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Popiežius Bonifacas IV liturgine šventųjų atminimo švente VII a. 
pradžioje paskelbė lapkričio 1-ąją. Tai buvo Visų šventųjų diena. 
Popiežius Grigalius IV 998 m. šią šventę dar papildė lapkričio 2-ąja, 
skirta prisiminti visus mirusiuosius. Prasidėjus lietuvių tautos 
Atgimimui Lietuvos AT 1990 m. vasario 9 d priėmė įstatymą, pagal 
kurį tarp kitų tautinių švenčių tokia laikoma ir lapkričio 1-oji - 
Mirusiųjų pagcibimo diena. Dar bijota tuomet Vėlinių vardo.

Senieji žmonės pasakoja, kad kitados nebuvę papročio per Vėlines 
degti kapinėse žvakučių, kaip šiais laikais. (Tiesa, varėniškiai dzūkai 
dar neseniai ir laužą kapinėse užkurdavę.) Pagrindinis dalykas buvęs 
- melstis už mirusiuosius ir tų maldų prašyti tarpininkus pas Dievą - 
elgetas ir dvasininkus. Dar XIX a. kai kur Lietuvoje, kaip kitur 
Europoje, buvo paprotys ruošti kapinėse ar namie vaišes, kviečiant į 
jas savo mirusiuosius. Pirmiausia buvo iškūrenama pirtis, kaip ir 
mieliems svečiams, ir tik išsipėrus kviečiama prie stalo.

Istorikas Teodoras Narbutas XIX a. rašo, kad Vėlinių vakarą šei
mos tėvas, visiems susirinkus prie stalo, kalbėdavęs tokią maldą: 
"Mirusiųjų vėlelės, kurias dar atsimena šiuose namuose, garbingi 
mano šeimos protėviai, verti amžinos atminties vyrai ir moterys, o 
ypač tu, mano seneli ir senele, tėve ir motina, taip pat giminės, 
vaikeli ai ir visi, kuriuos mirtis pasiėmė iš šitų namų, prašau Į metines 
vaišes. TegulJos būnajums tokios malonios, kaip kad mums yra saldus 
jūsų atminimas Kiek patylėjęs paprašo visus sėsti ir valgyti.

Būdingas lietuvių Vėlinių papročių bruožas- “klajojančių vėlelių”, 
nesava mirtimi mirusiųjų, niekieno neprisimenamųjų prisiminimas. 
Dar praėjusio amžiaus pabaigoje buvo tikima, kad tokios vėlės, tarp 
jų ir mirusiųjų nepakrikštytų kūdikių, per Vėlines klaidžiojančios 
panamėmis, prašančios maldų. O kiek šiandien niekieno nežinomų, 
Sibiro platybėse nukankintų, kiek Laptevų jūros nuplautų, kiek kitur 
užžėlusių mūsų tautiečių lapų! Bent vieną žvakelę uždekime ant 
užžėlusio, užmiršto kapo. Tegul šildo žvakelės šviesa atminti kadaise, 
kaip ir mes, gyvenusio, mylėjusio, dirbusio žmogaus. Ir nuoširdžios 
maldos žodžiu paprašykime gyvųjų ir mirusiųjų Viešpatį atleidimo 
tiems, kurie atgulė į kapą, nespėję nusiplauti žemės dulkių, o gal ir 
purvo. Amžiną atilsį duok mirusiesiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa 
jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje! A.V-tč
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Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Hermano Zudermano vidurinė 
mokykla

Klaipėdoje veikianti H. Zudermano vi
durinė mokykla buvo įsteigta Lietuvai at
stačius nepriklausomybę. Sovietmečiu, ypač 
pirmaisiais okupacijos metais, Klaipėdos 
krašte likę vokiečių kilmės žmonės bijojo 
prisipažinti esą vokiečiais, kad išvengtų Si
biro. Užsirašė esą lietuviai arba rusai. Jau 
paskutiniais okupacijos metais šie žmonės 
pradėjo prašyti, kad jų vaikaičiams būtų leis
ta išmokti savo tėvų kalbą. Jų norai išsipil
dė Lietuvai atstačius nepriklausomybę, kada 
Klaipėdos savivaldybės taryba patvirtino H. 
Zudermano vidurinės mokyklos nuostatus. 
Kad mokykla nevirstų Lietuvos germani
zacijos instrumentu (ar nebūtų tuo kaltinama) 
mokinių priėmimas į ją buvo ribojamas - 
reikėjo įrodymų, kad bent vienas iš tėvų ar 
senelių buvo vokiečių kilmės. Jei to įrodyti 
negali, tai reikėjo tapti vokiečių bendrijos 
nariu rėmėju - remti šią mokyklą.

Mokyklos direktorė Angelė Klitienė 
dienraščiui “Klaipėda” aiškino, jog šiuo me
tu čia mokosi 440 mokinių. Apie 70% moki
nių tėvai turi dokumentus liudijančius vo
kišką kilmę, o kiti jų tėvai ar seneliai tampa 
vokiečių, bendrijos nariais, kad jų vaikaičiai 
galėtų mokytis toje mokykloje. Mokykla yra 
pasiekusi gerų rezultatų, tad tėvų noras, kad 
jų vaikai patektų į šią vidurinę mokyklą yra 
itin didelis. Dėstomoji kalba yra lietuvių, o 
vokiečių kalba yra žymiai sustiprinta. Visi ki

ti dalykai dėstomi pagal Lietuvos švietimo 
ministerijos nurodymus vidurinėms valdiš
koms mokykloms. Vokiečių kalbos vadovėliai 
atsivežami iš Vokietijos. Vokietija nemokamai 
atsiunčia savo vokiečių kalbos mokytojus į 
Klaipėdos H. Zudermano vidurinę mokyklą.

Šios mokyklos mokiniai turi galimybę 
laikyti vokiečių kalbos diplomo egzaminą. Jo 
užduotys atsiunčiamos iš Vokietijos ir egza
minų darbai taip pat vertinami Vokietijoje. Jei 
abiturientas išlaiko egzaminą, jis turi teisę 
stoti į bet kurią Vokietijos aukštąją mokyklą 
be įžanginio kurso, kuris paprastai užtrunka 
metus.

Direktorė A Klitienė aiškino, jog iki šiol 
mokykla išleido dvi abiturientų laidas. Iš 
2001-aisiais mokyklą baigusių penkiolikos 
abiturientų, Vokietijoje studijuoja devyni, o 
iš 2002-ųjų laidos dvidešimties abiturien
tų, Vokietijoje studijuoja septyni. Visi kiti 
abiturientai mokosi Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Direktorė teigia, jog į mokyklą 
atėję nemokėdami vokiečių kalbos, per 
dvylika metų ją išmoksta tobulai. Akade
minis standartas - ne kliūtis studijoms 
Vokietijoje. Tačiau, "tam, kad Vokietijoje 
galėtumei gyventi ir studijuoti, reikia tu
rėti storą piniginę", - teigė mokyklos di
rektorė A: Klitienė.
“Infobalt” asociacijos tarptautinė 

konferencija
Nuo spalio 21-os Vilniuje vyko infor

macinės technologijos “Infobalt” asociaci-

“Kovo” žaidynės

Spalio 19 dieną Auburn Basketball Stadium Sydnėjujc įvyko “Kovas Rc-union Games”. 
Danny Kalėdos nuotraukoje (iš kairės) - Petras Burokas, Anna Šepokas, Michael Wallis, 
Luiza Šliogeris ir Rita Kasperaitytė.

Lietuva labai lietuviška
Kaip rodo pernai atliktas visuotinis gy

ventojų surašymas, lietuviai sudaro vis 
didesnę Lietuvos gyventojų dalį. Jos tau
tinė sudėtis yra vienalytiškiausia tarp visų 
Baltijos valstybių. Statistikos departamen
to duomenimis, ir praeityje, ir dabar Lietu
voje gyventojų daugumą sudaro lietuviai, 
kurių yra 83.5%.

Tuo tarpu pagrindinės tautybės gyven
tojų lyginamoji dalis Latvijoje ir Estijoje 
gerokai mažesnė. Latviai sudaro 57.7% Lat
vijos gyventojų, estai - 67.9% Estijos gyven
tojų. Didžiausia tautinė mažuma šiose šaly
se yra rusai, sudarantys atitinkamai 29.5 % 
ir 25.5% gyventojų. Lietuvoje gyvena vos 
daugiau nei 6% rusų.

1959 metais užfiksuota lietuvių lygina
moji dalis - 79.3% visų to meto šalies gy
ventojų - buvo stabili tris vėlesnius soviet
mečio dešimtmečius, o po nepriklausomy
bės atkūrimo gerokai išaugo. Lenkų tautinė 
mažuma, iki šiol buvusi antroji po nišų, 
2000-aisiais tapo pirmąja. Pernai balandį 
lenkai sudarė 6.7%. rusai - 6.3% Lietuvos 
gyventojų. 1989 metais Lietuvoje gyveno 
79.6% lietuvių, 9.4% nišų ir 7% lenkų.

Gerokai sumažėjo Lietuvoje gyvenančių 
žydų dalis, o kitų tautybių dalys beveik 
nepakito. 2001 metais žydai sudarė 0.1% 
Lietuvos gyventojų, 1989-aisiais - 0.3% 
Daugiausia -0.9% visų Lietuvos gyventojų 
- žydų buvo 1959 metais.

jos surengta tarptautinė konferencija. Į ją 
atvyko atstovai ir delegacijos iš pagrindi
nių tarptautinių informacinių technologijų 
kompanijų, Europos Komisijos, Pasaulio 
Prekybos Organizacijos, UNESCO, Pasau
lio Banko, Lietuvos verslininkų ir valsty
bės institucijų darbuotojai.

Atvykusius svečius spalio 21 dieną 
pasveikino Prezidentas Valdas Adamkus. 
Savo kalboje jis pasidžiaugė Lietuvoje 
gerėjančia informacinio raštingumo pa

2001 metų surašymo duomenimis, Lie
tuvos gyveno 115 tautybių, tačiau tik 29 
tautybių buvo 100 ir daugiau žmonių. Lie
tuvoje dabar gyvena apie 3.5 milijonų žmo
nių. Jų po truputį mažėja dėl mažėjančio 
natūralaus prieaugio ir emigracijos.

Kaimo gyventojų tautinė sudėtis viena- 
lytiškesnė negu miesto. Kaime lietuvių da
lis sudaro 87.7%, mieste - 81.4% lenkų - ati
tinkamai 6% ir 8.4%, rusų - 8.2% ir 2.4 %.

Tautiniu vienalytiškumu pasižymi septy
nios apskritys, kuriose lietuviai sudaro dau
giau kaip 93% gyventojų. Iš jų išsiskiria 
Marijampolės ir Tauragės apskritys, kur 
lietuviai sudaro daugiau kaip 98%. Mažes
nė lietuvių lyginamoji dalis yra Klaipė
dos apskrityje - 84.2%, Utenos - 77.1%, o 
mažiausia - Vilniaus, kur gyvena 54.9% 
lietuvių.

Lietuviškiausias miestas yra Panevėžys, 
kuriame gyvena 95.7% lietuvių. Toliau seka 
Kaunas ir Šiauliai, kur gyvena atitinkamai 
92.9% ir 92.8% lietuvių.

Margiausia tautinė Vilniaus gyventojų 
sudėtis: lietuviai sudaro 57.8%, lenkai - 
18.7%, rusai - 14%. Antra pagal šį rodiklį 
yra Klaipėda, kurioje lietuviai sudaro 71.3 
%, rusai 21.3%, o ukrainiečiai ir baltarusiai 
- maždaug po 2%.

Palyginimui, Rygoje gyvena 41% latvių 
ir 43.9% rusų, o Taline - 53.7% estų ir 36.5 
% rusų tautybės žmonių. □ 

žanga. Teigiamai įvertino augančią priva
taus sektoriaus paramą krašto kompiuteri
zavimui ir modernizavimui. Apsidžiaugė, 
kad vis daugiau darbdavių investuoja į sa
vo darbuotojų kompiuterinį raštingumą.

Prezidentas atkreipė dėmesį į susikal
bėjimo šiais klausimais tarp įvairių vals
tybės žinybų trūkumus. Prezidentas sakė, 
kad ”... Gal tinkama išeitis būtų - įsteig
ti vieną ir vieningą instituciją, iš esmės
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 21 d. du palestiniečiai - Islamic 
Jihad nariai su sprogmenų pripildytu 
automobiliu trenkėsi į sustojusį keleivinį 
autobusą šiaurės Izraelyje, netoli nuo Ha- 
dera. Autobusas sunaikintas, žuvo 14 
keleivių ir abu teroristai.

