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“Danos Vyrai” ruošiasi Australijos Lietuvių Dienoms

Po sėkmingai šių metų balandžio mėnesį praėjusio koncerto, kuriame pirmų kartą pasirodė ir Melbourne vyresnės skautės, 
“Danos Vyrai1’ intensyviai lanko repeticijas ir ruošiasi metų gale Melbourne įvyksiančiai Dainų Šventei. Belaukdami koncerto 
galite įsigyti choro “Danos Vyrai” koncerto CD. Jame dar išgirsite solistes - Ritą Mačiulaitienę ir Birutę Kymantienę, pianinu 
grojantį Rolandą Imbrasą bei Meibourno vyresnių skaučių chorą. SD įsigyti galite Melbourne Lietuvių Namuose (bare) arba pas 
dirigentę Daną Levickienę tel.: 9840 0070. Nuotraukoje - koncertuoja “Danos Vyrai”.

Rinkėjai gan pasyvus
(DELFI). Likus valandai iki rinkimų 

apylinkių uždarymo spalio 24 d. antraja
me Seimo rinkimų rate, preliminariais 
duomenimis, dalyvavo per 31.20% rinkė
jų. Dar 8.06% rinkėjų balsavo paštu. Tai- 
gi, išviso antrajame turėjau balsavo 39.26% 
rinkėjų. Apskritai, per antrąjį ratą piliečiai 
buvo gan pasyvūs.

Spalio 10 dieną per pirmąjį Seimo 
rinkimų turą rinkėjai buvo aktyvesni - iki 
19val. balsavo per 44% rinkėjų.

Pe r šių metų birželio 13 dieną vyku
sius pirmalaikius Prezidento ir Europos 
Parlamento rinkimus iki 19 valandos buvo 
balsavę apie 39.5% rinkėjų.

Per 2002 metais gruodžio 22 dieną 
vykusį pirmąjį Prezidento rinkimų ratą ir 
savivaldybių tarybų rinkimus balsavime 
iki 19 vai. dalyvavo 53.92% rinkėjų.

Per 1997 metais vykusius Lietuvos Pre
zidento rinkimus iki 19 valandos pareikšti 
savo valią buvo atėję 65.76% rinkėjų.

Šiemet Lietuvoje veikė 1838 balsavimo 
apylinkės. Darbas baigėsi 20 vai.

Algimantas ■ - —_ - ■ - ■
Kabaiia Lietuvos įvykių apžvalga

Išlaidos 
“pagerintam” 

balsavimui 
(ELTA). Spalio 

19 d. prasidėjo balsa
vimas paštu. Z. Vai- 
gausko, VRK pirmi
ninko, teigimu, VRK 
prašė gcn. policijos 
komisaro imtis griež
tų priemonių, kad 

rinkimų tvarkos pažeidėjai būtų patraukti 
atsakomybėn. “Nepriimtinayratai, kai rin
kėjų bakus yra bandoma pirkti. Baisų pirkėjai 
turėtų būti išaiškinti ir patraukti baudžia
mojon atsakomybėn ”, - sakė jis. VRK pirmi
ninko teigimu, antrojo rinkimų rato suren
gimas valstybei kainuos apie 5 mln. litų. 
Prisiekė Karo akademijos kariūnai 

(ELTA). Spalio 16 d. per iškilmingą 
ceremoniją prisiekė beveik pusšimtis 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo 
akademijos (LKA) pirmakursių. Rikiuotės 
aikštėje priesaiką davė 49 pirmo kurso 
kariūnai, tarp jų - keturios merginos.

Kaip teigiama LKA pranešime, prie
saikos dienos tradicijos tęsiamos nuo 1919 
m. gegužės 11-osios, kai kariai savanoriai 
Kaune, Rotušės aikštėje, iškilmingai pri
siekė ginti Lietuvos nepriklausomybę.

LKA šiuo metu neapsiriboja vien tik 
busimųjų Lietuvos kariuomenės karininkų 
rengimu. 2003 m. akademijoje pradėti 
rengti tarptautiniai kursai Pietų Kaukazo, 
Vidurinės Azijos, Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos ir kitų užsienio šalių kari
ninkams. Akademijoje nuolat vyksta tarp
tautiniai kapitonų, anglų kalbos, krizių val
dymo, saugumo studijų, oro pajėgų kapito
nų kursai.
Vilniuje - tarptautinė konferencija 

(ELTA). Spalio 19 d. Vilniuje prasidėjo 
tarptautinė konferencija ir forumas “In

formacinė. visuomenė 2004”, kurioje 
įvairias Lietuvos žinių ekonomikos, infor
macinės visuomenės plėtros temas nagri
nės ir elektroninės valdžios projektus ap
žvelgs Lietuvos ir užsienio pranešėjai.

Parama Lietuvos 
Nepriklausomybės gynėjams 
(ELTA). Seimas siūlo nustatyti, kad 

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
gynėjai, nukentėję nuo 1991 metų sausio 
11-13 dienomis ir po to vykdytos SSRS 
agresijos, tapę invalidais, turi teisę gauti 
valstybinę LR Nepriklausomybės gynėjo 
pensiją. Pagal Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistruotą įstatymo projektą, asmenų, 
žuvusių dėl 1991 m. sausio 11-13 dieno
mis vykdytos SSRS agresijos ir po to 
buvusių įvykių, vaikai, sutuoktiniai ir tėvai 
turi teisę gauti valstybinę LR Nepriklauso
mybės gynėjo našlių ir našlaičių pensiją.

Tikimasi, kad, įgyvendinus teikiamo 
projekto nuostatas, žuvusiems bei sužalo
tiems Nepriklausomybės gynėjams, taip pat 
jų šeimų nariams būtų išreikšti valstybės 
pagarba bei parama. Manoma, kad įstaty
mo įgyvendinimui papildomai reikės 
1,345,512 litų per metus.

Kaip pažymi projekto iniciatoriai, šiuo 
metu Nepriklausomybės gynėjai, tapę 
invalidais, bei žuvusių gynėjų šeimos nariai 
gauna valstybines nukentėjusių asmenų 
pensijas, kurios jau 6 metai nėra didinamos, 
nes nuo 1998 metų nėra didinama valsty
binių pensijų bazė. Ji šiuo metu yra 138 
litai. Nepriklausomybės gynėjų ir kitų 
nukentėjusių nuo 1991 metų sausio 11-13 
dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos 
asmenų teisinio statuso pripažinimo 
pakeitimo įstatymo projektą Seimui siūlo 
priimti Socialdemokratinės koalicijos, 
Naujosios Sąjungos, Liberalų ir centro, 
Liberaldemokratų, Valstiečių ir Naujosios

Nukelta į 2 psl.

Rinkimų
Po sekmadienį, spalio 24 d., įvykusio 

Seimo rinkimų antrojo rato, partijos Sei
me turės tiek vietų:

Uspaskich’o Darbo partija - 39 (pir
mame rate - 23, antrame -16);

Brazausko ir Paulausko koalicija “Už 
darbą Lietuvai”-31 (pirmame rate -19, 
antrame -12);

Tėvynės sąjunga - 25 (pirmame rate - 
11, antrame - 14);

Pakso koalicija “Už tvarką ir teisingu
mą” - 11 (pirmame rate - 9, antrame - 2),

Zuoko Liberalų ir centro sąjunga -18 
(pirmame rate - 7, antrame -11);

Prunskienės Valstiečių ir Naujosios 
demokratuos partijų sąjunga -10 (pirma
me rate-5, antrame-5).

5 mandatus iškovojo save išsikėlę kan
didatai, 2 mandatus - Lietuvos lenkų rin-

Jau formuojasi
(BNS). Aiškėjant Seimo rinkimų an

trojo rato rezultatams, valdančiosios So
cialdemokratų partija ir Naujoji sąjunga ir 
dešiniosios opozicinės Tėvynės ir Libera
lų ir centro sąjunga sekmadienio (spalio 24 
d.) vakarą pradėjo derybas dėl valdančio
sios koalicijos sudarymo.

Keturių partijų vadovai: socialdemo
kratų -Algirdas Brazauskas, socialliberalų

V.Uspaskich nusivylė
Sužinojus antrojo rato rezultatus, Dar

bo partijos atstovų nerimą po truputį kei
tė nusivylimas. Partijos pirmininkas V.Us
paskich žurnalistus tikino esą nesvarbu, 
kiek partija laimės mandatų, tačiau pri
pažino tikėjęsis palankesnių skaičių.

Paaiškėjo, kad Kauno rinkėjų sim
patijos Darbo partijai menkos - ten ne
laimėta nei vieno papildomo mandato. 
Planai ir lūkesčiai naujos kadencijos Sei
me turėti daugumą išblėso... ELTA

rezultatai
kimų akcijos (LLRA) atstovai.

Kadangi LR Seimą sudaro 141 narys, 
daugumos sudarymui reikia mažiausiai 71 
nario.

Šiuo metu Uspaskich’o partija turi tik 
39 vietas, tad ir susijungusi su Prunskie
nės grupuote, Darbo partija turėtų tik 49 
vietas, vadinasi, mažiau nei pusę.

Daugumą gali sudaryti Brazausko-Pau- 
lausko grupuotė (31vieta), sudarius koali
ciją su Tėvynės sąjunga (25 vietos) ir Zuo
ko liberalcentristais (18 vietų). Tokia koa
licija turėtų 74 vietas. Šitaip sudaryta koali
cija užsitikrina Seimo daugumą ir gali 
sudaryti Vyriausybę.

Sulaukus antrojo rinkimų rato rezulta
tų, partijų vadovai jau pradėjo pasitarimus 
ir derybas dėl valdančiosios koalicijos 
sudarymo. □

Seimo dauguma
- Artūras Paulauskas, konservatorių - 
Andrius Kubilius ir liberaleentristų - Ar
tūras Zuokas - buvo susitikę Vyriausybės 
pastate.

A.Zuoko teigimu, susitikimo metu apie 
valdžios postus dar nebuvo kalbėta. Taip 
pat bendradarbiauti formuojant daugumą 
vadovai nekviečia Viktoro Uspaskich’o 
populistinės Darbo partijos. □

LR piliečiai Sydnėjuje 
balsavo taip:

Už Ireną Degutienę (Tėvynės sąjunga) 
- 32;

Už Algirdą Gricių (Liberalų ir centro 
sąjunga)-12.

Naujamiesčio apygardoje Irena Degu
tienė surinko 52.83% rinkėjų balsų ir lai
mėjo prieš Algirdą Gricių, kuris surinko 
47.17% rinkėjų balsų. □
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Patašys Trumpai iš visur “Gazprom” - grėsmė saugumui
♦ Spalio 18 d. 
per susišaudymą 
su policija Indijos 
Tamil Nadu vals
tijoje žuvo pagar
sėjęs Indijos plėši
kų vadas Veera
ppan, pravardžiuo
jamas “džiunglių 
katinu”. Kartu su 
juo nukauti trys jo 

gaujos nariai. Per keliasdešimtį savo “veik
los” metų Veerappan išžudė tūkstančius 
dramblių, pagrobdavo dėl išpirkos politi
kus ir kino įžymybes, į mažus gabaliukus 
sukapodavo pagautus konkurentus ir spe
cializavosi miegančių policininkų žudymu.
♦ Užsienio politikų nuomone, iš visos 
Burmą diktatoriškai valdančios kariškių 
grupės sukalbamiausias buvo ministras 
pirmininkas-generolas Khin Nyunt, kartu 
ėjęs ir karinės žvalgybos viršininko parei
gas. Spalio 18 d. jis buvo savo kolegų ap
kaltintas korupcija, nubaustas namų areš
tu ir atleistas iš pareigų “sveikatos sumeti
mais”. Spalio 20 d. naujuoju ministru pir
mininku paskirtas generolas leitenantas 
Soe Win, pasižymėjęs pernai (gegužės 
mėnesįjorganizavimu kruvino užpuolimo 
ant opozicijos lyderės Suu Kyi šalininkų.
♦ Spalio 19 d. policija Minske suėmė vie
ną iš Gudijos opozicijos lyderių Anatolij 
Lebedko, dalyvavusį protesto demonstra
cijoje prieš Aleksandro Lukašcnko referen
dumo būdu pratęstą diktatorišką Gudijos 
valdymą. Arešto metu Anatolij Lebedko 
buvo smarkiai sumuštas ir atsidūrė ligoni
nėje.
♦ Spalio 19 d. Bagdade buvo pagrobta 
tarptautinės CARE šalpos organizacijos 
Australijos skyriaus vedėja Margaret 
Hassan, vadovavusi šiam skyriui Bagdade 
virš lOmetų, o Irake gyvenusi virš 30metų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
demokratijos partijų, Tėvynės sąjungos - 
konservatorių frakcijų seniūnai bei mišri 
Seimo narių grupė.

