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Labdaros ralyje Australijoje driekėsi 
ir lietuviškos vėžės

Neseniai vykusiame ketvirtajame auto ralyje “Desert Duel” dalyvavo ir dvi lietuvaitės. 
Ian Barnes nuotraukoje iš kairės - Ernie Dingo, Ingrida Skirkaitė ir jos porininkė 
Sandy Grice. Dešinėje matosi ir ralio amuletas - žaliasis krokodilas.
Plačiau apie auto ralį “Desert Duel” skaitykite Ritos Baltušytės straipsnyje MP psl.5.

SEIMO RINKIMAI
Pogrindis ruošiasi 
Seimui?

(ELTA). Policijos gen. komisaras 
Vytautas Grigaravičius pareiškė, kad Kau
no nusikalstamo pasaulio atstovai, siekda
mi legalizuotis, imasi ne tik teisėto verslo, 
bet ir finansiškai remia jiems parankius 
kandidatus į Seimą. Jis apie tai informavo 
Seimo Pirmininką Artūrą Paulauską.

Anot V.Grigaravičiaus, artėjant Seimo 
rinkimams, nusikalstamos struktūros pra
dėjo aktyviai ruošti politikus. “Turime tokios 
informacijos. Artimiausiu metu apie tai in
formuosime Valstybės saugumo departamen
tą (VSD), nurodysime konkrečias pavardes 
asmenų, kurie yra priklausomi nuo nusikals
tamų struktūrų ir ruošiasi tapti parlamenta
rais”, - teigė jis. Žurnalistams jis neatsklei
dė nei šių asmenų pavardžių, nei kokių 
partijų padedami jie ketina patekti j Seimą. 
Tačiau teisėsaugai įtarimų sukėlusių kan
didatų skaičius nesiekia dešimties. Ar 
paviešinti jų pavardes, spręs Valstybės sau
gumo departamentas.

Policijos vadovo teigimu, nusikalstamo 
pasaulio galimai remiami asmenys anks
čiau nebuvo atsidūrę teisėsaugos akiratyje. 
“Jei žmonės, kurie buvo teisti, nurodo kažkada 

suklydę, rinkėjai patys sprendžia, kaip jiems 
elgtis. Šituo atveju daug sunkiau, nes žmogus 
atrodo nepriekaištingos reputacijos, niekada 
nepakliuvęs į teisėsaugos akiratį, tačiau dėl 
vienų ar kitų priežasčių tampa priklausomu 
nuo konkrečių asmenų ar nusikalstamos gru
puotės. Tai yra pavojinga”, - pažymėjo jis. 
Nerimą kelia ir tai, kad nusikalstamas pa
saulis ne tik deleguoja savo kandidatus į 
Seimą, bet ir remia įvairias politines partijas
- tiek vadinamąsias tradicines, tiek susikū
rusias neseniai. “Sumos yra didelės. Tai - ne 
vienkartinės injekcijos, bet periodiškai duo
dami pinigai, ir ne vien iš Kauno (nusikalsta
mų grupuočių - ELTA), bet ir iš kitų miestų ”,
- teigė pareigūnas. Anot jo, šiuo metu vyksta 
“giluminis žvalgybinis darbas”. “Kol kas 
sekasi neblogai - sėkmingai tiriami kelerių 
metų senumo sunkūs nusikaltimai, sulaikyta 
nemažai asmenų, kai kurie greitai bus teisia
mi. Tikimės, kad ilgainiui Kaune gyvavusi 
nusikalstamų struktūrų sistema bus išsklai
dyta ”, - kalbėjo VGrigaravičius.

Jo teigimu, Kauno nusikalstamas pa
saulis per keliolika metų tapo “valstybe 
valstybėje su savo šešėliniu verslu, savo įsta
tymais, įvairiais reikalavimais ir norais”. 
Šios grupuotės tradiciškai užsiima narko
tikų gamyba ir platinimu, prostitucijos 
tinklų steigimu, merginų pardavimu į 
užsienį, cigarečių ir kitų prekių kontraban
da, padirbtų pinigų platinimu. □

BakaTtL Lietuvos įvykių apžvalga V.Landsbergis - Liet. Fondo laureatas
Europos 
Komisija 
paskelbė 

konkursus
(ELTA). Europos 

Komisija paskelbė 
konkursus naujųjų 
Europos Sąjungos 

(ES) narių piliečiams j dvylika aukštesnio 
lygio pareigybių - generalinio direktoriaus, 
direktorių, pagrindinių patarėjų - įvairiuo
se Europos Komisijos padaliniuose.

Kandidatai į direktorių ar pagrindinių 
patarėjų pareigybes gali registruotis kon
kursui iki šių metų spalio 22 d. Kandidatai 
j generalinio direktoriaus pareigybę gali 
registruotis iki šių metų lapkričio 15 d.

Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis ragina Lietuvos piliečius, atitin
kančius paskelbtoms laisvoms pareigy
bėms keliamus reikalavimus, aktyviai teik
ti paraiškas ir dalyvauti skelbiamuose 
konkursuose bei dažniau kreiptis į URM 
ir Lietuvos nuolatinę atstovybę Europos 
Sąjungoje, jeigu kiltų klausimų ar prireiktų 
pagalbos.

Naujųjų ES šalių narių piliečiams nu
matytas pereinamasis įsidarbinimo ES 
institucijose laikotarpis. Vadinasi, 2004- 
2010 metais į naujas pareigybes ES insti
tucijose tarpusavyje konkuruoja tik de
šimties naujųjų ES šalių narių piliečiai.

Be to, numatytos ir neformalios kvo
tos, po kiek šių šalių piliečių turėtų būti 
įdarbinta minėtu laikotarpiu. Kiekvienai 
naujajai ES narei numatyta po vieną aukš
čiausio lygio - generalinio direktoriaus ar 

jo pavaduotojo (A*15 kategorijos) - pa
reigybę. Direktoriaus ar pagrindinio pata
rėjo pareigybių “kvota” Lietuvai minėtu 
pereinamuoju laikotarpiu yra 3 pareigybės 
iš naujai steigiamos 41 darbo vietos.

Informaciją apie šiuo metu paskelbtos 
atrankos į aukštesnio lygio pareigybes 
procedūrą ir elektroninę registracijos 
paraišką galima rasti tinklapyje, adresu: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/ 
personnel_administration/ 
working_en.htm.

Baltijos tyrimai: požiūris į 
visuomenės veikėjus

Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA). 2004 
rugsėjo mėnesį Lietuvos gyventojai palan
kiausiai vertino šiuos penkis visuomenės 
lyderius: Valdą Adamkų - 68%, Vytautą 
Grigaravičių - 66%, Viliją Blinkevičiūtę - 
62%, Viktorą Uspaskichą - 61% ir Dalią 
Grybauskaitę -59%.

Iš dvidešimt keturių vertintų visuome
nės veikėjų nepalankiausių rezultatų su
laukė Vytautas Landsbergis, Gediminas 
Vagnorius, Rolandas Paksas, Artūras 
Zuokas bei Andrius Kubilius. Daugiau nei 
pusė apklaustųjų kiekvieną iš jų vertino 
nepalankiai.

Baltijos tyrimai: požiūris į 
visuomenės institutus

Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA). Pagal 
rugsėjo mėnesio apklausos rezultatus 
Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki 
Lietuvos banku, žiniasklaida, bažnyčia, 
krašto apsauga ir “Sodra”.

Kaip ir anksčiau, pasitikėjimas Lietuvos
Nukelta į 2 psl.

Lietuvių Fondo dr. 
Antano Razmos vardo 
visuomeninė 25,000 JAV 
dolerių premija 2004 m. 
paskirta Vytautui Lands
bergiui (žiūr. nuotr. deši
nėje).

Šiai premijai gauti iki 
2004 m. birželio 30 d. 
buvo pasiūlyti 28 kandi
datai (16 asmenų ir 12 
organizacijų) iš Anglijos, Australijos, JAV, 
Kanados ir Lietuvos. Juos siūlė 53 asme
nys ir 8 organizacijos iš Argentinos, Aus
tralijos, JAV, Kanados, Lietuvos ir Vokie
tijos. Visus gautus pasiūlymus su pridėtais 
dokumentais, kandidatų biografijomis bei 
paaiškinimais, kodėl tuos kandidatus siū
lo ir už kokius visuomeninius darbus bei 
laimėjimus siūlo, peržiūrėjo, vertino ir bal
savo premijos 6 asmenų komisija. Ją sudarė 
Vilniaus universiteto rektorius prof, habil. 
dr. Benediktas Juodka, Amerikos Liet. 
Klubo St. Petersburge, Floridoje, pirminin
kė Angelė Kamiene, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
gen. direktorė Dalia Kuodytė, prof. dr. Ju
lius Šmulkštys, prof, habil. dr. Antanas Tyla 
ir LF Tarybos narys bei komisijos pirminin
kas Vytautas Kamantas.

Premijos komisija rugsėjo 10 d. nu
sprendė ir rekomendavo Lietuvių Fondo 
Tarybai, kad už didelius visuomeninius dar
bus bei laimėjimus atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę, išvaduojant Lietuvą iš 
sovietinės okupacijos ir ją stiprinant at
kuriamuoju laikotarpiu, saugant bei ginant 
lietuvybę ir einant valstybingumo stipri
nimo keliu, yra prasmingiausia skirti Lie

tuvių Fondo d r. Antano 
Razmos visuomeninę 
premiją buvusiam Lie
tuvos Sąjūdžio Seimo 
Tarybos Pirmininkui, 
LR Aukščiausios Tary
bos - Atkuriamojo Sei
mo Pirmininkui, ir da
bartiniam Europos Są
jungos parlamento na
riui prof, habil. dr.

Vytautui Landsbergiui.
Laureatas Vytautas Landsbergis gimė 

1932 spalio 18 Kaune, architekto Vytauto 
Landsbergio-Žemkalnio ir akių gydytojos 
Onos Jablonskytčs-Landsbergicnės šeimo
je. 1955 m. baigė Valstybinę konservatoriją, 
1969 m. apgynė disertaciją „M.K.Čiurlio- 
nio kompozitoriaus kūryba“. 1978-1980 m. 
buvo Lietuvos Muzikos akademijos profe
sorius. 1994 m. apgynė habilituoto daktaro 
disertaciją. V.Landsbergio žmona - Graži
na Ručyte-Landsbergienė-pianistė, Lietu
vos Muzikos akademijos profesorė. Duk
ros-Jūratė ir Birutė taip pat muzikės. Sū
nus Vytautas yra literatas ir filmų režisierius.

Tai jau ketvirtoji metinė Lietuvių Fondo 
dr. Antano Razmos vardo premija. Pirmoji
- Švietimo premija- 2001 m. buvo paskirta 
Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje, antroji
- Kultūrinė muzikinė - 2002 m. teko 
Valstybiniam Vilniaus kvartetui, trečioji - 
Mokslinės medicinos - 2003 m. buvo 
įteikta Kauno Medicinos universiteto Bio- 
medicininių tyrimų institutui ir jo vadovui 
dr. A. Dumčiui. LF Pelno skirstymo komi
sija per praėjusius keturis metus skyrė po 
25,000 dol. šioms premijoms.

Lietuvių Fondo inf.
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pataaS? Trumpai iš visur
♦ Uraganas 
Jeanne nuniokojo 
Bahamų salas, 
Puerto Rico, Do
minikonų respub
liką, gi rugsėjo 17- 
18 dienomis jis 
nusiaubė Haiti. 
Valstybės šiaurėje 
apsemti didžiuliai 
žemės plotai, žuvo 

arti 2000 žmonių. Vien Gonaives mieste 
žuvo virš 1000 žmonių. Rugsėjo 25 d. ura
ganas Jeanne pasiekė Floridą, kurią prieš 
tai teriojo uraganas Charley rugpjūčio 13 
d., uraganas Frances rugsėjo 5 d. ir uraga
nas Ivan rugsėjo 16 d.
♦ Rugsėjo 20 d. per antrąjį balsavimo ra
tą Indonezijos prezidentu išrinktas buvęs 
generolas Susilo Bambang Yudhoyono, 
įtikinančia baisų persvara įveikęs dabarti
nę prezidentę Megawati Sockarnoputri. 
Naujasis prezidentas perims valstybės 
valdymą spalio 20 d.
♦ Rugsėjo 21 d. Irako sukilėlių grupė, va
dovaujama Abu Musab al-Zaiqawi, per 
arabų interneto svetainę parodė pagrobto 
amerikiečio rangovo Eugene Armstrong 
nužudymą. Sekančią dieną nužudytas an
tras amerikietis, statybos rangovas Jack 
Hensley. Abiems nukirstos galvos. Grąso- 
ma nužudyti kartu pagrobtą britą Kenneth 
Bigley, jei nebus paleistos dvi kalinamos 
moterys, Saddam Hussein valdymo laikais 
dirbusios biologinių ginklų gamyboje. Rug
sėjo 25 d. per internetą buvo paskelbta 
nepatikrinta žinia, kad Bigley yra jau nu
žudytas. Ji iki šiol nepasitvirtino. Į Iraką 
atvykusi britų musulmonų delegacija ban
do Bigley išlaisvinti derybų būdu.
♦ Rugsėjo 23 d. ginkluoti grobikai įsi
veržė į egiptiečių telefono firmos Orascom 
centrinę įstaigą Bagdade ir pagrobė du 
egiptiečius tarnautojus. Tą pačią dieną

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
banku rugsėjo mėnesį įvertintas 73%, 
nepasitikėjimas-tik 18%.

