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Metinis choro ‘‘Viltis” koncertas Geelonge

Choro “Viltis” choristai po koncerto. Plačiau apie metinį choro koncertą skaitykite Jovitos Starinskienės straipsnyje “M.P.” psl.3.

Švedijoje -
paminklas pabėgėliams

Kaip praneša BNS, Stockholme bus ati
dengtas paminklas pabėgėliams iš Pabaltijo 
šalių, prieš 60 metų Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje atplaukusiems čia valtimis per 
Baltijos jūrą. Paminklas įamžins atminimą 
tų, kurie pasiekė sausumą ir laisvę, taip pat 
ir tų, kurie, tikėdamiesi laisvės, leidosi į 
kelionę mažais laiveliais, bet žuvo Baltijos 
vandenyse. Paminklą sukūrė dailininkė 
Ursula Schutz. Paminklas bus atidengtas 
spalio 25 d., sukakus 60 metų nuo dienos, 
kai daugiau kaip 150 pabėgėlių iš Estijos 
pasiekė valčių prieplauką netoli Stockhol- 
mo įlankų. Lėšas paminklui suaukojo apie 
šimtas draugijų, įmonių bei privačių 
asmenų. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 
artėjant Raudonajai armijai, į Švediją pabė
go apie 30,000 žmonių. Dauguma jų buvo 
estai. Ypač tragiškas įvykis buvo tas, kad 
tuometinė Švedijos vyriausybė sovietams 
grąžino apie 150 atplaukusių pabaltiečių, 
buvusių vokiečių kariuomenėje. □

Algimantas- - _ - - - - _
Kabaila Lietuvos įvykių apžvalga Seimo rinkimai įsibėgėja

Rusijos 
pretenzijos 
(ITAR-TASS- 

ELTA).Rusijos už
sienio reikalų minis
terija kritikuoja ne
seniai Lietuvos Sei
mo priimtą rezoliu
ciją dėl bendradar
biavimo su Kalinin
grado sritimi. Šis do

kumentas kelia Rusijai rimtų klausimų. Pa
sak jų, Lietuvos parlamento deputatai iš 
esmės “nori dezavuoti 2002 m. Rusijos ir ES 
sudarytus susitarimus dėl bevizio režimo grei
tojo traukinio ir ekspertų pasiūlymus dėl šio 
projekto, taip pat vėlesnius Rusijos ir ES 
susitarimus”. Rusija, anot URM pareigūnų, 
“niekada nevartojo sąvokos “koridorius ’’de
rybų dėl tranzito į Kaliningrado sritį kontekste 
ir tebemano,jog y ra galimybė rasti šios prob
lemos sprendimą, gerbiantį tiek Lietuvos su
verenitetą, tiek Rusijos nacionalinius intere
sus’’. “Vilnius ir Briuselis ne kartą yra pareiš
kę, jog Lietuvos įstojimas į ES padės gerinti 
naujos ES narės ir Rusijos santykių atmos
ferą. Minėtos rezoliucijos dvasia ir raidė rodo 
ką kita”, - sakė Rusijos diplomatai. Mask
vos nuomone, “visos ES šalys, tarp jų - Lie
tuva, turi padėti realizuoti Rusijos, Lietuvos 
ir ES susitarimus, o ne trukdyti tai daryti”.

Dabar Rusijoje ruošiamasi posėdžiams 
Valstybės Dūmoje, kuriuose bus svarstomas 
Protokolo dėl Rusijos ir ES partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutarties taikymo nau
jiems dalyviams ratifikavimo klausimas. 
“Rusijos vykdomoji valdžiayra suinteresuota, 
kad jie būtų kuo konstruktyvesni. Lietuva, 
matyt, tuo nesuinteresuota”, - pabrėžė Ru
sijos URM pareigūnai.

V.Landsbergis: Rusijos dvigubi 
standartai

(ELTA). Europos Parlamento sesijoje, 

vertindamas Beslano įkaitų dramą, euro- 
parlamentaras Vytautas Landsbergis ap
gailestavo, kad Rusijos vadovai, tiek daug 
kalbėdami apie kovą su terorizmu, ne vienu 
atveju rodo dvigubų standartų ir veidmai
nystės pavyzdį. Pasak Lietuvos atstovo V. 
Landsbergio, Europos Sąjunga galėtų pa
raginti juos keisti šią elgseną.

Tai jis pažymėjo Europos Parlamento 
plenarinėje sesijoje, kurioje buvo aptariama 
Beslano tragedija ir kova su terorizmu.

“Kai šiandien Rusijos valdžia skelbia, kad 
kovos prieš terorizmą bet kur, tai gali atrodyti 
nauja ir teigiama. Galbūt atsiveria durys 
bendroms pastangoms Irake, Afganistane, 
stabdyti teroro akcijas Katare ir kitur be se
lekcijos”, - teigė V. Landsbergis. Pasak jo, 
kai Rusijos valdžia smerkia dvigubus stan
dartus, atsiranda vilties, kad bus persekio
jami ir rusų teroristai, pvz. tie, kurie 1991 
m. liepos 31 d. nužudė 7 Lietuvos pasienio 
sargybinius, “o dabar gyvena priglausti ir ap
rūpinti Rusijoje, jos valdžiai atsisakius ben
dradarbiauti su Vilniumi dėl teisingumo”.
Rinkėjai vis nori naujų seimūnų

(ELTA). Daugiau kaip trečdalis Lietu
vos piliečių per Seimo rinkimus pageidauja 
balsuoti už naujus, politikoje dar nebu
vusius, žmones. Tai rodo Atviros Lietuvos 
fondo (ALF) ir Pilietinės visuomenės ins
tituto užsakymu liepos mėnesį atlikta ne 
jaunesnių kaip 18 metų gyventojų apklausa.

Apklausą attikusios bendrovės “ Vilmo- 
rus” duomenimis, už politikoje dar nebu
vusius žmones per Seimo rinkimus balsuo
tų 37% respondentų. Už naujus žmones ne
balsuotų 13.5%, neturi nuomonės 8.5% 
rinkėjų. Didžiausios apklaustųjų dalies - 
41%piliečių - pasirinkimas priklausytų 
nuo konkretaus kandidato į Seimą.

“Rinkėjai nori permainų ir norėtų 
balsuoti už naujus žmones”, - per ALF ir

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Vėliausiomis žiniomis, Seimo 
rinkimuose pagal partijų sąrašus kandi
datuoja 1193 asmenys, vienmandatėse 
apygardose - 607 kandidatai. Save kandi
datais išsikėlė 50 žmonių.

Kad patektų į Seimą, savarankiškai 
rinkimuose dalyvaujančios partijos turės 
surinkti ne mažiau kaip 5% rinkėjų bal
sų, koalicijos-ne mažiau kaip 7%.

Naujuoju įstatymu suteikiamų politi
nių aukų dydis ribojamas iki 300 minima
li1! gyvenimo lygių per metus. Taip tiek 
privatūs asmenys, tiek įmonės politikams 
kasmet galės skirti ne daugiau kaip po 
37,500 litų.

Siekiant rinkimų kampanijos skaid
rumo, partijoms iš valstybės biudžeto šiais 
metais buvo skirta dešimt kartų daugiau 
pinigų, nei planuota. Pirmąjį pusmetį 
partijoms buvo skirta 500,000 litų, ta
čiau kilus- korupcijos skandalui Vyriau
sybė nusprendė antrąjį pusmetį prie tokios 
pat sumos papildomai skirti 5 mln. litų.

Pinigų iš biudžeto sulauks šešios 
partijos, geriausiai pasirodžiusios 2000 
metų Seimo ir 2002 metų savivaldybių 
tarybų rinkimuose. Koaliciją rinkimuose 
sudariusios valdančiosios Socialdemok
ratų partija ir Naujoji sąjunga gaus dau
giausiai-per 2,6 mln. litų. Iš jų 1,511,000 
litų atiteks socialdemokratams, 1,110,000 
litų - socialliberalams.

Į Naująją Zelandiją - be vizų
(ELTA). Susitikęs su Prezidentu Valdu 

Adamkum, Naujosios Zelandijos užsienio 
reikalų ir prekybos ministras Phil Goff 
informavo, kad Naujosios Zelandijos Vy
riausybė nusprendė taikyti Lietuvos Res
publikos piliečiams bevizį režimą nuo 2(X)5 
metų balandžio 1 dienos.

Lietuvos piliečiai galės Naujojoje Ze
landijoje be vizos praleisti ne daugiau kaip

Opozicinė Liberalų ir centro sąjunga 
gaus 1,568,000 litų, Tėvynės sąjunga - 
624,000 litų. Po 367,000 litų gaus “Lie
tuvos krikščionys demokratai” bei Vals
tiečių ir Nauj. demokratijos partijų sąjunga.

Šiemet Seimo rinkimai daugumoje 
vienmandačių apygardų turėtų vykti 
dviem ratais. Vienmandatėje rinkimų 
apygardoje išrinktu bus laikomas tas 
kandidatas, kuris gaus daugiau kaip pusę 
dalyvavusių rinkėjų balsų, jei per pirmąjį 
ratą balsuos ne mažiau kaip 40% visų 
rinkimų apygardoje registruotų rinkėjų.

Jei savo valią pareikš mažiau nei 40% 
rinkėjų, išrinktu bus laikomas tas kandi
datas, kuris gaus daugiausia, bet ne ma
žiau kaip 1/5 visų į tos rinkimų apygardos 
rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Prie
šingu atveju bus rengiamas pakartotinis 
balsavimas, kuriame išrinktu bus laikomas 
kandidatas, gavęs daugiau balsų, neatsižvel
giant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų bal
sų skaičių.

Antrasis rinkimų ratas vienmandatėse 
apygardose vyks praėjus dviem savaitėms 
po pirmojo, t. y. spalio 24 dieną.

Seimas renkamas pagal mišrią rinkimų 
sistemą: 71 parlamentaras renkamas vien
mandatėse apygardose, 70 - pagal partijų 
sąrašus daugiamandatėje apygardoje. Ma
noma, kad antro balsavimo rato prireiks 50- 
60 apygardų. □

90 dienų. Naujosios Zelandijos piliečiai į 
Lietuvą be vizų gali atvykti nuo 1999 metų.

Ministras Phil Goff taip pat pasidalino 
savo įspūdžiais apie Lietuvą. Jis pabrėžė, 
kad vizito metu jam didelį įspūdį padarė 
Vilniaus istorinis bei kultūrinis paveldas, 
o ypač Lietuvos žmonės, ilgai kovoję ir at
gavę savo nepriklausomybę. Jis prisiminė 
ir Auckland gyvenančią liet, bendruomenę.
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pX'Ss Trumpai iš visur KGB bendradarbiai laimėjo
♦ Rugsėjo 13 d. 
grobimais pagar
sėjusi “Siaubo bri
gada” - Irako slap
tosios Islamo ar
mijos padalinys 
paskelbė pagro
busi du australus, 
saugumo firmų 
darbuotoj us, vyku
sius iš Bagdado j

Mosulą. Reikalauta, kad Australijos min. 
pirm, asmeniškai pažadėtų atitraukti iš Ira
ko visus australus, kitu atveju pagrobtieji 
bus nužudyti po 24 valandų. Manoma, kad 
tai grobikų blefas, nes per visą sekančią 
savaitę jie nieko daugiau nepranešė.
♦ Irake visą savaitę tęsėsi kovos su suki
lėliais, savižudžių susisprogdinimai, naftos 
vamzdžių sabotažas. Rugsėjo 14 d. Bagdado 
rinkoje, pilnoje žmonių, netoli policijos 
būstinės su automobiliu susisprogdinęs jor- 
daniečio Zarqawi agentas užmušė 49 žmo
nes, sužeidė virš 100.
♦ Rugsėjo 14 d. JAV užsienio reikalų mi
nisterija pirmą kartą įtraukė Saudi Arabiją 
į sarašą valstybių, kuriose smarkiai var
žoma religijos laisvė. Saudi Arabija leidžia 
laisvai praktikuoti tik Islamo sunitų Wahabi 
sektai, varžydama visų kitų Islamo pakraipų 
religinę laisvę, jau nekalbant apie krikš
čionybę. Iki šiol diplomatiniais sumeti
mais JAV atsisakydavo įtraukti Saudi 
Arabiją į šį kasmet skelbiamą sąrašą.
♦ Rugsėjo 15 d. D. Britanijos parlamento 
Žemieji Rūmai 356 - 166 balsų santykiu 
priėmė įstatymą, uždraudžiantį lapių me
džiokles. Prie parlamento rūmų gatvėje su 
policija grūmėsi 20 000 iš provincijos 
atvažiavusių lapių medžioklių šalininkų 
minia. Penki protestuotojai pusiau klasta, 
pusiau jėga prasiveržė pro sargus ir įsiveržė 
į parlamento posėdžių salę - pirmas toks 
atvejis šio parlamento istorijoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.
Pilietinės visuomenės instituto surengtą 
konferenciją rinkėjų nuotaikas apibūdino 
bendrovės “Vilmorus” direktorius socio
logas Vladas Gaidys. Anot “Vilmorus”, 
spalio 10 d. vyksiančiuose Seimo rinki
muose liepos mėnesį ketino dalyvauti 56.8 
% respondentų; o 24.6% tvirtino grei
čiausiai juose dalyvausią. Tvirtai apsispren
dusių nedalyvauti rinkimuose buvo 11%, 
netvirtai-3.6%.