Referendumas Baltarusijoje
(ELTA). Rinkimai į Baltarusijos Parla

mentą bei Konstituciją keičiantis referen
dumas pasižymėjo daugybe balsavimo 
netikslumų, bloga biuletenių kokybe, ste
bėtojų funkcijų ribojimu bei opozicijos 
teisių pažeidimu. Taip mano Seimo nariai 
liberalcentristas Jonas Čekuolis bei refe
rendumą ir rinkimus Baltarusijoje stebėjęs 
konservatorius Egidijus Vareikis.

“Biuleteniai gaminami ant paprasto bal
to popieriaus be vandens ženklų. Juos lengva 
pagaminti, atspausdinti kompiuteriu", - sakė 
E. Vareikis. Stebėtojų teigimu, Baltarusi
jos spaudoje pasirodė nuotraukos, kuriose 
užfiksuoti atsakymu “Taip” pažymėti 
referendumo biuleteniai, kurie buvo įtei
kiami balsuoti atėjusiems piliečiams.

ELTA primena, jog, anot Baltarusijos 
centrinės rinkimų komisijos, Aleksandro 
Lukašenkos norą dar vieną kadenciją būti 
prezidentu palaikė 77.3% rinkėjų, o “Bal
tijos tyrimų” atliktos apklausos duomeni
mis, šis skaičius siekia vos 48.4%.

Lukašenkos pavyzdžiu?
(ELTA). “Lietuvos pašto” darbuotojai 

ir Šilutės-Pagėgių vienmandatės rinkimų 
apygardos komisijos atstovai tiria, ar paš
tininkai per pirmąjį Seimo rinkimų ratą 
neprisidėjo prie balsų pirkimo. Tačiau paš
tininkų kaltės kol kas nepavyko įrodyti.

Tyrimas pradėtas po to, kai Liberalų ir 
centro sąjungos bei Tėvynės sąjungos rin
kimų štabų vadovai Žilvinas Šilgalis ir 
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Margaret Hassan turi trigubą Airijos, 
D.Britanijos ir Irako pilietybę. Neišaiškin
ta, kuri sukilėlių grupuotė ją pagrobė, nors 
jai grasoma mirtimi, jei D.Britanija neišves 
savo karių iš Irako. Pagrindinės Irako su
kilėlių grupuotės pasmerkė šios labdaros 
darbuotojos pagrobimą.
♦ Spalio 20 d. Rusijoje prasidėjo 4 mili
jonų mokytojų ir medicinos darbuotojų 
streikas, protestuojant prieš šioms profesi
joms nustatytus ypač žemus atlyginimus. 
Didžiulės protesto demonstracijos įvyko 
Maskvoje, Petrapilyje, Voroneže ir kituose 
miestuose.
♦ Spalio 20 d. Kubos diktatorius parkri
to, palikdamas sceną po televizijoje trans
liuojamos prakalbos Santa Clara mieste. 
Jis susižeidė, susilaužydamas kairiosios 
kojos kelį ir dešiniąją ranką. .
♦ Spalio 23 d. stiprus žemės drebėjimas 
sukrėtė Japoniją, su epicentru netoli Niigate 
miesto. Žuvo virš 20 žmonių, sužeista arti 
200, o virš 60,000 žmonių neteko pastogės. 
Šiais metais Japonija ypač kenčia nuo 
gamtos nelaimių. Ji buvo vos pradėjusi at
sigauti nuo prieš kelias dienas ją nusiaubu
sio taifūno “Tokage”, sukėlusio potvynius 
ir žemės griūtis bei pareikalavusio arti 100 
žmonių gyvybių.
♦ Spalio 20 d. po apmokymo karinėje 
stovykloje arti Irano pasienio neginkluoti 
43 neuniformuoti Irako kariuomenės 
naujokai buvo autobusais vežami j savo 
įgulas. Jie pateko į sukilėlių pasalas. Sulai
kyti policininkais persirengusių sukilėlių, 
visi 43 kariai buvo nužudyti, o taip pat ir 5 
civiliai autobusų vairuotojai. Tą pačią die
ną kituose Irako vietovėse nuo sukilėlių 
puolimų žuvo dar 20 karių bei policininkų.
♦ Spalio 24 d. po 188 dienų erdvėje iš 
Tarptautinės Erdvės stoties grįžo amerikie
tis Michael Fincke ir rusas Gennady Pa
dalka, nusileisdami raketa Kazakstane.

Arūnas Kcserauskas per spaudos konferen
ciją pranešė apie galimus rinkimų tvarkos 
pažeidimus minėtoje apygardoje. Pasak jų, 
kai kurių partijų patikėtiniai važinėjo po 
Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės kai
mus, iš gyventojų supirkinėdami jų rinkėjų 
pažymėjimus bei dokumentų numerius. 
Vakarais, susitarę su paštininku, patikėti
niai esą balsuodavo vietoj šių rinkėjų.

Kas nusimins?
Politikos apžvalgininkai neslepia, kad 

pastaruoju metu pastebimas gerokas Lie
tuvos ir Rusijos santykių atšalimas. Tai gali 
sąlygoti ir V.Putino vizito atidėjimą. Užs. 
reikalų ministras Antanas Valionis pripa
žįsta, kad Lietuvos ir Rusijos santykiuose 
yra tam tikrų problemų. Viltims kitų metų 
pradžioje išvysti V.Putiną Lietuvoje nelem
ta išsipildyti. Atrodo, jis gali neatvykti iki 
pat 2005-ųjų pabaigos. Kremlius jau pa
skelbė V.Putino kelionių į užsienį šių metų 
pabaigoje ir kitų metų pradžioje prelimina
rų grafiką. Jame dominuoja Rytų valstybės.

Kas bus Premjeru?
Dabartinė valdančioji dauguma nesle

pia, kad dėl valdžios po Seimo rinkimų 
derasi tiek su V.Uspaskich’o valdoma Dar
bo partija, tieksu liberalcentristais ir kon
servatoriais. Pagrindinė sąlyga būsimiems 
partneriams - dabartiniam Vyriausybės 
vadovui Algirdui Brazauskui išsaugotas 
postas. Kaip teigiama, tam pritartų ir 
dešinieji, kurie mainais norėtų skirti savo 
žmogų Seimo pirmininku. “Jei bus sudaryta 
koalicija su Darbo partija, esu pasiryžęs su
spenduoti savo narystę socialdemokratų frak
cijoje", - pareiškė Algimantas Salamakinas. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.

(ELTA). Prieš savaitę įtakingo laikraš
čio “International Herald Tribune” pus
lapiuose buvo nagrinėjamos Rusijos ener
getinio viešpatavimo Rytų Europoje ir 
Baltijos valstybėse priežastys bei šių vals
tybių nesėkmingos alternatyvių energijos 
šaltinių paieškos.

Savo dujų monopolininkės bendrovės 
“Gazprom” padedama Maskva kontro
liuoja energijos tiekimą nuo Estijos iki 
Bulgarijos, nuo Baltijos iki Juodosios jūros, 
rašoma straipsnyje.

Įtaką iš Sovietų Sąjungos ir Varšuvos 
bloko pabėgusiose valstybėse Maskvai 
padėjo išlaikyti bendros įmonės, į kurias 
šis dujų pramonės milžinas investavo 2.6 
mlrd. dolerių. Dabar “Gazprom” tiekia 
apie 25% visų Vakarų Europoje suvarto
jamų gamtinių dujų, yra vienintelis tiekėjas 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje.

“Gazprom” monopolijos panaikinti 
iki šiol nepajėgia nei ES raginimai naujo
sioms narėms paįvairinti savo energe
tikos pramonę, nei teikiama parama. Vi
durio ir Rytų Europos šalims atsiriboti 
nuo “Gazprom” trukdo dvi priežastys: 
didelės energetinio sektoriaus moderni
zavimo išlaidos ir Rusijos pastangos do
minuoti šių valstybių rinkose.

Šiai analizei pritarė Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (TSPMI) docentai Vy
tautas Radžvilas ir Ramūnas Vilpišauskas.

“Pagrindinėproblema - “Gazprom"są
sajos su Rusijos vyriausybe ir šios šalies 
demokratiškumas, šiuo metu daug kam 
keliantis abejonių. Kol išliks tikimybė, kad

JAV antisemitizmą stebės griežčiau
Pagal naują JAV įstatymą, Lietuvoje, 

kaip ir kituose kraštuose, JAV organai 
sustiprintai stebės žmonių laikyseną ir 
elgesį žydų atžvilgiu. Spalio 16 d. JAV 
Prezidentas George W, Bush pasirašė ak
tą, kuris įpareigoja JAV Užsienio'Reikalų 
Ministeriją (State Department) kasmet 
paruošti oficialų Raportą, kuriuo bus 
vertinama įvairiuose kraštuose pastebima 
žydų kritika. Tokio raporto pareikalavo 
JAV Kongresas abiejų didžiųjų partijų 
sutarimu, argumentuojant, kad antisemi
tizmas pasaulyje plinta ir JAV turi su juo 
kovoti, nes žydai esą skriaudžiami ir įžei
dinėjami. Pasak įstatymo sponsorių, an
tisemitizmas stiprėja net tokiuose Vakarų 
kraštuose kaip Australija ir Kanada, jau 
neminint Prancūzijos, kur padėtis esanti 
gan bloga. Metinis JAV valdžios raportas, 
kuriame valstybės bus rikiuojamos pagal 
jose susidariusį antisemitizmo lygį, bus 
publikuojamas panašiai kaip ir JAV val
džios metinis raportas apie žmogaus tei
sių padėtį visame pasaulyje, kur valstybės 
yra vardijamos paeiliui pagal konstatuotą 
žmogaus teisių pažeidinėjimą.

Svarstymų metu, specialaus raporto 
projektui pasipriešino JAV Užsienio 
Reikalų Ministerija (State Department), 
teigdama, kad JAV valdžios išskirtinio 
dėmesio žydams kai kas “mus apkaltins

V Uspaskich norėjo Min. Pirmininko posto
(ELTA). Darbo partijos vadovas V.Us- 

paskich prieš antrąjį Seimo rinkimų ratą 
atvirai pareiškė, jog Darbo partija sieks 
Ministro Pirmininko posto.

“Aš esu partijos pirmininkas ir premjero 
postas tai yra ne tik kėdė, tai yra partijos at
sakomybė. Todėl mes, Darbo partija, nesikra- 
tysime to posto ir kovosime už tą postą, kad 
prisiimtume atsakomybę už savo pažadus ir 
sukurtą programą”, - televizijos laidoje sa
kė V. Uspaskich.

Iki šiol V. Uspaskich vengė aiškių at

Rusijos vyriausybė gali daryti tiesioginę įta
ką bendrovei “Gazprom”, o dėl infrastruk
tūros Baltijos šalys bus su šia bendrove su
sietos, tol išliks manipuliavimo energetinių 
išteklių tiekimu grėsmė, Rusijai siekiant po
litinių tikslų”, -pažymėjo R. Vilpišauskas.

Kad priklausomybė nuo Rusijos val
džios kontroliuojamo “Gazprom” kelia 
grėsmę Lietuvai, pripažino ir V. Radžvilas. 
Jo žodžiais, energetinio saugumo proble
ma neatsitiktinai šiuo metu aktyviai svar
stoma Europos Sąjungos (ES) šalyse, tarp 
jų - Lenkijoje. Lietuvos valdžia, anot V. 
Radžvilo, šiai problemai neskiria deramo 
dėmesio.

“Šiuo atžvilgiu Lietuva atrodo apgailė
tinai, o jos vadovybės pozicija - trumparegiš
ka. Kartais susidaro įspūdis, kad ši proble
ma mūsų šalyje iki šiol net aiškiai nesuvok
ta, nėra tinkamai įvertintas jos mastas bei 
svarba. Apskritai panašu, kad daugelis įta
kingų politikų netiki tuo, kad neišspręstas 
energetinės priklausomybės nuo Rytų klau
simas kelia pavojų nacionaliniam saugu
mui”, - sakė jis. Jo vertinimu, tai, kad nė 
viena Lietuvos vyriausybė nemėgino šios 
problemos spręsti iš esmės, rodo, “kokiu 
mastu suinteresuoti Rusijos sluoksniai vis dar 
gali daryti įtaką bet kuriai mūsų šalies 
politikos sričiai”.

