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Lietuviškas kryžius Australijos tolumose

Eucla miestelyje, Vakarų Australijoje prie Pietų Australijos sienos, Pajauta ir Gedi
minas Patupiai pastatė viešbutį “Gintaras” (Amber Motei), kuriame apsistoja keleiviai, 
vykstantys iš rytų į vakarus ir atvirkščiai. Laikui bėgant apie gyvenvietė vis augo. Atsi
dėkodami Visagaliui už laimingai susiklosčiusį gyvenimą, Patupiai netoli motelio 
pastatė lietuviškais ornamentais papuoštą kryžių (žiūr. nuotr. viršuje).
Šių metų rugpjūčio 12 d. Gediminas Patupis pasitraukė iš šio gyvenimo. Artimo 
Gedimino draugo Viktoro Baltučio parašytą nekrologą skaitykite “M.P.” psl. 7.

Baltijos bendra pozicija dėl Rusijos?
Druskininkuose susirinkę Baltijos ša

lių parlamentų Užsienio reikalų komi
tetų atstovai tariasi, kaip suvienyti jėgas 
bendraujant su Rusija, ir aptarti santykius 
su Europos Sąjungos (ES) rytinėmis kai
mynėmis.

Rugsėjo 15 d. kurorte prasidėjo triša
lis Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamen
tų Užsienio reikalų komitetų delegacijų 
susitikimas. LR Seimui jame atstovauja 
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
Justinas Karosas ir nariai Audronius 
Ažubalis, Virginijus Domarkas bei Ema
nuelis Zingeris.

Bene daugiausiai dėmesio susitikimo 
metu žadama skirti santykiams su Rusija. 
Diskusijų metu planuojama aiškintis, ar 
Baltijos šalys gali turėti bendrą poziciją 
bendraudamos su šia Rytų kaimyne.

Kalbėdamas su ELTA J. Karosas pri
pažino, jog trims šalims gana sunku nuo
lat laikytis vieningai. Tačiau jis pažymėjo, 
kad bendraujant su įtakinga valstybe trims 
šalims lengviau pasiekti savo tikslų nei 
vienai.

Estijos parlamento Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Enn Eesmaa

pabrėžė, kad po ilgų derybų gegužę 
Maskvoje buvo pavykę pasirašyti Estijos 
ir Rusijos sienos sutartį, tačiau prieš porą 
savaičių Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin nurodė atšaukti parašus po šiuo 
dokumentu.

Nuomonę apie tautinių mažumų klau
simą išreiškė Lietuvos Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkė Vaira Paeglė. 
Latvi-joje esama susirūpinimo dėl didelio 
skaičiaus ten gyvenančių rusų, kurie nuo
lat skundžiasi

J. Karosas susitikime aptarė, ar įma
noma tarptautinė vienybė keliant žalos 
atlyginimo dėl Baltijos valstybių okupaci
jos klausimą. Rusijai jau ne vienerius me
tus keliami reikalavimai atlyginti sovieti
nės okupacijos metais patirtą žalą, tačiau 
Rusijos atstovai tokius raginimus vadina 
absurdiškais.

Per susitikimą taip pat kalbėta apie 
šiuo metu ES pirmininkaujančios Didžio
sios Britanijos prioritetus ir Baltijos šalių 
vaidmenį, vykdant Europos Sąjungos 
kaimynystės politiką, santykius su Ukrai
na, Baltarusija, Moldova, Pietų Kaukazo 
respublikomis. □

Siūlo išvesti lietuvius iš Irako
Rusija 

reikalauja 
lakūno ir lėktuvo

Rusijos užsienio 
reikalų ministerija 
rugsėjo 19 d. paragi
no Lietuvą grąžinti 
rusų lakūną ir lėktu
vą Su-27, taip pat 
pareiškė, jog Mask
va yra pasirengusi at- 

lygintižalą, kurią Lietuvos teritorijoje kris
damas padarė naikintuvas.

“Rusijos federacija vadovaujasi tuo, kad 
Rusijos karinių oro pajėgų majoras Valerij 
Trojanov, taip pat lėktuvas, kuris yra Rusi
jos ginkluotųjų pajėgų turtas, atsitiktinai 
atsidūrę Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
pagal tarptautinę teisę turi imunitetą nuo 
šios valstybės jurisdikcijos ir turi būti grą
žintas Rusijai”, - pažymėjo ministerijos at
stovai. “Tikimės, kad šie klausimai bus 
konstruktyviai išspręsti”.

“Rusijos ambasada Vilniuje nuo lėktu
vo Su-27 sudužimo Lietuvos teritorijoje 
rugsėjo 15 d. momento palaiko nuolatinius 
ryšius su Lietuvos pareigūnais, kad būtų 
sureguliuoti incidento padariniai ir kad la
kūnas bei lėktuvas kuo greičiau būtų grą
žinti Rusijai”, - pridūrė Rusijos diplomatai.

Profesionalus oro erdvės 
pažeidėjas

Lietuvoje nukritusio Rusijos naikintuvo 
Su-27 pilotui majorui Valerij Trojanov pra
eityje tekdavo atlikti užduotis, kurių metu 
jis vaizduodavo svetimos valstybės oro erd
vės pažeidėją.

Tai liudija Baltarusijos nacionalinės te
levizijos ONT pernai spalį parodytas re
portažas, kuriame pasakojama apie dukart

Lietuvos (vykių apžvalga
per metus rengiamas Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos jungtinės priešlėktuvinės 
gynybos sistemos pajėgų pratybas.

Minėtųjų pratybų metu du Baltarusijos 
naikintuvai Su-27 pasivijo ir nutupdė ta
riamą šalies oro erdvės pažeidėją, kurio 
vaidmenį atliko Rusijos naikintuvo Su-27 
pilotas V. Trojanov. “Savo užduoties Rusi
jos aviacijos pulko eskadrilės vado pava
duotojas neslepia - nuskristi maršrutu, 
atliekant Baltarusijos oro erdvės pažeidė
jo vaidmenį”, - pasakojama reportaže.

Po įvykusio incidento, kai į Lietuvos oro 
erdvę įskrido ir sudužo esą dėl gedimo pa
siklydęs Rusijos naikintuvas, Lietuvos ži- 
niasklaidoje skelbiamos versijos, kad ši 
avarija galėjo būti imituota, Rusijai norint 
patikrinti, kaip veikia naujos NATO narės 
Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir gynybos 
sistema, kaip pasiruošę veikti NATO sank
cionuotą Baltijos erdvės apsaugos misiją 
vykdantys Aljanso naikintuvai.

Su-27 sudužo rugsėjo 15 d. popietę Ša
kių rajone, pasienyje su Rusijos Kalinin
grado sritimi, maždaug už pusšimčio kilo
metrų nuo Kauno. Pilotas saugiai katapul
tavosi ir nusileido su parašiutu kaimyni
niame Jurbarko rajone. Aukų išvengta, nes 
lėktuvas, ginkluotas keturiomis “oras-oras” 
tipo raketomis, nukrito laukuose, atokiau 
nuo gyvenviečių. Rusijos Gynybos minis
terija atsiprašė Lietuvos dėl incidento ir 
pažadėjo atlyginti dėl jo patirtus nuostolius. 
Prideramai aiškinama ir meluojama

Rusijos naikintuvo Su-27 katastrofos 
tyrime - melo pėdsakai. Rugsėjo 16 d. 
Lėktuvos avarijos priežastis ir aplinkybes 
tiriančios Rusijos gynybos ministerijos 
skrydžių saugumo tarnybos komisijos

Nukelta į 2 psL

Opozicinė Liberalų demokratų par
tija ragina valdžią išvesti karius iš Irako 
ir taip apsaugoti Lietuvą bei kitas Euro
pos Sąjungos (ES) valstybes nuo galimų 
teroro išpuolių.

“Aš pavojų matau ne tame, kad Lietu
vai - mažai valstybei per sunku išlaikyti 
100 ar 150 karių Irake, ir ne tame, jei. ne
duok Dieve, kas nors iš tų karių nuken
tėtų, bet tame, kad ne tik Lietuvos sau
gumas, bet ir ES šiandien priklauso nuo 
politikos, kurią tęsia JAV administracija. 
Politikos, kuri nesustabdė, o paskatino 
terorizmo plitimą visame pasaulyje”, - 
spaudos konferencijoje pareiškė Europos 
Parlamento (EP) narys liberaldemokratas 
prof. Rolandas Pavilionis. Jo tvirtinimu, 
laikydama karius Irake, Lietuva rizikuoja 
ne tik savo gyventojų, bet ir kitų ES vals
tybių piliečių saugumu. Todėl Lietuvai esą 
reikėtų imtis humaniško žingsnio ir išvesti 
karius iš Irako.

Vieną didžiausių Europoje branduo
linių jėgainių turinti Lietuva esą gali tapti 
teroristų taikiniu. Pasak R. Pavilionio, 
Lietuvos valdžia “šimtą kartų mažiau nei 
JAV” būtų pasiruošusi padariniams, 
kuriuos sukeltų išpuolis Visagine ar bet 
kurioje kitoje Lietuvos vietoje.

“Dauguma Europos Parlamento narių 
yra įsitikinę, kad pats laikas, jei dar ne per 
vėlu, ieškoti visai kitokių šios problemos 
sprendimo būdų,” - pažymėjo jis. “Ne ka
rinių, o tokių, kurie padėtų atkurti taiką 
Artimuosiuose Rytuose ir kurie sustab
dytų terorizmo bangą, dėl kurių kalta JAV 
administracija”.

Prof. R. Pavilionis taip pat priminė, 
kad operacijoje dalyvavo 27 šalys, atsiun- 
tusios į Iraką per 170,000 karių. 11 šalių, 
tarp jų - Ispanija, Portugalija, Olandija, 
Filipinai, Naujoji Zelandiją, jau pasitraukė 

iš Irako, dar trys - Lenkija, Italija ir Bul
garija planuoja savo karius išvesti iki me
tų pabaigos. Be to, Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba yra įpareigojusi koalicijos 
pajėgas iki metų pabaigos visus klausi
mus, susijusius su Irako saugumu, perduo
ti Irako saugumo pajėgoms, kurias sudaro 
jau apie 200,000 karių.

Lietuvių karių atitraukimui Lietuvos 
valdžia šiuo metu nepritaria. Karių išve
dimas iš Irako, neįtvirtinus taikos šioje ša
lyje, būtų nesuprantamas, pabrėžia Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas.