Izraelio Vyriausybė reagavo įprastu 
būdu. Sugriauti įtariamų teroristų bei jų 
giminių namai Jenin vietovėje Vakarinia
me Krante.
♦ Spalio 23 d. vakare apie 50 ginkluotų 
čečėnų spektaklio metu įsiveržė į vieną iš 
teatrų Maskvos centre, įkaitais paimdami 
apie 1000 populiaraus muzikinio veikalo 
apie Arktikos tyrinėtojus artistus ir žiū
rovus. Nušauta pabėgti bandžiusi moteris. 
Čečėnų lyderis - 24 metų Movsar Barajev 
grasino išsprogdinti teatrą su visais įkai
tais, jei Rusija neatitrauks savo ginkluo
tųjų pajėgų iš Čečėnijos per vieną savaitę. 
Visi čečėnai buvo pasirengę žūti.

Tą pat vakarą čečėnai išleido apie 170 
įkaitų - gruzinus, musulmonus, dalį vaikų, 
vėliau paleido dar 15 įkaitų. Pasiliko apie 
800 įkaitų, jų tarpe 75 užsieniečiai. Įkaitams 
leista naudotis mobiliais telefonais.

Čečėnų rezistencijos lyderis, buvęs pre
zidentas Aslan Maschadov, pasmerkė įkai
tų pagrobimą ir nekaltų žmonių teroriza
vimą. Tuo esą nusileidžiama iki čečėnus 
pavergusių rusų lygio.
♦ Spalio 26 d. rusų specialieji daliniai 
įsiveržė į teatrą, kai viduje pasigirdo keli 
šūviai. Stiprios migdomosios dujos ap
svaigino čečėnus, nušauti dar stovėję ant 
kojų. Nukauti 50 čečėnų (32 moterys, 18 
vyrų), trys paimti į nelaisvę gyvi. Žuvo ir 
čečėnų lyderis M. Barajev. Deja, nuo stip
rių dujų mirė daug įkaitų. Jų žuvo 118- 
beveik visi nuo dujų apsinuodijo. Apie 50 
jų dar gydosi ligoninėse, jų tarpe australas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

atsakingą už informacinis visuomenės ir 
žinių ekonomikos kūrimą Lietuvoje? Veiklią 
ir atsakingą ".

Prezidentas apgailestavo, jog valstybė 
nepajėgia, o kartais gal ir nesugeba deramai 
investuoti į infotechnologijų plėtros pro
jektus. "... Laukiame lėšų iš kitur - kaip 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip, 
jos labai svarbios. Bet ir patys turime nuo
sekliai ir kryptingiau investuoti į išsilavi
nusią, kūrybingą, kompiuteriškai raštingą 
Lietuvą.", - teigė Prez. Valdas Adamkus.

Dėl nelegaliai vartojamų kompiuterinių 
programų Prezidentas pareiškė: “Malonus 
reiškinys, kad Lietuvoje mažėja—lėčiau nei 
norėtųsi, bet vis dėlto mažėja nelegalios 
programinės įrangos apimtis..."

Spalio 23-26 dienomis Vilniaus parodų 
centre “Litexpo” vyko informacinės visuo
menės technologijų paroda “Infobalt 2002”, 
kur dalyvavo apie 200 Lietuvos ir užsienio 
įmonių. Parodos metu buvo demonstruo
jamos naujausių technologijų galimybės ir 
jų pritaikymas įvairiose srityse.

Lietuvos žmonės turės atskleisti 
užsienio sąskaitas

Lietuvos Seimas spalio 22 d. neeiliniame 
posėdyje priėmė Užsienio valiutos Lietuvos 
Respublikoje įstatymo pataisas, kuriomis 
įpareigoja ne tik juridinius, bet ir visus fizi
nius asmenis pranešti Valstybinei mokesčių 
inspekcijai apie atidarytas ar uždarytas 
sąskaitas užsienio bankuose.

Iki šiol tokią prievolę turėjo tik juridiniai 
asmenys (pvz. bendrovės). Mokesčių admi
nistravimo įstatymo pataisos dėl fizinių 
asmenų prievolės informuoti apie sąskaitas 
užsienyje, įsigalios nuo 2003 metų sausio 1 
dienos.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto

Mūsų Pastogė Nr. 44, 2002.11.04, psl. 2 

Alex Bobik, Melboumo Baker Heart Insti
tuto ląstelių biologijos skyriaus viršininkas. 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin per tele
viziją atsiprašė gelbėjimo metu žuvusių įkai
tų artimųjų. Esą nebuvę kitos išeities, ki
taip galėję žūti visi įkaitai bei jų gelbėtojai.
♦ Spalio 24 d. Irakas staiga ištrėmė daug 
užsieniečių reporterių, nes jie drįsę pranešti 
užsieniui apie spalio 22 d. Bagdade įvy
kusias šiitų demonstracijas - išsklaidytas 
šūviais į orą. Šiitai reikalavo, kad jų suim
tiems artimiesiems būtų leista pasinaudoti 
visuotine amnestija, Saddam Husein pa
skelbta prieš keletą dienų.
♦ Spalio 24 d. JAV policija galiausiai su
ėmė slapuką šaulį, terorizavusį Washington 
apylinkes, nukovusį bent 11 žmonių ir per
šovusį 3. Suimtasis yra John Allen Muha
mmad, 41 metų buvęs karys, pasižymėjęs 
taikliu šaudymu. Jis juodasis, prieš 17 metų 
perėjęs į musulmonų tikėjimą. Kartu su juo 
sulaikytas jam talkininkavęs 17 metų 
jaunuolis Lee Malvo, kilęs iš Jamaikos.
♦ Spalio 26 d. Londone mirė kino artistas 
Richard Harris, gimęs 1930 m. Limerick, 
Airijoje. Vienas iš populiariausių britų ak
torių, sukūręs daug charakteringų vaid
menų. Ypač atmintinas karaliaus Artūro 
vaidmenyje filme (kino juostoje) “Camclot” 
1962 m. Dar 2000 m. jis vaidino Markų Au
relijų filme “Gladiator”, ir šiais metais dar 
turėjo svarbią rolę viename iš Harry Potter 
serijos filmų.
♦ Oxford universitetas paskelbė, kad lik
viduoja savo policiją (vadinamą Bulldogs), 
palaikiusią tvarką universiteto viduje nuo 
1215 metų. “Buldogai” prižiūrėjo tvarką 
universiteto egzaminų bei įvairių iškilmių 
metu. Dabar universitetui jų išlaikymas 
pasirodė per brangus.

□

pirmininkas Algirdas Butkevičius teigė, jog 
ši pataisa padės išvengti mokesčių nemo
kėjimo ir pinigų plovimo užsienio bankuose.

Po svarstymų Seimas taip pat pritarė ir 
atitinkamai Mokesčių administravimo įsta
tymo pataisai dėl fizinių asmenų prievolės 
informuoti apie užsienyje atidarytas sąskai
tas. Mokesčių įstatymas taip pat įsigalios 
nuo 2003 metų sausio 1 dienos.

Informacijos apie fizinių asmenų užsie
nio valstybėse atidarytas ir uždarytas sąs
kaitas pateikimo tvarką ir terminus nustatys 
Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 
Pasiūlymas, kad šie įstatymai būtų taikomi 
tik valstybės tarnautojams, buvo atmestas.

Tą pačią dieną buvo panaikinta nuo
stata, kad juridiniai asmenys sąskaitas 
užsienio bankuose gali atidaryti tik su Lie
tuvos banko leidimu.
Amerikiečiai pasisako už Lietuvos 

narystę NATO
Spalio 19 d. LR Prezidentas Valdas 

Adamkus priėmė JAV senatorių Richard C. 
Shelby ir jo vadovaujamą delegaciją. Tai jau 
trečias senatoriaus apsilankymas Lietuvoje. 
Priėmime taip pat dalyvavo JAV ambasa
dorius Lietuvoje John Tali.

Buvo aptarti dvišaliai Lietuvos ir JAV 
ryšiai, euroatlantinės integracijos proce
sas. santykiai su kaimyninėmis valstybėmis. 
Tartasi ir dėl galimybių aktyviau plėtoti 
dvišalį ekonominį bendradarbiavimą, pa
sikeista nuomonėmis apie Lietuvos inves
ticinį klimatą. Prezidentas išreiškė įsitiki
nimą, jog netrukus bus pakeistas, Lietuvai 
anksčiau suteiktas, ne rinkos ekonomikos 
valstybės statusas.

Senatorius R.C. Shelby domėjosi dabar
tine Lietuvos ekonomikos būkle, privati
zacijos procesu, tautinių mažumų klausimu. 
Senatorius priminė, kad jo šalis remia Lie- 

-tuvos ir kitų Baltijos valstybių priėmimą į

Lietuvoje: daugiau laisvės svetimai valiutai
Spalio 22 dieną Lietuvos Seimas priėmė 

įstatymų pakeitimus, pagal kuriuos ne
trukus Lietuvoje už paslaugas ar prekes 
bus įmanoma oficialiai mokėti ne tik litais, 
bet ir eurais. Atsiskaityti ne grynaisiais 
pinigais bus galima bet kokia užsienio 
valiuta.

Naujoji tvarka palengvins atsiskaity
mus tarp asmenų. Mokėjimo eurais galimy
bes tiria ir prekybos centrai. Labiausiai šių 
įstatymų pataisų laukė paslaugų sekto
riaus įmonės, ypač viešbučiai.

Lietuvoje užsienio valiuta atsiskaityti 
buvo draudžiama beveik dešimtmetį. Nuo 
1993 m. galiojo privaloma tvarka mokėji
mams naudoti tik litą. Laisvesnė atsiskai
tymų tvarka įsigalios, kai šiuos įstatymų 
pakeitimus pasirašys Prezidentas.

Litas ir toliau išliks vienintelė privalo
ma mokėjimo priemonė, o eurą sandorio 
pusės galės naudoti tik jei jos dėl to su
sitaria. Lietuvos bankas paaiškino, kad 
nauja tvarka nereiškia, jog panorus atsi
skaityti eurais, pardavėjas privalės priimti 
užsienio valiutą - turi būti abiejų pusių 
susitarimas. Įprastose prekybos vietose 
atsiskaityti eurais bus sudėtinga ir todėl, 
kad kasos aparatai pritaikyti tik litams.

Kai kuriems Lietuvos viešbučiams 
sprendimas liberalizuoti atsiskaitymus 
reiškia galimybę gauti keturių žvaigždučių 
kategoriją.

“Dauguma šalies viešbučių galės tapti 
keturių žvaigždučių, nes yra privalomas

Pagal korupcijos indeksą Lietuva 36 vietoje
(dpa-LETA-ELTA). Tarptautinės organi

zacijos “Transparency International” 102 
pasaulio valstybių korupcijos indeksų reitin
ge Lietuvai atiteko 36 vieta. Šiek tiek Lietu
vą pralenkusi Estija atsidūrė 29 reitingo 
vietoje, o Latvijai teko tenkintis 52 vieta.

Palyginus su praėjusių metų reitingu, ku
riame buvo 101 valstybė, šiemet Lietuvos ko
rupcijos indeksas sudarė 4.8 punkto, Estijos 
- 5.6 punkto, o Latvijos - 3.7 punkto. Latvija 
52-ąją vieta dalijasi su Čekijos Respublika. 
Maroku, Slovakija ir Šri Lanka.

Praėjusių metų reitinge Lietuvai buvo 
atitekusi 38 vieta, Estijai - 28, o Latvijai - 59 
sietą. Per metus Lietuva palypėjo per 2 pozi
cijas, Latvija pakilo per 7 vietas, tačiau Estija 
smuktelėjo viena pozicija.

Pagal pasaulio reitingų sudarymo princi
pus, kuo aukštesnė yra vieta, tuo mažiau 
korumpuota yra laikoma valstybė. Indeksas 
sudaromas reziumuojant verslininkų ir gy
ventojų nuomones apie korupcijos lygį šalyje. 
Indekso pobūdis labiau diagnostinis nei 
analitinis.

NATO.
Tik prieš kelias dienas JAV Atstovų 

Rūmai pritarė septynių kandidačių, o ypač 
trijų Baltijos valstybių, kvietimui į NATO 
šių metų lapkričio 21-22 dienomis įvyk
siančiame Aljanso viršūnių susitikime 
Prahoje. Tokiąpolitinę valią pareiškė didelė 
Atstovų Rūmų narių dauguma: už - 358 ir 
tik 9 prieš.

Po apsilankymo Vilniuje R.C. Shelby 
vadovaujama delegacija išvyko į Latviją, o 
vėliau - į Estiją ir Rusiją.

Iganalina - nedingstantis 
Lietuvos galvosūkis

Artėja metų pabaiga, kada Lietuva yra 
įsipareigojusi baigti paruošiamuosius dar
bus deryboms su Europos Sąjunga (ES). 
Liks neišspręstas Ignalinos Atominės elek
trinės (IAE) klausimas. ES reikalauja, kad 
iki 2009 metų pabaigos abu IAE reaktoriai 
būtų uždaryti.