Dabartiniai priklausomybės nuo “Gaz
prom” tiekiamų dujų padariniai Lietuvai 
turėtų išlikti ir artimiausioje ateityje, ma
no R. Vilpišauskas. “Rusija turės galimybę 
išnaudoti ekonominius ryšius politiniam 
spaudimui, o Baltijos šalims tai bus nuolati
nė tokio manipuliavimo grėsmė”, - sakė jis.

favoritizmu... ir tai sukels abejonių dėl mūsų 
informacijos  patikimumo”. Ministerija norė
jo, kad antisemitinių reiškinių stebėjimas 
vyktų “už uždarų durų”, nes Ministerijoje 
ir taip jau dirba “specialūs darbuotojai 
holokausto reikalams”. Be to, visuose kraš
tuose medžiagą apie žydams nepalankias 
nuotaikas tyliai renka ir diplomatinės 
tarnybos. Todėl, Ministerijos nuomone, 
“nėra reikalo sukurti instituciją, kuri šiuos 
reikalus tvarkytų viešai”. Tačiau Ministerijos 
nuomonę Kongresas atmetė, ir specialus 
Biuras JAV valdžios rėmuose bus įkurtas.

Tokią naują instituciją dabar įteisino 
JAV Prezidentas George W. Bush, 
pasirašydamas įstatymą, kuris vadinasi 
Global Antisemitism Review Act. Apie tai 
jis patsai minėjo rinkiminėje kalboje 
Floridoje, kur, kaip pabrėžė komentato
riai, jam rūpi užsitikrinti ten gyvenančių 
žydų paramą.

Nežiūrint JAV Užsienio Reikalų Mi
nisterijos prieštaravimo, antisemitizmą 
globaliniame lygyje stebintį biurą turės 
sukurti kaip tik ši Ministerija. Kaip ir 
kituose kraštuose, žydams nepalankios 
nuotaikos bus stebimos ir Lietuvoje. Pa
dėties joje įvertinimas, pagal savotišką 
“taškų principą”, bus publikuojamas 
metiniuose JAV Raportuose.

V.Dn.

sakymų ir po pirmojo rinkimų turo teigė, 
jog tai, kas sės į premjero kėdę, spręs ne jis, 
o būsimos koalicijos partneriai drauge.

Socialdemokratų vadovas Algirdas Bra
zauskas savo ruožtu ne kartą yra pareiš
kęs, jog viena esminių socialdemokratų 
keliamų sąlygų sudarant koalicijas būsiąs 
būtent premjero postas. Vėliau po susiti
kimo su Prezidentu Valdu Adamkum jis 
teigė, kad jei V. Uspaskich norės tapti prem
jeru, tokiu atveju Socialdemokratų koali
cija su Darbo partija negalima. □
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Bendruomenės baruose
Lietuviai studentai - Melbourne

Feeling at home, despite being a long way from home. Algis (left) and Gintare are enjoying 
their time in Australia.

Pagal studentų pasikeitimo sutartį, į Melbourną studijoms atvyko du studentai iš Lietu
vos. Apie juos rašo Victoria University — Media Release, kuriuo 
pasinaudodami perspausdiname šį reportažą. Red.

Kai kurie pakeitimai

Melbourne or Sydney? That was the 
question facing two Lithuanian business 
students as they contemplated doing a post
graduate course on the other side of the 
world.

Algis Akstinas and Gintarė Verbickai- 
tė, both 24, had their own taste of the 
Sydney-Melbourne rivalry when they had 
to decide between studying for an MBA at 
a Sydney University or at Victoria 
University, in Melbourne.

In the end it was the enthusiastri of ą 
Lithuanian member of VU’s International 
Branch that swayed the duo.

“The relationship we had established with 
Gražina Pranauskas was very important, ” - 
said Algis. “She was working very hard to 
encourage us here. ”

Algis and Gintarė arrived in Australia 
in mid-July and arc enjoying their time in 
Australia. They are living at the Student 
Village in Maribyrnong, working part- 
time in casual jobs, and adapting to the way 
classes are run.

“The pace of the lectures is much faster 
than what we are used to, ” - said Gintarė. 
“I’ve found that you really have to keep up 
with your reading and the homework. ”

Gintarė did a business degree at Vilnius 
Gediminas Technical University, which she 
described as “afanner polytechnic that is about 
60years old”. Algis studied business at Vilnius 
University, which this year celebrated its 
425th anniversary. He may well be the only 
student in the world to have studied at two

Apkaltinti pasų klastojimu
Kaip praneša “Sunday Herald”, šešta

dienį, gruodžio 23 dieną, Parramatta 
(Sydney) teisme jaunų lietuvių porai bu
vo pateikti kaltinimai, kad jie turėję pa
dirbtus asmens dokumentus.

Jolita Baškytė (32 metų amžiaus) buvo 
apkaltinta keturiais atvejais, kad žinoda
ma turėjusi falsifikuotą svetimos valsty
bės kelionės dokumentą ir, vėlgi keturiais 
atvejais, turėjusi suklastotą Australijos 
dokumentą.

Marijui Šapranauskui (28 metų am
žiaus), buvo pateikta po du panašios rū
šies kaltinimus.

Jie buvo apkaltinti po to, kai Muitinės 
tarnautojai užtiko Šapranauskui adresuo

universities with the initials VU.
Gintarė says she eventually hopes to 

work for a major organisation such as 
UNICEF while Algis has yet to decide 
whether to concentrate on marketing or 
human resources.

The couple have appreciated the warm 
welcome they have received from the 
Melbourne Lithuanian Community.

“We have met second and third generation 
Lithuanian Australians who came here in 
the 1940s and 1950s,”- said Gintarė, “and 
it’s been good to see how they have kept their 
national identity. ”

“They have even taught us to folk dance!”
- said Algis, who has also joined a basket
ball team of fellow countrymen.

“It’s amazing how easily we’ve fitted in, ”
- noted Gintarė.

The two students had a semi-formal 
meeting with members of the Melbourne 
Lithuanian Community in August. Here 
they were introduced to the Lithuanian 
Honorary Consul in Melbourne Andrew 
Žilinskas and the President of the 
Australian-Lithuanian Foundation Algis 
Šimkus. They also met Professor Ron 
Adams, Director of Victoria University’s 
Europe-Australia Institute.

The meeting included discussions about 
creating more links between VU, the local 
Lithuanian community and universities in 
Lithuania. VU currently has a student 
exchange agreement with Kaunas 
University of Technology. □ 

tą paketą, kuriame šeši Lietuvos Respubli
kos pasai buvo paslėpti minkšto žaislo 
viduje.

Australijos policijos teigimu, pasai bu
vę pavogti Lietuvoje. Dviejuose buvo įdėta 
Šapranausko nuotrauka, o keturiuose - 
Baškytės nuotrauka.

Abu kaltinamieji nebuvo paleisti už 
užstatą ir į bus pristatyti Centrinį Teismą 
pirmadienį, spalio 25 dieną.

“Sunday Telegraph” papildomai rašo, 
kad kaltinamieji esą turistai ir dirbę valy- 
tojais. Pagal šį laikraštį, Australijos poli
cijai atrodo, kad kaltinamieji esą smulkios 
žuvytės didesnėje organizuotų nusikalti
mų grupuotėje. MP inf.

į n.ns'insiwnsi $
* ©H *

Lietuvių Dienos 
artėja, ir staiga žiū
rim, kad ne viskas 
eina “kaip sviestu 
patepta”. Nemalonią 
staigmeną mums 

iškrėtė “Arts House”, kur turėjo vykti mū
sų dailės ir tautodailės parodos. Taip 
džiaugėmės, kad visai arti, čia pat už kam
po nuo Lietuvių Namų. Viskas buvo gražiai 
sutarta, o jie staiga sugalvojo, kad pato
giausias laikas daryti salių remontus yra 
Kalėdų - Naujų Metų tarpušventyje! Ką gi 
- neduoda tai neduoda, prieš vėją nepapūsi. 

Bet gerai, kad tas vėjas tik labai netoli 
mus nupūtė. Dailės parodai gavom gerą 
salę netoli Lietuvių Namų, pėsčiom gal 30 
minučių. Horti Hali yra 31 Victoria str. 
Melbourne. ( Melway žemėlapyje 2B, F- 
12 pavadinimas yra “Vic. Agricultural 
Hall”). Tenai gražiai sutilps dailės paroda, 
tačiau tautodaile teks pasigėrėti Lietuvių 
Namuose.

“Growing up in Siberia” by Jonas Šarka 
reviewed by Margaret Pocius

“Growing up in Siberia” is written by 
Jonas Šarka, an English teacher who was 
deported with his whole family to Siberia 
on June 14th, 1941.

There was no trial nor subsequent 
sentence, only that his father was the 
Secretary of the Municipal Council Board 
in Leipalingis. The family were simply 
deported to Siberia, first to the Altay region 
and afterwards to the sub-arctic region of 
Yakutia. •

The author returned to Lithuania in 
1958 having grown up in Siberia. His story 
is not of the forced labour camps, but of the 
experiences of the many deportees who 
were never charged with a crime but simply.. 
up-rooted from their homeland and taken 
to live and work in towns and settlements 
on the Russian frontier. While the adults 
slaved for a pittance the Soviet government 
did allow the children to have an education.

The author completed his studies in the 
Faculty of English at the Irkutsk Foreign 
Language Institute and taught English at 
the Bodaibo Mining School from 1956 to 
1958 before returning to Lithuania.

The story of the deportee children is 
related in a simple narrative style with many 
interesting facts and details. Not only does 
the author describe the appalling 
conditions of home life and subsequent 
boarding schools, but the incredible beauty 
of the Siberian landscape. As a teenager and 
later as a new teacher he was able to go on

Nauji LR pašto kodai
Nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvo

je yra įvedami nauji pašto kodai. Jie 
susideda iš penkių skaitlinių ir pakeičia 
apie dešimt metų galiojusius kodus, ku
rie susidėdavo iš keturių skaitlinių.

Naujųjų kodų yra beveik 100 000. Pa
gal naująją sistemą, specifinis kodas yra 
skiriamas tik kelių ar keliolikos namų 
grupei, taip kad ilgesnei gatvei gali būti 
skiriami net keli kodai.

Kadangi kodų yra labai daug, pilną 
kodų sąrašą turi tik pašto administracija.

Užsieniečiai, norintieji sužinoti Lie
tuvoje gyvenenčių asmenų pašto kodą, tu
ri kaip nors su jais susisiekti.

Ankstesnė sistema, pagal kurią vienas 
kodas galioja visai vietovei ar miesteliui, 
dabar panaikinamas.

Manoma, kad laiškai vistiek turėtų 
pasiekti adresatą, jei ant siuntos yra duo-.

Tautodailės parodos metu trečiadienį, 
gruodžio 29 dieną, ir ketvirtadienį, gruo
džio 30 dieną, 1 vai. p.p. bus rodomas filmas 
“Tautinių kostiumų kolekcįja” - tai Vil
niuje 2003 m. per Dainų šventę įvykusio 
renginio video j uosta.

Bendras parodų atidarymas, kaip ir 
buvo numatyta gruodžio 28 dieną, 2 vai. 
bus Horti Hali. Ten bus įteiktos premijos 
dailės ir tautodailės parodų dalyviams.

Yra ir kiti nedideli pakeitimai. Pusva
landžiu paankstinti du renginiai. ALD ir 
Sporto Šventės atidarymas prasidės 1.30 
vai., o Inžinierių-Architektų Sąjungos 
renginys- prasidės 10.30 vai., kad duotų 
daugiau laiko “Pasakų nameliui”. Gi 
Australuos Lietuvių Katalikų Federacijos 
suvažiavimas prasidės pusvalandžiu 
vėliau -1.00 vai.

Sekančiame pranešime duosime visą 
pataisytą ALD programą. Atidžiai 
perskaitykite ir išsikirpkite!

ALD Informacija

hikes and skiing trips to explore the harsh 
Siberian landscape. “Growing up in 
Siberia” is a story of the human spirit 
surviving in a harsh environment against 
an even harsher and unforgiving human 
regime.

