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Liepos 31 dieną Canberra Club susirinkę tautiečiai ir svečiai paminėjo karaliaus 
Mindaugo karūnacijos dieną - Lietuvos Valstybės Dieną. Plačiau apie šventę skaity
kite MP psl. 3. Nuotraukoje minėjimą atidaro Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Viktoras Martišius, prie staliukų - susirinkę svečiai.

Tado Žilinsko nuotrauka.

Partijos Lietuvoje - rimtos ar ne?

'SSES” Lietuvos įvykių apžvalga
Kardinolas A. 

J. Bačkis 
dalyvaus 

sąskrydyje 
(ELTA). Į Pa

saulio jaunimo 
dienas Koeln’e, 
kur su popiežiu
mi Benediktu 
XVI susitiks per 

2,000 jaunuolių iš Lietuvos, vyks ir Vil
niaus arkivyskupas metropolitas kardino
las Audrys Juozas Bačkis. Jį lydės Vil
kaviškio vyskupas Rimantas Norvilą.

Pasak kardinolo, Lietuvą galima pri
skirti prie kraštų, kurie išgyvena tikėjimo 
krizę. “Daugelis žmonių labai abstrakčiai 
suvokia Dievą. Kaip mini Šventasis Tėvas 
Benediktas XVI, jaunimas linksta prie 
naujųjų religinių judėjimų, tiki anapusy- 
be, tam tikromis kosminėmis jėgomis, 
tačiau mes siūlome asmeniškai atrasti 
Kristų, Dievo sūnų, kuris yra ir veikia mū
sų gyvenimą”, - sakė jis.

Iki rugpjūčio vidurio Lietuvos vyskupi
jų atstovai viešės skirtingose Vokietijos 
vyskupijose, o 16-21 dienomis suvažiuos į 
Koeln’ą, kur su kitais tikinčiaisiais iš viso 
pasaulio melsis, diskutuos, rengs teatrų 
pasirodymus, koncertus.

Atsinaujino skandalas dėl 
atominių medžiagų pervežimo 

1992-ais metais Lietuvoje įstrigo ato
minių medžiagų kiekis, kuris iš neaiškių 
Rusijos šaltinių turėjo keliauti kažkur 
toliau. Po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 
tokiu transportu domėjosi ir JAV žvalgyba, 
tačiau per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
galbūt dar tebeesančios medžiagos buvo 
tarsi užmirštos. Prieš kelias dienas šis 
reikalas vėl iškilo viešumon, kai “Respub
lika” užtiko, kad atominės medžiagos stai

ga yra išvežamos.
Plačiau apie šio “biznio” dabartinę 

padėtį bei netolimą praeitį skaitykite 
“M.P.”psl.2.
Kokia nuomonė apie politikus?

(ELTA). Pagal DELFI užsakymu 
“Spinter tyrimų” atliktą apklausą, rinkė
jai nėra geros nuomonės apie valdžios 
siekiančius piliečius. Absoliuti dauguma 
apklaustųjų mano,jogžmones į valdžią gena 
egoistiški motyvai - ginti savo verslo 
interesų (30%), pasipelnyti ginant įvairių 
grupuočių interesus (28%), gauti didelę 
algą (20%), įgyti aukštą visuomeninį statu
są (12%).

Tik mažiau nei 5% respondentų nuro
dė galimai kilnesnius į politiką ateinan
čių asmenų tikslus - priimti visuomenei 
naudingus įstatymus (3%), ginti socialiai 
pažeidžiamų grupių interesus (2%).

Pagal apklausą, beveik pusė Lietuvos 
gyventojų - 49% - mano, kad Lietuvoje 
visgi yra garbingų politikų. 43% ap
klaustųjų visiškai nusivylę valdžios sie
kiančiais žmonėmis ir mano, kad garbin
gų politikų apskritai nėra.

Daugiausia moralių politikų, respon
dentų vertinimu, yra Tėvynės sąjungoje ir 
Socialdemokratų partijoje - atitinkamai 
12% ir 10%. Po 7% apklaustųjų daugiau
sia moralių politikų mato Uspaskich’o 
Darbo partijoje ir Paulausko Naujojoje 
sąjungoje, 5% - Prunskienės “valstiečių” 
gretose.

Visuomenės apklausa atlikta šių metų 
liepos 8-14 dienomis.

Lietuvos studentai - konkurse 
pirmieji

Lietuvos studentai, Japonijoje vyku
siam “Microsoft” konkursui pateikę inte
raktyvų trimatės grafikos darbą, pelnė

Nukelta į 2 psL

Lietuvoje formaliai egzistuoja kelioli
ka partijų, kurių veiklos nepastebi nei 
rinkėjai, nei pareigūnai, prižiūrintys po
litinių organizacijų veiklą.

Teisingumo ministerijos tvarkomame 
juridinių asmenų registre šiuo metu yra 
36 politinės partijos ir organizacijos. Ta
čiau beveik trečdalis jų realiai jau neeg
zistuoja. “Kai kurios jų įregistruotos prieš 
dešimt ir daugiau metų, tačiau nepa
stebėjome, kad vykdytų kokią nors aki
vaizdesnę politinę veiklą. Pavyzdžiui, bent 
penkios įregistruotos partijos niekada 
nėra dalyvavusios jokiuose rinkimuose”, - 
sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas. 
Praėjusiuose Seimo rinkimuose dalyvavo 
21 politinė partija ir organizacija.

Ilgą laiką Lietuvoje galioję pakanka
mai liberalūs partijų įregistravimo bei 
veiklos įstatymai leido suburti vos 400 
žmonių grupę ir įsteigti partiją. Ji būdavo 
nesunkiai įregistruojama Teisingumo 
ministerijoje ir likdavo oficialiame sąra
še, netgi jeigu po kurio laiko nebūdavo pa
stebima tos partijos jokios akivaizdesnės 
veiklos. Taip Lietuvoje atsirado Protėvių at
gimimo, Gyvenimo logikos, Žalioji, Ūkio 
partijos, judėjimas “Rinkimai’96" ir kt.

Visgi niekuomet nebūdavo tikrinama, 
ar partijoje liko dar bent 400 narių, tai yra 
tiek, kiek reikia naujai partijai įsteigti. 
Nebuvo pasižiūrima ir j tai, ar kažkada 
vienos partijos steigėju buvęs asmuo ne
perėjo į kokią nors kitą partiją.

Dabar padėtis pradeda lėtai keistis. 
Nuo šių metų pradžios įsigaliojo įstatymo 
nuostata, kad kiekvienoje partijoje turi

V Alekna - antrą kartą pasaulio čempionas
Suomijos sostinėje Helsinki vykstan

čiame pasaulio lengvosios atletikos 
čempionate vyrų disko metimo varžybose 
triumfavo Virgilijus Alekna. Jis geriausiu 
paskutiniuoju savo bandymu diską nume
tė 70 m 17 cm, pagerino čempionatų re
kordą ir apgynė pasaulio čempiono titulą.

Dukart olimpinis ir dabar jau dukart 
pasaulio čempionas Virgilijus Alekna 
paskutiniuoju bandymu pralenkė iki tol 
pirmavusį estą Gerd Kanter, kuris diską 
nusviedė 68 m 57 cm ir pelnė sidabrą. 
Bronzos medalį iškovojo vokietis Michael 
Mollenbeck, geriausiu savo bandymu dis
ką numetęs 65 m 95 cm.

Dramatiškoje kovoje V. Alekna pirma
vo jau po antrojo savo metimo (62,m 90 
cm), o trečiuoju mėginimu (68 m 10 cm) 
persvarą tik padidino. Tačiau G.Kanter 
savo ketvirtuoju bandymu diską numetė 
68 m 57 cm ir išsiveržė į priekį. Tačiau pa- 
skutiniuoju metimu V.Alekna išplėšė 
puikią pergalę.

Už iškovotą aukso medalį jam bus iš
mokėtas 80,000 litų valstybinis piniginis 
prizas. ELTOS skaičiavimais, tada vąlsty- 
bė V Aleknai bus išmokėjusi ne m.-Jau 
vieno milijono litų.

Sportininkams už pasiekimus mokamų 
prizų dydį atskiru nutarimu yra nustačiu
si Vyriausybė. Premijos dydis svyruoja 

būti ne mažiau kaip 1000 narių. Jeigu jų 
yra mažiau, partija turi reorganizuotis, 
likviduotis arba turi būti likviduojama pri
verstinai. Kovo pradžioje didesnė dalis 
politinių organizacijų pateikė savo 2004 m 
finansines ataskaitas, kur, be kita ko, buvo 
deklaruotas ir turimų narių skaičius. Sep
tynios partijos iš pateikusiųjų ataskaitas 
deklaravo mažiau nei po 1000 narių, tad 
joms gresia priverstinis išregistravimas.

“Įspėjamuosius laiškus išsiųsime tais 
adresais, kuriuos turime registre. Jeigu per 
tris mėnesius nebus jokio atgalinio ryšio, 
tada dar per tris mėnesius kreipsimės į 
administracinį teismą, prašydami išbraukti 
tokią neegzistuojančią partiją iš Juridinių 
asmenų registro”, - tvirtino pareigūnas.

Tad kitų metų pavasarį Lietuvoje 
greičiausiai liks jau nebe 36, o bent 30, 
galbūt ir dar mažiau oficialiai įregistruo
tų politinių partijų. Tebėra neišspręsta 
problema, kaip patikrinti deklaruojamus 
partijos narių sąrašus.

Daugiausiai narių deklaruoja turinčios 
Uspaskich’o Darbo ir Brazausko Socialde
mokratų partijos - kiekviena po daugiau 
kaip 13,000. Tėvynės sąjungoje yra dau
giau kaip 10,000 narių, Liberalų ir centro 
sąjungoje, Naujojoje sąjungoje, Liberalų 
demokratų partijoje ir pas Lietuvos krikš
čionis demokratus - daugiau kaip po 4,000 
narių. Septynios partijos, tarp jų “Lietuvos 
kelias”, Socialdemokratų sąjunga, Krikš
čionių konservatorių socialinė sąjunga, 
Nacionalinė centro partija, nurodė turin
čios vos daugiau kaip 1000 narių. Taigi, šios 
partijos dar rimtos.

Stasys Gudavičius (“K.d.”)

Pasaulio čempionas Virgilijus Alekna

tarp 1000 - 400,000 litų, o iki 2000-ųjų 
buvo mokamos mažesnės, 3,600 - 60,000 
litų premijos. Pinigai sportininkams mo
kami iš valstybės biudžeto Kūno kultūros 
ir sporto departamentui numatytų lėšų.

Daugiausia V. Alekna gavo už du auk
so medalius 2000-ųjų ir 2004-ųjų olimpi
nėse žaidynėse - po 400,000 litų. Pasaulio 
čempionatuose už 2001-aisiais iškovotą 
sidabro medalį bei 2003-iaisiais gautą 
aukso medalį jam buvo išmokėta atitinka
mai 50,000 ir 80,000 litų. O 2002-ųjų Eu
ropos pirmenybių aukso medalis V. Alek- 
n os sąskaitą papildė 40,000 litų.

Pagal Lietuvos spaudą.
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pa“ Trumpai iš visur
♦ Rugpjūčio 8 d. 
apie 120 ginkluotų 
vyrų apsupo Bag
dado miesto bur
mistro Alaa al-Ta- 
mini įstaigą. Jis da
bar atsistatydino ir 
slapstosi, bijoda
mas nužudymo. 
Naujuoju burmis
tru paskirtas mu- 

sul-monų šiitų veikėjas Hussein al-Tahhan. 
Tamini buvęs nepakankamai religingas.
♦ Rugpjūčio 8 d. Irano Vyriausybės įsaky
mu pradėjo veikti atominės energijos jė
gainė netoli Isfahan miesto, galinti ga
minti branduoliniams ginklams tinkantį 
uraną. Prieš pradedant darbą buvo sustip
rintas įmonę saugojančių priešlėktuvinių 
baterijų tinklas. Rugpjūčio 10 d. įmonėje 
buvo sulaužytos Tarptautinės Atominės 
Energijos Agentūros plombos, paleidžiant 
į darbą urano gryninimo mašinas. Iranas 
rizikuoja Europos Sąjungos ir JAV sankci
jomis.
♦ Po 14 dienų erdvėje, rugpjūčio 9 d. sėk
mingai nusileido grįžtamoji raketa “Dis
covery”, aplankiusi tarptautinę erdvės 
stotį. Dėl blogų oro sąlygų Floridoje, ra
keta buvo priversta nusileisti Edwards ka
ro aviacijos bazėje Kalifornijoje.
♦ Malaizija vėl kenčia dėl Indonezijoje 
deginamų miškų. Rugpjūčio 10 d. Kuala 
Lumpur miestas buvo apsuptas dūmų. Bu
vo uždarytas senasis miesto oro uostas. 
Miškai deginami Sumatros saloje prap- 
lečiant žemės ūkiui naudojamus plotus.
♦ Rugpjūčio 12 dieną savo namų sode 
slapto šaulio buvo pašautas Šri Lankos 
užsienio reikalų ministras Lakšman Ka- 
dirgamar, kuris mirė nuvežtas į ligoninę. 
Dėl nužudymo įtariami sukilėliai Tamilų 
Tigrai. Nužudytasis ministras pats buvo

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pirmąją vietą.

