį ir jo šeimą.

Melb. “Džiugo” 'Bintas ir Skautininkų Ramovė

Brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui

AtA Viktorui Skeiviui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Agą, sūnų Rimvydą su šeima ir 
visus artimuosius.

Irena Milašienė,
Audronė ir Rimas

AuA Valentinui Gulbinui
mirus, giliai užjaučiame jo artimuosius, giliai užjaučiame Svaldenių ir 
Gulbinų šeimas.

Zita, Alien ir Robertas Colless

A'frA Viktorui Skeiviui
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Agą, sūnų Rimantą su šeima.

Martina ir Anskis Reisgiai

AtA Valentinui Gulbinui
mirus, jo artimiesiems, Svaldenių ir Gulbinų šeimoms, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Kalgovų šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W, 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622 

16-18 East Terrace Bankstown 2200

Nominations are invited from members of the Club for the position 
of Director for the ensuing year. Nominations will close at the Club, 
at 4 pm on 20/08/04.

Members are reminded of the following abbreviated extracts from 
the Articles of Association of the Club (as amended) 1996.

• Candidates must be foundation or ordinary members of the Club and 
must be “financial” as at 20/08/04.

• They may not be employees of the Club (A volunteer is not an 
employee).

• Nomination must be in writing and be signed by two foundation or 
ordinary members of the Club.

Nomination forms and or information are available from the Club 
office.

Laurie Cox, Hon. Secretary.

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

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

E-mail: slc@liihuanianclub.org.au 
www.lilhnanianclub.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.

Palengvinti Klubo 
administracijai, prašome 
kuo greičiau susimokėti 

metinį nario mokestį, 
$11.00

$100,000

a.a E. Šimkienės atminimui:
$20 D. Lynikienė ($610)

a.a A. Stankaitis, jos dėdės
5 metų mirties atminimui: 
$10 B. Prašmutaitė ($585 )

$ 12,879

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

K Butkus ($500,360) 
Septinta speciali auka 
Geclongo lietuvių 
Sąjunga

Valdybos vardu dėkoju už aukas, 
Audrius Balbata 
ALF iždininkas

■ Z

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

Dėmesio ALB Melbourne Apylinkės nariams
Sekmadienį, rugpjūčio 29 d., 1:30 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
Salėje įvyks ALB Melbourne Apylinkės metinis susirinkimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:

1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbptvarkės sudarymas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2003) protokolo skaitymas. Klausimai, priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Rinkimas Melbourne apylinkės atstovų į sekančią ALB Krašto Tarybą (10 vietų).
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Maloniai kviečiame į
GEELONGO LIETUVI!) CHORO “VILTIS” 

KONCERTĄ

kuris įvyks sekmadienį, rugpjūčio 22,2004 - 2.00 vai p.p. Lietuvių
Namuose, Pettit Park Hall, Beauford Avenue, Bell Post Hill

Garbės svečias - Dirigentas JONAS JUŠKA
Skambės gražios dainos, palinksmins grupė “AIDAI”, muzikantai Aido ir 
Boris, ir Jaunieji Cooling Dainininkai.

Po programos suneštinės vaišės
Koncerto kaina $10.00

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Melboumo Pensininkų Sąjungos nariams. Sekantis 
susirinkimas įvyks antradienį, rugpjūčio 10 dienų, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose. 
Pirmininkui A.Tomkevičiui dėl ligos pasitraukus iš pareigų, Sąjungos pirmininke 
išrinkta Aldona Vyšniauskienė. Valdyba

PRANEŠIMAS MELBOURNO KLUBO
NARIAMS

1. NARIO MOKESTIS
Jau vėl atėjo tas me Ui laikas, kada klubo nariai privalo susimokėti metinį 

mokestį. Šiais metais tai galima atlikti jums patogiu laiku mūsų TALKOS 
įstaigoje šeštadieniais ir sekmadieniais.

Taip pat sekmadieniais baro salėje po pietų nario mokestį priima p. Zigmas 
Augaitisirp. Fxivardas Marganavičius.

2. IEŠKOME KANDIDATŲ Į VALDYBĄ
Visi valdybos nariai, pagal mūsų konstituciją privalo šiais metais atsistatydinti. 

Pirmosios kartos „use by dale“ jau yra čia pat. Laukiame kandidatų iš mūsų 
jaunesnio amžiaus narių. Be jų klubo ateitis bus liūdna. Suinteresuotus prašome 
kreiptis pas valdybos narius. Kandidatų pareiškimai turi būti valdybai pristatyti 
nevėliau, kaip 22-tą rugpjūčio. Po to valdyba dar privalo paruošti balsavimo 
lapelius su kandidatų pavardėmis ir išsiųsti Klubo nariams su visais kitais 
pranešimais.

3. KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks NAUJU LAIKU:

sekmadienį rugsėjo 26-tą dieną, 2 valandą p.p.
MLK Valdyba
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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 Donicla

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
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leidėjų nuomone
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