Margaret Pocius {Bachelor of 
Education-Inservice, Graduate Certificate 
in TESOL (Teaching English to Speakers 
of Other Languages) {currently an Adult 
Migrant Education Teacher in Adelaide.

tas tikslus vietovės, gatvės ir numerio 
adresas.

Naujieji kodai, pagal apskritis, yra 
padalyti šitaip:

01 xxx - 27 xxx Vilnius
28 xxx - 34 xxx Utena
35 xxx - 43 xxx Panevėžys
44 xxx - 61 xxx Kaunas
62 xxx - 67 xxx Alytus
68 xxx - 71 xxx Marijampolė
72 xxx - 75 xxx Tauragė
76 xxx - 86 xxx Šiauliai
87 xxx - 90 xxx Telšiai
91 xxx - 99 xxx Klaipėda

MP inf.
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Lietuva iš arti___________
Spaudžia dėl žydų turto

VSirvydis - Pasaulio širdies ir krūtinės
ląstos chirurgų d-jos prezidentas

(BNS). Įtakingo JAV žydų komiteto 
vadovas Andrew Baker sukritikavo Lietu
vą už, jo teigimu, per lėtą žydų bendruo
menės turto grąžinimą. Po susitikimo 
Vilniuje su Prezidentu Valdu Adamkumi 
žurnalistų paklaustas, ar jį tenkina prieš 
karą žydų bendruomenei priklausiusio 
turto grąžinimo tempai Lietuvoje, A.Baker 
trumpai atkirto: “Ne”. Jis pridūrė savo 
vizitu Lietuvoje siekiantis pagreitintį šį 
procesą.

“Mes skiriame didelį dėmesį teisių į nuo
savybės turtą atkūrimui, kad būtų užtikrintas 
žydų bendruomenės gyvybingumas, kad jie 
galėtų gauti pajamų ir plėtoti veiklą ”, - sakė 
jis ir pabrėžė, kad Lietuvos Vyriausybė yra 
įsipareigojusi kompensuoti už iki šiol 
neišlikusį žydų bendruomenės turtą

Pernai Lietuvoje viešėjęs Izraelio par
lamento (Knesset) pirmininkas Reuven 
Rivlin pareiškė, jog Izraelis neužmirš ir žy
dų turto grąžinimo klausimo.

Prezidento atstovė spaudai Rita Gruma
daitė žurnalistams sakė, kad V.Adamkus 
patikino A.Baker’į, kad Vyriausybė yra pri
siėmusi įsipareigojimus ir jų bus laikomasi.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmi

Naujasis politikas -3
Stasys Gudavičius, 
“K.d.” (sutrumpinta)

(Tęsinys iš MP nr. 40)
Viktoro Uspaskich'o verslo pagrindas 

- koncernas “Vikonda”, yra tapęs tikru 
Kėdainių dvaru. Pasak “Kauno dienos”, 
šiame krašte klesti reguliuojama demo
kratija su sava žiniasklaida ir vietine valdžia. 
Čia viskas sukasi apie “ Vikondą”. Pristeig
tose bendrovėse dirba tie patys žmonės ir 
tas pats kapitalas.

Uždarąją akcinę bendrovę “Vikonda”. 
V.Uspaskich įkūrė 1993 m. Iš pradžių ji 
buvo kuriama kaip prekybos tinklas.

1995-aisiais, kai ėmė įsibėgėti dujų 
verslas, “Vikonda” buvo pervadinta koncer
nu, o V.Uspaskich tapo jos prezidentu.

Koncernas pirmiausia metėsi į statybas. 
Buvo įsteigta bendrovė “Vikstata”. Šiandien 
joje kartu su sezoniniais darbininkais dar
buojasi 500 žmonių. Pastatyta ledų gamy
bos įmonė “Vikeda”. Joje dirba 200 darbuo
tojų. 1996 m. už 3 milijonus litų buvo nu
pirktas bankrutuojantis Kėdainių konser
vų fabrikas. Jame dirba 200 žmonių, dalis 
jų - sezoniniai. Buvo įsigyta ir bendrovė 
“Kėdainių grūdai”. Įmonėje dirba apie 200 
žmonių. Panevėžio “Malseną” koncernas 
perėmė su 40 mln. litų įsiskolinimu.

“Vikondai” priklauso ir kiaulininkystės 
kompleksas “Josvainių agrofirma”. Ten 
dirba apie pusantro šimto darbuotojų. 
“Krekenavos agrofirmoje” pluša net 850 
darbuotojų, “Kėdainių autoservise” - 60.

Koncernui dar priklauso Tarptautinio 
verslo vadybos grupė, keli filialai užsieny
je, taip pat kavinės, restoranai, kirpyklos, 
fotosalonai.

Koncernui priklauso vietos laikraštis 
“Rinkos aikštė”, Kėdainių krašto televizija, 
buvo leidžiami “Respublikos” priedai 
“Vikonda” bei “Aikštė”. Tiesiogiai kon
cerno įmonėse dirba apie 3000 žmonių, 
dar apie 1000 - koncerno sukurtame ir 
išnuomotame prekybos tinkle.

V.Uspaskichas nė vienos įmonės ne
nupirko už investicinius čekius. Už visas 
jas mokėti pinigai.

1996 m. gruodžio mėnesį “Vikondos” 
viceprezidentas Viktoras Muntianas, 1997 
m. tapęs ir iki šiol tebesantis Kėdainių rajo-
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ninkas Simonas Alperavičius žurnalistams 
anksčiau yra sakęs, kad pirminiame sąraše 
yra apie 60 objektų, kurių grąžinimo pa
geidauja žydų bendruomenė. Iš viso yra 
apie 1000 grąžintinų objektų.

Tuo tarpu savaitraštis “Veidas” 
neseniai paskelbė, kad šių metų pavasarį 
Vyriausybė gavo žydų bendruomenės 
parengtą grąžintino turto sąrašą, kuriame 
yra apie 1600 įvairių objektų. Tarp jų - 
žemės sklypai, žydų kapinės, pastatai, kur 
prieš karą veikė sinagogos, maldos namai, 
mikvos (pirtys), prieglaudos, ligoninės.

Savaitraščio teigimu, kai kurie iš šių 
pastatų yra privatizuoti, kituose įsikūru
sios valstybinės ir visuomeninės organi
zacijos.

Tačiau žydai baiminasi, kad nuosavybę 
įrodančių dokumentų paieška gali trukti 
metų metus ir restitucijos procesas realiai 
gali ir visai neprasidėti. 2003 m. sausį žydų 
derybininkai Lietuvai buvo pateikę 190 
grąžintinų objektų sąrašą, iš jų 43 pozici
jos buvo pripažintos pagrįstomis.

Ši uo metu Lietuvoje gyvena apie 4,000 
žydų, tuo tarpu prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą jų buvo maždaug 220,000. □ 

Viktor Uspaskich.

no meras, kreipėsi j Kėdainių rajono apylin
kės teismą reikalaudamas nubausti sa
vaitraštį “Kėdainiai” už šmeižtą ir priteis
ti 10,000 litų žalą. “Vikondos” garbę ir 
orumą įžeidė teiginys, kad “Vikonda” 
tarpininkavusi “Gazprom” ir “Lietuvos 
dujoms" prekiaujant dujomis.

Apylinkės teismo pirmininkas Antanas 
Jarašius tuomet ieškinį patenkino. Pane
vėžio apygardos teismas nuosprendį po 
kelių mėnesių panaikino, bet buvojau vėlu, 
nes laikraštis per tą laiką bankrutavo. To
kiu būdu Kėdainiuose buvo sunaikinta 
opozicinė spauda.

1997 m. lapkritį penkių politinių par
tijų Kėdainių skyrių vadovai kreipėsi į 
Prezidentą, Seimą bei Vyriausybę. Krei
pimesi tuomet išreikštas susirūpinimas, 
kad Kėdainiuose susidarė pavojinga 
padėtis, nes rajono teisinė sistema pradėjo 
tarnauti vienai finansinei grupuotei.

Spaudoje nuaidėjo ilga byla, kai Ūkio 
bankas ėmėsi žingsnių perimti už suteik
tą paskolą užstatytą turtą - technologi
nius “Krekenavos agrofirmos” įrenginius.

Nesulaukęs pinigų, Ūkio bankas krei
pėsi į teismą. Vilniaus apygardos ir Apelia
cinis teismai pripažino, kad bankui turi 
atitekti 17 mln. litų vertės “Krekenavos 
agrofirmos” technologiniai įrengimai. 
1999 metų lapkritį bylą nagrinėjęs 
Aukščiausiasis Teismas paliko galioti 
žemesnės instancijos teismų sprendimus.

Po teisme laimėtų bylų Ūkio bankas 
pasiūlė V.Uspaskichui kompromisą - 
.galimybę per ilgą laiką išsipirkti iš banko

(BNS). Vilniaus universiteto (VU) 
Santariškių klinikų Širdies chirurgijos 
centro vadovas Vytautas Sirvydis (žiūr. 
nuotr. dešinėje) tapo Pasaulio širdies ir 
krūtinės ląstos chirurgų draugijos pre
zidentu.

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos rytas“, 
Pasaulio širdies ir krūtinės ląstos chirurgų 
draugijos prezidentu VSirvydis buvo 
išrinktas Kinijos sostinėje Beidžinge vy
kusiame draugijos suvažiavime. Profesorius 
iš Vilniaus metus vadovaus vienai įtakin
giausių pasaulyje medikų organizacijų.

VSirvydis yra įpareigotas 2005-ųjų 
birželį Vilniuje surengti draugijos suva
žiavimą, kuriame ketina dalyvauti apie 
1,500 garsiausių pasaulio kardiochirurgų.

Dėl teisės rengti daugiau kaip 2 mln. 
litų kainuosiantį forumą, be Vilniaus kar
diochirurgų, varžėsi medikai iš Maskvos, 
Sankt Peterburgo ir Muncheno.

Širdies chirurgijos istorija Lietuvoje 
prasidėjo prieš 40 metų. Pirmą Lietuvoje 
širdies operaciją, taikydamas dirbtinę 
kraujotaką, 1964 m. spalio 15 d. kardio
chirurgas Algimantas Marcinkevičius 
atliko Trakų gyventojai Aldonai Čiučiur- 
kaitei, kurią kamavo įgimta širdies yda.

Santuoka - Kaune, vestuvės - Švedijoje, 
medaus mėnuo - Šveicarijoje

Žinoma Lietuvos estra
dos daininkė Birutė Petriky
tė ir jos vyras-kelto “Palan
ga” kapitono padėjėjas Igo
ris Karžickis (žiūr. nuotr. 
dešinėje) šiuo metu mė
gaujasi medaus mėnesiu 
Šveicarijoje. Šį siurprizą 
prieš pora savaičių vykusių 
52 metų Birutės ir 42 metų 
Igorio vestuvių proga jau
niesiems pateikėjų santuo
kos liudytojai - Violeta ir 
Claudio Campana. Žinia 
apie kelionę j Šveicariją bu
vo rasta jūros išmestame 
butelyje. Jaunavedžiai nuo 
šiol savo šeimyninį laiką 
skaičiuos Violetos ir Klau
dijaus sukurtais ir deiman
tais nusagstytais laikrodžiais, 
padovanotais jiems vestuvių proga.

Vestuvės prasidėjo tradicine ceremo
nija Kauno Rotušėje. Į ją Birutė ir Igoris 
atskubėjo pasipuošę jūreiviškais apdarais. 
Nuotaka nešėsi koralais ir kriauklėmis 
dekoruotą orchidėjų puokštę. Jaunave
džiai norėjo ilgos ir įspūdingos šventės, kuri 
būtų įsimintina ir jiems, ir svečiams, susi
rinkusiems iš viso pasaulio. Po furšeto Ry
šių muziejuje, artimiausiems žmonėms 
buvo surengtos vaišės “Perkūno namų”

įrenginius. Tačiau pastarajam toks pa
siūlymas netiko.

Bet Aukščiausiojo Teismo sprendimas 
nebuvo vykdomas. Į “Krekenavos agrofir
mą” kartu su antstoliais atvykusioms Ūkio 
banko atstovams jos direktorius A.Pcke- 
liūnas pasakė, kad, nepaisant teismo nu
tarimo, įrenginių niekam neatiduos. 
V.Uspaskich pareiškė, kad sustabdys fir
mos veiklą, jei iš įmonės bus išieškotas bent 
vienas litas. Įmonės darbuotojai įsipareigo
jo ginti bendrovės turtą, neįsileisti į teritoriją 
valdžios atstovų, budėti apsiginklavus ša
kėmis ir grėbliais.

