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Bathurst Romo neužmiršo ir po 30 metų

Romas Kalėda Bathurst’o prie lenktyninių automobilių sustojimo aikštelių su BRAUN 
sponsorių „reklaminėmis“ merginomis. Nuotrauka Danny Kalėdos.
Plačiau apie lenktynes - MP psl.3

Vytautas ■ - - ... - .
Donieia Lietuvos įvykių apžvalga

Išrinko metų 
asmenybes 
(BNS). Prezi

dentas Valdas
Adamkus, Prem
jeras Algirdas Bra
zauskas, legendinis 
krepšininkas Arvy
das Sabonis bei dar

Bagdade buvo pagrobtas lietuvių kilmės
Australijos žurrnalistas

šeši žymūs įvairių 
veiklos sričių veikėjai tapo 2003-2004 
metų asmenybėmis.

Projekto “Kasyra kas Lietuvoje” 2003- 
2004 metų asmenybių rinkimuose, Pre
zidentas V.Adamkus metų asmenybe buvo 
pripažintas visuomeninio gyvenimo srity
je, premjeras A.Brazauskas - politikos ir 
valdžios sferoje.

Geriausias visų kartų Lietuvos krep
šininkas, olimpinis ir pasaulio čempionas, 
Kauno “Žalgirio” komandos žaidėjas A. 
Sabonis metų asmenybe buvo pripažintas 
sporto srityje.

Kultūros ir meno srityje daugiausiai 
dėmesio susilaukė rašytojas, akademikas 
Justinas Marcinkevičius, medicinoje - 
profesorius, chirurgas, Vilniaus univer
siteto Santariškių klinikų Širdies chirur
gijos centro direktorius Vytautas Jonas 
Sirvydis.

Mokslo ir švietimo srityje kaip asme
nybė įvertintas švietimo ir mokslo minis
tras Algirdas Monkevičius, teisėtvarkoje - 
Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidi
jus Kūris, versle ir ekonomikoje - ben
drovių “Achema” ir “Klaipėdos jūrų kro
vinių kompanija” valdybos pirmininkas, 
koncerno “Achemos grupė” ir Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos preziden
tas Bronislovas Lubys.

Žiniasklaidos srityje asmenybės nuo
pelnai buvo atiduoti dienraščio “Lietuvos 
rytas” vyriausiojo redaktoriaus pirmajam 
pavaduotojui Rimvydui Valatkai.

Ruošiamasi euro monetoms
Kai Lietuva pereis iš lito j eurą, ji turės 

teisę kaldinti euro monetas su lietuvišku 
motyvu. Liepos pradžioje Lietuvos banko 
paskelbto konkurso sąlygose buvo nuro
dyta, kad būsimose lietuviškų eurų mo
netose turi būti pavaizduotas modifikuo
tas valstybės herbas Vytis. Eurų lietuviškų 
pusių gipso modelius centriniam bankui 
reikėjo pateikti iki spalio 5 d. Modelius jau 
pateikė 14 autorių ar bendraautorių.

Lietuvos banko vadovai yra ne kartą 
nurodę, jog euras vietoje lito gali būti įves
tas 2006 metų pabaigoje arba 2007 metų 
pradžioje.

Lietuvos banko atstovų teigimu, Vil
niuje veikianti Lietuvos monetų kalykla 
turėtų pajėgti iki euro įvedimo Lietuvoje 
pagaminti reikiamą kiekį eurų monetų ir 
euro centų su nacionaline puse. Tokiam 
užsakymui atlikti reikės apie pusantrų 
metų. Popieriniai eurai Lietuvoje nebus 
gaminami. Popieriniai litai taip pat buvo 
spausdinami užsienyje.

Gipsinis euro modelis.

Šeštasis enciklopedijos tomas
(ELTA). Mokslo ir enciklopedijų lei

dybos institutas išleido šeštąjį Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos tomą “Fau-Gori”.

Nukelta į 2 psl.

Rita Baltušytė, “L.r.”
Australijos televizija spalio 

18 d. pranešė, kad Bagdade 
nežinomi pagrobėjai buvo 
sulaikę ir tardė lietuvių kilmės 
neetatinį SBS televizijos ko
respondentą John Martinkų 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

Valstybinės, užsienio nau
jienose besispecializuojančios 
SBS stoties atstovas žurna
listams sakė, kad J.Martinkus 
buvo nežinomos grupės su
laikytas spalio 16 d. apie 17 
vai. prie viešbučio, kuriame bu
vo apsistojęs. Viešbutyje, kuris yra kitoje gat
vės pusėje nuo Australijos ambasados, ap
sistoja daug užsienio žurnalistų. Jis jau buvo 
baigęs rengti televizijos reportažą popu
liariai SBS laidai Dateline ir ruošėsi išvykti 
iš Irako. Po 20 valandų žurnalistas paleistas.

Per vakarines žinias keliose televizijos 
kanaluose pasirodęs Australijos užsn. 
reikalų ministras Aleksandr Downer sakė, 
kad Australijos vyriausybė yra perspėjusi 
savo šalies piliečius susilaikyti nuo kelionių 
j Iraką, tačiau jis suprantąs patyrusio žur
nalisto norą vykdyti profesines užduotis net 
ir pavojingomis sąlygomis.

Ministras nenorėjo minėti Martinkaus 
pavardės, kol jis tebėra Irake. SBS televizija 
atsisakė plačiau komentuoti incidentą, kol 
korespondentas neišvyko į Jordan.ą.

Jau atvykęs į Amaną žurnalistas papa
sakojo, kad į pagrobėjų automobilį jis buvo

Norint valdžios - kas su kuo?
Pasak Lietuvos spaudos, į Seimą pate

kusių partijų lyderiai kol kas neskuba at
skleisti savo planų, nors jau nurodo, su ko
kiais politikais neketina dirbti naujos ka
dencijos Seime.

Darbo partijos įkūrėjas Viktor Uspas- 
kich sako nesusidėsiąs su Rolando Pakso 
vadovaujama koalicija, tačiau neatmeta ga
limybės sudaryti koaliciją su Brazausko so
cialdemokratais ir Paulausko socialliberalais.

Antrąją vietą rinkimuose užėmusi Bra
zausko ir Paulausko koalicija “Už darbą 
Lietuvai” tikisi būsianti ašis, apie kurią 
suksis visas politinis gyvenimas Seime. Jie 
tikisi formuoti valdančiąją daugumą ir ne
atmeta galimybės tartis ir su dešiniosiomis 
partijomis, bet V.Uspaskich tokias kalbas 
pavadino nerimtomis.

Spalio 17 d. A.Brazauskas pakartojo, 
kad nesutiktų būti V.Uspaskich’o ar jo ben
dražygių dominuojamos valdančiosios 
daugumos premjeru. Anot jo, jis galėtų dirb
ti koalicijoje su dešiniaisiais.

Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Kubi
lius dar kartą pareiškė, kad jo vadovaujama 
partija tikrai nesudarys koalicijos su Uspas- 
kich’o Darbo partija bei Pakso liberaldemo- 
kratais. Pasak jo, Tėvynės sąjungai lengviau
siai dėl bendro darbo būtų tartis su A.Zuo- 
ko liberalcentristais. Jis taip pat paragino 
tradicines partijas antrajame Seimo rinki
mų rate sudaryti bendrą frontą prieš Darbo

įstumtas su į smilkinį įremtu pistoletu. 
Nenorėjęs leistis į detales John pasakė, kad 
sukilėliai su juo elgėsi gerai, nors ir grasino 
mirtimi. Jį išgelbėjo tai, kad jis sugebėjo 
įrodyti, jog yra nepriklausomas žurnalistas 
ir kad neturėjo su savimi ginklo.

John Martinkus yra vienas iš gerai ži
nomų Australijos karo korespondentų. Sa
vo įspūdžius iš tuo metu buvusio pasaulio 
“karštojo taško” jis aprašė dvejose knygose: 
“Purvinas mažasis karas” (A Dirty Little 
War) ir “Išlaisvinimas” (Deliverance). Ne
seniai knygynuose pasirodė jo knyga “Ke
lionės po Amerikos Iraką” (Travels in 
America's Iraq).

Žurnalisto pagrobimas įvyko sprogimo, 
netoli Australijos ambasados Bagdado 
centre, išvakarėse. Ambasados personalas 
ir diplomatus saugantys apie 120 australų 
karių teroro akto metu nenukentėjo. □ 

partijos grupuotę. “Aš siūlysiu Tėvynės są
jungos prezidiumui rinkimuose paremti net 
ir Brazausko socialdemokratus, jeigu jie 
konkuruoja su Uspaskich’o kandidatais”, - 
pareiškė A. Kubilius.

Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovau
jama Liberalų ir centro sąjunga taip pat nu
sprendė nesijungti į valdančiąsias daugumas 
su Darbo partija bei Pakso grupe. “Galime 
kalbėti apie valdančiosios daugumos suda
rymą tarp tradicinių partijų - Brazausko 
socialdemokratų, Paulausko socialliberalų, 
konservatorių bei Liberalų ir centro sąjun
gos”, - pareiškė Artūras Zuokas.

Tuo tarpu Kazimiros Prunskienės vado
vaujama Valstiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjunga ketina priklausyti val
dančiajai daugumai, nors jos sąrašas pirmą- 
jame rinkimų rate liko tik šeštas. “Dauguma 
turėtų būti formuojama dalyvaujant Bra
zausko socialdemokratams, o mes esame arti
miausijų partneriai”, - sakė K.Prunskienė.

Savo nuomonę dėl galimų koalicijų pa
reiškė ir Prezidentūra. Prez. Valdo Adam
kaus patarėjas Darius Gudelis teigė ma
tantis dvi galimybes. Viena - valstybininkų 
koalicija, kurią sudarytų Brazausko social
demokratai ir Paulausko socialliberalai, 
Zuoko liberaleentristai bei Tėvynės sąjun
ga. Kaip galimybę, jis įvardijo ir Brazausko 
socialdemokratų bei Paulausko socialli
beralų koaliciją su Darbo partija. □
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paS Trumpai iš visur

ti jį ištikusį negalumą 
jodinėdamas 1995 m., 
žiuotas žemiau kaklo.

♦ Spalio 11 d. 
New York’e mirė 
52 metų kino ak
torius Christopher 
Reeve, išgarsėjęs 
tiek savo vaidme
nimis “Super
man” filmų seri
joje, tiek savo dc- 
vynerių metų pa
stangomis nugalė- 

. Jis sunkiai susižeidė 
, buvo visiškai paraly- 
, tačiau nuolatinėmis 

pastangomis atgavo šiek tiek jausmo ga
lūnėse. Ch. Reeve mirė nuo kraujo užkrė
timo, susižeidęs savo mankštos aparatu.
♦ Spalio 12 d. pradėjo veržtis lava iš 
Mount St. Helens ugnikalnio Washington 
valstijoje, JAV. Prieš tai keletą savaičių iš 
kalno kilo vandens garų stulpas, drebėjo 
žemė. Per paskutinį šio ugnikalnio iš
siveržimą 1980 metais žuvo 57 žmonės.
♦ Spalio 14 d. Kambodijos karalium bu
vo išrinktas Norodom Sihamoni, abdi- 
kavusio Norodom Sihanouk sūnus. Jo 
vainikavimo iškilmės įvyks spalio 29 dieną.
♦ Spalio 15 d. JAV Kongresas priėmė 
“Globalinį Anti-Scmitizmo apžvalgos” įsta
tymą. Įstatymas įpareigoja JAV valstybės 
departamentą įsteigti speeialų biurą, kurio 
uždavinys būtų sekti antisemitizmo ap
raiškas viso pasaulio valstybėse ir kasmet 
skelbti raportus - apžvalgas, laipsniuojant 
valstybes pagal jų antisemitizmo lygį. 
Įstatymas Kongrese buvo priimtas abiejų 
partijų balsais, nežiūrint JAV valstybės 
departamento nepalankaus nusistatymo.
♦ Hallstatt druskos kasyklose, Austrijo
je, buvo užtikti gerai išsilaikę virš 3000 
metų senumo mediniai laiptai. Jie įrengti 
maždaug XIII amžiuje pr. Kr., bent 800 
metais senesni už iki šiol žinomą seniausią

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Nuo spalio 11 d. naujojo tomo jau galima 
teirautis Lietuvos knygynuose.