Daugiau moterų kandidatuoja 
į Seimą

(ELTA). Šių metų Seimo rinkimų są
rašų pirmuosiuose dešimtukuose - pustre
čio karto daugiau moterų, palyginti su 2000 
m. rinkimų sąrašais. Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) paskelbus partijų rinki
mų sąrašus, penkiolikos partijų ir koalicijų 
sąrašų pirmuose dešimtukuose buvo 38 
moterys (25.33%). Prieš ketverius metus 
penkiolikos partijų ir koalicijų sąrašų vir
šūnėje tebuvo 15 moterų (10%).

VSustauskui talkins buvęs 
KGB-istas

(ELTA). Radikaliosios Laisvės sąjungos 
lyderiui Vytautui Šustauskui per rinkimų 
kampaniją nemokamai talkinti sutiko bu
vęs KGB karininkas, 716 litų pensiją iš Ru
sijos specialiųjų tarnybų šiuo metu gaunan
tis Vladas Gulbinas. “Kas į tą KGB dabar 
žiūri? Aš, pavyzdžiui, apie profesionalus tu
riu savo nuomonę. Jei ten nebūtų ėjęs nė vie
nas lietuvis, būtų ėję čiuvašai, baškirai ir 
neaišku, ar būtų buvę geriau. Reikia žiūrėti 
plačiau”, - dienraščiui “Lietuvos rytas”

Musų Pastogė Nr. 37, 2004.09.24; psl. 2

♦ Rugsėjo 16 d. uraganas “Ivan”, nusiau
bęs Karibų jūros salas ir pareikalavęs 68 
gyvybių, 640 km. ruožu peržengė JAV 
krantus. Nuteriota Louisiana, Mississipi, 
Alabama bei Floridos valstijos šiaurės 
vakarinė dalis. Žuvo dar 20 žmonių.
♦ Rugsėjo 17 d. čečėnų separatistų lyderis 
Šalim Basajev pripažino, kad jo įsakymu 
vykdytas Baslan mokyklos užpuolimas. Dėl 
įvykusių žudynių jis kaltino Rusijos pre
zidentą Vladimir Putin, užpuolus] mokyk
lą nelaukiant pradėtų derybų pabaigos.
♦ Vladimir Putin bando Rusijos Dūmoje 
pravesti reformas, kurios sustiprintų jo vy
riausybės galias. Jis siūlo panaikinti dabar
tinį sričių gubernatorių rinkimų įstatymą, 
sugrąžinti senąją tvarką, pagal kurią gu
bernatoriai yra vyriausybės skiriami. Jis 
siūlo ir panaikinti vienmandatines apylin
kes Dūmos rinkimuose, renkant atstovus 
tik pagal parti jų sąrašus. Rusijos užs. reikalų 
ministras Sergei Lavrov išbarė JAV bei ki
tas valstybes, kritikavusias reformų siūly
mus, už kišimąsi į Rusijos vidaus reikalus.
♦ Vokietijos ambasada Šri Lankos sosti
nėje Colombo išdavė vizas Šri Lankos 
valstybinės rankinio komandos 23 asme
nims, vykstantiems j Vokietiją vieno mė
nesio rungtynių ratui, prasidedančiam rug
sėjo 8 d. Į Vokietiją atvykusi komanda, 
smarkiai pralaimėjusi kelias rungtynes, 
staiga dingo. Pasirodo, kad Šri Lanka neturi 
valstybinės rankinio komandos, nei iš viso 
niekas organizuotai nežaidžia rankinio. 
Ambasada ir Vokietijos sporto organiza
cijos buvo apgautos.
♦ Rugsėjo 19 d. Beidžinge baigėsi 4 dienas 
trukęs Kinijos komunistų partijos centrinio 
komiteto suvažiavimas. Įtakingiausias Ki
nijos komunistų lyderis 78 metų amžiaus 
Jiang Zemin perleido kariuomenės vado
vybę savo jpėdiniui, 61 metų amžiaus Hu 
Jintao, kuris yra komunistų partijos gen. 
sekretorius nuo 2002 m. lapkričio mėn. □ 

pareiškė V. Šustauskas. Savo ruožtu 
V.Gulbinas aiškino, kad juos su V.Šus- 
tausku vienija neapykanta Nepriklauso
mybės architektui Vytautui Landsbergiui.

Seimo “rekordas”
Anot “Lietuvos ryto”, šios kadencijos 

Seimas buvo pats skandalingiausias per visą 
atkurtos Nepriklausomybės istoriją. Tokią 
išvadų padarė Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirm. Algimantas Salamakinas. 
Apibendrinus komisijos darbo rezultatus 
per šio Seimo kadenciją paaiškėjo, kad dau
giausia kartų viešuosius ir privačiuosius 
interesus savo veikloje buvo supainiojęs 
turtingiausias parlamentaras, Darbo parti
jos lyderis Viktoras Uspaskich, jis dėl to 
įspėtas 4 kartus.

Parlamentaro etiką skandalingais išsi
šokimais ir pareiškimais, anot komisijos 
sprendimo, pažeidė Lietuvos laisvės sąjun
gos lyderis Vytautas Šustauskas. Iš viso 
Seimo nariai viešuosius ir privačiuosius 
interesus buvo supainioję 12 kartų, o etikai 
nusižengę 26 kartus. Komisija 34 kartus 
buvo nusprendusi, jog pažeistos įstatymų 
priėmimo procedūros ir jas reglamentuo
jantis Seimo statutas.

Ar įveiks Uspaskich’ą?
Per Seimo rinkimus su Darbo partijos 

lyderiu Viktoru Uspaskich’u Kėdainiuose 
susigrumti nusprendęs liberaleentristų ly
deris Artūras Zuokas šiame mieste rugsėjo 
14 d. atidarė rinkimų štabą. Vienmandatėje 
rinkimų apygardoje Kėdainiuose kandida
tūrą yra iškėlęs ir socialdemokratas Algi
mantas Salamakinas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir UiTICbiuleteniais.

Europos žmogaus teisių teismas prieš 
keletą savaičių pripažino, kad Lietuva 
pažeidė Žmogaus teisių konvenciją. 
Skundą buvo pateikę buvę KGB darbuo
tojai Kęstutis Džiautas ir Juozas Sidabras. 
Jie skundėsi, kad 1999 m. priimtame 
Liustracijos įstatyme buvusių okupacinių 
specialiųjų tarnybų bendradarbiams 
uždrausta dirbti ne tik valstybės tarnybo
je, bet ir ryšių sistemoje, saugos tarnybo
se, bankuose, teikti privačias detektyvų 
paslaugas, dirbti su vaikais švietimo srityje. 
Tai esą apriboja jų galimybę dirbti priva
čiai. Europos žmogaus teisių teismas jų 
skundą patenkino iš dalies.

J. Sidabras prašė priteisti 257,000 litų 
materialinei žalai ir 500,000 litų nema
terialinei žalai atlyginti bei 40,000 litų 
teisinėms išlaidoms ir kaštams padengti. 
K. Džiautas reikalavo 201,000 litų mate
rialinei, 75,000 litų nematerialinei žalai 
atlyginti ir 31,000 litų teisinėms išlaidoms 
bei kaštams padengti.

Europos žmogaus teisių teismas abiem 
paskyrė po 7,(XX) eurų kompensaciją, skir
tą žalai atlyginti. Be to, Vyriausybė jiems 
turi sumokėti atitinkamai 2,681 eurų ir 
2,774 eurų teisinėms išlaidoms ir kaš-tams 
padengti.

Kaune - samurajų kardai
(ELTA). Vytauto Didžiojo karo mu

ziejuje Kaune vyksta paroda “Japonijos 
kardų meistrų pasaulis”, kurią surengė 
Kaune gyvenantis japonas verslininkas 
Fuminori Noba, pasistengęs atvežti į 
Lietuvą savo labai vertingą kolekciją.

Japoniškas kardas laikomas aštriausiu 
ginklu pasaulyje, jo geležtė suformuota iš 
maždaug 13,000 metalo sluoksnių. Jis ne
linksta ir nulūžta. Tačiau patiems japonams 
kardas - daugiau nei ginklas, tai šventas 
simbolis, samurajų kardų kalviai laikomi 
iškiliais žmonėmis. Pagrindinės trys kardo 
savybės yra ginklo aštrumas, išskirtinis 
grožis ir samurajišką dvasią atskleidžian
ti “širdis”.

Japonų kariams ginklas buvo ištiki
miausias draugas ir padėjėjas. Į Kauną 
parodai atvežti kardai niekada nebuvo 
naudoti pagal tiesioginę savo paskirtį, t. y. 
jais nebuvo pralietas kraujas. Antraip jie

Vilnius - Baltijos šalių ateities miestas?
Vilnius pripažintas Baltijos šalių 

ateities miestu, Vilniaus ir Kauno 
dvimiestis - Baltijos šalių ateities 
regionu. Tai skelbiama „Financial 
Times“ leidinių grupei priklausančio 
žurnalo „Foreign Direct Investment“ 
(FDI, www.fdimagazine.eom) 
naujausiame šių metų rugpjūčio/ 
rugsėjo numeryje.

Toks pripažinimas Lietuvos sos
tinei bei Vilniaus ir Kauno dvimies- 
čiui suteiktas laimėjus šio žurnalo 
skelbtą konkursą.

Baltijos šalių ateities miesto bei
regiono pripažinimas laimėtas pirmajame 
FDI konkurso „Europos ateities miestai ir 
regionai 2004/5“ etape. Jo metu buvo 
renkami geriausi miestai ir regionai 19-oje 
Europos regionų. Konkurso dalyviai bu
vo vertinami pagal 33 kriterijus, suskirsty
tus į 11 kategorijų: ekonominį potencialą, 
žmogiškuosius resursus, transportą, IT ir

Baltijos šalys pirmauja savižudžiais
(ELTA). Pasaulio sveikatos organizaci

ja (WHO) paskelbė, kad pasaulyje kasmet 
nusižudo beveik 1 mln. žmonių - daugiau 
negu žūsta karuose ar nužudoma. WHO duo
menimis, nauja savižudybė įvyksta kas 40

Lietuvos parlamentas reagavo į šį 
Europos žmogaus teisių teismo Strasbūre 
sprendimą. Dar šios kadencijos Seime 
ketinama sudaryti specialią darbo grupę, 
kuri peržiūrėtų Liustracijos įstatymą ir ki
tus teisės aktus, susijusius su buvusių so
vietinio saugumo KGB kadrinių darbuo
tojų veiklos apribojimais.

1990—1991 m. KGB įskaitoje buvo apie 
6,000 agentų ir bendradarbių. Pasak 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro istoriko Arvydo Anusaus
ko, Liustracijos įstatymas taikytas tik tam 
tikriems KGB bendradarbiams. Įstatymo 
nemalonėn nepateko asmenys, tyrę tik 
kriminalines bylas ir ne vėliau kaip 1990 
m. kovo 11 d. nutraukę savo veiklą KGB 
struktūrose.

A.Anušausko nuomone, įstatymo iš 
naujo svarstyti nereikia, nes 2009 m. 
netenka galioti bet kokie apribojimai. Be 
to, šis klausimas svarbus labai mažai da
liai asmenų. 1992 m. Lietuvoje buvo 1,600 
KGB pensininkų (gerokai jaunesnio 
amžiaus nei įprasti pensininkai) - tai 
darbingi žmonės ir 600 KGB atsargoms 
karininkų. Tačiau užsiregistravo tik deširnt- 
tadalis, nes visi kiti dirbo ten, kur netaiko
mi apribojimai. (Sutrumpinta, “Laikas”) 

negalėtų būti išvežti iš Japonijos.
Taikos metu japonų kario ginklu ža

vimasi kaip meno kūriniu, tarsi paveikslu. 
Meninę kardo vertę apsprendžia nebūtinai 
kardo amžius. Pagrindiniai vertinimo prin
cipai yra kardo forma, kardo ašmenų raš
tas ir paviršiaus tekstūra - visa tai gali 
įvertinti tik šios srities žinovai. Jie kardo 
paviršiuje mato ir debesis, ir žaibus...

