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Lietuviai sportininkai Nani. Zelandijoje

Naujosios Zelandijos sostinėje Wellingtone įvyko pasaulinis kalnų bėginio čempionatas 
ant Mount Victoria kalno. Čempionate dalyvavo ir du sportininkai iš Lietuvos. Kartu 
su sportininkais atvyko ir dujų rėmėjai. Nuotraukoje - sportininkai ir jų rėmėjai iš 
Lietuvos su Aucklando lietuviais. Plačiau skaitykite “M.P.” psl.3

Ana kis 
Relsgys

Prezidentas labai sunerimęs dėl 
“Mažeikių naftos” perpardavimo

Kuršių 
Neringos 
parkas 

išnaudojamas
Kuršių Nerin

gos paikas, (įtrauk
tas į UNESCO są
rašą) yra įparei
gotas išlaikyti sa
vo išskirtinį sta

tusą. Paskutiniais metais parke pasirodė 
daug statinių, neatitinkančių parko rei
kalavimų. Kai kurie pastatai čia iš viso 
neturėjo būti. Vietos gyventojams buvo 
aišku, kad piniguočiai skverbiasi nelega
liai į parką norėdami padaryti biznį, užsiim
ti sau prestižinę vietą. Negavus atsakymo 
vietos administracijoje, skundai pasiekė 
Vilnių.

Tarnybiniai patikrinimai buvo atlikti 
Kuršių Nerijos nacionalinio parko di
rekcijoje. Iš darbo buvo atleistas vyriausias 
architektas, griežtus papeikimus gavo 
direktoriaus pavaduotojas ir eilė žemesnio 
rango darbuotojų. Atleistas parko vadovas.

Apskrities administracija turės patik
rinti visus 110 Neringos teritorijoje supro
jektuotus planus, kurie buvo patvirtinti 
per paskutinius penkerius metus. Į pasi
tarimus turėjo atvykti Aplinkos minis
terijos pareigūnai, kad būtų sudarytos ko
misijos, bet neatvyko.

Parku susirūpinęs Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, kad kaltieji turi būti 
nubausti, o ne vien atleisti iš darbo.

Šiuo metu į Kuršių Nerijos parko bylą, 
pradėdama ikiteisminį tyrimą, įsijungė 
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Ji tikrins 
visus Neringoje patvirtintus planus ir nu
statys, ar pareigūnai nenusižengė Bau
džiamojo kodekso 229 straipsniui.
Rusams Viktor Uspaskich savas

Jau praėjo keli mėnesiai, kai Darbo par
tijos vadovas V. Uspaskich nesugeba pateik

Lietuvos Įvykių apžvalga

ti savo diplomo. Jis tariamai baigęs Mask
vos G. Plechanov akademiją. Bylą tirti pe
rėmė Lietuvos Generalinė prokuratūra. 
Negavus teigiamų atsakymų iš Maskvos, 
prieš dešimt dienų prokuratūra išsiuntė 
grupę generalinės prokuratūros pareigūnų, 
tiriančių bylą, į Maskvą.

Grupei greit grįžus iš Maskvos, Vilniaus 
apygardos vyriausias prokuroras Ramutis 
Jancevičius pareiškė, kad Rusija neįvykdė 
nė vieno Lietuvos teisinės pagalbos prašymo 
punkto.Vilniaus apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty
rimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pava
duotojas Sergejus Takvarelis ir prokuroras 
Rolandas Imbrasas norėjo pamatyti do
kumentus, susijusius su V. Uspaskich 
mokslais Plechanov akademijoje bei ki
tose įstaigose. Jiems pavyko apsilankyti tik 
diplomus spausdinančioje gamykloje bei 
juos registruojančioje Rusijos švietimo fe- 
deralinėje valdyboje.

Rusijos pareigūnai kategoriškai atsisakė 
bendradarbiauti su lietuviais vadinamojo
je “Uspaskich’o diplomo” byloje. Rusai 
pareiškė, jog “diplomo reikalai” - pačių lie
tuvių vidaus reikalas. Atrodo, jog skaitlin
giausios Lietuvos politinės partijos vadovas 
-“savas”.

Laikinasis generalinis prokuroras Vy
tautas Barkauskas pareiškė, jog “pareigū
nai vienaip ar kitaip mėgins atsakyti į vi
sus tautą dominančius klausimus”.

Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė, 
kad “elgesys su mūsų nusiųstais atstovais 
Rusijai garbės nedaro”.
Sovietiniai simboliai neliečiami?

Seimo narė koservatorė Vilija Aleknai
tė -Abramikienė parengė pasiūlymą į Sei
mo rudens sesijos darbų programą įtrauk
ti dokumentų projektus, kuriais siekiama 
iš viešųjų erdvių “išgyvendinti” sovietų bei 
nacių simboliką.

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 
ragina parduodant bendrovės “Mažeikių 
nafta” akcijas laikytis kuo didesnio 
skaidrumo ir ieškoti pirkėjo, kuris nekel
tų grėsmės Lietuvos nacionaliniam sau
gumui. Pasak jo. Vyriausybė turėtų aiškiai 
įvardyti kompanijas, pretenduojančias j 
dalį bendrovės akcijų, ir nesudaryti pa
grindo spėlionėms, nes šis sandoris turės 
įtakos visos šalies ekonomikai.

V Adamkaus teigimu, sekant kasdien 
spaudoje pasirodančius Vyriausybės pa
reiškimus ir keliamas prielaidas, nėra aiš
ku, kaip vyksta galimų pirkėjų paieškos.

“Kai Seimas turi priimti atsakomybę 
leisdamas Vyriausybei kalbėti apie 3-4 
mlrd. litų įsipareigojimą, čia jau laisvoms 
diskusijoms vietos nėra. Atverkime kor
tas, pasakykime, kas dalyvauja, kur da
lyvauja, kokiomis sąlygomis dalyvauja, kad 
niekam nereikėtų abejoti”, - ragino jis.

Anot V. Adamkaus, gandus sukelia net 
kalbos apie galimus Ministro Pirmininko 
Algirdo Brazausko šeimos ryšius su Ru
sijos koncernu “Lukoil”, vienu iš preten
dentų įsigyti “Mažeikių naftos” akcijas. 
(Plačiau iiūr. psl. 2. Red.)

Kaip pažymėjo V Adamkus, parduo
dant “Mažeikių naftos” akcijas turi būti 
užtikrintas Lietuvos nacionalinis saugu
mas. “Kas stovi už “Lukoil”? Aišku, kad 
Rusijos vyriausybė suinteresuota tuo, ji 
turės nuolatinės įtakos kompanijos 
sprendimams, - kalbėjo Prezidentas. “ Todėl 
priimdami tam tikras sąlygas, pasirašydami 
turime užtikrinti, kad sąlygos mūsų nacio
naliniam saugumui būtų išpildytos”.

Prezidento manymu. Vyriausybė ne
pakankamai stengėsi ieškodama kitų 
galimų žaliavos šaltinių, ne vien iš Rusi
jos: “Jei jau taip pasidairius, nereikia ara
bų kraštų, čia pat yra Norvegija, kiti 
prieinami šaltiniai, ne tiek tolimi. Abejoju, 
ar buvo tikrai stengtasi, nelaukiant, kas 
ateis ir pasisiūlys, ar iš pačios Vyriausybės 
buvo padėta pakankamai pastangų pa
siteirauti, pakviesti, pažiūrėti galimybes, ir 
tada, turint didesnį pasirinkimą, daryti 
tinkamiausią sprendimą, kuris Lietuvai 
kaip valstybei būtų naudingiausias”.

Kaip jau buvo skelbta, Seimas pradėjo 
svarstyti įstatymus, kurie suteikia įgalio
jimus Vyriausybei pirkti ir naujam savi-

Aukšti pareigūnai trukdo korupcijos tyrimą
(ELTA). Aukštus postus bankuose ir 

Finansų ministerijoje anksčiau užėmę 
pareigūnai neatskleidžia prašomos 
informacijos koncerno EBSW veiklą 
tiriančiai laikinajai komisijai Seime, to
dėl parlamentarai abejoja, ar jie gali eiti 
dabar užimamas valstybines pareigas.

Seimo komisija apklausė buvusius 
finansų ministrą Eduardą Vilkelį ir jo 
pavaduotoją Stasį Čipkų, buvusį minis
terijos Tarptautinių santykių departa
mento direktoriaus pavaduotoją Joną 
Niautą, buvusio Lietuvos valstybinio 
komercinio banko tarybos pirmininką

LR Prezidentas Valdas Adamkus.

ninkui parduoti bankrutuojančio Rusijos 
koncerno “Jukos” valdomas “Mažeikių 
naftos” akcijas, tam skolinantis iki 3 mlrd. 
litų, taip pat naujam įmonės savininkui 
parduoti dalį dabar valstybės turimų 
įmonės akcijų.

Dabar Vyriausybė turi 40.66% akcijų, 
“Jukos” - 53.7%. Pastarasis paketas biižos 
kaina yra vertas 4,8 mlrd. litų.

Pasak Premjero A Brazausko, į “Jukos” 
valdomas “Mažeikių naftos” akcijas pre
tenduoja Rusijos koncernai “Lukoil” ir 
TNK-BP. Austrijoje registruota bendrovė 
“Baltic Holding”, kuri anksčiau buvo sie
jama su Rusijos koncernu “Gazprom”, esą 
atsisakė planų įsigyti akcijas.

A Brazauskas yra atskleidęs planus 
naujajam “Mažeikių naftos” savininkui 
tiesiogiai parduoti ir apie 20% Vyriausy
bės dabar turimų akcijų už daugiau nei 1 
mlrd. litų.

Pavasarį paskelbtoje Vyriausybės 2004 
metų veiklos ataskaitoje buvo nurodyta, 
kad “Lukoil” interesai kelia grėsmę Lie
tuvos nacionaliniam saugumui. Dėl užsi
tęsusių įtemptų “Jukos” santykių su Rusi
jos vyriausybe esą išaugo tikimybė, kad 
Lietuvai sutriks naftos tiekimas ir kad Ru
sija per Kremliui lojalias kompanijas “Luk
oil” ar “Gazprom” perims tiesioginę “Ma
žeikių naftos”, o vėliau - galbūt ir “Klai
pėdos naftos” kontrolę.

“Tokiu atveju minėtosios Rusijos kom
panijos imtų dominuoti Lietuvos naftos 
sektoriuje (ar net keliuose energetikos 
sektoriuose - “Gazprom” atveju)”, - rašoma 
ataskaitoje. □

Anicetą Ignotą ir buvusį Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduotoją Povilą 
Milašauską.

Šiuo metu S. Čipkus užima Biudžeto ir 
finansų skyriaus vedėjo pareigas Vyriau
sybėje, P. Milašauskas vadovauja valsty
binei įmonei “Valstybės turto fondas”, A 
Ignotas eina Ūkio ministerijos sekreto
riaus pareigas.

Anot Seimo komisijos narės Nijolės 
Steiblienės, iš ministerijos tris mėnesius 
laukti paaiškinimai yra “vykdomosios 
valdžios pasityčiojimas iš Seimo”.

□
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paišius Trumpai iš visur Brazauskai įsipainioję į naftą?
♦ Keletas Euro
pos valstybių ne
palankiai žiūri į 
musulmoniškos 
Turkijos pastangas 
įstoti j Europos 
Sąjungą, tačiau 
Austrija iki šiol 
buvo vienintelė 
valstybė, princi
piniai blokavusi

Turkijos kandidatūrą. Austrija reikalavo, 
kad Turkijai būtų siūloma tik dalinė part
nerystė. Spalio 3 d. Austrija atsiėmė šj rei
kalavimą, nusileisdama D. Britanijos ir 
JAV spaudimui, tuo įgalindama Europos 
Sąjungą pradėti rimtas derybas su Turkija. 
Pats Turkijos įstojimas į ES gali užtrukti 
dar apie dešimtį metų. Užmezgamos de
rybos ir su Kroatija.
♦ Spalio 3 d. šių metų Nobelio medicinos 
premija buvo paskirta dviems australams - 
Perth WA patologui Robin Warren ir pro
fesoriui Barry Marshall. Jie 1982 m. iš
aiškino tikrąją skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos žaizdų priežastį - Heliobacter 
pylori bakterijas, įgalindami greitą sėk
mingą žaizdų gydymą. Iki tol tikėta, kad 
žaizdas sukelia nervų įtampa arba aspiri
nas ir kiti panašūs vaistai.
♦ Spalio 7 d. paskelbtas šių metų Nobe
lio taikos premijos laureatas - Tarptauti
nė Atominės Energijos Agentūra ir jos 
vadovas, dr. Mohamed El Baradei. Ši pre
mija jiems buvo suteikta už jų pastangas 
riboti branduolinių ginklų plitimą. Jie bu
vo atrinkti iš pasiūlytų 199 kandidatų. Šių 
metų Nobelio premijų įteikimo iškilmės 
įvyks Oslo mieste gruodžio 10 d.
♦ Uraganas Stan nusiaubė Centrinės 
Amerikos valstybes. Nuo tropinių liūčių 
sukeltų potvynių ir žemės griūčių iki spalio 
5 d. žuvo bent 1400 žmonių. Ypač nuken

Lietuvos įvykių apžvalga
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Lapkričio 29 d. parlamentarai siūlymą 
užblokavo taip, kad jis nebus įtrauktas į 
dienotvarkę ir apie tai net nebus užsiminta.

