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Jubiliejus, apdovanojimai... Lietuvos dovana ES sostinei Briuseliui

Sekmadienį, spalio 29, kelioms dienoms Sydnėjuje lankėsi Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir generalinis sekretorius Wtautas Zubemis su 
žmona Rima. Jubiliejaus proga LR Garbės generaliniam konsului Sydnėjuje Viktorui 
Šliteriui jie įteikė aukštą apdovanojimą, skirtą už nuopelnus Lietuvos sportui. Tai - Ko
mandoro kryžius, kurį neseniai įsteigė Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR 
Vyriausybės, ir patį pirmąjį (Nr. 1) nutarė įteikti Viktorui Šliteriui. Kaip gerai žinoma, 
Viktoras Šliteris daug padėjo Lietuvos olimpiečiams 2000 m. Sydnėjaus Olimpiados metu, 
o šiuo metu jis rūpinasi Lietuvos delegacijos išankstiniais technikiniais reikalais (apgy
vendinimu ir tt.) 2004 m. Olimpiadoje Atėnuose. Specialiai nuskridęs į Graikiją, dėka 
savo ryšių jis jau pajėgė išspręsti keletą keblių problemų.

Svečiai įmantriu Garbės Raštu (tekstas lotyniškai ir lietuviškai) apdovanojo ir ponią 
Jutą Šliterienę už jos nuoširdų rūpestį Lietuvos delegacijų gerbūviu per Sydnėjaus 
Olimpiadą bei po to vykusias Parolimpines Žaidynes. Garbės Rašto autorius - Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas.

Dieną prieš tai, šeštadienį, spalio 28 dieną. Viktoro ir Jutos Šliterių namuose buvo 
nuotaikingai atšvęstas šeimininkų 70 ir 60 metų jubiliejus. Arti 100 svečių linksmai 
praleido popietę bei ilgą vakarą, vaišindamiesi ir su malonumu prisimindami prabėgusį 
laiką, nes Viktoro ir Jutos draugiškos bei darbščios asmenybės sukūrė labai platų bičiu
lių ratą, kuriame visi jaučiasi kaip saviškiai. Į šeimos šventę taip pat atvyko draugų iš 
Melboumo, Geelongo ir Adelaidės. Jubiliatams, žinoma, buvo nuoširdžiai palinkėta dar 
daug malonių bei kūrybingų metų. V.Dn.
Adam Firinausko nuotraukoje iš kairės: Vytautas Zubernis su žmona Rima, Viktoras 
Šliteris su žmona Juta, Artūras Poviliūnas.

(BNS). Lietuva planuoja įamžinti savo 
įsiliejimą į Europos šeimą - Briuseliui 
ketinama padovanoti originalų paminklą - 
Eurovartus. rašo dienraštis “Respublika”. 
Kelis šimtus tūkstančių litų kainuosian
čiam paminklui pritarė Seimo Europos rei
kalų komitetas, bet lemiamą sprendimą turi 
priimti Vyriausybė.

“Lietuva ateina ne tik imti, bet ir duoti. 
Šią nuostatą įstojimo į ES proga galėtų 
pabrėžti paminklas Eurovartai — mūsų 
dovana. Neatsitiktinai reikšmingi ausi e ms 
istorijos įvykiams paminėti statomos trium
fo arkos, šlovės vartai ”, - dienraščiui sakė 
idėjos autorius vilnietis skulptorius Leonas 
Pivoriūnas.

Visateise ES nare Lietuva taps 2004 
metų gegužės 1 dieną. Tai progai įamžinti 
Leonas Pivoriūnas yra parengęs 3 stiklo 
paminklo variantus.

Eurovartai - stiklo siena su vartais cen
tre. Sieną sudarytų lentynėlės su Europos 
valiutomis, kurios galiojo iki euro įvedimo. 
Kitas projektas - Euroarka. Šis paminklas 
turi vidinę erdvę su išėjimu ir įėjimu.

Trečias paminklas - Eurokelias. Tai 
grindyse montuojama instaliacija, prime
nanti archeologinius kasinėjimus. Ji, kaip 
ir Euroarka, vaizduotų visas ES šalis, iš

Naujas Lietuvos vyskupas
BNS. Lietuvos Katalikų bažnyčia turi 

naują vy skupą. Popiežius Jonas Paulius II 
Kauno arkivyskupo generalinį vikarą Joną 
Ivanauską spalio 18 dieną nominavo vys
kupu ir paskyrė jį Kauno arkivyskupijos 
vyskupu padėjėju.

Kaip pranešė Lietuvos Vyskupų konfe
rencija, naujajam vyskupui yra suteiktas 
simbolinis Canapio (pirmųjų krikščioniškų 
miestų) vyskupo titulas.

43-jų metų Jonas Ivanauskas baigė 
Kauno Kunigų seminariją bei Kauno Vy-

skyrus euro neįsivedusias Didžiąją Brita
niją, Švediją ir Daniją.

Artimiausiu metu L.Pivoriūnas ketina 
vykti į Briuselį ir apžiūrėti paminklui tin
kamas erdves. Akiratyje - Europos Parla
mento vidus arba išorė. Nors tvirtai nenu
spręsta, kurį paminklą dovanoti Briuseliui, 
linkstama prie Eurovartų. Pasak skulpto
riaus. Euroarka - brangiausias, o Euroke
lias - pigiausias, tačiau mažiau vizualinės 
galios turintis variantas.

Pagal sumanymą Eurovartai turėtų būti 
4 metrų aukščio ir 8 metrų pločio. Skulptū
rą sudarytų 12 vertikalių, o kiekvienoje iš 
jų būtų po 10 stiklo talpyklų su dvylikos ES 
senbuvių ir Lietuvos pinigais. Litai atsi
durtų centre - virš praėjimo. □ 

tauto Didžiojo universiteto (VDU) Teolo
gijos - filosofijos fakultetą. Jis yra dirbęs 
Raseinių ir Kauno šv. Kryžiaus bažnyčių 
vikaru.

Iki praeitų metų J.Ivanauskas buvo VDU 
Katalikų teologijos fakulteto Specialiosios 
teologijos katedros vedėjau.

2002 metais Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius paskyrė jį generaliniu vikaru. 
Dabar Lietuvoje yra 14 vyskupų, įskaitant 
kardinolą Audrį Juozą Bačkį. 5 vyskupai 
yra pensijoje. □

VDOTtataS Lietuvos Įvykių apžvalga

Irakui - 
100 000 litų
Spalio 22 d. 

(ELTA). Ministrų 
kabinetas iš Vyriau
sybės rezervo nutarė 
skirti 100 000 litų 
humanitarinei pa
galbai Irako atstaty
mui. Tokią pagalbą 

ypač propaguoja JAV vyriausybė.
“Šias lėšas Užsienio reikalų ministerija 

perves į Jungtinių Tautų organizacijos ir 
Pasaulio banko įsteigtą Daugiašalį donorų 
fondą Irakui atstatyti”, - pranešė Vyriau
sybės spaudos tarnyba.

Lietuva jau nebe pirmą kartą teikia hu
manitarinę pagalbą JAV pasiūlymu. Balan
dį Vyriausybė skyrė 235 000 litų Turkijai, 
siekiant apsaugoti gyventojus nuo masinio 
naikinimo ginklo ir aprūpinti pabėgėlius 
Irako krizės atveju.

Po 50 000 litų humanitarinė pagalba 

buvo suteikta Čečėnijos, Afganistano gy
ventojams, 100 000 litų panaudota pagalbos 
siuntai nukentėjusiems nuo potvynių 
Ukrainoje.
Popiežiaus kalbos - kompaktinėje 

plokštelėje
(ELTA). Popiežiaus Jono Pauliaus II 

vizito Lietuvoje metu pasakytus pamokslus 
ir kalbas Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija (LRT) įamžino naujoje kompakti
nėje plokštelėje-knygoje “Jonas Paulius II 
kalba Lietuvai 1993”.

Kompaktinėje plokštelėje telpa 1993 
metų rugsėjį Šventojo Tėvo pasakyta svei
kinimo kalba Vilniaus oro uoste, lietuviškai 
sakyti pamokslai mišiose Kauno Santakoje 
ir Kryžių kalne, pamokslas ir malda žodžio 
liturgijojeŠiluvoje.

Pasak LRT generalinio direktoriaus 
Kęstučio Petrauskio, šis labai reikšmingas 
leidinys taikytas popiežiaus vizito Lietuvoje 
10-mečiui ir Jono Pauliaus n pontifikato 25 
metų sukakčiai. “Nusprendėme įamžinti šio 

popiežiaus, kurio valdymas labai reikšmin
gas ir Lietuvai, žodį mūsų šalies tikintie
siems. Naujoji plokštelė išleista ne įprastu 
CD formatu, bet turi knygos, kurioje yra 
išspausdinti ir visi plokštelėje skambantys 
popiežiaus tekstai, formą”, -sakė jis.

Plokštelėje skamba ir muzikiniai Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Nau
jalio, Algirdo Martinaičio ir Džulijaus Ka- 
činio kūriniai, kuriuos atlieka LRT orkes
tras, M. K. Čiurlionio kvartetas. Nacionali
nis simfoninis orkestras, solistai Judita 
Leitaitė ir Antanas Smolskus. Plokštelė iš
leista 500 egz. tiražu. Lietuvoje ją bus gali
ma įsigyti knygynuose.

Jei naujoji plokštelė sulauks klausytojų 
dėmesio, jos tiražą ketinama pakartoti, ga
vus leidimą iš Vatikano radijo, turinčio iš
skirtinę teisę transliuoti popiežiaus balsą.

Seimo kelionėms - milijonai
Parlamentarų ir jų padėjėjų komandi

ruotės bei kelionės per pastaruosius 9 mė
nesius Seimo kanceliarijai atsiėjo apie 1.6 
milijono litų. Pernai Seimo kenceliarijos 
išlaidos parlamentarų komandituotėms ir 
kelionėms siekė beveik 2 milijonus litų.

Dažniausiai į keliones vyksta eurointeg- 
racine veikla užsiimantys parlamentarai. 
Seimo nariai per metus aplanko daugiau 
kaip 50 šalių, kai kurie į keliones ir koman
diruotes užsienin vyksta daugiau nei 20 
kartų.

Finansų ministerija vykstantiems į už
sienio šalis yra nustačiusi dienpinigių ir 
gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas. 
Paprastai Seimo nariai tų normų neviršija, 
išskyrus tuos atvejus, kai jie yra oficialių 
delegacijų nariai, o viešbučius parenka kvie
čiančių šalių atstovai.

Didžiausios išlaidos numatytos vykstant 
į Prancūziją. Didžiąją Britaniją. Vokietiją. 
Skandinavijos šalis, Maskvą bei Peterbur
gą. Kelionėms į šias šalis dienpinigių ski
riama 150-200 litų, nakvynei - apie 600 li
tų. Mažiausiai dienpinigių skiriama vykstan
tiems į Baltarusiją (60 litų) ir Korėją (65 litai).

Vis dėlto kai kurios Seimo narių kelio
nių išlaidos akivaizdžiai skiriasi. Neseniai 
dviem dienoms į Strasbūrą (Prancūzija) iš
vykusių Seimo vicepirm. Vytenio Andriu
kaičio ir jo patarėjos Loretos Raulinaitytės

Nukelta į 2 psL
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Spalio 21-22 
dienomis Bang- 
koke (Thailand) 
įvykusioje AzijoS- 
Pacifiko Ekono
minėje konferenci
joje dalyvavo 21-os 
valstybės vadovai. 
Jų tarpe JAV, Kini
jos ir Indonezijos 

prezidentai bei Australijos min. pirmininkas 
John Howard. Šių metų pasitarimuose gry
nai ekonominius klausimus nustelbė srities 
saugumo problemos bei JAV ir Australijos 
akcentuojama kova prieš tarptautinį tero
rizmą.
♦ Spalio 23 d. JAV prez. George W. Bush 
su žmona Laura apsilankė Canberroje. Savo 
prakalboje  jungtiniame Australijos parlamen
to posėdyje prezidentas išreiškė padėką Aus
tralijos vyriausybei ir ypač australų kariams 
už pagalbą kovose Afganistane ir Irake. Vė
liau jis padėjo vainiką prie Nežinomo kareivio 
kapo Karo muziejuje. Jis draugiškai reagavo 
į Žaliųjų partijos senatorių Bob Brown ir Kerry 
Nettle jo kalbos pertraukimą parlamente.
♦ Spalio 22-24 dienomis Australiją aplankė 
Kinijos prezidentas Hu Jintao, pirmas dvi die
nas praleisdamas Sydnėjuje, o spalio 24 d. 
tardamas žodį jungtiniame Australijos parla
mento posėdyje Canberroje. Hu Jintao vos ne
atšaukė savo kalbos parlamentarams, norė
damas išvengti galimo žaliųjų partijos sena
torių protesto. Jis sutiko kalbėti tik gavęs už
tikrinimą, kad senatoriai nepertrauks jo kal
bos. o senatorių svečiai. Kinijos opozicijos bei 
Tibeto atstovai, nebus įsileisti į posėdžių salę.
♦ Spalio 23-24 d.d. Madride įvyko tarp
tautinė konferencija aptarti Irako atstatymo 
problemoms Ekspertų nuomone, reikia su
telkti 56 bilijonų JAV dolerių sumą pirmų 
ketverių metų atstatymo išlaidoms. Konfe
rencijos metu įvairios valstybės pažadėjo 
prisidėti prie Irako atstatymo konkrečiomis 
sumomis, kurios padengia virš trečdalio šios 
sumos.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
kelionė Seimo kanceliarijai atsiėjo 9 500 
litų. Į Londoną (Anglija) 6 Seimo atstovai 
taip pat išvyko už 13 800 litų.