118 Lietuvos mokslininkų pasirašyta
me laiške valstybės vadovams be kita ko 
pareiškiama, kad ES, privertusi Lietuvą 
įsipareigoti uždaryti IAE reaktorius, turėtų 
skirti lėšų ne vien uždarymo išlaidoms, bet 

reikalavimas, kad įstaigoje būtų pinigų 
keitykla. Bet keityklų viešbučiuose daž
niausiai nėra, nes bankams neapsimoka", 
- aiškino viešbučio “Europa” direktorius 
Martynas Kačiulis. Anot jo, iškildavo prob
lemų, kai svečiai turėdavo tik eurų ir jiems 
tekdavo ieškoti, kur iškeisti pinigus. Bet 
kartu jis stebėjosi, kodėl neleidžiama lais
vai atsiskaityti ir grynais JAV doleriais. 
“Atvykę iš Rytų svečiai viešbučiuose pa
prastai linkę atsiskaityti būtent JAV do
leriais", - sakė M.Kačiulis.

Liberalizuoti piniginius atsiskaitymus 
Lietuvoje pasiūlęs Lietuvos bankas siekė 
leisti atsiskaityti bet kokia užsienio valiuta 
tiek grynais, tiek negrynais pinigais. Bet 
Algirdo Brazausko vadovaujama Vyriau
sybė nutarė siūlyti, kad būtų leidžiama 
atsiskaityti bet kuria valiuta, tik ne grynais 
pinigais.

Lietuvos banko Pinigų departamento 
direktorius Raimondas Kuodis įsitikinęs, 
kad atsiskaitymų liberalizavimas ypač 
palengvins gyvenimą verslui. Nauja tvarka 
leis verslui sumažinti nereikalingas pinigų 
keitimo išlaidas. Mat paprastai įmonės, iš 
bankų pasiskolinusios eurais, iki šiol bu
vo priverstos keisti gautus pinigus į litus, 
nes tik jais galima atsiskaityti, po to vėl 
pakeisti į užsienio valiutą ir grąžinti bankui.

Rinkos stebėtojai pripažįsta, kad libe
ralizavus atsiskaitymus, dalies pajamų ne
teks Lietuvos bankai, nes pinigų keitimo 
liks mažiau. Pagal Lietuvos spaudą

Pirmoje šių metų reitingo vietoje puikuo
jasi Suomija, kuri yra mažiausiai korumpuota 
šalis pasaulyje. Paskutinėse šių metų reitingo 
vietose atsidūrė Bangladešas ir Nigerija.

“Politinis elitas ir jo bendrininkai ban
do pasinaudoti kiekviena proga asmeninei 
naudai gauti. Korumpuoti žmonės valdžioje 
ir versle sudaro rimtą kliūtį tvariai plėtrai ir 
stumia tautas į skurdą," - sakoma “Trans
parency International” pirmininko Peter 
Eigen pareiškime.

Po pirmoje šių metų reitingo vieloje atsi- 
dūrusios Suomijos seka Danija ir Naujoji 
Zelandija, kurios dalijasi antrąja vieta. Tre
čioje vietoje atsidūrė Islandija, o ketvirtą 
dalijasi Singapūras ir Švedija.

Ketvirtoje nuo reitingo galo vietoje atsidū
rė Indonezija ir Kenija, trečioje vietoje nuo 
reitingo apačios “puikuojasi” Angola, Mada
gaskaras ir Paragvajus, priešpaskutinėje yra 
Nigerija, o labiausiai korumpuota šalis yra 
Bangladešas. 10-oje vietoje yra D. Britaniją 
11-oje - Australiją 16-oje - JAV, tuo tarpu 
Vokietija ir Izraelis dalijasi 18 vieta. □ 

ir naujam branduoliniam reaktoriui statyti. 
Mokslininkų teigimu, jeigu ES lėšų skirti 
negali, Lietuva turi teisę neskelbti antrojo 
IAE bloko uždarymo datos ir eksploatuoti 
jį tol, kol jis tenkins saugumo reikalavimus. 
Valstybės pozicija tuo reikalu yra griežta - 
tokie veiksmai gręsia Lietuvos eurointegra- 
ciniams siekiams.

Įvairūs energetikos ekspertai įrodė, jog 
uždarius IAE, Lietuvai neužteks energetinio 
galingumo. Dabartinės šiluminės jėgainės, 
o kartu ir Kauno hidroelektrinė, yra pasenu
sios. Lietuva iš dabartinio energetinio per
tekliaus pereis į nuolatinį energetinį stygių. 
Be to, ji priklausys nuo Rusijos energetinių 
šaltinių, kaip pvz. mazuto, anglies ir t.t., 
kurių kainas kontroliuos Rusijos gigantai.

Sušvelninus Lietuvos Vyriausybės pozi
ciją. Seimas įtraukė į naująją Energetikos 
strategiją tokį sakinį: "Negavusi pakanka
mai lėšų iš Europos Sąjungos, uždaryti Ig
nalinos Atominę elektrinę, Lietuva pasi
lieka sau teisę toliau eksploatuoti antrąjį 
jėgainės bloką".

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ B AR U OJE

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos metinis narių susirinkimas

Aukšto lygio pasirodymas

Susirinkimas įvyko sekmadienį, spalio 20 
dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, Hackett 
primiestyje. Popietė buvo saulėta. Atrodo, kad 
atsisveikinome su žiema. Susirinko gražus 
būrys lietuvių.

Metinį susirinkimą atidarė Valdybos pir
mininkas Viktoras Martišius. Atsistojimu ir 
tylos minute buvo pagerbti metų bėgyje mirę 
nariai: Alfonsas Kontvainis. Pranas Kinas, 
Marytė Pužienė ir Juozas Perlibachas. Pa
gerbėme ir teroristų aukas Bali saloje.

Buvo priimtas praėjusių metų protokolas, 
kurį perskaitė Sigita Gailiūnaitė. Sąjungos 
pirmininko pranešimas apėmė įvykius metų 
laikotarpyje. V. Martišius priminė, kad čia 
esant mažai bendruomenei, tenka kviestis 
menines jėgas iš Sydnėjaus ir kitų vietų.

Buvo surengta visa eilė renginių, prade
dant Kalėdų vaišėmis. Lietusių Sporto Šven
tė Canberroje, kurią rengė “Vilko” klubo 
komitetas, vadovaujamas Teresos Bungardos. 
praėjo sėkmingai, nors joje galėjo dalyvauti 
daugiau sportininkų ir žiūrovų.

Nepriklausomybės Šventė buvo paminė
ta vasario 24 dieną “Western District Rugby 
Union” klube. Paskaitą skaitė dr. Algimantas 
Kabaila, meninę dalį išpildė fleitistė Jacirita 
Mikutė ir pianistas dr. Ramutis Zakarevičius. 
Buvo malonu, kad apsilankė daug žmonių į 
Motinos Dienos Minėjimą gegužės 5 plieną. 
Jautrią poeziją skaitė RGoccnticnė ir S. Gai
liūnaitė. Dalyviai pamatė ansamblio/‘Armo
nika” videojuostą. /

Pirmininkas, atostogaudamas Lietuvoje,

Valdybos metinis darbas 
įvertintas teigiamai

Spalio 13-osios sekmadienį Sydnėjaus 
lietuviai susirinko į metinį Apylinkės su
sirinkimą Bankstowne. Turiningu prane
šimu susirinkimo pradžią paįvairino Aus
tralijoje viešintis Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius, prof. dr. Vytautas 
Kaminskas. /

Prof. V. Kaminskas ne tik supažindino 
su jo vadovaujamo/universiteto atsikūri
mu ir kokybišku vystymusi, bet ir pakvie
tė Australijos lietuvius vykti į Lietuvą 
studijuoti. Dėkodamas už priėmimą prof. 
V. Kaminskas tautine universiteto juosta 
apjuosė Valdybos pirmininką dr. Ramutį 
Zakarevičių ir padėkos suvenyrus įteikė 
prof. dr. Vytautui Donielai, LR Garbės 
generaliniam konsului Sydnėjuje Viktorui 
Šliteriui, sporto veikėjui Antanui Laukai
čiui. Knygą apie Vytauto Didžiojo univer
sitetą padovanojo Lietuvių Klubo Biblio
tekai bei pluoštą universiteto laikraštukų 
ir ženklų - bendruomenės nariais.

Taip turiningai prasidėjęs, priešsusi- 
rinkiminis pusvalandis suteikė,' Apylinkės 
metiniam susirinkimui produktyvią eigą. 
Pirmininkauti pasiūlytas ir išrinktas Anskis 
Reisgys vedė susirinkimą sklai džiai, pagal 
iš anksto sudarytą dienotvark :.

Šių eilučių autorė buvo iši inkta atlikti
sekretorės pareigas. Į Mandatų Komisiją 
įėjo Vytautas Deikus ir Jonas Žinkus, kurie 
iš karto ėmėsi darbo siūlant (kandidatus į 
Krašto Tarybą. Visi mandato korteles turėję 
sydnėjiškiai savo balsus atidavė dešimčiai 
kandidatų į Krašto Tarybą. Jais buvo 
išrinkti: / ’

dr. Vytautas Doniela, Į 
Ramona Ratas-Zakarevičicnė, 
Pajauta PuIIinen, f
Lolita Kalėda, ,
Vincas Bakaitis, 
Anskis Reisgys, '
Antanas Mikus, 
Dalia Donielienė, { 

netikėtai (birželio 6 dieną) dalyvavo Lietuvos 
Karo akademijos metų baigimo iškilmėse. 
V.Martišiui buvo malonu susipažinti su ge
riausiai baigusiu kariūnu Ėdiku Ringiu, ku
riam buvo įteikta Canberros lietuvių ben
druomenės premija - $2000. VMartišius 
buvo pristatytas Lietuvos Prezidentui ir 
dalyvavo kariūnų vaišėse.

Valstybės Šventė buvo paminėta liepos 
14 dieną. Šventinį žodį tarė dr. R. Zaka
revičius (ALB Sydnėjaus Apylinkės pirmi
ninkas). Buvo parodyta video juosta - Lie
tuvos baleto “Carmen” spektaklis.

Gerai pasisekė kultūrinė popietė, įvykusi 
rugsėjo 7 dieną. Programą išpildė įspūdingas 
tenoras A. Zakarauskas, pianistas E. Petronis 
ir lyrikas A. Šliavas. Canberros lietuvių ben
druomenė remia ne tik savo, bet ir kitų apy
linkių veiklą. Buvo perskaityti ir priimti 
iždininko A Katausko ir Sąjungos revizo
riaus 2001-02 metų pranešimai. Organizacijų 
revizijos pranešimą perskaitė dr. Kazys 
Kemežys, kuris buvo susirinkimo priimtas.

Valdyba vienbalsiai buvo paprašyta pa
silikti sekančiai kadencijai. Ji įsipareigojo 
dirbti sekančius dvejus metus. Taip pat 
sekančiai kadencijai sutiko pasilikti ta pati 
Revizijos Komisija.

Į ALB Krašto Tarybą Adelaidėje važiuoja 
Viktoras Martišius ir du nariai - Rasa 
Mauragicnė ir Mindaugas Mauragis.

Pasivaišinome, pasikalbėjome ir išsi
skirstėme geroje nuotaikoje.

Vida Kabailienė

Danny Kalėdos nuotraukoje—susirinkimo 
pirmininkas Anskis Reisgys ir sekretorė - 
Lolita Kalėda.

Rasa Blansjaar,
Jadvyga Dambrauskienė.
Metiniame pranešime Apylinkės Val

dybos pirmininkas dr. Ramutis Zakare
vičius padėkojo visiems Valdybos nariams: 
vicepirmininkei — Ramonai Zakarevičienei, 
sekretorei - Lolitai Kalėdienei, vėliau  ją pa
keitusiam Danny Kalėdai, iždininkui - 
Vincui Bakaičiui, specialių projektų vado
vui - Danieliui Homui ir jų pagalbininkams 
- Deniui Staibiui bei Margaritai Bimbai už 
skirtą laiką organizuojant renginius ir 
pastangas patraukiant jaunąją kartą prie 
savo ištakų. Pirmininkas pasidžiaugė labai 
pasisekusiu Vasario 16-osios minėjimu, 
kurio teminis pagrindas buvo “Lietuvospa
siekimai per paskutinius dvylika metų” ir 
kuriame dalyvavo beveik 400 žmonių. Taip 
pat puikiai ir naujoviškai pravesta Kara
liaus Mindaugo švente - "Karališki Pie
tūs”, kurie buvo labai gerai įvertinti visų 
rengėjų ir dalyvių.

Dr. Ramutis Zakarevičius padėkojo 
šauniems Valdybos ir bendruomenės na
riams už aktyvų ir profesionalų dalyva
vimą kuriant Sydnėjaus Lietuvių Infor
macijos Centrą (SLIC). Apie pastarąjį

Sekmadienį, spa
lio 13 dieną, po ALB 
Sydnėjaus Apylinkės 
metinio susirinkimo, 
Sydnėjaus Lietuvių 
Klube įvyko įspūdin
gas koncertas, išpil
dytas dviejų talentin
gų jaunų menininkų: 
“Dainos” choro chor
vedės fleitistės Jacin
tos Mikutės ir nuolat 
chorui talkininkau
jančio pianisto Niek 
Alvisio.