Kaune rodomoji kardų kolekcija yra 
įtraukta į Japonijos saugomų kultūros 
vertybių sąrašą. Tarp vienuolikos įvairių 
laikotarpių kardų seniausias - prieš 620 
metų nukaldintas japonų tautos kultūros 
simbolis. O prieš 500 metų pagamintas 
kitas eksponatas - kardas Seviši Murama- 
sa laikytas prakeiktu, jo vardas žinomas 
kone kiekvienam japonui.

Paroda “Japonijos kardų meistrų pa
saulis” veiks iki kitų metų balandžio 1 
dienos. □

telekomunikacijas, saugumą, kultūrą, pa
veldą ir kitas kategorijas. Šio etapo lai
mėtojai galės dalyvauti antrajame konkurso 
etape didesniuose regionuose: Šiaurės, 
Rytų, Vakarų, Centrinėje ir Pietų Europoje. 
Antrojo etapo nugalėtojai varžysis trečia
jame etape dėl Europos ateities miesto ar 
regiono 2004/5 vardo. DELFI 

sekundžių. Didžiausiu savižudybių skai
čiumi pasižymi Baltijos šalys, kuriose iš 
100,000 gyventojų kasmet nusižudo apie 40 
žmonių, praneša BBC. Bendrai, ši ten
denciją ryški bųv. sovietinėse valstybėse.
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Bendruomenės baruose
Valstybės Šventė Canberroje

Nuotraukoje - dalis choro “Daina” choristų ir Laima Žilinskienė (dešinėje) skaito 
savo kūrybos eilėraštį. Nuotrauka Tado Žilinsko.

Rugsėjo 12 dieną Canberra Klube 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos pirmininkas Viktoras Martišius pa
sveikino visus svečius ir dalyvius Valstybės 
šventės proga. Jis pakvietė Joną Mockūną 
papasakoti apie Lietuvos įstojimą į Europos 
Sąjungą ir NATO.

J.Mockūnas trumpai ir labai turiningai 
kalbėjo apie Lietuvos valstybingumą, kuris 
prasidėjo su Mindaugo karūnavimu 1253 
m. Suvienytai Lietuvos valstybei Mindaugas 
vadovavo jau nuo 1238 metų. Thd Lietuva 
buvo Europos pripažinta kaip nepriklau

soma valstybė jau seniau - prieš 750 me
tų. Prelegentas pabrėžė, kad Lietuvos 
kelias į Europos tautų tarpą, prasidėjęs su 
karaliaus Mindaugo karūnavimu, šiandien 
tęsiasi: kovo 29 Lietuva buvo priimta pil
nateise NATO nare, o gegužės 1 dieną tapo 
Europos Sąjungos nare. Dalį kalbos prele
gentas sakė angliškai, pažymėdamas, kad 
lietuviai su “pusbroliais” latviais ir arti
mais kaimynais estais, parodė savo Valsty
bingumo siekį Baltijos kelyje 1989 m rug
sėjo mėnesį, kai du milijonai baltų susiki
bo rankomis 600 km ilgumo Baltijos ke

lyje, kuris sujungė Vilnių su Ryga ir su 
Talinu. Po to dviejų metų laikotarpyje So
vietų Sąjunga subyrėjo.

Viktoras Martišius pakvietė kalbėti 
ALB Krašto Vaidybos pirmininkę Lolitą 
Kalėdą, kuri atvyko į šį minėjimą. Pirmi
ninkė Lietuvos gen. Jono Žemaičio Karo 
akademijos geriausiai baigusio leitenanto 
Raimundo Karaliavičiaus vardu padėkojo 
už Canberros lietuvių skirtą AU $2,000 
premiją. Ji taip pat atvežė Karo akademi
jos išleistą knygą, plakatų ir kitų suvenyrų.

Po to Canberros LB Sąjungos pirminin
kas pristatė Laimą Žilinskienę, kaip 
Canberros poetę, paskaityti savo sukurtą 
eilėraštį “Tėvynė Lietuva”, kurį ji labai 
jautriai padeklamavo:

Mano graži tėvyne,
Kokia brangi man esi.
Kai išgirstu tavo dainą, 
Skrendu pas tave minty.

Mane globojai mažytį.
Žaidžiau tavo darželiuose gėlių, 
Skyniau ir nešiau mamytei 
Pilnas rankutes rugiagėlių melsvų.

Žiemą snaigės krenta lyg perliukai.
Gamta apsikloja baltais patalais.
Paėmus rogutes bėgdavau į kalniuką, 
Ten laukė žaidimai ir draugai.

Šiandieną aš myliu tave iš tolo. 
Širdyje nešioju su savim kartu. 
Sapne gyvenu pas tave mylimoji. 
Sapne mes gyvename kartu.

Sekė Sydnėjaus “Dainos” choro pa
sirodymas. Noriu priminti, kad neseniai 
choras “Daina” Sydnėjuje atšventė savo 
gyvavimo 50 metų jubiliejų. Apie šią šventę 
išsamiai buvo rašyta “Mūsų Pastogėje” Nr. 
26 (2004.07.09).

Mes visi laukėme Canberroje šaunios 

“Dainos”. Choro dirigentė Birutė Aleknai
tė (su trumpa pertrauka) chorui vadovauja 
jau 22 metai. Atvyko ir nauji solo daininin
kai, Garry Penhall, Kay Summers ir Vilija 
Bumeikytė, kuri buvo ir pranešėja. Akom
panavo Wojciech Wisniewski, profesiona
lus pianistas, baigęs E Chopin Muzikos 
Akademiją Varšuvoje.

Koncerto repertuare buvo: Mečislovo 
Kymanto, kuris gyveno ir mirė Geelonge, 
daina “Audros siaučia”; Konstantino 
Čiurlionio harmonizuota “Šėriau žirgelį”; 
sydnėjiškio kompozitoriaus Broniaus 
Kiverio, žodžiai Vinco Kazoko “Man 
skamba toliuos”; K. Banaičio “Žygis j 
Vilnių”, išpildytas vyrų choro; “Aras”, 
muzika Petro Butkaus, išpildyta vyrų 
choro; B.Gorbulskio “Ar ne Tu”, išpildyta 
moterų choro; M.Noviko “Devynbalsė”, 
išpildyta moterų choro; mišrus choras 
išpildė “Ant kalno mūrai”, harmonizuota 
Danos Levickienės; “Aš užmiršau” - šią 
dainą sukūrė canberriškiams gerai žinomas 
muzikas Vaclovas Šimkus; Broniaus 
Budriūno “Pradės aušrelė aušti”. Savo pasi
rodymą choras užbaigė su Broniaus Bu
driūno kantata “Tėviškės Namai”. Labai 
didinga kantata tikrai palietė klausytojų 
širdis - iš visų kelių keleiviai grįžta į šil
tuosius tėviškės namus.

Visi sugiedojome Lietuvos Himną.
Pirmininkas Viktoras Martišius padė

kojo visiems prelegentams ir dalyviams, 
pasidžiaugdamas gražiu koncertu.

Sydnėjaus choras “Daina” tikrai mus 
sušildė šį šaltą 10 C laipsnių sekmadienį. 
Sušildė mūsų širdis ir sustiprino mus dva
sioje. Ačiū jiems! Per vakarienę turėjome 
progą visi pabendrauti.

Vida Kabailienė

Choro “Viltis” koncertas Geelonge
Jovita Starinskienė

Štai ir vėl susirinko pilna salė žiūrovų 
pasiklausyti metinio choro “Viltis” kon
certo. Žiūrovų tarpe malonu buvo matyti 
tokį gausų būrį latvių, mclboumiškių ir net 
australų, Melboumo choristus, jų vadovus 
ir mūsų gerbiamą kunigą Algirdą Šimkų. 
Taip pat koncerte dalyvavo Geelong’o savi
valdybės atstovas David Saunderson, 
etninių grupių pirm. Jordan Mavros ir 
savivaldybės buvusi darbuotoja, ilgametė 
lietuvių bičiulė Margaret Lewis. Visa kon
certinė programa ir scenarijus buvo pa
ruošti mūsų darbščiosios ir nenuilstan
čios choro vadovės ir dirigentės Aldonos 
Scano.

Pirmoje koncerto dalyje daugiau do
minavo lyrinės dainos. Buvo padainuotos 
kelios liaudies dainos, kaip “Leiskit j Tė
vynę”, “Šėriau žirgelį”, šiuolaikinių kom
pozitorių: M.Žalneravičiaus “Mano ste
buklas” (dainavo tik moterys), A.Raudoni

Choristai sveikina buvusį Geelongo choro dirigentą Joną Jušką.

kio “Laukimas”, (solo atliko S.Lipšicnė) ir 
“Vien tik tango”. Šią dainą žiūrovai sutiko 
itin šiltai. Labai gražiai nuskambėjo ir ke
lios linksmos dainos, kaip LPranulio “Ge
gužinė”, “Subatėlė” ir A.Scano harmoni
zuota “Gimiau aš Lietuvoj” (duetu dainavo 
K.Starinskas ir A.Gružauskas). Jautėsi, kad 
choristams šios dainos plaukė iš širdies. Jie 
šias dainas dainavo labai nuotaikingai, 
pasitikinčiai ir linksmai. Choristų balsai 
buvo gerai suderinti ir skambėjo puikiai.

Į šį koncertą garbės svečiu buvo pa
kviestas buvęs Geelong’o choro dirigen
tas Jonas Juška. Pranešėja N.Bratan pa
kvietė gerbiamą svečią į sceną ir trumpai 
papasakojo jo biografiją. Pažymėjo, kad 
diriguojant J. Juškai, Geelong’o choras su 
dideliu pasisekimu pasirodė 1968 m. Dai
nų Šventėje Adelaidėje. Tuo metu savait
raštyje “Mūsų Pastogė” J.Juška buvo pa
girtas šiais žodžiais: . .ir lietuviška daina 
pakilo į aukštybes, kai 250 dainininkų ben
drą chorą paėmė į savo rankas J Juška iš 

Geelong. ” Viso cho
ro vardu pranešėja 
nuoširdžiai padė
kojo gerbiamam 
svečiui už triūsą ir 
darbą, dirbant su 
choru. Gerb. J.Juš- 
ka buvo pasvei
kintas ir su ką tik 
atšvęstu 85 metų 
jubiliejumi. Jam 
buvo uždėtas laurų 
vainikas ir įteikta 
dovanėlė. Visas 
choras ir publika 
jubiliatui sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Po 
to, dar buvo pa
dainuotos dvi dai
nos, kurias choristai 
dainavo prie diri
gento J. Juškos. Ger-

biamas mūsų sve
čias buvo giliai su
jaudintas choristų 
dėmesio.

Antrą koncerto 
dalį pradėjo geelon- 
giškių pamėgta 
seksteto grupė 
“Aidai”. Gražiai, 
melodingai nuskam
bėjo dainos “Kas iš 
to”, “Kalnuos dai
nuoja”, “Prakal
bink man širdį” ir 
“Tango irtu”. Grupė 
buvo įvertinta gau
siais žiūrovų ploji
mais. Reikia pažy
mėti, kad prie gru
pės “Aidai” pasise
kimo daug darbo 
įdėjo ir buvęs Gee
long’o choro diri
gentas Romas Zen
kevičius. Vėliau mūsų numylėtiniai mu
zikantai - pianistas Aldo Kovacs ir akor
deonistas Boris Obranovich atliko J.Gade 
“Fisarmonica impazzita” ir Corino - 
Nabbini “Jealousy”. Buvo malonu klausy
ti ir matyti, kaip jų pirštai virtuoziškai 
“bėginėjo” klavišais.

Koncerto pabaigoje choras “Viltis” 
sudainavo keletą dainų su vaikais -David, 
Laura, Hannah, Katelyn ir Claire Cooling, 
kurie yra a.a. Mečio Davalgos proanūkai. 
Ypač įdomiai skambėjo prancūzų liaudies 
daina “Frėre Jacques”, nes buvo išpildyta 
keliomis kalbomis, tarp jų ir lietuviškai.

Choras skambiai ir pakiliai koncertą 
užbaigė liaudies dainų pyne. Padėkos žodį 
choristams ir dirigentei tarė Geelong’o 
Apylinkės Valdybos sekretorius dr.Ted 
Reilly. Choristus sveikino Melbourno 
“Dainos Sambūris” administratorė Dana 
Lynikienė, vyrų choro “Danos vyrai” va
dovė ir dirigentė Dana Levickienė ir 
Geelong’o tautinių šokių vadovė Loreta 
Tigani. Vėliau visi žiūrovai buvo pakviesti

Su choristais keletą dainų sudainavo ir a.a. Mečio Davalgos 
anūkė ir proanūkai.

prie gražaus ir gausaus suneštinio stalo.
Labai malonu pažymėti, kad geelon- 

giškiai turi labai gražų ir darnų choristų 
būrį. Jie dabar yra pagrindiniai Geelong’o 
lietuvių bendruomenės aktyvistai ir pa
galbininkai. Jie spėja visur: ir prie darbų, 
ir prie dainos.