Šeštajame enciklopedijos tome patei
kiami originalių iliustruotų straipsnių cik
lai apie filologiją, filosofiją, fiziką, geneti
ką, geologiją, geografiją, folklorą ir fol
kloristiką, finansus, garsą, fosforą, geležį, 
geležinkelius, gintarą, ginklus, rašoma apie 
flamandų meną, futurizmą, fotografiją, 
gamtos apsaugą, globalizaciją, feminizmą, 
futbolą. Taip pat daug apie valstybes, mies
tus ir asmenis, kurie įeina tarp Fau... ir 
Gori...

Visuotinę lietuvių enciklopediją suda
rys 20 tomų po maždaug 800 puslapių. 
Straipsnius vienam enciklopedijos tomui 
rašo apie 900 autorių.Visus Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos tomus, kurių per 
metus išeina po du, numatoma išleisti iki 
2009 metų - Lietuvos paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečio 
jubiliejaus.

Trakų parkui - 50 mln. litų
(BNS). Trakų istoriniam nacionali

niam parkui bus pritraukta apie 50 mln. li
tų privačių investicijų. Siekiant plėtoti tu
rizmo paslaugas parke, esančiame apie 30 
kilometrų nuo Vilniaus, per artimiausius 
porą metų ketinama įkurti naujų poilsinių 
vietų, tarp kurių - ir 30 mln. litų vertės pra
mogų centras.

Trakuose ir aplink juos numatoma pa
statyti tris didelius pramogų ir turizmo ob
jektus. Pramogų centrą, kuriame bus ir vieš
butis bei konferencijų salės, netoli geležin
kelio stoties statys bendrovė “Andova”.

Trakų-Aukštadvario kelyje numatoma 
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radinį Europoje. Laiptai yra pagaminti iš 
pušies medžio. Kasyklų druska sustabdė 
medžio gedimo protesą.
♦ Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder 
apsilankė Libijos sostinėje Tripoli. Libijos 
prezidentas Muammar Gaddafi per pasi
tarimus netikėtai iškėlė reikalavimą, kad 
Vokietija atlygintų už nuostolius, padaro
mus vokiečių kariuomenės Libijoje paliktų 
minų Antrojo pasaulinio karo metu. Li
bijoje dar ir dabar nuolat žūva ar sužei
džiami žmonės nuo sprogstančių minų.
♦ Irake beveik kasdien žūsta JAV kariai 
bei Irako policininkai ir civiliai. Spalio 16 
d. į sukilėlių pasalas pateko po apmokymo 
Jordane autobusu į Bagdadą grįžtantys 
Irako policininkai. Žuvo visi 9 važiavę 
policininkai, užpuolikai pabėgo.
Spalio 16- 17 dienomis penkios krikščio
nių bažnyčios Bagdade nukentėjo nuo 
sprogusių bombų. Amerikiečiai ir Irako 
laikinoji vyriausybė telkia karines pajėgas 
Falluja miesto apylinkėse. Irako vyriausy
bė reikalauja, kad Falluja išduotų mieste 
prieglobstį radusį jordanietį al-Zarqavi.
♦ Afganistano prezidento rinkimų galu
tiniai rezultatai turėtų paaiškėti spalio mė
nesio pabaigoje, bet šiuo metu yra beveik 
tikra, kad juos didele balsų persvara laimės 
dabartinis lyderis Hamid Karzai. Pagrindi
nis Karzai varžovas, Švietimo ministras 
Mohammed Yunis Oanouni, atsiėmė savo 
reikalavimą, kad būtų pravesti nauji rin
kimai dėl nesklandumų kai kuriose rinki
mų apygardose. Šių apygardų balsų dėžėse 
balsai bus skaičiuojami atskirai ir juos 
peržiūrės speciali Jungtinių Tautų komisija.
♦ Spalio 17 d. Australijos užsienio reikalų 
ministras Alexander Downer pareiškė, kad 
Australija norėtų užmegsti derybas su In
donezija dėl naujos karinės sutarties. Su
tartis padėtų derinti jėgas kovojant prieš 
tarptautinį terorizmą ir Islamo ekstremizmą.

pastatyti motelį, o Akmeninės užeigos sa
vininkai ketina plėsti kaimo turizmo 
kompleksą.

Trakų istorinis nacionalinis parkas 
įsteigtas 1991 m. Nedidelėje teritorijoje 
sukauptas didžiulis Lietuvos istorijos ir 
kultūros paveldas, svarbus ne tik Lietuvai, 
bet ir Lenkijai, Baltarusijai, Rusijai, Ukrai
nai bei Vokietijai. Parko plotas yra tik apie 
8200 hektarų, iš jų 3400 hektarų sudaro 
miškai ir miško parkai, o 1365 hektarų 
plote telkšo trisdešimt trys ežerai. Parke yra 
du kultūriniai rezervatai ir šeši kultūriniai 
bei keturi gamtiniai draustiniai.

Tikimasi, jog parkas bus įtrauktas į 
prestižinį UNESCO Pasaulio paveldo 
objektų sąrašą. UNESCO Pasaulio paveldo 
komitetas šį klausimą svarstys 2005 m.

Pavyzdinga restauracija
(ELTA). Vytauto Didž. universiteto 

Rektorato pastatui, kuriame tarpukariu 
dirbo Lietuvos Respublikos Ministrų kabi
netas, buvo suteiktas Europos paveldo fe
deracijos “Europa Nostra” apdovanojimas.

Ant Donelaičio gatvės 58-uoju numeriu 
pažymėto pastato, kuriame dabar yra įsikū
rusi VDU vadovybė bei veikia S.S. Lozo
raičių muziejus, buvo iškilmingai atideng
ta bronzinė plokštė, įteikta už “pagrįstą 
kompleksišką valstybinės reikšmės pastato 
restauravimą, ypatingą dėmesį skiriant inter
jero autentiškumo išsaugojimui”.

Pastato restauracija kainavo beveik 4 
milijonai litų. Išlaidas apmokėjo VDU ir 
Kultūros vertybių apsaugos departamentas.

“Europa Nostra” apdovanojimai pasau
lyje yra laikomi prestižiniais.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.

Kaip balsavo užsienio lietuviai 1
(ELTA). Užsienyje gyvenantys Lietu

vos piliečiai Seimo rinkimų pirmame rate 
savo balsus atidavė konservatoriams, so
cialdemokratams, socialliberalams ir 
liberalcentristams. Rinkimus laimėjusi 
Darbo partija ten kol kas liko tik ketvirta.

Preliminariais duomenimis, iš 16, 870 
užsienyje ketinusių balsuoti Lietuvos 
piliečių savo valią pareiškė 8,020 (47.54 
%). Daugiausia balsų gavo Tėvynės sąjunga, 
už kurią balsavo 2,995 rinkėjai. Antra liko 
Algirdo Brazausko ir Artūro Paulausko ko
alicija “Už darbą Lietuvai” (1,516 rinkėjų), 
trečia - Artūro Zuoko Liberalų ir centro 
sąjunga (1,273 rinkėjai). Darbo partiją pasi
rinko tik 569 užsienyje balsavę rinkėjai.

Rolando Pakso koaliciją “Už tvarką ir 
teisingumą” pasirinko 289 užsienyje 
gyvenantys Lietuvos piliečiai. Ją užsienyje 
aplenkė Kazimiros Prunskienės Valstie
čių ir Naujosios demokratijos partijų 
sąjunga (443 rinkėjai).

Iš kitų partijų, užsienyje 139 rinkėjai 
pažymėjo Romualdo Ozolo Nacionalinę 
centro partiją. Gedimino Vagnoriaus 
Krikščionių konservatorių socialinę 
sąjungą pasirinko 118, Lietuvos krikščio
nis demokratus -101, Lietuvių tautininkų 
sąjungą - 92, Lietuvos lenkų rinkimų ak
ciją - 67, Lietuvos socialdemokratų są
jungą - 66, Lietuvos laisvės sąjungą - 62, 
Tautinę partiją Lietuvos kelias - 42, Res
publikonų partiją-36 rinkėjai.

Užsienyje gyvenantys Lietuvos pilie
čiai galėjo balsuoti 40 Lietuvos ambasadų 
ir 12 konsulatų.

Praėjusiuose Seimo rinkimuose 2000

Rinkimu atgarsiai užsienyje
Vokietija

(ELTA). Vokietijos politologų nuo
mone, ruso Viktoro Uspaskich’o vadovau
jamos Darbo partijos pergalė Seimo rin
kimuose yra jau senokai prasidėjusio 
Lietuvos visuomenės radikalėjimo, bū
dingo ir kitoms Vidurio bei Rytų Europos 
ęalims, padarinys.

“Rinkimą rezultatai nėra netikėti”, - sakė 
Cornelius Ochmann. Jo manymu, pavo
jaus signalas buvo Lietuvos Prezidento 
rinkimai. Valdas Adamkus “vos vos” lai
mėjo antrajame ture, o kairiosios Valstie
čių ir Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos lyderė Kazimira Prunskienė V. 
Uspaskich’o paramos dėka “buvo per 
žingsnį nuo pergalės”. Jei valdys Darbo 
partija, sustiprės Lietuvos ir Rusijos ry
šiai, -sakė jis.

Tačiau C.Ochmann mano, kad antra
jame Lietuvos Seimo rinkimų rate susi
vienys jėgos, nusiteikusios prieš Darbo 
partiją. Todėl parama V. Uspaskich’ui, 
dabar siekianti beveik 30%, po antrojo 
rato gali sumažėti iki 20%. “Darbopartija 
savo gretose neturi jokių žinomų asmeny
bių”, -tvirtino jis.

Lietuvos likimui lemiamą reikšmę tu
rės ne tai, kiek procentų balsų surinks 
Darbo partija, o tai, kas bus jos partneriai 
koalicinėje Vyriausybėje. C. Ochmann’o 
nuomone, labiausiai tikėtina jos koalicija 
su A. Brazausko postkomunistais.

O pasak K. O. Lang’o, blogiausias sce
narijus, kurio negalima visiškai atmesti, 
būtų trijų populistinių grupuočių - Darbo 
partijos, Rolando Pakso judėjimo ir K. 
Prunskienės sąjungos - koalicija.

Lenkija
(ELTA). Lenkijos dienraštis “Gazeta 

Wyborcza” rašo, kad V. Uspaskich’o par
tijos pasirodymas politinėje scenoje ne
buvo netikėtas, tačiau didžiulė jo partijos 
sėkmė turi stebinti. V Ųspąskięh’ą remia 

metų spalį užsienyje balsavo daugiau nei 
11,000 rinkėjų, per šiais metais vyku
sius Prezidento ir Europos Parlamento 
rinkimus - daugiau nei 9,000 rinkėjų.

* * *
Užsienio lietuviai yra priskirti Vil

niaus Naujamiesčio apygardai (apygarda 
Nr. 1). Išjoję kandidatavusių 7 asmenų, per 
pirmąjį ratą nė vienas nesurinko 50% bal
sų. Todėl ten reikalingas antras balsavimo 
ratas, į kurį pateko du daugiausiai balsų 
gavę asmenys: Tėvynės sąjungos atstovė 
Irena Degutienė ir liberalcentristas 
Algirdas Gricius.

Irena Degutienė jau yra buvusi sociali
nės apsaugos ministrė ir vienu metu ėjo 
Lietuvos Ministro Pirmininko pareigas.

Irena Degutienė.

rinkėjai, įsitikinę, kad šalį valdo korųm- 
puota politiškai ir ekonomiškai siįšliušių 
žmonių klika. Sic rinkėjai anksčiau pa-. 
rodė pasitikėjimą Rolandu Paksu, kuris 
per Lietuvos Prezidento rinkimų kampa
niją žadėjo įveikti valdžios korupciją. Da
bar didelė dalis Lietuvos politika nusi
vylusių rinkėjų perorientavo savo simpa
tijas į Darbo partiją. V. Uspaskich lengva 
ranka žada didesnes pensijas ir algas, 
spartų neturtingiausių žmonių gyvenimo 
gerėjimą. Bet tuo pat metu jis žada vers
lininkams mažesnius mokesčius ir geres
nes verslo sąlygas. ,

Kaip pabrėžia “Gazeta Wyborcza”, V. 
Uspaskich savo milijonus susikrovė par
davinėdamas Rusijos dujas Lietuvoje. 
Anot žiniasklaidos, jis susijęs su koncer
nu “Gazprom” ir laikomas prorusiškai 
nusiteikusiu politiku. Dešinieji politikai 
netgi tiesiai sako, kad V. Uspaskich yra 
Kremliaus žmogus, o jo užduotis - pajung
ti Lietuvą Rusijai. Bet pats V. Uspaskich 
pastaruoju metu duoda suprasti, kad 
užsienio politika jo nedomina, jį labiau 
traukia ūkis. Kai kurie politologai mano, 
jog valdžia jam reikalinga tik tam, kad 
įsigalėtų pagrindinėse Lietuvos ūkio 
šakose, pabrėžia Lenkijos dienraštis.