Keturių studentų iš Vilniaus ir Kauno 
aukštųjų mokyklų komanda sukūrė trum- 
pametražį kompiuterinės grafikos filmą 
“in.out.side: the shell”. Kartu su Kinijos 
atstovų darbu jis buvo pripažintas geriausiu, 
teigiama “Microsoft” pranešime spaudai.

Programavimu besidomintiems studen
tams skirtame konkurse “Imagine Cup 
2005” iš viso dalyvavo 16,000 žmonių iš 
92 pasaulio valstybių. Jie varžėsi 9 skirtin
gose kategorijose. Be Lietuvos, iš Euro
pos šalių pirmąsias vietas šiemet pelnė 
Rusijos, Prancūzijos, Lenkijos bei Rumu
nijos komandos. Šiemet konkurso prizinis 
fondas siekė 215,000 JAV dolerių.

Palangos oro uoste - sukčiai
Lietuvos civilinės aviacijos adminis

tracija įspėja apie Rusijos privačios aviaci
jos kompanijos KD AVTA, gundančios 
lietuvius pigiais bilietais, klastą. Teigiama, 
kad KD AVTA neturi ir negaus leidimo 
skraidinti lietuvių jau išreklamuotais 
skrydžiais, rašo dienraštis “Respublika”.

CAA direktoriaus teigimu, pigius skry
džius planuojanti organizuoti kompanija 
dar nesikreipė dėl leidimų vykdyti regulia
rų oro susisiekimą bei užsakomąsias 
keliones. “Jei nęt kreiptųsi - leidimų ne
gautų. Tai nėra ES valstybė, o Lietuvos ir 
Rusijos valstybių susitarime to nėra numa
tyta”, - sakė CAA direktorius.

V. Uspaskich į Seimą negrįš
Buvęs ūkio ministras ir parlamentaras, 

Darbo partijos pirmininkas Viktor Us
paskich neketina kandidatuoti rudenį 
Kėdainiuose vyksiančiuose pakartoti

Mū&L.Pastaį’ė. Nr.

tamilas, atstovavęs Šri Lankos vyriausybei 
2002 metais sudarant paliaubų sutartį su 
Tamilų Tigrais.
♦ Rugpjūčio 13 dieną nuo cukraus ligos 
komplikacijų mirė 63 metų amžiaus Naujo
sios Zelandijos darbiečių partijos veikėjas 
David Lange, buvęs ministru pirmininku 
1984-1989 metais. 1985 m. jis paskelbė N. 
Zelandijos griežtą nusistatymą prieš bran
duolinius ginklus ir uždraudė JAV karo 
laivų vizitus N. Zelandijos uostuose. Jo va
dovaujama N. Zelandija išstojo iš gynybi
nės sąjungos su Australija ir JAV. Jis buvo 
priverstas pasitraukti iš ministro pirminin
ko pareigų 1989 m. rugpjūčio mėnesį, su
sipykęs su savo partija.
♦ Rugpjūčio 14 d. pakeliui iš Larnaka 
Kipro saloje į Atėnus Graikijoje, į šiaurę 
nuo Atėnų nukrito ir sudužo Kipro Helios 
oro bendrovės lėktuvas su 115 keleivių ir 
6 žmonių įgula. Lėktuvo pilotas neteko 
sąmonės, sutrikus oro spaudimui kabino
je. Žuvo visi skridę, jų tarpe 80 graikų vai
kų, grįžtančių iš atostogų Kipro saloje.
♦ Rugpjūčio 15 d. Izraelio kariai pradė
jo žydų naujakurių evakuaciją iš Gazos 
ruožo sodybų. Pradžioje evakuojami as
menys, kurie sutinka būti išvežami. Pasi
priešinančių naujakurių pašalinimas jėga 
turėtų prasidėti rugpjūčio 17 dieną. Izrae
lio kariams nepasisekė sulaikyti religinių 
aktyvistų masės, kurie atvyko į kai kurias 
naujakurių sodybas ir ruošiasi konfronta
cijai su kariuomene ir policija.
♦ Rugpjūčio 14 d. tūkstančiai žmonių 
susirinko Banda Aceh didžiojoje mečetė
je ir pradėjo dviejų dienų pamaldas, mels
damiesi už taiką. Indonezijos Acehprovin
cijos separatistai rugpjūčio 15 dieną Hel
sinki mieste (Suomija) pasirašė taikos su
tartį su Indonezijos vyriausybe, užbaigda
mi 1976 metais prasidėjusį sukilimą, pa
reikalavusį apie 15,000 gyvybių. □ 

niuose rinkimuose j Seimą. “Jau ne kartą 
sakiau, kad jei neparduosiu savo verslo, 
nesiruošiu kandidatuoti”, - teigė politikas 
ELTAI. Jis patikino, kad po tokio jo ap
sisprendimo “darbiečiai” ieškos kito 
kandidato, kurį galėtų iškelti Kėdainių 
rinkimų apygardoje.

Į klausimą, ar negrįžęs į Seimą nepa
sitrauks iš aktyvios politikos ir toliau 
dalyvaus valdančiosios koalicijos Politi
nės tarybos posėdžiuose, V Uspaskich at
sakymo nedavė.

Anksčiau Eltos kalbintas Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto docentas Lauras 
Bielinis spėjo, kad būtent dėl ekonominių 
priežasčių V. Uspaskich gali atsisakyti 
ambicijų šį rudenį grįžti į Seimą. “Pagrin
dinė priežastis - ekonominė. Jam dabar 
aktualiausia - išspręsti savo įmonių liki
mo problemas. Pelnas, kreditų grąžini
mas, vadybos klausimai - tai asmeninio V. 
Uspaskich’o dalyvavimo reikalaujančios 
problemos”, - teigė L Bielinis. Jo nuomone, 
V. Uspaskich’ui dabar naudingiau išlikti 
Darbo partijos pirmininku ir nesiveržti į 
didžiosios politikos priekį, kur jo lauktų 
skausmingi smūgiai.

Egzotiškos menininkės
Per žinių agentūras nuskambėjo žinutė, 

kad Klaipėdos Jūrų muziejuje dabar pie
šia dvi delfinės - motina ir duktė. Laiky
damos teptuką dantyse, jos savo meną ku
ria ant drobės, kurią prilaiko jų treneris. 
Už kelinius jau gaunama iki 1000 litų ($ A 
470). Menininkių vardai - Gabija ir Pre
mija.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, I.GITICir“Iienuirdiiuū”.

32. 2005,08,1?, psl,Ą

J. J. Janavičių paroda Lietuvoje

na menininkus kovoti už planetos išsaugojimą. Su šiuo manifestu yra supažindinami ir 
parodos lankytojai. Nuotraukoje - Jolanta ir Jurgis Janavičiai. □

Atominės medžiagos - skandalas atgijo
Ūkio ministerija Lietuvos teisėsaugi

ninkams įtarimų keliančiai Rusijos firmai 
slapta leido išvežti iš šalies beveik 4 tonas 
branduolinių ginklų gamyboje naudojamo 
berilio, kurį specialiosios tarnybos Vilniuje 
buvo sulaikiusios dar 1993 metais, skelbia 
dienraštis “Respublika”.

Dienraščio žiniomis, rugpjūčio 10 d. 
vakarą berilis Vilniaus oro uoste buvo 
skubiai kraunamas į užsakytą lėktuvą - 
rusai stengęsi kuo greičiau išgabenti kro
vinį iš Lietuvos. Kaip rašo “Respublika”, 
ši žinia sukėlė didelį JAV ambasados Lie
tuvoje susirūpinimą.

Jekaterinburgo firmai AMI priklausan
tis berilis į Lietuvą buvo atgabentas 1992- 
ųjų vasarą. Krovinys turėjo reikiamus doku
mentus, tarp jų ir radiologinės patikros ser
tifikatą. Policijos žiniomis, metalu rūpino
si su kriminaliniu pasauliu susijęs versli
ninkas, mėginęs rasti pirkėją. Po metų jam 
esą pavyko su kažkuo susitarti ir berilis 
buvo išvežtas į Klaipėdą, tačiau uostą tuo 
metu kontroliavusi “gaidjurginių” gauja 
pareikalavo mokesčio už leidimą išpluk
dyti milijonus dolerių kainuojantį krovinį.

Kilus gaujų karui, išplukdyti berilio į 
užsienį nepavyko - dalis jo buvo palikta 
Kaune, Lietuvos akcinio inovacinio ban
ko (LAIB) saugykloje, o kita dalis padėta 
į LAIB saugyklą Vilniuje. Rusai esą toliau 
ieškojo pirkėjo, jiems į pagalbą atėjusi 
“Vilniaus brigada”. Policijos žiniomis, tuo 
metu buvo kalbama, kad krovinio vertė 
maždaug 15 mln. JAV dolerių, nors, kitų 
šaltinių teigimu, jo kaina siekianti kelis 
milijonus dolerių.

Krovinį su nematytu metalu banko 
rūsyje vėliau aptiko policija. Pamatavus 
radiacijos lygį paaiškėjo, kad saugykloje 
jis viršija normą 200 kartų. Berilis buvo iš
gabentas į Fizikos institutą, kur nustatyta, 
jog dalyje metalo (141 kg) esama prisod
rinto urano, kuris ir skleidė radiaciją. Šie 
beveik 150 kg buvo išvežti į Ignalinos 
atominę elektrinę ir saugomi ten iki šiol.

Tačiau grėsmę kelia ir neradioaktyvus 
berilis, kuris priskiriamas dvigubo panau
dojimo medžiagoms ir gali būti naudoja
mas branduolinio ginklo gamybai. Į Lie
tuvą atvežtas berilis yra itin grynas, todėl 
tinkamas branduolinėms technologijoms.

Dėl radioaktyvių medžiagų neteisėto 
įvežimo 1993 m. buvo iškelta baudžia
moji byla, tačiau bylą tyrusiam Tardymo 
departamentui nepavyko nustatyti kal
tųjų. Beveik po metų byla buvo nutraukta. 
Bylą nutraukęs pareigūnas netrukus išėjo 
iš tarnybos ir nusipirko butą.

Tačiau ir nutraukus tyrimą išvežti be
rilį iš Lietuvos buvo sudėtinga, nes pada
ryti tai slapčia tapo nebeįmanoma ir rei
kėjo valdžios leidimo. Rusai energingai

Kaip praneša Lietuvos spau
da, sydnėjiškiai Jolanta ir Jurgis 
Janavičiai ir šiemet suruošė sa
vo darbų - keramikos ir piešinių 
- parodą Lietuvoje.

Paroda pirmiausiai buvo su
rengta Vilniaus “Lietuvos aido” 
galerijoje, o vėliau, nuo rugpjū
čio 16 dienos bus perkelta į Kau
no paveikslų galeriją. Paroda va
dinasi “Įvaizdžiai ir keramika”.