Išpildytojus pri
statė juos pasirodyti 
pakvietęs Apylinkės 
pirmininkas dr. Ra
mutis Zakarevičius, 
pasidžiaugdamas, kad 
ne tik girdėsime ta
lentingai atliktus gar
sių kūrėjų veikalus, 
bet ir ateityje, kai abu 
išpildytojai jau bus 
patys plačiai pagarsė
ję, galėsime didžiuo
tis, kad dalyvavome 
viename iš jų anks
tyvų pasirodymų... 
Koncertą beklausant 
tokia pranašystė tapo 
lengvai patikima.

Rūpestingai ir 
įžvalgiai sudarytoje 
programoje išpildyta
Handelio, Haydno. Faurė, Schumanno, 
Beethoveno, Bacho ir Dvožako kūriniai, fleita 
palydima fortepiono ir fortepiono solo. Gra
žus įvairumas, o grojami veikalai taip parink
ti, kad iš karto pagauna ir sužavi net ir 
muzikiniai nepatyrusį klausytoją. Abu iš
pildytojai jau yra aukšto profesinio lygio. 
Jacintos su neabejojančiu pasitikėjimu gro
jama fleita pasiekia virtuozinį lankstumą ir 
išraiškingumą. Nick’o grojime jaudina

Centrą rūpesčiais pasidalino daug šiam 
projektui pastangų ir širdies atidavusi 
Ramona Ratas-Zakarevičienė. Ji savo 
pranešime pažymėjo, kad prieš įteikiant 
prašymą paramai gauti iš New South Wales 
vyriausybės ji matė didelį trūkumą - in
formacijos apie lietuvius Australijoje ne
buvimą. "Mes dar neturime anglų kalba 
parašytos 52 metų lietuvių emigrantų 
istorijos. O juk dokumentai ir surinkti fak
tai mus supažindintų su visoms lietuviš
komis organizacijomis, gabiais lietuviais, 
jų pasiekimais. Svarbiausia tai, kad infor
macija per modernų internetinį tinklą 
ateityje galės pasiekti visus gyventojus. 
Informacija bus prieinama tiek lietuvių, 
tiek anglų kalbomis”, - kalbėjo Ramona 
Ratas-Zakarevičicnė. Jai pritarė ir visus 
bendruomenės narius įsijungti į savos is
torijos rašymą kvietė SLIC’o techninio 
projekto dalies vadovas Antanas Mikus.

Apylinkės Valdyba deda visas pastangas 
sukurti išsamią duomenų bazę. Joje bus 
surašyti visi NSW gyvenantys lietuviai ar 
lietuvių kilmės asmenys. Tam tikslui Val
dyba yra parengusi ir atspausdinusi an
ketą ’’Heritage Form”, kad tik tikslūs duo
menys būtų surinkti į duomenų bazę. Apy
linkės pirmininkas dr. Ramutis Zakare
vičius artimiausiu Valdybos uždaviniu 
numato Apylinkės Valdybos inkorporaciją. 
Ji turėtų praplėsti veiklos galimybes ir pa
gerinti finansinę padėtį. Pastarąją iždinin
kas Vincas Bakaitis įvertino kaip pakan
kamai stabilią - pinigais nėra ir nebus 
"švaistomasi”.

Taip pat Apylinkės metiniame susirin
kime buvo pasiūlytos dvi rezoliucijos, iš 
kurių vienai buvo pritarta, būtent, kad_

Nuotraukoje — Jacintų Mikutė ir Niek Alvisio.

švelnumas, kūrinio nuotaikos išgyvenimas, 
perdavimo tikslumas ir sklandumas. Pasi
gėrėtinas koncertas, kokių ne per dažnai 
mūsuose teišgirstame. Todėl graudu, kad 
publikos susirinko nedaug. Gal todėl, kad po 
ilgokai užsitęsusio Apylinkės susirinkimo, 
žmonės pavargo ir išskubėjo į namus? Tokiam 
turtingam pasirodymui vertėtų skirti visą 
popietę. Kitą kartą?

Elena Jonaitienė

Danny Kalėdos nuotraukoje - pranešimą 
skaito Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas dr. Ramutis Zakarevičius.

specialioje sąskaitoje laikomas $1 000 būtų 
pervestas į Valdybos sąskaitą. O speciali 
“Parama Lietuvai” sąskaita ir toliau lieka 
atskira.

mykusiose diskusijose metinę Apylin
kės Valdybos veiklą sydnėjiškiai įvertino 
teigiamai ir palinkėjo sėkmės kitų metų 
darbuose bei siekiuose.

Po susirinkimo visi dalyviai buvo pa
kviesti į turiningą koncertą, kurį surengė 
Jacintą Mikutė ir Niek Alvisio.

Lolita KALĖDA
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KULTŪRINĖJE PARAJTĖJE

“Roberto Zucco”Helmuto Bakaičio
pastatymas NIDA Teatre

Šio mėnesio 12 dieną teko matyti pran
cūzų dramaturgo Bcmard-Marie Koltčs 
dramą “Roberto Zucco” (1989 m.) puošniai 
perstatytame NIDA teatre. Dramą pastatė 
režisierius Helmutas Bakaitis, NIDA režisūros 
katedros direktorius su instituto dramos 
studentais. Savo paskutinio veikalo premje
ros Schaubūhnc teatre Berlyne 1990 m. 
autorius nebesulaukė. Mirė 41 -rių metų, nepa
siekęs vyresnio amžiaus brandumo savo 
kūryboje. Koltes, kaip ir prancūzų poetas 
Rimbaud, pasirodė kaip meteoras literatū
riniame pasaulyje ir užgeso. Ar jis viską išsa
kė, ką buvo savyje sukaupęs, yra, geriausiu 
atveju, tik bergždžias spėliojimas. Koltčs bu
vo Paryžiaus studentų riaušių ir intelektua
linio bei literatūrinio pakilimo Paryžiuje bran
dintas jaunas dramaturgas. The Times litera
tūros kritikas jį apibūdino kaip "... a creator 
ofmythology of the underworld, a champion 
of the underdog and a lone wolf, and a pioneer 
of a wholly new style of dramatic writing."

“Roberto Zucco” drama sukėlė nemažai 
polemikos spaudoje, nes fabuloje Koltes 
panaudojo tikro įvykio faktus, kuri buvo 
rodoma televizijos ekrane, būtent Roberto 
Zucco gyvenimą ir mirtį Treviso kalėjime.

Nuotraukoje - teatro NIDA aktorė - studentė.

Jurgis Janavičius

Tada ir mes
Iš ankstyvųjų metų
Penkiasdešimtųjų pradžioje išsikirpau iš 

Kanados lietuvių laikraščio Balio Rukšos 
eilėraštį “Ir mes pavasariom”:

Klausyk, ir mes pavasariop, kai vėjas 
Padvelks pernykščiais lapais ir žole, 
Ir iš miškų sugrįžtantis kirtėjas 
Šauks apie pinigus visa gerkle, -

Tada ir mes, kurių kišenės tuščios 
O širdys pilnos jausmo ir kalbos, - 
Tada ir mes suriksime, kad muštis 
Pavasariom į laimę nepahos

O dabar, vą laikau tą pageltusį popierėlį 
rankoje ir mintys skrieja...
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Vicenza mieste Italijoje. Tačiau tamsios 
psichologinės potekstės ir brutalaus nusi
kaltėlio gyvenimo faktais paremtą Koltčs 
drama susidomėjo režisieriai Vokietijoje, 
Ispanijoje, Italijoje ir Slovakijoje.

Susidomėjimas žudytoju ir kodėl žmo
gus tampa tokiu, žinomas literatūroje nuo 
senovės laikų. Neperseniausiai ir Dostojevs
kis sprendė šį klausimą savo kūrinyje “Nu
sikaltimas irbausmė”. Koltčs pamažu atsklei
džia savo idėjas apie žudikus, jų dvasios 
būsenas ir psichologinius bruožus pačioje 
dramos pradžioje pasikalbėjime tarp dviejų 
policininkų kalėjimo tarpuvartėje ir tęsia savo 
mintis per visą veikalą pamažu atverdamas 
publikai vis kitus Roberto Zucco asmenybės 
aspektus. Įdomu tai. kad kiti režisieriai įvai
riai interpretavo šiuos klausimus. Kelctos 
režisierių, jų tarpe ir autoriaus bei teatro 
kritikų pasisakymai bei nuomonės (laisvame 
vertime), konkretizuoja dramos intrigas:

“ 'Roberto Zucco ’ drama... yra ir vizijų 
košmaras... ir kalinio Roberto Zucco requiem 
ir... (netampriai sujungtų 15 scenų) drama
tiškas filmas (kaleidoskopas??) "

“Psichiniai sutrikusio žmogaus nusikals
tamumo atvejis. ”

“Susidomėjimas žudiko 
motyvais. ’’

“Kas yra Roberto 
Zucco? Kalinys ar šnipas? 
Meilužis ar išprievartau- 
tojas? Chameleonas ar 
raganosis? (perkeltine pras
me: neturintis pastovios 
nuomonės ir bejausmis, 
kietaodis vis žiaurėjantis 
individas). "

"‘Roberto Zucco’ dra
moje išryškėja mitu virtu
sio asmens neįtikima gy
venimo kelionė. Nežmo
niškai stipraus herojaus 
kaip Samsono ar Galijoto 
pražūtis, kuriuos nugalėjo 
akmuo ar moteris" (Ber
nard-Marie Koltes).

Kiekvienas aukščiau 
paminėtas Roberto Zucco 
dramos “herojaus” apibū
dinimas yra integrali dra
mos ir pagrindinio veikėjo 
neatskiriama dalis. Koltčs 
buvo intelektualinių ir 
novatoriškų idėjų drama
turgas. Jis pagarsėjo kaip 
rėžiančio jumoro “juodų
jų" dramų kūrėjas. O vis 
dėlto pasibaigus “Roberto 
Zucco” spektakliui susidaro

Maždaug tuo pat metu, kai Kanadoje 
spausdinosi Rukšą lietuvių dailininkų drau
gija “Aitvaras" vienoje iš Sydnėjaus rotušių 
surengė šokių vakarą su meno programa, 
loterija ir muzika - grojo Vytauto Sparnelio 
kapela. Vikaras prasidėjo valsu “Ar laimė ta 
sugrįš?”

Bet jau tada, pasigirdus pirmiems valso 
taktams, rotušės laiptinėje vyko susistumdy- 
mas su iš šiaurės atvykusiais, kiek įkaušusiais 
kirtėjais. Kirtėjai reikalavo įėjimo bilietą o 
rengėjai nerodė jokio entuziazmo bilietus 
jiems parduoti.

Vėliaą kai atsidarė bufetas, kirtėjai garsiai 
reiškė savo nepasitenkinimą. Mes. šaukė jie. 
nenorime jokių lietuviškų dešrą kopūstų ir 
juodos duonos; duokite mums baltų sendvičių 
su australiška arbatine ir nekaišiokite mums 
tų ramunių - mums burtų nereikia.

Šokių salėje, šalia rojalio, rengėjai pastatė 
gal metro aukštumo vazą su auksiniais įni
jnozų žiedais. Žiedai atrodė stulbinančiai, bet 

įspūdis, kad šiame pastatyme režisieriui 
pavyko iškelti į paviršių motyvus, kokios 
aplinkybės skatina individą tapti žudiku 
dvasiniai tuštėjančiame pasaulyje. Ir ne vien 
tik tai, bet ir pabrėžti smurtą pridengta meile 
ar savimeile, sesers ir brolio bei motinos ir 
Roberto Zucco scenose.

Pastatymas trunka beveik dvi valandas 
be pertraukos. Kadangi dramoje yra 15 sce
nų, kurios vaizduoja intrigos ir jos periferijos 
aspektus, tai pertrauka tik išblaškytų žiūro
vų dėmesį. O publikai reikia įdėmiai klausy
tis dialogą nes per juos ryškėja dramaturgo 
idėjos apie besikeičiančius individo veiksmų 
motyvus. Nežiūrint scenų gausos, režisierius 
išlaikė sklandų veiksmų rutuliojimą ir dra
matinę įtampą veikėjų dialoguose, kurie 
kartais buvo gana ilgoki. Prieš dramos galą 
gal būtų buvę pravartu kiek kupiūruoti ro
les. nes dramaturgas mėgsta ištęsti disku
sijas, kurios, savo keliu, yra įdomios, bet 
žymiai sulėtina vyksmo eigą ir reikalauja iš 
aktorių totalinės koncentracijos, rolės pa
sisavinimo ir įsijautimo į kiekvieną žodį ir 
repliką. Stebėtina, kaip stipriai dramos stu
dentai suvaidino roles. Jie parodė scenoje ko
kį pasitikėjimą savo balso, gestų ir veido 
mimika jiems įdiegė gabus režisierius. Ne tik 
pa grindimą bet ir kitų aktorių pauzavimas ir 
scenos ploto apvaldymas buvo nuojautos ir 
įsisavintos vaidybinės technikos harmonin
ga sąvcika.O tai ne vien studentų dramatinio 
talento nuopelnas, bet ir akivaizdūs reži
sieriaus darbo vaisiai.