Prancūzija
Įtakingasis Prancūzijos dienraštis “Le 

Temps” ypač išskiria V.Uspaskich ryšius su 
didžiosiomis Rusijos valstybinėmis mono
polijomis, pirmiausiai su “Gazprom”. 
“Dalis Lietuvos elito į jį tebežvelgia įtariai. 
V.Uspaskich - žmogus, turtus sukaupęs per 
pažintis su “Gazprom’o”kompanijos vado
vais, kurie yra glaudžiai susiję su Kremliumi. 
Todėl reikia kasytis pakaušį tiems, kurie už 
jį balsavo: ar jis netaps Maskvos išlaikomu 
Trojos arkliu?”

“Le Temps” primena, kad V.Uspaskich 
yra turtingiausias Lietuvos politikas, bet jo 
programa esanti labai patraukli: tegu žmo- 
nėsgyvena taip, kaip aš gyvenu. □

2



Bendruomenės baruose
Gražus pavyzdys

Nuotraukoje - a.a. Antanas Pacevičius su žmona Stase prie rožių sienos “Amberlie” 
The Baltic Communities Home, Adelaidėje.

Isolda Poželaitė-Davis

“Noriu palikti pinigų tam, kas trokšta 
baigti mokslą ir kuriam trūksta lėšų”.

Iki buvo buv. “Plieno” korporacijos ir 
dabartinės “Vyrija Plienas” nario dipi. 
inžinieriaus Antano Paccvičiaus beveik 
paskutinis pageidavimas, kurį išpildė jo 
našlė dr. Stasė Pacevičienė, B.D.S.

Antanas gerai žinojo, kaip sunku buvo 
išeiviams akademikams siekti turimo 

pripažinimo Australijoje. 
Kclėtai ašmenų tai pavyko, bet daug išei
vių turėjo antrą kartą baigti savo specia
lybės kursus universitete - svetimame kraš
te, svetima kalba. Juk jis ir jo žmona dr. 
Stasė, nežiūrint Lietuvoje įsigyto mokslo 
laipsnio, turėjo ne vienerius metus lankyti 
paskaitas universitete, laikyti kasmetinius 
ir baigiamuosius egzaminus savo įsigytoje 
profesijoje.

O Antanas Pacevičius buvo baigęs 
Vytauto Didž. Universiteto Technologijos 
fakultetą Kaune ir sėkmingai apgynęs 
diplotninį projektą : “Keturių šimtų lovų 
chirurginė klinika Kaune su kvartalo per- 
planavimu.” Šiuo projektu įsigijo diplo
muoto inžinieriaus kvalifikacijas.

Gyvenimas pakrypo kita linkme. Ne 
Kaune, ne Lietuvoje, bet Adelaidėje, Pietų 
Australijoje sustojo plakusi jo širdis ir 
linksmas, geraširdiškas šypsnys sustingo 
ant lūpų.

Tad jo žmona Stasė 2004 metais nuvežė 
jd pelenus j Lietuvą. Antanas buvo ne tik 
veikfiiš’lietūvis Australijoje, bet ir žemaitis 
bėi geraš žvejas, net ir pasižymėjęs žūklėje 
Pietų Australijoje ir Quecnsland’e. Bet 
Lietuva buvo jo tėvynė. Tad artimieji atsi
sveikino su Antanu Lietuvoje, žvejų vieto
vėje prie Ventės Rago, kitoje Kuršių Nerin
gos pusėje. Baltų gėlių vainikas atidavė jo 

pelenus jūrai - jo numylėtai jūrai.
Thčiau jo atminimas įsiterpė j jaunų 

plieniečių gretas VDU Kaune. Penki stro
pūs plieniečiai Technologijos fakulteto 
studentai galės, dėka Antano Pacevičiaus 
dosnumo ir noro padėti finansiškai Lietu
vos jaunimui, atsiduoti savo studijoms, be 
baimės, kad dėl lėšų stokos jas reikėtų 
nutraukti. Dr. Stasė Pacevičienė, pagerbda
ma savo vyro atminimą, įsteigė 2004-2005 
metų studijų sesijoms:

“Penkias vienkartines stipendijas po AVD 
$1,000, kaip paramą geriausioms studen
tams, pasiekusiems aukštų akademinių re
zultatų ir parodžiusioms ypatingą darbštumą 
ir sugebėjimus”. Be to, dar yra pažymėta, 
kad “steigėjas pageidautų, kad kandidatai 
gauti stipendijai pasižymėtų pilietiškumu, 
aktyviai dalyvautų visuomeninėje studentų 
organizacijų ir kultūrinėj veikloje. ”

Kitas svarbus faktas, susijęs su šia 
stipendija, yra tai, kad “studentas, gaunantis 
steigėjo stipendiją, nepraranda teisės gauti 
valstybinę stipendiją. ”

Stipendijai skirti bus renkama komisi
ja, susidedanti iš penkių narių - “Plieno” 
vyrijos dėstytojų ir studentų po vieną at
stovą, VDU Kaune rektorius, VDU Tech
nologijos fakulteto dekanas ir dr. Stasę 
Pacevičienę atstovaujantis prof. dr. Algir
das Matukonis. Prof. dr. Matukonis buvo 
“ Plieno” vyrijos atkūrimo iniciatorius ir yra 
išleidęs gausiai iliustruotą “de luxe” leidinį 
: “ Vyrija Plienas: 1931 - 2001.” Ši knyga 
įdomi, nes joje buvę kauniečiai neabejotinai 
ras pažįstamų inžinierių dar tebegyvų 
Lietuvoje ir kituose kraštuose, kaip ir 
mažiau žinomų detalių iš plienie-čių 
veiklos.

Šios penkios stipendijos yra geras kel- 
rodys išeivijos atstovams norintiems padėti 
besimokančiam jaunimui Lietuvoje. q

Aną savaitę pa
šnekėjom apie buvu
sį jaunimą.

Na, o kaip gi da
bartinis jaunimas? Nesnaudžia ir jie. Pri
auga nauji talentai. Jaunimo pasirodymų 
vakarą organizuoja Gintaras Radziva- 
nas. Jis yra Lietuvių Dienų veteranas, pui
kiai pasirodęs Lietuvių Dienose Sydnėjuje 
ir dar puikiau surežisavęs Melbourne 
jaunimo “Kelionę į Lietuvą” Lietuvių 
Dienose Adelaidėje. Į šias Lietuvių Dienas 
jis kviečia visą Australijos lietuvių jauni
mą, kaipjau matėte iš jo skelbimų spaudoje.

Iš didžiųjų miestų jaunimas greitai 
atsiliepė į jo skelbimus, ir Gintaras sako, 
kad programos vakarui tikrai netrūksta, 
tačiau jis tikisi, kad ir kitų vietovių jauni
mas atsilieps.

Gintaro telefonas 0407-985-751;
jo e-mail: gintaras@alj.org
Programa bus įvairi: bus rimtų meni

nių pajėgų pasirodymų, bus ir varjetė tipo 
škicų, o bendras formatas gal kiek primins

Bathurst Romo neužmiršo ir po 30 metų
Šiemet spalio 7-10 dienomis Mount 

Panorama at Bathurst, kaip ir kasmet pa
našiu metu, „lūžo“ nuo žmonių šurmulio 
ir lenktyninių automobilių variklių kauks
mo, naktinių vakaronių bei intensyvaus 
darbo atstatant automobilius j pradinę 
padėtį dienos reisams. Lietuvis Romas 
Kalėda, žiedinių lenktynių sportui Austra
lijoje atidavęs savo 26 jaunystės metus, 
vyriausiojo sūnaus Danny Kalėdos suor
ganizuota išvyka j Bathurst buvo pastebė
tas ir pagerbtas tiek senųjų veteranų, tiek 
sporto federacijų prezidentų bei jauno
sios kartos. Į šias ketvirtį milijono žmonių 
subūrusias lenktynes Romas Kalėda To- 
rana Federacijos Klubo pagalba pristatė 
savo paskutinįjį lenktyninį automobilį 
TORANA L34 SLR 5000, su kuriuo Bat
hurst mieste Romas lenktyniavo paskuti
nįjį kartą 1976 metais.

Automobilį iš metalo laužo naujai erai 
ir istorijai atrestauravo prancūzas, auto
mobilių kolekcininkas - Jack Giono. 
Reklaminiais užrašais švytintis ir naujais 
dažais kvepiantis, buvęs Romo Kalėdos 
sportinis automobilis, gerai įvertintas 
specialistų ir kolekcininkų, puikiai derėjo

Romas Kalėda prie naujai atrestauruoto lenktyninio automobilio TORANA L34 SLR 
5000. Nuotrauka Danny Kalėdos.

Labas vakaras, 
Melbourne!

populiarią televizijos seriją “Australian 
Idol”, tik čia tas “idol” bus lietuviškas. 
(Tyčia neverčiu to žodžio į lietuvių kalbą, 
nes išvertus būtų “lietuviškas stabas”. Na, 
kokie čia gali būti stabai ar dievaičiai per 
Lietuvių Dienas!)

Gintaras nebūtų Gintaras, jei puikiai, 
linksmai ir sąmojingai neapipavidalintų 
viso vakaro.

P.S. Nenorėjome labai ilgo pavadinimo 
tam vakarui. Kaip matote, jis trumpas: 
“Labas vakaras, Melbourne!”. Visas pava
dinimas būtų buvęs: “LABAS VAKARAS, 
MELBOURNE IR VISI Į MELBOUR
NE ATVYKĘ SVEČIAI IŠ ADELAI
DĖS, AUKSINIO PAJŪRIO, BRISBA- 
NĖS, CANBERROS, GEELONGO, 
KANADOS, LIETUVOS, PERTHO, 
SYDNĖJAUS, TASMANIJOS IR KITŲ 
ŠALIŲ, MIESTŲ IR KAIMELIŲ“. Bet 
toks pavadinimas būtų buvęs per ilgas, ar 
ne?

ALD Informacija

tarp kitų devynių atrestauruotų Torana 
veteranų automobilių, kurie praeityje 
dalyvavo Bathurst lenktynėse.

Ta proga apie Romo Kalėdos lenkty
niavimo istoriją Bathurst buvo išleistas 
bukletas ir parengtas personalinis stendas. 
Automobilių mėgėjams priminsiu, kad 
šiais metais Australijos Torana automo
bilių Klubo nariai (virš 300 narių) šventė 
automobilio trisdešimtmetį ir ta proga 
Bathurst mieste demonstravo savo se
nuosius atrestauruotus automobilius.

Jaunimo spūstyje Romb duoti auto
grafai, interviu lenktynes transliavusioms 
televizijoms, spaudos žurnalistams bei 
vieši pasakojimai-prisiminimai, po 30 
metų Romą Kalėdą gyvai sugrąžino į tas 
dienas, kuriose jis pergales Bathurst’e 
skynė 1964,1965,1971,1972,1973 ir 1976 
metais. Šypsenos ir šilti prisiminimai 
septintą dešimtį pasiekusį Romą Kalėdą 
sužadino primirštą greičio adrenaliną, ir 
jis, sūnaus Danny skatinamas, žada vėl 
išlaikyti lenktynininko teises ir kitais me
tais dalyvauti istorinėse veteranų lenkty
nėse aplink Australiją.

Lolita Kalėda-Andziulevičiūtė

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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Lietuva iš arti_____________
Brangiausi lietuviai - 2

Gintaras Sarafinas, 
“Veidas” (sutrumpinta)

(Tęsinys iš MP nr. 40)
Šiek tiek geriau savo talentą parduoti 

sekasi operos ir baleto artistams bei diri
gentams. Žinoma, už etatą operos ir baleto 
teatre mokama nedaug, tačiau mūsų žvaigž
džių pasirodymai užsienio teatrų scenose 
gali būti įvertinti nuo 2,000 iki 20,000 eurų. 
Brangiausiai vertinama, aišku yra operos 
solistė Violeta Urmanavičiūtė (Urmana).