Labai dėkojame melboumiškiams už jų 
gausų apsilankymą ir už skanias, atvežtas 
vaišes. Visi praleidome gražią ir įdomią 
sekmadienio popietę.

Žmonės skirstėsi šypsodamiesi, išsi
nešdami gerą nuotaiką. Linkiu visiems 
choristams ir vadovei energijos bei svei
katos ir toliau mus visus džiuginti gražia 
lietuviška daina. r-i

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ 

PASTOGĖS” 
PRENUMERATA?
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Lietuva iš arti
Nuotaikos įstojus į ES

Lietuviai nesijaučia nelaimingi tapę 
europiečiais, tačiau vis dėlto tik dalis jų 
džiaugiasi teigiamais poslinkiais įstojus j 
Europos Sąjungą

Beveik pusė lietuvių pasiryžę išvažiuo
ti į Europos Sąjungą uždarbiauti. Trečdalis 
Lietuvos gyventojų pasisako prieš euro 
įvedimą, o dauguma tų, kurie būtų už lito 
pakeitimą bendra ES valiuta, mano, kad 
nevertėtų skubėti daryti tokią reformą. Prieš 
keturis mėnesius į ES įstojusios ir linksmai 
šį įvykį šventusios Lietuvos gyventojai vis 
dėlto nėra tikri, ar narystė duoda privalu
mų - dauguma jų baiminasi kainų kilimo, 
gabiausių žmonių išvažiavimo iš tėvynės, 
imigrantų ir pabėgėlių plūstelėjimo į Lie
tuvą. Visą lai parodė sociologinis tyrimas, 
atliktas Briuselio užsakymu.

Rugpjūčio mėnesį apklausus daugiau 
kaip tūkstantį Lietuvos gyventojų paaiškė
jo, jog daugėja ne tik teigiamai, bet ir nei
giamai ES atžvilgiu nusiteikusių žmonių.

Nors daugiau kaip du trečdaliai apklaus
tųjų pasisako už Lietuvos narystę ES, šiemet, 
kai šis tikslas jau pasiektas, beveik 10% 
gyventojų nusiteikę prieš tokią narystę. Dar 
maždaug tiek pat yra neapsisprendę, ar 
palaikyti buvimą ES.

Priešiškumą narystei du trečdaliai ap
klaustųjų paaiškino tuoj po įstojimo šok
telėjusiomis kainomis, dalis - dėl tuojau 
pat nepadidėjusių pensijų ir nedaug išau
gusių atlyginimų. Beveik dešimtadalis ne
patenkintųjų tvirtino nepastebėję absoliu
čiai jokių teigiamų poslinkių.

Tuo tarpu iš tų, kurie pasisako už na
rystę ES, dauguma tvirtina jau malantys ar
ba tikisi netrukus išvysti teigiamų poslin
kių, džiaugiasi lengvesne migracijos sis
tema, vizų nebuvimu, galimybe laisvai pa
sirinkti darbo vietą visoje ES, teigia esantys 
saugesni.

Vis dėlto, nemažai apklaustųjų yra 
įsitikinę, kad narystė ES jau atnešė arba 
netrukus atneš kainų kilimą. Taip pasakė 
netgi 60% gyventojų. Pernai tokių buvo 
54%. Daugiau kaip pusė tvirtina, kad 
gabiausi žmonės jau dabar išvažiuoja arba 
netrukus išvažiuos iš Lietuvos. Tokių įsiti
kinusiųjų per metus pagausėjo netgi 
penktadaliu.

Tyrimas parodė, kad apskritai šiemet 
per apklausą narystės ES trūkumų įvardijo 
daugiau žmonių nei pernai. Didesnė dalis 
apklaustųjų mano, kad užsienio šalys nau

Vaikų mados studija - kolekcija “Pradžia”

Jonavos klubo “MIKS” vaikų mados studya pernai pripažinta geriausia Lietuvoje 
vaikų modelių agentūra. Klubui “MIKS” vadovauja Česlovas Časas. Vaikai dažnai 
pasirodo įvairiuose renginiuose. Nuotraukoje - klubo “MIKS” vaikai Rumšiškėse 
demonstruoja drabužių kolekciją “Pradžia”.

dosis pigia darbo jėga ES nare tapusioje 
Lietuvoje, šalį užplūs imigrantai ir pabė
gėliai iš trečiųjų pasaulio šalių. Yra ir įsiti
kinusiųjų, kad ES diktuos savo sąlygas, 
užsieniečiai išpirks Lietuvos žemę, pablo
gės situacija žemės ūkyje ir apskritai eko
nomikoje.

Optimistai teigia, kad narystė ES suma
žins nedarbą Lietuvoje, pagerins šalies 
ekonominę padėlį, atvers galimybes dirbti 
ir studijuoti užsienyje, pagerins situaciją 
žemės ūkyje.

Nemaža dalis tų, kurie nemato pokyčių 
šiandien, vis dėlto tikisi, kad po 6-10 metų 
“Lietuvoje viskas bus gerai”, panašiai taip, 
kaip dabar yra vadinamosiose ES 
senbuvėse. Jauni ir išsilavinę žmonės yra 
kur kas didesni optimistai nei senesnio 
amžiaus ir tik baigę vidurinę mokyklą.

Apklausa parodė vieną itin neigiamą 
tendenciją. Daugiau kaip 45% apklaustųjų 
atsakė teigiamai į klausimą, ar važiuotų 
legaliai dirbti j vieną iš ES šalių. Be to, 
daugiau kaip 31 % jau planuoja išvykti už
darbiauti. Tiesa, dauguma tvirtina užsidirb
siantys ir po kelcrių metų sugrįšiantys.

Lietuviai mano sugebėsiantys išlaikyti 
savo identitetą ES. Trečdalis pasakė, kad 
sulig naryste ES “mes tapsime mažiau 
lietuviais”. Tačiau 52% priskyrė save prie 
tų, kurie tvirtina “mes išliksime tokie pat”.

“Šie apklaustieji taip galvoja, nes žino, 
kad lietuviai yra stiprūs, užsigrūdinę, už
sispyrę ir patriotai, moka saugoti savo 
kultūrą, tradicijas, lietuvybę”, - tvirtino 
sociologas M.Degutis.

Lietuvos gyventojai nėra dideli lito 
pakeitimo euru entuziastai. Nors jau 
kelerius metus litas stabiliai pririštas prie 
bendros ES valiutos, tebėra daugiau kaip 
36% gyventojų, kurie pasisakytų griežtai 
prieš euro įvedimą Lietuvoje. (Manoma, 
kad jau 2006 metų pabaigoje Lietuvai gali 
būti leista pakeisti litus į eurus.)

Beveik 48% apklaustųjų nebūtų prieš 
euro įvedimą Lietuvoje. Tačiau didesnė 
dauguma jų yra už tai, Lietuvai nereikėtų 
skubėti įsivesti euro.

Jie nurodė, kad geriausia būtų eurų 
įsivesti ne anksčiau kaip po 7-10 metų, 
tačiau visuomet būtina įvertinti Lietuvos 
ekonominę situaciją, pažiūrėti, ar tokia 
reforma nepakeltų kainų ir nenusmuk- 
dytų pragyvenimo lygio.

Stasys Gudavičius, “K.d.”

Kaip malonu...
Isolda Požclaitė - Davis AM

Lietuva pasau
lyje! 2004 metais 
Lietuva turėjo 50 
diplomatinių atsto
vybių užsienyje, iš 
jų 34 ambasadas, 9 
konsulatus, 7 atsto
vybes prie tarptau
tinių organizacijų. 
Jose dirbo 512 
žmonių, iš jų 215 
diplomatai.

Trumpos naujienos
“National Geographic” žurnale, bir

želio mėnesio numeryje, puikavosi Pau
liaus Normanto nuotraukos iš Vietnamo.

Karaliaučiuje buvo atidaryta persona
linė lietuvių architekto ir dizainerio Liu
do Kubiliaus architektūrinių darbų paro
da. Visi darbai buvo atlikti Karaliaučiaus 
srityje.

Kaune Laisvės alėjoje buvo atidengta 
Vilniaus dailės akademijos studento 
Donato Dovidavičiaus skulptūra. Neužilgo 
Laisvės alėja ir jos prieigos bus papuoštos 
dar penkių studentų diplominiais darbais.

“Hansabank’as” globoja menininkus 
Lietuvoje. Šiais metais surengė Artūro 
Railos personalinę parodą Baltijos šalyse, 
paskyrė 10,000 litų premiją geriausiai 
skulptūrai konkurse “Gyvenk visą gyve
nimą”.

14-metis mušamųjų virtuozas Rostis- 
lavas Šarajevskis grojo su Kauno kameri
niu orkestru po savo koncertinės kelionės į 
Italiją, Švediją, Prancūziją ir JAV. Ar mu
zikanto talentas paveldimas? Rostislavo 
atveju tikrai: jo senelis - Lietuvos dirigen
tas Romas Balčiūnas, o “tėvas žymus diri
gentas bei ne vieno mušamųjų konkurso 
nugalėtojas Liutauras Balčiūnas. ”

“Lietuvoje bus pastatyta senovinė de
ginimo krosnis (Anagama), kurios statybai 
vadovaus meistras is Japonijos Rikio Hakuso 
Hashimoto. Anagamayra viena iš seniausių 
keramikos krosnių Japonijoje, pradėta 
eksploatuoti daugiau nei prieš 1000 metų. 
Ji gali tapti Rytų Europos bei Baltijos šalių 
menininkų traukos centru ”

Dailė
Jau suėjo penkiolika metų nuo plačiai 

išsišakojusių talentų menininko, meno pe
dagogo Antano Gudaičio mirties (1904- 
1989), kurio modernistiniai meno kūriniai 
įtakojo bendraamžius dailininkus. Pagerb
dami jo atminimą ir svarų įnašą į Lietuvos 
dailę, cituojame kritikės Rūtos Tauki- 
naitytės straipsnio ištraukas “Paryžius- 
Beržoras...”

“Apžvalginė Antano Gudaičio kūrybos 
paroda skirta kimiosioms dailininko gimi
mo metinėms. Paroda suskirstyta į devynias 
temines grupes. Parodoje eksponuojama ne 
tik tapyba, bet ir piešiniai, eskizai, etiudai, 
taip pat interjerų, plakatų, teatro kostiumų, 
bei scenovaizdžių projektai, biografinius fak
tus atskleidžiantys dokumentai, daugybė fo
tografijų, videofilmai. A.Gudaičio pasaulė
vaizdžio centre - žmogus, jo socialinė, psicho
loginė ir dvasinė tikrovė. Menininės stilisti
kos požiūriu jo kūryba artimiausia ekspre
sionizmui, tačiau darbuose galima rasti ir 
Cėzanne įtakos, neoklassicizmo, realizmo, art 
deco bei abstrakčių dailės bruožų. ”

Muzika
Dažnai pagalvodavau, kodėl manęs 

netraukia modernioji muzika? Dažnokai 
ilgėdavausi išgirsti ištisų melodijos frazių 
ar bent melodingų sąskambių, kurie 
prisiliečia prie žmogaus sielos. “Muzikos 
Baruose” internete suradau kompozi
toriaus Giedriaus Kuprevičiaus straipsnį, 

“Melodija mirė...Tegyvuoja Melodija?” 
šmaikšti parafrazė prancūzų posakio “ Le 
Roi ėst mort! Vive le Roi!” Įdomus straips
nis. Gal to melodingumo ilgisi ir kiti mu
zikos mėgėjai, o man tiesiog akys atsivėrė 
ir supratau, kas atsitiko su melodija:

“Melodijos sąvokai pasitraukus iš mu
zikos kritikų akiračio, o įjos vietą stojus in
tonacijai, paradigmai, naracijai, intensy
vumui, serijai, simetrijai, asimetrijai, komu
nikacijai, architektonikai, frazeologijai, re
dukcijai, signifikacijai ir aibių aibei kitų 
nepašvęstajam sunkiai suvokiamų terminų 
ir reikšmių, jau bemaž 100 metų gyvename 
be Melodijos. Paskutinį kartą ji lankėsi ro
mantikų namuose, ten susirgo sentimenta
lizmu ir tyliai pasitraukė, užleisdama vietą 
Jos Didenybei Serijai. Dabar kalbėti apie me
lodiją nepadoru. Kodėl šiuolaikinis kompozi
torius, vos įbridęs į melodijos lankas, turi at
siprašyti, kad tai tik ironija, parodija, apli
kacija, nostalgija, semantinė substancija ir 
pan. Pamenu, prieš 20 metų viena kolegė man 
aiškino: jei kūrinyje suskambusį motyvą 
galimą padainuoti, tokia muzika nėra mo
derni ir dvelkia anachronizmu. Si nuostata 
vertinant ir analizuojant šiuolaikinę muziką, 
atmetus vieną kitą išimtį, išliko iki mūsų 
dienų. Melodija remiasi pamatiniais mūsų 
gyvenimo dalykais ir visų pirmiausia - su
prantamumu, aiškumu, prieinamumu. Me
lodijoje visuomet aiški ją pareiškiančiojo idė
ja, o garsų seka sudėliota tokia tvarka, kuri 
sukelia labai konkrečias emocijas - liūdesį 
ar džiaugsmą, kančią ar pergalę. ”

Na, dabar aišku!