Janavičiai savo darbus Lie
tuvoje rodo kas keleri metai Kaip 
taisyklė, pasirenkami Vilnius ir 
Kaunas, bet anksčiau buvo ap
lankyti ir Šiauliai bei kiti mies
tai Šiemet parodoje rodoma virš 
20 meno darbų. Kartu, Jolanta 
Janavičienė yra paskelbusi lite
ratūrinį manifestą, kuriuo ragi

ėmė ieškoti užtarimo tarp aukščiausių 
šalies pareigūnų. Premjeraujant Adolfui 
Šleževičiui reikalai buvo pajudėję, bet įsi
kišo JAV ambasada ir sužlugdė leidimo 
išdavimą. Ši istorija aprašyta Amerikos 
spaudoje, apie ją pasakojo CNN.

1997 m. Generalinė prokuratūra nu
trauktą bylą atnaujino, bet netrukuw buvo 
nutraukta.

Keletą metų grėsmingasis metalas 
ramiai gulėjo bankų saugyklose, tačiau 
2003 m. AMI esą vėl pabandė gauti leidi
mą išvežti berilį. Ūkio ministerijai buvo 
pateikti dokumentai, neva patvirtinantys, 
kad, tarpininkaujant rumunams ir molda
vams, metalą perka Meksikos įmonė. Ta
čiau specialiosios tarnybos išsiaiškino, kad 
tokia įmonė neegzistuoja, o dokumentai 
suklastoti

“Respublikos” teigimu, šiemet Ūkio 
ministerija tapo labai palanki berilio sa
vininkams - su šia istorija susiję žmonės 
esą tvirtina, kad AMI atstovams pagaliau 
pavyko rasti aukštas pareigas einantį itin 
įtakingą užtarėją.

Valstybės saugumo departamentas 
(VSD) šįkart esą nebeįžvelgė nieko įtar
tina. Pasak VSD atstovo spaudai Vytauto 
Makausko, šįkart Ūkio ministerijai rusų 
pateiktuose dokumentuose nurodytas 
berilio gavėjas - reali veikianti Rusijos 
bendrovė.

Dabartinis ūkio ministras Kęstutis 
Daukšys patvirtino žinąs, kad jo pavaldi
niai davė leidimą išvežti berilį. Ministro 
manymu, viskas padaryta pagal įstatymus. 
Apie ankstesnius bandymus gauti leidimą 
naudojantis suklastotais dokumentais ir 
nuslėpti tikrąjį pirkėją K. Daukšys sakė 
neturįs nuomonės, nes tuo metu nebuvo 
ministras.

Pasak “Respublikos”, su leidimu išvežti 
berilį susiję dokumentai paženklinti grifu 
“riboto naudojimo”. Kodėl šiuos su 
valstybės paslaptimi nesusijusius 
dokumentus Ūkio ministerija įslaptino, 
negalėjo paaiškinti net VSD pareigūnai. 
“Respublikos” teigimu, slaptumo grifas 
užčiaupė valdininkams ir pareigūnams 
bumas - galbūt tikėtasi, kad pavyks berilį 
išgabenti be triukšmo.

Berilį saugojęs Turto bankas anksčiau 
esą kategoriškai reikalavo, kad rusai 
sumokėtų už krovinio saugojimą, o tik tada 
pasiimtų metalą. Bet dabar bankas esą 
netikėtai pakeitė nuomonę ir sušvelnino 
reikalavimus. Neoficialiais duomenimis, 
Turto bankas ne tik atsisakė reikalavimo 
dėl išankstinio apmokėjimo, bet ir sutiko 
gerokai sumažinti berilio saugojimo kainą.

Pasak “Respublikos”, berilio išgabeni
mo aplinkybėmis labai domisi JAV amba
sada Lietuvoje. □
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Bendruomenės baruose
Valstybės Šventė Canberroje

Šių metų Lietuvos Valstybės Šventės 
minėjimas Canberroje įvyko liepos 31 
dieną Canberra Club patalpose. Tai 
seniausias klubas Canberroje, pačiame 
miesto centre. Jame švęsti Lietuvos 
Valstybės Šventę jau pasidarė Canberros 
lietuvių bendruomenės tradicija.

Minėjimą atidarė mūsų Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmi
ninkas Viktoras Martišius, trumpai pa
minėdamas, kad Valstybės Šventė siejama 
su Lietuvos karaliaus Mindaugo karū
navimu. Jis nedelsdamas pakvietė svečią 
paskaitininką Algį Bučinską paskaityti šiai 
progai paruoštą paskaitą.

Rita Mačiulaitienė skaito “Laišką myli
majai. Tado Žilinsko nuotrauka.

Įspūdžiai iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kraštų valdybų 

pirmininkų suvažiavimo Trakuose 
(2005 m. liepos 7 d. -10 d.)

Lidija Šimkutė - Pocienė

Tęsinys išMPnrJl.
Po Tautinių mažumų ir išeivijos de

partamento prie LR Vyriausybės gen. 
direktoriaus Antano Petrausko pranešimo 
diskusijose paaiškėjo, kad kartais trūksta 
dialogo tarp šios įstaigos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininko Gabrie
liaus Žemkalnio. Įdomu, kad yra ir „Su
gūžimo į tėvynę” organizacija, kuri patei
kia internetu paskutiniąsias Lietuvos ži
nias ir palaiko ryšį su išeivijos lietuviais, 
suteikia patarimų įviarias klausimais. 
Šiai organizacijai primininkauja Žilvinas 
Beliauskas. Keista, kodėl šiame suva
žiavime jie neturėjo jokio atstovo? Teko 
išgirsti, kad tarp jų yra kažkokia konku
rencija. Be abejo, kai kuriais atvejais dar
bas dubliuojamas ir valstybės lėšos gal 
nereikalingai yra skiriamos visoms šioms 
institucijoms.

Žinau, kad panaši padėtis buvo su 
įvairiomis daugiakultūrinėmis (multi
cultural) organizacijomis Australijoje. Lai
kui bėgant šių organizacijų skaičius buvo 
sumažintas dėl nereikalingo dubliavimo
si ir, suprantama, dėl ekonomininių 
priežasčių.

Kalbėjo bei sveikino ir Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas Adamkus. 
Įdomu, kad Prezidentas susijaudino ir net 
pasipiktino dėl „Pasaulio Lietuvyje“ at
spausdinto A. Jankaus iš Liepojos straips
nio „Lietuvoje liks tik pensininkai, muzi
kantai ir šokėjai“. Jo manymu, toks straips
nis neturėtų būti spausdininamas. Sis 
pernelyg emocingas reagavimas nuskam
bėjo kiek neapgalvotai, ypač kai prasitarė,

Valstybės Dienos proga paskaitą skaito 
svečias sydnėjiškis Algis Bučinskas.

Paskaitininkas buvo rūpestingai pa
ruošęs įdomią paskaitą, kurioje jis pa
pasakojo kruopščiai surinktus faktus apie 
karalių Mindaugą ir jo karūnacijos reikš
mę istorinei Lietuvos valstybei. Jis pabrė
žė, kad sunku būtų atspėti, koks būtų bu
vęs Lietuvos ir net viso Pabaltijo kelias, 
jei Mindaugas nebūtų sukūręs galingos ir 
savitos Lietuvos valstybės. Be abejo, is
torinės valstybės įkūrimas buvo labai 
reikšmingas atstatant šių dienų Lietuvos 
valstybe.

Paskaitininkas baigė savo paskaitą 
trumpai apžvelgdamas paskaitos temą 
anglų kalboje, nes minėjime dalyvavo ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis.
kaip jis buvo sujaudintas, išvydęs folklo
ro ansamblių pasirodymus. Prezidentas
padarė keistoką išvadą, sakydamas, kad 
Lietuvos ateitis tikrai turi perspektyvą, 
kol yra toks šokantis ir dainuojantis jau
nimas. Turiu prisipažinti, mane irgi ne 
pirmą kartą sujaudinto toks puikus ma
sinis tautinis renginys. Bet negalime 
ignoruoti to fakto, kad iš Lietuvos tikrai 
išvažiuoja didelis skaičius jaunų talentin
gų meninkų ir inteligentijos, nes jie perne
lyg mažai Lietuvoje uždirba.

Prezidentas su ponia Alma kurį laiką 
pasiliko vakaronėje. Visų nuostabai, Pre
zidentas pašokdino kelias ponias ir pane
les, o ponia Alma savo atidumu ir šiluma 
papildė Prezidentą. Vaišes ir bedravimą 
praturtino Pietų Amerikos jaunimo 
muzikinė grupė. Į šokius energingai įsi- 

svečių, kuriems buvo sunku suprasti 
paskaitą lietuviškai.

Po paskaitos Sigita Gailiūnaitė, 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos komiteto vardu, pakvietė viešnias iš 
Melbourno - p. Birutę Kymantienę ir Ri
tą Mačiulaitienę atlikti meninę progra
mą. Gabios dainininkės atliko muzikinę 
programos dalį ir pralinksmino susirin
kusius, paskaitydamos “laišką mylimajai”. 
Laiško savininku “prisipažino” dr. Kazys 
Kemežys...

Muzikinėje programoje viešnios išpil
dė visą eilę dainų. Pirmoje dalyje: “Ger
vės”, “Jau vaikystė nuskambėjo”, “Ruduo 
beržynėlyje”, “Lietuvos laukai” (muzika 
Danutės Levickienės), “Lopšinė gimtinei 
ir motinai”. Rita Mačiulaitienė paskam
bino pianinu “Malda”. Interliude canber- 

Tado Žilinsko nuotr. - dainininkės viešnios iš Melbourno Rita Mačiulaitienė (sėdi 
prie fortepiono) ir Birutė Kymantienė (stovi su mikrofonu) bei dalis susirinkusiųjų.

jungė jaunieji ir senieji. Be abejo, šokyje 
išryškėjo Lotynų Amerikos įtaka, o dai
nose - jų lietuviškos kalbos melodinga 
intonacija.

Kitą dieną vyko regioninių grupių 
posėdžiai. Man teko atstovauti grupei, kuri 
susidėjo iš Argentinos, Australijos (be 
manęs buvo viena jaunimo atstovė iš 
Melbourno), Kanados, Kolumbijos, JAV, 
Urugvajaus, Venezuelos ir vienos atstovės 
iš Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos

departmento. Po ilgų dis
kusijų buvo nutarta ir 
atstovams pateikti šie 
pasiūlymai:

1. Valstybingumo me
nė Valdovų rūmuose.

Lietuvos Valdovų rū
mai yra valstybingumo 
simbolis. Todėl dera, kad 
vienoje Rūmų menėje bū
tų pristatyti įvykiai ir pa
gerbti asmenys bei organi
zacijos Lietuvoje ir užsie
nyje, kurie prisidėjo prie 
Lietuvos valstybingumo 
idėjos palaikymo ir įgyven
dinimo. Įpareigojame PLB 
Valdybą kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Kultūros mi
nisteriją ir kitas instituci-

jas, kad Valstybingumo menė būtų įtrauk
ta į Valdovų rūmų interjero projektą.

2. Valdovų rūmų paramos Jkomitetų 
steigimas visuose kraštuose.

Nors Valdovų rūmų apgriovimui per 
1655 m. karą su Maskva šiais metais su
kanka jau 350 metų. Valdovų rūmų atkū
rimas patikėtas mūsų laikams. Atsižvel
giant į sėkmingą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės X ir XI Seimų 2000 m. ir 2003 
m. Rūmų a tkūrimo palaikymą ir į tai, 
kad Rūmų statybos yra labai pažengu
sios, vyksta interjerų planavimas, skati
name visų kraštų Lietuvių Bendruomenes 
steigti Valdovų rūmų paramos komitetus 
ir telkti paramą interjerams bei ekspozici
joms įrengti.

Kitos grupės irgi pateikė panašius ir 
papildytus savo siūlymus, iš kurių buvo. 

riškė Laima Žilinskienė padeklamavo sa
vo poeziją.

Nepailstančios viešnios antroje kon
certo dalyje išpildė “Brangiausios spal
vos” (geltona, žalia ir raudona), tris su
tartines su susirinkusiais pobūvio daly
viais, “Dainuokim po du”, “Keleiviai”, 
“Pušelė”, “Ramunėle” ir “Gimtinės aidai”.

Po meninės programos, Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
pirmininkas Viktoras Martišius pakvietė 
visus susirinkusius sugiedoti Lietuvos 
Himną.