“Irake permainos akivaizdžios ir juda, 
man atrodo, ta šalis demokratijos link. 
Sunkiai, negalime pasakyti, kad tie tempai 
mus tenkintų, bet vis tiek permainos yra”, - 
per spaudos konferenciją teigė jis. “Kam 
reikėjo visa tai pradėti, jei pusiaukelėje, 
nepasiekus tikslo, kariai būtų išvedami? 
Reikia nuosekliai žiūrėti į šitą klausimą, 
turime būti ištikimi savo įsipareigojimams 
ir nuostatoms”.

Pasak Artūro Paulausko, priimant 
Seimo sprendimus dėl karių dalyvavimo 
tarptautinėse operacijose ir misijose buvo 
apsvarstyti visi argumentai “už” ir “prieš”, 
o šiandien naujų argumentų esą nėra. 
“Kariai bus išvesti, ir kad toks laikas ateis, 
neabejoju. Bet reikia sulaukti to laiko. 
Reikia suderinti su sąjungininkais ir tą pa
daryti. Negali būti daroma priešokiais, 
ieškant populizmo arba visiškai nesiorien- 
tuojant politinėje situacijoje”, - sakė jis. Jo 
tvirtinimu, pareiškimas dėl Lietuvos karių 
išvedimo iš Irako neturi “nieko bendro nei 
su Lietuvos interesais, nei su įsipareigo
jimais”.

Min. Pirmininkas Algirdas Brazauskas 
ir Prezidentas Valdas Adamkus taip pat 
pareiškė nematą jokių priežasčių atsisa
kyti Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų.
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patašius Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 18 d. 
įvykusių Vokie
tijos parlamento 
rinkimų rezulta
tai nuvylė abiejų 
didžiųjų partijų 
viltis. Opozicijos 
lyderės dr. Angela 
Merkei vadovau
jamas krikščionių 
demokratų parti

jų blokas surinko daugiausiai balsų, bet 
neužtenkamai, kad vieniems sudaryti 
naująją vyriausybę. Nedaug mažiau balsų 
surinko ir dabartinio kanclerio Gerhard 
Schroeder vadovaujami socialdemokratai, 
kurie dabar aktyviai ieško koalicinių part
nerių. Partijoms nesusitarus, gali būti šau
kiami nauji rinkimai.
♦ Per Beidžinge vykusius pasitarimus 
tarp JAV, Rusijos, Kinijos, Japonijos ir 
abiejų Korėjų, rugsėjo 19 d. Šiaurės Korė
ja pasirašė susitarimą, sutikdama princi
pe sustabdyti savo atominių ginklų prog
ramą. Ji tik pasiliko sau teisę naudoti bran
duolinę energiją taikiems tikslams. Visi 
jau rugsėjo 20 d. šis susitarimas atsidūrė 
pavojuje, Šiaurės Korėjai iškeliant papil
domus reikalavimus. JAV turinti pasta
tyti Šiaurės Korėjoje lengvojo vandens ti
po branduolinius reaktorius, prieš Š. Ko
rėjai išmontuojant savo dabartines jėgaines, 
gaminančias atominius ginklus. Reika
laujamo pobūdžio reaktorių statyba labai 
daug kainuoja ir ji užtrunka apie 9 metus.
♦ Irakiečių policija Basroje suėmė du 
britų karius, fotografavusius policijos 
nuovadą. Per susišaudymą sužeistas vienas 
policininkas. Policijai atsisakant karius 
atiduoti britų įgulos vadovybei, rugsėjo 19 
d. britų šarvuočiai pralaužė policijos 
nuovados sieną. Paaiškėjo, kad policijos 
kapitonas buvo perdavęs karius privačiai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
nariai tikino, kad avariją patyręs nai
kintuvas neturėjo ginklų. Tuo tarpu rugsė
jo 17 d. į Lietuvą atvykęs Rusijos gynybos 
ministerijos skrydžių saugumo tarnybos 
vadovas generolas leitenantas Sergej Bai- 
netov iš karto netikėtai pareiškė, kad nai
kintuvas turėjo keturias raketas “oras-oras”.

Nuotraukoje - rusų naikintuvas Su-27.

Rugsėjo 17 d. apžiūrint įvykio vietą pa
čiame žemės paviršiuje rasta vadinamoji 
juodoji dėžė, fiksuojanti piloto pokalbius 
ir kitą lėktuvo skrydžio informaciją. Krašto 
apsaugos ministerija pranešė, kad svars
toma galimybė įrašų šifravimą patikėti 
trečiajai šaliai. Tai numato tarptautiniai 
teisės aktai.

“Rusų naikintuvo katastrofa Lietuvoje 
akivaizdžiai parodė, kad Krašto apsaugos 
ministerijos vadovybė nėra pasirengusi 
adekvačiai reaguoti į grėsmes naciona
liniam saugumui. Nerimą ypač kelia vieši 
krašto apsaugos ministro pasisakymai, 
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šiitų milicijai (Mahdi armijai), kur jiems 
grėsė žiauri mirtis. Britams pasisekė jėga 
išlaisvinti karius iš namų, kuriuose jie buvo 
laikomi, bet minia sudegino vieną iš britų 
šarvuočių.
♦ Rugsėjo 20 d. savo namuose Vienoje 
mirė Simon Wiesenthal, sulaukęs 96 metų 
amžiaus. Žydų kilmės architektas, jis buvo 
nacių kalintas penkiose koncentracijos 
stovyklose. 1945 m. gegužės mėnesį ameri
kiečių išlaisvintas iš Mauthausen kone, 
stovyklos Austrijoje, jis per sekančius 50 
metų ieškojo nacių nusikaltėlių ir kėlė 
jiems bylas. Jis ypač išgarsėjo, susekdamas 
Argentinoje besislapstantį Adolfą Eich
mann. Simon Wiesenthal nebuvo tiesiogiai 
surištas su nacių nusikaltėlių paieškos 
centru Los Angeles, pavadintu jo vardu.
♦ Rugsėjo 21 d. Ukrainos parlamentas 
atsisakė patvirtinti prezidento Viktor 
Juščenko kandidatą Juri Jechanurov 
ministro pirmininko pareigose. Vyriau
sybės krizė dar paaštrėjo, valstybės pro
kurorui paskelbus, kad jis tiria kaltini
mus, jog prezidento patarėjai esą buvę 
surišti su korupcija.
♦ Rugsėjo 22 d. Naujasis Orleanas buvo 
jau beveik visiškai sausas, išpumpavus 
uragano Katrinos užlietas sritis. Iki šios 
dienos buvo rasti 1069 Katrinos uragano 
aukų kūnai. Tačiau šią dieną prasidėjo 
nauja Meksikos įlankos pakrantės eva
kuacija, artėjant naujam stipriam uraganui 
Rita. Apie trys milijonai žmonių bėgo iš 
Texas ir Louisiana valstijų pajūrio sričių į 
krašto gilumą, nepravažiuojamai užkimš- 
dami visus kelius.

Po kelių dienų uragano Rita sukeltos 
bangos vėl pralaužė N. Orleano apsaugos 
pylimus ir dalinai užtvindė miestą. 
Uraganas Rita padarė didžiulių nuostolių, 
pasiekdamas krantą rugsėjo 24 d., bet 
išvengta d idesnių žmonių aukų. □ 

kuriuose jis atvirai leidžia suprasti, kad 
NATO karinės pajėgos tinkamai neužtik
rina šalies oro erdvės apsaugos, todėl esą 
Lietuvai reikia kurti savarankišką oro 
policiją”, - “Kauno dienai” teigė Algis Ka
šėta, Seimo Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto pirmininko pavaduotojas.

Nato daliniai reagavo tinkamai
Zokniuose dislokuoti NATO sąjungi

ninkės Vokietijos kariškiai tvirtina laiku 
reagavę į pranešimą apie neteisėtai Lietu
vos oro erdvė kirtusį Rusijos naikintuvą, 
kuris vėliau sudužo.

Kaip ELTA’i pasakojo Vokietijos kari
nių oro pajėgų junginio atstovas majoras 
Kari Heinz Smuda, du iš Zokniuose dis
lokuotų naikintuvų nelaimės vietą pasie
kė praėjus vos 8 minutėms po įspėjimo 
signalo. Tuo metu naikintuvas SU-27 jau 
buvo nukrit3s, o pilotas spėjęs iššokti su 
parašiutu. Pasak kariškio, net policininkai 
atvyko vėliau už vokiečius.

Zokniuose dislokuotas Vokietijos ka
rinių oro pajėgų junginys iš viso turi 4 reak
tyvinius naikintuvus “Phantom”. Po ne
laimės pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
neteisėto valstybės sienos kirtimo.

Rusija paprašė Lietuvos perduoti jai 
sudužusio naikintuvo pilotą ir orlaivio 
juodąją dėžę. Rusijos atstovas įteikė Už
sienio reikalų ministerijai notą, kurioje 
išdėstytas šis prašymas. Diplomatas nuo bet 
kokių komentarų susilaikė.

Rusijos pareigūnai tvirtina, jog pilotas 
Valerij Trajanovyra patyręs 37 metų pilo
tas, anksčiau neturėjęs avarijų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,EUA,BNS,LGniCir“Bemardinai”.

Į politiką įlieti 
Emigrantų partiją?

Airijoje, kur jau yra apie 100,000 lietu
vių, įvyko suvažiavimas, kuris sukėlė dėme
sio bangą ir pačioje Lietuvoje. Tarp įvairių 
svarstymų kilo mintis, jog tie keli šimtai 
tūkstančių naujųjų ekonominių emigrantų 
galėtų reikštis kaip nauja Lietuvos politinė 
jėga. Spausdiname ištraukas iš Gintam 
Beresnevičiaus straipsnio, pa
skelbto per DELFI. Red.

Apskritai gal jau turime pripažinti, kad 
naujoji emigracija yra jau jėga. Tik ji dar to 
neįsisąmoninusi.

Emigracija jau tampa tokia pat galinga 
ir potencialiai įtakinga visuose Lietuvos 
gyvenimo sluoksniuose, kaip kad ji buvo 
XX a. 3-4 dešimtmečiais. Vėliau ji vienaip 
ar kitaip veikė ir sovietinės Lietuvos gyve
nimą, knygomis, per radijo laidas, siunti
niais ir tiesiog pačiu savo egzistavimu. 
Tačiau ta karta - su žinomomis išimtimis - 
jau ilgoką laiką pasitraukusi iš aktyvios 
veiklos. Su visa pagarba šiems žmonėms, 
savo darbą jie jau atlikę.