Europos Sąjungoje nacių simbolika 
uždrausta. Europos parlamente užsiminus 
apie būtinybę uždrausti ir sovietinę sim
boliką, Italijos komunistų partija kėlė 
didžiausią triukšmą.
Europos Sąjungos struktūriniai 

fondai Lietuvai
Lietuvos inovacijų centras sukūrė ir 

pradėjo teikti naują paslaugą, skirtą įmo
nėms, kurios rengia inovacinius projektus 
ES Struktūrinių fondų paramai gauti, ta
čiau neturi didelės projektų rengimo pa
tirties. Internete (www.lic.lt) užpildę 
trumpą elektroninę formą, jie gaus eks
pertinį įvertinimą, ar jų teikiamo projekto 
idėja atitinka ES Struktūrinių fondų ke
liamus bendrus reikalavimus. Paslauga pa
dės apsispręsti, ar verta pradėti darbą, nes 
projekto paruošimas labai sudėtingas ir 
brangus.

Verslininkai ragina, kad skirstant ES 
paramą būtų atsižvelgta ne į formalius 
kriterijus, bet į idėjų naudą šalies ūkiui ir 
biudžetui. Taip pat jie ragina keisti ES lėšų 
skirstymo tvarką. Skundžiasi, kad parengti 
projektą labai brangu - tai kainuoja ma
žiausiai 30,000 litų, bet negarantuota, kad 
paramą gaus.

Reikia nepamiršti, kad ES fondai ski
riami pakelti bendrą regionų standartą, o 
ne pavienių biznierių standartą. Nėra abe
jonių, kad iki šiol didžiausia fondų dalis 
Lietuvai nutekėjo į pasiturinčių biznierių 
kišenes ir nepakėlė vargstančiųjų regionų 
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tėjo Gvatemala ir Salvadoras. Žuvo visi 
maja indėnų kaimo Parmabaj gyventojai, 
kai nakties metu nuo gretimo ugnikalnio 
slenkanti purvo griūtis palaidojo kaimą 
po 12 metrų žemės danga.
♦ Spalio 7 d. JAV ir Australijos moksli
ninkai paskelbė, kad spalio pradžioje bu
vo sėkmingai baigti australų išrastų 
Gardasil skiepų bandymai. Šie skiepai 
apsaugos moteris nuo papiloma viruso, 
sukeliančio gimdos kaklelio (cervix) vėžį. 
Nuo šios vėžio rūšies vien Australijoje 
kasmet miršta apie 500 moterų, gi visame 
pasulyje - kasmet miršta apie 300,000. 
Gardasil skiepai yra Queensland universi
teto profesoriaus Ian Frazer ilgų metų 
pastangų vaisius.
♦ Spalio 8 d. ypač stiprus žemės drebėji
mas sukrėtė šiaurinį Pakistaną, Indiją ir 
Afganistaną. Ypač nukentėjo Pakistano 
administruojama Kašmiro dalis. Šios sri
ties viešųjų darbų ir susisiekimo ministro 
Fariq Farooq tvirtinimu, srityje žuvo apie 
30,000 žmonių. Drebėjimas sugriovė pa
status Pakistano sostinėje Islamabade, jis 
buvo smarkiai jaučiamas Indijos sostinėje 
New Delhi. Šimtai mokinių buvo gyvi 
palaidoti keliose sugriautose mokyklose. 
Australija, JAV, D. Britanija, Japonija ir visa 
eilė kitų valstybių siunčia skubią pagalbą 
nukentėjusioms valstybėms.
♦ Paukščių gripas plečiasi pasaulyje. 
Pastebėta visa eilė susirgimų Rumunijoje, 
kur vietinius paukščius užkrėtė iš Azijos į 
Dunojaus deltos pelkes atskrendą paukš- 
čiai.Su paukščių gripu kovoja ir Turkija. 
Eilė naujų susirgimų žmonių tarpe buvo 
pastebėta Indonezijoje.
♦ Spalio 8 d. Kazakstano vyriausybė pa
skelbė, kad ši valstybė beveik baigė atsi
kratyti nuo iš Sovietų Sąjungos paveldėtų 
3000 kilogramų branduoliniams ginklams 
tinkamo urano. q

standarto. ES struktūrinių fondų kryptis - 
geriausia proga atitaisyti klaidas.

Apie partijų populiarumą
(ELTA). Rugsėjo mėnesį didžiausia 

dalis Lietuvos rinkėjų rėmė V. Uspaskich 
Darbo partiją. Jei dabar vyktų Seimo rin
kimai, už ją balsuotų 19% Lietuvos gy
ventojų - 2% daugiau nei prieš mėnesį. 
Antroje vietoje pagal populiarumą, anot 
“Baltijos tyrimų” apklausos, būtų A. Bra
zausko Lietuvos socialdemokratų partija. 
Už šią partiją balsuotų 15%. apklaustųjų - 
1 % mažiau nei prieš mėnesį.

Kitų partijų rėmėjų dalis nuo rugpjū
čio mėnesio pakito labai nedaug - padi
dėjo arba sumažėjo nuo 0.5 iki 1%.

Už A. Kubiliaus Tėvynės sąjungą (kon
servatorius, politinius kalinius ir tremti
nius, krikščioniškuosius demokratus) bal
suotų 10% visų rinkėjų, už A. Paulausko 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) partiją 
-6%, daugiau nei 5% rinkėjų balsuotų 
už A. Zuoko Liberalų ir centro sąjungą, 
4% - už K. Prunskienės Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų sąjungą, už R. 
Pakso Liberalų demokratų partiją - 3% 
Lietuvos gyventojų. Po 2% visų apklaus
tųjų palaikytų Lietuvos lenkų rinkimų ak
ciją, Lietuvos krikščionius demokratus bei 
Nacionalinę centro partiją. Už kitas partijas 
savo balsus atiduotų tik po vieną procentą 
ar mažiau rinkėjų. Kaip ir anksčiau, didelė 
dalis - 28% - rinkėjų nėra apsisprendę, už 
kurią partiją balsuotų, arbą, nedalyvautų 
rinkimuose. Apklausa vyko 2005 rugsėjo 
16-22 dienomis. Apklausti 1008 Lietuvos 
gyventojai, nuo 15 iki 74 metų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

EEI'A,BNS,IXirriCir“Bemanlinai”.

Seimo opozicija ir toliau nuo
gąstauja, kad Vyriausybė gali slap
ta proteguoti “Lukoil” ir ragina 
visokeriopai ištirti šiuos įtarimus.

Seimo opozicija įtaria, jog “Ma
žeikių nafta” rusams gali būti per
leista už “Lukoil” atstovų paramą 
Kristinos Brazauskienės verslui.

Seime Tėvynės sąjunga kreipė
si į Vyriausiąją tarnybinės etikos 
komisiją (VTEK) prašydama iš
siaiškinti, ar Premjeras A. Bra
zauskas dėl savo ir žmonos Kristi
nos Brazauskienės ryšių su bendro
vės “Lukoil Baltija” vadovu Ivanu 
Paleičiku nėra supainiojęs viešųjų ir 
privačių interesų. VTEK taip pat 
paprašyta nuspręsti, arPremje-
ras neturėtų nusišalinti nuo “Mažeikių 
naftos” akcijų pardavimo klausimų.

Įtarimus konservatoriai pagrindė pub
likacijomis spaudoje, kad viešbučio 
“CrOwne Plaza” (buvusi “Draugystė”) ak
cininkui “Orgos Limited”, kurio savinin
kai nėra žinomi, atstovauja “Lukoil Baltija” 
vadovas I.Paleičikas, kuris taip pat yra 
viešbučio valdybos narys. Be to bendrovei 
“Orgos Limited” 38% viešbučio akcijų 
yra pardavusi I.Paleičiko žmonos bendro
vė “Vaizga”. Pastaroji bendrovė 2000 metų 
Seimo rinkimuose keliais šimtais tūks
tančių litų parėmė socialdemokratus, ku
riems vadovauja A. Brazauskas.

Viešbučiui “Crowne Plaza” šiuo metu 
vadovauja Kristina Brazauskienė, kuri 
laikui bėgant perėmė kadaise buvusį
prestižinį sovietinio Vilniaus viešbutį į a

A. Brazauskas nežada aiškintis dėl žmonos
(ELTA). Ministras Pirmininkas Algir

das Brazauskas atsisako viešai aiškintis, 
už kiek jo žmona įsigijo viešbučio “Crowne 
Plaza Vilnius” akcijas.

“Nežinau, už kiek pirktos. Paprasčiau
siai nežinau. Viskas bus pateikta Vyriau
siajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). 
Aš nedalyvavau, iš kur galiu atminty sau
goti visus tokius dalykus? Juo labiau kad 
prieš keletą metų visa tai buvo, ne šian
dien, ne vakar”, - žurnalistams sakė A. 
Brazauskas.

Žiniasklaidos teigimu, “Crowne Plaza 
Vilnius” (anksčiau - “Draugystė”) rinkos 
vertė yra apie 50-70 mln. litų, o jo re
konstrukcijai tuo metu, kai tarp akcinin
kų buvo su “Lukoil Baltija” vadovu Ivanu 
Paleičiku siejamos įmonės “Vaizga” bei 
“Ordos”, išleista 38 mln. litų.

Seimo opozicijos lyderis, Tėvynės są
jungos vadovas Andrius Kubilius parašė 
oficialų raštą Premjerui A. Brazauskui, ku
riame klausia: “Kaip paaiškintumėte, kad 
neseniai Kristina Brazauskienė, pirkdama

A. Kubilius: TNK-BP geriau negu “Lukoil”
Lietuvai būtų geriau, jeigu bankrutuo

jančiai Rusijos kompanijai “Jukos” pri
klausančias “Mažeikių naftos” akcijas įsi
gytų Lietuvos nacionaliniam saugumui 
grėsmės nekelianti Didž. Britanijos įmonė 
TNK-BP. “Bent jau valstybės institucijos, 
įgaliotos formuluoti nuostatas, susijusias su 
grėsmėmis nacionaliniam saugumui, apie 
tai nekalba (kad TNK-BP kelia grėsmę na
cionaliniam saugumui. )”, - sakė opozicijos 
lyderis Andrius Kubilius. Tai jis pareiškė 
po susitikimo su šios kompanijos vado
vais. “Mums pasirodė jų logika ir planas 
(dėl “Mažeikių naftos” akcijų įsigijimo) 
pakankamai įtikinami ir procedūrine, ir 
teisine prasme, ir gali būti efektyviai ir nau
dingai Lietuvai įgyvendinami”. Pasak A. 
Kubiliaus, TNK-BP derybas dėl Mažeikių 
įmonės įsigijimo “mato aiškiau negu Luk
oil”. “Jie mato poreikį kuo greičiau susi

Kristina ir Algirdas Brazauskai.

“Draugystė”. Paties Premjero A. Brazaus
ko teigimu, jo žmonai ir jos sūnui dabar 
priklauso daugiau nei 99% viešbučio 
akcijų. Premjeras minėjo, jog žmona jam 
turbūt yra sakiusi, iš ko pirko šias akcijas, 
tačiau jis to nebeprisimenąs.