Pagal galiojančią tvarką už komandi
ruotes reikia pateikti ataskaitas, tačiau ne 
visi parlamentarai skuba atsiskaityti.

Lietuva siekia susigrąžinti 
kultūros vertybes

Spalio 22 d. (ELTA). Ministrų kabinetas 
pritarė Lietuvos kultūros vertybių, esančių 
užsienyje, paieškos ir integravimo į visuo
meninį gyvenimą koncepcijai.

Pagal šią koncepciją bus vykdomos pa
ieškos užsienio valstybių kultūros vertybių 
saugyklose ir antikvariatuose, dalyvaujama 
aukcionuose, kuriuose parduodamos iš 
Lietuvos įvairiais laikais išgabentos kultū
ros vertybės.

Konstatuojama, kad iki šiol valstybės 
institucijos sistemingai nesirūpino kultūros 
vertybių paieška užsienyje, siekiant supa
žindinti su reikšmingu paveldu visuomenę, 
išsaugoti jį ateinančioms kartoms. Taip pat 
bus nustatyta pavogtų ar neteisėtai išvežtų 
iš Lietuvos ir kitais pagrindais atsidūrusių 
užsienyje kultūros vertybių paieškos, tyri
mų organizavimo ir integravimo į visuome
ninį gyvenimą tvarka.

Lietuvos kultūros vertybių paieškos 
chronologija apima laikotarpį nuo XIV a. 
pabaigos iki 1990 metų. Kultūros vertybių, 
esančių užsienyje, susigrąžinimas gali būti 
vykdomas tik tarptautinių sutarčių pagrindu.
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♦ Spalio 24 d. JAV savo namuose New 
York’e mirė Soong May-ling, buvusio il
gamečio Kinijos prezidento Chiang Kaishek 
našlė, sulaukusi 106 metų amžiaus. Ji buvo 
įtakingiausia moteris Kinijoje, vėliau Taivane. 
iki savo vyro mirties 1975 m., o net ir vėliau 
ji vaidino svarbią rolę Taivano politikoje. Jos 
posūnis Chiang Ching-kuo valdė Taivaną iki 
mirties 1988 m., gijos sesuo buvo ištekėjusi 
už pirmojo Kinijos respublikos prezidento 
Sun Yat-sen.
♦ Spalio 24 d. Massawa uoste Eritrėjoje 
darbininkai pradėjo išlaipinti 52 000 Austra
lijos avių, išsprendus painią eksporto prob
lemą. Šios avys išplaukė iš Fremantle uosto į 
Saudi Arabiją laivu "Cormo Expres” rugpjū
čio 6 d. ir iki šiol išbuvo jūroje, Saudi Arabijai 
jas atsisakius priimti dėl tariamos ligos, ne
pripažintos tarpatautinių veterinarų. Dėl 
vienos ar kitos priežasties ir kitos valstybės 
nenorėjo šių avių. Apie 5500 jų išmirė laive.
♦ Spalio 24 d. Heathrow aerouoste nusilei
do iš New York’o grįžęs Concorde lėktuvas, 
po paskutinio reguliaraus skrydžio. Šio tipo 
lėktuvai - vieninteliai keleiviniai lėktuvai 
greitesni už garsą - išimti iš apyvartos. Jų 
išlaikymas pasidarė per brangus.
♦ Spalio 25 d. rusų policija suėmė turtin
giausią Rusijos biznierių, naftos firmos Jukos 
direktorių Michail Chodorkovsky. jo priva
čiam lėktuvui nusileidus Sibiro aerodrome. 
Suimtasis bilijonierius tuoj buvo nuskraidin
tas į Maskvą, apkaltintas sukčiavimu bei do
kumentų klastojimu ir uždarytas priešteis- 
minio arešto kalėjime. Michail Chodorkovsky 
finansiškai rėmė opozicines partijas ir buvo 
minimas kaip galimas kandidatas sekančių 
metų prezidento rinkimuose.
♦ Spalio 26 d. Saddam Hussein šalininkai
raketomis apšaudė Al Rasheed viešbutį Bag
dade. kuriame tuo metu buvo apsistojęs JAV 
Krašto apsaugos viceministras Paul Wolfo
witz. Jis išliko nesužeistas, bet vienas JAV 
karys žuvo gretimame aukšte, penkiolika ki
tų sužeisti. Irake kasdien įvyksta apie 20 
užpuolimų. □

Kompiuterių terminai- lietuviškai 
(ELTA). Spalio 16 d. Vilniuje, Matema

tikos ir informatikos institute, pristatytas 
Kompiuterių terminų aiškinamasis žody
nas. kurį Informacinės visuomenės plėtros 
komiteto prie Vyriausybės užsakymu paren
gė Lietuvos kompiuterininkų sąjungos au
torių kolektyvas.

Pasak pranešimo spaudai, viešam svars
tymui pristatytame žodyne aprašyta daugiau 
nei 2 000 kompiuterijos terminų, su kuriais 
susiduria kompiuterio naudotojas, matyda
mas juos ekrane, pradėdamas naudoti, tvar
kydamas programas bei jomis naudodamasis.

Šiuo metu vyksta Kompiuterių terminų 
žodyno viešas aptarimas interneto svetainė
je www.svarstome.lt Išsamiau susipažinti 
su žodynu galima IVPK interneto svetainėje 
www.ivpk.lt

Kaunas ruošiasi Kalėdoms
Kauno menininkai jau galvoja apie šv. 

Kalėdas. Šiemet jie turi ketinimų miestą 
išpuošti taip, kad šventė jaustųsi ne tik prie 
centrinės miesto eglės. Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus Šiuolaikinio 
meno informacijos centro parengtas 
šventinio miesto iliuminavimo projektas 
vadinasi “Dovanok šviesą”.

Siūloma miesto Centro ir Senamiesčio 
pastatų fasadus, medžius, gatves, skulptūras 
meniškai papuošti įvairiais šviesos 
šaltiniais. Profesionalių menininkų sukurtos 
šviesos instaliacijos gyvuotų nuo gruodžio 
penkioliktosios iki Trijų Karalių. 
Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės

Kauno premjeroje - Kauno aukso amžius
(ELTA). Kauno valstybinis muzikinis 

teatras spalio 24 ir 25 d.d. stato pirmąją 
Kauno operetę “Kipras. Fiodoras ir kiti”.

Mintis parašyti veikalą apie tarpukario 
Kauno menininkų brolijos bohemą kilo 
kompozitoriui Giedriui Kuprevičiui. Veika
lo libretą parašė Herkus Kimčius.

Pretekstu libreto siužetui plėtoti tapo 
prieš 70 metų Kaune vykusios garsaus ru
sų boso Fiodoro Šaliapino gastrolės ir jo 
meninė draugystė su garsiausiu Lietuvos 
operos solistu Kipru Petrausku. Spektak
lyje autoriai pabandė praskleisti istorijos 
uždangą ir pažvelgti į ryškiausių tarpukario 
Kauno menininkų brolijos atstovų gyve
nimo puslapius, neskelbtus vadovėliuose ir 
biografiniuose leidiniuose, bet išlikusius 
bendražygių ir gerbėjų atsiminimuose, 
tapusius legendomis. Prieškario bohemos 
keliais ir klystkeliais žiūrovus ves dvi spal
vingos asmenybės - Kipras ir Fiodoras. 
Veiksmas rutuliojasi svarbiausiose to lai
kotarpio Kauno kultūrinio elito būrimosi 
vietose - Valstybės teatre. Laisvės alėjoje, 
Konrado kavinėje. Meno mokykloje, Mai
ronio svetainėje.

Statyti spektaklį buvo pakviestas puikiai 
nepriklausomybės Kauno gyvenimą išma
nantis teatro režisierius Gytis Padegimas. 
Kauno operetę diriguos Virgilijus Visockis. 
Tarpukario dvasią atspindės dailininkės

Prancūzijoje sulaikyta apie 20 lietuvių
(ELTA). Prancūzijos policija suėmė 

daugiau kaip 20 Lietuvos piliečių, kurie 
buvo susibūrę į gaują ir vogdavo iš par
duotuvių visoje šalyje. Manoma, kad jie 
galėjo pavogti prekių už daugiau kaip 600 
tūkst. eurų (daugiau nei vieną milijoną 
Australijos dolerių).

Kaip spalio 26 dieną žurnalistus infor- 
'••iilulJl .jki.r'jU tiuliu 1 .

mavo policijos atstovas, dešimčiai lietuvių, 
kurie laikomi gaujos “smegenimis”, skirtas 
suėmimas. Jiems pareikšti kaltinimai dėl 
“organizuotos nusikalstamos grupuotės 
vagy sčių “. Gaujoje buvo ir lietuvių mo
terų. 11 moterų, kurių amžius nuo 18 iki 
20 metų, po apklausų bus išduotos Lietuvai.

Jaunos lietuvės kiekvieną rytą “eidavo į 
darbą” dideliuose prekybos centruose. Jos 
vogdavo parfumerijos gaminius, brangius 
gėrimus ir kitas prekes, kurias išsinešdavo

Nauja olimpinė moneta
2004-ųjų metų olimpiados proga Lie

tuvos bankas išleido naują meninę monetą. 
Dailininko Giedriaus Paulauskio sukurtoje 
sidabrinėje 50 litų monetoje - dviratinin
kių siluetai. Šios sporto šakos Lietuvos 
atstoves tikimasi matyti žaidynių čempio
nėmis.

Tai jau trečioji lietuviška olimpinė mo
neta - 1996-ųjų Atlantos olimpiadai skir
toje monetoje vaizduojami krepšininkai, o 
2000 metų Sydnėjaus žaidynių monetoje - 
disko metikas.

muziejaus Šiuolaikinio meno informacijos 
centro vadovo Gedimino Banaičio 
pasakojimu, kol kas išrinkta šešiolika vietų, 
kurios turėtų sužibti šventiniais žiburiais. 
Tačiau jų skaičius dar gali kisti. Tikimasi 
prie Savivaldybės, jau sutikusios paremti šį 
miesto menininkų projektą, prisidės 
privatūs asmenys.

Mirties bausmės visai nebus
(ELTA). Seimas ratifikavo Žmogaus tei

sių ir pagrindinių laisvių apsaugos kon
vencijos 13-ąjį protokolą dėl mirties baus
mės panaikinimo visais atvejais, be jokių 
išlygų. Vadinasi, Lietuvos kodeksuose ne
galės būti numatyta mirties bausmės netgi 
už veiksmus karo arba neišvengiamo pavo
jaus kilti karui metu.

Birutės Ukrinaitės sukurtas scenovaizdis, o 
išsamiam to laikotarpio Kauno vaizdui su
sidaryti padės Emanuelio Ryklio kuriama 
videoprojekcijų žaismė. Visą šurmuliuo
jančią ir itin gausią artistų kompaniją, 
persikūnijusią į prieškario menininkus, 
scenos judesiu suvaldė choreografas An
drius Kurienius.