Dabar formuojasi emigracijos nauji 
centrai. Nauja emigracija, su savo požiū
riais. Ir su savo kontaktais, su Lietuvoje 
likusiais artimaisiais ir bičiuliais. Tam 
šiais laikais nereikia savaitėmis ar mė
nesiais laukti laiško; yra internetas ir 
elektroninis paštas. Ir kitos komunikaci
jos galimybės. Dabartinė emigracija yra 
arčiau nei anuometinė, nes ir pasaulį 
sutraukė globalizacija. Ir daugelis savo 
išvykimą nelaiko amžinu, susidarius tam 
tikroms aplinkybėms ar tiesiog pakyrė
jus užsienyje, ne vienas grįžta.

Ir šioji emigracija yra mobili vidujai, 
žmonės gali čia grįžti ilgam, gali dešim
čiai metų, gali keliems mėnesiams. Kai 
kada jie tiesiog zuja tarp Londono ir Vil
niaus, Ispanijos ir Panevėžio, o studentai 
studijuoja, žadėdami ir norėdami grįžti Tas 
malimasis tarp dviejų erdvių, Europos 
vakarinės dalies ir Lietuvos, duoda gerą 
europinio konteksto išmanymą.

Partijos Lietuvoje sukasi užburtame 
rate. Per kitus rinkimus vėl atsiras nauji 
madingi ir žadantys populistai, už kuriuos 
tauta su entuziazmu subalsuos, o po to 
viskas baigsis kaip visada, vėl atsiras tra
dicinių partijų koalicija su penkiolika 
metų pažįstamais veidais. Iš esamų kala
dėlių formuojama nauja mozaika. Na, pri
dedant artimųjų ir draugų rato atstovus.

Narkotikus jau
44 kilogramai hašišo, kurį pardavę nar

kotikų prekeiviai tikėjosi gauti apie milijo
ną litų, atsidūrė teisėsaugos pareigūnų 
rankose. Vieną didžiausių Lietuvoje ha
šišo siuntų rado pasieniečių šuo - 3 metų 
vokiečių aviganis Radžas.

Panevėžio policijos darbuotojai kartu 
su pasieniečiais rugsėjo 16 d. atliko specia
lią operaciją. Jos metu buvo sulaikytas 
vilkikas „Volvo“. Jame ir buvo aptikta di
delė hašišo siunta.

Rusijoje išsinuomotu krovininiu auto
mobiliu, pažymėtu Rusijos numeriu, Lietu
vos teritorijoje važiavo du Lietuvos pilie
čiai: 47 metų biržietis ir 36 metų šiaulietis. 
Abu sulaikyti. Jų vairuojamos mašinos pus
priekabėje buvo vežamos statybinės me
džiagos. Krovinio gavėjai - kelios skirtin
gos bendrovės. Narkotikai buvo rasti sunk
vežimio kabinoje.

Automobilio vairuotojas ir jo bendra
keleivis labai nustebo išvydę pasieniečių 
šunį. Manoma, kad jie tikėjosi, jog šuo 
nesuras kontrabandinio krovinio, kadangi 
hašišas buvo itin sandariai supakuotas.

O kas būtų, jei čia šitoje politinėje ni
šoje atsirastų jėga, atstovaujanti mažiausiai 
300,000žmonių, kol kas esančių užsienyje, 
bet manančių grįžti? Kas politiškai emig
rantus čia atstovauja? Emigrantai palikti 
vieni. O kas būtų, jei šie žmonės, pradedant 
nuo tų, kurie nuolat kursuoja tarp Vakarų 
Europos ir Lietuvos pristatytų save kaip tą 
alternatyvią politinę jėgą, kurios čia nie
kaip nerandama?

Lietuvoje globos poreikis iš visų ap
klausų trykšta, tik Lietuvoje ta globa prisi
menama rytietiško pobūdžio, ir stipriai 
gravituoja į Maskvos pusę. O ką, jei šitą 
globos idėją numesti į ES pusę, į Vakarus, 
ir pasinaudoti dabar Lietuvoje vis dar po
puliariais gero dėdės iš Vakarų įvaiz
džiais. Arba - dabar jau tai įmanoma - savo 
vaikino iš Europos.

Dabarties emigrantai savesni - tai 
bendrasuoliai, bendradarbiai, giminės, bi
čiuliai - ir jie dar pakankamai švarūs po
litiškai. O ką, jei padaryti europinės pa
kraipos Darbo partijos modelį kitiems 
rinkimams, tik vietoje V. Uspaskich’o, kuris 
buvo išrinktas, kadangi buvo rusas, pasta
tyti žmogų, kuris žadėtų Vakarų gėrį ir at
stovautų Europą.

Prezidentas Valdas Adamkus buvo 
išrinktas, nes jis vakarietis, eksministras 
Viktor Uspaskich - kadangi rytietis. Lie
tuviai pasąmoningai nenori savo vedlio, 
jiem reikia žmogaus iš svetur. Taigi, galima 
to-kį naują vakarietišką veidą ir surasti? Ir 
pateikti kaip išmanančių ir patyrusių eu- 
ropidų partiją, kuri vienintelė čia gali 
susitvarkyti su korupcija, išvaikyti senąją 
nomenklatūrą etc. Na, čia jau viešųjų ry
šių reikalas. Bet tai būtų pajėgi politinė 
alternatyva.

Ar tai alternatyva? Nežinau, bet jeigu 
tokia grupė su atitinkamu visuomenės 
nuomonės apdirbimu mestų save į rinki
mus, bent jau parlamentine partija jie tap
tų. Į priekaištą, kad jie nežino situacijos 
vietoje, kuris tikrai bus mestas, galima 
puikiausiai atsakyti, kad jie žino situaciją 
Europoje. Pavieniui grįžę emigrantai bus 
suvalgyti, ištirpdyti, ir su dideliais vargais 
turės lįsti arba į verslą, arba į mokslo struk
tūras - bet dėl daugelio pavyzdžių tai bus 
nelengva, vietos užblokuotos. Nebent la
bai dideli pinigai, nebent pereini į vietines 
žaidimo taisykles. Nuo kurių daugelis ir 
bėgo. Tad pravarčiausia ir saugiausia grįž
ti su šviežia, patyrusia Europos skonį 
komanda, kuri gana greitai įgytų pakan
kamai politinio svorio, kad jei ne pakeistų 
Lietuvos vaizdą ir politiką iš esmės, tai 
stipriai išjudintų ir pagyvintų.

Niekieno aš nemokau, bet pastebiu, kad 
šansas toks yra. □

gaudo ir šunys
Tačiau specialiai išmokytas Radžas be 

vargo užuodė narkotikus. Vieniems pasie
niečiams būtų buvę sudėtinga surasti su
maniai užmaskuotus paketus.

Tai jau antras atvejis šią vasarą, kai šuo 
padeda surasti mašinoje paslėptus narko
tikus. Šių metų gegužę Lietuvos bei Latvi
jos pasienyje esančiame Saločių-Grenc- 
talės poste buvo sulaikytas 38 metų Biržų 
gyventojas. Jo automobilyje „Škoda Feli
cia“ Panevėžio teritorinės muitinės šuo 
užuodė narkotikus. Auksaspalvių retryve- 
rių veislės kalė Beta rodė, kad kvapas 
sklinda iš automobilio bagažinės.

Tuomet operaciją atlikę Panevėžio po
licijos pareigūnai kreipėsi pagalbos į 
muitinės mobiliosios grupės ekipažą, ku
ris yra aprūpintas specialia technika.Į 
pagalbą buvo pasitelktas specialus prietaisas 
fibroskopas. Juo tyrinėjant tuščias automo
bilio ertmes buvo pastebėta, kad ten yra 
paslėptų baltų paketų. Pradėjus ardyti 
automobilį paaiškėjo, kad bagažinėje ir po 
šoniniais apmušalais buvo paslėpti 23 kg 
hašišo. Virginija Petrauskienė, “L.r.”
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Bendruomenės baruose
Skautai marš! Kairėn! Sustot! Aukštyn?

Skautai “pakinkyti” kabo. Jie kabo ant 
sienų, nuo lubų, kaip didžiuliai margi 
vorai, alpinistų virvių voratinkliuose. Kai 
kurie naujokai beviltiškai įsikibė į sie
noje strategiškai įbestus ir išsikišusius 
gumbus jau nebesitiki, kad jie kada nors 
vėl saugiai žengs žeme. Bet kiti, prityrę, 
net įsibėgėję šoka vertikaliai ir apžergia

Nuotraukoje - Mattias Braach-Maksvytis.

35-tas Šiupinys Adelaidėje
Kiekvienais metais Adelaidės Lietuvių 

Katalikių Moterų Draugija ruošia Šiu
pinius, kurie jau virto tradicija. Praėjo daug 
metų nuo pirmųjų Šiupinių, kai žiūrovų 
salėje susirinkdavo kelios šimtinės. Pra
ėjo daug laiko nuo Šiupinio įvairių patie
kalų, kuriuos “virė” gabieji mūsų reži
sieriai, poetai, rašytojai, dramos aktoriai, 
solistai ir t.t.

Šiupiniai, kuriuos stebint publikoje 
skambėjo nuoširdus juokas, susikaupi
mas, ašara... Šiupinio skonis būdavo įvai
rus: ir pikantiškas, ir saldus, ir turtingas 
prieskoniais. Deja, tie “virėjai” pasitraukė 
iš mūsų tarpo.

O vis dėlto tradicija tęsiama toliau. Ir 
šiais metais Adelaidės Katalikų Centre 
dalyvavome net 35-ame Šiupinyje.

Nors publikos vietoj šimtinių tebuvo 
tik 60, nors scenoje dalyvių buvo nedaug, 
nors patiekalams trūko ir druskos, ir pi
pirų, ir cukraus, bet, kaip sakoma, ir iš 
kirvio galima išvirti skanią sriubą, jei ją 
verda geras šefas.

O šefas - tai Vytautas Opulskis, kuris 
sugeba surasti, sujungti ir paruošti scenoje 
garuojantį katilą.