Tėvynės sąjunga prašo VTEK išnag
rinėti, ar partnerystė su I.Paleičiku bei su 
juo susijusiomis įmonėmis buvo K.Bra- 
zauskienei naudinga plėtojant viešbučio 
verslą, ar I.Paleičikas bei su juo susijusios 
bendrovės prisidėjo gaunant paskolas 
viešbučio rekonstrukcijoms bei plėtrai, ar 
šių paskolų ar jų dalies nėra grąžinę šie 
subjektai, taip pat, ar I.Paleičikas ar su juo 
susijusios bendrovės padėjo K.Brazaus- 
kienei ar jos buvusiems šeimos nariams 
įsigyti “Draugystės” akcijų.

(Pagal Lietuvos spaudą)

38% viešbučio akcijų iš su L Paleičiku 
siejamos bendrovės “Ordos”, sumokėjo tik 
apie 3.5 mln. litų, kaip skelbta spaudoje? 
Ar toks akcijų rinkos vertės ir sumokėtos 
už akcijas sumos neatitikimas negali būti 
traktuojamas kaip sandorio neskaidrumo 
įrodymas?”

Jis taip pat paprašė paviešinti viešbučio 
akcininkų pasikeitimus nuo jo priva
tizavimo 2000-aisiais, taip pat atskleisti, 
kokias paskolas A. Brazausko žmona K. 
Brazauskienė yra paėmusi viešbučio 
akcijoms įsigyti, kiek lėšų viešbučio re
konstrukcijai skyrė “Vaizga” ir “Ordos”, 
kurios susietos su “Lukoil Lietuva” vadovu 
Ivanu Paleičiku.

Premjeras A. Brazauskas spalio 4 d. 
sakė, jogjo žmona Kristina šiuo metu turi 
apie 51% viešbučio akcijų, jos sūnus - 
48%.

Be to, Premjeras sakėsi nesiruošiąs nu
sišalinti nuo derybų dėl “Mažeikių naf
tos” pardavimo, kur vienas iš kandidatų į 
pirkėjus yra Rusijos “Lukoil”. n 

tarti su Vyriausybe ir eiti tartis su “Jukos”. 
Tuo tarpu “Lukoil” yra pareiškęs, kad pir
menybę teikia susitarimui tik su Lietuvos 
Vyriausybe” (t.y. su A.Brazausku).

Opozicijos lyderio teigimu, “Lukoil” 
yra nepriimtina “Mažeikių naftos” akcijų 
pirkėja ne tik todėl, kad šią kompaniją Vals
tybės saugumo departamentas yra įvardi
jęs kaip keliančią grėsmę Lietuvos saugu
mui, bet ir dėl ekonominių motyvų.

“Lukoil” atėjimas lemtų didesnį dega
lų rinkos monopolizavimą. Tuo tarpu 
TNK-BP pasirodymas sudarytų galimybę 
šioje rinkoje atsirasti dar vienam veikėjui 
ir dėl to laimėtų konkurencija ir paprastas 
vartotojas”, - sakė A. Kubilius.

A. Kubilius taip pat siūlo Vyriausybei 
įsipareigoti, kad ji “Mažeikių naftos” akci
jų neparduos tokiam pirkėjui, dėl kurio 
Lietuvos saugumui iškiltų grėsmė. □
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Bendruomenės baruose
Lietuviai sportininkai Nauj. Zelandijoje

Rugsėjo 25 dieną Naujosios Zelandijos 
sostinėje Wellingtone įvyko pasaulinis 
kalnų bėgimo čempionatas ant Mount 
Victoria kalno.

Bėgimo lenktynės pritraukė 350 atle
tų, trenerių ir teisėjų iš 30 kraštų.

Nuotraukoje - svečiai iš Lietuvos. Iš kairės: Kastytis Pavilonis, Juozas Skudra, Inga 
Juodeškienė ir Svajūnas Ambrasas.

Choro “Daina” žinios
Dar tebegyvename džiaugsmu ir dė

kingumu Sydnėjaus ir apylinkių tautie
čiams ir jų draugams iš kitų bendruome
nių, kurie gausiu apsilankymu moraliai ir 
materialiai parėmė choro “Daina” pa
stangas, ruošiant neeilinį “Christmas in 
July” koncertą, kuris įvyko liepos 27 d. 
Lietuvių Klube. Kiek buvo įdėta darbo 
ruošiant tokio lygio koncertą, gali pasakyti 
tik dirigentė Birutė Aleknaitė ir jos tal
kininkai Garry Penhall ir Albina, iš kurių 
namų vakarais sklido keisti garsai. Ten 
buvo repetuojama, o ne linksminamasi. 
Kas iš mūsų sutiktų leisti repetuoti savo 
namuose?

Jaunas lenkas, muzikos studentas 
Wojciech Wisnewski, pamėgęs lietuvių 
dainas ir muziką, savo nuoširdumu ir 
talentu jau metai, kai pabaigęs dienos 
užsiėmimus Sydnėjaus muzikos institute, 
be vakarienės ateina padėti Birutei Alek
naitei kiekvieną penktadienio vakarą. 
Jaunuolis, kilęs iš neturtingos šeimos 
Lenkijoje, dabar studijuoja Sydnėjuje. Už 
studijas turi užsimokėti pats. Jeigu atsiras
tų mūsų bendruomenėje norinčių jį pa
remti, būtume dėkingi.

Metų pabaigoje turėsime atsiskaityti 
už pagalbą mūsų geradariams, ypač ruo
šiant “Christmas in July” koncertą. At- 
jausdami choristų pasiaukojimą per tuos 50 
metų, chorą finansiškai parėmė - $300 
chorui ir našlaičių fondui - Kazimieras 
Butkus. Janinos Kalgovienės dovana, 
paleista į varžytines, atnešė $80.

Prie bilieto (pirkdami) aukojo: $20 - 
R.R. Zakarevičiai, $15 - S. Grybienė, po 
$10 - A. Pauliukonienė, Marina Cox ir 
Bronė Ropienė. Savo talentu su mumis 
pasidalino Jadvyga Burokienė, kuri 
Lietuvių Klubą pavertė apledėjusia gryčia 
Lietuvoje, Kalėdų metu. Savo gėrybėmis 
prie kavos svečiams, vaišino Onutė Ka- 
počienė OAM, C. Protienė, Elė Stasiū- 
naitienė, Onutė Dobbs ir sodybiečiai. 
Turtingai loterijai, atnešusiai $400, fantus 
parūpino Lietuvių Klubas, C. Protienė, N. 
Bučinskienė, J. Kalgovienė, M. Reisgienė, 
O. Kapočienė, L. Kramilienė, D. Ankienė 
ir A Liutackienė.

Atsisveikinimui su mūsų prakaitu ir

Kalnų bėgimo lenktynių nuotolis vy
rams buvo 13.5 kilometrų, pakartotinai 
bėgant 310 metrus aukštyn ir žemyn kalno, 
o moterims-9.1 kilometro.

Į šio čempionato lenktynes atvyko ir 
du atletai iš Lietuvos - Inga Juodeškienė 

aukomis pastatytu Lietuvių Klubu, choras 
ruošia neeilinio masto koncertą “Pavasa
rio aidai” (Echoes of the Spring), kuris 
įvyks spalio mėn. 16 d., sekmadienį, Klu
bo auditorijoje, apačioje. Pradžia - 2 vai. 
p.p. Stalus prašome užsisakyti iš anksto, 
nes gali pritrūkti vietos.

Skambinti:
Danutei Ankienei, tek: 98712524, 
Jadvygai Burokienei, tek: 9522 8275 ir 
Antanui Kramiliui, tel.: 9727 3131.

Koncerto programa labai plati, mišrūs 
ir pavieniai chorai lietuvių, anglų, vokie
čių ir italų kalbomis atliks klasikinę ir 
populiarią muziką.

Sydnėjaus choras vėl gavo pakvietimą j 
tarptautinį muzikos festivalį Cantonigros 
mieste, Ispanijoje. Festivalis įvyks 2006 m. 
liepos mėnesį. Cantonigra yra 100 km. į 
šiaurę nuo Barcelonos. Lietuviai ten pa
likę neabejotinai gražų įspūdį. Atsiųstoje 
programoje įdėtos dvi lietuvių nuotrau
kos: bešokanti tautinių šokių grupė ir 
lietuvaitė su tautiniu kostiumu.

Sąlygos: reikia patiems susimokėti už 
kelionę, o pragyvenimas, vietinis trans
portas ir maistas bus parūpintas rengėjų. 
Įdomu pastebėti, kad 1983 metų festiva
lyje dalyvavo 78 valstybės, jų tarpe ir 
Lietuva. Choro sekretorius padėkojo už 
pakvietimą ir dėmesio parodymą Sydnė
jaus “Dainos” chorui. Kažkas iš šio or
ganizacinio komiteto yra mus girdėjęs.

Lapkričio 20 d. lietuviams šv. Mišias 
laikys Sydnėjaus arkivyskupas kardinolas 
George Pell. Ruoškimės visi sutikti šį 
aukščiausią dvasiškį Australijoje. Giedos 
choras”Daina”, vadovaujant B. Aleknaitei, 
vargonuos dr. R. Zakarevičius. Po mišių 
bus suneštinė arbatėlė, susitikimas su 
kardinolu Parapijos salėje. Moteris pra
šom atsinešti po lėkštę.

Dėl platesnės informacijos prašome 
skambinti Danutei Ankienei, tel.: 9871 
2524. Nelikime abejingi šia proga, daly
vaukime pamaldose visi ir visų religijų.

Spalio 16 ir 30 dienomis pamaldos 
lietuviams ir kapų lankymas yra atšauktas, 
nes išvykus mūsų kunigams, nerasta kito 
kunigo, kuris atlaikytų mums mišias.

“Dainos” koresp. 

ir Svajūnas Ambrazas. Kartu su jais atvyko 
ir jų rėmėjas Juozas Skudra ir Lietuvos 
Lenktyninio vaikščiojimo sąjungos pirmi
ninkas Kastytis Pavilonis.

Nors lietuviams nepasisekė laimėti, 
tačiau jie pasirodė neblogai. Inga Juodeš
kienė buvo 21-ma iš 74 bėgikių, o Svajūnas 
Ambrazas buvo 69-tas iš 111 bėgikų.

Pirmą vietą laimėjo naujazelandietis 
Jonathan Wyatt, kuris distanciją nubėgo 
per 53 minutes 23 sekundes. Moterų lenk
tynėse pirmoji buvo taip pat naujazelan- 
dietė Kate McIlroy, įveikusi distanciją per 
39 minutes ir 40 sekundžių.

Maža grupelė Aucklande gyvenančių 
lietuvių turėjo progą susipažinti su visais 
keturiais sporto atstovais per jų labai 
trumpą apsilankymą Naujojoje Zelandijo
je. Jurgis Pečiulaitis priėmė ir prižiūrėjo

Prekybos leidinio pristatymas
LR Garbės generalinio konsulo 

Melbourne Andriaus Žilinsko pakviesti, 
įvairių profesijų žmonės šių metų rugsėjo 
14 dieną susirinko į leidinio “ Prekybos 
galimybės su Australija - informacija 
Lietuvos verslui” oficialų pristatymą. 
Leidinio tikslas - suteikti Lietuvos vers- 
linkams daugiau informacijos apie Aus
tralijos rinką bei sudominti ir paskatinti 
eksportuoti.

Tarp dalyvavusiųjų buvo garbės sve
čiai: Viktorijos Universiteto profesorius 
R.Adams, Austrade national manager, 
Central & South East Europe, Ms. 
J.Ramsden, Australijos-Baltijos prekybos 
rūmų prezidentas L.Žalkauskas, Melbour
ne Lietuvių, Latvių ir Estų Bendruome
nių pirmininkai.

Įžanginį žodį tarė A Žilinskas, primin
damas ir paaiškindamas, kad asmeniški, 
kultūriniai, sportiniai, mokslo, švietimo 
ir humanitariniai santykiai tarp Lietuvos 
ir Australijos jau yra pakankamai stiprūs. 
Tačiau prekyba tarp šių dviejų šalių yra 
tik labai pradinėje stadijoje.

A Žilinskas pristatė Viktorijos Univer
siteto studentą Algį Akstiną, atvykusį iš 
Lietuvos studijoms Magistro laipsniui 
(MBA) gauti. Jie kartu ir paruošė šį 
prekybinį leidinį.