Pastatyme dalyvauja beveik visa teatro 
solistų trupė, pakviesta ir vilniečių, dai
nuojančių Kauno muzikinio teatro spektak
liuose, nemažai vaidmenų atliks ir choro 
artistai. □ 

specialiose 
aliuminio fo
lija dengtose 
rankinėse. To
dėl parduo
tuvių detek
toriai jų neuž
fiksuodavo. 
Kiekviena 
mergina per 
dieną pavog
davo prekių iki 
kelių tūkstan
čių eurų. Šios 
prekės automobiliais buvo vežamos į 
Lietuvą.

Prancūzijos policija gaują išaiškino 
padedama kolegų iš Belgijos ir Vokietijos.

□

Monetos išleistos 2 000 vienetų tiražu. 
Lietuvos banko kasose šios proginės mo
netos parduodamos po 90 litų. Dėl nedide
lio tiražo, manoma, vėliau jų komercinė 
vertė kils.

LB vadovai pirmąsias monetas dova
nojo LTOK prezidentui Artūrui Poviliūnui, 
generaliniam sekretoriui Vytautui Zuber- 
niui, šalies olimpinės rinktinės nariams: 
disko metikui Virginijui Aleknai, irkluoto
jams Egidijui Balčiūnui ir Alvydui Duonė- 
lai, penkiakovininkui Edvinui Krungolcui.

Už šio protokolo ratifikavimą balsavo 
60 parlamentarų, prieš buvo 3 ir 4 susilaikė.

Lietuvoje mirties bausmė iš Baudžia
mojo kodekso už kriminalinius nusikalti
mus buvo pašalinta dar 1998 m. gruodžio 
21 d. 1999 m. sausio 18 d. Lietuva pasirašė 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių konvencijos 6-ąjį protokolą dėl mir
ties bausmės panaikinimo. Šį protokolą pa
sirašiusioms valstybėms buvo palikta teisė 
taikyti mirties bausmę už veiksmus karo 
arba neišvengiamo pavojaus kilti karui 
metu. 13-ąjį protokolą, numatantį mirties 
bausmės panaikinimą be jokių išlygų, Lie
tuva pasirašė 2002 m, gegužės 3 d.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

“TALKA” dirbo labai sėkmingai
Vytautas Doniela

Sekmadienį, spalio 29 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube įvyko “Talkos” Sydnėjaus 
skyriaus metinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo gausus skaičius narių. Sky riaus 
vadovė Elė Kains, pristačiusi svečią - mel- 
bourniškį Vivą Alekną (“Talkos” vyr. direk
torių) ir savo bendradarbius Gailę Strolytę, 
Laurą Belkienę ir Teodorą Rotcą. suglaustai 
pranešė, kad Sydnėjaus skyriaus veikla, kaip 
ir anksčiau, buvo sėkminga. Palyginus su 
kitomis finansinėmis institucijomis, “Tal
ka” duoda geras palūkanas, o paskolas su
teikia už žemesnius procentus. Iš gauto pel
no Sydnėjaus lietuviškoms organizacijoms 
buvo paskirta $2 000: “Mūsų Pastogei” - 
$1,100, tautinių šokių grupei “Sūkurys” - 
$300, Sydnėjaus chorui “Daina” - $300, 
sporto klubui “Kovas” - $200 ir golfo klu
bui “Kovas” - $100. Buvo prisiminti ir per 
metus mirę “Talkos” nariai, juos pagerbiant 
tylos minute.

Platesnį pranešimą apie “Talkos” veiklą 
visuose Australijos skyriuose (Melboumas, 
Sydnėjus, Adelaidė) padarė specialiai atvy
kęs vyr. direktorius Viva Alekna, ^mįjįę^, 
jog “Talka” įsisteigė prieš 43 metus, ir kad 
jos pagrindinis tikslas buvo saugiai kaupti 
bei naudingai panaudoti tautiečių užsi
dirbtus pinigus - kartu suteikiant ir skoli
nimosi galimybę -, “Talkos” vadovas ap
sidžiaugė galėdamas pranešti, kad 42-ieji 
darbo metai buvo itin sėkmingi. Dabar 
“Talka” yra 16 milijonų dolerių finansinė 
institucija. Be to, auga ir jos narių skaičius.

“Talka” šiuo metu turi 2285 narius, iš 
jų 1357 Melbourne, 509 Sydnėjuje ir 419 
Adelaidėje. 115 narių gyvena už Australi
jos ribų -dąMPlimoifil sietuvoje. Pažymėtina* 
kad “TaJkdš^narialsyra net f 53 lietuviškos 
organize/?’jos - tai įvairūs vienetai, komite
tai, valdybos, kurie savo finansus yra 
patikėję “Talkai”.

“Talkos” vadovas pabrėžė, kad veiklos 
augimas matyti ir iš to, kad per metus vi
suose skyriuose atidarytosios naujos sąs
kaitos įnešė net $2,286, 394. Bendrai, visų 
indėlių vertė pernai padidėjo beveik vienu 
milijonu dolerių. Naujų paskolų buvo su-

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė Elė 
Kains.

teikta 53, tuomi paskolinant $5,535,057. 
Vidutiniškai, tai apie $100,000 per savaitę. 
Šiandien, visų paskolų vertė yra apie 12 
mln, dolerių. . .

.. Dėka, ypatingos praėjusių metų sėk
mės “Talkos” bendras pelnas pakilo virš 
100% ir sudarė virš $200,000. Nors nuo 
pelno tenka mokėti valstybinius mokesčius 
(kurie dabar yra stipriai paaugę), visgi 
“Talkos” santaupos-kapitalas padidėjo 
beveik $147.000.

“Talkos” vadovas paaiškino, kodėl pel
nas yra svarbu ir struktūriškai. Pagal da
bartines valdžios nustatytas taisykles, iš
duodamos paskolos negali viršyti 10% esa
mo kapitalo. Kadangi “Talkos” kapitalą su
daro $2.35 mln., bet kuri paskola negali būti 
didesnė kaip $23 5,000. Tačiau dabar, pabran- rrr-fHTr'tl f-f-.-r-i-.tr. -.-.. — . • _
gus namams, tokia suma nėra didele. Pasko
lą norint didinti, reiktų gauti leidimą. Taigi, 
“Talkos” veiklą plečiant, būtina, kad jos ka
pitalas didėtų, o tam reikia augančio pelno.

Nariams naudinga “Talkos” darbo sritis 
- finansų pervedimas į Lietuva. Prieš 10 
metų (1993 m.) “Talka” ir “Vilniaus ban
kas” šiuo tikslu pasirašė sutartį. “Talkos” 
vadovas pastebėjo, kad, neseniai lankyda
masis Lietuvoje, jis šiuo reikalu vėl kai- 

bejosi su “Vilniaus banko” 
vadovybe ir konstatavo, kad abu 
partneriai savo bendradarbia
vimu yra labai patenkinti. Paste
bėtina, kad iki šios dienos į 
Lietuvą “Talka” jau persiuntė 
net $13,014,000, ir pervedi
muose nėra dingęs nė vienas 
centas.

Kaip ir kiekvienais metais, 
dalį savo pelno skirdama lie
tuviškiems tikslams “Talka” re
mia įvairias vietines tautiečių 
organizacijas, ypač kultūrinius 
ir sporto vienetus. Iki šiol, tokiai 
veiklai “Talka” jau yra suteikusi 
virš $260.000. Be to, savo skel
bimais bei reklamomis “Talka” 
remia lietuvišką spaudą, finan
suoja įvairius renginius, meno 
parodas, proginius leidinius ir tt. Tokia 
netiesioginė parama savo dydžiu apy tikriai 
prilygsta dar panašiai sumai, todėl bendra 
“Talkos” parama lietuviškiems tikslams 
siekia apie pusę milijono litų. Vadinasi, savo 
tautiečiams “Talka” padeda ne tik sudary
dama patrauklesnes taupymo bei skolini
mosi sąlygas, bet ir stiprindama visos Ben
druomenės finansinį pagrindą.

Iš praėjusių metų pelno, tautiniams 
tikslams iš viso buvo suteikta $10,000. 
Adelaidės ir Sydnėjaus skyriai iš šios su
mos savo ruožtu paskyrė po $2.000, liku
sieji $6,000 iš “Centro” buvo paskirstyti 
taip: Lietuvių Dienų Komitetui $1.900. 
Sporto Šventei Geelonge $1,000, “Mūsų 
Pastogei” $500. Melbourne organizacijoms 
teko: Melb. Liet. Klubui $1.000. Katalikių 
Mot. D-jai $500. Soc. Globos Mot. D-jai 
$500, “Gintarui” $300. Bibliotekai $300.

“Talkos” vadovas pabrėžė, kad finan
sinės veiklos sėkmė priklauso nuo rimtų bei 
patikimų darbuotojų. Kaip jis sakė, “esame

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
musę visų reikalas

Į Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel (03) 9578 4319.

Dalis “Talkos” direktorių Melbourne.
Iš kairės: Viva Alekna, Audrius Balbata ir Rai
mondas Samsonas.

labai laimingi, kad jau daug metų mūsų 
nedidelėje bendruomenėje galėjome rasti 
ir į “Talką” pakviesti kompetentingus, kva
lifikuotus asmenis, kurie Jūsų “Talką” taip 
sėkmingai veda”. Tai - direktoriai Audrius 
Balbata, Dana Campbell, Mindaugas Si- 
mankevičius ir Raimondas Samsonas. Jiems 
vadovauja Viva Alekna.

Baigdamas savo pranešimą, “Talkos” 
vadovas padėkojo Sydnėjaus skyriaus 
personalui už jų sąžiningai ir gerai atliktą 
darbą, kartu ta pačia prasme prisiminda
mas ir Melbourne bei Adelaidės skyrių 
darbuotojus.

Po neilgai trukusių klausimų bei atsa
kymų, Sydnėjaus skyriaus susirinkimas 
buvo neformaliai pratęstas gausiais užkan
džiais bei pokalbiais. Nariai, atrodo, yra 
visiškai patenkinti “Talkos” patarnavimais 
ir tikisi, kad Sydnėjaus Lietuvių Klubui 
persikeliant į naują vietą, patalpa bus už
tikrinta ir šiai mielai bei jau įprastai finan
sinei institucijai.

Su seneliais ir ligoniais
Rita Baltušytė

Tęsinys, pradžia AfPNr. 42
Štai kartą iškviesta į gimdymo namus 

Jadvyga (beje, kadaise Lietuvoje ji dirbo 
medicinos seserimi) su jauna gimdyve iš 
Lietuvos pasiliko iki pergalingos pabaigos, 
o vėliau beveik susigiminiavo. Ir jai, ir 
kitiems ne kartą yra tekę pora valandų pra
leisti ir operacinėje (aišku, apsirengus 
steriliais rūbais).

Šių eilučių autorei panašioje situacijoje 
pavyko ištrūkti prieš gimdymui praside
dant - skausmų suimtos gimdyvės dejonių 
versti nebuvo reikalo. Po to teko ne kartą 
su mažyliu ir jaunąja mama susitikti vaikų 
konsultacijoje.

Tik nereikia pamiršti, kad vertėjas netu
ri teisės duoti jokių patarimų. Nei ligoniui, 
nei tuo labiau gydytojui. Na, nebent jau esi 
vertėjavęs tam pacientui ir tikrai žinai, kad 
naujo gydytojo prirašomi vaistai gali būti 
pavojingi jo gyvybei... Tokie atvejai, aišku, 
labai reti, ir jiems pasitaikius reikalingas 
ypatingas taktas.

Tiesą sakant, jauni dažnai ne visai le
galiai Australijoje pasilikę lietuviai net ir 
pas gydytojus atsidūrę, bevelyja nesinau
doti lietuvių vertėjų paslaugomis (nors 
jos ir nemokamos) bijodami, kad gali būti 

įskųsti imigracijos tarnybai.
Jie paprasčiausiai nežino, jog svarbiau

sias po kalbos mokėjimo reikalavimas ver
tėjams Australijoje yra konfidencialumas. 
Priimamam į darbą Sveikatos apsaugos 
vertimų tarnyboje kandidatui beveik vi
suomet užduodamas klausimas, ką jis da
rytų gydytojo kabinete atpažinęs nelegalų 
imigrantą ar kokį kitą įstatymų pažeidėją. 
Teisingas atsakymas - nieko nedarytų, nes 
vertėjaujant gauta informacija dalintis ne
turi teisės su niekuo, netgi su teisėtvarkos 
įstaigomis.