Geriausias “patiekalas”, be abejo, buvo 
Sietynas Kubilius, padeklamavęs Mairo
nio “Čičinską”. Padeklamavo mintinai, be 
popieriuko rankose ir be suflerio. Stebė
tina atmintis. Sietynas “Čičinską” perdavė 
nuostabiai gerai, santūriais rankų jude
siais išryškindamas poemos veiksmus. 
Aiškia dikcija papuošdamas šią ilgą 
poemą. Išvengė ir patoso, kuris yra mė
giamas kai kurių deklamatorių, ir kuris 
nužudo geriausią kūrinį. Savo talentą 
Sietynas neturėtų palikti tik siauroje 
lietuvių bendruomenėje, o turėtų išeiti į 
plačią šio krašto auditoriją.

Kitas skanus “patiekalas” - tai choras 
“Lituania”, kuris visuomet sušildo klau
sytojų širdis. Kad ir nedaug dainininkų, 

gumbuotą šios patalpos uolų laipiojimo 
sieną. Jie šuoliais lipa aukštyn kaip drie
žai per degantį dykumos smėlį. Štai vienas 
iš dažniausiai šiame sporte matomų skau
tų siūbuoja nuo lubų žemyn galva! Ste
bėtinai jis prisilaiko tik su viena ranka, kai 
reikia kitos delną apdulkinti kreida spe
cialiai šiam tikslui nuo liemens kabančia
me maišelyje. Kreida tam, kad delnai ne- 
slystų kaip įprastai daroma gimnastikoje.

Uolų laipiojimas uždarose patalpose 
kaip sportas atsirado 1980 metais. Al
pinistinių sportų anūkas, šis laipiojimas 
sudomino daugumą, kurie nebūtų galėję 
taip laipioti gamtoje tikrose uolose. Nors 
skamba pavojingai, po profesionalios 
pamokos visi „Aušros” tunto skautai, ku
rie susirinko šiai iškylai, sugebėjo smagiai 
palaipioti (net įskaitant kelis vadovus ir 
tėvus!) Nemažai skautų jau ne pirmą kar
tą šitaip laipiojo, nes Adelaidės rajono 
stovykloje vyko toks užsiėmimas, kuris 
visiems labai patiko.

Lipančių uniforma: diržų ir virvių 
pakinkymas. Į diržus įlipama kaip į kel
nes: du diržai apsupa šlaunis, trečias - 
liemenį. Lipama poromis. Vienas lipa, o 
kitas laiko ištempęs apsauginę virvę, kuri 
karabinieriais prikabinta prie lipančio ir 
stovinčio apsaugos diržų, perverta per 
grindyse įdrožtą asą, ir pravesta per nuo 
lubų kabančius skridinius. Jeigu belipant 
sieną koja paslystų, ar pasidarytų nebeį
manoma išsilaikyti, šis atsarginis virvių 
komplektas lipantį stipriai įrakina ir lyg 
nematomoj kėdėj jį saugiai bei švelniai 
siūbuoja ore.

Nuotraukoje - Šiupinio režisierius Vytau
tas Opulskis.
bet jaunas dirigentas ir akompanuotojas 
Jonas Pocius pajėgia choristus įtraukti į 
bendrą damų vienetą. Lengvos, linksmos, 
trumpos dainos taip pat tiko Šiupiniui. 
Vyrai padainavo “Lėk žirgeli vėju” ir “Kur 
gimta padangė”. Mišrus choras - “Sukti
nį” ir “Dar nejok, dar sustok”. Linkime 
choristams ir dirigentui ištvermės, nes be 
choro Adelaidė būtų kaip “katė be 
uodegos”.

Kiti trumpi Šiupinio pasirodymai, 
perduoti Adelaidės lietuvių teatro “Vaidi
la”, dalyviams nepadarė didesnio įspū
džio, tuo labiau, kad dideliam apgailes
tavimui, artistai neišmoko valdyti balsų 
scenoje ir publika vos girdėjo dialogus, 
tuomi prarasdama veiksmo prasmę.

Tikimės, kad kitais metais Šiupinys 
vėl bus verdamas, nes pagal režisieriaus 
Vytauto Opulskio pasakymą, “kol bus 
žiūrovų - būsime ir mes”.

Valė Marcinkonytė

Lenktynės! Sesuo 
skautė su broliu skautu 
greitai ant sienos ir 
aukštyn! Jų apsauginės 
poros skubiai traukia 
virves, kad jos palaidos 
nesupainiotų lipančių. 
Iš apačios žiūrovai šau
kia, klykia, „Gali jį pra
lenkt, jau beveik!”, „Ne
pasiduok jai!” Jaunesnė 
skautė pralaimi savo 
broliui, bet tik tik. Jis 
prakaituodamas žino, 
kad gal sekantį kartą jis 
jau nebelaimės.

Uolų laipiojimo iš
kyla tikrai pasisekė, nors 
vienintelis susižeidimas 
įvyko smalsiam skau
tukui, kuris nutarė, kad 
laipioti viduje neužten
ka ir sugebėjo nusibroz
dinti pirštą belipant į 
tikrą medį lauke. Gal 
taip ir turi būti.

Sesė Dovilė

Tautos genijus M.K.Čiurlionis
(1875-1911)

Po minėjimo. Iš kairės: Rimas Strunga, Ronaldas Imbrasas, Adela Ristovski, Gražina 
Pranauskienė, prof. Ron Adams, Dalia Antanaitienė, Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas ir Vytautas Krivickas.

Šių metų rugsėjo 4 dieną Melbourne 
Lietuvių Klubo Teatro salėje buvo pa
žymėtos Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio 130-osios gimimo metinės. Išsa
mią paskaitą „M.K. Čiurlionio vaizduo
jamasis menas“ paruošė Sydnėjuje gyve
nanti dr. Genovaitė Kazokienė. (1983 
metais Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba I-ąją premiją už geriau
sią mokslinį darbą lietuviška tema skyrė 
dr. G. Kazokienei, už Magistro laipsnio 
disertaciją apie M.K. Čiurlionį!)

(Dr. Genovaitės Kazokienės paskaitą 
“M. K. Čiurlionio vaizduojamasis menas” 
spausdinsime kituose “M.P.” numeriuose. 
Red.)

Deja, dėl netikėtos ligos dr. Genovaitė 
Kazokienė negalėjo atvykti į Melbourną. 
M.K. Čiurlioniui skirtą paskaitą dr. G. 
Kazokienės vardu pristatė šio straipsnio 
autorė. Po paskaitos buvo prisiliesta prie 
kompozitoriaus fortepioninės kūrybos, 
paįvairintos M.K.Čiurlioniui skirtais 
posmais: Dalia Antanaitienė skaitė Vinco 
Kazoko eiles, o Rolandas Imbrasas ir Ade
la Ristovski skambino M.K.Čiurlionio

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Nuotraukoje - Melissa Belkutė lipa siena.

preliudus bei kitus žinomus kūrinius.
Viktorijos universiteto prof. Ron 

Adams ir Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas padėkojo 
žiūrovams už reikšmingo dailininko ir 
kompozitoriaus jubiliejaus paminėjimą.

Už parduotus bilietus ir aukas (dr. 
Vilmantė Kumpikaitė $50, Sofija Meiliū- 
nienė $15, dr. Kazys Zdanius $10 ir Juozas 
Bruožis $5), buvo surinkti $407. Jau ne 
pirmą kartą tautiečiai paremia Viktorijos 
Universitete įsteigtą dr. Genovaitės Ka
zokienės stipendijų fondą, skirtą Vikto
rijos ir Kauno Technologijos universitetų 
studentų ir dėstytojų mainų plėtrai.

Pabaigoje norėtųsi padėkoti dr. Vil
mantei Kumpikaitei, Algiui Akstinui, 
Zigmui Augaičiui, Vytautui Krivickui, 
Danutei, Romui ir Rimui Strungoms, 
Irenai Vilkišienei bei visiems visiems, vie
nu ar kitu būdu prisidėjusiems prie 
reikšmingo M.K.Čiurlionio 130-ųjų gi
mimo metinių paminėjimo. Na, o svar
biausiai, pačiai dr. Genovaitei Kazokie
nei už tokios įdomios paskaitos paruošimą.

Gražina Pranauskienė
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Lietuva iš arti
Neįprasta Danio Kesmino paroda 

Klaipėdoje
nepripažįsta politinių sienų, D. Kesminas 
sukūrė detalų Lietuvos ir aplinkinių 
regionų - Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos ir 
Latvijos “alkoholizmo” žemėlapį, atskleis
damas degtinės vamzdynų tinklą, slaptą 
spirito varyklą ir pastatus, kurie gauna ir 
platina kontrabandą, sakė parodos vado
vė. G. Giedraitytės teigimu, kartu su Lon
done įsikūrusia architektūrinės vizualiza- 
cijos studija “HayesDavidson” D. Kesmi
nas paruošė ir fotografijų komplektą iš 
24 skirtingų Lietuvos vietų, kuriose - 
likimui palikti nelegalūs degtinės 
vamzdynai.

Be to, D. Kesminas pristato paveiks
lus, sukurtus pagal 1930-ųjų abstinenciją 
skelbiančius plakatus ir Lietuvos “blai
vybės” vyskupo Motiejaus Valančiaus 
skulptūrą. Taip paroda primena alkoho
lio draudimo Lietuvoje laikotarpius. G. 
Giedraitytės teigimu, parodos atidarymo 
metu bus vaišinama degtine.

(ELTA). Klaipėdos dailės parodų rū
mai pristato Australijos lietuvio meninin
ko Danio Kesmino parodą “Vodka Sans 
Frontieres” (“Degtinė be sienų”).

“D. Kesmino paroda “Vodka Sans 
Frontieres” užgimė sužinojus apie nelega
lų degtinės importavimo į Lietuvą pože
miniais vamzdynais būdą”, - Eltai sakė 
parodos vadovė Goda Giedraitytė. Tad 
neatsitiktinai ir pagrindinis autoriaus 
kūrinys parodoje yra “Degtinės vamzdy
no vargonai”. Jie padaryti iš plastikinių 
kanalizacijos vamzdžių ir primena skudu
čius, mechanizuotus sovietine maniera. Šie 
automatizuoti PVC vamzdžių vargonai 
panašūs j “distiliacijos agregatą”, tačiau 
“gamina” muziką, o ne degtinę. Anot G. 
Giedraitytės, besisukančiu ratu, kuris re
guliuoja vargonų vožtuvus, j vamzdžius 
pučiamas oras ir taip atliekama tradicinė 
lietuvių užstalės daina “Gerkit gerkit, 
broliukai”.