Be V. Urmanos, didelio įvertinimo su
laukia arba turėtų sulaukti ir operos solistai 
Irena Milkevičiūtė, Vladimiras Prudniko
vas, dirigentas Gintaras Rinkevičius, ba
lerina Eglė Špokaitė.

Palyginti su geriausiais madų modeliais, 
Lietuvos atstovai visiškai pigūs, gal tik Svet
lana Griaznova - reta išimtis. Gana neblogai 
savo talentus ir figūras parduoti sekasi ir 
manekenėms Margaritai Švėgždaitci, Ditei 
Antanaitytei, iš dalies Godai Savickaitei. 
Kadangi Lietuvoje daug merginų nori būti 
manekenėmis, Lietuvoje modelių paslau
gos labai pigios -100 Lt. už vakarą scenoje.

Iš drabužių dizainerių brangiausiu, re
gis, tituluojamas Juozas Statkevičius, nes jam 
už savo kūrinius pavyksta gauti ir po 15,000 
dolerių. Tiesa, tiek pinigų moka ne lietuviai. 
Tičiau patsJ. Statkevičius teigia esąs visai 
nebrangus: “Tarkime, JAV vertingi žmonės 
sako: mano valanda kainuoja 200 dolerių. 
Kaip manote, ar Lietuvoje daug kas galėtų 
taip pasakyti? Taigi ir aš to negaliu pasakyti”.

Nors Lietuvos advokatai skundžiasi, kad 
jiems toli iki Vakarų Europos advokatų gau
namų honorarų, nes šieuž valandą darbo 
ima daugiau nei tūkstantį eurų, vis dėliojau 
ir kai kurie mūsų advokatai randa klientų,

Naujasis politikas - 2
Stasys Gudavičius, 
“K.d.” (sutrumpinta)

(Tęsinys iš MP nr. 40)
Bene mįslingiausia su Viktoru Uspas- 

kich’u (žiūr. nuotr. dešinėje) susijusi istorija 
- apie “Jangilą”. Ši įtartiną veiklą vykdžiu
si kompanija vartė šimtus milijonų, už
dirbtų iš tarpininkavimo tiekiant rusų du
jas į Lietuvą. Manoma, kad didesnė dalis jų 
nusėdo V.Uspaskich’o kišenėse.

Tarptautinė verslo bendrovė “Jangila 
Incorporated” buvo įsteigta 1995 m. birže
lio 8 d. Didž. Britanijos Virdžinijos salose. 
Tai mokesčių lengvatų teritorija, kur įregis
truotos bendrovės moka itin mažus mokes
čius arba jų nemoka visiškai. Tokia sistema 
vadinama ofšoru. (Išangių k. “offshore”).

Lietuvoje “Jangila” nebuvo registruota, 
tačiau Lietuvoje ji 1995 -1997 metais vykdė 
ūkinę-komercinę veiklą. Bendrovė užsi
ėmė itin pelningu verslu - didmenine pre
kyba gamtinėmis dujomis. Ji taip pat tar
pininkavo atsiskaitant už gamtines dujas 
tarp bendrovės “Lietuvos dujos” ir Rusijos 
koncerno “Gazprom”.

Įtariama, kad iš viso “Jangilos” paja
mos per tuos kelerius metus siekė 271 mi
lijoną litų. Iš jų 213 mln. litų “Jangila” už
dirbo iš tarpininkavimo tarp “Lietuvos 
dujų” ir “Gazprom”.

1996 m. gruodžio 20 d. koncernas “Vi- 
konda”, kurios steigėjas ir akcininkas yra 
VUspaskich, sudarė sutartį su Rusijos akci
ne bendrove “Gazprom” dėl gamtinių dujų 
j Lietuvą eksportavimo ir tarpininkavimo 
jas parduodant. “ Vikonda” formaliai pirko 
iš “Gazpromo” dujas, jas eksportavo į Lietu
vą ir tarpininkavo parduodant jas čia, 
imdama nemenką mokestį. Tačiau visus 
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kurie jiems už valandą paslaugų moka po 
700-800 Lt. (verslo advokatai).

“Niekam ne paslaptis, kad trijose konto
rose - “Jurevičius, Balčiūnas ir Partneriai 
EYlaw nariai”, “Lideika, Petrauskas, Valiū
nas ir partneriai”, “Bernotas ir Dominas 
Glimstedt ” advokatai partneriai už savo su
gebėjimus ima po 700 Lt, arba 170 eurų, per 
valandą. Iš užsienio klientų kai kurie ad
vokatai ima daugiau”, - paaiškina Gintaras 
Balčiūnas.

Iš baudžiamojoje srityje besispeciali- 
zuojančių advokatų brangiausiais laikytini 
tie, kuriems už bylą pavyko gauti nuo 200 
iki 300,000 Lt. Tačiau bylos tęsiasi po tre
jus metus, ir šiuos pinigus išskaidžius per 
tokį laiką paaiškėja, kad finansinis atlygis 
nėra itin didelis. Advokatai primena, kad 
ne mažiau gauna ir kai kurie notarai - po 
60,000 Lt. Tiesa, nemaža jų dalis balansuo
ja ties baudžiamosios atsakomybės riba.

Turint omenyje finansinį talento įverti
nimą, bene sunkiausia buvo nustatyti 
brangiausią mediką. Nes tai labai dvipras
miška. Didžiausias Lietuvoje mediko 
paimtas kyšis už operaciją - 40,000 do
lerių, tačiau jį paėmusio žmogaus juk 
nepavadinsi brangiausiu gydytoju. Kaip ir 
to, kuris už operaciją ima 5,000 Lt. kyšį, o 
per mėnesį tokių operacijų atlieka apie 
dešimt. Tuo tarpu kyšių neimantys medikai 
už operaciją legaliai tiek niekada negaus.

Jei kalbėsime apie legalias pajamas, 
daugiausiai už savo darbą šiuo metu gauna 
lietuviai medikai, dirbantys užsienyje: 
Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, 
Danijoje ir kt., kur mėnesinis gero mediko 
uždarbis sudaro 6-20 00 eurų. Toliau eina 
privačiose klinikose dirbantys gydytojai ir 
tik tada - valstybinėse klinikose dirbantys

šiuos piniginius reikalus tvarkė ne “Vikon
da”, o “Jangila”, registruota ne Lietuvoje, 
todėl nemokėjusi mokesčių ir taip susikro
vusi milijonus.

Pagal Lietuvos įstatymus iš neteisėtos 
veiklos gautos pajamos turėtų būti kon
fiskuotos. Tačiau dėl kai kurių mįslingų 
aplinkybių “Jangilos” atveju taip neįvyko. 
Tiesa, rimtų bandymų tai daryti būta, bet 
jie atsimušdavo j įvairių teisėsaugos ins
tancijų sieną.

1997 m. spalio 20 d. Panevėžio apygar
dos prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą 
“Dėl neteisėtos “Jangilos” veiklos”. Tiriant 
bylą Panevėžio apygardos prokuratūra 
buvo įpareigojusi Kauno apskrities mo
kesčių inspekciją išieškoti iš “Jangilos" 
neteisėtai įgytas lėšas bei pareikšti civilinį
ieškinį. Tačiau Kauno mokesčių inspekcija

Brangiausia operos solistė Violeta Urma
na - 10-20,000 eurų už koncertą.

gydytojai medicinos specialistai. (Jų 
maksimalus legalaus atlygis už darbą 
niekaip neviršija 3,000 Lt).

Kolegų manymu, iš privačių medikų 
tarp labiausiai vertinamų turėtų atsidurti 
prof. Gediminas Grybauskas - tiek kaip 
medikas, tiek kaip Medicinos diagnostikos 
centro kūrėjas, tiek kaip vadybininkas, tiek 
kaip žmogus, sugebantis uždirbti iš savo 
talento. Pats profesorius taip nemano: 
"Organizacinius gebėjimus sunku pasverti, 
o valanda mano, kaip mediko, konsultacijos 
kainuoja 100 Lt”.

Iš kitos srities kaip vertingiausią medi
kai išskyrė kardiochirurgą prof. Vytautą 
Sirvydį, per pastaruosius dešimt metų 
atlikusį jau tris tūkstančius operacijų. Ir 
nors jis tikrai neatsiduria tarp brangiau
siai atlyginamų lietuvių gydytojų, vis 
dėlto kitaip brangus. Tą brangumą tik
riausiai galima būtų pasverti pacientų 
padėkomis ir pagarba. Pats prof. V Sirvydis 
teigia, kad to jam visai užtenka: “Turiu gerą 
poziciją, mėgstamą darbą, mane žmonės gerai 

net neparengė tokio ieškinio. Tik praėjus 
kuriam laikui ji nutarė už finansinius pa
žeidimus nurašyti nuo koncerno “Vikonda” 
sąskaitų 60,000 litų.

Teismo dieną paaiškėjo, kad “Jangilai” 
apie bylos nagrinėjimą nebuvo pranešta. 
Taip pat buvo sakoma, kad “Jangilos” 
vadovas E.Petrūnas gyvena Maskvoje. Dėl 
to bylos nagrinėjimas buvo atidėtas iki 2001 
metų vasario 8 dienos.

Dėl bylos vilkinimo 2000 metų gegu
žės pabaigoje tuometinis Generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia netgi kreipėsi į 
Aukščiausiojo Teismo pirmininką Vytautą 
Greičių. Bet viskas veltui.

Panevėžio apygardos prokuratūra teis
mo sprendimą apskundė Apeliaciniam 
teismui. Skunde buvo nurodyta, kad gali
mas ir dalinis sprendimo vykdymas Lietu
voje, nes įvairiose Lietuvos įmonėse “Jangi
lai” priklausė apie 9 mln. litų turto.

2001 metų kovo 30 dienos nutartimi 
Apeliacinis teismas prokuratūros skundą 
atmetė, nepateikdamas išsamesnių paaiš
kinimų, ir paliko galioti apygardos teismo 
sprendimą. Tito būdu buvo užkirstas kelias 
civilinio proceso tvarka išieškoti iš “Jangi
los” Lietuvos valstybei padarytą stambią 
turtinę žalą.

VUspaskich vėliau tvirtino, kad bau
džiamoji byla “Jangilai” iškelta dėl 1996- 
2000 metais valdžiusių konservatorių 
politinių motyvų. Jis neigia, kad “Jangila” 
yra jo bendrovė, nors yra informacijos, jog 
pirkdamas įvairias Lietuvos įmones, V.Us- 
paskich mokėjo iš “Jangilos” sąskaitose 
buvusių pinigų.

“Jangilos” veikla domėjosi kelios Lietu
vos bei Latvijos specialiosios tarnybos. Bu
vo nustatyta, kad V.Uspaskich’o patikėtiniu 
laikomas E.Petrūnas ir šios bendrovės bu
halterė Audronė Jasaitytė nuo 1995 iki 
1997 m. iš Latvijos į Lietuvą kontrabandos 

vertina, neskurstu - ir gerai, jei būčiau 
jaunas, gal važiuočiau dirbti į užsienį, bet 
dabar man ir Lietuvoje labai gerai”.

“Aš manau, kad jei V. Sirvydis dirbtų ne 
Lietuvoje, o kur nors JA V, taijis už savo talen
tą ir gebėjimus galėtų nusipirkti salą. Ta
čiau jis dirba Lietuvoje ir mes tuo turime 
džiaugtis. Profesorius yra labai kuklus žmo
gus, jis tikriausiai net nebando palyginti tų 
vertybių, kurias Jis duoda, irto, ką už tai gau
na. Blogai, kad jis dėl savęs nepakovoja, ta
da Sveikatos apsaugos ministerija ir toliau 
“išsidirbinėja”, - tvirtina prof. Grybauskas.

Tarp nemažą atlyginimą gaunančiųjų 
atsiduria tie Lietuvos medikai, kurie 
sutinka atlikti klinikinius bandymus, ta
čiau jie nėra patys talentingiausi Lietuvos 
medikai.