Po oficialiosios dalies sekė ištaigingi 
pietūs ir pokalbiai prie vyno stiklo. 
Malonu, kad į šį minėjimą susirinko apie 
80 dalyvių, taigi didelė dalis tautiečių, ku
rie gyvena Canberroje.

ak

bandoma padaryti atatinkamas išvadas ir 
suformuluoti galutinę suvažiavimo re
zoliuciją.

Po pietų teko išklausyti prof. Vytauto 
Lansbergio pranešimą tema „ Lietuvos - 
Rusijos santykiai”. Jis pabrėžė, kad 20- 
aisiais metais pasirašyta Taikos sutartis 
nustatė lygiateisį suvenerumą tarp vals
tybių, bet nebuvo rusų pasirašyta ir 40- 
aisiais metais buvo sulaužyta - Lietuva 
buvo okupuota. Taip draugiškų, lygiatei- 
šių santykių nesulaukta ir iki šios dienos. 
Iš rusų pusės j Lietuvą žiūrima kaip į jų 
nuosavybę, kurios šiuo metu jie nebeval- 
do. Atrodo, apsčiai intrigų susilaukė Lie
tuva, stodama į Europos Sąjungą.

Prof. V. Landsbergis paminėjo, kad 
dažnai pasitaiko, jog neinformuoti žur
nalistai iš Vakarų parašo, esą Lietuva bu
vusi Sovietų Sąjungos dalis, nepaminėda
mi jos okupacijos. O Rusijos atstovai 
kreipiasi j mus kaip j savo „prarastąją 
respubliką “.

Matyt, rusai ir dabar yra išlaikę imperi
nį kompleksą. Rusija ir Kinija vadinasi 
demokratinėmis šalimis, nors gerai 
žinome, kad toli gražu taip nėra. Ten iki 
šiol yra nutildyti kitaminčiai ir Rusija 
nėra teisinė valstybė. Bet kokia informa
cija, ateinanti iš ten, nėra patikima.

Prof. Vytautas Landsbergis savo 
pranešime priminė, kad Hitleris sunaiki
no 25 milijonus žmonių, o Stalinas - 50
milijonų žmonių. Pasaulis dažniau pamini 
tik nacių masinį genocidą.

Profesorius taip pat kalbėjo apie iš
ėjusią J.V. Paleckio knygą, kurioje atskirų 
žmonių memuarai keistokai pateikti kaip 
antilietuviški tekstai, be jokių komentarų. 
Taigi, nesusipažinęs su Lietuvos istorija 
skaitytojas gali priimti šią medžiagą ki
taip negu reikėtų. Prof. Land sbergis iš es
mės įvertino knygos turtingą medžiagą, 
bet apgailestavo dėl šių trūkumų.

Po šio pranešimo buvo paskelbtas PLB 
XII Seimo sąstatas.

Vakare poezijos mylėtojai susirinko 
paklausyti Lidijos Šimkutės poezijos.

Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuva iš arti
Lietuvoje jau netrūksta sektų

Mindaugas Jackevičius, Vilnius

Teisingumo ministerijoje įregistruota 
net 160 religinių organizacijų, neskaitant 
tradicinių. Okultizmo, paranormalių reiš
kinių tema pastaruoju metu Lietuvoje la
bai populiari. Gegužę viešame Bažnyčios 
hierarchų laiške vyskupai konstatavo, kad 
Lietuvoje gausėja būrimo salonų, para- 
psichologų kabinetų, šamanų kursų, pro
paguojamos įvairios okultinės praktikos. 
Bažnyčia ne tik prabilo apie okultizmo 
pavojų, bet ir apgailestavo, jog visa tai 
propaguoja žiniasklaida ir visuomenės 
įžymybės.

Apie naujųjų religinių judėjimų, kurie 
vis dar vadinami „sektomis“, ideologiją ir 
bruožus aiškina projekto „Sąmoningas pa
sirinkimas“ vykdytojai

Brolis Arūnas Peškaitis, vienas projek
to specialistų, pasakoja, kad daugiausia 
pagalbos kreipiasi 25 - 50 metų amžiaus 
žmonės, aktyvūs visuomenės nariai, turėję 
reikalų su okultinėmis praktikomis. Anot 
A Peškaičio, po susidūrimo su okultizmu 
dažniausiai atsiranda grėsmės jausmas, 
apninka nerimas, atsiranda fobijų. Centre 
dirbantys psichologai, religijotyrininkai ir

Atostogoms - ne vienas į užsienį
Kaip rašo savaitraštis “Laikas”, atosto

gos prie Viduržemio, Adrijos ar Juodosios 
jūrų vis didesniam Lietuvos žmonių būriui 
tampa ne tik laime, bet ir tradicija.

Tarptautinio kelionių biuro „Tez tour“ 
vadovė teigia, kad nuolat populiarėja Tur
kija ir Egiptas, j šias šalis organizuojama 
vis daugiau skrydžių. Norinčiųjų poil
siauti Ispanijos kurortuose tiek pat kaip 
anksčiau, - nuo vasaros sezono pradžios 
su „Tez Tour“ į Ispaniją išvyko daugiau nei 
tūkstantis poilsiautojų. Populiariausias 
Lietuvos atostogautojų maršrutas tebėra 
Turkija. Ši šalis siūloma ne vienerius me
tus, tad Lietuvos turistams yra įprasta ir 
geriausiai žinoma. Be to, tokį lietuvių pa
sirinkimą lemia priimtinas kainų ir tei
kiamų paslaugų kokybės santykis. Lietu
viams tinka ir siūlomi viešbučiai, ir aptar
navimas. Nuo vasaros sezono pradžios 
Turkiją pasirinko daugiau nei 8,000 ke
liautojų, tai yra apie 40% daugiau nei pernai 
per tą patį laikotarpį. Padaugėjus norin
čiųjų poilsiauti šios šalies kurortuose, šie
met tenlink organizuojami papildomi 
skrydžiai. Šį sezoną j Turkijos kurortus 
„Tez Tour“ organizuoja net 7 tiesioginius 
skrydžius per savaitę.

Anot „Novaturo“ direktoriaus, iš jų 
siūlomų kelionių pagal populiarumą irgi 
pirmauja Turkija. Antras yra Tunisas, po jo 
Graikija (Kreta ir Chalkidikė), Kroatija, 
Ispanija (Barcelona. Maljorka) ir tik šiemet 
gegužės mėnesį pradėtos rengti poilsinės 
kelionės į Bulgariją.

Šį sezoną iš Lietuvos į Tunisą „No- 
vaturas“ skraidina po tris 148 vietų lėktu
vus per savaitę. Kelionė į Turkiją ir Tunisą 
kainuoja panašiai, viešbučių lygis nesiski
ria, tačiau maistas Tunise geresnis, o pra
mogos ir paslaugos net dvigubai pigesnės 
(tai susiję su mažesne degalų kaina).

Tuniso parduotuvėse galima rasti net 
kiaulienos. Šios šalies virtuvė tinkama 
europietiškam skoniui, nes jų papročiams 
didelės įtakos turėjo 75 metus trukusi 
Prancūzijos kolonizacija. Be to, Adrijos 
jūros skalaujami Turkijos paplūdimiai 
nusėti smulkių akmenukų žvyru, o prie 
Viduržemio jūros esantis Tunisas gali 
pasigirti baltu smulkiu pajūrio smėliu.

Lankęsi Tunise patyrė, kad vietos žmo-
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Pranciškonų ordino vienuolis, psicholo
gas Arūnas Peškaitis.

teologai aiškina apie religinius judėjimus, 
esant reikalui nukreipia pas psichiatrus ar 
kitus specialistus.

Religinių judėjimų siūlomi greiti sėk
mės, klestėjimo ar geros sveikatos recep
tai, pasak A. Peškaičio, yra viena religinių 
judėjimų patrauklumo priežastis. Jo tei
gimu, greitų sėkmės receptų ieškojimas 
būdingas visoms postkomunistinėms vi
suomenėms.

Kur kas rimtesniu pavojumi A Peš- 

nės ne taip išpaikinti turistų kaip turkai ir 
su poilsiautojais bendrauja nuoširdžiai bei 
geranoriškai. Ši musulmoniška Šiaurės 
Afrikos šalis garsėja saugumu: beveik ne
pasitaiko apiplėšimų ir vagysčių, saugu 
vaikščioti net atokiuose miestų rajonuo
se. Tai bene vienintelė musulmoniška 
valstybė, kur moterys turi gana daug lais
vių. Taigi ir atvykėlės jaučiasi saugios.

Šiemet didžiulio populiarumo sulau
kė istorija ir civilizacija garsėjanti Grai
kija. Į Kretos salą ir žemyninėje Graikijos 
dalyje esančią Chalkidikę lėktuvų vietos 
išpirktos mėnesiui į priekį. Bandžiusieji 
įsigyti šią kelionę liepos pradžioje negavo 
bilietų iki rugpjūčio 1 d. Dabar „Novaturas“ 
organizuoja 2 tiesioginius skrydžius per 
savaitę: vieną - į Chalkidikę, kitą - į Kretą. 
Kitais metais numatoma ir šio populiaraus 
maršruto plėtra.

Daugėja turistų ir į nacionaliniais gam
tos parkais bei vaizdingu Adrijos pajūriu 
viliojančią Kroatiją. Kas savaitę ten išskren
da vienas lėktuvas su „Novaturo“ turistais.

Į Barceloną Ispanijoje keliauninkai 
keliskart per savaitę gabenami Lietuvos 
avialinijų reguliariais skrydžiais. Ten 
skrendama keliskart per savaitę, o į Mal- 
jorkos salą užsakomuoju skrydžiu skren
dama kartą per savaitę.

Didelio susidomėjimo sulaukė šiemet 
pasiūlytos poilsinės kelionės j Bulgarijos 
kurortus. Kai kurie žmonės vis dar pri
simena Bulgariją kaip buvusią sovietinio 
lagerio šalį ir mano, kad ten niekas ne
pasikeitę. Tačiau čia įvyko esminių poky
čių, šalis tampa vakarietiškesnė. Pastatyta 
daug naujų patogių viešbučių. Juodoji jūra 
yra dukart mažiau druskinga nei Vidur
žemio, atostogautojams siūloma įdomių 
ekskursijų. Be to, Bulgarijoje pigus vynas, 
maistas ir pramogos. Vasarą į šią šalį „No
vaturas“ kartą per savaitę skraidina 120 
vietų lėktuvą.

Rudeniop prasideda egzotinės tolimos 
kelionės. Nuo rugsėjo 20 d. „Novaturas“ 
pradeda organizuoti pažintines keliones į 
atokiosios pasaulio kampelius - N. Ze
landiją, Australiją, Kosta Riką, Peru, 
Braziliją, Keniją, Šri Lanką, Kiniją, Indiją, 
Japoniją, JAV, Meksiką, Vietnamą, Tai
landą. Rugsėjį gerokai pagausėja kelionių 
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kaitis laiko įvairios okultinės praktikos 
ezoterines grupes, įvairaus plauko para- 
psichologus, ekstrasensus, bioenergetikus 
bei nežabotą jų propagandą per komer
cinius televizijos kanalus. „Pas mus j kon
sultacijas ateina ganėtinai sužaloti žmo
nės, „gydyti“ įvairiais būdais, jaučiantys 
priklausomybę nuo vadinamųjų „magų“, - 
teigia A Peškaitis.

Labiausiai Lietuvoje auga Jehovos liu
dytojų pasekėjų skaičius. Tai gana nauja re
liginė grupuotė, šalyje paplitusi prieška
riu ir priskiriama krikščioniškos kilmės 
grupei. Pasak A. Peškaičio, Jehovos liu
dytojai aktyviai skelbia savo mokymą bei 
tikėjimą, pagal kurį neįtikėję, o kartu ir 
visas pasaulis žus, tad jie iš meilės stengia
si padėti neleisti mums pražūti. Jehovos 
liudytojų tikėjimas labai angažuotas - 
skelbti Jehovos vardą, nes jo nepažinusieji 
žus. Toks nekompromisis Dievo valios ži
nojimas Jehovos liudytojus daro nepa
trauklius ir fanatiškus.