Dėmesio džiazo, blues ir folkloro 
mėgėjai, ypač melbourniškiai!

“ Pasaulio muzikos dramblys (Jumbo) 
festivalis drebins Kalnų parką Vilniuje rug
sėjo mėn. pradžioje. Festivalio organizato
riai saksofonistas Petras Vyšniauskas ir 
melbourniškis Algis Karazija pareiškė, kad 
festivalio tikslas supažindinti Lietuvos pub
liką ir svečius su muzika, kuri aprėpia džiazą, 
bliuzą (blues) ir folklorą. Festivalyje dalyvauja 
net dvi grupės iš Australijos. ”

O Vilniuje, Nacionaliniame Dramos 
Teatre įvyko “Two Lives in Rux? And Vice 
Versa” pasaulinė premjera, rugsėjo 6 d. 
Melboumiškiams gerai pažįstamas daili
ninkas Danius Kesminas ir jo grupė “Slave 
pianos” ( D. Kesminas, M. Stevenson bei 
kompozitoriai N. Kelly ir R.Drape) sukūrė 
šį “Antifoninį akustinį teatrą dviem solis
tams ir chorams, folkloriniam ansambliui”, 
įvairiems muzikos instrumentams ir ki
tiems garsų efektams.

“Slave pianos” libretas remiasi George 
(Jurgio) Mačiūno* ir Vytauto Landsbergio 
(Sąjūdžio pirmininko) korespondencija; 
George Mačiūno manifestais; Vytauto 
Landsbergio politiniais straipsniais ir poezi
ja, bei daugelio kitų asmenų dienoraščių 
ištraukomis ir liudijimais.” Taip pat ir 38 
dingusiom Claudio Monteverdi operomis.

Įdomu, kad numatytoje programoje 
turėjo dalyvauti Vytautas Landsbergis 
(pianinas), “Jauna Muzika”, folklorinis 
ansamblis “Blezdinga” su Veronika Povi
lionienė ir be kitų instrumentalistų ir dai
nininkų taip pat svečiai iš Australijos ir 
JAV: Stepas Levickis, baritonas, Craig 
Fermanis, gitara - abu iš Melbourno bei 
Bamey McAll, pianinas iš New York’o. 
Atrodo, kad į Lietuvą išskrido taip pat ir 
M. Zdanius su muzikantų grupe.

Daugiau žinučių rasite internete 
Lithuania on line. Paspauskite Naujienos, 
Bernardinai, Kultūra, ir tada World Music 
Festivals Jumbo.

*”Fluxus” meno srovės įkūrėjas ir 
pirmininkas bei Vytauto Landsbergio 
klasės draugas. □
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Nemoteriška Audros profesija
Rita Baltušytė (“L.r.”)

... Tas solidus vyriškis negalėjo patikėti 
savo sėkme, kai jaunatviška patraukli 
moteris kalbanti su ryškiu (rusišku?) ak
centu, su kuria susipažino prašmatniame 
bare, ne tik nevengė su juo visą vakarą 
šnekėtis, bet dar ir pasisiūlė jį, laikinai 
netekusį vairuotojo teisių, parvežti namo. 
Prie namų jis kvietė ją užeiti į vidų, bandė 
pabučiuoti. Jis nepastebėjo, kad netoliese 
sustojo dar pora mašinų. Naujoji pažįstama, 
pareiškusi, kad per pirmą pasimatymą 
niekad nesibučiuoja, staiga prisiminė, kad 
turi labai skubėti. Vyriškis j savo mobilųjį 
įsirašęs jos telefono numerį patenkintas nu
žingsniavo į namus, aišku nė neįtardamas, 
kad jį parvežė privatus detektyvas. Opera
cijoje dalyvavo visa grupė detektyvų - res
pektabilusis ponas iš Balkanų buvo senokai 
sekamas didelės piniginės aferos herojus ir 
policijai niekaip nesisekė sužinoti, kur jis 
iš tikrųjų gyvena.

.. .Jau kitą vakarą elegantiška blizgančiu 
kostiumėliu ir aukštakulniais prašmatniais 
bateliais pasipuošusi dama, kuriai jis bandė 
prisiskambinti nesamu mobiliuoju nume
riu, buvo pavirtusi murzina susivėlusią bū
tybe, pasipuošusia ne pirmo švarumo džin
sais ir apsmukusiu nertiniu, įsitaisiusia 
gatvėje netoli grupės panašiai atrodančių vai
kinų ir merginų niekada nemiegančiame 
Sydnėjaus raudonų žibintų rajone Kings 
Cross’e. Į tokias vietas detektyvas paprastai 
keliauja narkomanų artimųjų užsakymu..

...Dar po kelių dienų vakariniame 
Sydnėjaus priemiestyje į libaniečių namų 
duris pasibeldė susirūpinusi, vėl gi su 
stipriu akcentu kalbanti moteriškė ir bai
siausiai atsiprašinėdama paprašė leidimo 
paskambinti telefonu savo auto mecha
nikui. Jos mašina sugedusi, o mobilųjį 
palikusi namie. Kol mechanikas atvažiuos, 
mandagūs šeimininkai pasiūlė palaukti 
viduje. Netikėta viešnia negalėjo atsigėrė
ti: oi, koks didelis namas, oi, koks puikus 
židinys, oi, kokie gražūs langai, oi, tik
riausiai iš kitos pusės labai gražus vaizdas, 
oi, tai žinoma, jinai mielai pasižiūrės, jeigu 
tik ne per daug trukdo, oi, vaizdas tikrai 
labai žavingas. Bet štai jau ir mechanikas 
prie durų skambina, labai-labai ačiū už 
pagalbą, viso gero.

Žmogus, kurio namais ji taip “žavėjosi” 
(ir turėjo užduotį į juos patekti), buvo įta
riamas vogtų daiktų laikymu - teisėsaugos 
pareigūnai turėjo informacijos, kad vogtą 
aparatūrą jis laiko iš kiemo pusės esan
čiame žaidimų kambaryje. Kol “sugedu
sios” mašinos savininkė aikčiojo iš pasi
gėrėjimo, jos rankinuke sukosi miniatiū
rinė vaizdo įrašo kamera. Beje, vogtų daiktų 
taip ir neužfiksavusi.

“Tai sekliams reikia ir artistinių gabu
mų?” - paklausiau Audros Puišienės, 
aukščiau aprašytų epizodų pagrindinės 
veikėjos, vienintelės lietuvės tarp 25,000 
Australijoje registruotų privačių detektyvų.

“Ir dar kiek, ” - atsakė Audra. “Nors... 
aktoriai stengiasi kaip galima labiau išsi
skirti iš kitų, o mūsų darbas reikalauja kaip 
galima labiau susilieti su aplinka. ”

Užsirūkiusi (mėtinę!) cigaretę ji pato
giau įsitaisė fotelyje - sėdėjome prie židi
nio apytuščiame prabangaus “Stamford” 
viešbučio restorane prestižiniame Double 
Bay priemiestyje.

Neseniai ji čia buvo “apsistojusi” -kam
baryje priešais numerį, kuriame kelias die
nas gyveno detektyvų grupės “taikinys” (taip 
vadinamas asmuo seklių akiratyje). Pamai
nomis su kolega ji ištisą naktį pro praviras 
duris stebėjo, kur ir kada jis eis, kas jį lankys.

Bet būna ir blogiau: prieš kelias dienas 
Audrai teko nuo 5 vai. popiet iki vidur
nakčio ištūnoti vėjuotame paplūdimyje už 
pusantro šimto kilometrų į pietus nuo 
Sydnėjaus, Nowroje, iš kur gerai buvo matyt 

“taikinio” namų durys, kiemas ir vartai. 
Kitą kartą panaši užduotis jos laukė už 145 
kilometrų į šiaurę nuo namų - Newcastle.

Per savaitę Audra savo tamsiai mėlyna 
Toyota Camry “padaro”, kaip ji sako, 
daugiau nei 500 kilometrų, galima sakyti, 
kad mašinoje (nebūtinai važiuojančioje) 
praleistos valandos sudaro jos darbo laiko 
didžiąją dalį.

Iš automobilio, kuriame tavęs nesima
to, patogu stebėti, pvz., atletiško sudėjimo 
pilietį, neseniai išsikovojusį įspūdingą 
kompensaciją už traumą, dėl kurios neteko 
darbingumo-nebegali pakelti daugiau nei 
2 kg, sunkiai vaikšto, beveik nejudina 
dešinės rankos... Žodžiu, vargšelis. Tik 
tiek, kad pora dienų prie jo namų praleidu
si, Audra nufilmavo jį lengvai užbėgantį 
laipteliais į namus su pirkinių maišais 
abiejose rankose, nešiojantį kieme lentas ir 
remontuojantį namo stogą (plaktuką jis 
laikė kaip tik dešinėje rankoje). ..

Dažnai tenka gerą pusdienį pasėdėti 
mašinoje belaukiant tyrimų objekto išeinant, 
sakykime, iš socialinio aprūpinimo ar ko
kios kitos įstaigos, nes reikia pažiūrėti, ar jis 
tikrai negali vairuoti automobilio, kaip 
sakoma jo pareiškime dėl kompensacijos.

Jei simuliantas nesukalbamas ir, netgi 
pamatęs prieš j į turimus įkalčius, nesutinka 
kompensacijos grąžinti, jis gali tapti tele
vizijos žvaigžde - Audra yra sudariusi sutar
tį su daugiausia Sydnėjuje žiūrimu Septin
tuoju TV kanalu, kuris naudoja jos vaizdo 
įrašus, kai jiems reikia filmuotos medžiagos 
sukčiavimų ar apsimetinėjimų tema.

Šalims geruoju nepasiekus susitarimo, 
tenka kreiptis į teismą. Detektyvas tuomet 
tampa liudininku. Tai, pasak Audros, viena 
nemaloniausių situacijų, seklys neretai 
susilaukia ir grasinimų.

Aktorinių gabumų mano pašnekovei 
aiškiai netrūksta, tačiau scena jos niekada 
netraukė: baigusi Kauno 18 vidurinę mo
kyklą, užaugusi visai neprestižinėje vadina
moje “Lampėdžių kryžkelėje”, įstojo į ke
turmetę dailės mokyklą; ilgai dirbo daili
ninke apipavidalintoja Kauno autoservise. 
Prasidėjus Atgimimui, dalyvavo Sąjūdžio 
veikloje. Prieš keturiolika metų į Australiją 
atvyko aplankyti giminių. “Smulkmenų ir 
visų peripetijų bei vargų, kuriuos reikėjo 
patirti čia pasilikus, pasakoti nenoriu, ” - 
sako Audra. “Svarbu, kad netrukus į Sydnėjų 
atvyko mano vaikai Rita, Darius ir Audrius. 
Iš pradžių buvo be galo sunku, gyvenome netgi 
moterų prieglaudoje, tačiau pasitikėjau savo 
jėgomis ir nepraradau vilties vaikams ir sau 
susikurti geresnį gyvenimų. ”

Jau po poros metų Audra užregistruo
ja pirmąjį savo verslą Art Productions. 
Įmonė, kurioje įdarbinta tik viena dar
bininkė - ji pati, gamina originalias at
virutes, pagal sutartį pristatomas parduo
tuvėms. Dar po trejų metų ji persikvalifi
kuoja -jos bendrovė Party Mix organizuoja 
vakarones. Ne vienas viengungis ir viengun
gė pakeitė savo stoną susipažinę Audros 
vedamuose upmarket šokių vakarėliuose.

Tebeturėdama tą verslą,1998 m. Audra 
įstoja į privačių detektyvų koledžą Rock
dale priemiestyje. Jį baigusi gauna diplomą 
ir privataus detektyvo teises, atidaro savo 
biurą ir pagal sutartis dirba su stambio
siomis detektyvų firmomis.

“Nepraleidau nė pusės dienos iš to kurso, ” 
- sako jinai. “Ir tikrai savimi didžiuojuosi: 
pradėjome mokytis 28 žmonės, o baigiamuo
sius egzaminus išlaikėme trise: vienas ru
sas, aš ir australas buvęs policininkas".