Šių eilučių autorei teko atsidurti beveik 
komiškoje situacijoje, kai prieš kelerius 
metus paskirtu laiku (beje, punktualumas 
- taip pat pirmajame svarbiausių etikos 
kodekso straipsnių trejetuke) atėjusi į vie
ną rytinių priemiesčių kliniką, turėjo ilgo
kai laukti, nes kažkur buvo dingęs ligonis, 
beje, su sugipsuotu kaklu. Paaiškėjo, kad 
mane atpažinęs, jau kurį laiką nelegaliai 
Sydnėjuje gyvenąs vaikinas, kuris šokda
mas nuo uolos į vandenyną, sunkiai susi
žeidė, išsigando, kad aš galiu pranešti apie 
jį valdžios institucijoms ir... iššoko pro li
goninės langą (ačiū Dievui, savo traumos 
nepadidindamas). Jį gydęs daktaras buvo 
labai susinervinęs. Teko bendrauti su pri
imamajame likusia, beje, rusakalbe, vaikino

Sydnėjiškės vertėjos Onutė Kapočienė (kairėje) ir Jadvyga Dambrauskienė.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

motina, kurią po geros valandos bendro
mis su gydytoju bei sesele pastangomis 
lyg ir pavyko įtikinti vertėjo bei gydytojo 
konfidencialumo priesaikos veiksmingumu.

Žinoma, tokios drastiškos situacijos irgi 
nedažnos, tačiau vertėjo teises gali prarasti 
ir išplepėjęs, kas kokių negalavimų turi, 
kaip elgėsi gydytojo kabinete ir pan. Ir 

nors kodeksas labai propaguoja vertėjų 
solidarumą (nevalia vienam kito kritikuoti 
klientų akivaizdoje), tuo, ką išgirdai ir pa
matei vertimo sesijos metu, negalį pasida
linti nė su kolega, tegul ir verčiančiu iš ki
tos kalbos.

Tęsinys kitame MPnumeryje
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Lietuva iš arti
Milijoninėms paskoloms nebėra atsakovų

Kaip praneša ELTA ir BNS, Lietuvos 
valstybę pradeda negailestingai varginti 
per dešimtį metų paimtos ir daugumoje ne
išmokėtos tokios milijoninės paskolos, ku
rių atmokėjimą garantavo Lietuvos valdžia, 
bet kurios buvo skirtos privačioms bei pu
siau privačioms firmoms, fabrikams ir pan. 
Paaiškėjo, kad tokios skolos užsienio ban
kams. kurios buvo paimtos su valstybės 
garantija, jau siekia net 3.2 milijardo (t.y. 
3.200 milijonų) litų.

Susirūpinęs Prez. Rolandas Paksas spa
lio 30 dieną šį reikalą aptarė su Valsty bės 
kontrolierium Jonu Laucium. Daugelio 
tarptautinių paskolų terminai jau yra pa
sibaigę. Dėl to Prezidentas domėjosi, ar jos 
grąžinamos ar ne. ir paragino dėti pastan
gas, kad skolos valstybei nebūtų "užmirš
tos”. Ekspertų teigimu, visų paskolų susi
grąžinti jau neįmanoma, tačiau yra tikimy bė 
išieškoti apie pusę jų.

Dėl pirmosios tarptautinės paskolos su
sitarė dar Sąjūdžio (Gedimino Vagnoriaus) 
Wriausybc, tačiau pinigai atkeliavo, kai 
valdžią perėmė Demokratinė darbo partija. 
Laikui bėgant, tarptautinių paskolų ėmimas 
įsisiūbavo, nes tokiu būdu buvo lengviau

Kaip malonu...!
Po gausių vasaros festivalių ir minėjimų, 

jau antras mėnuo kaip vyksta naujasis menų 
sezonas Vilniuje ir provincijos miestuose. 
2003 m. pagausėjo kultūrinių renginių į ku
riuos renkasi vis daugiau publikos. Vyksta 
neabejotina kultūrinė atgaiva, kuri po kelcrių 
Sąjūdžio ir gaivalingų Nepriklausomybės 
metų, buvo kiek priblėsusi. Aišku, ir tada būta 
renginių, tačiau sunkesnės ekonominės sąly
gos privertė nė vieną meno mėgėją jų atsisa
kyti. Man teko matyti gerus vaidinimus pus
tuštėse teatrų salėse. Dabar, ekonominei padė
čiai pagerėjus, teatrai nestokoja publikos. 
Kultūriniai renginiai konkuruoja vieni su 
kitais sostinėje ir Kaune. Gaila, bet dėl vietos 
stokos tenka susilaikyti nuo ilgėlesnių komen
tarų. Tad reikia pasitenkinti svarbiausių kul
tūrinių įvykių paminėjimu ir prisipažinti, kad 
jų atranka yra subjektyvi.

Literatūra
Kauno dramos teatro ir satyrinio teatro 

Vilkolakis aktoriaus Henriko Kačinsko 100- 
osioms gimimo metinėms skirta konferencija 
"Teatras. Asmenybė. Laikas” vyko Aktorių 
namuose, rugsėjo mėn.. Vilniuje. Prisiminki
me. kad Kačinskas apie 20 metų buvo vienas 
iš Voice of America bendradarbių. Išeivijos 
lietuviai labai laukdavo jo laidų, nes buvo 
apdovanotas maloniu tembru ir puikia tarsena.

Kauno knygyno klube įvyko Milašiaus 
(O.V. de Lubicz Milosz) poezijos rinkinio 
"Septynios vienatvės” (Les Sept Solitudes. 1907) 
paskaita. Veikalas yra persmelktas niūraus 
beviltiškumo ir beprasmiškumo jausmais, 
kuriems didelę įtaka turėjo Milašiaus kivirčas 
su tėvu ir po to nepavykusi savižudybė.

Kaune įvyko ir V. Braziūno dvikalbio 
eilėraščio rinkinio “Būtasis nebaigtinis / 
Imparfait” pristatymas.

Šokis
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre 

įvyko kiek anksčiau šokio spektaklis “Trijų 
minčių romanas” ir dabar to paties choreog
rafo Andriaus Kuricniaus premjera “Sekma
dienis niekada”. Spektaklio siužetas intriguo
jantis, nes žiūrovai, anot choreografo, “...ga
lės pagal pamatytą renginį scenoje, susikurti 
saupriimtinąpasakojamos istorijosversiją. ” 
Būtų įdomu pamatyti.

Menas
Kaune įvyko 14-ta Porceliano simpoziu

mo paroda Mykolo Žilinsko galerijoje. Šį
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subalansuoti biudžetą. ‘Piniguose galėsime 
maudytis”. - išsireiškė vienas tų laikų mi
nistras. Su valstybės garantija, daug pa
skolų buvo skirta firmoms. įmonėms ir tt. 
Tuo metu Lietuvos spauda jau pradėjo pa
stebėti. kad ne retai tokių paskolų pinigai 
nuplaukia netinkamais, tai yra korumpuo- 
tais keliais. (Kad paskolos ar jų dalis nu
plaukia į privačias kišenes, nebuvo ir nėra 
naujiena Afrikos. Pietų Amerikos ir bendrai 
‘trečiojo pasaulio” kraštuose.) Atrodo, vie
nu metu ne visai buvo suvokiama, kiek Lie
tuva jau y ra skolinga, nes Gediminui Vag
noriui antrą kartą tapus premjeru, vienas 
jo pirmųjų žingsnių buvo nurodymas su
daryti tarptautinių paskolų sąrašą.

Dabar paskolų grąžinimo problemai vėl 
iškilus, spauda mini kai kuriuos iš di
džiausių skolininkų, už kurių paimtas pa
skolas palūkanas ir delspinigius moka 
valstybė. Tai buvo ‘‘Tauro” (Konopliovo) 
bankas. “Oruva”, "Inkaras”. Šiaulių oro 
uostas. "Klaipėdos nafta”. Širdies chirur
gijos centras ir tt. Įdomu, ar iš tiesų dings 
pusantro milijardo litų!

Praėjusiais 2003 metais šiame kontekste 
Lietuva sumokėjo 240 milijonus litų. □

Nuotraukoje- “Jfesioje” pagamintas kaulo 
porceliano kavos servizas. (Etnic Commu
nities Council of SA 15th Anniversary Ex
hibition of Table Ware and Linen, 1988.)

kartą joje dalyvavo 13 keramikų, kuriems 
“Jiesios” fabrikas suteikė galimybę kūrybi
niam darbui. O kas nėra matęs tų dailiųjų 
“Jiesios” kaulo porceliano, specialia technika 
pagamintų buitinių ir meniškų darbų! 1988m. 
Ethnic Communities Council of SA parodoje 
Adelaidėje. "Jiesios” porceliano servizas, 
vazos ir kiti darbai susilaukė palankių 
atsiliepimų ir pagyrimo pažy mėjimo.

Lietuvos valstybės kūrėjų portretų 
parodos įvyko Vilniaus paveikslų galerijoje 
ir Radvilų rūmuose. Parodos buvo atidarytos 
liepos 6 d. karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejaus proga ir veikė iki spalio 
15d. “Vilniaus paveikslų galerijoje buvo 
eksponuojama daugiau nei keturi šimtai XVI- 
XL\' a. Lietuvos valdovų, Bažnyčios digni
torių, didikų bei kitų kultūros, politikos bei 
karinės diplomatijos veikėjų portretų. Kū
riniai buvo tapybos, grafikos, skulptūros 
pavyzdžiai... Radvilų rūmuose buvo eks
ponuojama “apie 200 tarpukario Lietuvos 
vadovų, kultūros bei meno veikėjų portretų. ” 
Tarp pastarųjų buvo nemažai tapytojų auto
portretų kaip Viktoro Vizginto. Petro Kalpo
ko. Adomo Vimo. Justino Vienožinskio ir kt.

New York’o menininkė Mariana Deball 
visą vasarą rinko medžiagą apie istorinius 
Vilniaus paminklus ir taip siekė užrašyti iki 
tol jai nepažįstamo miesto istoriją. Surinkta 
medžiagą menininkė panaudoja straipsniams 
laikraščiuose. Būtų malonu juos paskaityti 
užsieno spaudoje.

Palangos gintaro muziejuje vėl įvyko 
jaunųjų juvelyrų darbų paroda. Tai jau antroji 
tokio žanro studentų kūrybinė paroda. Jos 
pavadinimas gan intriguojantis, būtent 
“Laisvę inkliuzams”.

Inkliuzai, tai prieš milijonus metų pušų 
sakuose įstrigę augalai, vabalai ir kt. Vertės

Menas — neišvengiamas ir 
nepaaiškinamas kaip meilė

Specialiai “Mūsų Pastogei”

Tomas Pabedinskas
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - 

neabejotinai vienas pasaulyje labiausiai ži
nomų Lietuvos menininkų, svarbi ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulinės meno raidos as
menybė. kūrėjas, neretai vadinamas geni
jumi. Ir vis dėlto kartais tenka suabejoti - 
ar dažnai minimas M. K. Čiurlionio vardas 
vis dar reiškia gyvą šio menininko atmi
nimą. tikrą žavėjimąsi jo kūryba, ar jis jau 
ima virsti vien Lietuvos meno ženklu, už
tikrinančiu neginčijamą mūsų kultūros ver
tę užsienyje bei pagarbą jai pačioje Lietu
voje? Iš tikrųjų, ar genijaus titulais neuž- 
dangstėme paties M. K. Čiurlionio asmeny
bės ir jo kūrybos betarpiško pajautimo, ar 
įvairių meno ir kultūros institucijų išaukš
tintas jo kūrybinis palikimas vis dar rei
kalauja nuoširdaus ir asmeniško kiekvieno 
iš mūsų santykio su juo. tam. kad galėtume 
deramai jį įvertinti, o galbūt tokį santykį 
atstoja kaip duotybė suprantamas meninin
ko genialumas?