Islamo, judaizmo kilmės tikėjimų Lie
tuvoje beveik nėra - prieš dešimtmetį 
veikusios bahajų religinės bendruomenės 
veikla apmirusi. Bahajai tiki savo pranašu, 
atnešusiu naujausią apreiškimą iš Dievo. 
Viena jų bendruomenė įregistruota Klai
pėdoje. Užtat populiarėja kabalos moky
mas, tradiciškai buvęs ezoteriniu judėjų 
mokymu, bet pastaruoju metu pradėta 
skelbti, kad jis skirtas visiems žmonėms. 
Kabalos entuziastai įsteigė internetinį 
puslapį, skaito paskaitas, tačiau Teisingu
mo ministerijoje šis judėjimas nėra regis
truotos. Ši žydų mistinė tradicija pastaruo
ju metu komerciškėja, į jį įsijungė mo
dernizuotą kabalą išpažįstančios pop- 
žvaigždės Madonna ir Britney Spears.

Apie savo veiklą laikas nuo laiko 
primena Scientologijos bažnyčia (Diane- 
tikos centrai), priskiriami psichogrupėms 
(psichologinę pagalbą siūlančioms orga
nizacijoms). Jų mokymu, žmoguje reikia 
išlaisvinti prigimtines galias (analitinį 
protą). Žmogus turįs veikti tarsi galingas 
kompiuteris, panaudodamas iki šiol neat
skleistas psichikos galias, o galutiniuose

Atgyja Rambyno kalnas
(ELTA). Legendomis ir padavimais 

garsėjantis Rambyno kalnas vasarą sulau
kia tūkstančių turistų, susipažįstančių su 
Panemunės įžymybėmis. Lankytojus čia 
traukia nuo kalno apžvalgos aikštelių 
atsiverianti panorama į Nemuno žemupį ir 
plačias jo pakrantes bei kitapus tolumoje 
kylančius Tilžės (dabartinio Sovetsko) 
miesto bokštus.

Šįmet sukanka 110 metų, kai ant Ram
byno kalno pradėti rengti “lietuvninkų” 
susiėjimai. Mūsų dienomis ypač daug 
žmonių ant Rambyno kalno susirenka per 
Jonines, į trečius metus šalia esančiuose 
Bitėnuose rengiamą spaudos darbuotojų 
sueigą Martyno Jankaus muziejuje, kitas 
šventes.

Šįmet ant Rambyno kalno pirmą kar
tą vyks festivalio “Muzikinis rugpjūtis 
pajūryje” teatralizuotas koncertas su 
garsiais operetės žanro atlikėjais.

Ant senovėje buvusio vienos seniausių 
baltų šventviečių - Rambyno alkakalnio 
nuo seno buvo švenčiamos įvairios šven
tės. Viena seniausių krašto lietuvių kul
tūrinių organizacijų Mažojoje Lietuvoje 
buvo “Birutės” draugija, leidusi knygas 
lietuvių kalba, įsteigusi knygyną ir senienų 
muziejų, skaitydavusi paskaitas apie tautą, 
jos praeitį draugijos susiėjimuose, švietusi 
to meto lietuvius.

Per 1895 metų Jonines ant Rambyno 
kalno buvo paminėtas šios draugijos veik
los dešimtmetis, žodį šventės dalyviams 
tarė Jurgis Zauerveinas, Mažosios Lietu
vos himno “Lietuvninkai mes esam gimę” 
autorius. Ir vėliau čia kasmet vykdavo 
lietuvninkų šventės ir susirinkimai 

išlaisvinimo etapuose žmogus tampa toks 
galingas, kad jam paklūsta ir laikas, ir erd
vė, ir pomirtinis likimas. Lietuvoje vei
kianti judėjimo grupė vadinama „dianeti- 
kos centrais“. Scientologijos Bažnyčiai 
priklauso aktorius Tom Cruise.

Lietuvoje yra ir kelios budizmo, hin- 
duizmo grupės, iš kurių žymiausias - 
Krišnos sąmonės judėjimas, savo veiklą 
pradėjęs dar sovietiniais metais, aktyviai 
skelbianti savo mokymą. Pasak krišnais- 
tų, Visatos kūrimas yra iš esmės įvairių 
energijų, kurių šaltinis ir valdovas yra 
Krišna, žaismas. Šiuo metu Lietuvoje 
oficialiai veikia dvi Krišnos sąmonės ju
dėjimo bendruomenės, taip pat judėjimo 
narių iniciatyva įkurtas fondas „Harė 
Krišna: maistas kūnui ir sielai“, labdarin
gai maitinantis socialiai remtinus žmones. 
Judėjimas neveda griežtos narių apskai
tos. Šiuo metu jam priklauso apie 300 narių.

Mormonai priskiriami krikščioniškos 
kilmės grupėms. Tačiau nors jų kilmė ir 
krikščioniška, dabartinis tikėjimo išpa
žinimas nekrikščioniškas, neigiantis pa
grindines krikščionybės tiesas. Vis dėlto 
patys mormonai save vadina krikščioni
mis, o savo bažnyčią laiko tikrąja krikš
čionių bažnyčia. 2001 m. įvykusio gy
ventojų surašymo duomenimis, mormo
nais save laiko 197 Lietuvos gyventojai

Lietuviams gerai pažįstamas liūdnai 
pagarsėjęs “Tikėjimo žodis”, turintis 2,500 
pasekėjų. Tai protestantiška charizminės 
pakraipos bendruomenė, plačiąja prasme 
priklausanti sekmininkų sąjūdžiui.

Galiausiai, Lietuvoje egzistuoja ir 
neopagoniška organizacija „Romuva“, ku
ri labiau susijusi su kraštotyriniais, 
folkloriniais sąjūdžiais. Neopagonių veik
la etnokultūrinė. Šiuolaikinių romuvių, 
kaip baltiškojo tikėjimo tęsėjų, ryšys su 
dievais yra pagrįstas tradicija ir asmenine 
patirtimi. Baltiškame panteone nėra jo
kios griežtos hierarchijos, žmogus ben
drauja su dievais. “Romuva” bene kasmet 
ruošia savo sueigas, ir būtent gamtoje. 
Kiek jai priklauso (ar pritaria) asmenų - 
nėra tiksliai žinoma. □

Mažosios Lietuvos istorikų teigimu, 
senovėje Rambyno būta daug aukštesnio, 
o šiandien likusi tik papėdė kažkada dide
lio buvusio kalno. Kokio aukščio jis buvęs, 
tiksliai nežinoma, tačiau viename iš 1867 
m. aprašymų nurodoma, kad Rambynas 
buvęs vos 150 pėdų aukščio. Tad galima 
manyti, jog po pirmosios kalno griūties 
1835 m. jo aukštis siekė 47 m Didelė Ram
byno griūtis įvyko ir 1878 m. liepą, kalnas 
slinkęs ir 1926 m vasarą. Šiandien jo aukštis 
nuo Nemuno upės horizonto yra 40 m

Ne viena legenda byloja apie ant 
Rambyno kažkada buvusį aukų akmenį. 
Tačiau visos jos sako, kad “laimė tol nepa- 
liksianti šio krašto, kol akmuo stovės, ir 
kalnas po juo”. O jeigu kokio svetimšalio 
ranka išdrįs prisiliesti prie šio akmens, 
prasmegsiąs kalnas Nemuno gelmėse. 
Didelis aukų akmuo minimas ne viename 
istoriniame šaltinyje. Apie jį žinoma, kad 
jo paviršius buvo plokščias, o pats akmuo - 
15 uolekčių apimties. Legenda sako, kad 
vokietis Švarcas iš Bardinų kaimo, ieško
damas savo pastatytiems malūnams girnų, 
suskaldęs šventąjį aukuro akmenį. Nuo to 
laiko užkeikimas ėmęs pildytis - kalnas 
pradėjo smegti į Nemuną. Iš tiesų, 1811 m 
akmuo susprogdintas, todėl iki mūsų die
nų jis neišliko. Yra žinoma, kad viena jo 
nuolaužų iki Antrojo pasaulinio karo sau
gota Karaliaučiaus muziejuje.

Minint Lietuvos nepriklausomybės de
šimtmetį 1928 m Mažosios Lietuvos švie
suoliai Martynas Jankus ir Juozas Adomai
tis ant Rambyno sumanė pastatyti aukurą. 
1939 m. Klaipėdos kraštą užgrobus 
vokiečiams aukuras buvo nugriautas. □
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Iš Redakcijos pašto
“Ižiebkit kibirkštį vilties”

Šiuo prasmingu kreipiniu autorius - 
Kauno Technologijos universiteto Elek
trotechnikos ir automatikos fakulteto 
magistrantas Vytautas Šiožinys pradeda 
savo padėkos kalėdinį eilėraštį, sveikinimą 
dr. Stasei Pacevičienei. Vytautas Šiožinys 
yra gavęs inž. Antano Pacevičiaus stipen
diją 2004/2005 metams. Stipendija -1000 
Australijos dolerių vertės - įgalins jį tęsti 
magistrantūros darbą. Vytautas Šiožinys 
jau yra padaręs keletą išradimų savo sri
tyje, parašęs mokslinių straipsnių ir iš 
pridėto eilėraščio matyt, kad jis yra ir 
poetiniais gabumais apdovanotas žmogus. 
Tad mielo adelaidiškio Antano Pacevi
čiaus atminimas tapo ne tik prasmingai 
įamžintas, bet ir pratęstas keliolikai metų, 
duodant galimybę jauniems žmonėms 
tobulintis mokslų srityse.

Pasirinkau Vytauto Šiožinio eilėraščio 
užvardinimą, nes rašau man artima tema - 
jaunimo prusinimas Lietuvoje. Rašyti 
mane paskatino ir dr. Stasės Pacevičienės 
pastaba šiuo klausimu. Ji rašo laiške 
(2005.08.01): “Pora žmonių, kurie galvo
ja apie stipendijos skyrimą, klausė manęs, 
ar studijuojantis jaunimas gaus jas, ar pini
gai kur kitur nueina.”

Dr. Stasė Pacevičienė norėtų pasida
linti savo patirtimi ir su kitais išeivijos 
mecenatais ir sumažinti jų būkštavimus. 
Būtent: antroji Antano Pacevičiaus stipen
dija 2005 metams jau paskirta KTU, Me
chanikos fakulteto doktorantui Aurelijui 
Domeikai. Laikraštyje paskelbtas mece
natų iš Australijos, JAV ir Lietuvos sąrašas 

bei stipendijų dydis.
Aukščiau paminėtus asmenis, abejo

jančius dėl pinigų “nutekėjimo,” dar no
rėčiau nuraminti iš savo asmeninės 15-os 
metų patirties su stipendijų, konkursų ir 
prizų piniginiais atsiskaitymais. Reikalau
ju detalių žinių iš institucijų ir rezultatų 
paviešinimo laikraščiuose. Labai dažnai 
gaunu ir premijas, stipendijas, ir prizus 
laimėjusių moksleivių bei studentų laiškus.

O jei kas norėtų padėti Lietuvos jau
nimui siekti akademinių laurų, pacituo
siu porą pavyzdžių:

Studentų reikalų direktorius, Linas 
Puodžiukynas, KTU paskelbė (2005.04.26 
ir 05.04 d.d.) laikraštyje, kad mecenatų 
stipendijų skyrimo komitetai nusprendė 
suteikti stipendijas dvidešimt vienam 
pretendentui iš trisdešimt septynių kan
didatų, dalyvavusių skelbtame konkurse.

Australija - 1000 Australijos dolerių 
Antano Pacevičiaus vardo stipendija skir
ta KTU Mechanikos fakulteto doktoran
tui Aurelijui Domeikai.

JAV - šešių JAV mecenatų 8 stipen
dijos įvairuoja nuo 350-500 JAV dolerių 
ir skiriamos vienam arba dviem preten
dentams (asmeninė specifika nurodyta).

JAV pramonininko Petro Juozo Kazic
ko 2000 Lt stipendijos skirtos keturioms 
Pasvalio mokyklų abiturientėms (a.s.n). 
Penkios vardinės stipendijos 1000 Lt arba 
2000 Lt sumoje skirtos astuoniems kon
kursą laimėjusiems kandidatams.

Kitas pavyzdys:
“Iš “Pasaulio Lietuvis” 2004 m. lapkri-

Nuotraukojc - Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2004 m. stipendininkai. (lYuksta 
trijų abiturientų - stipendininkų.).