Labiausiai nepasitikima Seimu, teis
mais, policija, muitinėmis ir Vyriausybe. 
Seimu nepasitiki trys iš keturių suaugusių 
apklausos dalyvių.

Per pastarąjį mėnesį 8% pagerėjo “Sod
ros” vertinimas ir tai yra didžiausias pokytis 
per mėnesį. Konstitucinio Teismo verti
nimas pagerėjo 3%, Prezidento tarnybos, 
savivaldybių, komercinių bankų, Valstybės 
kontrolės - 2%, o Vyriausybės -1%. Nuo 
rugpjūčio mėnesio labiau už kitus sumažėjo 
pasitikėjimas Specialiųjų tyrimų tarnyba ir 
krašto apsauga. Jų vertinimas sumenko 6%. 
Ziniasklaida bei Valstybės saugumo depar
tamentas neteko 3%.
Rygoje vyks Baltijos šalių ministrų 

pirmininkų susitikimas
(LETA-ELTA). Spalio 4 dieną Rygoje 

vyks Baltijos Ministrų Tarybos sesija.
Planuojama surengti ne tik trišalį Lie

tuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybių vadovų 
susitikimą, bet ir “Via Baltica” magistralės 
Baltezero dalies atidarymą. Ceremonijoje 
turėtų dalyvauti Baltijos šalių ministrai 
pirmininkai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybių vadovai pasodins medelių, 
kurie simbolizuos Baltijos šalis.

Šiais metais Baltijos Ministrų Tarybai 
pirmininkauja Latvija. Ji taip pat pirmi
ninkauja Baltijos asamblėjai - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos parlamentų bendradar
biavimo institucijai.

Būdama Baltijos Ministrų Tarybos 
pirmininkė Latvija nustatė keletą prioritetų, 

___ _________ _____________ įta,ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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netoli Falluja miesto pagrobti dar 6 tos 
pačios firmos tarnautojai irakiečiai.
♦ Rugsėjo 23 d. JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld pareiškė JAV kongresui, 
kad Irake tikrai bus pravesti rinkimai, kaip 
numatyta, 2005 m. sausio mėn. Visgi, dėl 
sukilėlių veiksmų rinkimai gal būt bus 
pravesti tik trijuose ketvirčiuose krašto. 
JAV ir irakiečių kariniai daliniai tęsia ko
vas su Falluja mieste įsitvirtinusiais suki
lėliais. Keletą kartų bombarduoti miesto 
pastatai, kuriuose buvę didesni sukilėlių 
telkiniai.
♦ Rugsėjo 24 d. čečėnų lyderis Aslan Mas- 
chadov pareiškė, kad Šamil Basajev bus 
pačių čečėnų teisiamas už jo vaidmenį or
ganizuojant Baslam mokyklos įkaitų gro
bimą ir įvykusias žudynes. Jis, tačiau, bus 
teisiamas, kai aprims kovos. Tuo tarpu ru
sų policija reagavo į Baslam žudynes ma
siniais areštais. Suimta virš 10 000 žmonių. 
Ypač daug suimtųjų yra iš asmenų, atvykusių 
j Maskvą iš kitur ieškoti darbo. Apie 1000 
šių asmenų yra jau ištremti iš Maskvos.
♦ Libano policija paskelbė išardžius! te
roristų tinklą, surasdama keletas asmenų, 
norėjusių susprogdinti automobilį su 
sprogmenimis prie italų ambasados Bei
rute. Libano prokuroro pareiškimu, tero
ristai buvo numatę vėliau pulti ir D. Brita
nijos bei Australijos ambasadas.
♦ Normandijoje mirė 69 metų (amžiaus) 
garsi prancūzų rašytoja Franęoise Sagan, 
ypač pagarsėjusi romanu “Bonjour 
Tristesse”. Šį romaną ji parašė būdama 18 
metų, sukeldama audrą to meto literatūros 
pasaulyje.
♦ Rugsėjo 26 d. Sirijos sostinėje Damaske 
žuvo Sheik Khalil, palestiniečių organiza
cijos Hamas karinis lyderis Sirijoje.

Vos jam pradėjus važiuoti automobiliu, 
sprogo bomba, paslėpta po jo sėdyne. 
Hamas organizacija apkaltino Izraelio 
“Mcssad” žvalgybą dėl šio nužudymo. □ 

kurie apima ekonomikos integraciją ir 
laisvą asmenų judėjimą, taip pat Baltijos 
jūros apsaugą, Europos .Sąjungos klausimus 
ir saugumą. Baltijos Ministrų Taryba šiais 
metais planuoja pasiūlyti pagalbą ir patirtį 
vykdant reformas treciosiose šalyse, pa
vyzdžiui, Ukrainoje, Baltarusijoje, Kaukaze 
ar Balkanų šalyse.
Lietuvoje lankysis buvę Europos 

Parlamento nariai
Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA). Kitą 

savaitę Vilniuje viešės grupė buvusių 
Europos Parlamento narių. Jie ketina 
susitikti su Seimo nariais, Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais, Europos Komi
sijos atstovais Lietuvoje.

Buvusių europarlamentarų delegacija, 
vadovaujama Marlene Lenz, Baltijos šalyse 
viešės rugsėjo 28 - spalio 5 dienomis. Kaip 
pranešė Seimo ryšių su visuomene skyrius, 
pirmąsias dvi kelionės dienas svečiai praleis 
Lietuvoje. Rugsėjo 29 dieną, numatomi 
buvusių europarlamentarų susitikimai su 
Seimo Pirmininku Artūru Paulausku ir 
Europos reikalų komiteto nariais.

Svečiai ketina susitikti su Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu 
Michael Graham, Europos Parlamento 
informacijos biuro Lietuvoje vadove Isa
belle de Fraipont, Užsienio reikalų minis
terijos Europos Sąjungos departamento 
direktoriumi Žygimantu Pavilioniu, Vy
riausybės Europos Sąjungos teisės įgyvendi
nimo koordinavimo ir priežiūros departa
mento direktoriumi Alvydu Stančiku.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Lietuviai Atėnų XII 
parolimpinėse žaidynėse

ATMINS 2004

medalis
(BNS). Parolimpinių žaidynių Grai

kijos sostinėje sidabro medalį 50 m dis
tancijoje (S4 grupė) nugara iškovojo 
Kęstutis Skučas, rugsėjo 20 d. finale dis- 
tacinją įveikęs per 47,62 sekundės. Atėnų 
olimpiados čempionu šioje rungtyje tapo 
meksikietis Juan Ignacio Reyes (45.73 
sek.), o bronzos apdovanojimu tenkinosi 
Kinijos sportininkas Hua Bin Zeng (50.46 
sekundės).

J.Stoškui - bronzos medalis
(ELTA). Atėnų parolimpinių žaidynių 

dziudo varžybose svorio kategorijoje iki 90 
kg Lietuvos atstovas Jonas Stoškus rug
sėjo 20 d. iškovojo bronzos medalį, kovoje 
dėl trečiosios vietos nugalėjęs Pietų Korė
jos atstovą Jung Min Park.

Ryto varžybose J. Stoškus pralaimėjo 
alžyriečiui Messaoudui Nine, tačiau po to 
laimėjo tris kovas iš eilės.

Antrasis bronzos apdovanojimas atiteko 
ispanui Raul Fernandez, nugalėjusiam 
prancūzą Olivier dc Cugnon.

Dėl aukso medalio kovos Rusijos at
stovas Oleg Krecul ir M. Nin.

A.Tatuliui - bronzos medalis
2001 ir 2003 metų Europos čempionas 

Lietuvos lengvaatletis Algirdas Tatulis 
Atėnų parolimpinių žaidynių disko me
timo varžybose (F42 grupė) iškovojo 
bronzos medalį.

52-ų metų lietuvis įrankį nusviedė 43 

Išvyksta dirbti - jau legaliai
Kaip praneša ELTA, įstojus į Europos 

Sąjungą, lietuviai gali legaliai ieškoti darbo 
kituose ES kraštuose. Rugpjūtį Lietuvoje 
veikė 43 tarpininkavimo įmonės, turin
čios Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos licenzijas tarpininkauti dėl piliečių 
įdarbinimo užsienyje - 18 daugiau nei jų 
veikė iki gegužės 1 dienos. Per keturis šių 
metų mėnesius užsienyje buvo įdarbinta 
beveik tiek pat žmonių kaip ir per visus 
2003 metus.

Rugpjūtį šios įmonės įdarbino 205 
Lietuvos gyventojus, kai per liepą - 255, 
birželį - 298, gegužę - 256 žmones. Dar 
apie 1,900 įdarbinta užsienio laivuose.

Valdovų rūmams - švediškas smiltainis
(ELTA). Po maždaug 400 metų per

traukos į Vilniaus žemutinę pilį vėl atvežta 
smiltainio iš Gotlando salos (Švedija).

Paskutinį kartą iš šios salos į Valdovų 
rūmus statybinė medžiaga buvo vežta Vazų 
valdymo laikais, XVII a. pradžioje.

Smiltainis - tai nuosėdinė uoliena, 
natūraliai susicementavęs smėlis, naudo
jamas kaip lengvai apdorojama ir patvari 
statybinė medžiaga. Daugelis Europos 
architektūrinio paveldo statinių - bažny
čių, vienuolynų, gyvenamųjų pastatų ir kt., 
iki mūsų dienų išlikusių net iš ankstyvojo 
viduramžių laikotarpio, yra pastatyta iš 
smiltainio.

Iš Gotlando atvežtas smiltainis pjaus
tomas Kaune ir Rygoje. Kaip atrodo au
tentiški Valdovų rūmų karnizai ir langų 
apvadai, iš kur yra aiškūs šių eksterjero 
elementų profiliai, galima pamatyti Tai
komosios dailės muziejuje veikiančioje 
Valdovų rūmų teritorijos radinių parodoje. 
Čia visuomenei pristatoma apie tūkstantį 
keramikos, eksteijero ir interjero detalių, 
odos, kaulo, tekstilės, geležies, aukso ir kiti

m 62 cm ir pasiekė geriausią sezono re
zultatą. Sėkmingiausias buvo pirmasis 
lengvaatlečio bandymas.

A. Tatulis trečiuoju mėginimu diską 
numetė 43 m 20 cm, ketvirtuoju - 41 m 66 
cm, šeštuoju - 39 m 94 cm. Antrasis ir 
penktasis mėginimai nebuvo įskaityti.

L.Balsiui - bronzos medalis
Graikijos sostinėje vykstančiose vasaros 

parolimpinėse žaidynėse bronzos medalį 
maratono distancijoje rugsėjo 25 d. iško
vojo Linas Balsys. LBalsys (T-13 neįga
liųjų grupė) distanciją nubėgo per 2 valan
das 43 minutes 55 sekundes ir, pagerinęs 
asmeninį pasiekimą, nusileido tik čempio
nu tapusiam rusui Ildar Pomykalov 
(2:38.45) bei sidabrą iškovojusiam austra
lui Roy Daniell (2:42.17).

Finišo liniją šioje grupėje kirto 14 bė
gikų, o tarp penkių nebaigusių distancijos 
atletų buvo ir kitas Lietuvos atstovas 
Kęstutis Bartkėnas.

Atėnų parolimpiados medalių lentelėje 
po rugsėjo 24 d. įvykusių varžybų Lietu
vos rinktinė, turinti vieną sidabro ir tris 
bronzos medalius, užima 54-ąją vietą.

Pirmauja Kinijos sportininkai. Per 
septynias varžybų dienas jie iškovojo 36 
aukso, 33 sidabro bei 24 bronzos medalius 
(iš viso - 93). Antroje vietoje - Didžiosios 
Britanijos atletai. Jie pelnė 24 aukso, 18 
sidabro ir 20 bronzos medalių (iš viso - 62).

Trečiojoje pozicijoje - Australijos 
rinktinė, turinti 19 aukso, 25 sidabro ir 19 
bronzos medalių (iš viso - 63).

Lietuvos darbo biržos duomenimis, per 
visus 2003 metus tarpininkavimo įmonės 
užsienyje įdarbino 1,400 asmenų. Maždaug 
2000 Lietuvos gyventojų buvo įdarbinta 
užsienio laivuose. Pastaruoju metu 67% 
išvykusiųjų buvo įdarbinti gamyboje, 9% - 
aptarnavimo sferoje, 5% - viešbučiuosse, 
35 - statyboje ir pan.