Vienos didžiausių Australijoje Lyons- 
wood Investigations privačių detektyvų 
firmos direktorius Warren Mallard Audrą 
apibūdina kaip patikimą, sąžiningą ir iš
radingą darbuotoją, pasižyminčią nuo
stabiu komunikabilumu, puikiu mokėji
mu perprasti žmones.

“Audrai ne kartą yra pasisekę įvykdyti

Stovi pasakų namelis
Vis rūpinamės ir rūpinamės savo Bendruomenės ateitim - kas 

H S3SŽZ5 g bus, kai “senųjų” nebebus. Atsakymas aiškus: bus nauji senieji, kurie 
< g dabar darjauni ar net vaikai. Bet ar rūpėsjiems Lietuva ir lietuviška
♦ n.HSW®VinS( t veikla? Ir vėl atsakymas aiškus: rūpės, jeigu iš pat mažens bus su tuo

* ®D<ilfW * suaugę-Ir dėl to, kaip dovanėlė iš dangaus, atskrido mums pasiūlymas 
per AL Dienas suruošti pramogą mažiems vaikams nuo 2 metų iki... kol dar mėgsta 
pasakas. Sydnėjuje gyvenanti, prieš 12 metų iš Lietuvos atvykusi vaikų darželio mokytoja 
Dana Gailiūnienė pasisiūlė atvežti “Pasakų namelį”. Ne tik namelį, bet ir senį besme
genį, stovintį prie jo. Kas iš mūsų mažųjų yra lipdęs, ar bent matęs, senį besmegenį? 
Dabar jiems bus proga susipažinti ne tik su seniu besmegeniu, bet ir su jo anūku, šaltano- 
siu Ledinuku, atvykusiu iš šalčio karalystės.

“Mergytė kaip gėlytė” su savo lėlėmis jiems paseks ir suvaidins pasaką apie katinėlį 
Rainakėlį ir gaidelį Giedorėlį, o paskui visi žiūrovai, kartu su mergyte kaip gėlyte ir 
šaltanosiu Ledinuku galės dainuoti, šokti ir žaisti aplink eglutę ir gal net išmokti kokį 
naują žaidimą ar dainelę.

Todėl kviečiame visus, kas turi mažų vaikų, atsivesti juos į Lietuvių Namus, kur 
gruodžio 28 dieną, antradienį, 12 vai. prasidės popietė vaikams “Stovi pasakų namelis”.

Kviečiame ir Mokytojų konferencijos dalyvius: konferencijos pabaigai “Pasakų 
Namelis” bus kaip užsigardžiavimas - gal ir vieną kitą gerą idėją pamatysite.

Įėjimas laisvas. (Jeigu norėsite įmesti pinigėlį Melboumo “Gintarėliams” - ačiū.)
ALD Informacija

Audra su Woollahra Rotary Klubo prezidentu. Nuotrauka Ritos Baltušytės.

užduotį, kuri kitiems pasirodė per sunki,” 
sako W.Mallard apie mūsų tautietę, su kuria 
neretai bendradarbiauja. “Jiyra pasiekusi 
tokį kompetencijos lygį, kad yra dažnai ski
riama užduotį vykdančios grupės vadove. ”

Kolegos iš pradžių kiek šnairuodavo į 
jiems vadovaujančią silpnosios lyties at
stovę, tačiau paaiškėjus, kad su ja sunku su
silyginti vairavimo meistriškumu ir nepap
rastai greita orientacija besikeičiančiose 
situacijose, dabar ją laiko “vienu iš vaikinų”.

Į klausimą, kodėl pasirinko tokią neį
prastą profesiją ir ar nevargina nepastovus 
gyvenimo būdas, Audra atsako, jog nuo 
ankstyvos jaunystės žavėjosi Agatha Chris
tie romanais, o kasdien kitokia dienotvarkė 
labai atitinka jos charakterį:

“Kol netapau detektyve, visuomet jaus
davau energijos perteklių. Dabar jėgų stygiumi 
irgi nesiskundžiu, nors dažnai keltis tenka ir 
antrą valandą nakties. Tokiu paros metu pus
ryčiams labiausiai tinka gerai užsaldinta 
juoda kava su citrina ir sauja vitaminų, ” - 
eilinį kartą nusikvatoja pašnekovė.

Labiausiai patenkinta savo darbu, kai 
greitai pavyksta išaiškinti nusikaltėlį. Liūd
na jai tik, kai reikia pranešti sutuoktiniam 
ar sužadėtiniams, kad taip, jų įtarimai dėl 
neištikimybės pasitvirtino. Tačiau, ačiū 
Dievui, pasak jos, tai pasitaiko tik kokius 
du kartus iš dešimties.

W.Mallard nurodo, kad nemažai jų fir
mos pagrindinių klientų yra atsiuntę laiš
kus su padėka už Audros užduoties metu 
pasiektus puikius rezultatus. Audros ka
binete namuose tarp diplomų įrėmintas ir 
pažymėjimas, kad 2002 m. ji tapo geriausia 
šios firmos detektyve. Uždarbis irgi neblo
gas: pradedama nuo 30 Australijos dolerių 

už valandą plius komandiruotpinigiai, at
lyginama už benziną, apmokami viešbučiai, 
tiesa, automobilį, kameras, magnetofonus 
ir kitą techniką privalai turėti savo.

Darbas darbu, bet vaikams užaugus ir 
sukūrus jau savo šeimas, turėtų likti laiko 
ir laisvalaikiui, kaip jis leidžiamas?

“Mano darbas toks, kad nežinau, kada die
na, kada naktis: šeštadieniai ir sekmadieniai 
- kaipo tokie, neegzistuoja, išeiginę pasiski- 
riu pati sau vieną kartą per mėnesį ir tą dieną 
skiriu mokesčiams susitvarkyti, ” - sako ji.

Tačiau štai jau dvejus metus kad ir kaip 
pavargusi bebūtų, kartą per savaitę vakare 
pasipuošusi išnyksta iš namų - stengiasi 
niekada nepraleisti Rotary klubo susirin
kimo. Labdaros veikla jai patinka, sako, dar 
Kaune pati turėdama tris mažus vaikus ji, 
kiek galėdama padėdavo ir kitiems. Sydnė
juje su rotarais ji dažo nepasiturinčių žmo
nių namus, bendrijų centrus, lanko senelių 
namus, renka lėšas ligoninėm, neįgaliesiems.

Rugpjūtyje Audra antrą kartą per 14 me
tų išvažiavo atostogų ir pirmą kartą per tą 
laiką nuvyko į gimtinę. Lietuvoje planavo 
susitikti su Rotary Lietuvos klubų nariais, 
dalyvauti klasės draugų susitikime, už
megzti ryšius su kolegomis Lietuvoje.

Apskritai ji vengianti bylų, kurios liečia 
lietuvius. Tačiau jau kurį laiką jai neduoda 
ramybės asmenys smarkiai nukentėję nuo 
apsimetėlių, kurie už didelius pinigus pri
žada nuolatinio apsigyvenimo vizas, darbą, 
butą, sveikatos draudimą Australijoje, o 
dažnai “išrūpina” tik mėnesį galiojančią 
svečio vizą. Jai pačiai ne kartą yra tekę va
žiuoti į Sydnėjaus oro uostą juos gelbėti iš 
padėties. □
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Sportas
VAlekna - ketvirtas

Dukart olimpinis disko metimo čem
pionas Virgilijus Alekna (žiūr. nuotr. deši
nėje) rugsėjo 18 d. Monake vykstančiose 
geriausių šio sezono pasaulio lengvaatlečių 
varžybose “IAAF World Athletics Final” 
užėmė ketvirtąją vietą. 32 metų vilnietis 
diską nusviedė 63 m 64 em. Nugalėtoju ta
po ispanas Mario Pcstano (64 m 11 cm). 
Antrąją vietą užėmė vengras Zoltan Kovag 
( 64 m 9 cm), trečias liko Atėnų olimpinių 
žaidynių bronzos medalio laimėtojas estas 
Aleksander Tammert (63 m 69 cm).

“IAAF World Athletics Final” varžy
bose dalyviai kovoja ne tik dėl medalių, bet 
ir dėl piniginių prizų. Už pirmąją vietą 
sportininkams atiteks po 30,000, už antrąją 
vietą - po 20,000, o už trečiąją- po 12,000 
JAV dolerių. V. Alekna, užėmęs ketvirtąją

VU rektoriui - LTOK apdovanojimas
(ELTA). Vilniaus universiteto rekto

rius, akademikas Benediktas Juodka ap
dovanotas aukščiausiu Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) apdovano
jimu -Garbės ženklu. Rektoriaus asmenyje 
įvertintas visas universitetas, šiais metais 
švenčiantis 425 metų įkūrimo sukaktį.

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas 
įteikė apdovanojimą rektoriui Vilniaus 
universitete surengtos mokslinės konfe
rencijos “Švietimas per sportą” metu, įver
tindamas jo nuopelnus sporto plėtojimui 
seniausioje Lietuvos aukštojoje mokykloje.

“Noriu tik pasidžiaugti Jūsų didžiuliu 
noru uždegti jaunimą sportui. Jums atėjus 
vadovauti Vilniaus universitetui, sportas 
aukštojoje mokykloje žengė milžinišką žingsnį

vietą, savo sąskaitą papildys 7,000 JAV 
dolerių. DELFI 

į priekį”, - sakė LTOK vadovas, pažymėjęs 
ir mokslinius B.Juodkos nuopelnus.

B.Juodka sakė, kad šie metai Vilniaus 
universitetui yra neeiliniai, nes būtent prieš 
425 metus buvo įkurta Lietuvos mokslo 
kalvė, per šimtmečius išlaikiusi savo aukš
tą vardą.

A.Povil iūnas atkreipė dėmesį, jog Vil
niaus universitetas šalyje atlieka mokslo 
olimpo vaidmenį, kur jaunimą ugdo di
džiausias profesorių būrys. “Tačiau daug 
gyvenime duoda ir sportas - be jo nebūtume 
ir sveikesni, ir nepatirtume tokio džiaugsmo, 
kurį suteikia mūsų sportininkų pergalės”, - 
sakė LTOK vadovas.

Šis Garbės ženklas yra 34-asis toks 
apdovanojimas nuo jo įsteigimo 1994 m.

Pasaulio taurės finale - lietuvių 
penkiakovininkų triumfas

E.Krungolcui ir A.Zadneprovskiui Vo
kietijoje neprilygo nė vienas varžovas

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės meis
trai Edvinas Krungolcas ir Andrejus Zad- 
neprovskis dar kartą įrodė savo meistrišku
mą pasaulio taurės varžybų finale Darm- 
stadte (Vokietija). Abu Lietuvos sportinin
kai finišavo vienas paskui kitą - pirmasis 
finišo liniją kirto ir pasaulio taurę iškovojo 
E.Krungolcas, antras liko Atėnų olimpinių 
žaidynių vicečempionas ir šių metų pasau
lio čempionas A.Zadncprovskis.

Prieš dvejus metus abu penkiakovinin- 
kai taip pat finišavo Europos čempionate, tik 
tąkart pirmas buvo AZadncprovskis.

Pasaulio taurės finale E.Krungolcas 
surinko 5608 taškus, A.Zadncprovskis - 
5556, trečias liko čekas Libor Kapalin - 5520.

31 metų E.Krungolcas pirmavo nuo pir
mosios iki paskutinės rungties. Tarsi norė
damas atsirevanšuoti už nesėkmę Atėnuose, 
kai visas jo viltis sužlugdė nesėkmė šaudymo 
rungtyje, Edvinas šaudė užtikrintai ir, surin
kęs 188 taškus (1192 varžybų taškai), tapo 
varžybų lyderiu. Jam geriausiai iš visų 28 
varžovų sekėsi ir fechtuotis - iškovojęs 20 
pergalių (1000 tšk.) jis dar labiau sustiprino 

Lietuviu kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

lyderio pozicijas. Stabilumą E.Krungolcaas 
demonstravo ir plaukdamas (1284 tšk.) beėi 
jodamas (1168 tšk.), tad paskutinė bėgimuo 
rungtis jam tebuvo formalumas (964 tšk.).

“Iš tiesų buvau gerokai piktas ir į Vokietijąą 
vykau turėdamas vieną tikslą - laimėti, sakėcė 
pasaulio taurės laimėtojas E.Krungolcas. “ŠiŠi 
pergalė man paglostė savimeilę ir nors trupan
tį nuplovė kartėlį, kurį pajutau Atėnų olim-n- 
piadoje”.