Demonstruodamas, kad degtinė

Ugnies skulptūrų festivalis Vilniuje
(BNS). Tradicinio Ugnies skulptūrų 

festivalio metu Vilniaus Neries krantine 
nuvingiuos ugniniai senovės lietuvių 
austose juostose aptinkami raštai, o Kal
nų parke suliepsnos Vilniaus legendas ir

Festivalį pristatydama jo sumanytoja 
ir režisierė Eglė Plioplienė spaudos kon
ferencijoje pasakojo, jog lygiadienį ir 
kunigaikščio Gedimino dieną pažymintį 
festivalį pradės ugninė juosta. Šiemet 
lygiadienis, pažymintis dienos ir nakties 
susilyginimą, minimas rugsėjo 23-iąją.

Neries krantinėje, nuo Mindaugo tilto 
iki Sporto rūmų, dvylikos Vilniaus mo
kyklų moksleiviai pagal senovės lietuvių 
austų juostų raštus sudėlios apie 300 met
rų besitęsiantį ornamentą. Apie 160 moks
leivių raštus Neries šlaite dėlios iš 1,500 
žvakučių, o jiems talkins Lietuvos kariuo-
menės LDK Gedimino štabo bataliono
Garbės sargybos kuopos kariai, kurie 
vaikus taip pat pamaitins kareiviška ko
še bei arbata.

„Mums kilo mintis, kad ugnies šven
tėje reikėtų pabrėžti ženklo reikšmę. O 
ženklų daugiausia yra juostų raštuose, 
kuriems jau apie 7,000 metų. Todėl ir ki
lo mintis ant krantinės sudėlioti tokį raš
tą“, - pasakojo vienas iš juostos ženklų 
autorių Vytautas Tumėnas.

Pasak kitos autorės Julijos Ikamaitės, 
juostoje atsispindės vandens, saulės, 
žvaigždžių ženklai, kuriuos iššifruoti 
žiūrovams padės projekto autorių sukur
tas eilėraštis. Šias eiles galima rasti fes
tivalio knygutėje.

Juostos ženklų autoriai patarė vil
niečiams bei miesto svečiams stebėti 
degančią raštų juostą kitame Neries kran
te - prie Taikomosios dailės muziejaus. 
Projekto autoriai tikisi, kad juosta degs 
apie dvi valandas. Beje, šios projekto me
tu skambės mušamųjų muzikos improvi
zacija.

Kai vilniečiai bei miesto svečiai atsi
gėrės degančia juosta, Neries krantinėje, 
skambant dūdmaišių muzikai, ugnis 
nušvies latvių menininkų Ilonos Šaušos 
bei Ivo ir Mairitos Folkmanių sukurtą 
skulptūrą „Janis ir Usinš“. Anot E.Pliop- 
lienės, ši skulptūra - atsisveikinimas su 
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šiltuoju metų laiku ir pavasario dievybė
mis: Janiu - Joninių ir Usinš - žirgų 
dievybėmis.

Iš Neries krantinės festivalio žiūrovai 
bus pakviesti į antrąją festivalio dalį Kal
nų parko stadione - ugnies misteriją 
„Ženklas: septyni simetrijos lygmenys“, 
kur stovės baltų mitologiją bei Vilniaus 
legendas simbolizuojančios septynios iš 
šiaudų ir medžio sukurtos skulptūros. 
Nuo 5.5 metrų iki 8 metrų aukščio ir iki 
18 metrų pločio skulptūroms sukurti 
menininkai sunaudojo 18 rietimų šieno.

Vilniaus miesto įkūrimo legendą 
atspindės dvi skulptūros: Viktoro Geraš- 
čenko „Tauras“, legendinės Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino medžiok
lės simbolis, ir Kęstučio Musteikio „Vil
kas“, įprasminantis Vilniaus tapimo Lie
tuvos sostine legendą.

Kazio Venclovo skulptūra „Laikrodis
su gegute“ skirta pagerbti mirusiuosius, o 
Mariaus Grušo du didžiulius ragus ir tarp 
jų esančią žvaigždę vaizduojanti skulp
tūra „Vėlinąs“ simbolizuos pasaulio grasą 
ir viltį.

Žiūrovai taip pat išvys Ryto Belevi- 
čiaus sukurtą deivės Austėjos, globojan
čios šventumą: bitės darbštumą ir žiedo 
saldybę, skulptūrą, Gedimino Piekuro 
„Valdovus“, sukurtą Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio paveikslo „Karalių 
pasaka“ motyvais.

Paskutinysis Ugnies skulptūrų šventė
je jau dešimtus metus suliepsnos ir tokiu 
būdu bus „paaukotas“ Stasio Juraškos 
sukurtas „Ožys“.

„Paaukosime ožį, nes nebereikia be
galinės augimo potencijos - tegu pailsi 
žemė iki kitų metų, kol vėl bus pažadin
ta Jorės“, - sakė E.Plioplienė.

Misterijos nuotaiką kurs ne tik de
gančios skulptūros, bet ir elektroninės 
muzikos improvizacijos, sutartinių gie
dotojų „Trys keturiose“, folkloro grupių 
atliekamos dainos, būgnų ritmai.

Festivalio organizatoriai užsiminė, jog 
kitąmet tikimasi surengti tarptautinį 
Ugnies skulptūrų festivalį, kuriame savo 
kūrinius pristatytų Šiaurės šalių, kaimy
ninių valstybių menininkai

□

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
“Kaip malo

nu” 32-trą rubri
ką užbaigiau de
guto lašeliu paci
tavusi 20 “sulie
tuvintų” svetim
žodžių, kuriuos 
meno kritikė pa
naudojo trumpo
koj 2-jų parodų 
recenzijoj. O šitoje 
skiltelėje turiu irgi nelabai malonią žinu
tę. Peržvelgusi parodų lankytojų komen
tarus, pastebėjau nemažai necenzūruotų 
išsireiškimų. Aišku, spaudos laisvė yra 
demokratijos garantas. Taip tai taip, bet, 
matyt, panašus tonas vyrauja ir politinių 
apžvalgininkų - reporterių straipsniuose.

Henrikas Juškevičius (manyčiau, kad jis 
yra JAV lietuvis) nusiskundė svetainėje 
www.politika.lt “žurnalistinės etikos ir 
krašto įstatymų pažeidimais” Lietuvos 
spaudoje, radijuje ir televizijoje. Jo pata
rimas žurnalistams: “.. .ieškok faktų, sakyk 
teisybę, duok galimybę skirtingoms nuo
monėms, stenkis kuo mažiau pakenkti 
asmeniui ir visuomenei.” Net šyptelėjau! 
Na, gal rojuje reporteriai vadovaujasi šiais 
principais? Betgi, spaudos etikos reikėtų 
visgi prisilaikyti.

Žurnalistika: žurnalas “Krantai” jau 
atšventė penkioliktąjį jubiliejų. Jis, matyt, 
nestokoja populiarumo, nors publikuoja 
ne lengvasvorius straipsnius. Pirmajame 
2005 metų numeryje imponuoja straips
nis apie scenografę Janiną Malinauskaitę, 
kurios “Barboros Radvilaitės” dekoracijos 
man įsirėžė atmintyje.

Teatras: Menų spaustuvės “Ateinan
tys” spektakliai susilaukia vis daugiau 
publikos dėmesio, nes “...programoje 
kviesti dalyvauti neseniai studijas baigę 
arba tebestudijuojantys režisieriai, cho
reografai, aktoriai, šokėjai, scenografai, 
kompozitoriai, vadybininkai, video bei foto 
menininkai ir kiti meno kūrėjai.” Taigi, 
Lietuvos ateities kultūrininkai! Projektas 
“Ateinantys” “.. .finansuojamas iš Vilniaus

Rems lituanistines mokyklas užsienyje
(ELTA). Ispanijoje, Šveicarijoje ir Di

džiojoje Britanijoje gyvenančių lietuvių 
vaikai gimtosios kalbos mokysis įsteigto
se naujose savaitgalio lituanistinėse mo
kyklose. Dabar pirmą kartą į lietuvių kal
bos pamokas Šveicarijoje gyvenančių 
lietinių vaikus pakvies mokyklėlė “Lithua- 
nica”, Ispanijoje dirbančių šeimų vaikai 
galės mokytis Lietuvių Bendruomenės 
Andalūzijoje įsteigtoje savaitgalio mo
kyklėlėje “Lietuviukai”, o gyvenantys 
Didžiosios Britanijos sostinėje - naujoje 
lituanistinėje mokykloje “Linelis”.

Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento duomenimis, iš 143 užsienyje 
veikiančių lietuviškų ugdymo įstaigų net 
8 įkurtos pastaraisiais metais.

2004 metais mokyklos, skirtos išeivių 
iš Lietuvos vaikams, buvo įsteigtos Ham
burge ir Berlyne (Vokietija), Alikantėje ir 
Navaroje (Ispanija), Airijoje.

Užsienyje veikiančioms savaitgalio 
mokykloms vadovėliai perkami už Lie
tuvos švietimo ir mokslo ministerijos lė
šas. Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas jas aprūpina pratybų sąsiuviniais, 
be to, remia veiklos programas, pedago
gams rengia kvalifikacijos kėlimo semi
narus ir kitus užsiėmimus.

“Remdama užsienio lietuvius valstybė 
neskatina emigracijos, nes padėti lietu
viams burtis, palaikyti jų iniciatyvą stei
giant ir kuriant lietuviškas mokyklas - 
mūsų pareiga”, - Eltai sakė Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento generali

miesto savivaldybės Profesionaliųjų me
nų rėmimo programos, Kultūros ir spor
to rėmimo fondo ir Kultūros ministerijos 
Naujų pastatymų programos paramos. 
Nuolatiniai rėmėjai yra Vilniaus miesto 
savivaldybė ir “Vilniaus energija.”

Dailė: Malonu pranešti, kad meninin
kės Elenos Gaputytės instaliacijų paroda 
Vilniaus paveikslų galerijoje jau įvyko. 
Išeivės menininkės Elenos Gaputytės 
instaliacijos yra susijusios su konkrečio
mis vietovėmis, pvz.: 1989-1990 m. su
kurtoje instaliacijoje “ Už arktinio rato - 
Trofimovsko aukoms atminti” “ erdvę už- 
šaldo sniego baltumo preciziškų ir ve
riančių formų ‘miškas’. Jį papildo Arkties 
dykumų fotografijos, įvaizdinančios 
skausmingas tremties patirtis ... prie 
Laptevų jūros.”