Daugiausia - 81%, arba 166 asmenys, 
buvo įdarbinti Anglijoje. 15% įdarbinta Ai
rijoje, po 2% - Kipre ir Norvegijoje. 39% 
įdarbintųjų turėjo aukštesnįjį, 25% - vi
durinį išsilavinimą. Trečdalis įdarbintųjų 
buvo iki 24 metų, daugiau kaip ketvirtadalis 
- 25-34 metų amžiaus asmenys. □ 

radiniai. Per beveik du dešimtmečius jų 
sukaupta daugiau negu 300,000 vienetų.

Valdovų rūmų atkūrimui itin reikš
mingos iš akmens ar keramikos sukurtos 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenci
jos eksterjerų ir interjerų detalės, atspindin
čios rūmų istorinės ir architektūrinės rai
dos periodus - ikigotikinį, gotikos, rene
sanso, ankstyvojo baroko.

Valdovų rūmų paramos fondas, 
sukaupęs apie 1 mln. Lt, yra gavęs prašymų 
radinių restauravimui skirti daugiau kaip 
400,000 Lt. Šių prašymų tikimasi sulaukti 
dar daugiau, kai bus išplanuoti atstatomų 
rūmų interjerai ir žinoma, kokių baldų ir 
įrangos rūmams reikės.

2004 m. biudžete Seimas Valdovų rūmų 
atkūrimui skyrė 15 mln. Lt. Šiais metais 
planuojama užbaigti pietinio korpuso 
bendrus statybos darbus, kad į Katedros 
aikštės pusę atsivertų didingas rūmų 
vaizdas. Taip pat numatoma baigti įrengti 
pamatus kitiems trims korpusams. Valdovų 
rūmų atstatymui iki 2009 metų iš viso 
numatoma skirti 101 mln. Lt. .. , . . □
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Bendruomenės baruose
Klubas jau žiuri į ateitį

Vytautas Doniela
Kadangi jau anksčiau buvo nutarta 

Sydnėjaus Lietuvių Klubą perkelti į naujas 
patalpas, šiame metiniame susirinkime 
turėjo paaiškėti, kiek šiuo reikalu pažengta 
į priekį. Išties, nariai sulaukė daug naujos 
informacijos. Metinis Klubo susirinkimas 
įvyko sekmadienį, rugsėjo 19 dieną.

Susirinkimui pirmininkavo Klubo 
Valdybos pirmininkas Alis Migus, pra
nešęs, kad metų bėgyje Klubas turėjo 444 
narius, iš kurių iki susirinkimo pradžios 
užsiregistravo 99. Minutės tyla buvo 
pagerbti mirusieji nariai: Stasys Abra- 
mavičius, Liudvika Bilevičius, Valentinas 
Gulbinas, Genė Kasperaitis, Marijona 
Koliavas, Konstancija Ridikas, Stasys 
Šatkauskas, Viktoras Skeivys ir Jonas 
Znautas. Praėjusių metų protokolas, kurį 
perskaitė Laurie Cox, buvo priimtas be 
pataisų.

Svarbiausią - finansinės padėties - 
pranešimą padarė patsai Klubo pirminin
kas. Jis pabrėžė, kad nors ataskaita rodo 
561,176 pelną, reikia prisiminti, kad pra
ėjusiais metais pagal a.a. Avos Saudargie- 
nės testamentą buvo gautas stambus 
$110,000 palikimas. Tad šią sumą atėmus, 
iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog buvo 
patirtas $49,000 nuostolis. Tikroji padė
tis nors nepatenkinanti, yra visgi geresnė, 
nes realus prekybinis nuostolis yra ma
žesnis ir siekia $22,000. Kaip žinoma, 
Klubo nuostolingumas tęsiasi ne pirmi 
mėtai, ir tai yra viena iš pagrindinių prie
žasčių, kodėl jau anksčiau buvo nutarta

ALB Melboumo Apylinkės metinis 
susirinkimas

Aldona Vyšniauskienė
Š.m. rugpjūčio 29 dieną Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje įvyko ALB Melbourno 
Apylinkės metinis susirinkimas. Susirinki
mą atidarė Apylinkės Valdybos pirminin
kas Andrius Vaitiekūnas, pakviesdamas 
susirinkimui pirmininkauti Daną Levickie
nę, o sekretoriauti - Dalių Didžienę. Į man
datų komisiją buvo išrinkti A. Šimkus, D. 
Gaylard ir dr. K. Zdanius.

Pirmiausiai buvo pagerbti visi mirusieji 
Bęndnjomępės nariai. Per paskutinius me
tus netekome šių asmenų: O.Bcržanskie- 
nės, B.KamiHsko, A.Karašausko, M.Medei- 
šienės, VRočienės, V.Zitkevičiaus, S. Šiuš- 
kaus, J.Bražienės, LKeblienės, S.Švambarie- 
nės, J. Šeštakausko, J. Ašmono, A. Raudžio.

Sekė Apylinkės Valdybos pirmininko 
Andriaus Vaitiekūno pranešimas.

Pasak jo, ši Valdyba buvo išrinkta 2003 
m. rugpjūčio 31 d. Ją sudarė: pirmininkas 
- A.Vaitiekūnas, vicepirm. - K.Baškytė, 
sekretorius - P. Petraitis, iždininkas - D. 
Gaylard, narys - Ž.Strazdauskas. Pasi
traukus iš pareigų K. Baškytci ir P. Petrai
čiui, pareigas perėmė B.Prašmutaitė (kul
tūros veiklos vadovė), Z. Strazdauskas 
(vicepirm.), o P. Petraičio pareigas perėmė 
V. Krivickas. Pirmininkas padėkojo K. 
Baškytei ir P. Petraičiui už įdėtą darbą ir 
pasveikino naujus Valdybos narius, linkė- 
damas'jiems sėkmės Valdybos darbuose.

Victoria Consumer Affairs Department 
pranešė, kad nuo 2tK)3 m. rugpjūčio 28 d. 
Melboumo Lietuvių Bendruomenė jau yra 
inkorporuota. Sekė padėka buvusiai Valdy
bai ir pirmininkui dr. Pauliui Kabailai. 
Valdyba pernai gavo metinę administracinę 
pagalbą - $1500. Taip pat gauta žinia, kad 
VMC paskyrė $2300 - paremti Lietuvių 

esamą Klubą ir jo sklypą parduoti, 
persikeliant į ploto atžvilgiu kuklesnes 
patalpas ir šiek tiek keičiant veiklos 
pagrindus.

Pirmininkas taip pat paaiškino svar
besnius apyskaitos punktus. Praėjusiais 
metais baro pelnas sumažėjo apie $5,000, 
tačiau $3,000 padidėjo pokerio mašinų 
pajamos. Salės nuoma sumažėjo apie 
$11,000, dalinai dėl mažesnio salių 
užimtumo įprastiniu laiku, dalinai - te
kus Klubą uždaryti ir trečiadieniais. Ne
tikėtai, apie $6,000, pakilo elektros mo
kestis, nes Energy Australia ėmėsi kito
kio apskaičiavimo. Vieną šeštadienio 
vakarą Klubas buvo užpultas, netenkant 
virš $5,000 - nors draudimo įstaiga didelę 
dalį šios sumos padengė, Klubui tai visgi 
kainavo pirmasis $1,000. Galų gale, kaip 
visada, įvyko ir formalus Klubo turto nu
vertinimas, kuris šį kartą siekė $14,017. 
Pilna finansinė apyskaita, paskelbta kaip 
reikalaujama atskiroje knygutėje, disku
sijų nesusilaukė ir balsavimu buvo pri
imta, vienam nariui susilaikius. Savo pra
nešimo metu Klubo pirmininkas dar kar
tą skatino nariais įsirašyti visus pilna
mečius lietuviškų šeimų asmenis, tai yra, 
ne tik “šeimų galvas” kaip dar įprasta. 
Tokiu būdu žymiai sumažėtų valstybinių 
mokesčių dydis (šiemet $5,707); kurie 
apskaičiuojami pagal tikrų narių ir pa
sirašančių svečių skaičių.

Atėjus Klubo Valdybos rinkimų metui, 
Vytautas Patašius pranešė, kad iki duoto 
termino kandidatavo kaip tik septyni 
asmenys. Jie ir buvo paskelbti išrinktais:

Dienas, kurios įvyks Melbourne šių metų 
gale.

Savo pranešime pirmininkas priminė, 
kad Valdybos posėdžiai vyksta kas mėnesį 
Lietuvių Namuose. Buvo suruošti trys tau
tinių švenčių minėjimai. Vasario 16-osios 
minėjimui buvo pakviesti du jauni Ben
druomenės nariai - G.Radzivanas ir J. 
Rutkauskas, kurie išdėstė savo asmeninį 
požiūrį į lietuvybę. Gedulo ir Vilties minė
jimui paskaitą skaityti buvo pakviesta V. 
Kružienė, o Valstybės Šventės minėjimui 
paskaitą paruošė E. Stankūnavičienė. 
Pirmininkas padėkojo visiems, prisidėju- 
siems prie šių minėjimų, taip pat ir kores
pondentėms. Tuo pačiu jis priminė, kad 
reikėtų apsvarstyti, ką daryti su minėjimais. 
Dalyvių skaičius mažėja. Valdybai sunku 
suruošti tuos minėjimus. Ar negalėtų prie 
šio darbo prisidėti ir kitos organizacijos? 
Valdyba pakvietė 12 žmonių grupę, kuri 
spręs, kaip pagyvinti Bendruomenės veiklą. 
Šiai grupei vadovauti sutiko D.Levickienė.

2003 spalio 19 dieną Valdyba surengė 
Australijos LB atstovų, dalyvavusių PLB 
XI Seime diskusijos popietę. Dalyviai pa
pasakojo savo įspūdžius iš Seimo suva
žiavimo 2003 liepos mėn. Lietuvoje.

PLB pirm. Gabrielius Žemkalnis lan
kėsi Australijoje 2003 m. ir lapkričio 11d. 
pasidalino savo įspūdžiais iš Lietuvos.

Valdyba dalyvavo dr. Genovaitės Ka- 
zokienės knygos “Lietuviai dailininkai 
Australijoje 1950-1990” pristatyme Mel
bourne, Ramovėnų metinėje šventėje, pava
sario mokslo metų baigimo pasirodyme. 
Mokiniai buvo apdovanoti pinigine premi
ja, kad ir toliau mokytųsi lietuvių kalbą. 
Per švenčių minėjimus buvo suruoštos 
knygų parodos su bibliotekos vedėjų - F.

Nukelta į 7 psl.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos pirmininkas Alis Migus prie parduodamo Klubo.
Nuotrauka Ritos Baltušytės.

Laurie Cox, Kristina Aušrinė Keblikas, 
Alis Migus, Kęstutis Protas, Arminas 
Šepokas, Kęstas Skirka ir Denis Staitis. 
Suprantant nelengvą Valdybos darbą, 
susirinkimas juos sutiko nuoširdžiu plo
jimu. Susirinkimui pritariant, pirminin
kas taip pat padėkojo daug darbo įdė- 
jusiems, dabar jau pasitraukusiems Val
dybos nariams Gintarui Janulevičiui ir 
Ramutei Miller.

Kaip ir kitais metais, buvo priimtos dvi 
rezoliucijos, kurių reikalauja valstijos 
įstatymai. Savanorių apmokėjimui buvo 
numatyta $50,000 suma, taip pat dar
buotojų apmokinimo ir seminarų išlaidos. 
Trečioji rezoliucija naujuoju revizoriumi 
paskyrė firmą Rob Baker and Associates, 
nes Klubo Valdyba pareiškė nepasiten
kinimą buvusio revizoriaus darbu.

Narių lauktame pranešime apie Klu
bo persikėlimą į naujas patalpas, Klubo 
pirmininkas pabrėžė, kad persikėlimo 
kontraktui reikalingas Bankstowno Sa
vivaldybės pritarimas galų gale buvo gau
tas rugsėjo 7 dieną, tai yra, vos prieš su
sirinkimą. Pritarimo procesas užtruko il
gai, nes juk kontraktas buvo pasirašytas 
dar praėjusių metų spalio 10 dieną, o su 
Savivaldybe pradėta tartis dar lapkričio 
mėnesį. Pirmininkas detaliau paaiškino, 
kokius reikėjo pateikti planus bei rapor
tus, (akustika, parkavimas ir t.t.), ir ką rei
kėjo pateikti iš naujo. Sprendimas dėl al
koholinių gėrimų (Liquor Licence) bus 
paskelbtas spalio 11 dieną - ir šiuo atžvil
giu sunkumų nenumatoma.

Šį sutikimą gavus, pardavimo/pirkimo 
kontraktas bus patvirtintas, ir statybininkas 
sumokės pirmąją dalį - $450,000. Po trijų 
mėnesių antroji dalis - $500,000, o baigus 
Klubo įrengimus-vėl $500,000. Pasiruo
šus įsikelti į naująsias patalpas statybinin
kas sumoka likusią dalį - $1,700,000. 
Klubo įrengimo darbams netrukus bus 
pasirašytas kontraktas su firma Network 
Interiors $1,100,000 sumai. Klubo pirmi
ninkas pabrėžė, kad jei viskas seksis pa
lankiai, Klubo įrengimo darbai prasidės už 
poros mėnesių, tad galimas dalykas, kad į 
naująjį Klubą Meredith gatvėje bus galima. 