Vis dėlto galima tvirtai pasakyti, kad 
esama žmonių, kuriems M. K. Čiurlionio 
kūry ba tapo neatskiriama gyvenimo dalimi, 
neišvengiama ir nepaaiškinama kaip meilės 
jausmas. Privačios leidyklos steigėją Joną 
Petronį klausimas, kodėl jis didžiąją savo 
gyvenimo dalį pasky rė šio menininko mu
zikinių ir dailės kūrinių leidybai, atrodo, 
stebina. Literatūra ir menas jam buvo artimi 
nuo pat jaunystės. Tarpukariu, nepriklauso
mos Lietuvos laikais. J. Petronis dirbo Šv. 
Kazimiero draugijos knygy no vedėju. 1942 
m. organizavo savo privačią leidy klą ir pre
kybą muzikine literatūra Kaune, Laisvės 
Alėjoje ir pradėjo spausdinti lietuvių kom
pozitorių kūrinius, taip pat ir. M. K.. Čiwr 
lionio. Vėliau dirbo LTSR Valstybinėje 
leidykloje knygy no vedėju. Valstybinėje 
Grožinės literatūros leidykloje. Jau soviet
mečiu. laisvu nuo oficialaus darbo metu, J. 
Petronis pradėjo rūpintis M. K. Čiurlionio 
dailės darbų reprodukcijų išleidimu. Jis 
buvo bene vienintelis, kuriam leista iš 
muziejaus skolintis originalius paveikslus 
ir vežtis į „Spindulio” leidyklą, kurioje tek
davo ilgai vargti tuometinėmis techninėmis 
galimybėmis stengiantis 
atkurti kiek galima auten- 
tiškesnį originalių darbų 
vaizdą. Tačiau jau 1968 
m. buvo išleistas pirmasis 
didelio formato M. K. 
Čiurlionio darbų repro
dukcijų rinkinys. Paga
liau 1990 m. spalio 25 d. 
J. Petronis atkūrė leidėjo 
teises ir įregistravo savo 
vardo leidyklą, kuri įsikū
rė Kauno centre, netoli 
Laisvės alėjos. Nedide
liame, pastogėje esančia
me kambarėlyje leidybai 
buvo parengta daugybė 
M. K. Čiurlionio kūrybai

atžvilgiu gintaras su inkliuzais yra brangesnis 
ir jo svarba mokslui yra didesnė. Tačiau dabar 
jau galima matyti ir pirkti gintarus su 
dirbtinais inkliuzais. Daug dėmesio jaunieji 
juvelyrai skyrė ir gintaro sambūviui su kitomis 
medžiagomis.

Muzika
Multimedijos meno ir muzikos festivalis 

“Centras 3” vyks Kaune. “Be muzikantų bei 
dj/vj pasirodymų, bus įtraukti ir videomeno, 
animacijos, skaitmeninės grafikos, fotogra
fijos ir medijos dizaino srityse kuriantys 
menininkai išbandys naujausios technikos 
galimybes. ” Nemažai anglicizmų trijose 

skirtų leidinių, atviručių rinkinių, plakatų, 
o iš viso išleista daugiau nei 100 pava
dinimų leidinių. Nors spausdinti įvairių 
autorių - J. Gaidelio, J. Gruodžio, V. Jaku- 
bėno, J. Kačinsko, V. Kuprevičiaus - kū
riniai, priskiriami lietuviškos muzikos 
klasikai, tačiau didžiausias dėmesys vis 
dėlto skirtas M. K. Čiurlionio muzikiniam 
palikimui. Išleista visa kvartetinė, chorinė 
jo sukurta muzika, dabar, padedant \Mautui 
Landsbergiui, leidybai ruošiami fortepijo
niniai kūriniai. Atskirai paminėti verta
2000 m. išleistą M. K. Čiurlionio simfoninę 
poemą „Jūra”, skirtą jo 125-osioms gimimo 
metinėms. Šį leidinį, Romaldas Misiuke- 
vičius. padedantis J. Petroniui atlikti daug 
jėgų ir laiko reikalaujantį leidybininko dar
bą. vadina didžiausiu ir bene sudėtingiausiu 
XX a. muzikiniu leidiniu Lietuvoje. Jo nuo
pelnai, sulaukė ir oficialaus įvertinimo -
2001 m. jis apdovanotas DLK Gedimino 
ordino medaliu.

Tačiau J. Petronio leidyklos veikla reikš
minga ne vien dėl joje parengtų leidinių 
gausos. Svarbu tai, kad čia vis dar gyva ro
mantizmo dvasia - menas ir menininkas čia 
išlaiko išskirtinį statusą, kuris sunkiai įsi
vaizduojamas šiuolaikinio meno, dažnai 
nulemto madų ir įvairių institucijų įtakos, 
kontekste. Kita vertus, romantinis kūrėjo 
idealizavimas gyvo, asmeniško sąlyčio su 
jo menu nepavertė genijaus garbinimu, 
dažnai dvelkiančiu snobizmu. Tik kelios 
kasdienio J. Petronio darbo detalės neleis 
suabejoti jo santykio su M. K. Čiurlionio 
menu autentiškumu - mažame kambarėlyje, 
kurio didžiąją dalį užima įvairūs leidiniai 
ir archyviniai rinkiniai, nuo aušros iki vė
laus vakaro, kiek leido jėgo . rankiniu būdu 
buvo rengiami leidinių maketai. Tačiau 
grįŽJprųę-.pjfįę kląųsimo.;užduoto. pačiam 
leidyklos įkūrėjui. Mat, jo ištarti žodžiai, 
bandant paaiškinti, kas paskatino tiek daug 
jėgų skirti M. K. Čiurlionio kūrybos leidy
bai, geriausiai byloja apie ypač asmenišką 
ir tikrą J.Petronio ryšį su šio menininko kū
ryba. o kartu parodo tokio klausimo bepras
miškumą. „Aš gimiau tais pačiais metais, 
kai Čiurlionis mirė ” - sako jis ir šypsosi 
nušviestas pro langus krentančių rudens 
saulės spindulių.

Nuotraukoje - Jonas Petronis savo darbo kambarėlyje.

eilutėse! Kūlversčiais bėgame į Europos 
Sąjungą!

Vilniuje vyko Tarptautinis MK.Čiurlio- 
nio pianistų ir vargonininkų konkursas nuo 
rugsėjo 13 iki 30 d. Pirmoji premija-10 000 
JAV dolerių. “Į konkurso programą įtrau
kiami specialiai M. K. Čiurlionio tematika 
sukurti kūriniai. Pagal užsakymą tokius 
kūrinius sukūrė kompozitoriai Faustas 
Latėnas ir Feliksas Bajoras. ”

Vilniuje Lietuvos valstybinis simfoninis 
orchestras (LVSO) padėjo 15-ąjį koncertų 
sezoną. Rugsėjo - gruodžio mėn. ir vėliau su

Nukelta į 5 psL
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Gerb. Redaktore,
Viename Lietuvos laikraštyje pastebė

jau žinutę, kuri bus įdomi ir mūsiškiams, 
keliaujantiems į Lietuvą. Vilniaus oro uoste 
buvo sulaikyta lietuvė moteris, atskridusi 
iš Vienos (Austrija). Pasirodo, jog ji vežėsi 
5,440 eurų, kurių ji nebuvo deklaravusi. Tai 
apie 9,400 austrai, dolerių arba beveik 
19,000 litų. Kadangi ši valiuta nebuvo dek
laruota, pinigai buvo atimti. Muitininkų nu
rodymu, įvežant į Lietuvą iki 10,000 litų 
sumą, ją pakanka deklaruoti žodžiu, o nuo 
10,000 iki 50,000 litų piniginės sumos turi 
būti deklaruotos raštu.

Šią gal naują taisyklę pravartu žinoti 
užsienio lietuviams, nes Lietuvon skrisda
mi kai kurie su savimi vežasi didokas pini
gų sumas. Pavyzdžiui, jei vežiesi, sakysim. 
6,000 austrai, dolerių, tai jau apie 12,000 
litų. Todėl juos būtina ne tik deklaruoti, bet 
būtinai deklaruoti raštu. Kaip mūsiškiai

Ieško medžiagos
Amerikietis kunigas Fr. David 

O’Rourke suka dokumentinį filmą apie 
Lietuvos pokario partizanus.

Laiške iš Vilniaus, kur jis dirba archy
vuose, jis rašo, jog ieško papildomos me
džiagos ir nori susirišti su dar gyvais par
tizanais. Jo e-mail adresas:

DKOROP@aol.com

Spausdiname ištrauką iš kun. Fr. David 
O’Rourke laiško:

“I am in Vilnius, working in the archives 
of the KGB museum on still photos 
to use in our documentary, and making 
arrangements to interview more of the 
partizanai on film...

Ifry ou^knovv'of-'any’ people‘with 
especially good stories that ought to be on

Padėka iš
Nuoširdžiai dėkojame Algiui Dičiūnui 

(paaukojusiam 100 Australijos dolerių), 
Rimui Dičiūnui ir Kazimierui Dičiūnui 
(paaukojusiems 400 Australijos dolerių) ir 
Rimui Kuckailiui (paaukojusiam 50 Austra
lijos dolerių). Labai džiaugiamės, kad yra 
tokių žmonių kaip Jūs, kurie padeda vai
kams, netekusiems tėvų ir daug išgyvenu
siems. Dėkojame, kad mūsų nepamirštate 
ir paremiate šiais sunkiais laikais.

Gerus žmones visada lydi Dievo palai
ma. Taigi, kuo geriausios kloties Jums linki

AK JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” KKENUMEKATĄ?

Kaip malonu...!
Atkelta iš 4 psL
LVSO "koncertuos pasaulio ir Lietuvos 
žvaigždės: perkusininkas ir kompozitorius 
Nebosja Jovanas Živkovičius, smuiko vir
tuozas Dmitrijus Koganas, kompozitorius ir 
dirigentas Ralph Gothoni, dirigentai Hugues 
Rainer iš Prancūzijos, Maksimas Šostako- 
vičius, Dmitrijaus Šostakovičiaus sūnusir kt. ” 
Laimingi vilniečiai turėdami tokį pasirinkimą!

Teatras
Valstybinis jaunimo teatras džiugins 

publiką 39-tame savo sezone net 7 premje
romis iš kurių viena bus "naujosios drama
turgijosforumas, o kitos pasaulinės klasikos 
pastatymai. Tęsis ir "Debiutųzona” su ambi- 
dngaisjaunųjų kūrėjų prisistatymais, ir teatrų 
meistrų sugrįžimai. ” Jaunimo teatras yra pa
siryžęs skatinti ir puoselėti dabartinę lietuvių 
dramaturgiją, Tam tikslui yra specialiai pa

prisimins, Lietuvon įvežamų pinigų kadaise 
iš viso deklaruoti nereikėjo. Bet dabar rei
kia stebėti taisykles, kad netyčia skaudžiai 
nenukentėtum.

Neseniai išgirdau apie dar vieną naują 
finansinę taisyklę. Nors dabar į Lietuvą 
beveik nebesiunčiu siuntinėlių, visgi prieš 
keletą mėnesių paštu pasiunčiau paketuką. 
kurį dėl viso pikto apdraudžiau 100 austrai, 
dolerių suma. Po to iš giminių gavau žinią, 
kad už to paketuko vertę jie turėjo sumo
kėti kažkokį mokestį. Pasirodo, mokesčio 
nereikia mokėti tik už paketukus. kurių 
vertė ne didesnė kaip 150 litų. O mano pa- 
ketukas, mano paties nurodymu, buvo ver
tas $100, taigi apie 200 litų. Todėl ir buvo 
uždėtas mokestis.

Mieli Australijos lietuviai, noriu į šį 
reikalą atkreipti ir Jūsų dėmesį, nors gal kas 
nors apie tokias taisykles galėtų parašyti 
tiksliau ir plačiau.

V. K.

apie partizanus
film please send me their names and 
contacts. There are still people alive 
from the resistance, but they are getting old 
fast... We are using the incidents at the 
Parliament and TV Tower as the 
introduction to the documentary - a way 
to connect the past using history' with which 
people are familiar...

I hope we can pull this off. I am funding 
it myself, and my resources are limited, but 
I have the help of another Dominican who 
has just finished a similar documentary' for 
Public TV on the repression in 
Czechoslovakia. However, we have access 
to very good archival material here in 
Vilnius, and the new museums in Tallinn 
and1 Riga sound as ihough thcy have also 
good visual resources.”

Lietuvos
ir taria nuoširdžiai AČIŪ Leipalingio pa
grindinės mokyklos mokiniai:

Renata Plūpytė, Rokas Žukauskas, Ro
kas Palūpis, Kristina Žičkauskaitė, Simona 
Liaukutė, Donatas Bogušis, Laurynas Ūse
lis, Gedvile Kanonenko, Mindaugas La
zauskas, Justas Klimašauskas, Valdas Jas- 
kelevičius, Raimundas Lazauskas, Edgaras 
Barauskas, Agnė Stravinskaitė, Aidas Vai- 
tulionis, Robertas Amšiejus, Jovita Misiū
naitė, Ramunė Karlonaitė.