“Labas Kaunui” parodos pavadinimą 
dailininkai Nomeda Marčėnaitė ir Marius 
Jonutis “sugalvojo” ant greitųjų, nors pa
svarsčius priėjo išvados, kad tai “papras
tas gražus žodis kaip kad paprasti ir gra
žūs šių menininkų darbai”. Abu meninin
kai kūrybai renkasi įvairias medžiagas. 
Marčėnaitė kuria ažūrinius medžio pa- 
veikslus-reljefus ir keramikos skuptūrė- 
les, Jonutis linkęs tapyti ant drobės ir į 
kompozicijas įpinti tekstų nuotrupas. Man 
tai kiek primena Žibunto Mikšio grafi
kos darbus ir jam savitus, elegantiškai 
įkomponuotus žodžius į kompozicijos 
visumą. Skirtumas tas, kad Jonučio darbai 
spalvingi, linksmi primenantys naivaus 
meno atstovus, o Mikšio juodos kompo
zicijos ant balto fono - aristokratišką 
atokumą.

“Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009” emblemų projektų konkursą skelbia 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 
Projektai priimami iki 2005 m. rugsėjo 16 
d. 16 vai. Emblemos projektai pateikiami 
Kultūros ministerijai, Tarptautinių ryšių ir 
Europos reikalų skyriui, Kabinetas (406), J. 
Basanavičiaus g. 5,Lt-01118, Vilnius.

Kaunas. XXI amžiaus vizija. Laisvės 
alėjos rekonstrukcijos konkursas. “Laisvės 
alėja - europietiška bendravimo erdvė. ” 
Įdomu, įdomu kaip gi atrodys ta mūsų Laivės 
alėja, taip dažnai ne tik moksleivių, bet ir 
rimtesnių kauniečių “šlifuota. ” q

nis direktorius Antanas Petrauskas.
Jo nuomone, palaikytinas bet kokio ti

po lietuviškų mokyklų kūrimas užsieny
je. Ypač tose vietose, kur gyvena didžiau
sios dabartinių išvykėlių bendruomenės - 
Ispanijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje.

“Lietuvos parama tokioms mokykloms 
turi būti ne tik finansinė”, - pabrėžė A Pe
trauskas. “Taip pat svarbu, kad dirban
tiems su lietuvių vaikais valstybinės ir 
nevyriausybinės organizacijos teiktų 
metodinę paramą, norintiems steigti 
lietuviškas mokyklas padėtų atlikti orga
nizacinius darbus”.

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento duomenimis, nuo rugsėjo užsienyje 
veiks 143 lietuviškos ugdymo įstaigos. 
Daugiausiai - net 30 - Kaliningrado sri
tyje, 25 - Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
14 - Lenkijoje, 12 - Baltarusijoje, 11 - 
Latvijoje, po 8-Australijoje ir Ukraino
je, 7 - Rusijos Federacijoje, po 4 - Di
džiojoje Britanijoje ir Kanadoje, po 3 - 
Ispanijoje ir Vokietijoje, po 1 - Airijoje, 
Estijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Moldo
voje, Norvegijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Šveicarijoje, ir Uzbekijoje.

Paskaičiuota, jog vien Europoje (už Lie
tuvos sienų) šiais mokslo metais lietuviš
kas mokyklas lankys apie 3,200vaikų.

Lietuvos etninėse žemėse esančioms 
vidurinėms mokykloms ir kitose šalyse 
veikiančioms savaitgalio lietuvių mokyk
loms Lietuva kasmet skiria apie pusantro 
milijono litų. ■ □
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Iš Redakcijos pašto
Lietuvių Bendruomenės 

Spaudos Sąjungai
Gerbiamieji,

Praėjusiame ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos posėdyje, skaitydami apie “Mū
sų Pastogės” sunkią finansinę padėtį, 
nutarėme paaukoti $250 jos tolimesniam 
gyvavimui.

Tikimės, kad gal ir kitos bendruome
nės ir pavienės organizacijos paseks mūsų 
pavyzdžiu!

Linkime sėkmės.
K. Starinskas

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 
sekretorius

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos Valdyba ir “Mūsų Pastogės” Redak
cija nuoširdžiai dėkoja ALB Geelongo Apy
linkės Valdybai už paramą Australijos lie
tuvių savaitraščiui.

Gerb. Redaktore,
“M.P.” nr. 35 buvo atspausdinta žinu

tė, kad taupumo sumetimais “M.P.” rug
sėjo 14 dieną neišeis.

Neseniai gavau Australijos Lietuvių 
Fondo Valdybos pranešimą apie įvykusį 
metinį Fondo susirinkimą. Jame taip pat 
buvo paminėta, kad Fondas finansinių 

metų bėgyje išskirstė virš 150,000 dolerių.
Kam paskirstė, Fondas savo nariams, 

gyvenantiems už Melbourno ribų, kurie 
negali susirinkime dalyvauti, nepraneša. 
Nejaugi lėšų paskirstymas yra kažkokia 
paslaptis? Be to, Fondas buvo sukurtas 
Australijos lietuvių kultūros, švietimo ir 
lietuviškos sąmonės palaikymui. Mano 
manymu, “M.P.” išlaikymas ir yra vienas 
iš Fondo pagrindinių tikslų, tad trūks
tant savaitraščio išleidimui lėšų, Fondas 
privalėtų išleidimą paremti. Įdomu, kiek 
buvo paskirta iš minimų 150,570 dolerių 
“M.P” leidimui?

Be to, tikiuosi, kad Fondo Valdyba pa
skelbs sąrašą organizacijų ir asmenų, 
kuriems anksčiau minėta suma buvo 
paskirstyta.

Fondas aukas renka iš Lietuvių Ben
druomenės, tad Bendruomenė privalėtų 
žinoti, kam ir kaip jų aukos paskirstomos.

Su pagarba
V. Baltutis

United States Green Card 
Lottery

September 2005
The United States Government has 

announced that in the most recent Diversity 
Lottery program applicants were selected 

at random from over 6.3 million qualified 
entries.

The Diversity Lottery, more commonly 
known as the “Greencard Lottery” is a 
program designed by the United States 
government to increase immigration 
numbers into the United States.

This program is administered by the 
United States Government and makes 
available 50,000 permanent visas annually 
to persons from countries with low rates of 
immigration to the United States.

Requirements to participate in the 
lottery program are quite simple. A person 
must be born in an eligible country, and 
have twelve years education (or 
employment in a position which requires 
two years training).

A free online assessment to ascertain if 
a person is eligible to participate in the next 
green card lottery can be found at 
www,grcencards.com.au

Green Card Support Service has an 
office in Australia and has helped hundreds 
of people around the world enter and win 
in the Green Card Lottery.

Green Card Support Service
P.O. Box N785
Grosvenor Place, NSW 1219

E-mail: info@greencards.com.au
Phone: 02 99903559
Fax: 02 8080 8235

http://www.greencards.com.au

The Editor,
“Mūsų Pastogė”, 
Bankstown

Jura & I have recently returned from a 
6-week overseas tour, which included a 
week of visiting colleagues & family in 
Lithuania.

We were surprised and delighted to 
discover that two of my poems had been 
translated by Vytautas Dekšnys and 
published in the journal “Literatūra ir 
Menas” [2005 - 05 - 27 nr. 3050 /

http://www.culture.lt/lmenas/ 
?lcid_id=3050&kas=straipsnis&st 
Jd=6883 ].

If the editorial collective wishes, these 
translations could be published in “Mūsų 
Pastogė”. E. Reilly

Kituose “Mūsų Pastogės” numeriuose 
supažindinsime skaitytojus su išverstomis į 
lietuvių kalbą dr. Edward Reilly poemomis 
“Paliko nimfa mus” ir “Prie upės”, kurios 
buvo išspausdintos laikraštyje “Literatūra ir 
Menas”. Red.

Poezijos skaitymai Austrijoje, Lietuvoje 
ir kiti 2004 m. įvykiai

Lidija Šimkutė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 35
Alytaus apylinkėse yra nemaža garsių 

piliakalnių. Į vakarus nuo Punios bažny
čios yra Punios piliakalnis, vadinamas 
“Margio kalnu“. Šis piliakalnis - vienas iš 
didžiausių Lietuvoje. Spėjama, kad XIIIa. 
čia stovėjo medinė Pilėnų pilis, kuri buvo 
sudeginta. Punios šilas garsus senais me
džiais, žvėrių žvėrelių gausumu ir paukš
čių baisingumu.

Į pietryčius nuo Alytaus stūkso Aly
taus piliakalnis, dar toliau į rytus - ties 
Pivašiūnais - Pivašiūnų piliakalnis. Į piet
ryčius nuo Alytaus, netoli Alovės - Pote- 
ronių piliakalnis, vadinams „Milžinų 
kalnu”. Apie 25 km nuo Alytaus, Didžiu
lio ežero pusiasalyje - Daugų piliakalnis, 
o vakarų pusėje prie Gudelių ežero - 
Aniškio piliakalnis. Dar paminėtinas 
Rumbonių piliakalnis, esantis prie Ne
muno (7 km į šiaurę).

Šiose apylinkėse prie piliakalnių sto
vi liaudies menininkų sukurtos medinės 
skulptūros, simbolizuojančios senosios 
Alovės istorijos laikus. XV a. Alovėje sto
vėjo Didžiojo Lietuvos kunigaikčio dvaras. 
Pasakojama, kad piliakalnyje vaidenda
vosi. Vidurnaktį Milžinų kalno viršūnėje 
pasirodydavo baltai apsirengusi vaidilutė. 
Ji kūrendama ugnį verkdavo ir aimanuo
davo iki gaidžiams pragystant.

* * *
Būnant Vilniuje sunku suspėti nueiti į 

visus kultūrinius renginius. Bet tarp įvai
rių įdomių viešnagių, muzikos rečitalių, 
koncertų, teatro spektaklių, kelis sykius 
buvau skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir jo 
žmonos daiL Marijos Ladygaitės namuose 
bei jų galerijos-studijos patalpose. Čia bu
vo suruošta popietė Marijos Gimbutienės 
atminimui. Popietėje dalyvavo ir kalbėjo 
prof. Donskis, rež. Jonas Jurašas ir jo žmo
na Aušra (rašytoja). Įspūdžiais dalijosi Vla
das Vildžiūnas, kuris viešėjo Kalifornijoje 
ir sukurė skulptūrą UCLA parke tarp pa

saulio didžiųjų skuptorių darbų. Dalyva
vo ir Kornelija Jankauskaitė. Ji, kartu su 
Marijos dukra Živile Gimbutaite, reda
gavo surinktą medžiagą knygai apie Ma
riją Gimbutienę. Ir manęs paprašė šiai 
knygai parašyti savo prisiminimus. Ta 
proga pasidalinau įspūdžiais ir skaičiau 
savo kūrybą.