įžengti apie balandžio mėnesį.
Po persitvarkymo Klubo kasoje liktų 

apie $1,500,000, kurie bus investuoti 
ilgesniam laikotarpiui. Galvojama ir apie 
butų pirkimą tame pačiame pastate. Nau
jasis Klubas, su nauju tarnautojų sąstatu, 
dirbtų kasdien ir bent pradžioje bus in
tensyviai reklamuojamas. Bendrai, Klubas 
bus jaukesnis, artėjantis prie “boutique” 
tipo. Galbūt pirmieji metai dėl pradinių 
išlaidų pelno, neatneš, tačiau lietuviš
kuosius poreikius parems susidaręs pusan
tro milijono dolerių kapitalas. Klube visa
da bus galima pasilikti kaip Lietuvių 
Namuose.

Klausimų bei diskusijų metu pasisakė 
Antanas Laukaitis (dėl sporto kambario), 
Antanas Kramilius (del vietos choristams), 
Anskis Reisgys, tačiau platesnių ar aš
tresnių pasisakymų nebuvo. Narių dėme
siui buvo iškabintas naujojo Klubo patal
pų planas, kuris dabar jau nekeičiamas. 
Apskritai, nors šį Klubo susirinkimą ten
ka laikyti svarbiu įvykiu Sydnėjaus lie
tuvių istorijoje — juk stipriai persifor
muoja lietuviškosios veiklos centras - nau
joji ateitis buvo priimta gan ramiai, turbūt 
suvokiant, kad susidariusios aplinkybės 
tokia ar panašia kryptimi ir veda. Per 
pastaruosius kelerius metus pamažėle 
(“langsam aber sicher”) pradėjo ryškėti gal 
ir nenoriai matomas faktas, kad ilgai ir 
kantriai visus tautiečius globęs Klubas jau 
nebepajėgia išsilaikyti finansine prasme.

Susirinkimo metu, atspindint narių 
jausmus, buvo padėkota Valdybai už di
džiulį triūsą ruošiant planus bei tariantis 
su statybininkais, architektais, Savivaldy
be ir įvairiais pareigūnais. Savo ruožtu, 
Klubo pirmininkas /Mis Migus pakvietė 
susirinkimo dalyvius vienos valandos ne
mokamai atgaivai prie baro bei pasiso
tinimui dešrelėmis su priedais. Jis taip pat 
pažadėjo, kad naujosios būstinės įkurtuvės 
tikrai bus švenčiamos. O dabar po poros 
savaičių - Paskutinis Balius, per kurį bus 
galima prisiminti turiningą Klubo kroniką, 
kuri juk stiprokai sutampa ir su spalvingą
ja Sydnėjaus lietuvių istorija. □
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Lietuva iš arti_________ _
Žemės drebėjimas Lietuvoje

(DELFI). Lietuvoje užfiksuotas žemės 
drebėjimas. Antradienį, rugsėjo 21 d., 14 
valandą 5 minutės buvo pastebėtas pirmas 
4 taškus pagal Richterio skalę siekęs žemės 
drebėjimas. 16 vai. 33 min. pasikartoję 
žemės virpesiai buvo stipresni - iki 5.3taško. 
Lietuvos geologijos tarnybos specialistų 
teigimu, virpesiai atslinko iš žemės dre
bėjimo epicentro - Kaliningrado srities, 
netoli Baltijsko.

Negalutiniais duomenimis, žemės dre
bėjimo epicentras buvo už 40 km į pietryčius 
nuo Kaliningrado, labai giliai. Požeminį 
smūgį sukėlė tektoninis platformų, ant ku
rių sandūros ir plyti lyguminė Kaliningrado 
sritis, poslinkis. Lietuvos geologijos tarny
bos (LGT) direktoriaus pavaduotojas Jonas 
Satkūnas teigė, kad tarnybai apie juntamus 
žemės drebėjimo virpesius pirmieji pra
nešė Lietuvos vakarinio regiono gyventojai. 
Žemės drebėjimo smūgius fiksuoja Ignali
nos atominės elektrinės seisminė stotis.

Aplink Ignalinos atominę elektrinę 1999 
m. įrengta seisminio aliarmo ir seisminio 
monitoringo sistema, skirta apsaugoti IAE 
nuo galimų seisminių bangų bei stebėti 
vietinį žemės plutos seisminį aktyvumą.

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius 
Juozas Mockevičius teigė, kad panikos dėl 
įvykusių žemės virpesių kelti nereikėtų, nes, 
pasak jo, griaunamosios jėgos Lietuvoje 
jausti žemės smūgiai negali turėti. Pasak jo, 
žmogaus gyvybei grėsmė kyla, kai žemės 
drebėjimas siekia 6-8 taškus.

Seismologai tvirtina, kad žemės drebė
jimas buvo juntamas visoje Lietuvoje, nors 
labiausiai - Klaipėdos krašte. Manoma, kad 
dėl Kaliningrado srities sausumoje kilusio 
žemės drebėjimo žemės virpesiai buvo 
juntami ir Latvijoje, Lenkijoje, 
Baltarusijoje, Rusijoje bei Austrijoje.

Lietuvos seismologai preliminariai ver
tina, jog tai - natūralios kilmės požeminiai 
smūgiai, nors anksčiau neatmesta tikimy
bė, kad tai galėjo būti susiję su kariniais 
bandymais. Pagal turimus duomenis, tai 
buvo tektoninis žemės drebėjimas, nes, 
norint sukelti tokio galingumo žemės vir
pesius, reikėtų susprogdinti apie 60 tonų 
trotilo. Seisminis smūgis truko apie 2 mi
nutes.

“Sulaukėme daugybę Lietuvos vakaruose 
gyvenančių žmonių skambučių. Skam
binusieji mums pranešė, kad pajuto stiprius 
Žemės virpesius. Vieni iš jų teigė matę, kaip 
nuo maisto parduotuvių lentynų krito prekės, 
kiti skundėsi trūkusiais vamzdžiais", - sakė 
J.Satkūnas.

Paskutinį sykį Lietuvos seisminės 
stotys žemės virpesius yra užfiksavusios 
2001-aisiais, tačiau jų patys gyventojai 
nepajuto. Panašus į šiandieninį pagal 
stiprumą slenkamojo pobūdžio žemės 
drebėjimas buvo užfiksuotas 1974-aisiais 
Kėdainiuose. Manoma, kad tuometinių 
žemės virpesių epicentras buvo Balkanų 
regione. Vienintelis didesnis Baltijos šalyse 
žemės drebėjimas buvo 1988 m. Estijoje.

Gąsdina adatomis
Kauno naktiniuose klubuose ir viešuo

se renginiuose besilinksminantys žmonės 
susidūrė su iki šiol neregėtais išpuoliais. 
Dvi paauglės jau kreipėsi į policijos pa
reigūnus, teigdamos, kad jos buvo suba
dytos Kauno Nemuno saloje vykusiame 
renginyje “Labas Music Slam”. Be to, kai 
kuriuose miesto naktiniuose klubuose 
adatos dūrius pajutę jaunuoliai ant rūbų 
randa priklijuotą lipduką: “Sveiki įstoję į 
ŽIV (angliškai HIV, lengvesnė AIDS 
stadija) infekuotųjų klubą”.

“Su nerimu laukiu tyrimo rezultatų, ne
žinau, ar AIDS testas bus neigiamas, medi
kai kol kas negali pasakyti, ar nesu apkrėsta ”, 
- jaudulio neslepia prieš kelias dienas 
subadyta šešiolikmetė kaunietė Aistė L.

“Labas Music Siam” koncerte linksmi
nosi keliolika tūkstančių jaunuolių, tačiau 
dviem merginoms linksmybės baigėsi vos 
prasidėjusios. Šešiolikmetė Kauno Pale
mono vidurinės mokyklos moksleivė Aistė 
L. šokdama pajuto dūrį. Atsisukusi išvydo 
nuo jos sprunkančią merginą. Ji nedels
dama kreipėsi į Nemuno saloje budėjusią 
medikų komandą. “Gydytojai nieko konkre
taus negalėjo pasakyti, jie apžiūrėjo dūrį ir 
patarė atlikti tyrimus”, - pasakojo mergi
na, iki šiol nesulaukusi atsakymo, ar adata, 
kuria ji sužalota, buvo kuo nors apkrėsta.

Tą vakarą Nemuno saloje budėję medi
kai turėjo guosti ir kitą subadytą merginą. 
Septyniolikmetė Judita D. sako prisime
nanti tik skaudų dūrį į nugarą.

Anykščiuose statoma medinė pilis

Apie panašius incidentus “Kauno die
nai” yra pranešę ir kai kurių miesto klubų 
lankytojai. Esą naktiniuose klubuose 
siautėja jaunuoliai, kurie adatomis bado 
šokančius moksleivius ir studentus, “jų 
aukomis dažniausiai tampa jauni žmonės, ‘ 
kurie į dūrį kartais sureaguoja tik po to, kai 
ant rūbų randa lipduką: “Sveiki įstoję į ŽIV 
infekuotųjų klubą”, - pasakojo moksleivės.

Esą panašaus pobūdžio incidentai ne
retai įvyksta Senamiestyje įsikūrusiame 
naktiniame klube “Ex-it”. Šio klubo vado
vas Arnoldas Vozbutas neigia, kad klube 
siautėja adatomis ginkluoti užpuolikai, 
tačiau neatmeta galimybės, kad apsauga 
gali ir nepastebėti, jog kai kurie lankytojai j 
klubą atsineša adatų. “Jei labai nori, gali 
įsinešti praktiškai viską”, - pripažino A. 
Vozbutas.

Medikai taip pat pirmą kartą teikė pa
galbą tokiu būdu nukentėjusiems jaunuo
liams. Kauno greitosios medicinos pagal
bos stoties direktorė Rima Gudėnienė 
sako, kad medikai nesutriko neįprastoje 
situacijoje ir merginoms suteikė kvalifi
kuotą pagalbą.

Ji pastebi, kad tokiu būdu sužalotas 
žmogus visų pirma patiria psichologinę 
traumą. “Sužalotos merginos tik po trijų 
mėnesių sužinos, ar jos apkrėstos. Rezultatų 
laukti nėra lengva”, - įsitikinusi R.Gudė- 
nienė. Pirminiai tyrimai rodo, kad mer
ginos nėra užkrėstos hepatitu C.

t Reni Įgijus Jurgelaitis, “K.d.”)

Narkotikai plinta ir Lietuvoje
Lietuva minima tarp Europos Sąjungos 

šalių, gausiausiai gaminančių sintetinius 
narkotikus.

Vien demaskuotų sintetinių narkotikų 
gamybos laboratorijų sąrašas nuo 1997 m. 
ištįso iki penkiolikos. Oficialiais Jungti
nių Tautų duomenimis, Lietuva pateikia 
juodajai rinkai 4% “Ecstasy” (iš52šios rū
šies narkotikus nelegaliai gaminančių šalių) 
ir taip pat 4% amfetamino (iš 23 šalių).

Pasiūlai augant, narkotikų vartojimas 
Lietuvoje netrukus gali tapti vos nepriva
lomu diskotekų ritualu, klubine mada, kuri 
jau įsivyravusi Vakarų Europos didmies
čiuose.

Kad ir kaip būtų keista, puikias sąlygas 
neteisėtam sintetinių narkotikų gamybos 
verslui pavcldėjome iš sovietmečio, nes 
Lietuvoje buvo sukurtas stiprus techninis 
potencialas ir išplėtota chemijos pramonė. 
Be to, iš kaimyninės Baltarusijos patogu 
įsivežti narkotikų ir psichotropinių medžia
gų gamybos žaliavų.

Nustatyta, kad daugiausia sintetinių 
narkotikų iš Lietuvos kontrabandos būdu 
išvežama į Švediją, Norvegiją ir Daniją.

“Tai tikrai dideli kiekiai, turint galvoje, 
kad mūsų šalis tokia maža ”, - sako Narkotikų 
kontrolės departamento direktorė Audro
nė Astrauskienė.

Jos teigimu, sintetiniai narkotikai ypač 
grėsmingi paugliams ir j aunuoliams dėl 
trijų priežasčių. Pirma, nors Lietuvoje tai dar 
nėra neatskiriama naktinių pasilinksmini
mų industrijos dalis, užsienio šalių pavyz
džiu sintetiniai narkotikai ir pas mus pama
žu tampa klubine mada, o pramoginis jų 
vartojimas smarkiai viršija vartojimą ben
droje populiacijoje. Antra, primityviose la
boratorijose pagaminti narkotikai gali būti 
labai toksiški ir kelti mirtiną pavojų: 
pirkdamas sintetinį narkotiką niekada ne
žinai, ką nusipirksi, kokie padariniai svei
katai gali pasireikšti po pusmečio ar metų. 
Trečia, sintetiniai narkotikai yra palyginti 
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pigūs ir todėl prieinami daugeliui jaunuolių 
ir paauglių.