Pinigais sunkoka pasverti ir Lietuvos 
mokslininkų darbą bei sugebėjimus. Tiks,-, 
liau, gal ir nelabai sunku, tačiau pradėjus 
skaičiuoti paaiškėja, kad jų darbas vertiną; ; 
mas labai menkai. Pasak žinomo fiziko 
prof. Algio Piskarsko, intensyviai dirbda
mas mokslininkas gali gauti 4,000 Lt per 
mėnesį, bet ne daugiau. Tiesa, jei profeso
rius pereina dirbti į privatų sektorių, tar
kime, konsultantu ar patarėju, jo gebėjimai, 
žinoma, atlyginami didesnėmis sumomis. 
Vis dėlto vidutinis Lietuvos profesoriaus 
atlyginimas (700 eurų) yra dešimt kartų 
mažesnis nei Vokietijos profesoriaus. .

Y pač menkai Lictuvojcatlyginarųi visi; 
moksliniai išradimai. Tik patys geriausi, 
išradėjai gali tikėtis mokslo premijų, kurios 
siekia 42,000 Lt, tačiau, išdalijus visam 
bendradarbių kolektyvui, kiekvienam 
mokslininkui tenka po 5-6,000 Lt. Be to, 
mokslininkai, kaip ir politikai, gali uždirb-. 
ti iš skaitomų paskaitų ar pranešimų už
sienio universitetuose. Rolando Pavilionio 
žodžiais, tarptautinį pripažinimą turintys 
Lietuvos metematikai, fizikai, medikai, 
biochemikai už savo paskaitas užsienyje 
gauna nuo 500 iki 

būdu nuolat įveždavo dideles grynųjų pi
nigų sumas. Manoma, kad iš viso į Lietuvą 
buvo įvežta nuo 10 iki 50 mln. dolerių gry
nųjų pinigų.

Operatyviniais duomenimis, didelės 
grynųjų pinigų sumos 1995-1997 m. buvo 
imamos ir iš Ūkio banko Kėdainių skyriuje 
buvusių ofšorinių bendrovių sąskaitų. Tiro 
metu Ūkio banko Kėdainių skyriui vadova
vo dabartinis Kėdainių meras Viktoras! 
Muntianas. Jis laikomas V.Uspaškičh'd’ 
statytiniu. V.Muntianasyra V.Uspaskich’o 
įsteigtos ir vadovaujamos Darbo partijos 
pirmininko pavaduotojas.

Prokuroras J.Pupka teigė, kad dėl įsta
tymų netobulumo nebuvo įmanoma patik
rinti versijos, ar “Jangila” nebuvo finansinių 
grupuočių pinigų plovimo tarpininkė. Iš 
Virdžinijos salų nelabai išsamų atsakymą 
prokuratūra gavo tik po 2 metų, kai išsiuntė 
paklausimą, o iš JAV apskritai negavo. Dėl. 
to nebuvo įmanoma nustatyti “Jangilos“ ir 
“Vikondos” įgytų pinigų kilmę ir kaltus, 
asmenis bausti už pinigų plovimą.

Žinoma, kad pirmąsias didžiules pasko
las su VUspaskich susijusios įmonės pra
dėjo gauti 1995 m. Jas suteikė JAV įregis
truota ofsorinė bendrovė EPP.

Tuo metu mažai kam žinomas V.Uspas- 
kich be jokių garantijų iš EPP kelis kartus 
gavo milijono dolerių ir didesnes paskolas. 
Duodama šias paskolas pati EPP buvo 
nemoki, nesugebėjo atsiskaityti su JAV 
mokesčių inspekcija. Prokuratūros duome
nimis, už šiuos pinigus buvo perkamos įvai
rios Lietuvos įmonės.

Tad tos mįslingos paskolos bei iš “Jan
gilos” uždirbti milijonai, atrodo, tapo tuo 
pagrindu, kuris leido V.Uspaskich’ui tapti 
Kėdainių valdovu, laimėti šio krašto sim
patijas ir kartu su savo partija tapti popu
liariam visoje Lietuvoje.

Tęsinys kitame MP nr.
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Is Redakcijos pašto Paskutinis tango...

Gerb. Redaktore,
Čia be galo linksmas XVIII šimtmečio 

Lietuvos aprašymas, kurį netikėtai sura
dau senoje knygoje. Jei rasite vietos, malo
nėkite atspausdinti laikraštyje.

Linkėdamas geriausios sėkmės.
AJurna

* * *

Lietuva ir Žemaitija 
Vakarų Europos akimis

XVIII-tame amžiuje
Ištraukos iš knygos “Naujas geografinis 

žodynas, kuriame randasi pilnas ir tikslus 
aprašymas viso žinomo pasaulio, suskirstyto 
į Žemynus, salas, vandenynus, jūras, upes, 
ežerus etc, nurodantis padėtį, dydį ir sienas 
visų Imperijų, Karalysčių, Valstybių, 
Provincijų etc, Europoje, Azijoje, Afrikoje ir 
Amerikoje”, autorius John Barrow, Esq., 
antroji pataisyta ir papildyta laida, Londonas, 
MDCCLXIIK1763)

LITHUANIA, Didžioji, yra didelė šalis, 
anksčiau buvusi neprikausoma, bet 1501 
metais susijungusi ar sudariusi sąjungą su 
Lenkijos karalyste ir respublika, kurios 
trėčiąją ir pačią didžiausią dalį ji dabar 
sudaro. Lenkai tą šalį vadina Litewski, o 
jos gyventojus Litwa. Šiaurėje ji ribojasi su 
Samojitia [Žemaitijai, Livonija ir dalimi 
Rusijos, pietuose su Voluine ir Poliesija, 
vakaruose su Prūsija ir Polachija, o rytuose 
sū kita Rusijos dalimi. Kunigaikštystė yra 
maždaug apskritos formos, apie 249 my
lios skersai, nors kiti priskiria jai didesnį 
plotą, būtent, 510 mylios nuo sienos su 
Maskva, pietryčiuose iki Kurlandijos 
šiaurės vakaruose ir 400 mylių nuo Prūsijos 
vdl&'f Iftišė'Iki sidftdš šū Maskva rytuose.

Ji turi savo įstatymus ir teismus, tačiau 
yra kartu su Lenkija po tuo pačiu valdovu, 
kuris yra abiejų kraštų, tikrumoje respub
likų, nominali galva; ji siunčia savo atsto
vus j bendrą suvažiavimą ir į valstybės 
seimą, bet abi šalys turi savo provincinius 
seimus, kurie leidžia tos šalies piliečiams 
įstatymus.

Svarbiausios tos šalies upės yra Bo- 
rysthenes arba Nieper ir Vilią, kurios abi 
prasideda Lietuvoje; per ją taip pat teka 
Dwina;kaip Nieman, kuris susideda iš ke
lių kitų upių ir įteka į Kurlandijos įlanką. 
Upės, kaip ir ežerai, yra turtingos žuvimis.

Dėl didelės daugybės miškų ir ežerų, 
klimatas šalyje yra niūrus ir ūkanotas; 
kraštas todėl ne toks derlingas, kaip Len
kija. Yra tačiau daug vaško, medaus ir 
midaus, lygiai kaip dervos, deguto ir me
dienos, miškuose yra daug stirnų ir kitų 
medžiojamų žvėrių ir paukščių, ypatingai 
ančių. Bet nėra vynuogių.

’■ Sakiniui; kad Lietuvoje esanti 100 mylių 
ilgumo giria; nors kraštas yra pagrindinai 
lyguma, dideli šalčiai dažnai sukliudo 
derliaus nuėmimą. Metams bėgant, dideli 
miškų plotai buvo nudeginti, nuo ko kraš
tas pasidarė derlingesnis, negu kad buvo 
anksčiau. Visų rūšių galvijai čia maži, ša
lia tokių kaip kituose kraštuose yra čia 
elnių, laukinių arklių, laukinių asilų, 
bizonų ir buivolų. Krašte pilna juodos 
spalvos galvijų, avių', šermuonėlių, sabalų 
ir visokios rūšies kailių.

Prekiaujama daugiausia su Olandija, - 
derva, degutu, mediena, už ką perkamas! 

Sydney Lithuanian Information Centre, slic 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

vilnonės medžiagos, druskos ir vyno.
Papročiai ir kalba čia kitokie negu 

Lenkijoje; nors žmonės čia turi tam tikrų 
privilegijų, jie niekada negali patys vieni 
rinktis sau Didįjį Kunigaikštį. Tarpu- 
valdžiui atėjus, jie suvažiuoja kartu su 
Lenkijos diduomene ir kartu išsirenka 
abiems šalims bendrą Kunigaikštį.

Žmonės čia malonūs, sąžiningi ir dori. 
Ypatingu dorumu pasižymi jaunos mer
ginos: jos neteka nesulaukę dvidešimt 
penkerių ar net trisdešimties metų ir tol, 
kol jos neprisigamina sau keletos pinti
nių austų medžiagų, kurias per vestuves 
jos padovanoja jaunojo draugams. Jos taip 
pat neteka, kol tam tikrą laiką ncatidirba 
savo motinoms. Vyrai laikosi tos pačios 
tvarkos.

Bylose dėl turto dešimtoji dalis visada 
eina į teisėjo iždą, ta dalis privalo būti 
sumokėta čia pat teisme ir tuoj pat padėta 
į iždą. Asmeninėse bylose teisėjas gauna 
pusę padaryto nuostolio. Už žmogžudystę 
baudžia tik pinigine bauda, kaip ir Len
kijoje. Žemesniųjų klasių žmonės čia yra 
maždaug kaip vergai savo ponams.

Anksčiau gyventojai buvo kvailiausi 
stabų garbintojai, bet Uladislaus Jagello 
įvedė jiems krikščionių tikėjimą, Vilniuje 
pastatė katedrą bei kitas bažnyčias. Bet 
daugelyje vietų paprasti žmonės dar lai
kosi pagonybės, ir, kadangi jų proseneliai 
garbino gyvates ir žalčius, jie vis dar savo 
namuose laiko žalčius ir juos rūpestingai 
maitina.

Dabartiniu metu daugelis lietuvių 
priklauso graikų bažnyčiai, nors dar 
daugiau Romos; didelis jų skaičius yra 
liuteronai. Yra taip pat kalvinistų, daug 
žydų ir totorių. Didikai, kaip ir Lenkijoje, 
ne tik mėgsta daug valgyti ir gerti, bet yra 
labai išdidūs ir despotiški prastuoliams, 
kurie, jei taip iš viso galima, yra dar la
biau nužeminti ir verti pasigailėjimo, ne
gu lenkai. Samdinys yra pono pavaldinys 
iki tokio laipsnio, kad jei ponas jį dėl ko 
nors pasmerkia, tai, norėdamas išvengti 
dar didesnės bausmės už pakorimą, jis pats 
turi nusižudyti. Samdinys didžiausią lai
ko dalį praleidžia tarnavimui ir sau turi tik 
pirmadienius; jei tačiau ponui prireikia jo 
tą dieną, tai savo darbus jis turi atlikti 
sekmadienį; kaimiečiai turi ne daugiau 
švenčių, negu Rusijoje ir, norėdami val
gyti, jie privalo dirbti ir sekmadieniais. Iš 
savo skurdžių pajamų jie dar turi mokėti 
didelius mokesčius valdžiai.

Senovės Lietuvoje prastuoliai dėvėjo 
neišdirbtus kailius, drobes ir vidujinę lie
pos medžių žievę, bet bajorai ir didikai 
pirkosi gatavus drabužius iš kitų kraštų. 
Daugelyje vietų kaimiečiai dar ir dabar 
nešioja senovės apdarą, bet šiaip jau ši
tame krašte, Žemaitijoje ir t.t., žmonės dė
vi šiurkščius pilkos spalvos drabužius, o 
ant kojų dedasi kotumus iš medžio žievės.

Bendrai sakant, jų kalba yra slaviška, tą 
pačią naudoja teismuose ir teisėsaugoje.

Prūsijos ir Livonijos gyventojai kalba 
abiejų kalbų žargonu. Yra daug priemai
šų iš lenkų, taip pat iš lotynų kalbos, kuri 
čia paplitusi kaip ir Lenkijoje, ir ja kalba 
visokių luomų žmonės, nors, reikia ma
nyti, naudodami daug barbarizmų.

(Iš anglų kalbos vertė A.Šuma)
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Spalio 10 dieną Sydnėjuje buvo di
delė šventė. Po sėkmingų rinkimų Austra
lijoje, dauguma iš mūsų kėlė taures už 
sugrąžintą valdžią.