Šaudykloje puikiai startavo ir A.Zadnepo- 
rovskis, surinkęs 184 taškus (1144 tšk.). Jis's 
truputį kluptelėjo fcchtuodamasis (820 tšk.),), 
tačiau surinktas taškų kraitis plaukiant iir 
jojant jam leido visai ramiai jaustis priešš 
bėgimo rungtį. Tuomet buvo aišku, kadd 
komandos draugo E.Krungolco jam pavytiti 
nepasiseks, o labai nedidelis atsilikimas nuoo 
antrojo išbėgusio L.Kapalin’io nesutrukdyys 
jo aplenkti ir iškovoti sidabro medalio.

A.Zadncprovskis, šį sezoną laimėjęss 
daugiausia įspūdingų pergalių, tapo pasau
lio reitingo lyderiu. Surinkęs 170 taškų, vil
nietis 2 taškais aplenkė j antrąją vietą smuk
telėjusį vengrą Gabor Balog’ą. Į trečiąją vietąą 
su 166 taškais pakilo E.Krungolcas.

Dovilė Kamarauskienė (“K.d.”)

jBterux Jonaitiene

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

- Jis labai karščiavo visų naktį.
- Matavot ? Kiek?
- 40 C.
- Negaliu suprasti, kodėl visi čia atvežti 

vaikai naktį turi 40, o kai mes pamatuojam, 
pasirodo kad tik 37...

- Daktare, aš nenoriu, kad mano vaikas 
sirgtų, ir tikrai nelaukčiau tris valandas prie 
jūsų durų, jei viskas būtų gerai.

- Tai pasakokit, kas jam yra, tik greitai, 
trumpai.

Aldona išdėstė trumpai, bet neįstengė 
paslėpti pykčio. Atrodo, kad tai padėjo, nes, 
pašnekesiui baigiantis, gydytojas tapo man
dagesnis ir net pradėjo ją vadinti “gnadige 
Frau". Tačiau j Saulutj nė nepažiūrėjo.

- Jei jums atrodo, kad vaikas serga, lai 
geriausiaijį guldyti į ligoninę. Bloke netu
rėsit jo kaip prižiūrėti. Parašysiu siuntimą 
į ligoninę.

Dabar ligoninėje ją pasitiko meili jauna 
slaugė ir, perskaičiusi raštelį, stengėsi 
raminti:

- Nesijaudinkit. Tikriausiai jis čia pabus 
tik vieną parą. Gydytojas apžiūrės ir nutars, 
kokių vaistų jam reikia. Mes jį prižiūrėsim, 
nesirūpinkit. Eime, parodysiu Jums kam
barį, kuriame jį paguldysim.

Kai po kelių valandų nuėjo pažiūrėti, 
vaikelis ramiai miegojo. Karštis buvo 
dingęs. Kai ryte vėl nuėjo teirautis, sesuo 
paaiškino, kad vaikutis visiškai sveikas. 
Laiminga Aldona Saulutį parsivežė “na
mo” - į blokų.

Vėliau tų pačių dienų paaiškėjo, kad toli 
gražu jis nebuvo “visiškai sveikas”, nes 
truputį viduriavo, pienuką gėrė labai ne
noriai ir daug mažiau negu paprastai. Pra
ėjo dar viena diena. Temperatūra nekilo, 
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vaikutis buvo ramus. J is ne tik neverkė, bet 
ir nesijuokė, neburbuliavo kaip anksčiau, 
nežaidė rankytėmis, tik ramiai sau gulėjo. 
Tą naktį kaimynės galėjo miegoti netruk
domos. Vaikelis protarpiais aLsibusdavo, bet 
neverkė. Trečios dienos rytų Saulutis atsi
budęs nejudino nei rankyčių, nei kojyčių, 
nenusišypsojo net Aldonai, tik mieguistom 
akelėm žvelgė kažkur į vieną tašką, atrodė, 
kad negirdi jokių kalbinimų. Visai negėrė 
iš buteliuko, o kai motina pabandė su 
šaukšteliu jam įpilti kelis lašus pieno, jis 
tuoj pat juos išvėmė. Aldoną apėmė siaubas.

- Reikės jį vežti atgal j ligoninę, - kalbėjo 
Vytautas, - turės ištirti, kas vaikui yra.

- Bet juk nuvežėm, ir niekas nieko 
nenustatė. Mažytis neverkia, tai niekas į jį 
nė nepažiūri.

Vytauto bloke gyveno trys jauni vengrai 
gydytojai. Jis nutarė pasiklausti jų patarimo. 
Bloko seniūnė sutiko leisti ateiti gydytojui.

Iš karto daktaras Horvatas pareiškė, kad 
laukti ir nieko nedaryti labai rizikinga. Jis 
pažadėjo pasitarti su abiem savo kolegomis. 
O dabar patarė ligoniukui nuolat duoti gerti.

- Nesirūpinkit dėl maisto, tik duokit jam 
virinto vandens. Vaikas praras svorio, bet 
tai nesvarbu, turi pakankamai atsargų. 
Svarbiausia, kad gertų. Pavakary vėl ateisiu 
pažiūrėti.

Aldona visą popietį stengėsi vaikeliui 
duoti po truputį vandens iš šaukštelio.

Pavakary daktaras Horvatas vėl atėjo ir 
pusę valandos prasėdėjo prie vežimėlio. 
Vaikelis lyg šiek tiek atsigavo, noriau gėrė. 
Pagaliau ir iš buteliuko išgėrė kelis gurkš
nelius.

Per naktį kūdikiui aiškiai pablogėjo, jis 
atrodė prarandąs sąmonę. Vandens įpilti 
darėsi vis sunkiau. Jis neverkė, nedejavo, 
.tik gulėjo užmerktom akelėm ir nejudėjo.

Iš ryto atėjęs daktaras Horvatas neslėpė 
susirūpinimo.

- Man rodos, kad jis perdaug praranda 
vandens, - nusprendė, - eisiu atsivesiu savo 
draugus, pažiūrėsim, ar ir jie bus tokios 
nuomonės.

Trys jauni gydytojai, apžiūrėję vaikelį ir 
patys pabandę jį girdyti, pagaliau pareiškė:

- Vaikučiui reikia skubios pagalbos. Ka
dangi jo neįmanoma paprastai pagirdyti, 
reikia suleisti jam vandens dirbtiniu būdu. 
Kitaip jis neišgyvens.

- Jūs tai padarysit? - su baime paklausė 
Aldona.

- Neturim priemonių. Ir iš viso šitose 
dulkėse tai neįmanoma. Neapseisit be li
goninės. Bet turite skubėti.

Aldona apsipylė ašaromis. Vengras 
pasiskubino pridurti:

- Jūsų vyras pasakojo apie tai, kaip jus 
priėmė stovyklos ligoninėje. Man rodos, 
kad čia mes galėtume padėti. Visi trys nu
eisime pas ligoninės vedėją, pasakysim sa
vo, kaip gydytojų, nuomonę ir paprašysim, 
kad vaikutį tuoj pat paguldytų. Vis dėlto 
esame gydytojai, turėtų paisyti mūsų nuo
monės.

Vengrai susirado ligoninės vedėją jo 
bute. Sis juos priėmė, išklausė, patikėjo ir 
liepė vaikutį tuoj pat nešti j ligoninę. Kai 
Aldona, Vytautas ir daktaras Horvatas su 
Saulučiu atsirado prie ligoninės durų, juos 
vėl sustabdė budintis policininkas. Kai 
pagaliau jis jais patikė jo ir įleido, tuoj juos 
sulaikė budinti sesuo. Reikėjo viską jai 
papasakoti ir išaiškinti. Matyt, padarė 
įspūdį daktaro Horvato kalboje pavartoti 
medicinos terminai. Pagaliau sesuo, pati
kėjo reikalo svarba, bet apgailestaudama 
paaiškino, kad, deja, šiuo metu ligoninėj 
nėra gydytojo, o be gydytojo ji negalinti pri
imti pacientų.

- Bet aš ką tik kalbėjau su ligoninės 
vedėju. Jis liepė tuoj pat vaikutį atvežti. ..

- Mums nieko nepranešta.
- Gal vedėjas informavo budintį gy

dytoją?
- Galbūt. Šiuo metu jis yra išėjęs, man 

rodos, į anglų kalbos pamokų. Norite jo 
palaukti? Nors teisingiausia būtų grįžti į 
bloką ir ateiti rytoj dešimtą valandą ryto, 
tada čia bus pats vedėjas. Su juo gi kalbėjote.

- Sesele, juk išaiškinome, kad ligoniui 
pagalbos reikia tuoj pat.

- Jeigu taip norite, galite palaukti kol 
grįš budintis gydytojas. Vedėjo šiandien 
nebus.

Aišku, tėvai sutiko laukti ir apsidairė, 
kur galėtų atsisėsti. Sesuo pasiskubino 
paaiškinti, kad suoleliai yra lauke.

Draugiškąjį vengrą Vytautas įkalbėjoo 
grįžti į savo bloką. Tuo tarpu oras laukee 
pasikeitė - atvėso, papūtė vėjas. Saulutišs 
nubudo, pajudino galvelę, atrodė, kadi 
dairosi aplinkui. Kai Aldona prie jo> 
pasilenkė, jis nenusišypsojo, bet ją pažino. 
Nepakėlė rankyčių, kaip anksčiau, bet 
kumštelius pajudino. Ji palaikė jam bute
liuką ir vaikas nesipriešindamas išgėrė keliss 
gurkšnelius. Švystelėjo vilties kibirkštėlė..

Budintis gydytojas grįžo po dviejų va-i- 
landų po pažastimi pasikišęs teniso raketę.:. 
Gražiai įdegęs vyras, vilkintis sportiškaiss 
be rankovių marškiniais, atrodė patenkim- 
tas savimi ir gyvenimu.

- Ar tikrai jūsų vaikui taip blogai, kadd 
negalėjote palaukti iki rytdienos, kada buss 
vedėjas?

- Vedėjas jau žino apie jį. Trijų kitų gy- - 
dytojų nuomone vaikučiui reikia skubioss 
pagalbos.

- Matot, mes vis viena nieko negalime: 
daryti be vedėjo sprendimo.

- Bet sesuo sakė, kad šiandien jo nebus? I
- Taip, šiandien jis nedirba. Aš vaiką į

priimsiu. Ateikit rytoj apie vidurdienį, kai i 
vedėjas bus jį patikrinęs ir nusprendęs, ką į 
daryti. Tęsinys kitame MP Nr..
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Australijos Liet. Bendruomenė Sydnėjuje
(Australian Lithuanian Community - Sydney, Inc)

Remiantis Australijos Lietuvių Bendruomenės Statuto ir NSW Inkorporacijos 
Nuostatais, Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šaukia

Metinį (AGM) Susirinkimą
sekmadienį, spalio 10 d., 2 vai. p.p. Liet Klube Bankstowne (viršutinėje salėje) 

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas, mirusių Bendruomenės narių pagerbimas;
2. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo pristatymas;
3. Pirmininko pranešimas;
4. Iždininko raportas;
5. Papildomų narių į Apylinkės Valdybą rinkimas;
6. Sydnėjaus atstovų į Krašto Tarybos suvažiavimą Melbourne (šių metų 
gruodžio 28-31 dienomis) rinkimas;
7. SLIC atstovų pranešimas.

Norinčius kandidatuoti j ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybą, prašome užpildyti 
pareiškimus. Pareiškimų formas jau dabar galite gauti Klube, pas Apylinkės 
Valdybos pirmininką Vytautą Deikų.

Per susirinkimą bus renkamas 2004/2005 metų NARIO MOKESTIS.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti susirinkime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

In memoriam

A4>A Milda Vaškevičienė

Padėka
Skaudžią netekties valandą palydint į pakulinę kelionę a.a. Stasį 

Jankauską Jūsų nuoširdi užuojauta ir šilti žodžiai palengvino mūsų 
skausmą. Nuoširdžiai dėkojame kunigui Fr. John Alt, Danutei Ankienei už maldų 
skaitymus bažnyčioje, chorui “Daina”, Kęstučiui Protui ir Antanui Kramiliui už 
giesmes.

Nuoširdi padėka Lietuvių Klubui už suteiktas patalpas, stalų paruošimą ir 
aptarnavimą. Ačiū poniai Darijai už gražiai paruoštą šermenų stalą ir skanius 
patiekalus. Dėkojame ponioms D.Svaldenienci, Z. Andriukaitienei, A.Pauliuko- 
nienei, D. Ankienei, N.Chan, J.Kalgovienei ir visoms kitoms ponioms už paaukotus 
tortus, pyragus, spurgas saldžiam stalui.

Dėkojame Vytautui Deikui, Tamarai Vingilienei, Antanui Kramiliui ir Danutei 
Ankienei, pareiškusiems užuojautas jų atostovaujamų organizacijų vardu. Taip 
pat nuoširdi padėka Rožančiaus Būreliui.

Visiems draugams, artimiesiems, giminėms ir pažįstamiems iš Lietuvos, 
Švedijos ir Australijos, pareiškusiems užuojautas žodžiu, spaudoje, telefonu ir 
kortelėmis, nuoširdus ačiū. Jūsų nuoširdūs žodžiai parėmė mus liūdną valandą.