Kriminalinės policijos biuro duome
nimis, viena tabletė amfetamino Lietuvos 
juodojoje rinkoje pernai kainavo 12-25 Lt, 
o tabletė “Ecstasy” (perkant urmu) - nuo 
12 iki 40 Lt.

Vilniuje apklausti klubų lankytojai 
nurodė, kad vidutinė pinigų suma, išlei
džiama vienai narkotikų dozei, yra 23 litai.

Buvo nustatyta, kad maždaug trečda
liui Vilniaus klubų lankytojų nekyla prob
lemų norint gauti narkotikų. Tik nedau
gelis, maždaug 9% apklaustųjų, nurodė, 
kad jiems trūksta pinigų, o 5%, - kad sun
ku rasti pardavėjų.

Tyrimo duomenimis, narkotikus nau
doja apie 51% visų apklaustų sostinės klu
bų lankytojų. Dažniausiai vartojama 
vadinamoji žolė, t.y. marihuana, bet spar
čiai populiarėjantis amfetaminas šiuo me
tu yra antroje vietoje ir jo vartojimas vis 
daugėja.

Taip pat nustatyta, kad narkotikų var
tojimo dažnumas tiesiogiai priklauso nuo 
to, kaip dažnai jaunuolis lankosi klube: kuo 
dažniau linksminasi klube, tuo didesnė 
tikimybė, kad bus vartojami tokie narko
tikai kaip “Ecstasy”, amfetaminas, LSD.

Tarp besilankančiųjų klubuose kiek
vieną savaitgalį narkotikų vartojimas sie
kė net 65%. Tarp diskotekų lankytojų net 
56% narkotikų vartotojų buvo moksleiviai.

Vis dėlto tik 6% apklaustųjų nurodė, 
kad tai yra diskotekų kultūros dalis, ir kad 
šiose vietose narkotikus vartoti būtina.

Pavojinga tai, kad jaunimą labai veikia 
sintetiniams narkotikams palankūs mitai, 
esą narkotikai suteikia energijos, verčia 
pajusti kažką naujo, padeda atsiskleisti, 
plečia sąmonės ribas. Kita vertus, jaunimas 
skundžiasi, kad vis dėlto nėra kvalifikuo
tai parengtos informacijos apie narkotikų 
žalą pačiose diskotekose. Tai irgi parodė 
apklausa.

ELTA

tarp 800 Lietuvoje esančių ir saugomų pi
liakalnių du trečdaliai yra apleisti ir na
tūraliai nyksta, nes jie niekam neįdo
mūs.Pilies statyba ir Šeimyniškėlių pi
liakalnio rekonstrukcija net sukurtų vie

Medinės Anykščių 
pilies vaizdas iš maketo 
persikelia į turistų lanko
mą vietovę. Pirmasis 9 
metrų aukščio gynybinis 
bokštas per porą mėnesių 
iškilo Šeimyniškėlių pilia
kalnio prieigose.

Lietuvos paminklo
saugos institucijų ir archi
tektų profesinių organiza- 
cijų atstovai, istorikai 
karštoje diskusijoje sutar
tinai nusprendė, kad išim
tinė rekonstrukcinė medi
nės pilies statyba kultūros 
paminklo teritorijoje yra 
įmanoma. Medinės pilies 
statyba nei įstatymams, 
nei tarptautinėms teisės 
normoms neprieštaraus.

“Čia galima sukurti 
tokią vertybę, kuri šiuolai
kiniam žmogui padėtų su
prasti ir pamilti tą Lietuvos 
istorijos laikotarpį, kurį 
teprimena piliakalniai”, - 
sakė JAV lietuvis rašyto
jas Kazys Almenas.

Pasak specialistų,

JAV lietuvis rašytojas Kazys Almenas prie atstatyto medi
nės pilies bokšto Šeimyniškėlių piliakalnio prieigose

tos bendruomenei svarbų turizmo objektą. 
Dar 1997 m. Anykščiuose kilusi idėja 
dabar Lietuvoje pradėjo skatinti medinės 
architektūros ir verslo, pagrįsto istorinė
mis pramogomis, plėtrą. (“L-r.”)

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.
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Lietuvaitės - Australijos automobilių varžybose
Rita Baltušytė, (L.r.)

Dvi lietuvių kilmės 
australės gali didžiuotis, 
kad prisidėjo prie ne
įgaliųjų Australijos atletų 
startų Atėnų parolimpi- 
nėse žaidynėse, kurios 
prasidėjo penktadienį, 
rugsėjo 17 d.

Tai Ginny Percy (Vir
ginija Stankūnaitė) iš 
Auksinio pajūrio ir Syd- 
nėjuje gyvenanti daili
ninkė Ingrida Skirkaitė 
(apie ją neperseniausiai 
rašėme “M.P.”). Lietuvai
tės, kurios dalyvavo ket
virtajame auto ralyje 
“Dykumos dvikova” 
(Desert Duel), iki tol 
nebuvo pažįstamos.

Po Sydnėjaus olim
piados prasidėjusių auto 
ralių Australijos paro- 
limpiečiams paremti ini
ciatoriai (ir direktoriai) 
-žymūs auto lenktyni
ninkai ralio Panama-Aliaska ir maratono 
Londonas-Sydnėjus dalyviai Pat Cole ir 
Steven Mason; jiems aktyviai talkina bu
vusi Miss Pasaulis Belinda Green (pasiro
do, štai ką veikia j poilsį išėjusios gražuo
lės!). Ralis kasmet rengiamas vis kitoje 
mažai ištirtoje Australijos vietoje ir yra 
skirtas surinkti lėšų Australijos parolim- 
pinei rinktinei. O jo dalyviai iš įvairiausių 
šalies kampelių turi puikią progą pažinti 
kengūrų žemę.

Pinigus aukoja ir patys ralio dalyviai. 
Lėšos surenkamos pakeliui rengiamuose 
aukcionuose, kur pardavinėjamos ralinin- 
kų rėmėjų gėrybės-vynas, meno kūriniai, 
bilietai į koncertus, kelionės kruiziniais 
laivais, skrydžiai lėktuvais, kelialapiai į 
kurortus ir pan. Juos už gerokai pakeltą 
kainą irgi dažniausiai nuperka patys 
dalyviai.

Šiemet 90 ralio dalyvių savo šalies pa-

Dvi lietuvaitės, dalyvavusios auto ralyje “Desert Duel”. Iš kairės Ginny Percy 
(Virginįįa Stankūnaitė) su prizu ir Ingrida Skirkaitė. Nuotr. Ian Barnes

rolimpiečiams surinko 100,000 Australijos 
dolerių. “Budget” automobilių nuomojimo 
bendrovės pristatytų 34 naujutėlaičių 
Nissan Patrol visureigių vilkstinė pajudėjo 
iš Vakarų Australijos Broome miestelio. 
Pakeliui užsuko į šiauriausą Vakarų Aus
tralijos tašką Cape Leveque. Ralis baigtas 
žmogaus nepaliesta gamta garsėjančiame 
Kakadu nacionaliniame parke (Šiaurės 
Teritorija)

Mažiau nei per devynias dienas įveikęs 
beveik 4,000 kilometrų lenktynes dykumos 
keliais laimėjo ekipažas, kurio narė buvo 
ir Virginija. 58-rių metų lietuvė iš Auksi
nio pajūrio labdaros ralyje parolimpiečių 
naudai dalyvavo antrą kartą.

Danijoje gimusi Virginija vaikystėje iš 
tėvų - buvusio Brisbanės lietuvių choro 
vadovo Klemenso ir aktyvios visuomeni- 
ninkės Petronėlės Stankūnų - paveldėjo 
meilę jų gimtajai Lietuvai (kurią su dabar 

jau velioniu vyru aplankė 
1968 m.), vaikystėje ir 
jaunystėje šoko tautinius 
šokius, išmoko ir dabar 
puikiai kalba lietuviškai.

Ilgai slaugiusiai nepa
gydomai susirgusį savo 
vyrą, dabar besirūpinan
čiai mama, kuri, beje, su 
dukra kalba tik lietuviš
kai, Virginijai, kaip ir 
daugumai kitų ralio da
lyvių, labdaros veikla 
apskritai nesvetima. Ir į 
ralius, skirtus surinkti lė
šų parolimpiečiams, ją 
įtraukė gera draugė pir
moji australe Miss Pasau
lis (1968 m.) Belinda 
Green, taip pat gyvenanti 
Aukso krante..

Užauginusi sūnų ir 
dukterį, pirmuoju anūkė
liu besidžiaugianti Vir
ginija namie nuolatos 
žaidžia golfą, yra aistrin
ga slidininke - kasmet 
bent pora savaičių pralei

džia Australijos Alpėse. Namuose važinė
janti sportiniu Mercedes CLK320, Virgi
nija lankė kelių dienų kursus, kuriuose 
išmoko papildyti vandeniu radiatorių, 
pakeisti padangą ir pan.

Keisti padangas šių metų “Dykumos 
dvikovoje” teko ne vienam ralio dalyviui. 
Jos ypač sproginėjo Gibb River Road, ku
ris atsirado gyvulių ir jų varovų išminto 
tako vietoje Kimberley rajone. Beje, tos jų 
maršruto vietos Australijos žemėlapiuose 
pažymėtos užrašu “Atoki vietovė. Prieš 
išvykstant pasitarti su vietiniais.”

Ralio dalyviai tarpusavyje naudojosi 
radijo ryšiu. Virginija pasakojo, kad būtent 
per radiją išgirdo minint ralio dalyvę lietu
vę ir manė, jog kalbama apie ją. Abi lie
tuvaitės buvo maloniai nustebintos susiti
kimu neįprastomis aplinkybėmis ir greitai 
susidraugavo, paaiškėjus, kad Klemensas ir 
Petronėlė Stankūnai draugavo su Antanu 

ir Adele Skirkomis, vieni pas kitus ap
sistodavo, Virginija buvo pažįstama ne tik 
su Ingridos seneliais, bet ir su dėdėmis.

Ingrida papasakojo, kad jai, vairuojant 
pakaitomis su drauge Sandy Grice, per 
dieną sukarti 400 kilometrų nepasirodė 
labai sunku. Nors pakeliui teko ir įklimpti 
bandant pervažiuoti upę, apsistoti vieš
butyje, kur kieme laikomi krokodilai, 
pasistengti nenusiplikyti karštose iš po 
žemės trykštančiose vandens srovėse. 
Apsistoti teko ir penkių žvaigždučių vieš
bučiuose, ir nakvoti po atviru dangumi 
(tokią nakvynę Ingrida pavadino milijardo 
žvaigždžių viešbučiu). Norint išsimaudyti 
upėje ar ežere (vadinamoje vandens skylėje) 
ar sustojus poilsio netoli vandens, reikėjo 
saugotis krokodilų. “Dykumos dvikovos” 
maršrutas tiesėsi per vadinamąją krokodilų 
šalį. Gal todėl (pripučiamas) krokodilas 
buvo pasirinktas ir ralininkų talismanu.

Dailininkę, ir namie vairuojančią visur
eigį Nissan, sužavėjo ne vien raudoname 
smėlyje po liūčių suvešėjusios dykumos 
augmenijos spalvos, trijų aukštų namo 
aukščio skruzdėlynai, nepaprasta paukščių 
bei gyvūnų gausa ir įvairumas, bet ir proga 
nupiešti žygyje dalyvavusios parolimpie- 
tės slidininkės iš Vakarų Australijos Sarah 
Liddelow portretą (sulaukus 15 metų jai dėl 
vėžio ligos teko amputuoti dešinę koją).

Kaip jau anksčiau rašyta, Australijoje 
didelio pripažinimo sulaukė Ingridos 
sukurtas Sydnėjaus olimpiados statybinin
kų portretų ciklas.

Tarp labdaringojo ralio dalyvių buvo ir 
daugiau garsių šalies žmonių. Vienas jų - 
aborigenų kilmės populiarios televizijos 
kelionių laidos vedėjas Emie Dingo. Beje, 
ralio dalyviai Timbercreek rajone buvo pa
kviesti į tradicinį aborigenų susiėjimą 
(corroboree), kur ne tik stebėjo, kaip ant 
laužo kepamas milžiniškas krokodilą pri
menantis Australijos driežas goana, bet ir 
turėjo progos šio vietinių gyventojų skanės
to paragauti.

Daug ištvermės ir - ką čia slėpti - nema
žai lėšų reikalaujantis labdaros ralis priei
namas ne kiekvienam. Tačiau, jo dalyviai 
nesiskundžia. Išleidę į Atėnus šių metų 
Australijos parolimpinę rinktinę, jie jau 
planuoja kitų metų žygį. □

Mielajai Vidai
Kaip smagu švęsti “tortadienius” (taip 

mano jaunasis draugas Šiauliuose vadina 
gimtadienius) gražioje “Sodyboje” Enga- 
dine, kai žydi kamelijos, magnolijos ir 
azalijos, o berželiai rengiasi atskleisti švie
siai žaliuosius savo lapus!