Apšvietimas, muzikos bei garsų efektai 
buvo gerai parinkti, nes pabrėžė svarbius 
scenų momentus. Tačiau paskutinė akinanti 
“saulės” šviesą nukreipta į publiką, truko per 
ilgai ir atitraukė žiūrovų dėmesį į svarbius 
Roberto Zucco paskutinius žodžius. Deko
racijos buvo kūrybingos ir greit pakeičiamos 
iš vienos aplinkos į kitą, kas per 15 scenų bu
vo svarbu, nes nesutrikdė publikos koncen
tracijos. Jų kaita iš kalėjimo tarpuvartės į bu
to intcijcrą ir į aikštę prieš kalėjimą o pas
kui Roberto Zucco dramatinį prasiveržimą į 
saulę - jo apoteozę į mirtį - buvo sumaniai 
pritaikyta.

Helmutas Bakaitis yra vienas iš tų reži
sierių, kuris reikalauja iš aktorių vis tobules
nių vaidybinių pasiekimų. O tai užtikrina 
pastatymo sėkmę. Be to jis daug dėmesio 
skiria svarbioms detalėms, kurios žiūrovui 
padeda suprasti fabulos prasmę. Man ypač 
patiko dramos pradžioje kalinio akrobatika 
ant kalėjimo stogo, kai tuo tarpu apačioje, 
apšviestame kalėjimo tarpduryje, kaip įrė
mintame paveiksle, du policininkai diskutuoja 
kaip ir kodėl individas tampa žudiku. Kalinio 
akrobatika ir policininkų diskusija supynė 
svarbiausias dramos gijas ir aiškiai prisilietė 
prie tikslių faktų, ty. tikrojo Roberto Zucco 
pokalbį su žurnalistais ir jo mirtį Treviso 
kalėjime, kurį matė televizijos ekrane daugybė 
žiūrovų. Šį įdomi detalė padėjo spalio 12 
matinče publikai nutiesti tiltą tiesiog į 
spektaklio šerdį.

Isolda Poželaitė-Davis AM

kai Vytautas Sparnelis, vilkėdamas puikiu 
juodu kostiumą priimdamas plojimus už ka
pelos repertuarą atsirėmė į tą aukštą vazą, jis 
neteko pusiausvyros ir griuvo, nes vaza, pa
sirodo, buvo visai minkšto molio, tik nudažy
ta žaliai. Sparnelis atsistojo, visas molinas, 
ir, rodos, dar norėjo sakyti kažką, bet "Aitva
ro” vakaras nuo to momento nustojo blizgesio.

Iš išvietės tada laukan išpuolė pasipik
tinusios moterys. Nebėga vanduo, skundėsi 
jos, nes teą bakelyje, palubėje guli girtas 
kirtėjas, iškišęs kojas, ir nejuda, kad ir kaip 
trauktume! grandinę. Laiptinėje tuomet pasi
girdo griežti angliški tonai - rotušės sargą o 
gal net policijos.

Mišką kuriuose Jurgis Nejuokas ir kiti 
kirto eukaliptus pabėgiams, šiandien mažai 
beliko. Tie, kurie dar stovi, yra paskelbti 
draustiniais ir nacionaliniais parkais, kad ir 
ateinančios kartos irgi turėtų kuomi pasi
džiaugti.

Kirtėjams užėjo sunkūs laikai.

Aldona Prižgintaitė

KARAS KAMBARY

Kareiviai uniformoj 
miestas milijoninis ugny 
ir bombos krinta — 
ekrane  jaunas veidas 
matytas taip kažkur 
dienų senųjų sūkury 
ir vėl tau palietė kažkas 
tą skaudžią vietą širdyje; 
neišsakytą vienumą dienų 
kurią išeidamas paliko jis 
ko metai neužgydė------

Sakei: - Sugrįšiu, nebijok! 
o pirštai įsipynę buvo 
į mano paleistus plaukus; 
stovėjom mes prie traukinio 
tarp daugelio kitų porų 
švilpuko laukdami — 
kuris išsinešė tave į tolumą 
į fronto ugnį — 
iš kurio niekad negrįžai, 
tiktai dabar jaučiu aš vėl 
tartum dienoj toj gyvenu;

Raketas šaudo — 
sėkmingą žygį komentuoja; 
kiek paimta belaisvėn, 
kiek lėktuvų numuštų — 
pabėgėlių minia, pavargę žmonės 
kadaise bėgau aš taip iš namų 
kaina raketos — milijonas 
vieno lėktuvo dar daugiau... 
Pasauli, ar tu protą praradai, 
kad skausmo tu žmogaus nebematai 
tik taiką laikiną — 
vėl pažadėsi mum?...

Golfo karas 1991 m.
7 • ........................./

Praeisiu aš šituo keliu 
tik vieną kartą----—
ir niekas nematys 
manęs daugiau — 
mano svajonės išsipildžiusias 
ar mirusios agonijoj, 
ant pagalvės vidurnakčio tamsoj 
kas jomis džiaugsis, 
kas jas apraudos?

Ir be manęs kitoj dienoj /
aušra į langą belsis pirštais 
ir kels visus — — 
po kiparisais, po žaliais 
pražys pavasario žiedai, 
vaikai vėl pievoj žais...
jie nežinos kas laukia jų; 
kad viskas kas priklauso jiems 
liks tiktai pasaka sekta...

MERGAITĖ

Pažiūrės į tave nepažįstamos akys 
ir po kojomis žemė išnyks — - - 
po blakstienų šilkais savo plakančią 

širdį paslėpus 
tu žinosi tikrai, kad tai jis —

Toji meilės liepsna... Magiška 
valanda

Pasikėlus jaunystė drugeliu į ją 
skris 

nors liežuviai ugnies ir apdegins 
sparnus, 

nors ir liks ašarota naktis — —
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Hliutės Kampelis If REDAKCIJOS PAŠTO

Dar apie sveikatą
Paprastų valstiečių ar miestiečių ligomis kronikininkai 

nesidomėjo, tačiau žinių apie juos randame teismų knygose.

1589. III. 24. Valstiečio skundas prieš gydytoją Jušką,
Kalvis Martynas Koledičius atidavė savo seserį Docę gydyti Bresto gydyto

jui Juškai ir iš karto davė jam tris lenkiškus auksinus. Tą jo seserį gydytojas 
priėmė ir pažadėjo per penkias savaites ją pastatyti ant kojų, o tada jis turėjo jam 
sumokėti likusius tris auksinus. Bet jis ne tik savo žodžio nesilaikė ir neišgydė, 
bet dar blogiau - tą jo seserį savo nepriežiūra dar labiau susargdino, o pats 
nežinia kur išvažiavo, vos gyvą savo namuose palikęs. Šis skundas į teismo kny
gas yra įrašytas.

Kartais pabėgdavo ir pacientai.
Vilniaus barzdaskučio Andriaus Adamkavičiaus skundas 1598.X. 19.
Polocko miestietis Fiodoras Špakornikas sirgdamas leidosi barzdaskučio 

gydomas, ir už gydymą bei vaistus, taip pat už darbą ir priežiūrą sutarė, kad 
sumokės 6 lenkiškus auksinus. Tačiau išsigydęs ir pasveikęs, prisigrobė iš 
barzdaskučio buto daug turto ir už paslaugas 6 auksinų, taip pat buto šeimininkui 
už maistą nesumokėjo ir nežinia kur pabėgo.

Vilniaus vaivadijos generolo liudijimas 1638, V.20
Norėdamas apsisaugoti nuo įtarinėjimų ir vėlesnių kaltinimų, žydas Men- 

delis prašė teismo tarnautojų aplankyti jo namuose sergančią krikščionę tarnaitę.
...Tą mergaitę klausinėjau, kokia liga ji serga ir ar buvo kokia priežastis tai 

ligai. Tada atsakė: “Viešpats Dievas pasiuntė man tą ligą, niekas man dėl jos 
nekaltas. Jei mirsiu - tokia bus Viešpaties Dievo valia”. Ir jos motina taip kalbėjo: 
“Niekad mano duktė jokios skriaudos nepatyrė ir dabar nepatiria”. Šiuos žodžius 
tas žydas Mendelis, kad ateityje jokių rūpesčių neturėtų, neduok Dieve, jei mir
tų, prašė mane ir bajorus paliudyti.

Įrašas Virbalio Miesto Archyve 1768,VI. 15.
Kadangi Henrikas Knofas, Virbalio daktaras savo medicina išgydė Efką 

Leizericnę nuo sunkios ligos ir už gydymą iš Leizerio paėmė 8 talerius, tai ponas 
daktaras pasižadėjo, jeigu ta liga pasikartotų, už tuos pačius 8 talerius gydyti iš 
naujo.

Jonas Lasickis (1534 - 1602). aprašydamas žemaičių buitį, sako:
...patekę į gyvenimo nelaimę, pavojus, daro įžadus, pavesdami save jų (šventų

jų) rūpesčiui ir globai. Marui kilus, jie meldžiasi į Sebastijoną, užsikrėtę gališka 
liga - šaukiasi Roko, karščio krečiami kreipiasi į Petronėlę, dantims geliant - į 
Apoloniją. Romanas išvaduoja velnių apsėstuosius. Zuzana nuveja nešlovę.

Lietuvos Valstybės Archyvo įrašas 1791, VIII. 24
...Reikia riipintis sveikata ir gintis nuo ligų. ...Todėl liepiu tiek miestui, tiek 

Platelių seniūnijos valsčiui, kad bent felčerį Platelių miestelyje išlaikytų. Dvaras 
jam paskirtų vielą arba namą su daržu rezidencijai, o Platelių seniūnijos gyven
tojai privalėtų jam supilti grūdų maistui ir surinkti pinigų.

Prūsijos lietuviai buvo karaliaus If'ilhelmo Fridricho (Lietuvoj vadinamo Vi
lius Pričkus) valdžioje. Nuolatiniai karaliaus įsakymai ir pagraudenimai (lie
tuvių kalba!) buvo skaitomi bažnyčioje per pamokslus.

1769 m. Nurodymai dėl kovos prieš raupus.
Dažnai yra. kad tėvai savo vaikams, numanydami juos piktas rauples 

gausiančius, tuojau drūtų žolių išvarymui rauplių įduoda, kaip antai debesylų 
vyną, išspaustą drėgnumą ar žąsų ar avių šūdų, brangvynio ar kitų tokių drūtų 
daiktų. Visi vierni tėvai dėl šitų didžiai iškadingų daiktų iš tikros širdies 
graudenami yr, nes tie kraują įkaitina, jį pripūvantį daro taip, kad jie rauples į 
pikčiausias perverčia, iš ko ligoniai ne tiktai klejoti bei viduriuoti pradeda, bet ir 
tikrai smertį gauna. Geriausias gydymas tas yr, kad alvę šulinio vandens su ma
žu stikleliu uksuso (acto) bei dvejais ar trejais šaukšteliais medaus sumaišai. (7b- 
liau siūlomi įvairūs natūralaus naminio gydymo būdai).

Mieli bičiuliai,
Šią vasarą man būnant Lietuvoje, labai 

intensyviai pajutau, ką mes visi, kurie gy
venome toli nuo Lietuvos, tremtyje, išmė
tyti per visą svietą, manau jausdavome. 
Mums Lietuvos žemelė buvo ir yra šventa, 
ir viskas, kas joje - kilnu bei gražu.

Nuo Nepriklausomybės atgavimo vis at- 
vykdavau į Lietuvą. Gi prieš keletą metų 
atgavau savo senelių žemes ir, padedamas 
gerų bičiulių bei Vokietijos televizijos, ten 
bandau sukurti jaunimui užuovėją - sody
bą. Šiuo metu ant senelių žemės stovi 8 
mediniai namukai, viena didelė klėtis ir gan 
erdvus mūrinis pastatas, kuriame sutelpa 
raštinė ir auklėtojų bei svečių kambariai. 
Jau trečia vasara ten vyksta jaunimo sto
vyklos ir įvairūs susitikimai.

Lietuvos televizijoje trumpai buvau ma
tęs, kad Klaipėdos šiukšlyne gyvena žmo
nių, bet nelabai tikėjau, kad tikrai taip gali 
būti... Šią vasarą juos aplankiau, pabuvau 
su jais ir labai akivaizdžiai patyriau šitų 
žmonių gyvenimą. Šiukšlyne jie - vyrai ir 
moterys, mergaitės ir berniukai (vaikai yra 
maždaug nuo 7 metų iki 18) - gyvena ištisus 
metus. Atrodo, ten išgyvena iki mirties - 
kur jiems kitur eiti?