Leipalingis, 2003.09.25

kviestas dramaturgas ir pedagogas latvis 
Lauris Gundaras. Jis ves teorinį ir praktinį 
seminarą, skaitys paskaitas, tobulins su 
jaunaisiais dramaturgais jų parašytas pjeses. 
Spalio 18-19 d vyks Algirdo Latėno spektaklio 
premjera, pagal Lauros Sintijos Černiaus
kaitės pjesę “Liučė čiuožia”. Britų dramaturgo 
Patricko Marbero veikalą “Closer” režisuos 
Rolandas Atkočiūnas. Kostas Smoriginas 
režisuos šiuolaikinio rusų autoriaus “Šei
myninė idiliją”. Ignas Jonynas statys Albert 
Camus “Caligula”. Cezaris Graužinis režisuos 
pirmą kartąLietuvoje išverstą W. Shakespeare 
“Užsispyrėlės sutramdymas” (Taming of the 
Shrew). Aidas Giniotis režisuos spaktaklį 
liaudies motyvais vaikams. O Vitalijus Ma
zūras parodys jaunai auditorijai spektaklį 
“Peliukas muzikantas”. Vėliau, 2004m. bus 
ir kitų įdomių spektaklių ne tik Vilniuje, bet 
ir provincijos miestuose.

Isolds Poželaitė - Davis AM

Ted Reilly:
Tęsinys,
pradžia MPNr. 40

Maples and 
Potatoes

This is a pretty town, 
especially once you walk past the shopping 
strip with its petrol station, IKI and MAXIMA 
supermarkets, and cross the bridge over the 
tumbling Ratnyčia River. Druskininkai’s 
cultural precinct starts here and I am going 
for a walk on a brisk morning

There’s an information bureau 
immediately to the left where a tourist can 
get cards and brochures in a variety of 
languages, though English materials are 
rather sparse and the proprietor 
inconveniently nips across to Gardinas on 
Wednesdays and Thursdays. I found my copy 
of “Exploring Druskininkai” at the Health 
Centre, about a slow kilometre walk away. 
There’s a Post Office and a computer centre, 
where if you’re desperate to maintain 
communications with the outside world, you 
can rent time at very reasonable rates to access 
your roving electronic mail account.

You’ 11 come to an intersection with traffic 
lights. These have the effect of making the 
locals, and some German tourists, actually 
slowing down long enough for pedestrians to 
cross Čiurlionis Street. To the right, there’s a 
red brick church in semi-Gothic style set in 
parkland, to the left, a vista across Lake 
Druskoms. I turn left along Gardinas Street, 
amble past a small kavinė, one of many which 
are scattered throughout the town. They are a 
combination of coffee house and small 
restaurant, where you can buy anything from 
a coffee and cake for less than 6 litai, to a 
plate of hot food and a large beer for 10 Lt.

I take my time to circle the lake and make 
my way by a small formal cemetery of 
Russian soldiers, just bronze nameplates 
without political symbols set in the ground, a 
sculpture of oak leaves set at the head 
overlooking the lake. Across the lake near the 
City Museum, a stand of maples has begun to 
turn as Autumn approaches. There are hints 
of red and gold amongst the green leaves. I 
wander slowly up a path past the Restaurant 
“Nostalgija”. Turning left, back onto the main 
street, I get to the Čiurlionis Memorial 
Museum just before 11:00 a. m. The Museum 
is an assembly of C19 houses, set in a garden. 
1 pay only 3 Lt. to enter, and since I’m the 
only visitor, the guide shows me the house in 

Ted Reilly nuotraukoje - šv. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia Druskinin
kuose, priekyje - bronzinė skrendančios moters skulptūra.

Skaityk “Mūsų Pastogę“ - viską žinosi!

įspūdžiai Lietuvoje 
which Čiurlionis was raised. Everything is so 
small and cramped, just like the rooms in 
Australian pioneer displays: they must have 
been smaller people then. She takes me across 
to the main gallery, but there are only 
reproductions, the originals being in the main 
museum in Kaunas. I will return later and 
visit the Small Gallery for the opening of an 
exhibition of a graphics project, “Kiemo 
anatomija”, on local life by artist Petras 
Rakštikas. His work is witty and 
accomplished.

I then have to negotiate my way along a 
vaguely marked path to find the entrance to 
the V. K. Jonynas Gallery. Again, I’m the only 
visitor, and Rima Nedzelskienė graciously 
takes her time to show me around the gallery. 
I’m familiar with Jonynas’ work as he had 
illustrated Donelaitis’ epic poem The Seasons 
and Goethe’s bildungsroman The Tribulations 
of Young Werther, and Melbourne painter 
Pranas Repšys had studied with him in 
Freiburg. When Rima showed me some of his 
earlier graphic work, it clicked - all those 
stamps I had collected in my boyhood from 
the now-forgotten land of Saar were his 
designs.

Almost twelve noon. Time for my water
procedure - but that’s another story. Then I 
continue my perambulations, walking back 
along Maironis Street up to St. Jakob’s Street 
to find the Jacques Lipschitz Memorial 
Jewish Museum. But it’s closed until next 
year. I turn up to a square where five streets 
join together. There stands a small Russian 
church, handsomely painted in blue and white, 
the colours of Our Lady. There are some 
booths selling some awful kitsch, souvenirs 
and winter jumpers, but I’m starting to get 
hungry and find the restaurant "Saulėgrąža” 
is open for business. It’s a very warm day, so 
a cold “Švyturys” beer is welcome as I sit 
outside in the sun. After a small plate of 
koldūnai and a black coffee, it’s time to wander 
back and prepare for the evening’s lessons.

But I dawdle through the park along 
Vilnius Boulevard. By the Church of the Holy 
Virgin [Šv. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčia], a woman in bronze flies through 
the skies, one of the many pieces of public 
sculpture adorning the town. A cool breeze 
has sprung up, the birches twist and a shower 
of golden maple leaves shakes down on the 
manicured lawns. The warm weather of the 
past week has been an illusion, Autumn is 
bearing down upon us.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Viešėjo olimpiniai vadovai
Kelias dienas Sydnėjuje svečiavosi 

Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Povilionis ir generali
nis sekretorius Vytautas Zubemis su žmo
na Rima. Pagrindinis jų kelionės tikslas 
buvo kelionė i Hyderabad miestą Indijoje, 
kur vyko I-sios Azijos-Afrikos kompleksi
nės sporto žaidynės. A. Povilionis yra 
Europos Olimpinio Komiteto narys ir šiose 
žaidynėse, būdamas žaidynių garbės sve
čiu. jis atstovavo Europai.

Pakeliui į Indiją jie sustojo Sydnėjuje, 
kur gyvena Zubemių sūnus Vytautas su 
šeima. Jie susilaukė naujagimės dukrelės. 
Tuo pačiu švečiai atvyko ir pas LR Garbės 
generalinį konsulą Sydnėjuje Viktorą Šli- 
terį’ ir jo žmoną Jutą, kurie tuo metu šventė 
garbingas amžiaus sukaktis. V. Šliteris yra 
labai daug prisidėjęs prie Sydnėjaus olim
piados. daug padėdamas Lietuvos sporti
ninkams. Ir dabar jis yra Lietuvos olimpinis 
patarėjas Atėnų olimpiadai, vyksiančiai 
kitais metais. Pagerbiant abu jubiliatus. A. 
Poviliūnas gražiais žodžiais juos pasveikino 
ir įteikė dovanas: Lietuvos sporto departa
mento skirtą Komandoro žymenį. Olimpinio 
k-to specialiai išaustas juostas abiems. 
Olimpinio komiteto specialų šventinį raštą 
“Charta Solemnis” Jutai. Tiek svečiai, tiek 
vietiniai jubiliatams linkėjo daug laimės ir 
ateity’.

Žemaičiai nori atsiskirti
Nors gimiau Dzūkijoje, ilgiausiai gyve

nau ir mokiausi Kaune, tačiau vienus metus 
teko gyventi ir mokytis Kretingoje. Ir dabar, 
lankantis buvusioje Kretingos Pranciškonų

kur - kaip?
gimnazijoje ir susitinkant su buvusiais to 
meto žemaičiais draugais, vis dar esu' lai
komas pusiau žemaičiu ir, atėjus laikui, gal 

. gausiu ir pilno žemaičio vardą. Tačiau dar
reikia palaukti, kada žemaičiai laimės kovą 
prieš lietuvius ir. kaip atskira tauta, gaus 
Žemaitijos vardą.

Ši asmeninė ir teisminė “kova” jau vyks
ta gan seniai. Du žemaičiai Seimo nariai net 
padavė Statistikos departamentą į teismą, 
kad šis per paskutinį 2001 metų visuotinį 
žmonių surašymą anketose nurodytą tau
tybę “žemaitis” pakeitė į “lietuvis”. Gaila, 
bet šio teismo žemaičiai nelaimėjo ir jie 
pasiliko lietuviais.

Istoriniuose šaltiniuose žemaičių vardas 
pasirodo XII-me amžiuje, kai 1219 metais 
taikos derybose paminėti žemaičių kuni
gaikščiai Erdvilas ir Vykintas. Vėliau met
raščiuose minima, kad 1263 metais kuni
gaikštis Treniota valdė Lietuvą ir Žemaitiją, 
o 1286 m. visa Lietuva ir Žemaitija žygiavo 
prieš vokiečius į Rygą. Ankstyvose vokie
čių kronikose tarp lietuvių “lettovven” jau 
atskirai minimi ir žemaičiai “sameiten”. Jau 
nuo XII amžiaus pabaigos Žemaitija į Lie
tuvos istoriją įėjo kaip reikšmingas politi
nis vienetas. Nuo VVtauto D. laikų ji išlaikė 
savo politinį ir kultūrinį savitumą. Žemaitija 
ilgiausiai išliko pagoniška. Žemaičiams ir 
jų kunigaikščiams priskaitomi istoriniai 
mūšių laimėjimai prieš kalavijuočius Saulės- 
Šiaulių kautynėse. Durbės mūšio laimėjimas 
ir kiti prie Skuodo 1259 m. bei Lievartės 
1261 m. Nors Žemaitija daug nukentėjo, kai 
pirmą kartą 1383 m. Jogaila ir vėliau net 
keturis kartus Vytautas juos atidavė kry
žiuočiams. bet jie nepasidavė ir vėliau, vėl 
prisijungus prie Lietuvos, išlaikė savo 
žemaitišką tvirtą charakterį ir dvasią.

Telšiuose, vadinamoje Žemaitijos sos
tinėje, yra įsisteigęs Žemaičių kultūros 

centras. Jie yra nutarę, kad žemaičiai, kaipo 
tokie, turi būti pasaulio tautų sąraše. Jau yra 
pradėti rinkti parašai, ar žemaičiai norėtų 
būti laikomi kaip atskira tauta. Norima, kad 
Europos žemėlapyje Žemaitija būtų kaip 
atskira dalis - regionas.

Kitas žemaitis klaipėdiškis su savo 
atskira grupe siekia dar daugiau. Tai - 
žemaičių ekonomijos ir žemaičių parlamen
to sudarymo. Ši grupė turi net savo laikraš
tį ir žada Tarptautiniam Europos teismui 
Strasbūre pateikti ieškinius dėl XII-XV 
amžių Žemaitijos aukso atsargų grąžinimo 
ir 11 milijardų eurų kompensacijos, kurią 
Europa turėtų sumokėti žemaičiams už 
apsaugojimą nuo mongolų ir totorių už
puolimų ir pavergimo.

Prieš 13 metų patriotai žemaičiai pra
dėjo spausdinti žemaičio pasus. Iki šiol ši 
draugija jau išdavė per 8000 pasų tikriems 
žemaičiams. Tai yra gražus, žalios spalvos 
pasas. įrodantis tikrą lojalumą žemaičiams. 
Šiais metais kai kurių gimnazijų abitu
rientams Žemaitijoje bus įteikti šie pasai.

Ši draugija yra išlaidusi ir dvi knygeles 
apie tai, kaip mokytis žemaičių kalbos. O 
jau nuo XVI amžiaus istoriniuose šaltiniuo
se ir žemėlapiuose Žemaitija vadinama 
Samogitia. Taigi, ir dabar, jau moderniame 
Lietuvos gyvenime, žemaičiai savo kietumu 
ir užsispyrimu ar laimės atsiskyrimą ir laisvę 
nuo visos Lietuvos, pamatysim.