Sekančią dieną balsavome ir už kan
didatus į Lietuvos Seimą. Važinėjom su 
dviračiais po tas “paklodes”, ieškodami 
pažįstamų pavardžių. Balsavimo popie
riai niekuo nesiskiria nuo Australijos 
rinkiminių formų. Atrodo, kad mūsų 
rinkėjų dauguma pasirinko ’’Tėvynės 
sąjungos” partijos kandidatus, kurie turė
tų pateisinti mūsų viltis.

Po rinkimų į Lietuvos Seimą sekė Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdybos rinkimai. 
Susirinkime dalyvavo, kaip pas mus įpras
ta, keturiais tautiečiais daugiau nei praėju
siais metais. Taigi pažanga. Apie tai parašys 
kiti.

Po visų rinkimų, kurie praėjo be “krau
jo praliejimo”, šią istorinę dieną užbaigėme 
su ’’paskutiniu tango” mūsų Klube

Tai buvo puikiai Lietuvių Klubo Val
dybos suorganizuotas vakaras, pavadintas 
“Paskutinis balius”.

Skamba liūdnai, bet jame tikrai ne- 
liūdėjomc. Šventiškai papuošti stalai. Sa
lės gale stovėjo gražiai serviruotas stalas 
su skaniais patiekalais. Ant kito stalo 
puikavosi tortai ir viliojo vaišintis. Ačiū 
ponioms, kurios juos iškepė.

Keturių muzikantų grupė iki vakarie
nės linksmino mus Viduržemio jūros pa
krančių muzika. Mintyse pasijutome sa
lose prie Graikijos pakraščių.

Mūsų darbštusis pirmininkas Alis Mi- 
gus pasveikino susirinkusius ir pakvietė

Kaip Lietuva atrodo australui
Po apsilankymo Lietuvoje laikraščio 

„The West Australian“ reporteris Simon 
Collins Lietuvos viešai nekeikė ir lietuvių 
nevadino sulysusiais automobilių netu
rinčiais ubagais, pasiryžusiais užplūsti vi
są pasaulį, beieškant geresnio duonos 
kąsnio. Vietoj to jis savo tautiečiams pa
teikė informacijos apie tai, kokio keisti 
yra lietuvaičiai.

Jis rašo: “Lietuviai yra ekscentriški - 
jie prietaringi medžių mylėtojai, bet 
mėgstantys ir Frank Zappa. Jie nespau
džia vienas kitam rankų tarpduryje, nes tai 
gali pritraukti nelaimę. Be to, jie mano, kad 
vaišinant vietinę gražuolę restorane ne
dera dovanoti jai tuzino ilgakočių rožių.

Jei penktadienį pro debesis išlenda 
saulė, vietiniai žmonės skuba į kaimus, kad 
galėtų padūkti lediniuose ežeruose ir ap
kabinti pušį.

Per vidurvasario šventę (Jonines) bir
želio pabaigoje jie prisimena savo pago
niškas šaknis - lietuviai buvo paskutiniai 
pakrikštyti europiečiai (ir tai vien dėl to, 
kad 1251 metais Karalius Mindaugas 
sumanė tapti karaliumi). Per šią šventę 
lietuviai ant galvų dedasi vainikus, daug 
geria ir šoka aplink laužus.

Frank Zappa išsiskyrė savo patarimais 
apie geltono sniego vartojimą. Tuo tarpu 
lietuviai dar labiau išsiskyrė, pastatydami 
šio amerikiečio psichodelinės muzikos 
kūrėjo statulą Vilniuje-tai yra vieninte
lė šiam muzikantui skirta statula visame 
pasaulyje. Didžiulis bronzinis biustas ant 
stulpo vadinamas „Franku ant pagaliuko“.

Taip, lietuviai tikrai ekscentriški. Taip 
pat jie draugiški, mėgsta bendrauti ir turi 
savo nuomonę. Jie nuolat kuo nors žavi - 
lygiai kaip ir jų sostinė Vilnius.

Tai ne tik vienas iš Europos didžiųjų 
neatrastųjų miestų. Tai vienas iš tikrai 
didingų Europos miestų. XV ir XVI amžių 
baroko stiliaus Senamiestis įrašytas į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą dėl sa
vo akmenimis grįstų gatvių, gausybės baž
nyčių (tarp jų - ir daugybė turistų pritrau-- 

prie kvepiančio švediško stalo. Reikėjo 
atsileisti diržus. Juk viskas taip skanu.

Po vakarienės muzikantai pakeitė mu
ziką į mums artimas tango, valso melodijas. 
Ką gi - šokome, kad ir pilnais pilvais. Da
vė pailsėti iš pelenų pakilę mūsų “Links
mieji broliai” - Petras Viržintas ir Vytautas 
Stasiūnaitis.Tema: “Memory Lane”. Links
mi ir liūdni prisiminimai iš Lietuvių Klubo 
istorijos. Gailėkitės visi, kurie neatėjote jų 
pasiklausyti. Plojome jiems. Mat buvo 
laikai, kai niekas negąsdino teismu už 
pajuokavimą. Pabandykite tai šiandien 
padaryti, gręsia “tribunolas”.

Sekė kita programos dalis. Jauna pra
moginių šokių pora - miklūs kaip vijūnai - 
pašoko du Pietų Amerikos šokius (kul
tūringai, be seksualinių išraiškų). Pamokė 
kaip juos reikia šokti ir mus visus už tuos 
pačius pinigus. Pabaigoje muzikantai 
sugrojo melodiją iš filmo “Graikas Zor
ba”. Visi patenkinti.

Turtingą loteriją pravedė viena iš Klubo 
direktorių Kristina Keblikienė. Laimin
gieji laimėtojai buvo tikrai mūsų bendruo
menei nusipelnę Klubo direktorius Alis 
Migus, LR Garbės gen. konsulas Sydnėjuje 
Viktoras Šliteris OAM, Klubo restorano 
šeimininkė Darija ir kiti.

Kaip gerų tėvų vaikai į balių išėjome 
su saule ir sugrįžome, turbūt visi laimingai, 
dar prieš saulei patekant.

Po šio “Paskutinio tango” tikėkime, kad 
jis dar ne paskutinis šiuose Namuose, į 
kuriuos įdėjome tiek daug prakaito ir 
triūso.

Antanas Kramilius

kiantys Aušros Vartai), nuostabaus univer
siteto (įkurto 1579 metais) ir ties kiekvienu 
kampu laukiančių staigmenų.

Daugelis turistų mėgsta paklajoti Pi
lies gatve, sustoti prie lino ir gintaro par
davėjų ar pagurkšnoti putojančio “Švy
turio” alaus vienoje iš daugelio kavinių.

Maistas Lietuvoje yra toks pats, kaip ir 
kitose Rytų Europos šalyse: jo daug, jis 
sotus ir prėskas. Tačiau nebūtina rinktis 
lietuviškos virtuvės - valgyti galima daug 
kur, o vietiniai neretai renkasi picerijas.

Maistas ir alus yra pigūs - maždaug 
perpus pigesni nei Perth’e. Vilniuje taip pat 
yra daugiau barų bei klubų. Kiekvieną 
vakarą šie barai būna pilni žmonių.

Prieš pradedant laikytis už pakelės 
stulpų verta apsilankyti bare „Tores“, ku
ris įsikūręs meniškame Vilniaus rajone, 
Užupyje. Čia galima užsisakyti alaus ir 
prie bokalo su stalo kaimynais sužaisti 
žaidimą „Suskaičiuok kryžius“.

Netrukus po to, kai Lietuva paskelbė 
nepriklausomybę, Užupis taip pat paskel
bė savo nepriklausomybę. Buvo sukurta 
netgi Užupio konstitucija. Nenuostabu, kad 
ši mažoji respublika savo nepriklauso
mybę švenčia balandžio 1 dieną. Tai yra 
beprotiškas rajonas beprotiškame mieste.

Tačiau “Švyturio” alus ir juokai nėra 
vieninteliai dėmesio verti dalykai Vilniuje. 
Buvusiame KGB štabe dabar įkurtas 
Genocido muziejus. Šiame štabe veltiniu 
išmuštose kamerose dar visai neseniai - kai 
M.C. Hammer dėvėjo dideles apsmu
kusias kelnes - buvo kankinami nekalti 
lietuviai.

Lietuviai susirūpinę dėl savo gimtosios 
kalbos. Jie bijo, kad ją išstums rusų ir ang
lų kalbos. O pati kalba - ne mažiau keista 
nei patys lietuviai.

Viena iš kalbos keistenybių yra 
pavardžių keitimas tuokiantis, kuomet 
žmonos pavardė skiriasi nuo vyro pavardės. 
Pavyzdžiui, pono Kiaušinio žmona yra 
ponia Kiaušinienė.
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Olimpiadų nuostoliai
Daug kas galvoja, kad olimpines žai

dynes rengianti šalis ir miestas iš jų pa
daro didelį pelną. Tačiau dažniausiai taip 
nėra. Olimpinės žaidynės, išskyrus Los 
Angeles, jas rengusiems miestams atnešė 
didžiules skolas, kurias daugelis valstybių 
moka dar ir šiandien. Prieš rengiant kiek
vieną olimpiadą, to krašto valdžia su Tarp
tautiniu Olimpiniu Komitetu pasirašo su
tartį dėl visų išlaidų padengimo.

1976 metų Montrealio olimpiada bu
vo pati nuostolingiausia. Prieš olimpiadą 
buvo statomi nauji stadionai, sporto salės 
ir 1.1., tačiau niekas nepagalvojo, kaip šie 
nauji pastatai bus pelningai paudoti atei
tyje. Tai buvo didelė pamoka ateičiai. Pvz. 
Sydnėjaus olimpinis stadionas, olimpiados 
metu talpinęs 110 000 žiūrovų ir kainavęs 
400 milijonų Amerikos dolerių, dabar yra 
sumažintas iki 85 000 ir yra puikiai nau
dojamas kitiems renginiams.

Po Miinchcno olimpiados, kai arabų 
teroristai nužudė žydų sportininkus, ypač 
po rugsėjo 11-tos teroro Amerikoje, 
ypatingai daug dėmesio ir lėšų yra ski
riama olimpinių sportininkų saugumui. 
Tai buvo matyti Atėnų olimpiados metu. 
Policija ir kariuomenė saugojo visus 
svarbesnius pastatus ir kiekvieną Atėnų 
sankryžą saugojo ginkluoti policininkai. 
Amerikos ir Izraelio sportininkus saugo
jo dar ir asmeninė apsauga, o graikai visai 
apsaugai skyrė apie 2 milijardus eurų. 
Olimpiadai Graikija skyrė apie 6 milijar-

Elena. Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

- Nepyk, mielasis, bet ir ją reikės tau pri
žiūrėti. Ak, Linukas nebūtų taip susirgęs! 
Bet šiandien jis atrodo geriau negu vakar. 
Suprantu, kad tau bus nelengva. Bet dak
tarė nori, kad aš budėčiau prie Saulučio, 
nes ten trūksta slaugių. Tai ir turiu važiuoti.

Automobilis turėjo du kartus važiuoti į 
miestą: iš ryto ir po pietų. Ryte vairuotojas 
mielai sutiko priimti ir Aldoną, be to, paža
dėjo ją parvežti, kai grįš po pietų.

Santo Buono Saulutį rado nubudusį ir 
skaudžiai verkiantį. Apie akeles juodų lan
kų nesimatė, jis šiek tiek judino rankytes. 
Buvo gyvas!

Palatoj budėjo ta pati vienuolė kaip ir 
vakar. Ji tvarkė kitą ligoniuką pačiame 
kambario gale. Pakėlusi galvą, nusišypsojo 
įeinančiai Aldonai ir paragino paimti sū
nelį ant rankų. Bet ir nešiojamas Saulutis 
nenurimo. Po valandėlės priėjusi vienuolė 
paaiškino, kad dabar, ačiū Dievui, mažytis 
jaučiasi ištroškęs ir alkanas, todėl ir verkia. 
Vaikutis grįžo į gyvenimą, dabar tik reikėjo 
ji gydyti, prižiūrėti, ypač stengtis, kad vėl 
pradėtų normaliai valgyti. Gerai, kad mo
tina su juo bus per dieną, nes viena vienuo
lė nesuspėtų visų ligonių prižiūrėti. Dabar 
vaikučiui reikėjo kas kelios minutės duoti 
mažą šaukštelį vandens. Saulutis godžiai 
gėrė, norėjo daugiau ir nenustojo verkęs.