Jie ten dirba, pluša nuo ankstyvo ryto 
iki vėlyvo vakaro. Kai sunkvežimiai atveža 
šiukšlių, jie puola į jas, tiesiog lenktyniau
ja (kartais ir pešasi), kad šiukšlėse surastų 
geresnį daiktą. Ten pat esantys supirkėjai 
superka geresnius daiktus. Lengva Įsivaiz
duoti, kaip jie atrodo tokiame darbe ir koks 
ten dvokiantis oras, bet jie - mano, tavo 
artimieji. Tie, kurie nenori matyti kitų 
žmonių bėdų arba nusiplauti rankas kaip 
Pilotas, sako, kad jie patys kalti, kad pa
kliuvo į šiukšlyną... Kai juos lankiau tarp 
tų šiukš
lių, jie 
mane la
bai malo
niai pri- 
ė m ė , 
džiaugė
si, kad į 
juos krei- 
piamas 
dėmesys 
ir kad 
kas nors 
bando jais 
rūpintis. 
Aišku, jie

nenori, kad jų nuotraukos ar vardai būtų 
skelbiami Lietuvos spaudoje, bijo žmonių 
pašaipos, kas labai suprantama. Jų nuo
traukas panaudosiu kituose kraštuose, no
rėdamas jiems surasti pagalbos.

Sutarėme sekmadienį kartu pasimelsti 
ten pat - šiukšlyne, ką ir padarėme. Ta 
proga keletą ten dirbančių vaikučių ir mer
gaičių pakviečiau į Jaunimo Sodybą, kur jie 
išsimaudė, pavalgė ir gražiai praleido dieną 
žaisdami ir užsiimdami kitais darbais, net 
giesmių išmoko. Juos ir kitus jų jaunus 
bičiulius norėtųsi ištraukti iš ten, kad ir jie, 
kaip kiti vaikai, galėtų turėti atostogų. Tuo 
tarpu jie praleido šiukšlyne vasarą, kad 
užsidirbtų mokyklai reikalingus pinigus.

Turiu pagrįstos vilties, kad nebūsiu 
vienas šiame užsimojime ir daug gerų žmo
nių man talkininkaus. Jaunimo ir vaikų naš
laičių Afrikoje dar galutinai nepalikau, nors 
jau tik keletą kartų per metus ten nuvykstu 
ir pabūnu apie mėnesį. Rūpinuosi jais ir 
galiu juos aprūpinti daugelio gerų žmonių 
bei geradarių dėka.

Man bebūnant Jaunimo Sodyboje 
galėjau patirti išskirtinį džiaugsmą, nes geri 
bičiuliai iš Vokietijos palydėjo į Lietuvą 
mano 88 metų motinėlę žilgalvėlę. Ji, 58 
metus nemačiusi Lietuvos, sugrįžo į tėvų 
žemę. Sunku atpasakoti šituos iškilius mo
mentus. Jaučiu didelę Dievo man suteiktą 
palaimą ir paguodą. Mama man talkinin
kavo daugelį metų Afrikoje. Gi dabar, nors 
jau visai nusilpusi, nori irgi man padėti ir 
drąsinti geriems darbams savo artumu, pa
tarimais, motiniška meile, ypač šiems vai
kučiams, kurie priversti praleisti atostogas 
šiukšlynuose arba visai neturi namų meilės 
priglobsčio ir materialinių priemonių.

Kun. Hermanas Šulcas

Nuotraukoje- Jaunimo Sodyba Lietuvoje. Mūrinis pastatas, kuriame sutelpa 
raštinė ir auklėtojų bei svečių kambariai.

AR JAU SUMOKĖJAI
MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Vakariniam laikraštyje, 
Kad geresnis būtų miegas, 
Visokiausius skelbimus, 
Akimis perbėga Pijus; 
Šiąnakt prie vieno jis sustojo, 
Ir ilgai, ilgai galvojo!

Darbui su “jaunom idėjom”, 
[vairiausių kandidatų, 
Daugiau šimto gal suėjo, 
Kol darbo komisijėlė, 
Beveik visų atsikratė;
Liko trys kur tikti gali 
Ir tarp jų - Pijus Dulkelė!

Likusius tris kandidatus, 
Pačiam direktoriui pristatė, 
Liepė jis juos apžiūrėjęs, 
Apsisukt - toliau paėjus, 
Džiaugsmas nušvietė jo kaktą, 
Išvydus Dulkelės “ragatką”!

Du kitus tuoj lauk išvaręs, 
Direktorius Pijui tarė: 
“Tamsta su “jaunų idėjų”, 
Nuostabiu supratimu, 
Ponas Dulke, čia dirbt pradėjęs, 
Būsit mano patarėju!
_________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

V-osios Pasaulio Veteranų 
Žaidynės

Tęsinys iš MP Nr. 43.
Kova buvo labai kieta. Australės dar 

paskutinėse minutėse pirmavo vienu taš
ku. bet kone paskutinę sekundę lietuvaitė 
įmetė tritaškį ir rungtynės bei aukso meda
lis buvo laimėti. Viena vyrų komanda gavo 
sidabro medalį.

O kaip tu, Dace, jauteisi gavusi auksų?
Tikrai sunku ir nusakyti... buvau 
labai susijaudinusi. Pati rim
čiausia konkurentė iš 12-kos da
lyvių buvo australe, tačiau kai ji 
pralaimėjo, tai net į apdovanoji
mą neatėjo.

O kaip įsikūrėte Melbourne?
Gyvenom bendrabučiuose, bu

vo gana neblogai, pati kelionė 
buvo ilgoka, - sakė abi.

Visa bėda, kad mes tikėjom, 
jog Melbourne bus šilta, tad atva
žiavom lengvai apsirengusios. O 
čia taip šalom, kad net reikėjo 
pirkti šiltesnių rūbų, - sakė Rita.

Man Melboumas patiko. Gra
žus miestas, tačiau dabar, kai esu 
Sydnėjuje ir pamačiau šio mies
to grožybes, tai miestą nepaly
ginsi su Mclboumu, - sakė Dacė.

O kaip lietuviai ten?
Kai aš laimėjau auksą, tai an

trą vakarą Lietuvių Namuose 
buvo suruoštas gražus priėmi
mas, mus vaišino, o atvykusi p. 
Dagienė ir kiti pasitiko mus, - 
sakė Dacė.

Ir Ritai lietuviai ten patiko, 
nors su Sydnėjaus lietuviais ly
ginti ir negalima, nes sydnėjiš- 
kius daugiau pažįsta ir jaučiasi 
kaip namuose.

kur - kaip?
O pačią Australiją pamatėm važiuodamos 

automobiliu ir ji patiko.
Dacei skirtumas tarp Europos ir Australi

jos esąs didelis ir tik į gerąją pusę. Matyda
mos tuos vandenynus, uolas irtą didelį plotą 
žmogus pasijunti toks mažutis. Sydnėjusyra 
labai gražus ir nuostabus miestas. Latvių 
čia nesutikau, nes aš dabar draugauju ir gy
venu su lietuviais.

Atsisveikindamos abi sportininkės palinkė
jo ir toliau būti tokiais nuostabiais šiame gra
žiame krašte. Norėtume, kad dar ilgai išliktu- 
mėte lietuviais ir kad jūsų vaikai bei anūkai 
sektų jūsų, bent dalinai lietuviškomis pėdo
mis. O atsisveikindamos norim visiems padė
koti už brolišką ir nuoširdų mūsų priėmimą.

Nuotraukoje— Rita Ramanauskaitė (kairėje) ir Dacė 
Juršienė prieš varžybas.

Gyvenimas Kunigų 
seminarijoje

Vaikystėje vasarom dažnai svečiuoda- 
vausi pas dėdę - Seirijų parapijos kleboną 
prelatą Juozą Laukaitį, kuris anksčiau buvo 
vyskupo A. Baranausko sekretorius ir Sei
nų Kunigų Seminarijos profesorius. Be ki
tų dalykų, sulenkėjusiems klierikams jis 
dėstė lietuvių kalbą Labai dažnai girdė
davau pasakojimus apie gyvenimą semi
narijose, nes mano du pusbroliai buvo 
klierikai, tik paskutiniu momentu atsisakė 
priimti paskutinius šventinimus ir išėjo į 
pasaulietinį gyvenimą.

Gyvendamas Kaune aš labai dažnai pra
eidavau pro storas ir aukštas seminarijos 
sienas, galvodamas apie paslaptingą ir 
mažai žinomą gyvenimą už jų. Seminarija 
yra aukštoji mokykla, kurioje, kaip ir kitose 
aukštosiose mokyklose, studijuojama ir 
rimtai mokomasi. Tik daug vėliau, didelio 
vaikiško smalsumo vedamas, paprašiau ir 
man buvo leista kelias valandas praleisti 
Kauno Kunigų seminarijoje. Seminarijos 
rektorius, sužinojęs, kad esu prelato J. 
Laukaičio giminaitis, buvo man labai 
malonus, aprodė visą seminariją ir labai 
nuoširdžiai pasakojo apie gyvenimą joje.

Kauno Kunigų seminarija veikia nuo 
1863 metų. Po 1863 metų sukilimo ji buvo 
perkelta į Kauną iš Žemaitijos. Tada ir 
vyskupui M. Valančiui buvo įsakyta per
sikelti iš Varnių. Per 1-ąjį pasaulinį karą 
Kauno Kunigų seminarija laikinai persikė
lė į Vašuokėnų dvarą, o 1918 metais su
grįžo į Kauną. 1940 metais seminarijos 
rūmai buvo vėl užimti ir tik nuo 1941 metų 
iki dabar ši seminarija be pertraukos čia 
veikia. Sovietinės okupacijos metais se
minarijos veikla buvo labai ribota. Tada 
tarp dėsty tojų ir pačių seminaristų būda
vo nemažai saugumo agentų. Dabar semi
narija susigrąžino ir šalia esančius pasta
tus - buvusias rusų kareivines. Ilgą laiką 
Kauno Kunigų seminarija buvo vienintelė 
visoje Lietuvoje. Dabar seminarijos jau yra 
Telšiuose, Vilkaviškyje ir Vilniuje.

Kauno Kunigų seminarijoje tuo metu 
studijavo apie 170 studentų. Pirmame kur
se paskaitas lankė 74 studentai. Studijos 

trunka 6 metus ir per tą laiką maždaug pu
sė studentų palieka seminariją. Daugiau
siai dėl meilės merginoms, vėliau sukurda
mi šeimas. Kiti pasirenka kitas aukštąsias 
mokyklas, o daug kam yra nepakeliamas 
griežtas seminarijos auklėjimas ir gyve
nimas. Tačiau apie 20-30 (tai priklauso nuo 
kurso dydžio) kiekvienais metais baigia 
seminariją ir yra įšventinami į kunigus. 
Baigus seminariją, gabesnieji dar stažuoja
si užsienyje - Italijoje, Vokietijoje, Austri
joje ir Prancūzijoje.

Stojant į seminariją, kaip ir į kiekvieną 
aukštąją mokyklą, reikia laikyti stojamuo
sius egzaminus. Kadangi kunigų Lietuvoje, 
o taip pat ir užsienyje, labai trūksta (todėl 
mes čia, Sydnėjuje, lietuvio kunigo jau 
seniai negauname), tai tie stojamieji egza
minai būna daugiau simboliški. Stojantie
ji turi turėti sveikatos pažymėjimą ir savo 
vyskupo bei parapijos klebono parašytą 
charakteristiką. Pačios studijos yra gana 
sunkios ir jau pirmaisiais metais jiems dės
toma 17 disciplinų. Seminarijoje besimo
kantiesiems suteikiamas kambarys ir mais
tas. Kambaryje gyvena po 2-3 studentus. 
Stipendijos jie negauna. Pašaliniams lan
kytis klieriko kambaryje yra griežtai 
draudžiama. Svečią galima priimti tik 
svečių kambaryje. Anksčiau klierikų gyve
nimas buvo daug labiau suvaržytas. Būvio 
draudžiama rūkyti, turėti automobilį, į 
miestą galėdavo išeiti tik būtinam reikalui 
iškilus ir tik po du, ir t.t. Kaip rektorius 
sakė, tie viduramžiški draudimai jau seniai 
panaikinti.

Seminarijos valgykloje visi valgo kartu. 
Prieš valgį kalbamos maldos. Maistas yra 
neblogas, tik nelabai įvairus. Vaikštinė
damas po seminariją kalbėjausi su keliais 
studentais. Jie pasakojo, kad keliasi 6.30 
vai., po to mankštinasi, prausiasi ir tvarko 
kambarius. 7.30 vai. - malda ir tyli medi
tacija seminarijos bažnyčioje. Po to pusry
čiai, o nuo 9 vai. iki 13 vai. - paskaitos. 
Vėliau-pietūs, o po jų - vėl studijos. Popie
tė laisva. Po to vėl mokomasi, vakarienė ir 
7.30 vai. - vakarinė malda. Po jų - studijos, 
dvasinis skaitymas ir 22.30 vai. gesinama 
šviesa - miegas. Tuo laiku, bet kada \

Nukelta į 7 pslsl

Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann - lietuvių partizano “Povo" dienoraščio

Tęsinys, pradžia IMP Nr. 34
Prasidėjo žiema, mus užpustė, beveik 

nebeliko maisto atsargų. Mums būtina eiti 
į kaimą. Aš ir Žvirblis išėjome per žieminį 
išėjimą, o Švyturys ir Dragūnas pasiliko. 
Atėjome pas ūkininką Stulpiną. Jis pakinkė 
į roges arklį, o mes pripylėme bidonus van
dens, paėmėm duonos. Prie rogių galo priri
šome didelį šakotą medį, kad Stulpinas juo 
užmaskuotų įėjimą. Kai mes viską iškrovė
me ir nusileidome į apačią, Stulpinas virš 
įėjimo privertė sniego, ir mes girdėjome, 
kaip jis dar keturis kartus pervažiavo.