2001 m. spalio 26 d. Teisingumo minis
terijos Teismo ekspertizės centras nustatė, 
kad viename “Krekenavos agrofirmos” po
sėdžio protokolų, kuriame kalbama apie

Po to vilniečiai medikai per keturis 
dešimtmečius atliko daugiau kaip 26,5 00 
širdies operacijų, iš jų - 18,200 širdies 
operacijų, taikydami dirbtinę kraujotaką.

Kiekvienais, metais VU Santariškių 
klinikose atliekama apie 1,500 širdies 
operacijų, Kauno medicinos universiteto 
klinikose - 700, o Klaipėdos jūrininkų 
ligoninėje - 300 operacijų. I~) 

viešbučio restorane. Kitą dieną svečių lau
kė trys limuzinai, kurie juos nuvežė j Klai
pėdą. Čia jie apsilankė armėniškų patieka
lų restorane “Ararat” ir “Klaipėdos” vieš
bučio bare “XIII”. Po tojų laukė kelionėj 
Švedijos miestą Karlshamn’ą keltu “Lisco 
Patria”. Karlshamn’o miestelyje visi apsi
lankė bažnyčioje ir lašišų muziejuje. Vakare 
vestuvininkų laukė aštuonkojų forma su
statyti stalai, apkrauti valgiais. Dominavo 
jūros motyvai. Pagal Lietuvos spaudą 

agrofirmos turto užstatymą, yra pasirašę ne 
tie asmenys, kurie nurodyti protokole. Rem
damasi protokolo suklastojimo faktu kaip 
naujai atsiradusia ir anksčiau teisme nena
grinėta aplinkybe, Kauno apygardos teismo 
teisėja Virginija Gudynienė priėmė “Kreke
navos agrofirmos” prašymą nagrinėti bylą 
iš naujo ir sustabdė Aukščiausiojo Teismo 
sutarties vykdymą. Tokiu būdu pirmą kartą 
Lietuvos teismų praktikoje buvo sustabdy
tas Aukščiausiojo Teismo kolegijos nutarimas.

2003 m. Panevėžio apygardos teismas 
šią bylą atnaujino ir priėmė V. Uspaskich’ui 
palankų sprendimą. Tbo metu A.Pekeliū- 
nas jau buvo Panevėžio rajono meras, o V 
Uspaskich - Seimo narys ir Seimo Ekono
mikos komiteto pirmininkas. Šį sprendimą 
pernai patvirtino Aukšč. Teismo kolegija.
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Iš Redakcijos pašto
Lietuva ir Žemaitija 

Vakarų Europos akimis 
XVIII-tame amžiuje

(Tęsinys iš MP nr. 41)
Duona, kurią jie valgo, paprastai yra 

rupi juoda ruginė duona, pagaminta iš ru
gių, kūlėtų nevėtytų kviečių ir miežių var
pų, visa tai kartu sumalus. Jie turi mėsos, 
žuvies ir paukštienos; jei jiems atrodo, kad 
per žiemą nebus galima išlaikyti paukščių 
ar galvijų, tai rudenį juos paskerdžia ir mėsą 
konservuoja druska. Būdami taiklūs šau
liai, savo šeimas jie aprūpina gerai. Kiek
vienuose šito krašto namuose stovi keturios 
ar penkios rankinės girnos grūdams malti. 
. Jų trobos yra apvalios, todėl jie jas 
vadina bokštais. Jos siauros, atviros viršuje, 
kad išeitų dūmai, dengtos lentomis, šiau
dais arba medžių žievėmis. Tose trobose 
žmonės gyvena kartu su galvijais.

Žemdirbystė čia kaip kituose kraštuo
se. Bijodami totorių įsibrovimo, lietuviai 
saugo savo grūdus, šiaudus, sūdytą mėsą ir 
kitus produktus miške iškastuose urvuose 
ir slepia juos po medžių šakomis ir žie
vėmis.

Didžioji Kunigaikštystė dalinasi į:
I. Tikroji Lietuva.
II. Rusijos Lietuva.
III. Livonijos Palatinatas.
IV. Samojitia [Žemaitija].
Visos šitos dalys turi be galo didelį skai

čių padalinių ir sričių, kurias galima vadin
ti kunigaikštystėmis, nes anksčiau jos visos 
turėjo savo kunigaikščius, tokiu būdu visa 
ši šalis vadinosi Didžioji Kunigaikštystė.

SAMOJITIA [ŽEMAITIJA], lenkiškai 
Zmuyzd arba Xiestwo Zmudzkie, Didžio
sios Lenkijos provincija, yra į šiaurę nuo 
Prūsijos, trikampio formos, tarp Kurlan- 
dijos ir Semigalijos [Žemgalės] šiaurėje, 
'Lietuvos (prie kurios daug kas ją priskiria) 
rytuose ir pietryčiuose, ir lenkiškosios prūsų 
grafystės pietvakariuose; maža jos dalis 
vakaruose siekia Baltiją. Didžiausia dis
tancija nuo pietų iki šiaurės yra 90 ar 100 
mylių, nors abiejuose galuose šalis yra daug 
siauresnė. Žemė čia pelkėta, kaip rodo 
šalies pavadinimas vietine kalba. Yra daug 
ežerų ir upių, kurios kai kuriais metų 
laikais apsemia didelius plotus; bendrai 
sakant, kraštas yra kalnuotas ir miškingas, 
nors yra vietų, tinkančių ganykloms ir javų 
auginimui. Šalyje yra nepaprastai daug 
medaus, beveik kiekvienas medis turi bi
čių spiečių, ir jų pagamintas vaškas yra 
baltesnis ir grynesnis negu Lietuvoje ar 
Livonijoje. Y ra čia veislė arklių, kurie nors 
maži, bet labai vikrūs, greiti ir patvarūs.

Trumpas vadovas j Lietuvą atvykstantiems 
Vakarų europiečiams

(Vadovą iš Lietuvos apie Lietuvą atsiuntė viena nuolatinė MP skaitytoja)
Geografija

Lietuva yra jūrų valstybė. Jos jūrinė sie
na yra dvigubai ilgesnė nei Belgijos. Lietu
vos jūrų laivynas yra apie 260 kartų mažes
nis už Belgijos laivyną (žr. Ekonomika). Lie
tuvos sostinė yra ne Ryga, kaip priimta ma
nyti, o Vilnius, kuris nėra Rusijos miestas.

Gyventojai
Lietuvos gyventojai save skirsto į dvi 

kategorijas: „runkelius” (toks augalas) ir 
„elitą”. Pastaruoju metu formuojasi ir tre
čioji kategorija-„Briuselio kopūstai”. Olim
piadų metu visų kategorijų gyventojai vie
ningai palaiko šalies krepšinio rinktinę.

Nacionalinis charakteris
Tikras lietuvis pirmam pasitaikiusiam 

užsieniečiui skuba pareikšti, kad gyve
nimas Lietuvoje šuniškas ir kad lietuviai - 

Nors dirbamoji žemė labai kieta, gyvento
jai vis tiek dar tebenaudoja medines žagres; 
jų seniūnai bandė įvesti geležines, bet turėjo 
nusileisti bijodami maišto.

Šalis dar priklauso Lenkijai; kai čia 
neseniai vyko karai su švedais, ji buvo 
smarkiai nuniokota.

Kaimiečiai gyvena žemose pailgose 
trobose, dengtose šiaudais ar lentomis, 
daugiausia arti ežerų ir upių; trobos vidu
ryje stovi židinys, viename kambaryje gyve
na ir žmonės, ir gyvuliai. Būdu, papročiais 
ir kalba dauguma gyventojų mažai skiriasi 
nuo lietuvių. Nors krikščionybė, kurią čia 
1200 metais skelbė Meinardus, yra daug 
kur įsigalėjusi, kai kurie, ypač rečiau 
apgyvendintose vietose, dar laikosi keis
čiausios pagonybės ir garbina keturkojį 
žaltį, kurį jie vadina Givost.

Maždaug baigiantis spalio mėnesiui, 
vyrai, moterys, vaikai ir tarnai susirenka 
tam tikroje vietoje, pasitiesia ant šiaudų 
audeklo gabalą, padeda ant jo kelis kepalus 
duonos ir pastato po ąsotį alaus tarp dvie
jų kepalų; tada jie aukoja įvairius gyvulius, 
nupjauna nuo kiekvienos jų dalies po ga
balą ir, išdėlioję tuos gabalus po kambarį, 
visi išsijuosę valgo ir geria.

Kaimiečiai ne tokie darbštūs, kaip lie
tuviai, todėl vietoje duonos jie vartoja žmo
gaus galvos didumo ropes, kurios auga 
nesodintos. Jie virina per visą naktį alų ir 
midų, dėdami į juos iki raudonumo įkai
tintus akmenis, tam, kad išeitų vidurius 
paliuosuojantis gėrimas, kurį jie susipila į 
indus, padarytus iš medžio žievės.

Galintys daug išgerti gauna dovanų. 
Nugyvena jie ilgą amžių, kai kurie iki 100 
ar net 120 metų ir panašiai.

Žemaičiai, kaip lenkai, aria, sėja ir 
pjauna, kaip kad priklauso; nudeginus 
miškus, žemė labai pagerėjo ir netręšiama 
duoda septynis ar aštuonis derlius. Kai jie 
savo laukuose degina miškus, kad žemę 
pasiektų'saulė, nukerta jie tik žemutines 
šakas. Kaimiečiai tą darbą atlieka mikliai: 
pasidaro iš virvių tarytum sėdynę, pririša 
prie jos ilgą virvę ir permeta ją per medžio 
šaką. Tada ant žemės stovintis vyras kilno
ja kirtėją aukštyn ir žemyn, o tas, naudo
damasis kabliu, gali lengvai kilnotis nuo 
vieno medžio į kitą. Jie sėjasi dvi dalis 
miežių ir vieną kviečių, tam kad miežius 
pjautų vienu metu.

Karo metu j ie paslepia savo grūdus po 
žeme, paskum juos išdžiovina dūmais ir 
supila (sandėlius.

Ši provincija turi tris senatorius, būtent, 
vyskupą, starostą, turintį vaivados teises, ir 
Žemaitijos kaštelioną. Yra trys rajonai arba 
vaivadijos, bet palatinato nėra.

Iš anglų kalbos vertė A. Šurna 

nevykėliai, o Lietuvos valdžioje - vien 
vagys.

Visi lietuviai, sulaukę pilnametystės, 
reikalauja, kad pase būtinai būtų nurodyta 
jų tautybė. Kuo lietuvis vyresnis, tuo labiau 
jis tiki pasakomis (žr. Kalba).

Sportas
Kiekvienas Lietuvos gyventojas, jei ne 

aukštos klasės krepšininkas, tai bent šio 
sporto ekspertas. Kalbėti apie krepšinį lie
tuviams - tai daugmaž tas pats, kas anglams 
apie orą. Ibi ritualas, artimas katalikų litur
gijai (žr. Religija).

Meninis skraidymas po tiltais - antra 
lietuvių labiausiai mėgstama sporto šaka. 
Vienas lietuvis sugeba labai gerai skraidyti, 
visi kiti - išgerti į jo sveikatą.

Tęsinys kitame MP nr.

Valdžios kaitai -
Kaip.rašo “Kauno diena”, Vyriausybės 

bei Seimo finansininkai pradėjo skaičiuoti, 
kiek lėšų prireiks Seimo narių, ministrų ir 
kitų politinio pasitikėjimo pareigūnų 
išeitinėms kompensacijoms.

Išeitinės kompensacijos negali būti 
mažesnės nei 7,000 litų. Viršutinė leistina 
pašalpos riba irgi ribojama ir ji labai skir
tinga - nuo 21,000 iki maždaug 50,000 
litų. Didžiausia išeitinė kompensacija 
priklausytų Seimo Pirmininkui, gaudavu- 
siam didžiausią atlyginimą.