Tuo metu darbavosi iškviesti skulp
toriai iš Japonijos, Lenkijos ir Lietuvos 
(artists in residence). Iš Japonijos darba
vosi Goichi Syoho Kitagawa. Galerijoje 
žavėjausi jo estetinių piešinių ekspozicija. 
Viešint pas Vildžiūnus teko su Goichi 
kalbėtis angliškai. Jis, suprantama, nemo
kėjo lietuviškai. Matyt dėl to bendravimo 
mudvi su Aušra Petrauskaite (sena Vil
džiūnų šeimos draugė, Kipro Petrausko 
duktė) buvom apdovanotos Kitagawos 
piešiniais. Apsidžiaugiau netikėta dova
na. Nedelsdama įrėminau ir pasikabinau 
ant sienos savo bute Vilniuje. Vėliau, kai 
skulptūros buvo baigtos, įvyko pristatymas: 
svečiai, vaišės, vynas ir gera muzika. 
Skulptūros liko įspūdingoje Vildžiūnų 
sodyboje.

Spalio pradžioje Vilniuje prasidėjo 
Druskininkų poetinis ruduo. Popietės ar 
poezijos vakarai bei diskusijos vyko Ra
šytojų sąjungos patalpose. Teko dalyvauti 
poeto/vertėjo Sam Hamill iš JAV popie
tėje. Įdomi asmenybė. Buvo našlaitis, augo 
sunkiose sąlygose, jaunystėje pakliuvo į 
narkotikų liūną, bet vėliau tapo rimtai 
praktikuojančiu Zen budistu. Išmokęs 
japonų ir kiniečių kalbas, vertė tų tautų 
klasiką bei kitus literatūrinius - poezijos 
veikalus. Kurį laiką gyveno Japonijoje. 
Parašė knygą “Basho's Ghost“ (Basho 
šmėkla), kurią man vėliau padovanojo 
Druskininkuose. Knyga pateikia japonų 
poezijos raidą, pradedant aštuntojo 
šimtmečio antologija Man’yoshu, tęsiant 
japonų poezijos apžvalgą septynioliktojo 
šimtmečio poetu Basho, aštuonioliktojo 
šimtmečio vienuoliu poetu Ryokan, ir 
baigiant pirmuoju japonų poezijos mo

dernistu Takamura Kotaro. Keliaudamas 
Basho pėdsakais, Sam Hamill neslepia 
savo susižavėjimo rytų kultūra. Jis pasiryž
ta studijuoti Azijos literatūrą.

Kartu su kitais poetais nuvykome į pui
kų kurortinį Druskininkų miestą, kuriame 
man yra tekę anksčiau būti festivalio pro
ga. Po oficialaus atidarymo, vėliavos pa
kėlimo tarp muilo burbulų, kurie sukūrė 
pasakišką nuotaiką, prasidėjo begalės 
skaitymų, knygų pristatymų, konkursų, 
diskusijų bei nuolatinio įdomaus ben
dravimo. Visi poetai buvo apgyvendinti 
puikiame „Dainavos“ viešbutyje, o „Sau
lutės” kavinėje nuolat rinkosi seni pažįs
tami, draugai - pasišnekučiuoti, užmegzti 
naujas pažintis, gurkšniuojant alų, vyną, 
arbatą ar kavą.

Jotvingių poezijos premija buvo 
paskirta skuodiškiui poetui Stasiui 
Jonauskui.

Poetinis Druskininkų ruduo visada 
išsiskiria kokia netikėta naujove. Šį kartą 
poetai tarpusavy lošė krepšinį. Varžybas 
laimėjusi komanda buvo apvainikuota 
ąžuolo vainikais, o visus pralinksmino ke
lių poečių suvaidinti per pertraukas išra
dingi spektakliai “cheer leaders“.

Festivalyje svečiavosi poetai iš Angli
jos, Baltarusijos, Belgijos, Estijos, JAV, 
Latvijos, Lenkijos, Meksikos, Olandijos, 
Rusijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Velso ir 
Vokietijos. Tradiciškai poezijos kulmi
nacija “Dainavoje“ užsibaigė šokiais, 
linksmu vakarėliu su vaišėmis. O pasku
tinieji poezijos skaitymai vėl vyko Vilniu
je, senamiesčio kavinėje ir Užupio kavi
nės terasoje ties srovenančia Vilnele.

* * *
Mano paskutinis poezijos skaitymas 

Vilniuje iš knygos “Vėjo žvilgesys” vyko 
Čiurlionio namuose, Savičiaus gatvėje. 
Šiose patalpose dažniausiai vyksta muzi
kos rečitaliai. Jaukiame kambaryje stovi 
fortepijonas, ant sienų kabo Čiurlionio 
paveikslai. Tame fone jautriai ir įžvalgiai 
pristatė mano poeziją Dr. Imelda Vedric- 
kaitė, literatūrologė, dirbanti Literatūros 
ir tautosakos institute. Ji skaitė ištraukas iš 
savo rašinio „Tuštumos apglėbimas. Lidi
jos Šimkutės eilėraščių mandalos“. Pa-_ 

cituosiu jo pradžią: „Stilistiškai nepaprastai 
vienalytė, didesnių tematinių lūžių ar 
formos eksperimentų nepatyrusi L.Šim- 
kutės poezija pasižymi minimalizmo ak
centais, estetizmu, siekimu itin intymiose 
patirtyse išgryninti universalius žmonių 
išgyvenimus, kintančioje pasaulio skraistėje 
įskaityti amžinybės ženklus.“

Vakare dalyvavo poetė - aktorė Sonata 
Paliulytė, kurios balso tembras bei jause
na atitiko parinktos poezijos nuotaikas, o 
Ričardas Mikalajūnas gražiai pritarė gi
tara, papildydamas eilių nuojautas, nu
spalvindamas intervalus.

Pakeliui j Australiją, vėl teko pabūti 
puikiojoje Vienoje. Šį sykį poetas Christian 
Katt spalio 13 d. suorganizavo mano poezi
jos pristatymą austrų publikai “7* Galerie 
Ruth Maier”. Tarp eilėraščių skambėjo 
žinomo muziko Marvan Abado (kilęs iš 
Beiruto) “oud“ instrumentas ir jo slaptin
gas balsas. Čia skaitymą pristatė literatū
rologė dr. Gabriele Stoeger. Supažindi
nusi klausytojus su autore, ji pacitavo Chris
tian Loidl’o aprašymus iš.„Limes”‘95, 
žurnalo: “Šimkutės poezijos magija re
miasi įtampa tarp nujautimo ir paslap
ties. Jos eilėraščiai persunkti pagonišku 
gamtos, kūno, kalbos, emocijų, sakrališ
kumo vienybę“.

Ji perskaitė ir kitą ištrauką iš Weisse 
Schatten/ White Shadows knygos įvado: 
“Šimkutė žaidžia ties išnykimo riba kaip 
Buto šokėja ties praraja. Jos eilėraščių 
įspūdis greitesnis už mintį. Kaip totemai, 
kaukės ir besikartojanti, netiesinė lietuvių 
vokalinė muzika, jie sukelia įvaizdį pa
saulio, kuris yra archajiškas bet jaunatviš
kas ir labai gyvybingas. Jie išsiverčia be 
žodžių žaismo, keistenybių ir ekstrava
gancijos. Jos eilėraščiai yra tarsi esencijos 
ir formulės”.

Po skaitymo teko maloniai pabendrau
ti su susirinkusiais žmonėmis. Klausy
tojai išreiškė susižavėjimą, išgirdę lietu
vių kalbos skambesį, paminėdami, kad 
skaitoma lietuvių kalba poezija kažkaip 
įgijo gilesnę prasmę, o melodingas kalbos 
skambėjimas suteikė ypatingą žavesį tiems 
patiems eilėraščiams, kurie buvo skaityti 
anglų kalba. □
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Tęsinys iš MP nr. 37
Tuo tikslu per Sei

mą ir kitas organi
zacijas buvo daromi

Sporto departamento finansiniai, ūkiniai 
ir kiti patikrinimai ir ypač kai kurios, 
priešingos Vyriausybei spaudos, daromi 
labai negražūs Vytui Nėniui užpuolimai, 
pagelbstint net ir kai kurioms televizijos 
stotims. Darbas departamente buvo labai 
įtemptas, nors tarnautojai 100% palaikė 
savo vadovą. Po labai ilgų ir nuoseklių 
patikrinimų nieko blogo nebuvo rasta. 
Pagrindinis kaltinimas buvo tas, kad V. 
Nėnius, būdamas neapmokamas “Žalgi
rio” sporto draugijos pirmininkas, iš pa
pildomai gautų lėšų, davė draugijai 27,000 
dolerių, nors ši sporto draugija yra di
džiausia Lietuvoje, kasmet ruošia “Žalgiria- 
das” neprofesionaliems Lietuvos sporti
ninkams. Ir šiais metais Marijampolėje 
tris dienas vyko tokia Žalgiriada, kurioje 
dalyvavo 800 sportininkų.

Negalėdamas ilgiau ištverti tų negra
žių šmeižtų Vytas Nėnius įteikė Premjerui 
atsistatydinimo raštą. Reikia pasakyti, kad 
Premjeras prašė V. Nėniaus dar pabūti iki 
savo kadencijos pabaigos. Tačiau V. Nė
nius pasakė, kad jam ir jo šeimai jau užten
ka tų šmeižtų ir atsistatydinimo rašto ne
atsiėmė. V.Nėniaus ir Departamento 
advokatai buvo patarę paduoti šmeižikus į 
teismą, kurį jis tikrai laimėtų, nes jokių 
įrodymų nėra.

Paskelbus konkursą gen. direktoriaus 

v

Zitgsniai į oZietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Rež. Rimas
Morkūnas nepa
gailėjo į drama
tišką Edith gy

venimą įliet humoro: mažametės Edith 
“tetos” ir auklės - geraširdės viešnamio 
mergelės! Jas vaidino balinėm suknelėm 
ir aukštakulniais batais aprėdyti vyrukai.