čio mėn. leidinio mane pasiekė kita pui
ki žinutė. Rašo Kazimiero Butkaus stipen
diją gavusi jauna reporterė Kristina Ku
činskaitė, Klaipėdos universitete studijuo
janti žurnalistiką:

“Jau ketvirti metai Kazimieras Butkus 
(Sydnėjuje) skiria stipendijas tiems Šiau
lių Juliaus Janonio gimnazijos abiturien
tams, kuriems įstojus į universitetą, jų 
labiausiai reikia. Šiemet stipendijos buvo 
įteiktos šešiolikai studentų. Toks paramos 
aktas, inicijuotas Isoldes Poželaitės-Davis 
AM ir Kazimiero Butkaus, neturi prece
dento Lietuvoje. Visus savo studijų metus 
parinkti studentai gauna K.Butkaus skir
tas stipendijas ir vienintelis jų įsiparei
gojimas yra mokytis.”

Jos straipsnio viena iš baigiamųjų 

minčių itin džiugina širdį. Kristina rašo:
“Kai kažkieno nesavanaudiškas geru

mas, nereikalaujantis atlygio, paliečia 
tiesiogiai, kyla žmogiškas noras pratęsti 
gerumo grandinę. K Butkaus globojami 
studentai tikisi, kad ir jie kada nors savo 
gyvenime galės kam nors padėti”

Manau, kad be aukščiau paminėtų 
Kauno Technologijos ir Vytauto Didžiojo 
universitetų studentų stipendininkų yra 
dar ir kituose universitetuose stipendi
ninkų remiamų išeivijos mecenatų. Betgi 
Kaunas, kur teko praleisti gražiausias 
paauglystės dienas, artimesnis nei puoš
nusis mūsų istorinis Vilnius. Tad, mieli 
buvę kauniečiai, “įžiebki! kibirkštį vilties!” 
Fiat lux Kaune!

Isolda Poželaitė-Davis AM

Žemaičiai ir aukštaičiai
’ ■ ■ • I, . '

Kaip šie žodžiai bei sąvokos atsirado lietuvių kalboje ir ką jie reiškia šiandieną. 
Apie tai rašo prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS savo rinkinyje “Istorijos iškraipymai”.

Regata - Olego Truchano taurei laimėti

Istorijos šaltiniai rodo, kad žodžiu že
maičiai senovėje buvo žymima ne etninė 
ar kalbinė, bet geografinė, politinė sąvoka. 
Jis reiškė valstybinio vieneto, kunigaikšti
jos, pavadinimą, rašytiną didžiąja raide - 
Žemaičiai Pirmą kartą šis vardas paminė
tas Ipatijaus metraštyje, kur kalbama apie 
1215 m. įvykius. Tai buvo gana savarankiš
kas politinis vienetas, Gedimino, Algirdo 
ir Kęstučio laikais tik iš dalies tepriklau
sęs Lietuvai. Galutinai jį prie Lietuvos 
valstybės prijungė Vytautas. Pavadinimas 
atsirado nuo teritorijos branduolį sudariu
sių dabartinės etninės vidurio Lietuvos - 
Nevėžio baseino - žemumų.

Taip šio pavadinimo kilmę aiškino jau 
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 
1430.III.il laiške imperatoriui Zigmantui 
ir lotyniškai rašę lenkų XVI - XVII a. 
autoriai (Motiejus Miechovita, Motiejus 
Strijkovskis, Janas Lasickis ir kt.). Kry
žiuočių kronikose kartais būdavo išver
čiama į lotynų arba vokiečių kalbas: “že
ma žemė”, vok. Niederland. Vytautas 
minėtame laiške tvirtina, kad Žemaičių 
žemėje gyvena tie patys lietuviai ir šneka ta 
pačia lietuvių kalba.

Kaip priešingybė Žemaičiams, Vil
niaus - Ašmenos aukštumose esančią 
Lietuvos dalį ilgainiui imta vadinti Aukš
taičiais, tačiau pastarasis pavadinimas 
netapo politine sąvoka, nes atskiros Aukš
taičių kunigaikštijos niekada nebuvo. 
Pavadinimas kartais vartotas tik kaip 
Lietuvos sinonimas ir buvo ilgainiui šio 
išstumtas.

Dabartiniai žodžiai Žemaitija, Aukš
taitija - visai nauji, senovėje jų nebuvo, 
sakyta tik Žemaičiai, Aukštaičiai.

Senovėje Žemaičių žemė buvo palygin
ti tirštai gyvenama. Ordino riteriai į ją nuo
lat kreipė savo grobuoniškus žygius, visą 

laiką plėšė. Pasibaigus karams iš tankiai ap
gyventos Žemaičių žemės prasidėjo gyven
tojų skverbimasis į ištuštėjusias, dykra pa
verstas ir labai sunaikintas pasienio sritis 
pagal Nemuną ir į vakarus, į buvusią kur
šių teritoriją dabartinės žemaičių tarmės 
ploto aukštumose iki pat Baltijos jūros. 
Viso to didelio ploto, kurį vakaruose ri
bojo Baltijos jūra, rytuose linija Žeimelis - 
Linkuva - Pakruojis - Šeduva, į pietus nu- 
sitesusio dabartine Suvalkija (anksčiau va
dinta Užnemune) pagal Prūsijos sieną, Ša
kius iki pat Virbalio apylinkių, gyventojus 
anuomet imta vadinti žemaičiais, tarp jų 
ir sulietuvėjusius kuršius.

1417 metais buvo įsteigta atskira Že
maičių vyskupystė su centru Varniuose 
(vadinti Medininkais). Jos poreikiams 
tenkinti ir ypač kovojant su Reformacija, 
imta leisti knygas rašomąja kalba, kuriai 
pradžią davė senosios Žemaičių žemės - 
Nevėžio žemumų ano meto tarmė. Toji 
rašomoji kalba tada buvo vadinama 
žemaičių kalba, kuria rašė, pavyzdžiui, 
kėdainiškis Mikalojus Daukša. Ji su 
dabartine žemaičių tarme nieko bendra 
neturi

Vakarinėje Žemaičių kunigaikštijos da
lyje, kur anksčiau gyveno kuršiai, ilgainiui 
susidarė savita lie tuvių kalbos tarmė, ku
rią imta vadinti žemaičių tarme. Tai nauja 
žodžio Žemaičiai reikšmė, įsigalėjusi tik 
nuo XIX a. vidurio. Bene pirmasis termi
nams žemaičiai ir aukštaičiai lingvistinę 
reikšmę suteikė August Schleicher. Jis ėmė 
juos vartoti tarmėms pavadinti. Kaip tar
mės vardas žodis žemaičiai dabar visuoti
nai įsigalėjęs, nors geografiniu požiūriu jis 
jau nebetikslus, nes žemaičių tarmės bran
duolį sudaro Telšių aukštumos, o ne žemu
ma (ten tik tarmės pakraščiai).

Žemaičių tarmei atsirasti lemiamą

“Mūsų Pastogės” redakcija gavo p. Ni
nos Kantvilienės iš Hobarto laišką, ku
riame ji rašo, kad “skaitytojams bus įdo
mu žinoti, kad šiauliškio Olego Tru
chano prisiminimas vis dar gyvas. Apie jį 
dar ir dabar būna aprašymų Lietuvos 
spaudoje.”

Šių metų liepos 16 -17 dienomis prie 
Rėkyvos ežero įvyko Rėkyvos regata 
Olego Truchano taurei laimėti. Regatą 
organizavo Šiaulių sporto mokykla ir 
Šiaulių miesto buriuotojų klubas.

Kaip rašo Olego Truchano sesuo Nina, 
“Regatai dovaną nusiuntė Olego našlė 
Melva Truchanienė, gyvenanti Hobarte. 
Taip pat tikimės, kad neužilgo pasirodys 
knyga apie jo gyvenimą.”

Primename, kad žymusis gamtos tyri
nėtojas Olegas Truchanas žuvo 1972 metais 
Gordono upėje, Tasmanijoje.

Nuotraukoje (kairėje) - Olego lYuchano 
taurė.

reikšmę turėjo kuršių substratas. Sulietu- 
vėdami kuršiai išlaikė daug savo kalbos, 
artimos lietuvių kalbai, ypatybių, ne tik fo
netinių (kuršišką tartį), bet ir gramatinės 
sandaros, žodyno. Daugelis žemaičių tar
mei būdingų ypatybių vienaip ar kitaip sa
vo kilme yra susiję su kuršių kalba. Many- 
tina, kad žemaitiškai šnekantys lietuviai iš 
kuršių yra paveldėję ne tik kalbos, bet ir 
savitus būdo bruožus: užsispyrimą, atkak
lumą, drąsą ir kt. Šiuo atžvilgiu žemaičiai 
labai primena istoriniuose šaltiniuose mi
nimus kuršius, drąsiai ir labai ištvermingai 
kovojusius prieš Ordino galybę.

Dabar Lietuvoje atsiranda polinkis nu- 
tylėtižemaičių vardo ir sąvokos istorinį ki
timą. Lyg visuomet tuo vardu būtų buvę va
dinama tai, ką dabar vadiname. Yra tokių 
“ultrapatriotų”, kurie tvirtina žemaičius 
esant skirtinga nuo lietuvių tauta. Esą že
maičiai savo kilme nebuvo lietuviai, bei

sudarė atskirą baltų gentį, artimą žiemga
liams. Taip manyti pretekstą sudarė kai 
kurie kalbininkai (Aleksas Girdenis, Jūra
tė Laučiūtė, latvis Antons Breidaks), ne
kreipiantys dėmesio į kuršių substrato vaid
menį žemaičių tarmės kilmei ir stengiantys 
kuršių kalboje vykusių procesų pasekmę, 
turimą kaip substratinį elementą žemai
čių tarmėje, sutapatinti su tikruoju savo 
tarmės paveldu, pačius tuos procesus trak
tuoti lyg jie būtų vykę žemaičių tarmėje. 
Kadangi tie procesai siekia labai senus ry
tinių baltų epochos laikus, tai ir daroma 
išvada, esą žemaičiai buvę skirtinga nuo 
he tuvių baltų gentis, kaip žiemgaliai, sė
liai ar latgaliai, užėmę tarpinę padėtį tarp 
He tuvių, latvių ir prūsų. Į klystkehus nuve
dė nekūrybiškas sinchroninės kalbotyros 
metodų taikymas.

“T.Ž.”
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Sportas_______________________
Septynerių žaidynių dalyvis nori 

pamatyti ir aštuntąsias
Vytautas Saulis, (“L.r.”)

Tęsinys iš MP nr. 31.

Tais pačiais metais spalio mėnesį 
Antanas Laukaitis po 29 metų vėl Lietuvoje. 
Tiesa, tik 5 dienoms.

- Po to atskrisdavau kasmet. Pailgino 
mano buvimą iki 15 parų: penkias turėjau 
praleisti Vilniuje, po penkias - Rygoje ir 
Taline. Kaunas buvo uždaras miestas. Bet 
saugumiečiai irgi žmonės: duodu 100 
dolerių, leidžia visą laiką būti Vilniuje, 
dar šimtą - atsiunčia “Volgą”, kuri ryte 
nuveža į Kauną, o vakare parveža j 
“Gintaro” viešbutį. Mano giminės nebūtų 
kauniečiai, sako, kam tu moki saugu
miečiams, mes turime mašinas, galime 
tave paimti ir atsivežti. Apsirengiu prastes
niais drabužiais ir tykiai, kad niekas 
nematytų, išslinkau iš viešbučio. Sėdau į 
laukiančią mašinytę ir - į Kauną. Apgavo- 
me saugumiečius!

Vakare grįžtu į viešbutį, o “draugeliai” 
laukia manęs: “Kad per dvi valandas 
susirinktum viską, važiuosi į oro uostą”. 
Bandžiau aiškinti, kad liko dar 4 dienos - 
nė velnio. Įsodino į mašiną, nuvežė prie 
lėktuvo į Maskvą.