Biudžete yra skirtos lėšos 110 parla
mentarų išeitinėms kompensacijoms 
išmokėti. Tai sudaro daugiau nei 4 mi
lijonus litų. “Į šią sumą įeina ir išmokos vi
siems pasitraukiantiems politinio pasiti
kėjimo pareigūnams - Seimo narių padėjė
jams, Pirmininko sekretoriato darbuoto
jams, Pirmininko pavaduotojų patarėjams 
ir padėjėjams”, - sakė Seimo finansų 
direktorė D.Pctrauskienė.

Lėšos išeitinėms kompensacijoms 
numatytos ir Vyriausybės biudžete. Susi
formavus naujai valdančiajai daugumai, 
greičiausiai bus keičiami kai kurie 
ministrai arba visas 13 narių ministrų 
kabinetas, taip pat darbo neteks politinio 
pasitikėjimo valdininkai, ministrų ir 
premjero patarėjai.

Naujai bus skiriami ir 10 Vyriausybės 
atstovų apskrityse, 10 apskričių viršininkų 
bei jų patarėjų. Negalutiniais skaičiavi
mais, visų valdininkų išeitinėms kom
pensacijoms gali prireikti iki 300,000 litų. 
Kaip informavo Vyriausybės Finansų 
skyriaus vadovė Zita Ryškuvienė, vien 
ministrų, premjero ir septynių jo politinio

Vilnius - Rytų Europos ateities miestas

(ELTA). Vilnius yra vienas sparčiausiai 
besiplėtojančių Rytų Europos miestų, o 
Vilniaus ir Kauno regiono, vadinamojo 
dvitniesčio, projektas -geriausias Baltijos 
šalyse.

Tai paskelbė įtakingo britų dienraščio 
“Financial Times” leidinių grupės žurnalas 
“Foreign Direct Investment” (FDI).

FDI organizuotame konkurse Vilnius 
pelnė “Rytų Europos ateities miesto 2004/ 
2005” nominaciją. Lietuvos sostinė šiame 
konkurse nurungė Rygą, Taliną, Kijevą, 
Minską, Maskvą, taip pat Vakarų Rusijos 
bei kitus Rytų Europos miestus.

FDI komisija palankiai įvertino tai, kad 
Vilnius per trumpą laiką pasiekė puikių 
ekonominių rezultatų, turi geras švietimo, 
sveikatos bei infrastruktūros sistemas.

Vilniaus ir Kauno regiono (dvimiesčio) 
projektas FDI konkurse buvo pripažintas 
geriausiu Baltijos šalyse. Komisijos nuo
mone, Vilniaus ir Kauno ašis yra svarbiau^ 

apie 4 mln. litų 
pasitikėjimo patarėjų išeitinėms kompen
sacijoms numatyta skirti apie 171,000 litų.

Iš valstybės tarnybos "atleidžiamiems 
valdininkams yra mokama dviejų mėne
sių atlyginimų dydžio kompensacija. Tai
gi, jei naujasis Seimas Algirdo Brazausko 
nebepatvirtins premjeru, jam bus skirta 
14,620 litų, o 13-ai ministrų - po kiek 
daugiau nei 12,000 litų.

Septyniems Vyriausybės konsultantams 
turėtų būti skirta po 9,000 litų kompen
sacijos. Kompensacijų negauna asmenys, 
paskirti arba išrinkti į kitas pareigas vals
tybinėje įstaigoje, organizacijoje, valstybės 
ar savivaldybės įmonėje. Galutinė kom
pensacijų suma paaiškės tuomet, kai 
Prezidento pasiūlytas premjeras Seimui 
pateiks ministrų kabineto sudėtį. Jei 
Vyriausybę formuos A.Brazauskas, dirbti 
liekantiems politikams ir valdininkams 
išeitinės kompensacijos nebus mokamos.

2000-aisiais į naują Seimą nepateku
siems Seimo nariams taip pat buvo 
mokamos išeitinės kompensacijos. Tuomet 
104 j naująjį Seimą nepatekę parlamenta
rai gavo 2.6 mln. litų. Tiesa, iš šios sumos 
apie 680,000 litų buvo grąžinti į valstybės 
biudžetą kaip pajamų mokestis, beveik tiek 
pat pervesta “Sodrai”.

Finansų departamento turimais 
statistiniais duomenimis, išrinkus 1992- 
1996 metų kadencijos Seimą, pasikeitė 101 
parlamentaras, po 1996 metų Seimo 
rinkimų į parlamentą atėjo 90 naujų narių, 
po 2000-ųjų rinkimų - 104. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas prognozuoja, kad šiemet kei
sis nuo 70 iki 90 Seimo narių. (“K.d.”)

sias Baltijos regiono centras su gera infra
struktūra ir jau dabar pritraukiantis dide
lę dalį užsienio investicijų.

“Financial Times” atstovas David East 
teigė, kad britų leidinio skiriami apdo
vanojimai yra “žinia Europai, kad Vilnius 
ir Kaunas tampa investicijų centrais Rytų ir 
Vidurio Europoje”.

“Sis įvertinimas įtakingo leidinio, kuris 
yra skiriamas nuomonių formuotojams, 
sprendimų priėmėjams, parodo, kad Vilnius 
ir Kaunas pripažįstami ta vieta, kur verta 
investuoti ir kur yra geros sąlygos verslui 
plėtoti. Žinoma, šia nominacija mes pa
sinaudosime pristatydami Vilniaus ir Kauno 
miestus kaip patraukliausias vietas in
vestuotojams. Suprantama, kad mes galė
tume nukonkuruoti ir kitus regionus, kurie 
yra aplinkui mus”, - žurnalistams sakė 
Vilniaus meras Artūras Zuokas.

□
Mūsų Pastogė Nr. 42, 2004.10.29, psl. 5
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Kas-
Antanas 
Laukaitis

Paskutinis sudiev
Būdamas Lietuvoje išgirdau liūdną 

naujieną, kad liepos 17 d. Sydnėjuje mirė 
mano artimas sporto draugas Viktoras 
Skeivys. Jam skirtas nekrologas jau buvo 
parašytasanksčiau. Aštiknoriu pasidalinti 
keliomis, daugiau sportinėmis, mintimis, 
atsisveikinti su šiuo žymiu Lietuvos sporti-
ninku.

Gyvenant Sydnėjuje, dažnai kalbėda
vome apie dabartinį Lietuvos ir užsienio 
lietuvių sportinį gyvenimą. Daug kartų a .a. 
Viktoras man papasakojo labai įdomių 
atsitikimų ir savo įspūdžius iš nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo. Jis labai domė
josi Pasaulio Lietuvių Sporto šventėmis, 
Tautine Lietuvos olimpiada, Lietuvos fut
bolu bei Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje 
gyvenančiais savo draugais futbolininkais, 
su kuriais man tekdavo susitikti. Viktoras 
buvo tas žmogus, tikras žemaitis, kuriam 
be šeimos, kultūrinių ir lietuviškos dainos 
reikalų, lietuviškas sportas, ypač futbolas, 
nuo pat jaunystės buvo stipriai įaugęs j jo 
gyvenimą.

Baigęs karinį apmokymą, 1937 metais 
a.a. Viktoras Kaune pradėjo žaisti CJSO 
futbolo komandoje ir neužilgo buvo pa
kviestas žaisti į Lietuvos rinktinę, su kuria 
apvažinėjo eilę valstybių. Įdomiausios 
Lietuvos rinktinės rungtynės, kaip aprašo 
to meto spauda, buvo 1939 m. Varšuvoje, 
tarp vietinės ir Kauno rinktinių. Neoficialiai 
tai buvo rungtynės tarp Lenkijos ir Lietuvos. 
Tuo metu tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo

kur - kaip?
labai įtempti santykiai dėl Vilniaus. Per 
sportą lenkai norėjo tą įtampą sušvelninti. 
Varšuvoje lietuvių rinktinė buvo šiltai 
sutikta, spauda gražiai aprašė rungtynes ir 
publika buvo korektiška. Vienas iš pagrin
dinių lietuvių rinktinės žaidėjų buvo Vik-
toras Skeivys, kuris antrajame kėlinyje sa
vo taikliu smūgiu rezultatą išlygino -2:2.

Paskutiniąsias futbolo rungtynes su 
Lietuvos rinktine prieš Estijos rinktinę a.a. 
Viktoras žaidė 1939 metų pabaigoje Estijos 
sostinėje Taline. Rungtynes laimėjo lietuviai 
rezultatu 1 :0.

Labai įdomios futbolo varžybos buvo 
tarp Minsko “Dinamo” ir Kauno rinktinės, 
1940 metais vykusios Kaune. Tai buvo jau 
tarybiniai metai ir sovietiniai okupantai 
visur skelbė savo didelį sportinį prana
šumą. Nepaisant šalto spalio mėnesio oro, 
Kauno stadionas (15,000vielų) buvo pilnas. 
Dalyvavo tuometinė komunistinė Lietuvos 
valdžia. Lietuviai, griausmingai raginami 
savųjų žiūrovų, žaidė labai gerai ir pirmąjį 
kėlinį baigė rezultatu 3 : 0 savo naudai. 
Antrame kėlinyje po gražaus V. Skeivio 
smūgio, rezultatas padidėjo iki 4 : t). Di
deliam rusų nustebimui, taip baigėsi svar
bios rungtynės prieš sovietinius okupantus.

Aš čia paminėjau tik keletą ištraukų iš 
tų metų įvairių vietinių ir tarpvalstybinių 
futbolo susitikimų, kuriuose dalyvavo ir 
Lietuvai atstovavo žinomas rinktinės narys 
a.a. Viktoras Skeivys.

Netekus vyro ir tėvo, mano gili ir 
nuoširdi užuojauta visai a.a. Viktoro šei
mai. O Tavęs, mielas ir iškilusis Lietuvos 
sportininke, tėvynės ir ypač futbolo gerbė
jai, dar ilgai nepamirš. Ilsėkis ramybėje šio
je mums draugiškoje Australijos žemėje, 
nors toli nuo tavo gimtosios Žemaitijos.

Melbourne Cup
Pirmą lapkričio mėnesio antradienį visa 

Australija gyvena tą popietę Melbourne 
vykstančiomis “Melbourne Cup” arklių 
lenktynėmis. (O Lietuvoje, kai per vieną 
kartą vykusias panašias varžybas pasakiau 
“kokie gražūs lietuviški arkliai”, tai gavau 
tokią pamoką, kad arkliai yra tik tie, kurie 
žemę dirba, o šie yra puikūs žirgai. Bet 
anglų kalboje vartojamas tas pats žodis 
“horse”). Tą dieną Melbourne yra nedar
bo diena, pačių lenktynių metu gyvenimas 
Australijoje sustoja ir net Parlamentas 
padaro pertraukėlę, klausosi pranešimų iš 
lenktynių.

Pačios pirmosios “Melbourne Cup” 
lenktynės įvyko 1961 m. Tą dieną beveik 
visi Melboumo gyventojai ėjo į Fleming- 
ton’e buvusį stadioną. Tai buvo didžiulė 
šventė su maisto, gėrimų palapinėmis ir 
įvairiais artistiniais bei bokso pasirodymais. 
Nuo tos dienos ši šventė virto tradicija ir, 
žinoma, daug plačiau ir įvairiau švenčia
ma dabar. Šios lenktynės pradėtos rengti, 
kaip ir dabar, pirmą lapkričio antradienį, 
,nuo 1865 metų. Pirmosiomis lenktynių 
dienomis atvykdavo apie 6,000 žmonių, o 
jau 1926 m. susirinko rekordinis 12,000 
žiūrovų skaičius. Dabar ši šventė tęsiasi 4 
dienas ir per jas dalyvių būna iki ketvirčio 
milijono. Dieną prieš lenkynes mieste bū
na ypač gražus žirgų čempionų paradas. 
Prieš lenktynes vyksta šventinis karnava
las. Rūbų modeliuotojai čia parodo pasku
tinius savo kūrinius, kuriuos demonstruo
ja žinomų žmonių žmonos. Jau tapo tradi
cija dėvėti skrybėlaites, o jų sukuriama la
bai įdomių.