Vytauto Vaitkaus nuotraukoje iš kairės: Rasa Blansjaar, Algimantas Kabaila, Elena 
Jonaitienė ir Vida Kabailienė Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje Engadine.

tris kart valio!
Kaip malonu skaniai pasmaguriauti 

RSL and Citizen Club restorane netolima
me Engadino miestelyje! Juk šito restora
no Chef de Cuisine laimėjo geriausio šios 
kategorijos restoranų žymenį ne taip jau 
seniai. O Vidos ir Algio Kabailų svečių 

tarpe buvo ir sesuo Elena, ir dukterėčia Ra
sa. Tad su “sodybiečiais” ir renginio šeimi
ninkais buvome net dvidešimt trys pie
tautojai, kurių akis žavėjo skoningai iš
dėstyti valgiai, o gomurėliui žadėjo pui
kiausią puotą daugiau nei aštuoniasde
šimt patiekalų su įvairiais priedais. Kaip 
gražiai maistas buvo papuoštas meniškai 
išskaptuotais vaisiais ir daržovėmis! Ne
pamatęs, nepatikėsi, kad neišvaizdi morka 
gali pavirsti į puošnią rožytę, o violetinis 
svogūnas - į egzotišką orchidėją.

Tad keitėme lėkštes ir ragavome vis 
naujų skanėstų, palydėdami juos tauriu 
vyneliu. Pasisotinom, pasidalinom naujie
nom ir, ratuotų kaimynų parvežti namo, 
visi sugūžėjom į jaukią “Sodybos” sekly
čią. O čia svečių jau laukė taurelės links
mai burbuliuojančio šampano ir ponių 
Cecilijos Protienės, Martinos Reisgienės, 
Onutės Dobbs ir Birutės Vaitkienės vilio
jantys pyragai ir skaniai kvepianti kava. Vos 
spėjom stuktelėti stikliukus - o Algis jau 
atžingsniavo atsargiai nešdamas didžiulį 

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

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au
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tortą, papuoštą degančiom žvakutėm. Mū
sų Vida taip jaunai atrodo, kad jokiu būdu 
negalėjau atspėti jos amžių. Nespėjau 
suskaičiuoti žvakučių, o čia jau pasigirdo 
“Ilgiausių metų, ilgiausių...! Tradicinė dai
na praskambėjo pakiliai. Pasirodo toje 
“Sodyboje” yra balsingų tautiečių ir 
gal...net potencialių choristų...Hm? Gal 
reikėtų panelės chorvedės dėmesį atkreip
ti įjuos?

Linksmas svečių klegesys sklido po vi
są svetainę, mat Algio šampanas visų 
liežuvėlius atpalaidavo. Na, o kai jis ir Vida 
dar nuoširdžiai padėkojo už apsilankymą, 
spontaniškos katutės kėlė lubas. Mūsų 
nepamainomas Vytas -pats geriausias iš 
visų parankinių visame sviete ir šio rengi
nio konferensje - apvainikavo smagų su
buvimą, įteikdamas Vidai voką su kortele 
ir $ 220 suma, kurią svečiai paaukojo, pa
gal Vidos prašymą Politinių kalinių ii 
tremtinių sąjungai Lietuvoje. Kokia tai 
prasminga dovana! Ačiū, Jums Vida ii 
Algi! Isolds
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Olimpiniai įspūdžiai
Atėnų olimpiada man yra jau šeštoji. 

Pradėjau 1956 m. Melbourne, tačiau ši 
tikriausiai bus mano paskutinė olimpinė 
šventė. Pirmose keturiose aš dalyvavau 
kaip žurnalistas, Sydnėjuje buvau olimpiniu 
Lietuvos attache, o dabar (matyt už mano 
gerą darbą Sydnėjuje), gavau kelionę į 
Atėnus kaip olimpinis svečias. Už tai esu 
labai dėkingas Lietuvos sporto ir olim
piniams vadovams.

Daugelis dabar manęs klausia ir prašo 
palyginti Atėnų olimpiadą su buvusiomis. 
Palyginti būtų gana sunku. Pirmoji mano 
olimpiada Melbourne, kai aš buvau dar 
jaunas, aktyvus sportininkas ir žurnalistas, 
asmeniškai man buvo pati įspūdingiausia. 
Viskas nauja, pirmą kartą matomi geriau
si pasaulio sportininkai, to meto pats gra
žiausias olimpinis atidarymas, žmonių 
minios, olimpinės varžybos - viskas man 
tuomet buvo kažkas nepaprasta. Dažnokai 
lankantis olimpiniame kaimelyje, o tada 
dar nebuvo tokios baimės ir žurnalistai ga
na laisvai ten galėjo lankytis, buvo labai 
miela ir malonu susipažinti su lietuviais 
sportininkais (ypač krepšininkais), kurie 
tada atstovavo Sov. Sąjungai. Toje olim
piadoje mano du geri draugai - A. Igna
tavičius ir St. Dargis - žaidė už Australijos 
olimpinę krepšinio rinktinę. Ypač buvo 
malonu (kone pirmą kartą) išgirsti apie 
gyvenimą Lietuvoje, apie ką jie nuoširdžiai 
papasakojo.

Gal vienos iš ryškesnių olimpiadų buvo 
Munchcno ir Montrealio. Mūnchene įstri

go teroristų įvykdytas žydų sportininkų 
užpuolimas ir jų nužudymas. Nuo tada gal 
ir prasidėjo teroristinė baimė ir masiška 
sportininkų apsauga. Kita didžioji staig
mena buvo ta, kai po baigiamųjų vyrų krep
šinio varžybų tarp Amerikos ir Rusijos, 
įvyko kelias valandas trukę ginčai tarp 
teisėjų ir vadovų. Aukso medalis labai 
ginčytinai atiteko Sov. Sąjungai, o Ameri
ka sidabro medalio taip ir neatsiėmė.

Kaip ir kitose olimpiadose, ypač Mont
realio, vietiniai ir atvykę lietuviai labai pa
laikė savus sportininkus, tačiau visa tai 
neprilygo rėmėjams Sydnėjuje, o ypač 
Atėnuose taip vadinamiems olimpiniams 
sirgaliams, bet apie tai vėliau.

Pirmose keturiose olimpiadose dirbau 
kaip žurnalistas ir savo įspūdžius siųsda
vau į kelis Amerikos ir Australijos lietu
vių laikraščius. Spaudos darbas anais lai
kais ir dabar labai skiriasi. Šiandien per in
ternetą ar kompiuterius gali labai greitai 
perduoti reikalingas žinias bei straipsnius. 
Daug lengviau ir tada tai galėjo padaryti 
pasaulio didžiosios spaudos atstovai. Tačiau 
mūsų (ne Lietuvos), Vakarų lietuvių spau
dai, tai būdavo daug sunkiau. Pareidavai 
namo (kur gyvendavai) jau gana vėlai ir, 
kaip juokdavosi kiti mano kolegos, įsista- 
tydavai į akis po pusę degtuko ir taip ra
šydavai, kad ryte galėtum išsiųsti. Tačiau 
tai būdavo ir garbė, ir malonumas, o jau
natviškų jėgų niekad nepritrūkdavo.

Lyginant anas keturias olimpiadas, tai 
labai didelio skirtumo gal ir nerasčiau. 
Vienose būdavo tas geriau ir kai kas blo
giau, bet visur jautėsi olimpinė dvasia ir 
bendras tautos pakilimas. Ypač būdavo ma
lonu ir smagu susipažinti su atvykusiais iš 
Lietuvos sportininkais. Man po Miincheno 
olimpiados, kai lietuvių sportininkų grupės 

vadovui pasiskundžiau, kad negaunu lei
dimo įvažiuoti į Lietuvą ir aplankyti seną 
savo motiną su seserim, po labai trumpo 
laiko gavau leidimą 5 dienom įvažiuoti į 
Vilnių. Tai buvo mano kelionių į Lietuvą 
pradžia.

Sydnėjus - Atėnai
Apie Sydnėjaus olimpiadą buvojau la

bai daug rašyta, o daugumas ne tik aus
traliečių, bet ir mūsų sportininkų bei sve
čių ją dar gerai prisimena. Nesigiriant, bet 
spaudos bei ją mačiusių lietuvių ir kitų 
manymu, tai buvo iki tol geriausiai ir 
gražiausiai surengta olimpiada.

Atėnų olimpiada, ypač jos atidarymas, 
kur labai gražiai buvo parodyta Graikijos 
istorija, su mitiniais puikiai išreikštais 
vaizdais, buvo labai įspūdinga. Labai graži 
buvo ir olimpiados uždarymo ceremoni
ja, apie kurią daug rašyt ir nereikia, nes ją 
matė milijonai žmonių.

Jeigu Sydnėjaus olimpiniam stadione 
tilpo 115,000 žmonių, tai Atėnų - tik 
70,000. Tačiau stadionas buvo gražus, nors 
ir be stogo. Gerai, kad Atėnuose net de
besėlio danguje pervisą mano buvimo lai
ką nesimatė. Tagi, lietaus bijoti neteko, nors 
saulė kaitino daug karščiau nei pas mus 
Sydnėjuje - kone visą laiką buvo 40 laips
nių šilumos. Man asmeniškai tai nebuvo 
per karšta, bet mano kolegos iš Lietuvos 
prakaitavo nemažai.

Lyginant Sydnėjaus ir Atėnų olimpi
nius įrengimus, aiškiai matėsi, kad daug 
kas yra padaryta skubotai. Stadionai buvo 
geri, tik tolokai vienas nuo kito. Transpor
tas buvo gerai sutvarkytas, ypač autobusų 
ir metro, kurie važinėjo specialiais olim
piadai skirtais takais. Visa bėda buvo ta, 
kad iki tų autobusų stočių, kur mes gy
venom, buvo keli kilometrai kelio. O aš per 
tą laiką tiek prisivaikščiojau, kad namie ir 
per metus tiek nenueidavau. Labai daug 

teko važinėti taksi, kurie čia buvo ne
brangūs, tik jie negalėdavo privažiuoti ar
čiau stadionų, tai ir vėl tekdavo pėstute 
eiti porą kilometrų. O taksi sistema Atė
nuose keista. Visi taksi yra privatūs, nėra 
jokių kompanijų ir nėra telefoninių užsa
kymų. Didžioji vairuotojų dalis kalba tik 
graikiškai, tai kol išsiaiškindavai, kur 
važiuoji, būdavo daug juokingų atsitikimų.

Man buvo labai malonu, ypač krepši
nio stadionuose, matyti tiek daug lietu
vių rėmėjų - sirgalių. Susiburdavom iki 300 
tautiečių, pasipuošusių geltonai žaliomis 
uniformomis, į vieną vietą ir tada šauks
mai “Lietuva, Lietuva”, pučiamos dūdos ir 
dainuojamos lietuviškos dairios ragindavo 
žaidėjus. Aš nemačiau nei vienos kitos 
tautos, kuri taip stipriai remtų savą ko
mandą. Gal tik pralaimėjus italams, ko 
niekas iš mūsų nelaukė, šauksmai aptilo ir 
jautėsi apmaudas bei liūdesys, nes visi buvo 
tikri, kad pergalė garantuota. Aš nenoriu 
kritikuoti komandos, tačiau klaidų buvo 
labai daug. Prieš varžybas su italais galvojo, 
kad finale reikės žaisti su Argentina arba 
su Amerika. Tačiau įvyko kitaip.

Nors man olimpiniame kaimelyje 
neteko būti, tačiau iš ten gyvenusių 
sportininkų girdėjau, kad maistas ir 
transportas buvo daug prastesnis negu 
Sydnėjuje.

Atėnai gražus, didelis miestas, gatvės 
labai ilgos. Skrendant lėktuvu virš Sydnė
jaus matai raudonus stogus, o Atėnai iš 
viršaus balti. Tik tolimuose priemiesčiuo
se matyti nelabai daug vieno aukšto namų, 
o šiaip daugiausia daugiabučiai dideli 
pastatai. Gal atėniškiai neturi pakankamai 
garažų, nes mašinos stovi gatvėse ir pra
važiuoti tarp jų sunkoka.

Sekmadienis, nors ir olimpinės šventės 
metu, yra šventa diena. Tik pačiam miešto

Nukelta į 7 psl.

Elena Jonaitienė
Likimo blctšlcomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Aldona norėjo aiškinti, bet per ašaras 

negalėjo kalbėti. Vytautas mėgino primin
ti vengrų gydytojų nuomonę.

- Leiskit mums spręsti, ko reikia li
goniui, -nutraukė gydutojas. - Gerai, jei ne
norite laukti iki rytdienos, nurenkite vai
kutį, pažiūrėsim.

Aldonos rankos taip drebėjo, kad turėjo 
padėti Vytautas. { nurengtą vaikutį gydy
tojas vos žvilgterėjo, buvo matyti, kad jam 
visai neįdomu.

- Kad jau taip tėvai spiriasi vaiką palik
ti ligoninėj, paguldykit jį į penktą palatą, - 
kreipėsi itališkai į greta stovinčią seserį.

Aldoną apėmė siaubas, kai ji sau pačiai 
netikėtai suprato gydytojo ištartą sakinį. 
Grįžo kalba.

- Daktare, per praėjusias tris dienas jis 
neišgėrė nė 200 gramų!