Bet labiausiai įsiminė ne tai. Iš lėktuvo 
išprašė kažkokį žmogelį, kad man būtų 
vieta, tai tas iškeikė mane: “Prakeiktą 
komunistą pasodino, mano vietą užėmė”. 
Buvau gerai apsirengęs, matyt, palaikė

v

Zilgsitiai į <£ietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Išeinant, pir
mame aukšte už
tikau man la

biausiai patikusį meną - vaikų piešinius 
tema “Gyvybės medis”. Kiekvienas pie
šinėlis pulsavo gyvybe ir sruvo spalvomis.

Man rodos, kad tik vaikai gali šitą te
mą pilnai išvystyt, nes jie patys - į žmonijos 
medį tebeauganti gyvybė.

ŽVILGSNIS Į BALTĄJĄ GULBĘ
Taip buvo vadinama Kauno Rotušė. Ar 

taip ją pamalonina ir dabar, nežinau.
Rotušę matyt labai norėjau, nes esu 

prisiekusi dr. Kripštuko gerbėja, kurio 
nepaprastus nuotykius, kaip visi žinot (o 
jei ne, tai paskaitykit rašytojo Juliaus Kau
po knygą “Dr. Kripštukas pragare”), apra
šė sniego senis ypatingose kronikose. O jos 
paslėptos Kauno Rotušėje!

Tai kaip gi neužeisi į Rotušę? O prie 
jos - eilės vestuvininkų. Viena pora su
tuoktinių išplaukia kaip balta gulbė ir 
juodas gulbinas, kita jau eilės laukia, svo
čios ir piršliai juostom perjuosti, pamergės 
marguoja įvairiom suknelėm. Tetulytė 
paabejojo, ar, mudvi j pamerges visai ne
panašios, net ir į svočias, deja, galėsim vi
dun įsigauti Ji pasiliko ant suolelio sė
dėt, bet aš sufoto aparatu ėmiau ir {slin
kau vidun. Praleido. Matyt, galvojo, kas aš 
vestuvių fotografė(!).

Jau pirmas aukštas atrodė karališkai. 
Bet dar aukščiau viliojo laiptai tokie, 
kokiais iškilmingai ir gracingai laipioja 
Holfywood’o artistės, vaidinančios prince
ses. Užlipau ir aš, negracingai, bet tyliai 
Pataikiau į santuokų salę. Puošnumas kaip 

Jis vertas Tautos Dainiaus vardo, ir daug 
čia sukaupta lietuviškojo rašto lobių. Raš- 

_________ _______ _tai, knygos, paaiškinimai, rašytojų nuo- 
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partijos funkcionierium.
Buvo tarp pradininkų

Ilgą laiką žaidęs krepšinį ir kitus 
žaidimus. Jis netrukus tapo vienu didžiau
sių išeivijos sporto organizatorių. Kartu 
su Leonu Baltrūnu ir kitais aktyvistais 
įsteigė Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo Sąjungą, vadovavo jai, lietuvių 
sporto klubams. Kasmet rengė sporto 
šventes, įsigudrino net kalnuose sniego 
rasti ir vykdyti žiemos žaidynes.

- Žaidynes rengė ir JAV, Kanados 
lietuviai, todėl nutarėme sujungti mūsų 
pastangas ir sueiti į krūvą. Kartu su JAV 
lietuviu krepšininku Rimu Dirveniu (irgi 
dalyvavo visose septyneriose žaidynėse), 
Valdu Adamkumi, Vytautu Grybausku ir 
kitais 1978 m. Toronte (Kanada) suren
gėme pirmąsias Pasaulio Lietuvių Žai
dynes. Buvau Australijos komandos vado
vas ir į Kanadą atvežiau per 100 žmonių.

Jam labiausiai įsiminė trečiosios 
žaidynes 1988 m. Adelaidėje. “Jas buvo 
nelengva surengti, JAV politikai, neno
rėdami erzinti SSRS, trukdė joms, atkal
binėjo, bet mes sakėme: “Norit ar neno
rit, mes kviečiame ir Lietuvos sportinin
kų”. Sutarėme su tuometiniais Lietuvos 
sporto vadovais Zigmantu Motiekaičiu, 
Artūru Poviliūnu, kad atsiųs komandą. 
Jiems irgi buvo nelengva, reikėjo laviruo
ti. Atvyko Raimundas Sargūnas su jaunių 
krepšinio rinktine, keli plaukikai. Per

Marijos Terezos salone Schoenbrunn pi
lyje, Austrijoj.

Staiga prisistatė išsipustęs, varlytę 
pasirišęs vyrukas.

- Ponia, fotografuot dabar negalima. Kai 
ateis jaunieji, tada.

- Bet kol jie ateis, aš tik vieną 
nuotraukėlę...

Cakt - nutraukiau šaunią salę ir grei
tai nulipau žemyn, kol neišaiškėjo, kad ne
su vestuvių dalyvė.

Ypatingųjų Kauno kronikų apie dr. 
Kripštuką taip ir neradau. Nebuvo kaip 
ieškoti. Bet pirmame aukšte ant jaučio 
odos išrašytą, antspaudais apkabinėtą 
dokumentą mačiau. Bet jame nebuvo dr. 
Kripštuko parašo...

Tačiau apie šį pasakiškąjį pastatą gavau 
dailų lankstinuką. Jį man dovanojo gim
nazijos laikų draugas Žybartas Simonai
tis, Rotušės XV a. namų restauravimo 
projektų architektas. “Paslaptingųjų Kau
no kronikų” paieškas Rotušėje reikės ati
dėti ateities viešnagei, kada man vadovu 
galės pabūt Žybartas.

Vilniečiai, girdėjau, Kauną pravar
džiuoja provincija, bet man jis toks neat
rodo. Čia yra daug ką matyti, apžiūrėti, 
pasigėrėti. Tik vakarietiškos orientacijos 
Vytauto Didžiojo universitetas jau žymi 
miestą kultūros ženklu, o kur dar Mairo
nio, Vaižganto, Vytauto Didžiojo, Čiurlio
nio muziejai, Išeivijos studijų centras, 
teatras, na ir puošni Laisvės alėja be 
automobilių tvaiko.

Kaunas - draugiškas miestas - jis 
neužgožia, nestulbina, “neriečia nosies”.

ŽVILGSNIS Į MAIRONIO 
LIETUVIŲ LITERATŪROS 

MUZIEJŲ

Antanas Laukaitis Geelongo “Kovo” sporto klubo šventėje.
Antano Laukaičio knygos “Gyvenimo sūkuriuose” nuotr.

atidarymą didžiulė salė buvo pilna žmo
nių, visi žiūri į Lietuvos krepšininkus - 
aukšti, jauni, gražūs vaikinai. APoviliūnas 
labai susijaudinęs sakė kalbą, salėje daug 
kas šluostė ašaras - per 45 išsiskyrimo 
metus Tėvynės ilgesys išliko. Labai di
džiulis įspūdis buvo - ne tiek sportinis, 
kiek emocinis. Ir 1991 m. Vilniuje, kai 
pirmąkart susirinkome ką tik nepri
klausomybę atgavusioje Lietuvoje”, - sako 
susijaudinęs pašnekovas.

Negalima nutraukti
Šiemetines žaidynes Australijos lietu

vių sporto veikėjas vertina kaip ryškią 
lietuvybės, bendravimo šventę. “Ne visi čia, 
Lietuvoje, žino, kaip į žaidynes veržiasi ne 
senukai, kuriuos sieja tėvynės ilgesys, bet 

traukos, ištraukos iš jų kūrybos - viskas 
puikiai išdėstyta, nuo seniausių iki 
naujausių. Tik eik iš kambario į kambarį ir 
jauskis kaip žuvis nardanti rašto jūroje. Ir 
dar koks simbolinis gestas-įžengiant virš 
durų suskamba kanklės.

Bevaikštinėjant, bežiūrint ir beskaiti- 
nėjant, man labai įsiminė Dionyzo Poš
kos (4757 - 1830) eilutė: “Garbink tėvų 
kalbą ir anos kalbrėdą, nes prigimto 
liežuvio nemokėti gėda!” O kaip norėtųsi 
tuos žodžius didelėm raidėm išspausdinti 
kiekvienoje ir išeivijos, ir ypač Lietuvos 
laikraščių laidoje.

O štai Liudvikas Rėza (1776 -1840) su 
kokia meile ir jaudinančiu paprastumu 
atsiliepia apie savo gimtinę, užpustytą 
Baltijos smėlio: “Bet, liūdna vieta, visad aš 
tave mylėsiu, medį kiekvieną pradingusį 
savo širdyje nešiosiu, nes čia pats gyvenau 
tarp sodų žaliųjų ir kūdrų. Tėvas ir mo
tina mane čia už rankų vedžiojo...”

Iš senosios raštijos skyriaus perėjau į 
naujosios. Čia jau atradau ir daugelį išei
vijos rašytojų. Tarp jų knygų pastebėjau 
net dvi savąsias. Didelis džiaugsmas ir 
malonumas atrast savo kūrybą tokio var
do muziejuje!

Taip sutapo, kad pataikiau čia ir į no- 
belisto Guenter Grass parodą, vardu 
“Guenter Grass apie piešimą ir rašymą”. 
Nors jo garsiąją knygą “Die Blechtrommel” 
(“Skardinis būgnelis”) esu perskaičiusi, bet 
nežinojau, kad Grass ir dailininkas ir kad 
jis Lietuvoje viešėjo 2000 metais. Buvo 
įdomu apžiūrėti jo piešinius, artimai su
sijusius su jo knygomis.

Šiame muziejuje yra ir Maironio butas, 
pagal anuos laikus prabangiai apstatytas ir 
meniškai išdekoruotas. Poetas gyvenęs 
dažniau kunigų seminarijoj, negu čia. 
Šiuos kambarius jis naudojęs seminarijos 
svečiams, iškilmingiems priėmimams ir 
pan. Butą tvarkė ir globojo jo sesuo Mar
celė. Tik 1936 m. šie rūmai tapo Maironio 
vardo literatūros muziejumi O senovėje 
rūmai priklausė Lietuvos kancleriui 

jaunimas. Mano anūkas 18-metis Edis 
(A.Laukaitis turi dvi dukras ir 4 anūkus, 
visi kalba lietuviškai) atvyko anksčiau, 
kad pasitreniruotų Šarūno Marčiulionio 
krepšinio akademijoje. Į Lietuvą veržiasi ir 
naujieji išeiviai.

Kai kas prikiša išlaidas. Argi galima 
apie tai kalbėti, kai vienam dalyviui buvo 
skirta maždaug po 100 litų (5,000 dalyvių 
išlaidos - 420,000 Lt.). Tai - ne didžiojo 
sporto, o mėgėjų varžybos, kur svarbiau
sia lietuvybės dvasia. Žaidynės turi vykti, 
ir tik Lietuvoje. Viliuosi, kad ir2009 metais, 
kai švęsime Lietuvos vardo 1000-metį, 
susitiksime ir gražiai bendrausime”, - sakė 
visų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
dalyvis. □

Kristupui Pacui. Čia jis mėgdavęs pagyventi 
Gal norėjo būt arti savo mylimo Pažaislio?

Ši diena buvo muziejų diena, todėl kelias 
vedė į panemunę, į senąją Vytauto bažnyčią.

TUMO VAIŽGANTO NAMAI
Pirma dar užbėgau į Vytauto bažnyčią. 

Išskyrus šv. Oną Vilniuje, ji man gražiau
sia iš šiuo metu Lietuvoje matytų bažny
čių ... Ypač jos vidus: dangop kylanti go
tika su nuostabiais žvaigždiniais skliau
tais, su smailiomis langų arkomis. Dė
mesio neblaško barokinių puošmenų ir 
figūrų gausa. Viskas tartum gieda - sursum 
corda! O Kryžiaus keliai - stebėtina - iš 
šiaudelių!

Po Maironio rūmų, Vaižganto butas 
labai kuklus, kaip ir pats kanauninkas bu
vęs - vienas iš pačių didžiųjų Lietuvos 
šviesuolių tada ir dabar. Skaitant apie jo 
gyvenimą, norisi padėt lygybės ženklą tarp 
Tumo ir pareigos bei ištikimybės.