Lenktynių dienų Flemington'o stadio
ne yra tikra šventinė diena ir nežiūrint to, 
kad dedant pinigus už laimėtojus, pralei
džiama milijonai dolerių, čia suvalgoma 
tūkstančiai kilogramų įvairiausio maisto, 

išgeriama ketvirtis milijono alaus dėžučių, 
50,000 butelių šampano ir daug kitų gėri
mų. Lenktynes stebi per televiziją ir klauso 
per radiją (neskaitant beveik visos Austra
lijos) beveik 400 milijonai žmonių visame 
pasaulyje. Vieni pirmųjų šių lenktynių 
rezultatai iš Melboumo į Hobartą buvo 
pasiųsti “Hobart Mercury” pašto karveliais. 
Jau 1925 m. pirmą kartą lenktynes trans
liavo per radiją Melbourne, o 1929 m. - jau 
ir kitose valstijose. Tik 1941 m. apie lenk
tynes išgirdo ir Naujoji Zelandija. Televizi
joj lenktynės pirmą kartą buvo parodytos 
1957 m. Įdomu, kad 1933 m. garsusis 
Australijos lakūnas Sir Charles Kingsford 
Smith savo lėktuvu tuoj po lenktynių fil
mą nuskraidino j Sydnėjų ir jau rekordiniu 
laiku - po septynių valandų - jis buvo ro
domas Regent teatre. Net ir karo melu nei 
vokiečiai, nei japonai negalėjo sustabdyti 
šios garsiosios “Melbourne Cup” šventės. 
Jos rezultatus pranešdavo net į pirmąsias 
fronto linijas.

Kitos naujienos
• FIBA krepšinio turnyruose nuo 

1984 m. tritaškio linija yra brėžiama 6 m 
25 cm atstumu nuo krepšio. Ši linija NBA 
atsirado 1979 m. ir visus 25 metus ji buvo 
brėžiama 7 m. 24 cm prieš krepšį ir 6 m 17 
cm atstumas aikštelės kraštuose. Tik 1994 - 
96 m. NBA sezonuose ši linija buvo 
pritraukta iki 6 m 71 cm visoje aikštelėje.

• Neseniai Prancūzijos Parlamentas 
priėmė įstatymą, kuris apsaugoja prancūzų 
kalbą. Y ra paskirtos baudos iki 5000 dolerių 
už tai, kad vietoj prancūziškų žodžių bus 
panaudojami angliški. Tam yra sudarytas 
3500 žodžių žodynėlis specialiems kalbos 
saugojimo inspektoriams, kurie žodžiai turi 
būti tik prancūziški. Lietuvos Seimui ir 
lietuvių kalbos saugotojams taip pat tuo 
reikalu reikėtų būtinai ir greitai susirūpinti.

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Kai paaiškėjo, kad jis nesirgo plaučių 

uždegimu, gydytojas spėjo, kad galėjo būti 
apsinuodijęs maistu. Saulutis atsigavo tik 
iš dalies. Jis dar vis daug verkė ir visą lai
ką atrodė alkanas. Santo Buono profeso
rius smulkiai motinai išaiškino, kaip pa
mažu didinti maisto kiekį. Specialiai pa
ruoštą kūdikio maistą turėjo gauti tik iš 
vaistinės. Aldona tvirtai nutarė laikytis 
nurodymų.

Porą dienų prieš pasiimant Saulutį iš 
ligoninės, iškilo naujas rūpestis. Vieną 
rytą motina jį rado smarkiai kosėjantį. 
Gerklytė buvo taip užkimusi, kad pradė
jęs verkti mažytis tik galėjo švokšti. Vėl 
apėmė išgąstis. Vienuolė ramino:

- Gal vaikelis truputį peršalo. Nemanau, 
kad kas rimta. Kosulys praeis per dieną 
kitą. Temperatūra nepakilo.

Tą vakarą ypač sunku sunku buvo 
Saulutį palikti. Ant rytojaus užkimimas 
praėjo, bet kosulys nesikeitė. Jis pasiliko ir 
kai Saulutis grįžo į stovyklą.

Naujame bendrabutyje saulė skverbėsi 
per visus langus. Dviem moterims ir ke
turiems vaikams gyventi šimtui žmonių 
skirtoje salėje buvo tikrai erdvu. Vyresnie
ji vaikai gavo žemesniuosius gultus, o 
Aldona įsikūrė aukštesniuose, prie savęs 
guldė ir Saulutį. Čia jam turėjo būti vėsiau 
ir patogiau negu vežimėlyje.

Vaikelis, nors ir sirgo, bet per kelias 
savaites paaugo. Akelės protingiau žvelgė, 
o rankytės judėjo tiksliau. Tik dabar jis 
mažai šypsojosi, o jeigu nusišypsodavo, tai 
tik jai-motinai.

Kūdikis buvo alkanas ir nerimo. Be to, 
jis vis dar viduriavo ir kosėjo. Reikėjo la
bai griežtai laikytis profesoriaus nurody-
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mų. Maisto miltelius reikėjo pirkti ir jie 
buvo brangūs, o Vargalai jokių santaupų 
neturėjo. Ką atsivežė iš Vokietijos, išleido 
Aldonos kelionėms į Neapolį. Vytautas 
nutarė ieškoti darbo. Socialinės globos 
darbuotoja surado jam vertėjo darbą, 
panašų kaip Ludwigsburge,-Australijos 
atstovybėje. Nors ir mažas buvo atlygini
mas, Saulučio maistui užteko. Retkarčiais 
galėjo palepinti ir vyresniuosius vaikus - 
nupirkdavo šviežių vaisių ar kokį kitą 
mažmožį.

Kitas rūpestis buvo, kaip miltelius 
paruošti, kad Saulutis galėtų valgyti. 
Viryklių blokuose nebuvo, o speciali kū
dikių motinoms skirta virtuvė buvo ati
daryta tik dvi valandas vakare: nuo septy
nių iki devynių. Tuo tarpu Saulučio pie
nelis kiekvieną kartą turėjo būti šiltas, o 
buteliukai išvirinti. Miltelius reikėjo mai
šyti su šviežiai išvirta ryžių tyrele. Per va
saros karščius ką nors virtą išlaikyti parą 
be šaldytuvo buvo neįmanoma. Pirmam 
Saulučio maitinimui Aldona ryžiams 
sušildyti ir atskiesti vandenį užsivirė ant 
spirito plytelės anksti rytą. Aišku, bendra
bučio taisyklės draudė naudoti atsivežtas 
virimo priemones. Trečią rytą, nors buvo 
dar labai anksti, į salę įžengė seniūnė.

- Ką jūs čia darote? - paklausė taip, lyg 
savo namuose būtų sugavusi vagį.

Aldona akimirką sumišo, bet pyktis 
užgniaužė sumišimą:

- Kaip matote, verdu vandenį.
- Ar nežinote, kad taip elgtis griežtai 

draudžiama?
- Kaip nežinosiu. Bet taip pat žinau, kad 

šeštą valandą turiu maitinti savo kūdikį. 
Tūriu kaip nors jam maistą pagaminti.

-Jei kas nors pamatytų...

- Kas kitas gali matyti be Jūsų? Salė 
tuščia.

Seniūnė neatsakė. Valandėlę pastovėjo, 
paskui apsisuko ir išėjo. Virimas buvo 
įteisintas.

Pamažu stovyklos vidaus tvarkos tai
syklės keitėsi. Dabar vyrams buvo leista 
moterų ir vaikų bendrabučiuose lankytis 
nuo dešimtos valandos ryto iki antros po 
pietų. Vytautas dirbo šešias dienas per sa
vaitę iki šeštos valandos, todėl šeimą ga
lėjo lankyti tik sekmadieniais. Aldona 
kėlėsi pusę šešių, paruošdavo Saulučiui 
maisto tik su vandeniu, be ryžių, pamai
tindavo jį, aprengdavo ir pati apsirengdavo. 
Kai vyresnieji vaikai atsikeldavo, reikėda
vo eiti pusryčių. Dabar buvo nauja tvarka. 
Kūdikių motinos gaudavo maistą tame 
pačiame punkte kaip ir kūdikiai. Dauge
liui motinų taip buvo patogiau, bet ne 
Aldonai. Vyresnieji vaikai maistą galėjo at
siimti bet kuriame suaugusiųjų punkte su 
vienu iš tėvų. Tik dirbantiems buvo kita 
tvarka. Vytautas su kitais į miestą važiuo
jančiais darbininkais pusryčiaudavo anks
čiau, o vakarieniaudavo vėliau, pietums 
paruoštą davinį pasiimdavo su savimi į 
darbą. Aldona kiekvieną kartą turėjo 
stovėti dviejose eilėse: kad paimtų kūdi
kio ir savo davinį bei pieną, kurį išgerdavo 
vyresnieji vaikai, o paskui - abiejų vaikų. 
Palikti vieni, jie būtų valgę tik duoną ir 
nieko kito, nes prie aštrių prieskonių vis 
dar nepriprato.

Po pusryčių grįžusi į bendrabutį, per- 
vystydavo Saulutį, stengdavosi jį užmig
dyti ir palikdavo Linuko ir Dainelės glo
bai, o pati skubėdavo į skalbyklą, įrengtą 
atskirame pastate ant kalnelio, atokiau 
nuo kitų. Jei iš Vokietijos atvykdavo nauja 
grupė, skalbykla pasidarydavo per maža. 
Lauke nutįsdavo ilgos, lėtai judančios ei
lės, nes skalbti reikėjo rankomis ir šaltame 
vandenyje. Kai Aldonai tekdavo laukti, ji 

nerimo dėl Saulučio. Linuku galėjo pasi
tikėti: jis atsimindavo ir stengėsi vykdyti 
mamos paliepimus, bet nemokėdavo bro
liuko nuraminti. Grįžusi ne kartą rasdavo 
abu verkiančius. Ir Daina jaudinosi, kai 
broliukas verkdavo. Bet ji, pamiršusi ma
mos įsakymus, mėgindavo broliuką ra
minti: norėdavo iškelti mažąjį iš vežimė
lio, nešioti, žaisti su juo kaip su lėle. Kartą 
ji pamanė, kad broliukas yra alkanas ir 
pradėjo jam kišti į burnytę sausą duoną. 
Kitą kartą mėgino jį aprengti savo dra
bužėliais... Bijodama nelaimės, Aldona 
palikdavo Linuką su Saulučiu, o Daina 
nerimo ir nuobodžiavo skalbykloje.

Parskubėjusi iš skalbyklos, motina pa
likdavo skalbinius kibire ir išleisdavo vai
kus pabėgioti ir pažaisti lauke, o pati vėl 
pervystydavo mažylį, jį pamaitindavo, pa
nešiodavo, pakalbindavo, pamyluodavo. Bet 
ir vėl turėjo skubėti išsivirti ryžių. Viena 
moteris ją supažindino su centrinės vir
tuvės šeimininku, ir šis jai leido kasdien 
prieš pietus ateiti pusvalandžiui į virtuvę 
išsivirti vaikeliui ryžių. Viryklė buvo di
džiulė ir įkaitusi iki raudonumo. Virtuvės 
darbininkai milžiniškus katilus kilnojo 
pamovę ant ilgų geležinių lazdų, viralus 
maišė iš tolo ilgakočiais samčiais. Aldonai 
su savo mažu puodeliu reikėjo rasti vietelę 
prie viryklės krašto ir ryžius maišyti pap
rastu šaukštu. Aplinkui puodai kunkulia
vo, bėgo per viršų, tiško riebalai. Aldona 
kasdien negalėjo neapsiplikyti pirštų ar 
net rankų.

Su Saulučiu pabūti ilgiau neskubėda
ma galėjo tik grįžusi iš virtuvės, jį pamai
tinusi ir padžiovusi skalbinius. Per vidur
dienio karštį nedrįso vaikelį nešti į lauką, 
bet išveždavo į šiaurinės bendrabučio pusės 
atvirą erdvų balkoną. Vaikelis augo. Kiek
vieną dieną Aldona pastebėdavo ką nors 
nauja: garsą, judesį, reagavimą įjos artumą.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Neaiškios Lietuvos žiemos sporto 
perspektyvos

In memoriam
Iki 2006 m. Turino žiemos olimpinių 

žaidynių likus 477 dienoms, Lietuvos 
sportininkai nepuoselėja jokių didesnių 
vilčių pasiekti jose aukštų rezultatų. Maža 
to, migloje skendi ir viso Lietuvos žiemos 
sporto perspektyva, nes nesant pakankamo 
finansavimo ir normalios sportininkų at
rankos, nėra jokių realių galimybių varžytis 
su pasaulio elitu. Tokia niūri Lietuvos žie
mos sporto padėtis buvo konstatuota spalio 
21 d. vykusiame Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) Vykdomojo ko
miteto posėdyje svarstant programos 
“Turinas-2006” įgyvendinimą. Didelio 
meistriškumo sportininkų rengimo darbo 
grupės pirm. Algirdas Raslanas netgi iš
reiškė drastišką mintį - po Turino viską 
pradėti nuo nulio, nes dabartinė geriausių 
žiemos sportininkų karta neturi jokios 
perspektyvos.