Be naftos, kuo svarbus ir žynius 
Irakas?

Jau daugiau kaip 5000 metų šiame krašte 
gyvena labai senos civilizacijos atstovai. 
Buvęs prezidentas Saddam Hussein tik 
daugumoje sugriovė tas gražias ir klestin
čias epochų tradicijas. Pats Irako vadovas 
kilęs iš Mesopotanijos. Iš čia kilo daug le
gendų, idėjų ir išradimų, turinčių įtakos ir 
dabar. Daugelis įvykių, kurie aprašyti Bib
lijoje, vyko senajame Irake. Archeologai čia 
rasdavo labai daug lobių ir brangenybių.

Antruoju iš septynių pasaulio stebuklų 
yra laikomi “Kabantieji Semiramidės sodai” 
Jie buvo užveisti lygioje ir sausoje Babi
lono žemėje. Jie lyg atogąžų parkas žydėjo 
ant žalios žydinčios kalvos. Juose buvo 
įrengta siurblių bei kanalų sistema, padaryti 
dirbtiniai pylimai ir parinkti įvairaus dy
džio augalai.

Jeigu mes šiandien valgom ir gardžiuo- 
jamės datulėmis, tai jos atsirado ir po pasaulį 
paplito iš Irako derlingų palmių. Patys ara
bai jas vertina kaip pigų maistą.

Kiekvienas iš mūsų vaikystėje skaitėm 
ar girdėjom iš tėvų bei močiučių pasaką 
“Tūkstantis ir viena naktis”, kur buvo 
pasakojama apie Arabijos princus, kalifus, 
narsiuosius jūreivius, stebuklingąsias lem
pas ir daug kitų vaikams (buvusių) paslap
tingų dalykų. Šios pasakos buvo sukurtos 
Irake. Šalia Biblijos ir Korano tai buvo gra
žiausi pasaulyje literatūriniai pasakojimai.

Prieš 4000 metų senovės Irako karalius 
Hamurabis įsakė įstatymus iškalti juodoje 
akmens kolonoje, kuri išliko iki mūsų dienų 
ir dabar stovi Luvro muziejuje Paryžiuje. Ten 
jau buvo parašyta, kad moteris (tuomet 
visiškai beteisė) galėdavo paveldėti visą vy
ro turtą, o giminės negaudavo nieko.

Tuo metu rašymas buvo dantiraščiu ir 
būdavo iškalamas akmenyje ar ant molio 
lentelių. Šis dantiraštis buvo labai sudėtin
gas, nes, pavyzdžiui, Babilono karaliaus 
Nabuchodonosaro vardui reikėjo net 87 
ženklų Šis senovės raštas buvo daugelio 
kitų rašmenų pirmtakas.

Turbūt visi mes girdėjome vardą “Ba
belio bokštas”. Tai didybės manijos senovės 
statinys. Prieš 5000 metų dėdami akmenį 
prie akmens jie bandė pasiekti dangų. Kaip 
sakoma istorijos legendoje, už tokią puiky
bę Dievas juos nubaudė ir bokštas sugriuvo. 
Manoma, kad jis turėjo apie 100 metrų 
aukščio. Ir dabar šaba Bagdado yra išlikę 
nedideli griuvėsiai.

Nukelta į 7 psL

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MPNr. 13
Visus slėgė ką tik matytas košmaras.

Moterys negalėjo ištarti nė žodžio ir 
vėliau, jau sėdėdamos keleiviniame pro
vincijos traukinėly. Tik kai traukiniui su
lėtinus greitį stoties perone Aldona pamatė 
\tytą. iš karto košmaras išsisklaidė. Šalia 
Vytauto stovėjo jaunas vy ras. Tai buvo 
Matas. Dar akimirka, ir ištiestos rankos 
apglėbė atvykėles.

- Kokią dieną pasirinkote atvažiuoti! - 
bučiuodamas žmoną, stebėjosi Vytautas. - 
iš visų dienų tokią dieną!

- Protą pametėte, mergaitės jūs mielos... 
- šalimais barėsi Matas.

\yrai buvo atvažiavę atviru karišku au
tomobiliu. Matas vairavo. Dar neįjungę 
variklio, abu vyrai kartu ėmė priekaištauti:

-Turite suprasti, mergaitės, čia negalite 
apsistoti. Frontas beveik čia pat. Kiekvienu 
metu laukiame įsakymo išvykti. Dėl Dievo 
meilės, kodėl nelaukėte iš mūsų žinios, 
kodėl leidotės į tokią beprotišką kelionę? 
Matėt Kraliaučių? Mes tik girdėjom, bet 
užteko ir to. Jei būtų atgal traukinys, iš kar
to išsiųstume! Tokiu laiku važiuoti! Kokia 
beprotybė!

Aldona neatskyrė, katras vyras ką sakė. 
Nei ji, nei Dana dar nebuvo ištarusios nė 
žodžio. Nenoromis ašaros veržėsi iš akių. 
Tai pastebėjęs, Vytautas apkabino, priglau
dė Aldoną prie savęs ir švelniai sukuždėjo:

- Esu laimingas tave matydamas, bran
gioji. Neįsivaizduoji, kaip tavęs ilgėjausi 
per visą šį nelemtą laiką. Tik mes abu iš
sigandę dėl jūsų. Padėtis tikrai pavojinga. 
Rusai čia pat.

- O jūs kaip tada? - sušnibždėjo ir ji pro
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ašaras.
- Mums nėra pasirinkimo. - pažvelgęs į 

jos veidą, skubėjo raminti. - Aš nepražūsiu, 
manim nesirūpink. Bet tau tikrai nereikėjo 
tokiu metu palikti vaikų. Iš visos širdies 
tikiuosi, kad iki rytojaus bėgiai bus sure
montuoti, ir judvi galėsite grįžti.

Kaimelis, kuriame gyveno vyrai, buvo 
užimtas vokiečių kariuomenės, nors savo 
valia į saugesnę zoną nepasitraukę gyven
tojai iš namų nebuvo iškelti. Matui susto
jus prie vieno namo, iš jo išėjo dvi aukštos 
dailios merginos.

- Kas jos? - pasiteravo Aldona.
- Mūsų šeimininkės, - paaiškino Vy

tautas. - jos laukia mūsų su pietumis. Pa
prastai mes valgome kartu, bet šiandien 
prašėme, kad patiektų atskirai: man - su 
tavimi, jam - su Dana.

Vyrų kambarius jungiančios durys bu
vo atviros. Visi keturi suėjo į Vytauto kam
barį. Matas, linksmai ir nerūpestingai ap
kabinęs žmoną, išsivedė į savo kambarį, 
uždarydamas iš paskos duris. Aldona atsi
suko į Vytautą, bet tuo metu atsivėrė šoni
nės durys ir įėjo viena iš pasitikusių mergi
nų uždengtu indu nešina.

- Prašėme, kad mums paruoštų pietus, - 
vėl aiškinosi Vytautas.

Reikėjo sėstis prie stalo. Mergina pa
tarnavo be žodžių, nepakeldama akių. Al
donai su Vytautu pradėti kalbą nesisekė.

- Ar ji visuomet taip tyli? - merginai 
išėjus, paklausė Aldona.

- Ne, paprastai šneka. Dabar, matyt, ta
vęs varžosi. Bet mudviem nereikėtų 
varžytis!..

Kad dingtų nejaukumas, abu pradėjo 
kalbėti apie antraeilius dalykus - moterų 

kelionę, Bavariją... Pamažu įsišnekėjo. 
Nenuleido vienas nuo kito akių, net valgyt 
negalėjo. Beveik pamiršo ir po kambarį 
tyliai vaikščiojančią svetimą merginą.

Gretimame kambaryje skambėjo juokas.
- Kas ten kalba vokiškai? - nusistebėjo 

Aldona.
- Tikriausiai Martha.
- O koks šitos vardas?
- Anneliese.
- Ačiū Dievui, ji nors nesikiša į mūsų 

kalbą.
- Nesirūpink jomis, Aldute. . ■
Po pietų Anneliese išnyko, bet Marthos 

balsas gretimame kambaryje girdėjosi visą 
popietį. Kažkodėl jis erzino. Tiktai po va
karienės abidvi poros pasiliko vienos.

Naktis buvo per trumpa. Tiek daug rei
kėjo išklausyti ir papasakoti. Tiek daug 
ilgesio ir meilės išlieti, tiek prisiminti. 
Abiems rūpėjo sužinoti viską, kas įvyko po 
jų išsiskyrimo ir apie ką laiškuose negalėjo 
pasakoti.

- Kas atsitiko, kai tave išlaipino iš 
traukinio? Kodėl suėmė?

- Iš traukinio nuvedė tardyti. Kaltino 
tuo, kad esu karininkas, o paskelbus įsa
kymą, neatsiliepiau.

- Kokį įsakymą?
-Pameni, buvo įsakyta visiems buvu

siems Lietuvos kariams registruotis į 
Wehrmachtą. Tik niekas neskubėjo.

- Bet iš kur jie žinojo, kad buvai ka
rininkas?

- Ir aš iš karto negalėjau suprasti. Tokia 
smulkmena. Matei, jie paėmė mano pini
ginę. Tai ta piniginė mane ir išdavė.

Draugai Vytautui piniginę padovanojo, 
kai jam buvo suteiktas aviacijos kapitono 
laipsnis. Ant dailios, plonos odos auksi
nėmis raidėmis buvo išgraviruota: “Kapi
tonui Vytautui Vargalui”. O vokiečių 
pasienio tarnyboj netrūko mokančių 

lietuviškai.
- Kaip jie su tavim elgėsi?
- Nebijok, nei mušė, nei kankino. Tik 

pareiškė, kad'esu suimamas už tai, jog 
nepaklusau karinės valdžios įsakymui.

- Bet už tai tavęs neišsiuntė į lagerį?
- Pasiūlė jungtis į kovą prieš mūsų kraš

to priešus, nuo kurių juk ir traukėmės. 
Tuomet visos nuodėmės bus atleistos, 
grąžintas karininko laipsnis. Lietuvoje 
matėm, kaip elgiamasi su karo belaisviais 
rusais. Taigi buvo aišku, ką turiu rinktis - 
tapau Wehrmachto vyresniuoju leitenantu.

- Ir Matas taip pat?
- Visą mūsų dalinį sudaro buvę sovietų 

okupuotų kraštų kariai, išskyrus viršinin
kus vokiečius, kurių daugiau negu reikia. 
Iš tikrųjų jie yra ir mūsų sargybiniai, nors 
to neskelbiama.

- O ką veikiate čia, užfrontėje?
- Dabar nieko. Laukiam įsakymo. Esame 

parengti parašiutais nusileisti tuose kraš
tuose, iš kurių atvykome, ir ten atlikti 
įvairias užduotis.

- Organizuoti sabotažą?
- Galbūt. Užmegzti lyšius su pogrindžiu.
- Vadinasi, tu gali būti išsiųstas į 

Lietuvą?
- Galiu.
- Niekada nesugrįžtum! Būtum sugautas 

ir nužudytas! Nukankintas...
- Tikriausiai. Todėl esu pasiryžęs niekur 

neskristi.
- Kaip gali to išvengti, jei tokia jūsų 

paskirtis?
- Žinai, kad išmanau radiją. Abu su 

Matu esame specialistai. Mums pavesta 
radijo ryšiai. Taigi bent šiuo metu esame 
reikalingi čia.

- Bet tai nereiškia, kad negalėtų vieną 
dieną ir jūsų išsiųsti. •

- Nieko nėra, ko jie, nelabieji, negalėtų.
Tęsinys kitame MP Nr.
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Atkelta iš 6 psL
Pirmą kartą su nafta žmonės susidūrė 

šiaurės Irake, Mosulo mieste. Juodos spal
vos tvenkiniuose plaukiojo dvokianti lipni 
derva. Jos įpylus į aliejaus lempas ir užde
gus būdavo šviesu ir šilta. Irako dėka 
pasaulis gavo dabar taip svarbų energijos 
šaltinį. Tik vėliau kaimynai ir kitos valsty
bės pradėjo ieškoti šio tamsaus ir brangaus 
skysčio.

Turbūt pats garsiausias Irako sūnus yra 
protėvis Abraomas. Jis buvo svarbiausias 
Senojo Testamento asmuo, palaikęs tiesio
ginį ryšį su Dievu ir norėjęs jam paaukoti 
savo sūnų įsaką.