Kambariuose daug nuotraukų iš T. 
Vaižganto dienų kunigų seminarijoje (net 
su Maironiu, tik šis garbingas rektorius, o 
Tumas dar kuklus klierikėlis), ir iš veiklos 
organizacijose. Turbūt, nebuvo tokios, 
kuriai eiklusis Tumas nebūtų priklausęs ne 
tik kaip narys, bet kaip “spiritus movens”. 
Apie tai jis pats rašė, kad esąs lietuvių 
visuomenės vergas. Bet jis “vergavo” su 
energija ir trykštančiu entuziazmu ir dar 
rado laiko parašyti monumentalų veikalą 
“Pragiedruliai”, visiems laikams įsiam
žindamas į didžiąją lietuvių klasiką.

Viename kambaryje pastebėjau 
įrėmintą, puikia kaligrafija išrašytą, 
“Jaunosios Lietuvos” narių 1929 metų 
sveikinimą Tumui gimtadienio proga. Man 
rodos, tai pats tiksliausias šio didžio lie
tuvio - rašytojo - visuomenininko apibū
dinimas:

“Ant Tavo galvos jau iškrito sniegulės, 
Bet veidas ir akys pavasariu dega - 
Rausies dirvonuos arklą užgulęs - 
Gyvenimas Alfa, o darbas - Omega!”

Tęsinys kitame MP Nr.
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Lietuvos krepšinio klubų rinktinė 
Australijoje

Sekmadienį, rugsėjo 
14 dieną Sydnėjuje pasi
baigusiame Keturių tautų 
vyrų krepšinio turnyre 
Lietuvos klubų rinktinė, 
iškovojusi vieną pergalę 
iš keturių galimų, užėmė 
trečiąją vietą. Lietuviai 
krepšininkai pralaimėjo 
Naujosios Zelandijos ko
mandai 77:86.

Turnyrą nugalėjo Aus
tralijos rinktinė, laimė
jusi visas ketvertas rung
tynes. Antrąją vietą užėmė 
Naujoji Zelandija, iško
vojusi tris pergales. Ket
virta liko Jono Kazlaus
ko vadovaujama Kinijos 
rinktinė. Ji pralaimėjo vi
sas ketvertas rungtynes.

Į turnyro simbolinį 
penketą buvo išrinktas 
Lietuvos rinktinės vidurio 
puolėjas Povilas Čiukinas.

Lietuvos rinktinei 23 
taškus pelnė Vaidas Pau- 
liukėnas, 14 - P. Čiukinas, 
po 8 - Eligijus Redeckas ir 
Tadas Klimavičius, 7 - 
Martynas Andriukaitis,

Nuotraukoje - Povilas Čiukinas blokuoja australo Mark 
Worthington metimą.

6 - Mindaugas Lukauskis (7 rez. per
davimai), 5 - Mantas Česnauskis, po 3 - 
Giedrius Gustas ir Audrius Danusevičius.

Prieš tai, Perth’e lietuviai pralaimėjo 
australų komandai 66:71 ir Naujosios Ze
landijos komandai 62:79.

Priešpaskutinėse rungtynėse Sydnėju
je lietuviai laimėjo prieš Kinijos rinktinę 
78:69.

(Beje, į Australiją atvykusi Lietuvos 
krepšinio komanda yra ne geriausioji, bet 
verčiau “mišri”.) □

Baltic Day 2005
At the end of this year the Latvian 

Society is going to hold the 30th Australian 
Latvian Youth Arts Festival in Sydney. In 
conjunction with the festival we are 
organising “Baltic Day” on the 27th of 
December from mid-morning to mid
afternoon. This is an event that is set up to 
expose the Baltic cultures to the public in 
Sydney. We also aim to bring the three 
Baltic cultures together to celebrate our 
similarities and differences.

Baltic Day is going to consist of musical 
and dancing performances, stalls, 
workshops and activities. We are trying to 
encourage people in the Estonian, I^atvian 
and Lithuanian communities to take part 
in Baltic Day by either offering services of 
a musical or dance performance, setting up 
a stall or running a workshop incorporating 
something from your culture. It will not be 
necessary to stay at the event all day long, 
just a small amount of your time will be 
sufficient and appreciated. Some ideas we 
have already come up with are:

STALLS:
food, jewellery, handcrafts, travel

agency, promotional wares.
WORKSHOPS:
language workshops, musical 

instruments, face painting, cooking, dance 
classes, talks: history and folklore, arts and 
crafts, traditional games, ant other ideas 
welcome!

What we are asking for is this: if 
anything you have read in this article has 
sparked your interest, please don’t hesitate 
to contact us at:

e-mail: 30jdinfo@gmail.com
Phone: 0418 642 159; 0419 142 849
It is important that Baltic Day 

incorporates the involvement of people 
from all three Baltic communities so that 
we can introduce and educate the 
Australian public about our heritage. Our 
heritage is important to us and it will be an 
exciting experience to convey this 
importance to the people of the general 
community. So, run a workshop, host a 
stall or do a performance! It will be a great 
experience. We eagerly await your 
feedback!

Kira Bruzgulis

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

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

Dėmesio - vandens sportininkai iš Lietuvos
Rugsėjo 29 - spalio 3 dienomis įvyksta

2005ICF Canoe Slalom World Championships
Šiose pasaulinėse kanojų slalomo varžybose dalyvauja ir sportininkai iš Lietuvos.

Čempionate varžosi apie 400 atletų iš 80 valstybių.
Varžybos vyksta: Penrith (NSW) Whitewater Stadium. Jos bus tiesiogiai rodomos ir 

per SBS televiziją.
Atidarymas - Penrith Whitewater Stadione rugsėjo 27 dieną.

PADĖKA
A.a Antanui Stasiūnaičiui išėjus amžinybėn šių metų lie

pos 16 dieną, nuoširdžią padėką reiškiame giminėms, draugams ir visiems 
pažįstamiems už nuoširdžius žodžius skausmo laikotarpyje. Jie visada liks mūsų 
širdyse.

Žmona Angelė, broliai Juozas, Vytas, sesuo Danutė 
. ir jų šeimos

Akademinė Lietuvos istorija
Artimiausiu metu „Baltų lankų“ 

leidykla planuoja išleisti Akademinės 
Lietuvos istorijos pirmą tomą, kuris bus 
skirtas Lietuvos priešistorei. Jame re
miantis naujausiais archeologijos mokslo 
pasiekimais aptariamas akmens ir bron
zos amžių bendruomenių ūkis ir visuo
menės gyvensena.

Akmens ir ankstyvoji metalų epocha 
Lietuvoje apima dešimties tūkstančių me
tų laikotarpį. Tai - ilgas priešistorės tarps
nis nuo paskutiniojo ledyno atsitraukimo 
iki pirmojo raštiško Pietryčių Pabaltijyje 
gyvenusių žmonių paminėjimo. Tuo 
laikotarpiu vyko sudėtingi kultūriniai, 
ūkiniai ir etniniai procesai.

Darbe išryškinami vėlyvojo paleolito, 

mezolito, neolito ir ankstyvojo metalų 
laikotarpio bendruomenių būdingiausi 
bruožai, materialinio, dvasinio, ekono
minio ir socialinio gyvenimo ypatumai 
baltų kultūros priešaušryje. Lietuvos 
priešistorės paveldo visuma nagrinėjama 
Rytų Pabaltijo ir Europos istorinės kultū
ros tyrimų kontekste. Kiekvieno skyriaus 
pradžioje apibūdinama kiekvieno laiko
tarpio tyrimų istorija ir chronologija, o 
knygos gale pateikiama literatūra, knyga 
iliustruota schemomis, piešiniais ir nuo
traukomis.

Šį tomą parašė keturi autoriai: dr. To
mas Ostrauskas, dr. Vygandas Juodagalvis, 
hab. dr. Algirdas Girininkas ir dr. Džiugas 
Brazaitis. Bernardinai ^554*9*

Po ilgos ligos mirus

At A Aleksandrai Virginingienei, 
kartu liūdėdamos reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Kristinai.

Elena, Rasa ir Eglė

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Po sunkios ligos mirus

Af A Aleksandrai Virginingienei, 
nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje likusią dukrą Kristiną.

Irena, Audronė ir Rimas Milašai

Pagerbdami Velionės atminimą, aukoja* 
me “Mūsų Pastogei” $25.

Lietuvių 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. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Aukos “Musų Pastogei”
A. Kasiulaitis NSW $ 35.00 J. Mikutavičius NSW $ 35.00
Mrs. M. Prašmutas VIC $ 20.00 A. Auglys QLD $ 15.00
Mrs. E. Vblkas QLD $ 35.00 St. Bernotas NSW $ 5.00
Mrs. V. Kristensen NSW $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs. J. Edwards NSW $ 15.00 “Musų Pastogės” Administracija

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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Dėmesio ALB
Geelongo Apylinkės 

nariams
Sekmadienj, rugpjūčio 21 d. (Pettitt 

Park, Beaufbrd St. Bell Post Hill), {vyks 
ALB Geelongo Apylinkės metinis susirin
kimas. Visi nariai prašomi dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmi
mas
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo proto
kolo skaitymas ir jo priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko, na
rės kultūros reikalams ir iždininko pra
nešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimai.
8. Diskusijos dėl Valdybos, pranešimai 
ir jų priėmimas.
9. Mandatų komisijos sudarymas.
10. Naujos Valdybos rinkimas.
11. Naujos Revizijos Komisijos rinki
mas.
12. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
13. Susirinkimo uždarymas
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Attention: all members 
of the Geelong 

Lithuanian 
Community

The Annual General Meeting for 2005 
with be held on Sunday 21 August, at 
Lithuanian House, Pettitt Park, Beauford 
St., Bell Post Hill, commencing at 1:30 
pm. All Lithuanians and their families are 
cordially invited to attend. Membership 
fees will be accepted prior to the 
commencement of the meeting.
AGENDA:

1. Meeting opening.
2. Appointment of Meeting Presidium
3. Agenda items
4. Commemoration of the dead.
5. Minutes of previous AGM.
6. Reports by the President, Treasurer
& cultural groups.
7. Reports by Accounts Committee.
8. Discussions.
9. Formation of Election Commission.
10. Election of new Executive Committee.
11. Election of new Accounts Committee.
12. Other business & further discussion.
13. Close of meeting
Coffee and Cake will be served

Executive Committee, GLB

Washhouse Galery, 711 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 
Tel.: (02) 9810 0040

Dalios Maron tapyba ir grafika
Visi maloniai kviečiami apsilankyti parodoje.,
Galerija atidaryta:

antradieniais - šeštadieniais - nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. p. p. 
sekmadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

Paroda veiks nuo rugpjūčio 9 dienos iki rugpjūčio 28 dienos.

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviCClB visus narius ir jų svečius lankytis
Ii savoKhibe.

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

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Dėmesio nariamsKiuboVaidy- 
ba nutarė pratęsti nario mokesčio susimokėjimo 
terminą iki rugpjūčio 31d. Klubo nariai, 
nesusimokėję nario mokesčio iki to laiko, pra
randa Klubo narystę. Nario mokestis yra $11.

įvyks sekmadienį, rugpjučio21 d.,230 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

r

Svarbi M.K.Čiurlionio sukaktis
Š.m rugsėjo 4 dieną, sekmadienį, 130 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 

Teatro Salėje vyks M.K.Čiurlionio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Paskaitą skaitys d r. Genovaitė Kazokienė, fortepionu skambins 

Adela Ristnvski ir Rolandas Imbrasas, Čiurlioniui skirtas 
eiles deklamuos Dalia Antanaitienė.

Įėjimas - $5. Visos lėšos skiriamos Kauno Technologijos ir Viktorijos ir 
Universitetų mainų fondui Gražina Pranauskienė

LITHUANIAN CLUB LTD
... ABN 68 000 410 622

Nominations for Director
Foundation and ordinary members of the Club are invited to nominate for 

the position of Director of the Club for the 2005/2006 year.
Nomination forms are available at the Club Office and close on Sunday 

21s* August at 4 pm.
Board of Directors

Viktoro Baltučio istorinę apysaką “Akivaras” galima įsi

gyti pashinčiant $15 (įskaitant persiuntimo išlaidas) adresu: V.Baltutis, 1 Belinda 
Street, Evandale, South Australia 5069. Autorius

“MuSlį Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Monday 10 a.m.

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@senetcoin.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.............. ..................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. — 5.00 pm. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.usersJiigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

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

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