Atėjo profesorius su palyda. Visi pa
lankiai šypsojosi, maloniai kalbino, džiau
gėsi. Krizė praėjo, vaikutis judėjo, verkė, 
norėjo gerti - tai vis geri ženklai. Dabar tik 
reikėjo jį rūpestingai prižiūrėti.

Pavakary mašina vėl neužsuko pasiim
ti Aldonos. Pasikartojo visi vakarykščiai 
sunkumai. Vytautas paskambino pranešti, 
kad popietinės mašinos nebus. Jis gavęs
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dus eurų, tačiau to neužteko, jie turėjo 
daugiau nei 1 milijardą eurų nuostolio. Jie 
prašys Tarptautinio Olimpinio Komiteto 
dalį nuostolio padengti.

Pelningiausios olimpinės žaidynės bu
vo 1984 metais vykusios Los Angeles. Šias 
žaidynes beveik vienas surengė labai ga
bus biznierius Peter Ueberroth. Planuo-
damas olimpiadą, jis stengėsi’kuo mažiau 
statyti naujų sportinių įrengimų ir daugiau 
išnaudoti jau turimus. Jis sugebėjo nema
žai pritraukti privačių biznierių su jų lė
šomis, beveik visai nesinaudodamas 
valstybės ir miesto pinigais. Pagrindinės jo 
lėšos buvo gautos sugebant parduoti 
televizijos transliacijas ABC kompanijai 
už tuo metu milžinišką 225 milijonų do
lerių sumą, kas sudarė beveik pusę žai
dynių biudžeto. Televizijos transliacijos 
tada sutraukė rekordinę 180 milijonų 
amerikiečių žiūrovų minią.

Sckdami Los Angeles olimpiados pel
ningu pavyzdžiu, vėliau vykusiose Seulo 
olimpinėse žaidynėse buvo pastatyta tik 13 
iš 112 reikiamų sporto vienetų, kur vyko 
varžybos. Tik Atlantoje buvo pastatytas 250 
milijonų dolerių kainavęs 85 000 vietų 
stadionas, kuris po žaidynių atiteko mili
jonieriaus Ted Turner “Braves” beisbolo 
komandai.

Olimpinių žaidynių organizatoriai ren
kasi vieną iš trijų pagrindinių finansinių 
rėmėjų.Tai-valstybinėslėšos, rėmėjų lėšos 
ir valstybinė-privati parama. Kaip sakė 
vienas iš Sydnėjaus finansinių vadovų John 
Moor-jei ne privačių kompanijų parama, 
tai Sydnėjaus olimpiada gal ir visai nebūtų 
įvykusi.

Nesvarbu, ar olimpiados rengimas 
duoda pelno ar nuostolio, kiekvienam jas 

leidimą naudotis jai miesto transportu, bet 
jį galės paduoti tik jai grįžus. Šią naktį ji 
turi likti Santo Buono. Linukas jautėsi 
truputį geriau, nors pavakaryje temperatū
ra vėl smarkiai pakilo.

Aldona vėl prašė vienuolės leidimo pa
silikti per naktį, ir ši atsakė, kad tai, deja, 
neįmanoma. Prancūziškai kalbanti gydy
toja vėl skambino daktarui Hudičiui. Šį 
kartą jis griežtai atsisakė atsiųsti mašiną.

Gydytoja pati kreipėsi į vienuolyno 
viršininkę ir šiaip taip įtikino, kad reikia 
leisti motinai pasilikti ir per naktį. Palatos 
seselė atnešė sudedamąją lovą, bet Aldo
na ant jos net neišsitiesė, nes Saulutis visą 
naktį nenustojo verkęs, ir kas kelios minu
tės reikėjo jam duoti gurkšnelį vandens.

Naktį ypač matėsi ligoninės skurdas. 
Vienui viena samdinė slaugė prižiūrėjo vi
są skyrių - tris dešimtis vaikų. Ji ėjo per 
palatas, vienur sustodama verkiančiam 
vaikui paduoti buteliuką, kitą pervystydavo 
ar kitaip nuramindavo. Paryčiu atsinešė 
kibirą vandens ir atsiklaupusi ėmė plauti 
palatos grindis. Prašvitus, ligoniams bun
dant ir prašant pusryčių, slaugei į pagalbą 
atėjo skurdi, kaip ir ji pati, grupė vyresnių 
vaikų. Dar naktiniais drabužiais, užsimie
goję, nesiprausę irnesišukavęjie pervystė 
ir maitino kūdikius, vienus pamyluodami, 
kitus pabardami, nors jiems patiems aiš
kiai reikėjo globos. Atlikę savo darbą, vėl 
be žodžių vaikai išėjo iš palatos. Netrukus 
atėjo viena iš vakarykščių vienuolių, lydi
ma kitos uniformuotos ne vienuolės sese
lės. Naktinė tarnaitė dingo.

Aldonai buvo sunku ryte palikti Saulu
tį, bet pakeliui iš kitos ligoninės užsuko 
stovyklos automobilis, ir reikėjo grįžti. 
Rūpėjo irvyresnysis sūnelis.

Nuotraukoje - Antanas Laukaitis (dešinėje) su Klaipėdos meru Rimantu Taraškevi
čium (centre) ir žemaitukėmis gražuolėmis Atėnuose.

rengiančiam miestui jos yra labai nau
dingos. Prieš olimpiadas, jų metu ir dar il
gai po jų juntamas ne tik tame mieste, bet 
ir visoje šalyje didelis vidinis pakilimas, 
žmonių tarpusavio draugiškumas, susi
vienijimas. Taip pat miestai ir valstybė 
tarptautinėje plotmėje susikuria daug di
desnį ir gražesnį propagandinį savo šalies 
vaizdą.

Pavyzdžiui, Pietų Korėjoje ekonomi
nis augimas po olimpiados padidėjo net 
13%, Kalifornija po to sulaukė daugiau 
net 1.5 milijardo dolerių įplaukų, Atlan
ta tapo vienu iš žymiausiu Amerikos 
miestų, Los Angeles sutvarkė savo purvinus 
ir nesaugius priemiesčius, o australai, 
norėdami surengti žaidynes Sydnėjuje,

Dvi savaitės prabėgo baiminantis ir 
tikint, kad vaikai pasveiks. Aldona jautėsi 
plėšoma j dvi dalis. Kasdieną keliavo į 
Santo Buono, palikusi vyresniuosius Vy
tauto globai: Linuką - ligononėj, o Dainelę 
- bloko bendrabutyje. Pats Vytautas tebe
gyveno vyrų bloke.

Dainai dar nebuvo suėję šešeri. Ji mėgo 
išeiti viena, klajoti po stovyklą, laipioti. 
Pamiršdavo pietus. Linukas nerimavo ir 
išsigąsdavo, jei vienas iš tėvų sutartu laiku 
nepasirodydavo prie jo lango. Vytautui 
reikėjo vėl iš naujo sutvarkyti formalumus. 
Nepatekę į laivą, Vargalai dabar turėjo laukti 
kito.

Aldona beveik visas dienas praleido 
prie Saulučio Santo Buono ligoninėj. Vy
tautas jai gavo leidimą bet kuriuo metu 
išeiti iš stovyklos ir į ją grįžti. Pasirodė, kad 
šį leidimą gauti nebuvo taip sunku, kaip iš 
pradžių manė. Kai Vytautas trečią kartą 
kreipėsi į stovyklos administraciją, jam 
paaiškino, kad rūpinasi socialinės globos 
darbuotoja, irnurodė, kur jos ieškoti. Vy
tautas lengvai ją surado, o ši tuoj parašė 
leidimą, lengvai būtų išvengę pirmų dienų 
įtampos ir nemalonumų.

Aldona dabar važinėjo autobusais ar 
tramvajumi ir nė karto niekas nepsiteira- 
vo jos paso ar kitokių asmens dokumentų. 
Tik prie įėjimo į stovyklą stovintys polici
ninkai kas kartą reikalaudavo leidimo ir jį 
rūpestingai perskaitydavo.

Saulutis pamažu sveiko, bet miegojo 
mažai, o atsibudęs vis verkė. Kelis kartus 
per dieną jam leisdavo po oda vaistų. 
Nemokėdama kalbos, Aldona negalėjo 
išklausti budinčios vienuolės ar slaugės, 
kam priklauso ši ligoninė, bet jai aiškėjo, 
kad tai yra našlaičių priglauda. Ligonių 
niekas nelankė. Per dvi savaites nė naujų 
neatsirado, nė esančių niekas neatsiėmė. 
Matyt, jie čia taip ir gyveno. Visų ligonė- 
lių kūnai, t>ūY9 suvytę, susitraukę, veidai

neskaičiavo išlaidų ir apmokėjo visų atle
tų atvykimo į Australiją išlaidas. Jie norė
jo pasauliui parodyti, kad yra regioninis 
Azijos ir Okeanijos finansinis centras. 
Sydnėjuje buvo pastatytas olimpinis cen
tras 760 hektarų pelkėtos žemės plote, 
įgyvendintas pavyzdinis urbanistinis 
projektas. ’’ ' ' <■'•'■‘A .rit

Graikijos valdžia sako, kad olimpiada 
yra gera reklama šaliai, padaugės turistų ir 
pagerės biznio įvaizdis. Panašiai mano ir 
Kinijos vadovai. Jie jau dabar pradėjo 
rengtis Beidžingo olimpiadai, kurią tikisi 
surengti labai gerai. Olimpiados visuom'et 
buvo ir bus daugiau politinis, o ne eko
nominis krašto laimėjimas.

Nukelta į 7 psl.

. .,į.
baisūs. Nė vienas jų nekalbėjo. Prie dau
gumos lovelių buvo prisegta kortelė su ta 
pačia diagnoze - atrofija. Jų antklodėlės 
buvo apdriskusios, marškinėliai sulopyti.

Pamažu Saulučiui reikėjo duoti gerti 
rečiau ir daugiau. Vaikelis ėmė daugiau 
miegoti ir mažiau verkti. Vieną dieną jis 
pasižiūrėjo į motiną tokiomis plačiomis 
akimis kaip prieš ligą ir nusišypsojo. Ji apsi
verkė iš džiaugsmo. Mažytis dar nebuvo 
pasveikęs, dar reikėjo jį gydyti, bet kasdien 
po truputį gerėjo. Aldona stėngėsijkaš- 
dien įligoninę atvykti kuo anksčiau ir'išei
ti kuo vėliau. Bet jos reikėjo ir stovykloje. 
Nors kaip vėlai grįždavo, prieš pareidama 
į bendrabutį pas Dainelę, ji skubėdavo į 
stovyklos ligoninę. Per langą pamatydavo 
Linuką. Jei jis nemiegodavo, pamodavo jai. 
Pirmomis dienomis karščiui sumažėjus, 
berniukas jautėsi pavargęs, nerimo, tylomis 
verkdavo.

Vėliau, sustiprėjęs, neužmigdavo tol, 
kol nesulaukdavo mamos. Kartais, kai 
gydytojai būdavo išėję vakari'ėniauii; bu
dinti sesuo ją įleisdavo į vidų. Tada ji tfuim 
pai pasėdėdavo prie sūnelio, o jis stipriai 
laikydavo jos ranką ir vis prašydavo, kad 
ilgiau pabūtų.

Kai jau Linukui leido keltis ir vaikš
čioti po kambarį, motinos jis laukdavo 
sėdėdamas ant palangės. Kada ji beateitų, 
anksti ar vėlai, visada jį ten rasdavo - 
baltaplaukė galvelė švietė iš tolo.

Dar vienam laivui išplaukus, Aldona su 
vaikais bendrabutyje liko viena tarp tuščių 
dviaukščių gultų. Dabar seniūnė jau ne
trukdė Vytautui ateiti bet kuriuo metu. Po 
kurio laiko Aldoną perkėlė į mažesnę sa
lę, kur rado kitą nuo laivo pasilikusią 
moterį - estę su mažu vaikeliu.

Linuką ir Saulutį iš ligoninių pasiėmė 
beveik vienu metu. Linukas pasveiko, nors 
ligos priežasties jam taip ir nenustatė.