- Nepulkit į isteriją. Čia ligoninė. Atlik
sime viską, ko reikia. Geriau grįžkite į 
bloką ir ateikite pasiteirauti rytoj apie vi
durdienį. Ne, geriau po pietų. Tuomet ve
dėjas jį bus patikrinęs.

- Ateisim šiandien vėliau.
- Ir nemanykit. Šį popietį lankymo nė

ra, o aš neturiu laiko aiškinti nekantrau
jantiems tėvams.

Per pusdienį vako būklė nepasikeis.
Vis dėlto po pietų jie grįžo prie ligo

ninės, pavaikščiojo aplinkui, pastovėjo 
prie penktos palatos lango, bet nieko 
nepamatė.

Vėlai vakare, kai Linukas ir Dainelė 
miegojo, o lauke buvo tamsu ir tylu, Aldo
na neiškentusi vėl nuėjo prie ligoninės. 
Tikėjosi, kad naktį langas bus atidarytas. 
Jei išgirstų vaikelį verkiantį, tai jau būtų 
geras ženklas. Kai priėjo prie lango, nu-
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stebo pamačiusi ten stovintį Vytautą. 
Perliejo šilta dėkingumo banga. Langas 
buvo atidarytas, bet tamsiame kambaryje 
nesigirdėjo jokio garso. Abu pastovėjo kurį 
laiką ir tylėdami grįžo atgal.

Anksti rytą, prieš nubundant Linukui ir 
Dainelei ir prieš sukylant kitoms mote
rims, Aldona vėl nuėjo prie ligoninės ir ten 
rado Vytautą. Jam seselė buvo paaiškinu
si, kad vaikutis miegojo visą naktį ir dabar 
atrodė gerai.

Septintą valandą abu nuėjo tiesiai prie 
ligoninės durų. Policininko pakviesta nak
tį budėjusi jauna daili seselė maloniai 
paaiškino:

- Aš budėjau nuo vidurnakčio ir tikrinau 
jūsų vaikutį kas valandą. Jis tikrai gerai 
miegojo. Dabar jis nubudęs ir atrodo 
linksmutis.

- Ar jis kiek nors išgėrė per naktį?
- Pernaktį nebuvo nubudęs. Dabar gaus 

pusrytėlius kaip ir kiti mažyliai.
Supratę, kad iš draugiškos seselės ' 

daugiau nieko nesužinos, Vytautas su Al
dona nuėjo laukti gydytojo. Atsisėdo ant 
suolelio prie pat durų. Devintą išėjo tas pats 
saulėje nudegęs gydytojas, kuris vakar juos 
priėmė.

- Daktare, kaip mūsų vaikas?
- Ach, čia jūs... matot, rytą jo netikri

nau, nes šiandien ir nedirbu. Palaukit kito 
gydytojo.

Šis iš viso apie vakar atvežtą vaikelį 
nieko nežinojo ir patarė laukti ligoninės 
vedėjo.

Pasirodęs ligoninės vedėjas atrodė pui
kiai, savimi pasitikintis, kad net nedrąsu 
buvo jį prakalbinti. Tačiau abu Vargalai 
kartu atsistojo ir sulaikė vedėją, nespėjusį 
įžengti į palatą. Šefas nekantravo.

- Taip, taip. Daktaras Horvatas man 
pasakojo apie jūsų vaiką ir aš leidau jį priimti. 
Jis jau čia, ar ne? Žinoma; patik-rinsiu jį 
šiandien.

Aldona mėgino priminti vengrų gy
dytojų diagnozę.

- Juk ką tik sakiau, kad šiandien pra
dėsim gydyti, - nutraukė. - Atsiųsiu seserį 
jums parnešti. Kuriame bloke esate ap
gyvendinti?

- Mes geriau čia palauksime.
- Nėra prasmės čia stoviniuoti.
Tuo kalba ir baigėsi. Vargalai grįžo į 

bloką. Aldona apsiverkė ir pavalgydino 
vaikus, pati papietavo, parodė vaikams, kur 
žaisti popietį, ir, vėl susitikusi su Vytautu, 
grįžo prie ligoninės. Lauke ant suolelių 
laukė žmonės priėmimo pas vedėją. Prie 
durų stovintis policininkas užsirašė jų pa
vardę. Gydytojas, matyt, laiko netaupė. Ei
lė judėjo iš lėto. Atėjo ir daugiau pacientų. 
Visi suoleliai buvo užimti, tai vėliau atė
jusieji įsitaisė po medžiais.

Greta Vargalų sėdėjusi jauna moteriškė 
verkė. Kai neiškentusi Aldona ją prakal
bino, paaiškėjo, kad moteris, blogai mo
kanti vokiškai, jaudinosi dėl savo septynių 
mėnesių dukrytės. Vakarviena iš gyventojų 
pasiskundė seniūnei, kad jos mergytė nuo
lat verkia, ir toji per prievartą išgabeno 
vaiką į ligoninę. Motinai be galo neramu, 
nes nei vakar, nei šiandien jos pas dukrytę 
neleido, nors ji stengėsi paaiškinti, kad 
mažytė tik krūtimi maitinama, nepripra
tinta gerti iš buteliuko.

- Tikriausiai jai iš karto davė buteliuką... 
Tokiame karštyje... O man krūtis skauda... 
Ir niekas nenori klausyti, nežinau net į ką 
kreiptis...

Kitas vyriškis pasakojo, kad jo susirgu
sį vaiką iš čia išvežė į kažkokią Neapolio 
ligoninę, nieko jam apie tai nepranešę.

- Įsivaizduokit, ateinam su žmona, 
klausiam, kaip sūnus, sesuo aiškina, kad

įi?-Xl<>:.. 
gerėja, sveiksta, o jo iš viso ten nėra!

Aldona rtprėjppąltjąųstį.rl^jjąpįa dar 
atėjo, bet tuo metu policininkas ištarė jų 
pavardę ir abu įėjo j vidų, daktaras pakėlė 
nuo popierių galvą:

- Aš sakiau, kad atsiųsiu seserį.
- Jūs jį matėt, daktare?
-Sakiau gi.
- Ir manot, kad nėra pavojaus?
- Kiek kartų reikia kartoti? Pranešim, 

jei pablogės.
Vargalai nežinojo, kur kreiptis. Vytautas 

nuėjo ieškoti gydytojo Horvato. Vengras 
išsigando:

- Iki šiol jam nesuleido vandens. Einu 
pasikalbėti, gąlnjanę§paklą.ųsys..,,į<.i

Po valandėlės grįžo susijaudinęs;
- Teisingai spėjote, iki šiol vaikučiu nė 

vienas gydytojas nepasidomėjo. Tikėkimės, 
kad mes klystame. Neturėčiau taip sakyti, 
bet... šitoks gydytojų elgesys - tai nusikal
timas. Atsiprašau. Norėčiau padėti, tik 
negaliu...

Lankyti ligonius buvo leidžiama du 
kartus per savaitę vėlyvą popietį. Atskubė
ję Vargalai Saulutį rado tokį patį kaip pa
liko. Aldonai prie jo pasilenkus, net ne
nusišypsojo. Budinti sesuo patikino, kad 
neseniai jis išgėręs pusę buteliuko pieno, 
neišvėmęs ir neviduriavęs.

Išeidami Vargalai sutiko ligoninės ve
dėją. Šį kartą jis pats juos sustabdė.

- Nieko ypatingo jūsų vaikui nėra, bet 
tegul pabūna pas mus dar keletą dienų.

-Jūsų nuomone,daktare, pokelių die
nų galėsim jį pasiimti?

- Aš ne Dievas, kad žinočiau ateitį, bet 
man taip atrodo.

- Ir Jūs manot, kad jis bus pakankamai 
atsigavęs ir galės keliauti? Mūsų laivas 
išplaukia po kelių dienų.

- Ryt poryt pamatysim. Bet kodėl 
negalėtumėt keliauti?

Tęsinys kitame MP Nr.
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Kas - kur...
Atkelta iš 1 psl.
viduryje, kur yra mažų krautuvėlių turgus, 
gyvenimas virė, o kitos parduotuvės buvo 
uždarytos. Žmonės labai religingi, tai 
bažnyčios buvo pilnos. Keista buvo ir su 
suvenyrais. Olimpinių suvenyrų galėjai 
gauti tik mieste, jie buvo labai brangūs, nors 
graikiškų dirbinių buvo pilna.

Australijoje ir Lietuvoje interneto ka
vinių yra gana daug, o Atėnų priemies
čiuose jų negalėjau rasti ir susirašinėjimas 
internetu nutrūko.

Man labai patiko graikų tautiškumas ir 
patriotizmas. Per olimpiados atidarymą,

ALB Melbourne Apylinkės metinis..
Atkelta iš 3psl.
Sodaičio ir I. Arienės - pagalba.

Valstybės Šventės minėjime buvo pri
statyta Lietuvos banko išleista knyga “Lito 
užkulisiai”. Šioje knygoje buvo paminėtas 
ir a.a. Kęstučio Lyniko įnašas išleidžiant 
naujus litus. Šiuo metu Valdyba skelbia ra
šinių konkursą, nes šie metai yra Lietuvių 
kalbos ir knygos metai. Apie šį konkursą 
bus aprašyta spaudoje.

Buvo pranešta, kad neatsiradus pakan
kamai mokinių VCE, bus nutraukta VCAA 
parama mokiniams. Jeigu per visą Austra
liją atsirastų 15 lietuvių mokinių VCE 
year 12 tris metus iš eilės, tai vėl būtų ga
lima atstatyti VCE statusą. Dabar yra tik 4 
lietuvių kalbos VCE mokiniai Melbourne 
ir 2 Sydnėjuje. Pirmininkas pasiūlė sudary
ti VCE Lithuanian komitetą, kuris rūpin
tųsi, kaip atgauti pilną VCE statusą lietuvių 
kalbai. Norintieji padėti prašomi kreiptis į 
Apylinkės Valdybą.

Valdyba išleido 2004 metų kalendorių,. 
Jis bus dovanojamas viešiems Bendruo
menės nariams, susimokėjusiems nario 
mokestį.

Valdyba dalyvavo Lietuvos balionistų, 
kurie atvyko į Milduroje ruošiamas tarp
tautines varžybas, priėmime ir įteikė jiems 
suvenyrus, kad prisimintų Melbourną.

Pirmininkas Bendruomenės vardu pa
sveikino mūsų kleboną A. Šimkų, kuris jau 
metai vadovauja mūsų dvasiniam gyvenimui. 
Jis taip pat Bendruomenės vardu padėkojo 
Lietuvių Klubo Valdybai ir pirmininkui A. 
Kairaičiui, kurie įdėjo tiek daug darbo ir 
rūpesčių gražindama! Lietuvių Namus.

Baigdamas pirmininkas paprašė visų 
bendrai dirbti, veikti, lankyti Lietuvių Na
mus, kviesti savo draugus. Priminė, kad 
metų pabaigoje įvyks Lietuvių Dienos. “Da
lyvaukime, kad galėtume pasidžiaugti lietu
vių kultūra, kalba ir draugyste”, - sakė jis. 
Taip pat Valdybos vardu jis padėkojo 
visiems, kurie prisidėjo prie darbų, padėjo 
įgyvendinti siekius, planus, ir kurie auko

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus j

54-q Sporto Šventę,
kuri įvyks š. m. gruodžio 27-31 dienomis Melbourne.

54-osios Sporto Šventės šeimininkai - Melboumo sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

!>_■..RC!.. -

A^A Vytautui Budrikiu!
mirus, nuoširdžią užuojautą prof. Zigmui Ęudrikiui ir jo žmonai Evi reiškia

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

uždarymą ir kitus pasirodymus grojo tik 
graikišką muziką. Jų kalboje ir spaudoje 
nerasi jokių anglicizmų, kurių negalima 
būtų pakeisti graikiškais. To mes galėtume 
iš jų pasimokyti.

Daugelis manęs klausė, ką daro 
australai, kad 20 milijonų tauta gavo tiek 
daug medalių ir užėmė ketvirtą vietą? 
Mano manymu, turi būti daug daugiau 
dėmesio kreipiama ir lėšų skiriama spor
tuojančiam jaunimui. Taip pat, kaip pas 
mus bei kitur pasaulyje, turi būti įsteigta 
“Sporto ir jaunimo” ministerija, kuri būtų 
daug svaresnė ir galėtų daugiau padėti 
Lietuvos sportui ir jaunimui.

□

josi tų tikslų pasiekimui.
Susirinkimo pirmininkė D. Levickienė 

padėkojo pirm. A. Vaitiekūnui.
Iždininkas D. Gaylard buvo paruošęs 

apskaitos lapus ir visi, susimokėję Ben
druomenės nario mokestį, juos gavo. 
Bendruomenės kasoje yra $9,040.54. Revi
zijos Komisija, susidedanti iš E.Marganavi- 
čiaus ir A. Šimkaus, patikrino knygas ir 
rado, kad apskaita vedama labai tvarkingai.