Kapočių šeima

Pagerbdami a.a. Stasio Jankausko atminimą aukojame 
“Mūsų Pastogei” $500.

Rugpjūčio 26 d. Strathfieldo slaugos 
namuose, užgeso Mildos gyvybė. Paskuti
niuosius šešis savo gyvenimo metus ji pra
leido slaugos namuose. Mildos jaunystės 
gyvenimo atspalviai išliko labai migloti. 
Žinoma, kad ji gimė 1912 m. balandžio 19 
dieną Julijono ir Johanos (Baravykaitės) 
Butaučių šeimoje. Mokėsi gimnazijoje, 
vėliau dirbo Joniškio banke. Taip pat 
žinoma, kad Milda buvo sukūrusi šeimą 
su atsargos karininku, tada buvusiu Jo
niškio geležinkelio stoties budėtoju, Juo
zu Boreika.

Artėjant antrajai raudonųjų okupacijos 
grėsmei, Boreikos su dideliu gailesčiu 
apleido Lietuvą ir pasitraukė į Vakarus. 
Atvykę į Australiją, Boreikos įsikūrė toli
mesniame Sydnėjaus priemiestyje Carra- 
mar. Čia gyvenančius Boreikas ištiko ne- 
leimė. Juozas susirgo nepagydoma liga ir 
1954 m. liepos 2 dieną mirė.

Likusi viena Milda pardavė didoką na
mą ir nusipirko mažesnį - arčiau darbo
vietės ir Sydnėjaus centro - Marrickville 
priemiestyje. Thda dar judri Milda talki
ninkavo Lietuvių Namuose Redferne, pri
klausė Sydnėjaus skautų židiniui, aktyviai 
dalyvavo Sydnėjaus lietuvių gyvenime. 
Židinio ruoštose ekskursijose keliau

jančius linksmino jaunystėje išmoktais 
eilėraščiais.

Antrosios vedybos su našliu Jonu Vaš
kevičiumi, kad ir permainingos, truko ne 
taip ilgai. Jonas mirė 1968 metais. Vėl liku
si viena Milda buvo lankoma draugių ir 
pažįstamų, lietuvių ir apylinkės australų. 
Apie 1997 metus pradėjo silpnėti Mildos 
sveikata, ypač silpo jos atmintis. Kai jau 
negalėjo pati tvarkyti savo gyvenimo, 1998 
m. jos globą perėmė NSW valdžios įstaiga 
(Public Guardian). Milda buvo apgyven
dinta slaugos namuose. Ilgai ji buvo lan
koma draugių ir pažįstamų. Kai laikui 
bėgant lankytojų ji jau nebeatpažindavo, 
nutrūko ir lankymas.

Iki paskutiniųjų jos gyvenimo dienų 
slaugos namuose ją lankė SLM Socialinės 
Globos Draugijos narė Nata Liutikaitė, 
kuri laidotuvėse perskaitė vieną Mildos 
deklamuotą eilėraštį.

Mirė Milda išgyvenusi 92 metus. Pagal 
jos pageidavimą, buvo palaidota Liverpool 
katalikų kapinėse, šalia jos pirmojo vyro 
Juozo Boreikos. Laidotuvių apeigas pra
vedė kun. M. McAuliffe. Palaidota rugsėjo 
8 dieną. Laidotuvėse dalyvavę Mildą paži
nę ir ją prisiminę tautiečiai, atsisveikinda
mi sugiedojo “Amžinąjį atilsį”. J.Z.

Mielam draugui

A^A Vytautui Budrikiu!
mirus, skausmo valandoje gilią užuojautą reiškiame žmonai Jeanny, dukrai 

Ida, sūnui Paul, seseriai Rūtai, broliui Zigmui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.
Guoda, Jurgis, Vida ir Robertas Bliokai,

Tamara ir Benius Vingiliai

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

81,000-E.Korsakaitė-Daugvila ($2,000) 
$50 - V. Aukštiejus ($660)

a.a. Augaičių šeimos atmini
mui:
$50-Z. Augaitis ($715)

a.a A. Raudžio atminimui:
$30 - Z. Prašmutaitė ($310)
$20 - B. Prašmutaitė ($605)
$20- A. ir J. Šimkai ($835)

a.a. V. Skeivio atminimui:
$10 - B. Prašmutaitė ($615)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Sankt Peterburge - 
Lietuvių centras
(ELTA). Senojoje Rusijos sostinėje 

Sankt Peterburge rugsėjo 2 d. iškilmingai 
atidarytas Lietuvių kultūros, švietimo ir 
informacijos centras. Jis įsikūrę netoli 
Rūmų (Dvorcovoja) aikštės. Centre įreng
ta universali salė parodoms, susitikimams, 
patalpos lituanistinei mokyklėlei su kom
piuterių klase. Šiais mokslo metais mo
kyklėlę lankys 70 vaikų ir suaugusiųjų.

Centre bus ir biblioteka, kur vyks susi
tikimai su Lietuvos meno, kultūros veikė
jais, čia bus rengiamos parodos apie Lietu
vą ir kt. Du kambariai centre skirti sve
čiams apgyvendinti.

Remonto darbai kartu su įranga ir bal
dais kainavo apie pusę milijono litų, ku
riuos skyrė Lietuvos Vyriausybė.

Į atidarymo iškilmes atvyko delegacija 
iš Lietuvos, kurioje dalyvavo Alma Adam
kienė ir PLB pirm. Gabrielius Žemkalnis.

Sankt Peterburgo lietuvių bendruome
nę sudaro apie 5,000 žmonių. □

Kviečia šokėjus
Geelongo tautinių šokių grupės repetuoja ir ruošiasi Tautinių Šokių Šventei, kuri š.m. 

gruodžio 30 d. įvyks Melbourne. Dar laukiam naujų ir buvusių šokėjų.
Repeticijos vyksta penktadieniais Geelongo Lietuvių Klube, Pettitt Park, Bell Post 

Hill. Nauji Geelongo tautinių šokių vadovai - Regina Bindokicnė, Jonas Sakalauskas, 
Loreta (Čižauskaitė) Tigani - kviečia ir laukia jūsų.

The Geelong folk dance groups have regrouped with new teachers and a new look and 
are preparing for the folk-dance festival in Melbourne.

Rehearsal times: Fridays Children 6-7 pm, fortnightly
Adults 7 pm onwards, weekly

Informacija/contact Loreta (Čižauskaitė) Tigani, ph.: 5243 7411; fax.: 5244 0949;
e-mail: cldti@yahoo.com.au

Laikinas darbas Melbourno Liet. Klubo Bare
Melbourne Lietuvių Klubas ieško darbininkų, galinčių laisvu laiku padėti p. 

Rūtai Kemežytei prižiūrėti mūsų svečius. Jums bus atitinkamai atlyginta už 
išdirbtas valandas ir Jūs būsite supažindinti su pagrindiniais baro aptarnavimo 
reikalavimais.

Šių metų gale Melbourne vyks Lietuvių Dienos. Ypatingai mes ieškome 
pagalbos gruodžio 26-tą, 27-tą, 28-tą, 29-tą, 30-tą ir 31-mą. Jūs, padėdami Klubui 
prižiūrėti Lietuvių Dienų svečius, prisidėsite prie Melbourne lietuvių bendruo
menės veiklos ir įsigysite baro aptarnavimo praktikos.

Daugiau informacijos galite gauti skambindami Rūtai Kemežytei, tel.: (03) 
9346 9605. Taip pat galite kreiptis šiuo e-mail adresu: ruthl2@tpg.com.au

MLK Valdyba

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

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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AUS kviečia visus aplankyti Melburno Lietuvių Namus spalio antrą 
dieną ir gerai pasilinksminti.

Galėsite išbandyti savo Lietuvišką žinomybą ir pažaisti bingol 4^

Jūsų malonei mes turėsime karštų dešrelių ir rodysime 
žinias bei kitas Lietuvos televizijos programas. CKr’jTįb-

Bilietai tik $5 Visi kviečiami

LIETUVOS SEIMO 
RINKIMAI!

i ) Lietuvos Respublikos Konsulatas Adelaidėje kreipiasi j
visus Pietų ir Vakarinėje Australijoje bei Šiaurinėje Teri
torijoje gyvenančius lietuvius, turinčius LR pasą, bet dar 

neužsiregistravusius šioje jurisdikcijoje, nedelsiant užsiregistruoti balsavimui 
ateinantiems Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.

Užsiregistruoti galite:
telefonu: (08) 8294 3792, e-mail: jvabolis@senet.com. au arba 
paštu: 25 McLachlan Ave., Glenelg North, S.A. 5045.
Balsavimas vyks š.m. spalio 10 dieną, sekmadienį, nuo 12 vai. iki 16 vai., 

Adelaidės Lietuvių Namuose.
Kas į balsavimą negali atvykti asmeniškai, balsuoti gali paštu, apie tai iš 

anksto pranešęs Konsulatui.
Balsavimas Lietuvos Respublikoje nėra privalomas, tačiau raginame visus 

LR pasą turinčius lietuvius atlikti savo pilietinę pareigą.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule Adelaidėje

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-13 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Paskutinis Balius
Šeštadienį, spalio 9 

dieną 
Linksmas orkestras - 

programa 
Kaina - $25, įskaitant 

vakarienę
Vietas prašome užsisakyti ir bilietus nusipirkti iš 

anksto Klubo Raštinėje

KVIEČIAME IR LAUKIAME VISŲ

TURGUS įvyks sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, 230 vai.

p.p. Kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija “Talka” 

2004 spalio mėn. 2 d. 
šeštadienį, 1.00 vai.
Lietuvių Namuose 
44 Errol Street. 

North Melbourne 
šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos 

sudarymas
3. 2003 metinio susirinkimo 

protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos 
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir 
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai (renkami 3 
nariai)

7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo 

nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti 
visose “Talkos” įstaigose ir susirin
kime.

Rašinių 
konkursas
Poezija ir 
apysakos 
ALB Melbourne Apylinkės

Valdyba, minint lietuvių kalbos ir 
knygos metus, skelbia rašinių 
konkursą. Kviečiame besidomin
čius parašyti poezijos (eilėraščių) 
arba trumpas apysakas:

Lietuvių kalba apie lietuvišką 
temą, arba

Lietuvių kalba apie australišką 
temą, arba

Anglų kalba apie lietuvišką 
temą.

Ypatingai kviečiame dalyvauti 
jaunimą, kuris lanko lietuvių kalbos 
kursus. Premijos bus skirstomos 
pagal sekančias amžiaus grupes:

Vaikai iki 13 metų amžiaus-2 
premijos po $20, 2 po $10;

Paaugliai nuo 13 iki 18 metų 
amžiaus - 2 premijos po $40,2 po 
$20;

Virš 18 metų amžiaus (am
žiaus ribų nėra) - 2 premijos po 
$50 (sąskaita Mclbourno Lietu
vių Klubo bare).

Rašinius vertins trijų asmenų 
komisija. Bus bandoma premijuo
tus rašinius atspausdinti.

Rašiniai turi būti atsiųsti Apy
linkės Valdybai iki lapkričio 5 
dienos sekančiu adresu: Birutė 
Prašmutaitė, 2/6 Niki Court, East 
Bentleigh, VIC 3165.

Premijos bus įteiktos per 
Parapijos mokyklos mokslo metų 
užbaigimą gruodžio 5 dieną.

ALB Melbourno Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai Melbourne 

VaįaiHyJ Šių metų spalio 10 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo 
\ $ J rinkimai.

—'S Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, LR
piliečiai, nuolat gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne 

Lietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsu
linėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Viktoruos ir Tasmanijos 
valstijas, galės balsuoti spalio 10 d. nuo 12 iki 16 vai. Lietuvių Namuose Mel
bourne. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į Lietuvių Namus šią 
dieną, galės balsuoti paštu. Norintys balsuoti paštu, prašomi pranešti iš anksto.

Jeigu reikės, pakartotiniai rinkimai įvyks š.m. spalio 24 dieną. Apie juos bus 
pranešta vėliau.

Lietuvos Generalinis konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. 
Prašome visus LR piliečius, kurie niekada nebalsavo ir nuolat gyvena Viktorijos 
ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu 
bus anksčiau minėtose valstijose Australijoje, registruotis LR Generaliniame 
konsulate Melbourne ketvirtadieniais darbo laiku tel.: 9819 5515, kviesti Iloną 
Hahn arba palikti žinutę tel.: 9808 8300.

Į rinkimus kiekvienas pilietis turės atsinešti savo galiojantį LR pasą.
Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra 

kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.
Andrius Žilinskas

LR Garbės generalinis konsulas Melbourne
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Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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