Tęsinys kitame MP Nr.
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kas - kur...
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Šuo - geriausias vyrų draugas
Kuo vėliau grįžti namo, tuo labiau šuo 

tavimi džiaugiasi.
Šuo visuomet tau atleis, jei pažaist su 

kitu šunimi.
Šuns tėvai niekuomet neateis pas tave į 

svečius.
Šunims patinka šniukštinėti po kiemą, 

o ne po tavo kišenes.
Kai šuo pasensta jį galima užmigdyti.
Kai namo tu grįžti vėlai ar girtas, šuo 

niekuomet nepyks.
Tavo šuo tik labai retais atvejais gali 

pabėgti pas kitą šunį.
Jei šuo užuos nuo tavęs sklindantį kito 

šuns kvapą, jis nesupyks, o tik susidomės.
Jei šuo pabėgs nuo tavęs, jis nepasiims 

pusės tavo turto.

Ką šuo bepamatytų, jis kalbėti negali.
Šuo niekuomet nežadins tavęs vidur

naktį ir nepaklaus ar po jo mirties tu įsigy
si kitą šunį.

Ar žinai?
“World Food Moscow 2004” tarp 

parodoje dalyvavusių geriausių varžovų 
aukso medaliu buvo apdovanotas Kauno 
“Stumbras”, “Degtinė, likeriai ir gėrimai” 
kategorijoje, už naują savo gėrimą 
“Auksinė”, o “Ragučio” alus “HomLight” 
buvo išrinktas geriausiu metų alumi. 
Stockholme, Švedijoje, vykusiame alaus 
festivalyje, Lietuvos “Švyturys Extra” 
laimėjo aukso medalį. Taigi, Lietuvos alus 
yra dabar geriausias pasaulyje.

Pasaulyje yra daugiau nei 3000 skirtin
gų naminių kačių rūšių, iš jų tik 8% veis
linių - kilmingų. Amerikoje yra gerokai 
daugiau kačių nei šunų. Žmonės kačių 
maistui kasmet išleidžia daugiau pinigų 
nei kūdikių maistui. □

Pranešimas LB Spaudos S-gos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai 

yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos turi pasiekti 
Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominacijos pateikiamos raštu, su bent dvie
jų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

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

yįf^jnųnįnįnlęas .Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas Laukai
tis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.
..^PagalSiąjųngos įstatus, du dabartinės Valdybos nariai - Vytautas Doniela ir Vytenis 
Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra vėl sutikę kandidatuoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

‘■Melbourne Cup” Liet. Sodyboje Engadine
Girdėti, kad Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija smarkiai ruošiasi 

arklių lenktynių Melbourne karnavalui, kuris įvyks antradienį, lapkričio 2 dieną, 1 vai. 
Lietuvių Sodyboje Engadine.

Daugiau informacijos-kitame “Mūsų Pastogės” numeryje.

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos 

Lietuvių Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 9.00- 
12.00 vai. ryte, Melbourno Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North 
Melbourne. Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai 
bei kiti lietuvišku švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo 
dalyvavimą ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų 
norinčių pakalbėti kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime suda
ryti atitinkamą programą.

Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094.
Tel: (03) 9431 4852 Jievos tel: (03) 9850 6412.

Jieva Arienė

Paremta Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga

“Mūsų Pastogėje" nr. 38 (2004.10.01) p. Isolda vaizdingai aprašė, kaip Lietuvių 
Sodyboje Engadine buvo švenčiamas p. Vidos Kabailienės “tortadienis”.

Vida Kabailienė paskambino į “M.P.” redakciją ir prašė jos vardu nuoširdžiai padėkoti 
visiems Lietuvių Sodybos gyventojams, rugsėjo 30 dieną dalyvavusiems jos gimimo dienos 
subuvime ir aukojusiems Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai. “Ačiū labai už Jūsų 
aukas Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, kurias surinko sodybietis Vytautas Vait
kus, o į Lietuvą LPKTS Valdybai persiuntė Antanas Kramilius. ”

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai aukojo:
$30 - A. ir L. Kramiliai; po $20 - K. ir V. Jurskiai, A. Vingienė, A. ir M. Reisgiai, A. 

ir V Liūgos; po $10 - A. Kabaila, V. Laukaitienė, V Stanevičienė, I. Poželaitė-Davis AM, 
B. ir V. Vaitkai, A. Montvidienė, O. Dobbs, G. Kelly, D. Fraser, C. Protienė, R. Blansjaar, 
E. Jonaitienė, D. Jench. (Viso $250)

Rugsėjo 30 d. “Tremtinyje” nr. 40 buvo išspausdinta padėka aukotojams:
“Mieli tautiečiai, gyvenantys Australijoje, nuoširdžiai dėkojame už jautrumą ir su

pratimą, už Jūsų paramą. LPKTS Valdyba. ”

ATITAISYMAS
“M.P.” nr. 39 (2004.10.08) psl. 6 po nuotrauka .užrašas turėjo būti: “Iš dešinės: Stasys 

Dargis, Jonas Ilčiukas, Rimas Gasiūnas (visi jau mirę) ir Antanas Laukaitis.”

Australijos lietuvių sporto išvykos 2005
Ateinančiais metais Australijos klubų sportininkai turės galimybę dalyvauti keliose 

tarptautinėse sporto žaidynėse.
VII Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks Lietuvoje 2005 m. birželio 30 - 

liepos 3 dienomis, ir jau dabar gan daug Australijos sportininkų žada jose dalyvauti. Gal 
sudarysime 3 ar 4 krepšinio komandas (jaunių, vyrų, moterų). Kaip ir anksčiau, žaidynėse 
bus maždaug 20 sporto šakų, kuriose ir kiti Australijos sportininkai galės dalyvauti. ALFAS 
tikisi, kad sportininkų apgyvendinimas bus parūpintas.

Prieš vykstant į žaidynes Lietuvoje, pradedant maždaug birželio 18 d., ALFAS 
organizuoja trumpą kelionę per Šiaurės Ameriką aplankyti lietuvių bendruomenes 
Toronto, Cleveland ir Chicago ir gal sužaisti draugiškas krepšinio rungtynes.

Liepos 22 - 31 d. vyks Pasaulio Veteranų Žaidynęs/E^mopton, Kanadoje. 
Australijos Lietuvių veteranų (virš 50 metų amžiaus) krepšinio komanda, kuri iškovojo 
aukso medalį Melbourne 2001 metais, ruošiasi šiai kelionei ir tikisi vėl stipriai ginti savo 
laimėtą titulą. Jau dabar komandą su rėmėjais'sudšro 20 žmonių. Po žaidynių dauguma 
veteranų sportininkų žada padaryti ekskursiją per vakarų Kanadą.

Dėl šių išvykų tarsimės per 54-tą Sporto Šventę Melbourne gruodžio mėnesį, bet 
sportininkai, kurie nori dalyvauti, gali ir dabar pranešti ALFAS per savo klubų valdybas.

Norint gauti išsamesnę informaciją, prašome susisiekti su sekančiais ALFAS nariais 
arba atsiųsti klausimus e-mail: alfas_australia@hotmail.com

Rimas Mickus, mob. tel.: 0409 804 435, tel.: (03) 9458 1840.
Arūnas Skimbirauskas, mob. tel.: 0414 559 220, tel.: (031 9439 3043.

ALFAS Valdyba

Australian / Lithuanian International 
Sports Events 2005

Next year there will be a number of opportunities for members of clubs in Australia to 
travel overseas and compete in a number of international sporting events.

The 7th World Lithuanian Games will be held in Lithuania between 30th June 
and 3rd July 2005. Even at this early stage there has been,a large number of people 
expressing a very keen interest to participate. It seems possible that Australia might have 
3 or 4 basketball teams made up of juniors, men and women. As in previous games, there 
will be at least 20 other sports for people to participate in. ALFAS anticipates that 
accommodation will be provided by the organizers during the games.

Prior to Lithuania, commencing about 18th June 2005, ALFAS is hoping to organize 
a short tour through North America taking in Toronto, Cleveland and Chicago. It will be 
an opportunity to meet the Lithuanian community in these cities and perhaps play a 
number of friendly matches.

Between July 22nd and 31st, 2005 the World Masters Games arc .being held in 
Edmonton, Canada. The Australian / Lithuanian men’s 50+ team which won the gold 
medal in Melbourne in 2001 is entering the team again and going to Edmonton to defend 
their title. So far, the team with its supporters has a group of 20 people going. A number 
of these will be going to North America, Lithuania and then making their way across to 
Edmonton for the World Masters Games. A tour of Western Canada is being arranged 
after this event winds up.

M uch of this will be discussed during the Sporto Šventė in Melbourne this year. However, 
anyone keen to attend any of the above events please let ALFAS know via your club.

For futher information please contact the following ALFAS committee members or 
send an e-mail with your questions to alfas_australia@hotmail.com

Rimas Mickus, mob. ph.: 0409 804 435, home ph.: (03) 9458 1840.
Arūnas Skimbirauskas, mob. ph.: 0414 559 220, home ph.: (03) 9439 3043.

ALFAS
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Š.m. spalio 31 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose Bankstowne ruošiamas

r ilgamečio “Mūsų Pastogės” redaktoriaus, žurnalisto ir poeto

Vinco Kazoko
20-ųjų mirties metinių 

paminėjimas
Apybraižas skaitys dr. Vytautas Doniela ir poetas Juozas 

Almis Jūragis.
Meninę dalį išpildys choras “Daina”, solistė Gražina 

Hurba, pianistas dr. Ramutis Zakarevičius, dcklamuotojai:
dr. Liuda Apinytė-Popenhagen, Gintaras Janulevičius, 
Vytautas Juška, Ona Maksvytienė, Jadvyga Viliūnienė ir 
raudotojos: Ida Barilienė, Elvyra Belkienė, Lilė Gaidžionienė 
ir Martina Reisgienė. Garsą ir šviesas tvarko Kęstutis Ankus.

Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti.
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

Metinis susirinkimas
įvyks spalio 24 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Namuose Bankstowne.
Bus renkama nauja Valdyba. Kviečiame visas Draugijos nares kuo skaitlingiau 

dalyvauti. Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės.
Po susirinkimo vaišinsimės kavute ir pyragais bei pabendrausime.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba

SYDNEY LITHUANIAN FOLK DANCE GROUP 
(Reg Charity cc CFN 1295) “SUKURYS” 

Notice of Annual General Meeting
Notice is hereby given that the AGM of Sukurys will take place at the Lithuanian 

Club Bankstown on Sunday 28"' November at 4.30 pm (half an hour before the Juniors’ 
rehearsal)

AGENDA:
1. Chairman’s Report
2. Presentation of Accounts
3. Election of Officers and Committee (President, Treasurer, Secretary and 
Committee member/s)
4. Discussion of the amount (if any) of financial support to be offered to 
each dancer performing in Melbourne under the Sukurys banner at year’s 
end and the arrangements for paying this amount.
5. Any other business.

President’s notes:
1. A majority of the executive believes that the parents of the younger dancers 

should have the main say in the future of the Group. Accordingly the President and 
Secretary will not be seeking re-election.

2. Continued membership of the Group requires payment of a two dollar 
membership fee by the beginning of the AGM. All parents are encouraged to become 
financial, voting members.

Laurie Cox, Honorary Secretary.

wB. When's the last time you went to 
www.AUS.org ?

gljg The young'uns have been busy! ALJS

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

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

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

■ . ■.••L:. -C.-I K.fpjCCllo?
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVIECia visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir —
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekal us, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

• - S

atar-l LR Seimo rinkimai Melbourne
J&gPISL Šių metų spalio 24 d. vyks pakartotiniai LR Seimo vienmandatės 

iH-RJ apygardos rinkimai. LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Viktoruos ir 
\ 'J Tasmanijos valstijas, galės balsuoti spalio 24 d., nuo 12 iki 15 vai.
v----—' Lietuvių Namuose Melbourne. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti

balsuoti į Lietuvių Namus, šią dieną galės balsuoti paštu. Norinčius 
balsuoti paštu, prašau pranešti iš anksto. J rinkimus kiekvienas pilietis turės atsinešti savo 
galiojantį LR pasą. Pagal Lietuvos įstatymus, balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti 
yra kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija. Andrius Žilinskas

Garbės generalinis konsulas

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

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

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

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

jazminu Gini/tas
Parodoje “New Wave” kartu su kitais dailininkais.

Paroda veikia Port Jackson Press Print Room, 59- 
61 Smith Street, Fitzroy, Melbourne.

Paroda veiks nuo spalio 7 iki lapkričio 6 dienos.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania....'.................................. ..........................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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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