Komentuodamas pernai patvirtintų 
šešių rinktinės narių rengimąsi Turino žai
dynėms, A.Raslanas pažymėjo, jog iš jų jau 
nėra ką “išspausti”, o planuojamos 30-50 
vietos nieko netenkina.

Šiokią tokią pažangą galima įžvelgti tik 
slidinėjime, tačiau didžiausia mūsų viltis 
Irina Tcrentjeva tobulėja labai lėtai, o viena 
iš to priežasčių yra pasenusi rengimosi 
metodika.

Neigiamai esamą padėtį vertina ir 
Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) 
direktorius Arvydas Gražiūnas, pripažinęs, 
jog kyla daug sunkumų bendraujant su 
treneriais. Taip yra dėl to, kad tarp jų tiesiog 
nėra jokios konkurencijos, o dabartiniai 
treneriai jau nejauni ir atkakliai laikosi savų 
principų. “Vienas iš būdų įveikti esamą 
padėtį-po Turino žaidynių viską pradėti nuo 
nulio, išvis nedalyvaujant kitose žiemos 
žaidynėse. Pertą laiką atsirinktume gabiau
sius jaunus sportininkus ir juos specialiai 
rengtume - per aštuonerius pietus vis tiek 
kažką padarytume”,- sakė jis. “Tokių atvejų 
pasaulyje jau buvo, reikia tik dirbti ir 
investuoti į jaunimą”.

Tačiau LTOK prezidentas Artūras 

Dėmesio
Kviečiame visus į pasikalbėjimą su iš Lietuvos atvykusiu PLB pirmininku 

Gabrielium Žemkalniu.
Pasikalbėjimas įvyks sekmadienį, lapkričio 7 dieną, 1 val. p.p. Jubiliejinėje 

Salėje, Melbourno Lietuvių Namuose.
Po pasikalbėjimo bus pristatyta knyga “Lito užkulisiai” apie Kęstučio Lyniko 

vaidmenį atkurto lito istorijoje.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Poviliūnas nepritarė šiai minčiai, nes at
sisakymas dalyvauti žaidynėse iš principo 
prieštarautų ir Olimpinei chartijai, pagal 
kurią nacionaliniai komitetai turi dėti vi
sas pastangas dalyvauti žaidynėse. “Tokia 
šoko terapija nieko neduos. Juk dabar ga
limybė atstovauti Lietuvai olimpinėse žai
dynėse yra vienas iš didžiausių stimulų jau
nimui užsiimti žiemos sportu ”, - sakė jis.

Jis pažymėjo, jog po vasaros žaidynių 
reiktų gerokai daugiau dėmesio skirti 
žiemos sportui, tačiau pripažino, jog yra 
susidaręs savotiškas “užburtasratas”: “Nėm 
lėšų - nėra ir rezultatų, o kai nėra rezultatų, 
tai nėra už ką ir skirti lėšas”.

“Pabandykime visi susitelkti ir padėti 
Žiemos sportui, nes jiems tikrai sunku. 
Užtenka vien pamatyti darbo sąlygas, ku
riomis dirba Ignalinos, Visagino ir kitų žie
mos sporto šakomis užsiimančių miestų tre
neriai”, - sakė A.Poviliūnas.

Olimpinės slidinėjimo čempionės Vi
dos Vencienės teigimu, žodžiai vargu ar ką 
padės. “Jau ne po pirmų vasaros žaidynių 
daug ir gražiai kalbame, bet žodžiai ir lieka 
žodžiais”, - sakė ji. “Žiemos sportininkai 
tikrai jaučiasi nuskriausti, matydami, koks 
yra dėmesys vasaros sportui”.

LTOK viceprezidento Evaldo Skyriaus 
nuomone, žiemos sportą reiktų gaivinti 
labiau paremiant vietines iniciatyvas tuo
se regionuose, kur jis dar gyvuoja. Jis para
gino sporto organizacijas dėti visas pa
stangas įtikinant “žieminių” rajonų valdžią 
skirti etatus žiemos sporto šakų trene
riams, nes tik taip atsiranda organizuotas 
sportininkų rengimas ir šiokia tokia 
atranka.

LTOK Vykdomasis komitetas patenki
no Lietuvos čiuožimo federacijos prašymą 
įtraukti į olimpinę rinktinę ir besirengian
čius grįžti į didįjį sportą čiuožėjus Margari
tą Drobiazko ir Povilą Vanagą. Tačiau jiems 
primygtinai rekomenduojama dalyvauti 
2005 metų pasaulio čempionate Maskvoje 
ir iškovoti teisę rungtyniauti Tūrine, pa
tenkant tarp 17 geriausių porų. ELTA

Ai? A Lilė Čeičienė '
Canberros, o vėliau ir Sydnėjaus lietu

vių bendruomenė neteko draugiškos ir 
kūrybingos asmenybės.

Lilė Velioniškytė Čeičienė gimė 1930 
m. vasario 24 dieną netoli Vilkaviškio, 
medienos verslininko ir eksportuotojo 
šeimoje. Kaip dažnai Suvalkijoje, aplink 
buvo nemažai giminių: Lilės mama buvo 
viena iš šešių vaikų Pavilčių šeimoje, 
užaugusi irgi netoli esančiame dideliame 
ūkyje Šukliuose.

Grįžtant Raudonajai Armijai, Vclioniš- 
kių šeima vežimais traukėsi į Vakarus, 
nukeliaudama galų gale apie 800 km. Ka
ro pabaigoje šeima apsistojo anglų zo
noje, kur Lilė apie tris metus lankė vyres
niąsias klases lietuviškoje gimnazijoje. Tai 
buvo mokykla, kuri pcrkcldinėjant sto
vyklas turėjo daug vardų: Montgomery, 
Scedorf, Stade, Dedelstorf. Scedorf’o 
stovykla, o kartu ir jos lietuviška gimna
zija, buvo viena didžiausių anglų zonoje, 
todėl dabar ir Australijoje netrūksta ano 
meto jaunimo, kurie visur pasklidę visvien 
vienas kitą puikiai prisimena “dar iš anų 
laikų”. Emigracijos metu Lilė, kaip ir 
daugelis jaunų lietuvių moterų, iškeliavo į 
Kanadą. Apie du metus ji dirbo St. 
Catherine mieste, netoli Toronto, tačiau 
negalėjo atsispirti traukai grįžti prie tėvų 
ir jaunesnės sesers Onutės, kurie buvo 
iškeliavę į Australiją ir įsikūrę Quean- 
bcyan mieste prie Canberros. Vėliau šei
mai persikėlus į krašto sostinę, Lilė susi
pažino su iškylančiu verslininku Antanu 
Čeičiu ir 1958 m. už jo ištekėjo.

Vedybinę laimę aptemdė pirmojo 
kūdikio, Juliaus, ankstyva mirtis. Bet 
netrukus paeiliui gimė dvi dukros, Gabia 
ir Daiva, kurioms Lilė pasišventė kaip 
rūpestinga motina. Lilė turėjo nemenkus 
meninius gabumus: ji ne tik lankydavo 
meno parodas ir įsigydavo įspūdingų 
kūrinių, bet ir pati rasdavo pakankamai 
laiko aistringam keramikos pomėgiui. Ji 
buvo garsiosios keramikės Hiroi Swen 
mokinė ir savo kūrybai įsirengė specialią 
krosnį (kiln). Dukroms tęsiant mokslus ir 
persikėlus į Sydnėjų, jų žingsniais pasekė 
abu tėvai, galėdami patogiai įsikurti 
Bilgola vietovėje prie pamėgtos juros. 
Šeimos draugai ir pažįstami prisimins

tuos malonius ir nuotaikingus laikus, kai 
jie viešėdavo pas vaišinguosius Lilę ir 
Antaną. Tačiau po kiek laiko su šiuo 
pasauliu atsiskyrė ir veiklusis Antanas 
Čeičys. Lilė sugrįžo į Canberrą, kad ga
lėtų būti netoli sesers Onutės, kuri irgi jau 
buvo tapusi našle.

Nežiūrint sesers, dukrų bei arimųjų 
nuoširdumo bei šilumos, pastarieji keleri 
metai Lilei nebuvo lengvi, nes ją pradėjo 
kamuoti vis stiprėjanti liga. Jos gyvenimas 
užgeso spalio 9 dieną. Iki 75-to gimtadie
nio buvo likęs vos pusmetis.

Kaip Castle Hill (Sydney) koplyčioje 
atsisveikindamas sakė jos buvęs klasės 
draugas Vytautas Doniela, “mūsų atmin
tyje liks Lilės malonus ir kartu rūpestin
gas būdas, linksma laikyseną ir skambus, 
tiesiog muzikalus balsas. Lilė buvo drau
giška asmenybė, kupina prisiminimų, visa
da linkusi dalintis savo mintimis ir savo 
širdies šiluma praturtinti bičiuliškąją ap
linką”.

Paskutinis sudiev jai buvo tartas 
Castlebrook krematoriume. Liūdesyje li
ko sesuo Onutė, dukros Gabia ir Daiva, 
pusseserė Daiva Labutytė-Bieri, pusbroliai 
Vidas Labutis ir Gytis Šimkus, anūkai ir 
artimieji Australijoje bei kitur.

Ilsėkis, Lile, amžinoje ramybėje.
Dan Bieri ir Vytautas Doniela

Liūdna žinia
Prieš atiduodant laikraštį spausdinti, į “Mūsų Pastogės” redakciją atėjo liūdna žinia, 

kad Adelaidėje mirė Nona Pyragiūtė-llgūnienė. Liūdesy liko Viola, Tint, 
Marcus, Chris ir Dalia.

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 - Melbourno sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

A?rA Alfonsui Olšauskui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Inai, dukrai Vilijai, sūnui Dariui ir 

' jų šeimoms.
Cecilija, Laima ir Kęstutis Protai

jazmino Giltinas
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.

AftA Lilei Čeičienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms Gabijai ir Daivai, seseriai Onutei 

Pilkienei bei visiems giminėms.
Cecilija, Laima ir Kęstutis Protai

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Š.m. spalio 31 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Namuose Bankstovvne ruošiamas 

ilgamečio “Mūsų Pastogės” redaktoriaus, žurnalisto ir poeto

Vinco Kazoko
20-ųjų mirties metinių 

paminėjimas
Apybraižas skaitys dr. Vytautas Donieia 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

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

AGENDA: 1.Chairman’s Report
2. Prcsentation of Accounts
3. Elcction 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.

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.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius lankytis 

savo Klube.

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• 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 patiekalus, 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.

TURGUS įvyks sekmadienį, lapkričio 7 dieną, 2 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melboumo Dainos Sambūris”
šiais metais švenčia 55 metų gyvavimo jubiliejų. Kviečiame visus apsilankyti į 

mūsų naujausią koncertą, kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną.
Pirmoje dalyje išgirsite įvairias gražias dainas, o antroje dalyje choristai suvaidins 

čigonų vakaronę.
Lauksime visų!

“Dainos Sambūrio” Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinė Globos Draugija ruošia

*4fkliuc lenktynių (1Met6outne) Hieną
antradienį, lapkričio 2 d., 12 vai. p.p. Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Avenue, Engadine.

PROGRAMOJE:
Skrybėlių ir skrybėlaičių paradas įvairiomis 

temomis: juokingiausia, puošniausia, kūrybin
giausia.

Moterų irvyrų laukia vertingi prizai.
Bus galima nusipirkti lengvų užkandžių - 

sausage sizzle, taip pat ir kavos su pyragaičiais. 
Kaina - $7.

O svarbiausia, bus galima išmėginti laimę per organizuotus “sweeps”. 
Kviečiame visus linksmai praleisti dieną Lietuvių Sodyboje, Engadine.

Pranešimas Liet. Bendruomenės
Spaudos Sąjungos nariams

Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

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

vicepirmininkas Vytautas Donieia, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartinės Valdybos nariai - Vytautas Donieia ir 
Vytenis Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra vėl sutikę 
kandidatuoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.......................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-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 Donieia

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.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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