Informacinis leidinys paruoštas 
elektroniniame formate, anglų kalba ir 
yra nemokamai siunčiamas gan gausiai į 
LR generalinį konsulatą Melbourne be
sikreipiantiems Lietuvos verslininkams. 
Be to, jis yra pateiktas eksportą skati
nančioms vyriausybinėms organizacijoms 
(Lietuvos Ekonominės plėtros agentūrai, 
Lietuvos Prekybos ir amatų rūmams ir 
1.1.) ir įvairioms verslo sritis jungiančioms 
asociacijoms Lietuvoje (Lietuvos Pra
moninkų konfederacijai, Aludarių ssocia- 
cijai, Lengvosios pramonės įmonių aso
ciacijai ir t.t.).

Algis išsamiai supažindino visus sve

Iš kairės: Algis Akstinas ir Andrius Žilinskas peržiūri prekybos leidinį.

juos pas save, o Dalia Kubiliūtė - Sharrock 
suruošė malonų subuvimą su šiais sve
čiais savo namuose. Nors tai buvo trum
pas susitikimas, bet tas susipažinimas 
išsilaikys ilgesniam laikui.

Padėkodami už suteiktą paramą ir 
draugiškumą, Kastytis Pavilonis dova
nojo Lietuvos Lengvosios atletikos me
dalius Jurgiui Pečiulaičiui ir Daliai Ku- 
biliūtei - Sharrock. Tokiais pačiais meda
liais buvo dar abdovanoti Vytautas Šim
kus, Liukas Vitrinas ir Minvydas Palu
binskas.

Ačiū jiems už medalius, bet svarbiau
sia - ačiū jiems už apsilankymą Naujojoje 
Zelandijoje dalyvaujant pasaulinio masto 
sporte ir garbingai atstovaujant Lietuvai, 
tuo ją garsinant.

Minvydas Palubinskas

čius su leidinio medžiaga, pabrėždamas, 
kad prekyba tarp Australijos ir Lietuvos 
žymiai išaugo po 1999, o ypač nuo 2002. 
2004 m. duomenimis, Lietuvos eksportas 
su Australija išaugo 39% (A$12 mln.) pa
lyginus su 2003, o importas padidėjo 
daugiau nei 40% (A$10 mln.). 2003 m. pa
grindinės eksporto šalys buvo Vokietija, 
Latvija ir Rusija. O Rusija, Vokietija ir 
Italija buvo svarbiausios importo valsty
bės. Įvairūs elektros prietaisai yra pagrin
dinis Australijos eksportas į Lietuvą, o 
baldai - tai svarbiausias importas j Aus
traliją iš Lietuvos. Nepaisant augančių 
tarpusavio prekybos apimčių, remiantis 
DFAT duomenimis, Lietuva Australijos 
prekybos partnerių saraše pagal prekybos 
apimtį užima 100-ają vietą. Lietuvos 
kaimynės Latvija ir Estija, su kuriomis yra 
įprasta lyginti ekonominius Lietuvos 
pasiekimus, pagal tą patį rodiklį užėmė 
atitinkamai 121-ają (12 mln. AUD) ir 108- 
ają vietas (15.5 mln. AUD).

Po to Australijos-Baltijos prekybos 
rūmų (ABPR) prezidentas Linas Žalkaus- 
kas pasveikino Garbės gen. konsulą Mel
bourne ir Algį Akstiną su išsamiaus leidi
nio sudarymu ir išleidimu, pabrėždamas, 
kad tarp Australijos ir Lietuvos prekybos 
iš tiesų yra spraga. Todėl reikia plėsti pre
kybos ir ekonominius ryšius. Numatoma, 
kad po 10 metų Lietuva lygiuosis su Švedija. 
Prekybos ryšiai tarp Australijos ir Lietu
vos dar daugiau išaugs. Baigdamas L. 
Žalkauskas pareiškė leidinio oficialų 
pristatymą.

AŽilinskas padėkojo visiems pasisa- 
kusiems ir susirinkusiems j produktyvų ir 
įdomų vakarą, pakviesdamas pasivaišinti.

Svečiai dar ilgai dalinosi mintimis, dis
kutavo ir vylėsi, kad prekybos galimybės 
tarp Australijos ir Lietuvos tikrai išaugs.

Virginia Laurinaitis
Swinburne Technologijos Universitetas 

email: vlaurinaitis@swin.edu.au

Mūsų Pastogė Nr. 40, 2005.10.12, psk 3

3

mailto:vlaurinaitis@swin.edu.au


I Lietuva iš arti
Rusijos naikintuvo paslaptis paaiškėjo

Apie dvi savaites Lietuvą, o dalinai ir Europos karinius ekspertus kamavo įtarimai 
dėl Lietuvoje nukritusio Rusijos naikintuvo Su-27. Tyrimą sėkmingai baigus, padėtį 
apžvelgia “Lietuvos ryto” vedamasis (2005.10.06). Red.

Lietuva baigė Rusijos naikintuvo Su-27 
katastrofos Lietuvos teritorijoje tyrimą. 
Tiesa, tyrime dalyvavusios žinybos, kariuo
menės vadai, diplomatai dar turėjo spręs
ti, ką daryti su rastu Rusijos karo lėktuvų 
atpažinimo įrenginiu „savas-svetimas“.

Ką parodė tyrimas ir kaip vertinti Lie
tuvos atliktą rusų naikintuvo katastrofos 
analizę? Tyrimas parodė, kad keturiomis 
raketomis ginkluotas rusų naikintuvas 
rėžėsi į žemę dėl reikiamos skraidymo 
patirties neturinčio rusų karo lakūno ma
joro V.Trojanov klaidų, aplaidaus Rusijos 
skrydžių valdymo tarnybos darbo ir pras
tos techninės lėktuvo parengties skrydžiui.

Nors suplanuotos Rusijos provokaci
jos versija atmesta, jos karo lėktuvo ka
tastrofa Lietuvai yra svarbi ir politikos, ir 
kariniu požiūriu. Nuo pat tyrimo pradžios 
visi - ir Lietuvos prokuratūra, ir kariuo
menė, ir politikai - laikėsi oriai, taip, kaip 
dera nepriklausomai valstybei Rusijai kuri 
tikėjosi lengvai atgauti ir Lietuvos oro erd
vę pažeidusį lakūną, ir orlaivio liekanas bei 
pati tirti katastrofą, buvo mandagiai, bet 
aiškiai leista suprasti, kad čia - ne Rusija, 
todėl galioja Lietuvos įstatymai.

Lietuva nepasidavė nei Rusijos poli
tiniam spaudimui nei jį lydėjusioms neko
rektiškoms antilietuviškoms propagan
dinėms atakoms. Galiausiai Rusija buvo 
priversta apsiraminti Tai tapo akivaizdu po 
to, kai Lietuva neišsigando, o ėmėsi visų 
būtinų teisinių procedūrų, ir ypač tapo 
ryšku, kai paaiškėjo, jog Lietuvos rankose 
gali būti atsidūręs rusų naikintuvo įrengi
nys „savas-svetimas“.

Lietuvai išlikti oriai nebuvo paprasta. 
Mūsų šalis nesulaukė rimtesnės paramos 
iš NATO partnerių. Šiaurės Atlanto aljan
sas užėmė neutralią poziciją, tvirtindamas, 
kad rusų lėktuvo katastrofos tyrimas - tik 
Lietuvos ir Rusijos dvišalių santykių

Vilniuje lankosi aukšti svečiai
Narkomanijos 

prevencijos prog
ramą vykdanti aso
ciacija “Mentor 
Lietuva” sulaukė 
nemažai garbingų 
svečių, tarp kurių 
yra karališkųjų šei
mų asmenys, vers
lo, mados ir moks
lo pasaulio įžymy
bės iš viso pasaulio.

Spalio 3 dieną į 
Lietuvą atvyko 
tarptautinės orga
nizacijos “Mentor 
Foundation” pati
kėtinių tarybos na- 
rys Saudo Arabijos 
princas Turki bin 
Talal bin Abdul 
Azzizz al Saud.

Su privačiu vizi
tu atvyko “Mentor
Foundation” patikėtinių tarybos prezi
dentė Švedijos karalienė Silvija.

Lietuvoje taip pat vieši didžiausios 
Šiaurės Europos vertybinių popierių biržų 
operatorės OMX valdybos pirmininkas 
Olof Stenhammar, vienas iš mados indus
trijos H&M savininkų Stefan Persson, 
žinomas aukcionų vedėjas Simon de Pury, 
JAV mokslininkas Richard MacKenzie.
-----------------------------------------------------------patikėtinių tarybos pirmininkas. LGITIC
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Nuotraukoje - rusų naikintuvas Su-27.

reikalas. Sportiniais terminais kalbant, 
NATO nepanoro su Lietuva žaisti vienoje 
aikštelės pusėje. Sąjungininkai bent jau iš 
pradžių pasirinko stadiono tribūnas. Bet 
Lietuva įrodė, kad sugeba tvarkytis ir viena.

Vis dėlto tik džiūgauti ir raminti save, 
kad Lietuva pasielgė taip, kaip ir priklau
so, nei kariuomenė, nei juolab politikai 
neturi teisės. Jau vien todėl, kad Šakių 
rajone nukritusio rusų naikintuvo sukelta 
oro banga nupūtė pudrą ir nuo pernai už 
25 mln. eurų įsigytų radarų. Po naikintuvo 
katastrofos Krašto apsaugos ministerija 
pripažino, kad rusų naikintuvo skrydis 
kariškiams buvo netikėtas, nors Su-27 ir 
kartu su juo skridusių kitų Rusijos karo 
lėktuvų skrydį prieš tai stebėjo Estijos ir 
Latvijos radiolokacinės stotys.

Kai kurie ekspertai netgi mano, kad 
brangiai kainavę radarai Su-27 skrydžio 
metu paprasčiausiai galėjo būti išjungti. Bet 
kuriuo atveju išryškėjo aiškios šalies oro 
erdvės apsaugos spragos. Lieka tik džiaug
tis, kad Su-27 nukrito pievoje. Kaip būtų 
atrodę kariuomenė ir ypač karinių oro pa
jėgų (KOP) vadas pulkininkas J.Marcin- 
kus šalies visuomenės akyse, jei orlaivis

Iš kairės: Alma Adamkienė, Saudo Arabijos princas Turki bin 
Talal bin Abdul Azzizz al Saud, Švedijos karalienė Silvija ir LR 
Prezidentas Valdas Adamkus.

“Mūsų organizacija siekia stabdyti 
narkomanijos plitimą ir prisidėti prie 
jaunimo sveikatos ir gerovės stiprinimo 
visame pasaulyje. Todėl atvykome į Lietuvą 
paremti naujosios mūsų organizacijos narės 
“Mentor Lietuva” tikslų, susipažinti su jos 
vykdomomis programomis ir paskatinti 
mentorystės iniciatyvas Lietuvos verslo 
pasaulyje”, - sakė “Mentor Foundation” 

būtų rėžęsis į Jurbarko ar Šakių gyvena
mąjį namą? Kita vertus, baisu net klausti, 
kas būtų nutikę, jei, pavyzdžiui, skraidyti 
retai gaunantis rusų majoras būtų nupi- 
kiravęs ant Ignalinos atominės elektrinės? 
Tuomet jau viso gero, Lietuva.

Pulkininko J.Marcinkaus užtrauktos 
gėdos kariuomenė net ir dabar lengvai ne
nusiplaus. Vaizdžiai kalbant, užuot organi
zavęs Rusijos lėktuvo juodosios dėžės 
tyrimą, Lietuvos KOP vadas su atvykusiais 
tyrimą stebėti rusų kariškiais tyrinėjo „bal
tosios“ dėžės turinį. Negana to, Lietuvos 
pulkininkas peikė rusams Lietuvos veiks
mus po katastrofos. Todėl Rusijos lėktuvo 
katastrofa privalo tapti ir gera pamoka Lie
tuvos kariuomenei ir puikia proga parodyti 
sąjungininkams NATO bei kaimyninėms 
šalims, kokią grėsmę kelia kvalifikaciją 
praradusių kariškių valdoma senstanti 
Rusijos karo technika, kuria rusai manev
ruoja virš Baltijos.