1948 metų Kalėdos. Vėl svarbi šventė. 
Jei neklystu, tai jau penktoji šventė, kurią 
sutinku Lietuvoje. Kalėdas vėl sutikome pa
gal lietuviškus papročius. Mūsų radijas 
sugedo, ir aš ėmiau griežti smuiku, o Žvirb
lis groti akordeonu. Statinaitėje turėjome 
atsargų. Visi buvo linksmi.

Kalėdos ir Naujieji metai praėjo. Į mūsų 
bunkerį atėjo viršininkas. Jau ne pirmą 
kartą pas mus ateina “Tigro” brigados 
vadas. Aš jau seniai jį pažįstu. Vadas man 
labai dėmesingas, nepaprastai geras žmo
gus, truputį moka groti akordeonu. Jis pas 
mus atėjo su savo adjutantu Ryčiu ir mane 
kviečia pas save, bet aš nenoriu palikti- 
Žvirblio. Tarp kitko turiu pasakyti, kad 
Anupras tapo kuopos, o Žvirblis - mano 
būrio vadais. Aš geriau jaučiuosi būdamas 
“paprastas” nei vadas, nes man stinga kai
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kurių žinių: gerai nemoku lietuvių kalbos, 
nepažįstu vietovės ir gyventojų. Aš vaidinu 
ypatingą vaidmenį, ir jei kas nors susiję su 
manimi, dauguma manęs klausia, ar aš 
noriu. Bet lietuvių draugų neklausia, ar jie 
nori, jie privalo. Taigi Švyturys turėjo palik
ti mus ir vadovauti antrajam būriui.

Iš bunkerio mes nuėjome į atsisvei
kinimo vakarą kaime. Išaušo rytas, ir mes 
atskiromis grupėmis grįžome į savo bun
kerius. Kaip niekada, aš šį kartą nenuėjau 
pas Žvirblį į “Imperiją”, o ėjau su antruoju 
būriu. Šiandien noriu eiti pas dantų gy
dytoją, nes man skauda dantys.

Dieną permiegojau pas ūkininkus, o 
vakare nuėjome į miestą. Gydytojo nebuvo 
namuose. Turime ateiti dar kartą. Grįžome 
į kaimą ir dieną pramiegojome tvarte. Trise 
- aš, Kęstutis ir Žydruolis - surizikavome 
dar kartą nueiti į miestą ir rasti gydytoją. Ji 
pašalino man danties akmenį, bet užplom
buoti prie žibalinės lempos šviesos nega
lėjo. Reikia ateiti dieną. Tai buvo labai 
rizikinga. Išėjome. Kelio, vedančio į Kauną, 
sankirtoje atsisveikinome su Žydruoliu, 
kuris nuėjo kitu keliu, o aš su Kęstučiu 
nužingsniavau dar kelis kilometrus. Kęs
tutis priėjo savo slėptuvę “Imperijoje”, o aš 
turėjau eiti į savo bunkerį. Man einant pro 
vieną namą, staiga jame užsidegė šviesa ir 
už kampų pasirodė figūros.Tai buvo rusai. 
Puoliau bėgti. Rusai manęs nepastebėjo. 
Ilgai basčiausi po lauką, kol pagaliau 

pavargusios kojos parvilko mane į bunkerį.
1948 metų vasario 28-ji. Žvirblis ir aš 

jau apie savaitę vieni laukiame trečio drau
go Dragūno. Jis per užšalusį Nemuną išėjo 
į savo tėviškę ir norėjo kitos dienos vakare 
grįžti, bet neparėjo. Vietoje Dragūno ga
vome Anupro laišką, kuriame mums pra
nešė, kad Dragūnas vasario 23-iąją buvo 
nukautas anoje Nemuno pusėje. Prieš dvi 
savaites rusai nušovė bėgančią jo seserį.

1949 metų kovo pabaiga. Apsilankę 
kaime sužinojome naujieną. Šiandien kaime 
K., už keturiolikos kilometrų nuo čia įvy
ko didelis partizanų ir rusų susišaudymas. 
Šioje vietoje pas ūkininką su savo žmonė
mis gyveno Švyturys. Jis ir jo draugai bu
vo šio ūkininko išdavystės aukos. Ūkinin
kas nuėjo į miestą ir pranešė, kad jo na
muose įrengta slėptuvė, kurioje gyvena 
partizanai. Jo brolis ir giminaitis turbūt 
anksčiau buvo partizanų sušaudyti. Šis 
ūkininkas vaizdavo esąs antikomunistas, ir 
partizanai juo tikėjo. Partizanai laikėsi de
vynias valandas, nuo aštuntos ryto iki 
penktos valandos dienos, kol rusai nusiun
tė į namą berniuką, kuris namą apipylė 
benzinu ir padegė. Tuomet partizanai iš
šoko pro langus ir visi keturi žuvo. Ten bu
vo ir mano draugai Švyturys ir Aidas.

Pavasarį pradėjo kasti naują bunkerį. 
Vasarą Anupras taip pat gyvens šiame miš
ke, todėl atėjo su savo būriu dirbti. Pirma
sis įėjimas j bunkerį buvo netoli nuo ke
lio, už 3-4 didelių žingsnių, nes siaurą taką 
lengviau užmaskuoti, paskui ėjo koridorius 
ir pats bunkeris su lovomis ir stalu. Dėl vi
so pikto dar išrausėme tunelį, kuris taip pat 
turėjo išėjimą. Bunkerio ilgis - apie 75 

metrai. Tai buvo sunkus darbas. Dvi savaiii- 
tes dirbome nuo ryto ligi nakties. Naujamne 
bunkeryje bijojome daug mažiau.

1949 metų birželio 4-oji. Tą dieną aaš 
patyriau didelį džiaugsmą. Iki tol nė kartrto 
apie tai neužsiminiau.

Beveik dveji metai, kai aš rctkarčiaiiis 
rašiau į namus laiškus. Juose daug nera
šydavau. Adreso vietoje rašydavau savvo 
vardą ir kokį nors kaimą, su kuriuo neie- 
turėjau nieko bendra. Nežinojau, ar mamno 
laiškai pasiekdavo namus, ar grįždavo atgalal, 
ar išvis dingdavo. Paskutinį laišką parašiaiau 
per Velykas ir tuomet paklausiau savtvo 
draugų patarimo. Siuntėju užrašėme vienaią 
ūkininką, kuris, be abejo, nieko nežinojojo. 
Šiandien Žvirblis buvo kaime ir pamešešė 
man du laiškus. Vieną - nuo mano žmonoios 
Hildos, antrą - nuo mano tėvų. Iš laiškiko 
sužinojau, kad namuose visi gyvi, ir augiga 
mano duktė Margarita. Vakare nuėjome e į 
pagirį, kur vaikinas atnešė degtinės. Tefen 
išgėriau, vėliau su draugais dar džiaugiauiu- 
si bunkeryje. Iš laimės tą dieną taip mnu- 
sigėriau, kad kitą dieną negalėjau niektko 
prisiminti.

1949 metų birželio 10-oji. Žvirblis vara- 
kare grįžo iš kaimo, kur nunešė du mamno 
parašytus laiškus. Greitai pasodinome kece- 
letą medelių, pasiėmėm iš bunkerio arbaaa- 
tinius ir išėjom vandens prie šaltinioio, 
esančio už 50 metrų nuo ūkininko kiemoto. 
Ten stovėjo kibirai pieno, ir mes kartais j< jo 
pasiimdavome. Žilvinas ir aš per laukiką 
nuėjome prie šulinio, o Žvirblis liko. Staigiga 
išgirdome kažką kosint, pagalvojome, kacad 
tai šeimininkas kieme.

(Pabaiga kitame MP numeryjeje)
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Gyvenimas Kunigų...
Atkelta iš 6 psl.
kambarius gali įeiti kas nors iš vyresnybės. 
Blogai tam, kurio neranda kambaryje. Nors 
dienotvarkė yra griežta, bei keli klierikai 
man tyliai pasakė, kad ne visi jos laikosi, 
ir rizikuoja, kad gali būti pašalinti iš 
seminarijos.

Kiekvienas klierikas turi pasisiūti sau 
sutaną. Daugumai klierikų kunigiškus 
rūbus dovanoja juos globojantys parapi
jos klebonai. Dabar sutanos kasdien dėvėti 
nereikia, nors anksčiau apie džinsus ir 
megztinį tik pasvajoti galėdavo.

Gavus leidimą išeiti į miestą, būtinai 
reikia sugrįžti iki vakarienės, nes po jos se
minarijos vartai užrakinami. Negrįžusiems 
laiku tenka lipti per tvorą, bet sugavus, ir 
po kelių įspėjimų, gali būti pašalintas iš 
seminarijos. Nemažai seminaristų rūko, bet 
rektorius sakė, kad tai nedraudžiama.

Be studijų ir maldų, seminarijoje laisva
laikiu daug sportuojama. Kaip ir visur

The Australian Lithuanian Youth Association
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

invite all to attend the

ALIS elections
2003 - 2004 

Adelaide Lithuanian House, 6 Eastry St, Norwood 
Sunday 29"' December 2002 at 1pm

To stand for a position you must be 16-35 years old and an active member of the 
Lithuanian Community in Australia.

You are invited to

"SŪKURIO” EOLKOANCINC 
CONCERT

on Sunday, November 10th, 2.30pm 
at the Sydney Lithuanian Club

The performance includes dances and folksongs by the young and the young-at-
| heart. Try your luck in the raffle and afterwards socialise with old friend and 
| acquaintances. Hope to see you there! “SŪKURYS”

Lietuviai ralistai Perth’e

I

I 
1 
I

Spalio 24 dieną pirmą kartą į Pasaulio 
ralio čempionatą įvyksiantį Perth’o mieste, 
atvyko ralistai iš Lietuvos.

Lietuvos ralio čempionas Saulius Gir- 
dauskas ir jo šturmanas ralistas Audrius 
Šošas. S.Girdauskas šiais metais dalyvavo 
įvairiuose pasaulio ralio čempionatuose Ar
gentinoje, Suomijoje ir kt.

Saulius Girdauskas yra garsaus Lietuvos 
ralisto Kąstyčio Girdausko sūnus. Šio ralis
to prisiminimui ir komanda pavadinta 
“Kastyčio Girdausko” vardu.

Visais Lietuvos ralistų reikalais rūpinasi 

Melbourne Lietuvių Klubo pranešimas
Kreipiamės į visus, kurie nori prisidėti 2003 m. prie sekmadienio pietų ruošos.

Visas organizacijas ir privačius asmenis, kurie tuo domisi, prašome pranešti Klubo 
Valdybai. Pietų gaminimo tvarką nustatysime susirinkę Lietuvių Klubo patalpose 
sekmadienį, lapkričio 10 d., 1 vai. po pietų. Visi suinteresuoti prašome dalyvauti.

Klubo Valdyba visuomet aukštai vertina privačių asmenų ir organizacijų iniciatyvą 
palaikant sekmadienio pietų tradiciją Lietuvių Klube. Tačiau, pagal senai nusistovėjusią 
tvarką, pirmenybė bus suteikiama organizacijoms. Į privačių asmenų reikalavimus galėsime 
atsižvelgti tik tokiu atveju, jeigu nepakaktų organizacijų, norinčių prisijungti prie Klubo 
sekmadienio veiklos.

Smulkesnės informacijos galite gauti savaitgaliais Klube kreipdamiesi į p. Z. Augaitį 
arta savaitės bėgyje telefonu: 9889-4721. MLK Valdyba

Lietuvoje, taip ir čia populiariausias krep
šinis. Žaidžiama net su kitomis komando
mis, o dabar jau varžomasi ir su kitų semi
narijų komandomis dėl įsteigtos kardinolo 
A.Bačkio taurės. Taip pat populiarus yra 
futbolas, tenisas, tinklinis ir kultūrizmas.

Seminarija palaiko labai draugiškus ry
šius su darbų kolonija. Klierikai dažnai ap
lanko kalinius, nuneša jiems knygų ir dali
jasi tarpusavio dovanomis. Kalbantis su 
klierikais, paklausiau jų ir apie merginas. 
Keli iš jų giliai atsiduso ir pasakė, kad jie 
tokie pat žmonės, kaip ir kiti. Dažnai neatsi
spiria jų vilionėms ir draugiškai bendrauja 
su merginomis, žinoma, kol nepagauna.