Buvo išrinkti dešimt atstovų į sekan
čios ALB Krašto Tarybos suvažiavimą:

H. Statkuvienė,
I). Antanaitienė,
D. Gaylard,
A. Vyšniauskienė,
L. Kozlovskienė,
P. Jokūbaitis,
M. Geštautienė,
I. Vilkišienė,
F. Sodaitis,
D. Lynikienė.
Kandidatė - V. Rutkauskienė. Jei kas 

negalės dalyvauti suvažiavime, tai kandidatė 
perims tą vietą. Tie atstovai, kurie dalyvavo 
XI Seimo suvažiavime Lietuvoje, tampa be 
rinkimų į sekančiu ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimo nariais. Thi:

H. Antanaitis,
G. Antanaitis,
B. Prašmutaitė,
dr. K. Zdanius,
A. Šimkus,
A. Vaitiekūnas.
Susirinkimo pirmininkė D. Levickienė 

padėkojo visiems susirinkusiems, o Apy
linkės Valdybos pirmininkas A. Vaitiekūnas 
padėkojo susirinkimo pirm. D. Levickie
nei bei sekretorei D. Didžienei. Visi buvo 
pakviesti pasivaišinti kava ir pyragaičiais, 
kuriuos paruošė MGM SG Draugija.

Susirinkimas baigtas Lietuvos Himnu.

P.S. Melbournas džiaugiasi turėdamas 
tokią darbščią, jaunesnės kartos ALB Apy
linkės Valdybą. □

In memoriam

Dr. Sofija Valentina 
Birietaitė — Ambroza

1915.11.26
Su liūdesiu sutikome žinią apie dau

geliui sydnėjiškių pažįstamos dr. Sofijos 
Ambrozienės mirtį.

Sofija Valentina Birietaitė gimė 1915 m. 
lapkričio 26 d. Smolenske, Rusijoje. Tėvai 
grįžo j Lietuvą 1917 m. ir, tėvui gavus ma
tininko tarnybą, šeima apsigyveno Kybar
tuose. Ten gimė du sūnūs - Jurgis ir Fer
dinandas. Pastarasis ir dabar gyvena Lie
tuvoje.

Mokykloje Sofija buvo gabi mokinė. 
1933 m. baigusi Kybartų gimnaziją, ji įstojo 
j Kauno Vytauto Didž. Universitetą me
dicinos studijoms, kurias labai sėkmingai 
baigė 1939 metais. Praktiką atlikusi ligo
ninėse, ji perėjo dirbti į dr. Kuzmos kliniką, 
kur dirbo chirurgijos asistentės pareigose.

1944 m. artėjant komunizmo pavojui, ji 
pasitraukė įVakarus, pastoviau apsisto
dama Wiirttembergo apylinkėse, kurios po 
karo pabaigos buvo priskirtos prancūzų 
zonai. 1945 m. rudenį prancūzų okupaci
nė valdžia pakvietė ją vadovauti PDR, 
t.y. išvietintųjų medicinos skyriui 
Reutlingene. Užimdama tokį svarbų postą, 
ji ne tik gydė pacientus, bet plačiai garsėjo 
savo jautrumu ir pagalba į vargą pateku
siems. Šiose pareigose ji liko iki 1949 m. 
pradžios, kada prasidėjo planavimas 
emigracijai. 1946 m. ji sukūrė šeimą su 
ten pat prancūzų valdžiai tarnavusiu Povi
lu Ambroza. Abu nutarė emigruoti į 
Australiją ir 1949 m. balandžio mėn. 
“General Stuart” laivu pasiekė Melboumo 
uostą. Ilgoj e trijų savaičių kelionėje ji dir
bo taip pat kaip laivo gydytoja.

Po trumpo sustojimo Bonegillos sto
vykloje, 2 metų kontraktą Sofija atliko 
sunkiai dirbdama slauge Sydnėjaus ligo
ninėje. Baigusi šį darbą, 1954 m. įstojo j 
Sydnėjaus Universitetą akreditacijos kur
sui ir po trejų metų gavo australiškąjį me
dicinos diplomą.

Atėjo laikas pagalvoti apie šviesesnę 
ateitį. 1957 m. Sofija atidarė privačią 
medicinos praktiką Cabramattos prie
miestyje, įsijungusi taip pat į Lietuvių 
Gydytojų Draugiją. Vyro padedama, toje 
praktikoje ji dirbo iki 1972 m. Tais metais, 
kadangi vyras domėjosi lenktyninių ark
lių auginimu, jie nupirko ūkį Harley Hill,

Mirus

A^A Vytautui Budrikiu!,
gili užuojauta žmonai ir šeimai, broliui Zigmui, seseriai Rūtai ir jų šeimoms.

Pajauta ir Gediminas Patupiai

aukojame “Musų Pastogei” $100.

Mirus

Vytautui Budrikiu!,
žmonai, seseriai Rūtai, broliui Zigmui su žmona Evi ir jų šeimoms reiškia

me gilią užuojautą.

2004.09.12

prie Berry miestelio, ir pradėjo provincijos 
gyvenimą. Tačiau, 1976 m. staigi Povilo 
mirtis nutraukė naujus planus ir Sofija 
liko viena.

Neturėdama išeivijoje giminių ar kitų 
artimųjų, ji nutarė likti Berry miestelyje. 
Ten Sofija jau turėjo draugų ratelį, kur ji 
buvo mylima ir šiltai priimta. Laiką leido 
daug skaitydama, mėgo meną, klasikinę 
muziką.

Šitą jos ramų gyvenimą sudrumstė 
sveikatos negalavimai. Praėjusių metų 
gale, pradžioje atrodžiusios mažos prob
lemos pavirto didelėmis ir teko ilgus mė
nesius praleisti ligoninėje, bežiūrint ne
paprastai rūpestingos gydytojų ir draugų 
priežiūros, jos sveikata blogėjo dienomis. 
Sofija silpo ir birželio 12-tosios ryte 
Nowros privačioje ligoninėje mirtis labai 
ramiai užmerkė jos akis.

Gedulingos pamaldos vyko Berry St. 
Patrick’s bažnyčioje, kur iškilmingas šv. 
Mišias atlaikė Fr. Patrick Flaherty.

Velionės pageidavimu, jos palaikai bus 
persiųsti į Lietuvą. Ten ji, liūdesy likusio 
brolio ir jo šeimos, bus palaidota šalia 
tėvų.

Grįžusi namo, ilsėkis ramybėje, miela 
Sofija.

Jadvyga J. Viliūnienė

Filomenas Cibulskis ir šeima

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

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!
• - Mūsų Pastogė Nr.38, 20()4.10-.0'l,- psl.7
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LIETUVOS SEIMO RINKIMAI!
Lietuvos Respublikos Konsulatas Adelaidėje kreipiasi į 

visus Pietų ir Vakarinėje Australijoje bei Šiaurinėje Teri- 
\ 4^/ J torijoje gyvenančius lietuvius, turinčius LR pasą, bet dar

neužsiregistravusius šioje jurisdikcijoje, nedelsiant už
siregistruoti balsavimui ateinantiems Lietuvos Respublikos

Seimo rinkimams: Užsiregistruoti galite:
telefonu: (08) 8294 3792, e-mail: jvabolis@senet.com. au arba 
paštu: 25 McLachlan Ave., Glenelg North, S.A. 5045.
Balsavimas vyks š.m. spalio 10 dieną, sekmadienį, nuo 12 vai. iki 16 vai., 

Adelaidės Lietuvių Namuose.
Kas į balsavimą negali atvykti asmeniškai, balsuoti gali paštu, apie tai iš 

anksto pranešęs Konsulatui.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule Adelaidėje

PRANEŠIMAS
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai Melbourne

Šių metų spalio 10 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo 
< J rinkimai.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, LR 
piliečiai, nuolat gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne 

Lietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsu
linėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Viktoruos ir Tasmanijos 
valstjjas, galės balsuoti spalio 10 d. nuo 12 iki 16 vai. Lietuvių Namuose Mel
bourne. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į Lietuvių Namus šią 
dieną, galės balsuoti paštu. Norintys balsuoti paštu, prašomi pranešti iš anksto.

Jeigu reikės, pakartotiniai rinkimai įvyks š.m. spalio 24 dieną. Apie juos bus 
pranešta vėliau.

Lietuvos Generalinis konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. 
Prašome visus LR piliečius, kurie niekada nebalsavo ir nuolat gyvena Viktorijos 
ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu 
bus anksčiau minėtose valstijose Australijoje, registruotis LR Generaliniame 
konsulate Melbourne ketvirtadieniais darbo laiku tel.: 9819 5515, kviesti Iloną 
Hahn arba palikti žinutę tel.: 9808 8300.

į rinkimus kiekvienas pilietis turės atsinešti savo galiojantį LR pasą.
Andrius Žilinskas

LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

LR Seimo rinkimai Sydnėjuje
Šių metų spalio 10 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo 

rinkimai.
Sydnėjuje LR piliečiai galės balsuoti sekmadienį, spa

lio 10 dieną, nuo 13 vai. iki 17 vai. Lietuvių Klube Bankstowne.
Canberroje LR piliečiai balsuos paštu. Dėl balsavimo

paštu skambinkite Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininkui 
Viktorui Martišiui tel.: 6247 7477.

Brisbanėje LR piliečiai balsuos paštu. Dėl balsavimo paštu skambinkite 
Brisbanės Apylinkės Valdybos pirmininkei Gailai Bagdon tel.:3832 1591.

Viktoras Šliteris
LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje

Australijos liet, bendruomenė Sydnėjuje
(Australian Lithuanian Community- Sydney, Inc)

Remiantis Australijos Lietuvių Bendruomenės Statuto ir NSW Inkorporacijos 
Nuostatais, Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šaukia

Metinį (AGM) Susirinkimą
sekmadienį, spalio 10 d., 2 vai. p.p. Liet. Klube Bankstowne (viršutinėje salėje) 

DARBOTVARKĖ:
L Susirinkimo atidąrymas, mirusių Bendruomenės narių pagerbimas;
2. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo pristatymas;
3. Pirmininko pranešimas;
4. Iždininko raportas;
5. Papildomų narių į Apylinkės Valdybą rinkimas;
6. Sydnėjaus atstovų į Krašto Tarybos suvažiavimą Melbourne (šių metų 
gruodžio 28-31 dienomis) rinkimas;
7. SLIC atstovų pranešimas.

Norinčius kandidatuoti į ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybą, prašome užpildyti 
pareiškimus. Pareiškimų formas jau dabar galite gauti Klube, pas Apylinkės 
Valdybos pirmininką Vytautą Deikų.

Per susirinkimą bus renkamas 2004/2005 metų NARIO MOKESTIS.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti susirinkime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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.lithuanianciub.org.au

Paskutinis Balius
Šeštadienį, spalio 9 d.

Pradžia - 7.30 vai. vakaro
Linksmas orkestras - 

dvi programos
Kaina - $25, įskaitant vakarienę

Vietas prašome užsisakyti ir bilietus nusipirkti iš anksto 
iki ketvirtadienio, spalio 7 dienos,

Klubo Raštinėje

KVIEČIAME IR LAUKIAME VISŲ

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Laikinas darbas Melbourne Liet. Klubo Bare
Melbourne Lietuvių Klubas ieško darbininkų, galinčių laisvu laiku padėti p. 

Rūtai Kemėšytei prižiūrėti mūsų svečius. Jums bus atitinkamai atlyginta už 
išdirbtas valandas ir Jūs būsite supažindinti su pagrindiniais baro aptarnavimo 
reikalavimais.

Šių metų gale Melbourne vyks Lietuvių Dienos. Ypatingai mes ieškome 
pagalbos gruodžio 26-tą, 27-tą, 28-tą, 29-tą, 30-tą ir 31-mą. Jūs, padėdami Klubui 
prižiūrėti Lietuvių Dienų svečius, prisidėsite prie Melbourne lietuvių bendruo
menės veiklos ir įsigysite baro aptarnavimo praktikos.

Daugiau informacijos galite gauti skambindami Rūtai Kemėšytei, tel.: (03) 
9346 9605. Taip pat galite kreiptis šiuo e-mail adresu: ruthl2@tpg.com.au

MLK Valdyba

Kviečia šokėjus
Gcelongo tautinių šokių grupės repetuoja ir ruošiasi Tautinių Šokių Šventei, kuri š.m. 

gruodžio 30 d. įvyks Melbourne. Dar laukiam naujų ir buvusių šokėjų.
Repeticjjos vyksta penktadieniais Geelongo Lietuvių Klube, Pettitt Park, Bell Post Hill.

Nauji Geelongo tautinių šokių vadovai - Regina Bindokienė, Jonas Sakalauskas, Loreta 
(Čižauskaitė) Tigani - kviečia ir laukia jūsų.

The Geelong folk dance groups have regrouped with new teachers and a new look and 
are preparing for the folk-dance festival in Melbourne.

Rehearsal times: Fridays: Children 6-7 pm, fortnightly
Adults 7 pm onwards, weekly

Informacija/contact Loreta (Čižauskaitė) Tigani, ph.: 5243 7411; fax.: 5244 0949;
e-mail: cldti@yahoo.com.au

i.

I. 
a
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Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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