Lietuvos teritorijoje naikintuvą pradan
ginusios Rusijos lėktuvų grupės skrydžio 
planas rodo, kad pavojingas incidentas grėsė 
ir bet kuriai kitai Baltijos regiono valstybei 
- Danijai, Švedijai Lenkijai Tad nors pačią 
katastrofą ir galima laikyti atsitiktinumu, 
ją sukėlusios priežastys savaip dėsningos. 
Pirmiausia, ko rusams su tokiu milžinišku 
kiekiu ginkluotės šiaip sau skraidyti virš 
Baltijos? To tuoj po naikintuvo katastrofos

Milijonieriai valdžios viršūnėse
Stasys Gudavičius, Kaunas

Iš dabar paskelbtų 2004-ųjų pajamų ir 
turto deklaracijų suvestinių matyti, kad 
dabartiniame Seime milijoninius turtus 
valdo beveik trys dešimtys parlamentarų. 
Tiesa, nė vienas jų negali prilygti iš Seimo 
pasitraukusiam Darbo partijos lyderiui 
Viktor Uspaskięh. Jis išlieka turtingiau
siu Lietuvos politiku.

Turto ir pajamų deklaracijos rodo, kad 
prieš metus darbą pradėjusiame Seime 
milijonierių yra net 28. Tai pustrečio kar
to daugiau negu prieš tai dirbusiame 
parlamente, kur milijonierių tebuvo 12. 
Šiame Seime didesnė dalis milijoninius 
turtus valdančiųjų priklauso Darbo partijai

Šių metų birželį Seimo nario mandato 
atsisakius Darbo partijos pirmininkui V. 
Uspaskich, turtingiausiu parlamentaru gali 
save tituluoti kitas “darbietis”, Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas, klaipė
dietis Antanas Bosas. Jo paties ir žmonos 
Loretos Bosienės bendras turtas ir paja
mos pernai siekė 22.44 mln. litų. Be to, 
A.Bosas yra suteikęs beveik 6 mln. litų 
paskolą, tiesa, pats negrąžinęs beveik 1 mln. 
litų kredito.

Kitas Darbo partijos atstovas, Seimo 
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jo
nas Jagminas praėjusiais metais teigia 
uždirbęs 7.66 mln. bei paskolinęs per 2 mln. 
litų. Bendras parlamentaro ir jo žmonos 
Audronės Jagminienės turtas ir lėšos viršija 
12.7 mln. litų.

Socialdemokrato Broniaus Bradausko 
ir jo žmonos Danguolės bendras turtas ir 
pajamos siekė 8.649 mln. litų, kitos social- 
demokratės Romos Žakaitienės ir jos vyro 
Viktoro - 8.651 mln., Seimo vicepir
mininko “valstiečio” Alfredo Pekeliūno 
šeimos - 5.8 mln., liberaldemokrato Vytau
to Galvono ir jos žmonos Laimos - 3.52 
mln. litų. Be to, V.Galvonas yra paskoli
nęs net 3 mln. litų.

Liberalcentristų frakcijos narys Kęstu
tis Glaveckas - irgi milijonierius. Kartu 
su žmona Rūta Rutkelyte pernai turėjo 
turto ir piniginių lėšų už beveik 5 mln. litų.

Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos frakcijos narys Kazys 
Bobelis su žmona Dalia Bobelis dekla
ravo turto už 3.84 mln. litų. Šiek tiek ma
žiau turi liberaldemokratas Algimantas 

retoriškai klausė krašto apsaugos ministras 
G.Kirkilas. Antra, ar reikia stebėtis, kad 
rimtas klaidas darė pilotas V.Trojanov, jei 
šiemet jis skraidė vos 14 valandų? 
Pavyzdžiui, NATO lakūnai tik per mėnesį 
ore išbūna 50 valandų. Anksčiau ar vėliau 
tokie prastai parengti seni naikintuvai, 
pilotuojami nepatyrusių pilotų, kuriuos 
klaidingomis komandomis dar painioja 
skrydžių valdymo tarnybos, neišvengiamai 
turėjo rėžtis į kurios nors Baltijos regiono 
valstybės žemę.

Šis incidentas Lietuvai suteikia progą 
ne tik reikalauti, kad Baltijos šalių erdvę 
sauganti NATO oro policija būtų nuola
tinė ir pasirengusi žaibiškai reaguoti bet ir 
geresnio oro policijos veiksmų koordi
navimo bei šalies oro erdvės apsaugos 
stiprinimo. Bet ir vien karinių priemonių 
per maža Baltijos regiono saugumui 
garantuoti. Todėl rusų lėktuvo katastrofa 
yra proga ir NATO, ir ES spausti Rusiją 
mažinti ginkluotę Kaliningrado srityje.

Ar Lietuvos diplomatijai pavyks įti
kinti savo sąjungininkus veikti šia kryp
timi? Žinant keistą europiečių meilę 
Rusijai, tai padaryti bus nelengva. Bet 
kuriuo atveju nors Su-27 katastrofos ty
rimas užbaigtas, jo padiktuoti iššūkiai 
verčia ir Lietuvos vadovus, ir diplomatiją, 
ir kariuomenę kibti į dar sunkesnį, bet 
prasmingą darbą. □

Matulevičius su žmona. Be to, šis Seimo 
narys pasiskolinęs 4.47 mln. litų, dar 2 mln. 
litų yra paskolinęs. Darbo partijos narys 
Vladimirais Orechovas deklaravo turįs per 
3 mln. litų.

Likusių Seimo milijonierių deklaruoti 
turtai neviršija pustrečio milijono litų.

Prezidentas Valdas Adamkus ir Minis
tras Pirmininkas Algirdas Brazauskas mili
jonieriai yra tik priskaičiavus ir žmonų 
turtą. Bendras ABrazausko bei jo žmonai 
Kristinai priklausantis turtas ir santaupos 
sudarė daugiau kaip 4.5 mln. litų. Tačiau 
Premjeras nėra toks turtingas kaip vieš
butį “Crowne Plaza” valdanti jo sutuokti
nė Kristina. A.Brazausko sąskaitoje - 
858,000 litų turto ir piniginių lėšų, K.Bra- 
zauskienė disponuoja 3.649 mln. litų ver
tės turtu. Be to, pernai Premjero sutuok
tinė paėmė 3.358 mln. litų paskolą, kurią 
panaudojo viešbučio akcijoms išpirkti. 
Palyginti praėjusių trejų metų Brazauskų 
deklaracijas, pagal jas Premjero šeima 
akivaizdžiai gerino savo finansinę padė
tį. 2003 metais jų turto vertė ir piniginės 
lėšos sudarė per 2.101 mln., 2002 metais - 
1.787 mln. litų. (Žiniasklaidos duomeni
mis, Kristinai Brazauskienei ir jos sūnui 
priklausantis prestižinis viešbutis rinkoje 
vertinamas 50-70 mln. litų.)

Už savo vyrą gerokai turtingesnė yra ir 
Prezidento žmona Alma Adamkienė. Nors 
ji neturi jokio turto, pernai turėjo per 1.147 
mln. litų piniginių lėšų. Asmeninis V. 
Adamkaus turtas įvertintas vos 26,000 Lt. 
Be to, jis turėjo beveik 125,000 litų pini
ginių lėšų.

Kukliausiai tarp valstybės vadovų at
rodo Seimo Pirmininko Artūro Paulausko 
šeima. Jo ir žmonos Jolantos Paulaus
kienės bendras turtas bei piniginės lėšos 
tesiekia 811,000 litų.

Nė vienam politikui net priartėti nepa
vyksta prie Darbo partijos pirmininko V. 
Uspaskich ir jo žmonos Jolantos Blažytės 
turtų. 2003 m. jiedu turėjo 152.815 mln. 
litų turto ir piniginių lėšų. 2004 m. pabaigos 
duomenimis, judviejų turtai sumažėjo tik 
100,000 litų, nors kalbėta, kad buvusi 
Seimo rinkimų kampanija “darbiečių” 
lyderiui turėjo kainuoti ne vieną milijoną. 
Oficialiai J.Blažytė yra gerokai turtinges
nė už savo vyrą. Jos turtas siekia 109 mln. 
litų, V.Uspaskicho - per 43 mln. litų.
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Iš Redakcijos pašto____
Ar atsilaikysime?

Algis Bučinskas

Prieš porą savaičių su Nijole išvažia
vome link kalnų ir, pasiekę Bathurst 
miesteli, apsistojome ten savaitei. Miesto 
apylinkės viliojo savo sena istorija. Čia ir 
aukso būta, ir Ministras Pirmininkas 
gyveno mažoje bakūžėje, bet, visų svar
biausia, čia ne vienas lietuvis pradėjo savo 
pirmąsias dienas Australijoje. Iš čia ke
liavo dviejų metų “vergijos darbus” atlikti, 
palikdami savo žmonas ir vaikučius “Dievo 
valiai” šeimų stovykloje.

Kadangi Nijolės tėvukas irgi išvaikš
čiojo šias apylinkes, tai sentimentalumo 
vedami ieškojome tų nuvaikščiotų kelių ir 
takelių. Visa tai traukė ir kuteno širdį.

Bathurst imigrantų stovykla pradėjo 
savo egzistenciją ten, kur kariuomenė 
paliko. Atvykėliai rado blėkinius barakus, 
o kai kuriems teko gyventi ir palapinėse, 
nes tuometinėje Australijoje trūko sta
tybos medžiagų.

Stovykla susidėjo iš 11 blokų ir galėjo 
apgyvendinti virš 6,000 asmenų. Kiek
vienas blokas turėjo savo virtuves, valgyklas, 
prausyklas, skalbyklas, bei karštą vandenį 
teikiančias katilines. Buvo kinas, talpi
nantis 1,800 žmonių, savas transportas su 
dviem dideliais garažais bei dengtais sto
gais (su visur pilnu apšvietimu), 150 lovų 
ligoninė, paštas su telegrafo ir telefono 
patarnavimais bei kiti pastatai sįu ęąyp , 
paskirties funkcijomis. 1952 metais buvo 
skaičiuojama, kad stovykla duoda vieti
niam Bathurst miesteliui apie 250,000 
svarų pajamų (ar tik tuo laiku nebuvo vyro 
alga apie 7 svarus į savaitę?). Palyginus su 
dabartiniais atlyginimais, proporcingai 
galima būtų apskaičiuoti, koks įnašas bū- 
tų šiandieną.

M. K. Čiurlionio kuiyba
Genovaitė Kazokienė

•' ‘VI $ '
Tęsinys iš MPnr39.

Savo kūryboje Čiurlionis apsčiai nau
dojo vizualines metaforas ir simbolius. 
Metafora yra ženklas, galintis turėti daug 
įvairių reikšmių, bet simbolis visada turi 
pastovią vieną reikšmę ir šis faktas labai 
suklaidindavo tiek žiūrovus, tiek ir meno
tyrininkus.

Čiurlionis nesitenkino vienu statišku 
momento pavaizdavimu, bet siekė savo 
mintis vystyti, rutulioti, ir todėl jis ėmėsi 
ciklinės tapybos. Pats pirmas ciklinis 
darbas - “Laidotuvių ciklas” (1903) - su
sideda iš septynių dalių. Jame Čiurlionis 
parodo perėjimą iš vieno pasaulio į kitą, ir 
įkūnija tiek lietuvių liaudies, tiek ir 
prancūzų poeto Baudelaire mintį, kad šis 
pasaulis tėra tik perėja iš vieno į kitus 
pasaulius, surištus tarpusavyje tampriais 
ryšiais. Čia dar panaudota vėliau visai 
Čiurlioniui nebūdinga ryškių spalvų ska
lė, tačiau paskutinėje dalyje, kai vėlė grįž
ta į savo namus, paveikslas pilkas kaip pil
ka būna lietuviška gryčia. Šitas spalvų 
kontrastas kaip tik ir pabrėžia dviejų 
skirtingų pasaulių egzistenciją.

Gal ryškiausiai vystymosi eiga mato
ma jo 13-kos dalių darbe “Pasaulio sutvė
rimas” (1905). Kaip pats Čiurlionis rašė 
savo broliui Povilui, “Čia yra pasaulio 
sutvėrimas, bet ne pagal Bibliją, o kitokio, 
fantastinio pasaulio”. Jis nesilaiko bendrai 
priimtos biblinės sukūrimo tvarkos, bet 
nutapo įvairiausias fantastines gėlių - arfų - 
vargonų metaforas, kurias galima inter
pretuoti kaip grožio susikūrimą žemėje.