Neseniai klierikai rūsyje įsirengė gražią 
kavinę. Čia laisvalaikiu galima išgerti kavos 
su pyragaičiu. Rūkyti kavinėje negalima, o 
ir alkoholinių gėrimų joje nematyti. Rekto
riui negirdint klierikai sakė, kad jie čia turi 
ir įvairesnių pramogų, bet jų pasakyti negali, 
nes ir sienos turi ausis. Tačiau klierikai, 
studijavę 6 metus ir įšventinti į kunigus, 
kaip man sakė, yra patenkinti. □

I
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buvęs Australijos čempionas ralistas - štur
manas Dieteris (Fred) Gocentas iš Canberros. 
D. Gocento rūpesčiu Lietuvos ralistams išnuo
mota iš Ralijot Australia speciali ralio mašiną 
surinkta australų mechanikų komandos.

Šios varžybos bus didžiulė ir gera patirtis 
lietuviams ralistams, nes komandos koordi
natoriaus D.Gocento nuomone, Perth’o ralio 
keliai labai slidūs ir skirtingi negu kitur 
pasaulyje. Ralio čempionatas prasidės spalio 
31 dieną ir pasibaigs lapkričio 3 dieną.

Linkime sėkmės ralistams iš Lietuvos.
D.Gocentas

♦ X X I I ♦
♦ LIETUVIŲ*
* D I E N O S * 
♦2 O O 2 ♦
* ADELAIDĖ ♦

Gyvendami toli nuo Tėvynes Lietuvos, norime ir stengiamės, kad mūsų vaikai, 
vaikaičiai ir riša jaunesioji karta nenutoltų nuo savo tėvų gimtosios žemės, susi
pažintų su lietuvių kalba ir kultūra.

Šių metų pabaigoje Adelaidėje įvyks Australijos Lietuvių Dienos. Tarp kitų 
renginių gruodžio 28 dieną (šeštadienį), 4 vai. p.p. Lietuvių Katalikų Centre, 3 
Third Ave, St. Peters, SA. įvyks MOKYTOJŲ KONFERENCIJA.

Maloniai kviečiame visus mokytojus dalyvauti šioje konferencijoje. Pasitarsime 
mums rūpimais švietimo reikalais ir svarstysime lietuviškos mokyklos darbo ir 
ateities veiklos klausimus.

Australijos lietuvių skautų
“Vilniaus Tunto” Jubiliejinė Stovykla
Stovyklos Ruošos Komitetas kviečia Australijos lietuvių skautus ir jaunimą į ateinančią 

“VILNIAUS SAPNŲ” Jubiliejinę Stovyklą.
Stovykla prasidės 2003 m. sausio 2 dieną ir tęsis iki sausio lldienos.
Ji įvyks “Douglas Scrub” skaučių stovyklavietėje, prie McLaren Vale, Pietų Australijoje, 

po Lietuvių Dienų Adelaidėje, (ne Elcarim stovyklavietėje, kaip buvo skelbta anksčiau.) 
Vilkiukiai ir paukštytės bus apgyvendinti po stogu, o kiti - skautės ir skautai, vyresnės 

sesės ir vyčiai - gyvens palapinėse. Mes taip pat kviečiame sovyklauti ir jaunimą kuris 
nepriklauso prie skautų grupių.

Visi LSS Australijos skautai(-ės) prašomi užsiregistruoti pas vietinius tuntininkus:
Melboumo skautai(-ės) pas v.s. D. Lynikienę tek: (03) 98485663;
Sydnėjaus skautai(-ės) pas ps. D. Šliterytę tel.: (02) 9498 2571;
Geclongo skautai(-ės) pas v.s. V. Mačiulį tel.: (03)5278 2906;
Brisbanės skautai(-ės) pas ps. A. Milvydą tek: (07) 3269 4294;
Adelaidės skautai(-ės) pas ps. R. Sankauskicnę tek: (08) 8339 4300;
Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.

“Vilniaus Sapnų” Jubiliejinės Stovyklos Ruošos Komitetas

Kreipimasis į pasaulio lietuvius
Kaip žinote, 2000 m. Vilniuje įvyko isto

rinis tarptautinis Kongresas “Komunizmo 
nusikaltimų įvertinimas”, o Kongreso įsteig
tas tarptautinis Tribunolas pasvėrė komuniz
mo nusikaltimus ant Temidės svarstyklių. 
Kongrese pasisakė atstovai iš 25 valstybių. 
Tribunolas išklausė 15 valstybių pateiktus 
kaltinimus apie komunistų nusikaltimus prieš 
tautas ir asmenis.

Kongresas ir Tribunolas apvainikuotas 
2002 metais 983 puslapių knygos “Antiko
munistinis kongresas ir Tribunolo procesas” 
išleidimu. Pirmoje knygos dalyje pateikta 
Kongreso dokumentaciją antroje -Tribunolo 
veikla ir nuosprendis. Tai gausiai iliustruota 
knyga yra ne tik informacijos šaltinis, bet 
ir paminklas komunizmo aukoms bei tiesos 
ginkląs tylos uždangai pralaužti.

Knyga “Antikomunistinis kongresas ir 
Tribunolo procesas” su paruošimu ir 
persiuntimu oro paštą registruotai kainuoja:

• anglų kalba-40 JAV dolerių arba toly
gios vertės kita valiuta;
• lietuvių kalba - 25 JAV dolerių arba to
lygios vertės kita valiuta.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$2500 - Dr. A. Stepanas
$200 - Elena Korsakaitė-Daugvila ($900)
$50 - Z. Augaitis ( $575 ) savo šeimos 

atminimui.
$10- M. Sažienienė ($50)
A?AJuozo Perlibacho atminimui
$30 - Z. Pranckūnienė ($500)

AL Dienos
Mokytojų 

Konferencija

Rūta Sankauskienė
Adelaidės Lietuvių Mokyklos vedėja

Įstaigų, organizacijų bei asmeninius banko 
čekius prašome rašyti vardu: KOMUNIZMO 
NUSIKALTIMŲ TYRIMO PARAMOS 
FONDAS, valiutinė sąsk. 10035322530. 
Čekio nugarėlėje nurodykite “Tik indėliui” 
arba “For deposit only”.

Laiškus su čekiais ir įskaitomais knygų 
gavėjų adresais prašome siųsti šiuo adresu:

KOMUNIZMO NUSIKALTIMŲ 
TYRIMO PARAMOS FONDAS, p/b 17, 
Gedimino pr. 7 LT-2000, Vilnius.

Išgalimieji pridėti (į tą pačią banko sąs
kaitą) auką kuri padėtų greičiau išplatinti 
anglų kalba knygą ir ją plačiau paskleisti bei 
įgalintų lietuvių iniciatyvos praplėtimą į kitas 
tautas.

Kongreso sąskaita JAV doleriais:
Gavėjas: Komunizmo nusikaltimų tyrimo 

paramos fondas, Gedimino pr. 15, Vilnius.
Gavėjo sąskaitos numeris: 10035322530
Gavėjo bankas: Lithuanian Savings Bank 

(Hansa-LTB), Vilnius
SWIFT: HABA LT 22

Vytas Miliauskas
Kongreso organizacinio komiteto pirm.

A'v’A Lucijos Milvydienės atmi
nimui
$10 - M. Sodaitienė ($510)
A'v’A Kun. dr. P. Dauknio atmi
nimui
$10 - M. Sodaitienė ($520)
AAJono Kvietelaičio atminimui
$20 - J. Balčiūnas ($3000)
A'v’A Stasio Dainio atminimui
$20 - J. Balčiūnas ($3020)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas

A'u’A Algiui Mališauskui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Virginijai, sūnums Raimundui, Dariui 
ir visiems artimiesiems.

Tamara ir Benius Vingiliai

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Paskutinis šių metų susirinkimas įvyks antradienį, lapkričio 12 dieną. Tai bus paskutinė 

proga užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms, kurios įvyks antradienį, gruodžio 10 dieną, 
1! vai. Lietuviu Namuose. Valdyba
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Maloniai kviečiame į

Geelongo lietuvių choro “Viltis” koncertą, 
kartu pasirodys “Danos vyrai” ir “Kaimas”

Koncertas įvyks sekmadienį, lapkričio 10 dieną, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park Hall, Beauford Avenue, Bell Post Hill. 

Išgirsite galingus vyrų balsus, senas kaimiškas dainas, dar negirdėtų choro dainų.
Programos pabaigoje - vaišės. Gėrimus prašome atsinešti.

Kaina-$10

■ Kviečiame į

Bulviakasio vakaronę
| šeštadienį, lapkričio 16 d., 4 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose. | 

Įėjimas - $15; moksleiviams iki 16 metų - $5; vaikams iki 10 metų - veltui.
Kasim bulves, šoksim, dainuosim, vaišinsimės.

Prašom iki lapkričio 13 dienos užsisakyti stalus pas
I Liliją tek: 9848-8792 arba Aleną tek: 9338-2172. |
| Melbourne Entuziastės |

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

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

E-mail: slc@lithu anianclub.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 tik antradieniais.

Virtuvė Pas Aldoną dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Maloniai kviečiame visus į

"TŪKURIO” TAUTINIU TOKIU
KONCERTĄ

Sekmadienį, lapkričio lOdieną, 2.30 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne. 
Šoks jaunesniųjų ir vyresniųjų grupės.

Programą paįvairinsime su liaudies dainomis ir loterija.
Bilietų kainos: suaugusiems - $10, mokiniams - $5, vaikams iki 10 metų - veltui. 
Lauksime visų! “Sūkurys”

Apie siuntinius
Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba yra gavusi nemažai atsiklausi- 

mų, ar ji numato organizuoti sekantį talpintuvą su siuntiniais į Lietuvą.
Tai planuodama. Valdyba turi būti tikra, kad surinks tam tikrą skaičių siuntinių, kurie 

padengs nemažas persiuntimo, draudimo ir pristatymo gavėjams į namus Lietuvoje išlaidas.
Todėl prašo norinčius organizuojama siunta pasinaudoti, apie tai pranešti iki gruodžio 

mėn. vidurio Draugijos pirmininkei Halinai Statkuvienei tel.: (03) 9819 1434.
Melbourno LKMD-jos Valdyba

DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE 
including LITHUANIA

Vilnius / Moscow I St. Petersburg / Vladivostok I 
Khabarovsk / Novosibirsk I Minsk / Odessa I Kiev / 

Almaty / Tashkent / Yerevan / Riga I Tallin, etc.
Airfares too numerous to list!

48 The Boulevarde, Strathfield NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333 FAX (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11001344323 
Email: agent@russian-gatcway.com.au 
Website www.gatewaytravel.com.au

Dėmesio Melbourno lietuviams I
Lapkričio 10 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje rinksime savo atstovus į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą, 
kuris įvyks Adelaidėje, gruodžio 28-30 dienomis.

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti.
Melbourno Apylinkės Valdyba

Hobarto lietuvių dėmesiui
Sekmadienį, lapkričio 24 dieną, bus švenčiama Kariuomenės Šventė ir 

Pirmojo transporto 55 metų nuo atvažiavimo į Australiją sukaktis. Minėjimas 
prasidės 3 vai. po pietų p.p. Šikšnių namuose. 43 Easton Ave. West Moonah. 
(Užkandžius prie kavutės atsineškite).

Bendruomenės nariai skatinami skaitlingai dalyvauti ir atšvęsti šią dvigubą 
šventę. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Spaudos Sąjungos susirinkimas
Iš anksto pranešame, kad LB Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 17 dieną, Lietuvių Klube, Bankstowne.
Bus renkama LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir traukiama metinė “Mūsų 

Pastogės” loterija. Platesnė informacija - vėliau.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už kalnų 

ir šiais metais išeis tik 6 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 10 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, kad 
kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų sveiki
nimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 9 dienos. MP Redakcija

Meibourniškių dėmesiui
Maloniai kviečiame visus Melbourno lietuvių organizacijų pirmininkus arba jų 

atstovus dalyvauti 2003 metų visuomeninės veiklos - pietų virimo (sekmadieniais) 
kalendoriaus sudaryme.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 17 dieną, 1.30 vai. p.p. Bendruomenės 
kambaryje. Melbourno Apylinkės Valdyba

Lietuva per Australijos TV
Well Connected Travel Pty. Ltd. praneša, kad jų dėka Lietuvą aplankė filmavimo 

grupė iš NSW devinto televizijos kanalo (Nine Network). Grupė lankėsi Vilniuje ir Trakuose 
š.m. liepos mėnesį. Tikslas - pristatyti Lietuvą Australijos TV žiūrovams.

Sis filmas apie Lietuvą (Vilnius ir Trakai) bus rodomas per Channel 9, 
GETAWAY programos metu, ketvirtadienį, šių metų lapkričio 7 dieną.

Rytinėse Australijos valstijose GETAWAY programa prasideda 7.30 vai. vakaro. Well 
Connected Travel Pty. Ltd. organizuoja keliones į Lietuvą.

Kreiptis tcl.: (02) 9975 2335 arba e-mail info@wctravel.com.au
Pašto adresas: Suite 3/11-13 The Centre, Forestville, NSW 2087.
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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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