XXX Dviems tūkstančiams mietų pra
ėjus, kai 79-aisiais metais po Kr. g. žuvo 
Pompėjos miestas (Italijoje) užpiltas garsaus 
ugnikalnio Vezuvijaus lava, dabar vėl buvo 
atkurtos senovėje buvusios vyno gamini
mo tradicijos. Buvo pristatytas raudonas 
vynas iš vynuogių, kurios pagal senovišką 
technologiją buvo išaugintos tose pačiose 
vietose, kur vynuogynai buvo ir tuomet. 
Pompėjos vynas buvo žinomas plačiai. 
Pompėjos vyndarių ženklai buvo rasti net 
Prancūzijoje.

XXX \Vras klausia žmonos:
- Įdomu, iš kur tu žinai apie visus tuos 

dalykus, kurių tu patari labai vengti mūsų 
dukroms.

“Sūkurys” invites you to a

Folkdancing Concert
on Sunday 2nd November at 2.30pm

. at the Lithuanian Club, East Terrace, Bankstown.
Ticket prices: adults $10; students $5; (children under 10 years free)

In memoriam
Liūdna žinia

Iš JAV į “Mūsų Pastogės” Redakciją internetu atėjo žinia, kad spalio 17 dieną Čika
goje mirė skautininkas Vytenis Statkus, gyvenęs Adelaidėje. Liko liūdintys 
žmona Sofija, sūnus Naras, duktė Giedrė ir vaikaičiai.

Padėka
Galbūt Jūs atsiuntėt užuojautos kortelę, 
O gal tik tyliai susimąstėt, 
Gal atsiuntėt gražias gėles? - 
Jei taip, tai mes jas matėm.
O gal vieton gėlių
Aukojote Mamos mėgiamai labdarai
Arba užsakėte Mišias?
Galbūt mus guodėte šiltai, 
Kaip tiktai draugas gali. 
Gal Jūsų čia visai nebuvo, 
Bet mintimis skausmu dalinotės.
Nesvarbu, ką Jūs darėte, kad mus paguostame! - 
Mes Jums dėkojame
Už viską

Vaitiekūnų šeima
Mūsų brangios Mamos Vidos Vaitiekūnienės atminimui

750 metų Karaliaus Mindaugo karūnavimo  jubiliejaus proga Melboumo “Dainos 
Sambūris” kviečia Jus į metinį choro koncertą

“Karūna Lietuvai”
Sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 1.30 vai p.p. Melbourno Lietuvių Namuose
Karalius Mindaugas su karaliene Morta dalyvaus koncerte. Bus III Pasaulio 

Lietuvių Dainų Šventės atbalsiai.
Šoks svečiai “Sokdava” ir gros smuikininkė Aleksandra Bronstein. Bus 

tautinių ir lietuviškų rūbų madų paradas.
Įėjimas - $15, studentams - $10 ir vaikams iki 15 metų - veltui.
Po koncerto, vaišinsimės kava su pyragais ir girdėsime akordeono garsus. Bus 

linksma, smagu ir malonu.
Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Konkursas jaunimui
Lietuvių kalbos draugija (Vilniuje), siekdama paminėti lietuviškos spaudos atgavimo 

šimtmetį ir norėdama atskleisti užsienyje gyvenančių lietuvių požiūrį į jų pačių ir artimųjų 
vartojamas kalbas bei tautinį tapatumą, skatindama domėtis savo giminės ir šeimos istorija, 
skelbia rašinių konkursą „Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš“.

Konkursas įtrauktas į Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio minėjimo programą, 
jį palaiko Švietimo ir mokslo ministerija.

Konkurso sąlygos:
1. Konkurse gali dalyvauti užsienio lietuviai moksleiviai ir jaunuoliai kartu su savo 

šeimos ar giminės nariais; lituanistinių mokyklų moksleiviai.
2. Rašinys rašomas lietuvių kalba; apimtis: 3-6 spausdinto teksto puslapiai (10-12 

tūkst. spaudos ženklų).
3. Rašinyje turi būti atskleistas požiūris į gimtąją kalbą: jeigu šeima mišri - iš ko 

rašinio autorius išmoko lietuvių kalbos; kokiomis kalbomis gali kalbėti autorius ir jo šeimos 
nariai, kokia kalba kalbama šeimoje ir per giminės šventes; su kuriuo iš šeimos narių 
kalbamasi lietuviškai (gal ir kuria nors tarme), ar praverčia lietuvių kalbos mokėjimas 
mokantis kitų kalbų ir kitų dalykų jr pan.

4. Parodyti lietuvių bendruomenės ir lituanistinės mokyklos įtaką ir svarbą ugdant 
tautinį tapatumą, puoselėjant pagarbą spausdintam lietuviškam žodžiui.

5. Rašinyje pageidautina atspindėti išeivių ir tremtinių kelią iš Lietuvos; rašiniai gali 
būti iliustruojami autentiškais pasakojimais apie tai, kada, iš kur ir kodėl aprašomi žmonės 
paliko Lietuvą kuo vertėsi prieš palikdami Lietuvą, ką dabar dirba šeimos nariai; kas 
lėmė, kad ir dabar gyvena ne Lietuvoje; kokios lietuviškos tradicijos yra išsaugotos ir 
kokie ryšiai palaikomi šiandien su Lietuva ir Lietuvoje gyvenančiais giminaičiais.

6. Prie rašinio būtina pridėti kokybiškų nuotraukų, iliustruojančių gyvenimą dar prieš 
išvykstant iš Lietuvos (jei jų turima) ir atvykus į šalį, kur gyvenama ir dabar, bei naujausių 
rašančiojo asmens, jo šeimos ar giminės nuotraukų.

7. Įdomiausios istorijos ir nuotraukos pateks į knygą kuri bus išleista 2004 metais; 
nuotraukos bus grąžintos.

8. Visi dalyvavusieji konkurse gaus išleistą knygą.
9. Rašinių laukiame iki 2003 12 30 adresu: Konkursui „Tėvų ir senelių

gimtoji kalba ir aš“, Arsenalo 1, LT-2001 Vilnius
10. Išsamesnės informacijos prašom kreiptis ei. paštu: mslusinskaite@mail.lt

Lietuvių kalbos draugijos taryba

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

Aukos “Mūsų Pastogei”
R. Glaubertas ACT $ 5.00
J. Simaitis NSW $ 50.00
ALB Hobart’o Apylinkės V-ba $ 50.00
T. Suris Qld $ 10.00
Mrs. J. Palaitis NSW $ 15.00

Mrs.I.Dambrauskas NSW $ 5.00
J. Povilėnas NSW $ 20.00
P. Kabaila . VIC $ 40.00
V. Augustinavičius Lietuva Lt. 100.00 

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Kariuomenės Dienos minėjimas Adelaidėje
Šiemet lapkričio 16 d., sekmadienį, bus minima 85-rių metų Lietuvos kariuomenės 

atsikūrimo sukaktis. Minėjimas bus pravestas sekančia tvarka:
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 9.00 vai. ryto bus liet, radijo valanda, minint Lietuvos 

Kariuomenės šventę. Paskaitą skaitys skyriaus sekretorius Antanas Šerelis.
Sekmadienį, lapkričio 16 d., vėliavų pakėlimas 10 vai. Lietuvių Namų sodelyje.
10.45 vai. vėliavų pakėlimas Šv. Kazimiero parapijos aikštelėje. Ramovėnai dalyvauja 

su vėliava. Taip pat ir visos organizacijos yra prašomos dalyvauti su vėliavomis.
Prieš pakeliant vėliavas, žodį tars skyriaus pirmininkas Liudas Budreika.
11 vai. bažnyčioje bus iškilmingos Šv. Mišios už mūsų karius ir partizanus, žuvusius 

dėl Lietuvos laisvės. Kartu prisiminsim ir Adelaidės mirusius ramovėmis.
1 vai. po pietų - vėliavų nuleidimas. Prieš nuleidžiant vėliavas bus uždėtas vainikas 

ant paminklo. Minėjimas bus baigtas Tautos himnu ir giesme “Marija, Marija”.
Gerbiamieji ramovėnai, nepamirškite susimokėti nario mokestį.

LKVS Ramovės Skyriaus Valdyba

Gerbiami Melbourno ir apylinkių lietuviai
Norime pranešti, jog artėja kalėdojimo laikas. Į Melboumą atvykęs naujas kunigas iš 

Lietuvos Algis Šimkus mielai aplankys kiekvieną norintį.
Dėl apsilankymo laiko prašome paskambinti Parapijos Tarybos narei Rūtai Skeivienei 

tel.: 9857 8211.
Kalėdojimas numatomas spalio, lapkričio, gruodžio mėn., tačiau galite pasikviesti ir 

anksčiau. Kviečiame visus pasinaudoti šia proga.
Prašome šia žinute pasidalinti su artimaisiais, kaimynais ir draugais, kurie galbūt nebus 

pastebėję mūsų pranešimo.
Melbourno Parapijos Taryba

P.S. Kun. A Šimkaus mob. tel.: 0401 558991 arba e-mail: sodnelis@yahoo.com.au

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks lapkričio 9 dieną įprastu laiku 

Lidcombe. Po mišią esant geram orui, bus lankomi kapai lietuvių sekcijoje Rookwood’e. 
Maldas praves išeinantis lietuvių kapelionas Fr. Roger Bellemore SM.

Kalėdines plotkeles jau galite įsigyti pas parapijos pirmininkę Danutę Ankienę, tel.: 
9871 2524. Parapijos žinios

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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“Sūkurys” kviečia visus į

Tautinių Sohių Popietę
Sekmadienį, lapkričio 2 dieną, 2.30 vai. p.p.

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Bilietų kaina: suaugusiems - $ 10.

studentams - $5.
vaikams iki 10 metų - veltui.

sals a night

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVIEBOil 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 - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Saturday 15th November 
7:00pm

Lithuanian Club, Bankstown

$10.00 entry (U18 years free entry)
For tickets and table bookings please call Daina Šhterytė

94982571 or 0404009663

irTMUAMMM MTISTS M AUfTAAUA 
lai*-!*** Artėja Kalėdos. Ką padovanoti 

savo artimiesiems ir draugams?
Geriausia dovana yra knyga - ypač knyga apie Australijos 

lietuvių kūrybingumą. Tai - dr. Genovaitės Kazokienės neseniai 
išleista knyga “Lithuanian Artists in Australia. 1950-1990”

Šią knygą galite įsigyti Adelaidės, MeE k. ūmo ir Sydnėjaus 
Lietuvių Namų bibliotekose. Knygos kaina - $39.50.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia

Melbourne Cup dieną 
Sodyboje.

kuri įvyks antradienį, lapkričio 4 dieną, Lietuvių Sodyboje, Engadine.
Kviečiame jaunus ir senus praleisti Sodyboje jaukią Melbourne Cup dieną. 

Pabandysite laimę “ant arkliukų”. Ponios, pasipuoškite gražiomis skrybėlaitėmis, 
iš kurių išrinksime pačią įdomiausią.

Pasivaišinsime keptomis dešrelėmis ir alučiu. Išgersime taurę šampano už 
laimėjusį arklį. Lauksime visų iš arti ir toli. Pradžia - 12 vai. dienos.

SLMSGD Valdyba

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

2004 metų Kalendoriaus sudarymas
Visi Melbourne lietuvių organizacijų pirmininkai ar jų atstovai kviečiami 

dalyvauti susirinkime ir aptarti 2004 metų veiklos kalendorių. Taip pat bus 
aptariamas pietų virimo sekmadieniais kalendorius.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 9 dieną, Ival. p.p. Bendruomenės 
Kambaryje, Melbourne Lietuvių Namuose.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Kariuomenės Šventės minėjimas Melbourne
įvyks lapkričio mėn. 23 d. sekančia tvarka:
Išklmingos pamaldos Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje -11 vai. Tolimesnė 

minėjimo tąsa Lietuvių Namuose - 1.30 vai. p.p.
Kartu minėsime ir ir Karių Ramovės Melbourne skyriaus įsikūrimo 50 metų 

sukaktį. Organizacijas prašome dalyvauti su vėliavomis.
Kviečiame Melbourne ir tolimesnių vietovių lietuvius kuo skaitlingiau dalyvauti.

L.K.V. S-gos Melb. Skyriaus Valdyba

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

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

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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-Zdandįjoje 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% nudarda.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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