Visai kitaip nuteikia aštuonių dalių 
“Žiemos ciklas” (1906). Mes čia ne-

Taigi, apsiginklavę šiomis žiniomis, 
išvykome ieškoti praeities. Pravažiavę 
miestelį (buvome apsistoję kitame miesto 
gale - ūkyje) atsiminėme, kad žemėlapį 
palikome bute. Nutarėme, kad visi aplin
kiniai gyventojai turėtų žinoti apie šią 
“garsią” vietovę. Sustojome prie mažos 
krautuvėlės, iš kurios išėjo jaunas, gražiai 
nuaugęs vyrukas. Ne, jis nežinąs, bet pa
klaus krautuvėje. Iš krautuvės išėjo kartu 
savininkė ir stebėjosi, kad čia tokia stovyk
la egzistavusi. Kaip visur provincijoje, 
žmonės nuoširdūs ir draugiški. Neliko nie
ko daugiau, kaip apsisukti ir pasikliauti 
tik savimi, dėmesingai stebėti ženklus ir 
rodykles. Sekanti privažiuota gatvė j dešinę 
turėjo rudą lentelę su užrašu “army 
memorial”. Nusprendėme, kad čia ir bus. 
Suradome. Tačiau dabar čia tik avių ir kar
vių gardai. Prie buvusio stovyklos įvažia
vimo stovi paminklai ir patrankos, prisi
menančios karius, kurie iš čia išvyko į ko
vos lauką ir daugelis nebegrįžo, o keliems 
patiko apylinkės ir Bathurst’o gražiosios 
panelės, kur atvykę po karo kūrė savas 
šeimas.

1985 m gegužę miestas, švęsdamas savo 
šimtmetį, prisiminė pro stovyklą prake
liavusius “naujuosius australus”. Miestas 
gyrė ir didžiavosi šio krašto pokariniais 
atvykėliais, kurie atsivežė su savimi kul
tūrinius lobius. Pasikvietė buvusį stovyk
los viršininku pųlldnįnką, Gųinn, kuris 
atminimui atidengė lentą. Ta lenta, mačiusi 
virš 20 metų karštų ir šaltų, vėjuotų, lietingų 
ir ledingų dienų, tebestovi ir šiandieną. Ji 
susenusi, kaip ir daugumas, kurie praleido 
šaltas naktis šioje padangėje. Didesnioji 
dalis jau išvykę ne tik iš šio krašto, bet ir...

Kai stovi prieš lentą ir žiūri į gyvenimą 
baigiančius užrašus ir bandai susikaupti, 

matome įprastų žiemos peizažų, bet 
snaigių, ledo žvakidžių, ledinių luitų 
nuostabias formas, kurios melsvame ko
lorite keičia savo išvaizdą, čia susijung
damos, čia ištirpdamos, sudarydamos gra
žų estetišką žaidimą - tikrą grakštų snai
gių šokį. Tai tarytum būtų atvaizduota 
pati žiemos kaita, su gražiais žiemos 
burtais. Sukurtos formos toli nutolsta nuo 
realybės, tai jau yra fantastiniai objektai. 
Šis kūrinys davė pagrindo meno istori
kams paskelbti Čiurlionį pirmuoju abs- 
trakčiuoju dailininku. Reikia prisiminti, 
kad tai buvo 1906 m, o Kandinskis savo 
pirmą abstraktų kūrinį paskelbė tik 1910.

Sekantys ciklai - “Vasaros ciklas” ir 
“Pavasario ciklas” - yra mažiau abstrak
tūs, bet labiau išvystę kaitos ir augimo 
mintis.

Po metų (1907) Čiurlionis atsigrįžo į 
mitologiją ir nutapė 12 - kos dalių “Zodiako 
ciklą”. Visos dalys yra sujungtos panašiu 
žalsvai melsvu koloritu. Galbūt labiau
siai mėgiamos būtų “Jautis”, “Mergelė”, 
“Šaulys” ir “Žuvys” ir, aišku, paties žiūro
vo gimtasis mėnuo.

Šie metai buvo ieškojimo ir eksperi
mentavimo metai. Mes matome kaip 
“Zodiako ciklo” buvo giminingi muzikai 
plačiąja prasme, būtent: spalvos harmonija, 
ritmu, pasikartojimais bei kontrastais (kai 
vienas paveikslas akcentuoja piešinį 
viršutinėje paveikslo dalyje, o sekantis - 
žemutinėje), pvz. “Avinas”, stovintis ant 
kalno viršūnės ir po jo sekantis “Jautis” - 
žemutinėje paveikslo dalyje. Ir tai jau vi
sai naujas tapybos metodas.

Čiurlionis buvo savo laiko augintinis. 
Jį irgi veikė bendras kultūrinis klimatas, 
bendros europietiškos nuotaikos, sklin- 

kad gal tame blondinų vaikučių tarpe at
pažinsi kokį lietuvišką veiduką, neišven
giamai atsidūsti ir, kūno šiurpą nupurtęs, 
susimąstai: “štai ganyklų laukas, kur 
vaikštinėjo tėvaisu vaikais, jaunos merginos 
ir vyrai - ne iš kelmo spirti, atvykę į naują 
kraštą ieškoti laimės, skanesnio duonos 
kąsnio, paskirti darbams, apie kuriuos 
neturėjo mažiausio supratimo, kur ne 
vienas iš jų paaukojęs net gyvybę savo. Visi 
mes dirbom šio krašto gerovei, o tekanti 
istorija mus užmiršo, ištrynė iš netolimos 
praeities”. Ir visa tai byloja apie tai, kad 
labai lengva viską prarasti, išnykti be pėd
sakų ir, pagalvojus apie tai, darosi skaudu 
ir baiminga. Gaisu amžiumi, kada artina
mės prie pabaigos, tai lyg šiaudo griebimas 
skęstant: “gelbėkite, mes prapuolam”!

Gal tas geliantis jausmas jau yra ir mūsų 
“pagyvenusiųjų” bendruomenėje. Gal dėl 
to ir nenorime išnykti, o nykti pradedame. 
Kaip malonu ir pavydu, kai skaitai apie ki
tas vietoves ir vis dar stipriai gyvuojančią 
lietuvišką veiklą. Kaip kartais elgiesi išda
vikiškai, kai užklaustas iš kur esi, atsakai 
“Picton” vietoj “Sydney”. Redakcija verkš
lena, kad negauna žinių apie lietuvišką 
gyvenimą, o mes verkšlenam “lietuvybę 
laidodami”, bet iš rimtųjų tai nieko ne
darome.

Taigi, tikėsit ar ne, sėdau rašyti norė
damas pasidžiaugti vėliausia, rugsėjo 27 d., 
lietuviška radijo valandėle. Rymantė po 
vienų atostogų Europoje lyg sakė, kad 
klausydamasi pasaulio radijo bangų priėjo 
išvados, jog “savos žinios” tai svarbiau
sios! Nors susirinkime dalyvavome, bet vis 
tiek buvo malonu klausytis apie veiklą Syd- 
nėjuje ir net nustebino, kada programos 
metu dar paskambino ir pranešė, jog “už 
Klubą, kaip pažadėta, dar neatsiskaityta” - 
tai galima sakyti “karštos” lietuviškos 
žinios.

Lietuva mums yra ir liks brangi, bet ir 
čia mes nenorime ir neturime būti už
miršti. Štai rodos vakar trumpakelnis Stades 

M. K. Čiurlionis ZODIAKAS (1907). ŠAULYS ir MERGELĖ.

dančios iš Paryžiaus, kur susikūrė 
“teosofijos” sąjūdis, pradėjęs kelti liau
dies meno originalumą, įvairių tautų 
mitologijų vertę, gimtosios kalbos svarbą. 
Tais laikais pracūzų kalba dominavo 
kultūriniame bei politiniame gyvenime. 
Kadangi Lietuva buvo paskutinis pago
niškas kraštas Europoje, todėl lietuviškos 
dainos, sakmės ir legendos daugiausia ir 
išsaugojo senųjų papročių. Tačiau svar
biausia, išsaugojo pagonišką požiūrį į 
pasaulį, broliškumą ir, kaip minėjau, 
medžius dar tebelaikė “nebyliais bro
liais”. Teosofija rėmėsi įvairiom religi
jom, bet gal arčiausia buvo prie Hindu 
religijos. Čiurlioniui tas labai tiko, nes 
tiek kalboje, tiek ir pasaulėjautoje lietuvių 
ir senųjų Hindu požiūriai sutapo: tikėjo j 
harmoningą gamtos surėdymą, į “pasaulio 
dvasią”, nemarumą bei gyvybės tąsą įvai
riose formose.

Reikia neužmiršti ir Swedenborg - 
Baudelaire idėjos, kad visas mums mato

stovykloje per Prisikėlimo Mišias stebėjau
si jauno studento Vytauto Deikaus sutuok
tuvėmis su Laima Migevičiūte. Laima jau 
ilgokas laikas kaip mus paliko, o šiandieną 
išlydėjome ir Vytautą į amžiną kelionę. Ar 
kas juos ir jų nueitus kelius prisimins, ar ir 
jie liks be ženklo kaip ta stovykla? Ar pri
simins kas tas visas virduliu virusias orga
nizacijas, o vienu metu jų buvo virš 30 
Sydnėjuje?

Miela Rymante, išgyvenę šiame krašte 
virš 50 metų, turėtume sugebėti suprasti 
“pasaulines žines” iš televizoriaus, ar radi
jo aparatų, bet kas mus jaudina ir ko mes 
nežinome, tai ką vietinės lietuviškos “val
džių” galvos sprendžia. Pletkavojam, kei- 
kiam juos, o dažnai gal ir patys ne taip iš
girdę, ne taip ir suprantame. Juk ir mūsų 
klausos su amžiumi be “aparatūros” ne to
kius garsus pagauna. Tikiuosi, kad kiekvie
ną antradienį teks klausytis pasikalbėjimų 
su mūsų veikėjais, kodėl jie neveikia, ką jie 
galvoja ir kokius planus planuoja. O kai 
viešai reikės prisipažinti užsnūdusiam 
veikėjui - reikia tikėtis mūsų sydnėjiškių 
veikla pagyvės.

Iš Bathurst stovyklos liko gyvulių gar
dai ir ganyklos, o ką mes Sydnėjaus lietu
viai paliksime pasitraukdami? Gaila, bet 
nesugebėjome savo jaunimui įdegti tos 
lietuviškos dvasios liepsnelės, o dar gai
liau, kai dabar girdžiu apie “trečios bangos” 
lietuvaičius, kurie labiau linkę vaikščioti į 
rusiškus restoranus bei klubus, negu mai
šytis su mumis. Ar nevertėtų susirūpinti ir 
pagalvoti, kodėl?

Šiandieną man įsmigo Jurgio Blioko 
kapinėse pasakyti žodžiai: “Kai įvažiuoji į 
kapines, visur kelio ženklai ONE WAY!” 
Tai reiškia, kad iš ten kelio atgal nėra. Ir 
kad laiko daug jau nebeturime. Tai taip ir 
norisi pabaigoje paklausti, ar pabūsime 
pakreipdami kryptį ir žengsime dar sma
giai pirmyn, ar leisime, kad mūsų pėdsakai 
apželtų žole ir tokiu atveju gal tik avims 
bus iš to nauda? □ 

mas pasaulis tėra tik atšvaistas kitų, 
aukštesnių, labiau išsivysčiusių pasaulių. 
Be to, labai įtakingas vokiečių filosofas 
bei modernios eksperimentinės psicho
logijos kūrėjas Wilhelm Wundt aiškino, 
kad menininkai turi vaizduoti ne tik tai, ką 
mato savo aplinkoje, bet turi ieškoti prie
monių išreikšti idėjinį pasaulį.

Po šių teorijų galima prieiti prie 
Čiurlionio brandžiųjų kūrinių: sonatų ir 
fugų. Šie kūriniai yra išskirtiniai visame 
meno pasaulyje.

Kompozitorius ir muzikologas 
William Lovelock apibrėžia fugą kaip 
“movement in continuity”. Ir tai vadina ne 
muzikine “forma”, bet tam tikru stiliumi 
arba kontrapunktinio rašymo metodu, 
susidedančiu iš trijų dalių: ekspozicijos, 
perdirbimo ir pabaigos.

Pirmoji nutapyta fuga, vėliau pavadin
ta “Eglaičių fuga”, susideda iš dviejų da
lių Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
Žydrūnas Savickas -

Žydrūnas Savickas (žiūr. nuotr. deši
nėje) įveikė iki tol neperžengtą barjerą. 
Trejus metus iš eilės pasaulio galiūnų 
čempionatuose sidabrą pelnęs lietuvis 
Quebec’e (Kanada) iškovojo planetos 
pirmenybių auksą.

30-metis 192 cm ūgio apie 140 kg 
sveriantis Lietuvos atletas per dvi varžybų 
dienas surinko 103 taškus ir pagerino net 
trijų rungčiųpasaulio rekordus.

Varžybos Kanadoje buvo kaip reta at
kaklios. Prieš paskutinį etapą į čempiono 
titulą pretendavo net penki galiūnai, ta
čiau Ž.Savickas jiems nepaliko jokių šansų. 
Antroje vietoje likusį pernykštį čempioną 
Vasilij Virastiuk iš Ukrainos Žydrūnas ap
lenkė 7 taškais ir jam atsirevanšavo už 
prieš metus Bahamuose patirtą pralaimė
jimą. Bronzos medalis atiteko Michail 
Kokliajev iš Rusijos, surinkusiam 93.5 tšk.

Kitas Lietuvos atstovas Vidas Šlekai
tis tarp 15 dalyvių užėmė 7-ąją vietą. Tik 
po atrankos varžybų į pirmenybes patekęs 
V.Blekaitis po jam labai sėkmingai su
siklosčiusios pirmosios varžybų dienos 
buvo trečias, o Ž.Savickas pirmavo.

Lietuvius Quebec’e palaikė nemenkas 
būrys Šiaurės Amerikos lietuvių.

Galiūnų sporto specialistai, komen
tuodami šių metų pirmenybių rezultatus,

“Žalgirio” treneris naujovių semsis NBA klube
Spalio 6 d. Kauno „Žalgirio“ fizinio 

parengimo treneris Aleksandras Kosaus- 
kas išvyksta į JAV, kur savo patirtimi da
linsis su NBA Cleveland “Cavaliers“ ko
mandos treneriais bei susipažins su šio 
darbo naujovėmis.

A.Kosauskas gavo asmeninį kvietimą 
iš “Cavaliers“ klubo administratoriaus 
Danny Ferry. Kauno „Žalgirio“ treneris 
turės progą stebėti, kaip šis NBA klubas 
ruošiasi naujajam sezonui.

A.Kosauską taip pat rekomendavo ir 
pakvietė atvykti “Cavaliers“ klubo žaidė
jai iš Lietuvos - Žydrūnas Ilgauskas ir

v

Zitgsniai į Sietuvų a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš 
nr.22)

Per siauras 
Kalvių, Kepėjų, 
Vežėjų, Pasiun
tinių gatveles

Zita nusivedė mudvi j ...”Pėdą” Turgaus 
aikštėje. Tai milžiniškas restoranas - me
no galerija. Iš visų restoranų, kuriuos ma
čiau šioje viešnagėje, man pats įdomiau
sias. Jis įrengtas rūsyje, buvusioj Antrojo 
pasaulinio karo priešlėktuvinėj slėptuvėj. 
Visa eilė skliautuotų rūsio kambarėlių - 
kamarėlių gražiai atremontuota, stalais, 
kėdėm apstatyta ir dailininkų paveikslais 
išpuošta. Čia veikia ir brangesnių suvenyrų 
bei gintaro papuošalų, metalo, akmens, 
medžio skulptūrų parodėlė - krautuvėlė.

“Pėdos” savininkas - skulptorius ir ju
velyras Vytautas Karčiauskas. Čia daug jo 
gražių darbų; ypač žavūs metaliniai - to
kie lengvi, ploni, oriški. Kaip tas žvejų 
laivelis “Gero vėjo!” Be skulptūrų, čia 
sienos nukabinėtos ir kitų menininkų 
darbais. Man labai patiko Alb. Krajinsko 
“Vėjo nėra-žvejai namie” paveikslas. Taigi 
“Pėda” nuostabi vietelė, pilna peno ir 
dvasiai, ir kūnui. Mes susiradom staliuką 
gražiam kampely prie didelio rausvo
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pasaulio čempionas
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju ilgamečiui ir nenuilstamam “Mūsų Pastogės”, ypač jos 
“Kas - kur - kaip?” skyriaus, bendradarbiui Antanui Laukaičiui už jo sa
vaitinius sportinius ir aktualius reportažus, straipsnius, nuotraukas ir t.t. Nors 
jis sakosi išeinąs į “žurnalistinę pensiją”, tikiuosi, kad jis ir ateityje bent retkar
čiais informuos mūsų skaitytojusjis apie sporto ir kitokius įvykius Lietuvoje bei 
čia pat Australijoje.

Ačiū, Antanai, už Tavo svarų indėlį mūsų savaitraščio istorijoje ir linkiu 
sėkmės tolimesniuose Tavo darbuose.

Dalia Donielienė, MP redaktorė

pažymi, jog Ž.Savickas, atlikdamas pra
timus, kuriems reikia statinės jėgos, yra 
stipriausias atletas šios sporto šakos 
istorijoje. Šįmet Ž.Savickas trečius metus 
iš eilės laimėjo prestižines „Arnold’s 
Strongman“ varžybas JAV, o Latvijos sos
tinėje Rygoje pirmą sykį tapo Europos 
čempionu. (Pagal Lietuvos spaudą)

Martynas Andriuškevičius, krepšininkai, 
kuriuos Aleksandras Kosauskas pats 
treniravo.

„Važiuoju stebėtojo teisėmis ir galė
siu palyginti, kaip dirbama šiame NBA 
klube ir kaip dirbam mes“, - sakė prieš 
išvykdamas treneris. „Esu matęs, kaip 
žaidėjus treniruoja Portlande, tačiau tai 
buvo jau seniai, kai dar žaidė Arvydas 
Sabonis. Dabar bus proga pasisemti nau
jų žinių“.

“Žalgirio” treneris Aleksandras Kosaus
kas Clevelande viešės dešimt dienų.

□

akmens, kuriame ryškiai įspausta tvyrojo 
... žmogaus pėda! Ji atrodė labai tikra ir 
čia labai tiko: Klaipėdos “Pėdoj” - pėda! 
Na ir Klaipėdos vardas kildinamas iš 
veiksmažodžių kleipti = į šoną versti, 
kreivai minti pėdą. Bet miestas ne kreivas, 
jo gat-vės tiesios, šviesios, jis “mina” pirmyn 
per Baltiją į Europą.

Išvažiavom saulei krentant j marias. 
Elvyros bendrovės transportas tebebuvo 
Gudijoj įstrigęs dėl “bumagi”. Ji išjungė 
“mobilų”, ir vėl zvimbėm jau Vilniaus link, 
klausydamos tai lietuviškai, tai angliškai 
dainuojančio radijo... “noriu prisiglausti ir 
šnabždėt į ausį ir “I believe in angels in 
somethinggood to see crossing the street...”

Tik nutilus dainelei, Elvyra sustabdė 
mašiną. “Pagavo”, - išlipdama lakoniškai 
pasakė. Tik tada pamačiau porą poli
cininkų. Še tau ir angelai “crossing the 
street”. Mano giminaitės ir “angelų” 
pokalbis skambėjo draugiškai ir linksmai.

“50 litų”, - paaiškino sugrįžus Elvyra.
“O, rodos, tik truputį viršijau...”

Vilnių pasiekėm nebe zvimbte, o 
žingine. Čikagoj jau praėjo tie laikai, kada 
kyšis policininkui buvo viena iš eismo 
“taisyklių”.

DAR KARTĄ KUPIŠKIS
Kupiškio miestas ilgai ištiestas,
Tarp kalnalių ir upelių visep kep iš

riestas.
(U. Tamošiunaičia “Ailios”)

Nuotraukoje - Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus (pirmas iš dešinės) 
Antanui Laukaičiui (antras iš dešinės) įteikia dovaną. Iš kairės stovi: Lietuvos Tautinio 
Olimpinio Komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir LTOK generalinis sekretorius 
Vytautas Zubernis.

Negalėjau išvykt neaplankius mieste
lio, kuris buvo mano. Ten mane nuvežė 
pusbrolių sūnūs, kurių iki šiol nepažino
jau. Vadinau juos tėvų vardais. Laikas man 
buvo vis dar sustojęs, kaip tolimų erdvių 
astronautui.

Pirmučiausia aplankiau biblioteką, 
kurios vedėją Danguolę Tamulevičienę jau 
kuris laikas pažįstu. Čia ji manęs laukė su 
visomis savo pagalbininkėmis ir net 
“Panevėžio ryto” korespondente Virginija 
Juškiene.

Nuo 1992 m. biblioteka pasikeitusi į 
gerąją pusę: ją puošia erdvus priestatas, 
daug naujų įrangų, didelė skaitykla, jau 
pilnesnės knygų lentynos (bet dar yra 
užtenkamai tuščių vietų, laukiančių knygų 
siuntos iš geradarių). Įrengta ir skaitykla - 
žaidimų kambarys vaikams. Jos sienos 
išdekoruotos pasakų charakteriais, kiškiais, 
gėlėmis, šypsančia saule. Žemi suoliukai 
traukia prisėst ir atsiverst knygą. Visas 
pastatas - švaros ir tvarkos pavyzdys, kaip 
ir Alionių bei Juodiškių mokyklose. 
Džiugus ženklas - “neprestižinių” mažųjų 
vietovių žmonių darbo vaisiai.

Priešais biblioteką, petunijom bal
tuojančio) aikštėj, stovi skulptoriaus 
Jakubonio kūrinys - paminklas iški
liausiam Kupiškio sūnui - Laurynui 
Stuokai - Gucevičiui, Vilniaus katedros, 
Verkių rūmų architektui.

Besišnekučiuojant su bibliotekinin
kėmis, atvyko ir mano klasės draugas 
Gintas, senutė mokytoja Felicija ir et
nografijos muziejaus direktorius Jasaitis. 
Jaučiausi labai sava ir namie šių kupiškėnų 
būryje, kaip ir prieš keletą dienų Vilniuje, 
kada mane pakvietė Vilniaus kupiškėnai į 
savo susirinkimą. Nustebau, kad jų buvo tiek 
daug sostinėj gyvenančių. Susirinko pilna 
salė. Jų tarpe “atsipažinau” su būreliu 
“klasiokų”. Susirinkimą pradėjo jauna daili 
pirmininkė Liucija Venslovaitė. Ji prakalbo 
grynai kupiškėniškai. Džiaugiausi, kad dar 
viską supratau. Taigi, Kupiškis gyvuoja jau 
472 metus, mojuodamas savo herbu su 

dviem upėm ir linų grįžtėm, ir tebe- 
dainuodamas “kupiškėnai geri žmonas, jų 
tiesūs kelaliai”.

Atsisveikinusi su gerosiomis “knygų 
laumėmis” bibliotekoj, pasirinkau Gintą 
vadovu ir taip iškeliavom pėsčiom “aplink 
tų šlaunų miestų”.

Pradėjom nuo bažnyčios, nes ji 
Kupiškiui kaip Eifelio bokštas Paryžiui: 
didžiulė kaip kalnas, matoma iš toliausiai; 
miestelis jos “pakalnėj” kaip nykštukų ūkis. 
Šio pastato didumą pajutau tik dabar, 
nežiūrint, kad vaikystėje čia buvo praleisti 
šimtai sekmadienių ir švenčių. Gal kad 
buvau pripratusi prie tos erdvės ir šiltos 
medinės altorių gotikos.

Tą dieną, kai stovėjau vidurinėj navoj 
užvertus galvą į skliautus, buvau tikra, kas 
ši, Dangun Žengimo vardu pažymėta 
šventovė, tikrai didesnė už Stuokos 
Katedrą. (Pagal Br. Kviklio “Lietuvos 
Bažnyčios”, plotis 60 m. skliautų aukštis - 
20 m.) Tikriausiai aptarnaujama, gra
žiabalsio vargonininko giesmėmis skam
banti (ji man labiau patiko už kai kurias 
perpuoštas senąsias.)

Pasišnekėdami traukėm toliau - į 
kapines. Kapų gatvelė, kuri kadaise ėjo per 
laukus, dabar jau iš abiejų pusių apstatyta 
jaukiais nameliais su stikliniais gonkais, 
su žydinčių alyvų krūmais, gėlėm užve
dėjusiais darželiais. Ir visi nameliai - gel
toni, ir ne tik šioj gatvėj, ir ne tik Kupišky. 
Važinėdama pastebėjau, kad mažų mies
telių namai daugumoj geltonuoja kaip 
purienos. Galbūt tos spalvos dažai piges
ni ar patvaresni?

Kapinėse, kaip visada, pasitiko mane 
tėvo ir senelių kapo baltasis angelas. Jis toks 
aukštas, ryškus ir iškilmingas, kad ne
nustoju stebėtis, kaip komunistinė valdžia 
jo nenugriovė. Stovi jis, kaip stovėjo man 
dar negimus, nepaliestas, trimituodamas 
prisikėlimo žinią. Nepalietė jo piktosios 
jėgos, kaip ir Perlojos Vytauto, žyminčio 
laisvą valstybę.

Tęsinys kitame MP Nr.

6



Knyga mums visiems
Australijos valdžia išlaiko 38 univer

sitetus, kurie veikia 150-tyje vietovių 
(campus) ir turi virš 700,000 studentų. 
Deja, lituanistika nėra dėstoma dabar nei 
vienoje iš šių aukštojo mokslo įstaigų. 
Niekur Australijos universitetuose nėra 
kursų ir apie Lietuvos istoriją bei kultūrą.

Būtų klaidinga manyti, kad Australijos 
lietuviai yra kaip nors dėl to kalti. At
virkščiai: pastarųjų 40 metų bėgyje penkis 
kartus buvo bandyta įvesti Lietuvos studi
jas į Australijos universitetus, ir per tą lai
ką šio to pavyko pasiekti.

Lapkričio mėnesį pasirodys 200 pus
lapių knyga anglų kalba “Lithuanian 
Studies in Australia”. Joje autorius dr. 
Algimantas Taškūnas smulkiai aptars šį 
klausimą ir, pasiremdamas mūsų praeities 
patyrimu, nurodys gaires ateičiai.

Tačiau nejaugi mes turime rūpintis 
Australijos universitetais? Ar čia iš viso 
yra taip svarbu, ar lituanistika yra dėsto
ma, ar nėra dėstoma taip toli nuo Lietu
vos, kažkokioje kengūrų žemėje?

Atsakymas aiškus: taip, labai svarbu, ir 
mažiausiai dėl dviejų priežasčių.

Visų pirma, Australijos universitetai 
ugdo šio krašto ateities inteligentus ir kraš
to vadovus. Jiems reikia suteikti progą 
sužinoti bent truputį apie Lietuvą ir lie
tuvius. Dar svarbiau yra, kad tokios jų 
žinios būtų teisingos, o ne atvežtos iš 
Maskvos.

Antra priežastis yra ta, kad Australijos 
universitetai “peni” žiniasklaidą - tai yra, 
kai įvyksta kas nors naujo ar neįprasto, 
laikraščiai, radijas ir TV dažnai prašo 
papildomos informacijos iš universitetų.

Panašiai atsitiko ir 1974 metais, kai 
Australijos vyriausybė pripažino de jure 
rusų valdžią Pabaltijo valstybėse. Žinia- 
sklaida kreipėsi j universitetus ir rado 
Lietuvos “specialistą” teisės profesorių 
Roebuck. Šis pasirodė ABC-TV ryšium šu 
Australijos pabaltiečių protestais. Prof. 
Roebuck nerausdamas prisipažino, kad jis 
komunistas, kad jis lankosi Sovietų Są
jungoje ir todėl savo akimis matė, kas ten 

tikrai dedasi. Anot jo, Australijos pabal- 
tiečiai be reikalo bijojo komunistų. Ne
seniai grįžęs iš Lietuvos, Roebuck pats 
matė bažnyčias, pilnas žmonių, ir laimin
gus, laisvus lietuvius.

Po to profesorius ėmė rodytis regu
liariai - kartais TV, kartais kalbėti per 
radiją. Ir nė vienas universitetas neturėjo 
kito Lietuvos žinovo, kuris galėtų atremti 
prof. Roebuck’o tvirtinimus.

Tiesa, po pusantrų metų Australijos 
pabaltiečių intensyvios veiklos, pripaži
nimas buvo atšauktas. Tačiau ligtol rau
donasis profesorius mums smarkiai ap
sunkino darbą, vis kišdamas koją.

Naujausioje savo knygoje dr. Taškūnas 
išdėsto, kaip veikia Australijos universite
tai ir kokiais keliais mes galime pratur
tinti jų žinias apie Lietuvą.

Šalia šios pagrindinės temos, 
“Lithuanian Studies in Australia” knygoje 
bus daug žinių apie Lietuvą, Lietuvos 
istoriją, lietuvius Australijoje, emigrantų 
problemas ir svetimų kalbų mokymą.

Todėl knygą turėtų įsigyti kiekviena 
lietuvių šeima - ne tik senesnieji atvykė
liai, bet taip pat jų vaikai ir anūkai. Būtų 
gražu tokią knygą padovanoti savo vaikų 
mokyklai, parlamento atstovams ir mies
to bibliotekai.

Knygą leidžia Lietuvos Studijų Sam
būris Tasmanijos Universitete (LSS),

P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006.
Knygų rinkoje “Lithuanian Studies in 

Australia” kainuos $29.95 + 3.55 už 
persiuntimą.

Bet knygą galima užsisakyti dabar ir 
gauti 25% nuolaidą!

Užsisakantiems iš anksto “Lithuanian 
Studies in Australia” kainuos tik $25 
(įskaitant ir persiuntimo išlaidas). Šis 25% 
papiginimas galios tik iki 2005 m. lapkri
čio 15 dienos.

Užsakymus ir užmokestį prašome siųsti 
Lietuvos Studijų Sambūrio adresu:

P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006
Užsisakyti galima ir elektroniniu paštu

E-mail: A.Taskunas@ utas.edu.au

Liūdėdami atsisveikiname su buvusiu “Talkos” direktoriumi ir 
Bendruomenės veikėju

Povilu Baltučiu.
Reiškiame gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija “Talka”

A^A Povilui Baltučiui
mirus, reiškiame užuojautą dukroms Kristinai, Rasai ir Rūtai, sūnums Linui 

ir Mariui, jų šeimoms bei visai plačiąjai Baltučių giminei.
Aleksandra Vingienė, Kristina Vingytė, 

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Kompiuterizavo vertimą iš anglų kalbos
Informacijos technologijų bendrovė 

“Tilde IT” sukūrė pirmąją Lietuvoje au
tomatizuotą vertimo priemonę, kuri pa
lengvina darbą vartotojams, dirbantiems su 
tekstais anglų kalba. Naujasis vertimo 
įrankis - “Vertimo vedlys” - leidžia skai
tyti interneto puslapius, tekstinius doku
mentus ir elektroninius laiškus, išversda
mas vartotojo pasirinktus sakinius arba jų 
dalis - teigiama pranešime spaudai.

“Vertimo vedlys” analizuoja sakinių 
struktūrą ir automatiškai siūlo sakinio, jo 
dalies, ar atskirų žodžių vertimą. Vartotojui 
nukreipus kompiuterio pelės žymeklį į

norimą išversti tekstą, lietuviški vertimo 
variantai pasirodo langelyje šalia norimos 
versti teksto dalies. Lietuvoje sukurtas 
“Vertimo vedlys” skiriasi nuo užsienyje vis 
dar naudojamų automatinio vertimo 
programų, nes ‘Vertimo vedlys” neverčia 
viso teksto, bet pasiūlo pasirinktos dalies 
vertimo variantus. Pasak pranešimo, tai 
leidžia vartotojui pačiam pasirinkti tin
kamiausią variantą ir taip išsaugoti teksto 
prasmę ir neiškraipyti minties.

Rinkoje ‘Vertimo vedlys” pasirodys šių 
metų pabaigoje kartu su naujuoju progra
mų rinkiniu “Tildės Biuras 2006”. LGITIC

Pagerbiant

A^A Vytauto Delkaus
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei $50.

Vincas ir Genovaitė Bakaičiai

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

Pagerbiant

AuA Vytauto Delkaus
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei $50.

Juta ir Viktoras Šliteriai
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Sydnėjaus choras “Daina”, vadovaujant Birutei Aleknaitei su talkininku 
Wojciech Wisniewski, ruošia paskutinį koncertą Lietuvių Klube Bankstowne 

Pavasario aidai - Echoes of the spring
Sekmadienį, spalio 16 dieną. Pradžia -2 vai. p. p. apatinėje Klubo salėje.
Bilietai- $10. Vietas prie staliukų prašome užsisakyti iš anksto.
Maloniai kviečiame ir laukiame.

Choro “Daina” Valdyba

Sekmadienį, spalio 30 dieną, 2 vai. p. p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstown’e ruošiama rašytojos

Nijolės Jankutės kūrybos popietė
Ištraukas išjos raštų skaitys:
L. Apinytė-Popenhagen, A. Bučinskas, J. Burokienė, I. Dudaitienė, E. 

Jaraminas, M. Karpa vičienė, M. Kavaliauskienė, O. Maksvytienė, I. Petraitytė, 
K. Stašionis.

Gitara gros ir garsą tvarkys - Edis Barila.
Kviečiame visus apsilankyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

To the supporters of “KOVAS” Sports Club
We apologise for cancelling the previous Kovas Annual General Meeting at such 

short notice.
As per previous notice, the KOVAS committee feels that again we should share with 

you some of our concerns. We advised that we need people to join the committee that wil 
be committed to rejuvenating the sporting spirit, have the vision and energy to promote 
and rebuild Kovas as a sports club. There are few willing to help but fewer that could take 
the lead. Are you the person for the job?

The last couple of years have seen our numbers drop and our participation at a 
Šventė dwindling. We have players willing to compete but they need coaches and someone 
to co-ordinate and organise to get them together again. If a President or committee is not 
found soon, legally we run the risk of being dissolved as a Club.

The Annual General Meeting has been rescheduled and will be held at 1230 p. m. at 
the Lithuanian Club on the 16th October 2005.

We ask you to considerwhat good times you had with Kovas in the past and whether 
that it is worth making an effort now, so that your children too can enjoy being part of 
Kovas Sports Club.

Come along to find out what is happening for the Brisbane Šventė this year. We hope 
to see you at the meeting. Any queries call Rita Kasperaitis on 0421 451148.

“Kovas” Committee

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Artėjant mirusiųjų dienai, kviečiame aptvarkyti savo artimųjų kapus. Kapų lankymas 

įvyks sekančia tvarka:
Pamaldos (australų) mišiose sekmadienį, spalio 30 d., Lidcombe bažnyčioje.
Po mišių -11.30 vai. - kapų lankymas Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje.
Kapuose stovi paminklas, ant jo viršaus Algio Pluko Rūpintojėlis klausia, kas nudažys 

šį ilgų metų vėjo ir saulės nudegintą paminklą? Reikalingas dažytojas ir lėšos šiam darbui. 
Organizuojame šiam darbui vajų. Kreipiamės į mūsų parapijiečius ir geros valios tautie
čius prisidėti savo kad ir kulia auka šio paminklo restauravimui. Būsime labai dėkingi. 
Laukiame Jūsų aukų ir patarimų. Skambinkite Antanui Kramiliui tek: 9727 3131. Če
kius galite siųsti TALKOS sąskaitai “Estate Late Petras Butkus” Nr. 7152/03 arba A. 
Kramiliui, 83 Queen St., Canley Heights 2166.

Primename, kad lapkričio 20 dieną (sekmadienį) Lidcombe bažnyčioje lietuviams 
pamaldas laikys kardinolas George Pell.

Ta proga pamaldose giedos lietuvių choras “Daina”. Po pamaldų - arbatėlė Parapijos 
salėje. Nelikite namuose šią ypatingą dieną. Parapijos Komitetas

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 kVieCltl 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
tek: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus Liet. Moterų Socialinės Globos Draugija
kviečia į

metinį susirinkimą, 
kuris įvyks sekmadienį, spalio 23 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube Bankstowne. Laukiame atvykstant narių, prijaučiančių ir susidomėjusių.

Sydnėjaus jaunesniųjų tautinių šokių grupė
kviečia visus į

“Sūkurio” koncertą,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 6 dieną, 2 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. 
PROGRAMOJE: šokiai, dainos, eilėraščiai, kavutė su pyragais. 
Įėjimas - $5, vaikams iki 5 metų - veltui.

Vėl išsiųstos dvi dėžės į Lietuvą
Globos namams, globojamiems Nijolės Sadūnaitės (Vilniuje) ir Ramutės Alek- 

siejūnaitės taip pat Vilniuje.
Persiuntimo išlaidoms prisidėjo:
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Algis Bačiulis, Audronė 

Cibulskaitė, Nijolė Užubalienė, A. Storpirštienė, L. Vėteikienė.
Visiems ačiū. Nata, Milda, Margarita ir Adolfas

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

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 aun. - 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: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. 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: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

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

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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