“Heda Gabler”, Henrik Ibsen 2-jų da-
lių dramą mačiau Kaune, Valstybinio aka
deminio dramos teatro mažojoj salėj. Nuo 
salės ir pradėsiu.

Tai daugmaž pusrūsis, šaltas ir niūrus, 
vietoj kėdžių, eilės prastų lentinių suolų 
(amerikietiški “bleachers”), scenos nėra, 
tik pailga erdvė, cemento grindys.

Butaforija minimali: keletas geležinių 
virbų, kaip vaikams laipioti žaidimo 
aikštelėj, o stalai, kėdės, durys, sofos - 
palikta žiūrovo vaizduotei. Bet visa tai 
netrukdė “Hedai” būt įsimintina drama. 
Vienišą, valdingą, žiaurią Hedą vaidino 
Jūratė Onaitytė, jos vyrą Jorgen- Rober
tas Vaidotas, o tetą Juliane - Doloresa 
Kazragytė. Jų visų vaidybą malonu stebė
ti Bet Onaitytės Heda, po seniau matytų 
klasikinių pastatymų - užėmė kvapą! Ji 
blaškės ir šėlo kaip šiuolaikinis “angry 
young man”, pritvinkusi jai pačiai nesu
prantamų troškimų, intrigomis žudydama 
kiekvieną, pasipainiojusį po jos kojomis.

Hedos “punk” stiliumi sulipdyti plau
kai, lengvi auskarai, bet sunkūs kareiviški 
batai, jos įnirtingi žingsniavimai, sliuo- 
gimai ir šokinėjimai ant gimnastikos vir
bų, būtų nustebinę patį Ibseną, nes kla
sikinės Hedos buvo šaltos ir elegantiškos.

Pertraukos metu buvo galima apžiūrė-
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vietai užimti, jį laimėjo buvęs ilgametis V. 
Nėniaus pirmasis pavaduotojas prof. dr. 
Algirdas Raslanas. Pagrindinė konkurso 
sąlyga buvo ta, kad kandidatas turi būti 
mažiausiai penkerius metus dirbęs spor
tinio vadovo darbą Departamente. Tai bu
vo didelis smūgis politiniams V. Nėniaus 
priešams, kurių nemaža dalis norėjo 
vadovauti Departamentui, bet neturėda
mi sportinės kvalifikacijos to padaryti 
negalėjo.

Algirdas Raslanas yra gerai žinomas ir 
Australijos lietuviams, nes 2000 m. 
olimpiadoje jis buvo mūsų olimpiečių va
dovas. Jaunystėje jis buvo aktyvus irkluo
tojas, yra mokslo žmogus - sportininkas, 
kalbantis anglų, prancūzų, rusų kalbomis, 
ir, kaip jis pats sako, buvo ir liks geras 
Australijos lietuvių draugas. Tad, daug 
Tau, Algirdai, sėkmės darbe ir sporte.

Gyvenimas Lietuvoje
Vėl po metų atvykęs į Lietuvą paste

bėjau, kad gyvenimas tikrai keičiasi. O 
keičiasi įvairiai. Provincijoje ir kaimuose 
paplitusi girtuoklystė, nors negalima 
pasakyti, kad taip yra visuose Lietuvos 
kaimuose ir mažuose miesteliuose. Ne
mažai žmonių, ypač gaunantieji mažas 
pensijas, gyvena blogai, bet prasidėjus 
pavasariui, visur atsirado daug darbų. 
Tačiau net ir kaimuose gauti darbininkų 
yra gana sunku.Viešėdamas Dzūkijoje 
girdėjau, kad ūkio darbams darbininką 
sunku surasti, o dažnas, padirbėjęs keletą 
dienų ir užsidirbęs vieną kitą litą, į darbą 
neateina, o tuos pinigus išleidžia alkoho
liui. Pensininkai ir vasarą atostogaujantys 
mokytojai su šeimomis per sezoną pri- 

ti didelę “Hedų” parodą - tą rolę vaidinu
sių aktorių fotografijas nuo pirmųjų 
pastatymų iki dabar.

Vilniuj Operos rūmuose mačiau seną
ją operetę “Vienos kraujas”. Klasikinis 
pastatymas, geri balsai, Strauso muzika - 
“entertainment for entertainment” - mintyse 
niūniuok, šok ir jauskis puikiai! Bet teko 
matyt ir tokių pastatymų, kuriems pasa
koriaus Kristijono Anderseno vaikelis 
sušuktų: “Žiūrėkit, karalius nuogas! ”! Taigi, 
žvilgsnis į

NAUJUS KARALIAUS
RUBUS

“Meilužis” - mono pjesė, autorius - M. 
Duras. Pagarsėjusi aktorė vaidino 15 m. 
Hong Kong prostitutę. Pjesė trumpa, tru
ko gal valandą, ir aktorė labai gera, nes 
keliolikos minučių orgazmą su gestais ir 
garsais (mikrofonu pagarsintais) išvaidinti 
be partnerio, be abejo, reikia gabumų.

“Žuvėdra” - Anton Čechov, 4 veiksmų 
komedija, rež. Jonas Vaitkus, scenografas 
ir kostiumų dailininkas Jonas Arcikaus- 
kas. Kadangi Čechovas seniai miręs, tai jam 
nebereikės aiškint, kad čiajo kūrinys. Gal 
ir gerai, kad “Žuvėdra” komedija, nes vien 
tik Arcikausko kostiumai vertė, jei ne 
kvatotis, tai nors prunkšti į saują.

Kostiumus apibūdint geriausiai tinka 
amerikiečių posakis “out of this world”. 
Nors aktoriai kalbėjo Čechovo rašytais 
žodžiais, bet jų veiksmai ir apranga jau 
buvo ne šios planetos cirko. Kad dail. 
Arcikauskas turi lakią fantaziją, nėra 
klausimo: kavos staliuko dydžio plastiko 
ratas ant Arkadinos galvutės; lazda, kiša
ma tarp nuogų mirštančio Soriko blauz
dų; mezginiuotas, kaspinuotas Konstan
tinas Treplevas, labiau į kaliausę ne į žmo
gų panašus; trys bebalsiai ‘Vaiduokliai” 
plavinėja po sceną (veikėjų ydos? pasą
monės baidyklės? Vienas iš jų ypač juo- 

-kingas su nėščios moters pilvu, slidinėjan- 
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Nuotraukoje - Australijos lietuviai krepšininkai Vilniuje. Iš kairės: St. Wiasak, J. Rut
kauskas ir P. Birštonas.

rinkę uogų bei grybų irjuos pardavę, gau
na kelis tūkstančius litų. Teko girdėti ir 
matyti, kad daug kas taip uždirbtus pinigus 
greitai prageria, o paskui dejuoja, kad 
sunku gyventi

Šiuo metu, kai daugelis jaunų žmonių 
yra išvykę laimės ieškoti į kitus kraštus, 
darbų, ypač didžiuosiuose miestuose, yra 
gana daug. Vilniuje ir Klaipėdoje statybos 
vyksta neįtikėtinu tempu. Šiuo metu daž
niausiai ne darbininkas, o darbdavys ieško 
sau žmonių. Pamažu atsigauna profesinės 
sąjungos (unijos), jos įgauna vis didesnę 
svarbą dirbančiųjų gyvenime.

Atrodo, labai greitai atsigaus ir Kaunas, 
kuris neseniai dar buvo laikomas apmi
rusiu miestu. Jau prasidėjo darbai Nemu

čiu aplink juosmenį ir su ilga balta uodega 
tarp kojų!)

Visa tai - išmonė, kurios gali pavydėt 
vaiduoklinių pasakų iliustratoriai. Gal čia 
garsėjančios Broadway “designer” Julie 
Taymor įtaka? Bet W. Disney pasaka 
“Karalius Liūtas” tai gi ne Čechovo “Žu
vėdra”. Beje, ir “Žuvėdroj” nebuvo apsiei
ta be orgazmiškos scenos. Jei “Žuvėdra” 
buvo skirta šokiruoti visokiais eksperi
mentais grūdintus... žiūrovus, tai spektak
lio kūrėjai tikslą pasiekė. “Žuvėdros” 
veikėjų nutylėjimai, atodūsiai, žvilgsniai 
spektaklyje pavirto grubia materija...”- rašo 
Gr. Mareckaitė (“Dienovidis” Nr. 7-8) “Šių 
dienų režisieriai nuolat susigundo teatrui 
nereikalingais triukais... scenos efektai 
gaminami apstulbint žiūrovą grubiais 
jausmų stimulais...”, - rašo rež. Terry 
McCabe (Chicago Tribune, 7/15/01).

Post-modernizmas perša ir Lietuvos 
“karaliui teatrui” vis naujus rūbus, o 
žiūrovai, bijodami pasirodyt “nesupran
tančiais neišmanėliais” bijo šūktelt, kad 
kai kurių pjesių “karalius vis dėlto nuogas”.

Paskutinės mano viešnagės dienos bu
vo pačios gražiausios, gal kad ...paskutinės. 
Be to, aplankiau Kuršių Neringą, kurią nuo 
mažens pamatyti troškau.

Taigi, žvilgsnis į Lietuvos gamtos perlą
KURŠIŲ NERINGĄ

Išvažiavau su giminaite Elvyra anksti 
rytą. Jivairavo amerikietišką mašiniukę ir 
“gazavo” nesivaržydama. Taip mudvi ir 
lėkėm - dvi raganiučios ant techniškos 
šluotos. O kelias, kaip dainoj, buvo “to
limas, bet mielas”, labai tiesus, platus ir 
geras. Dar “šlovingų Tarybų” laikais 
nutiestas, kad “komunizmo statytojams” 
būtų lengva pasiekti Rusija tapusį Kara
liaučiaus kraštą.

Pasišnekėdamos, pasiklausydamos ži
nių ir muzikos 360 kilometrų zvimte 
nuzvimbėm. Kartkartėmis Elvyra savo 
“mobiliu” jungėsi su darboviete, bandy
dama pajudint Gudijoj įstrigusį prekių 
transportą. Šu Gudija diskusijos vyko 

no saloje, kur po labai ilgų ginčų yra 
nuspręsta pastatyti modernų sporto ir 
krepšinio stadioną. Kitoje salos pusėje, 
beveik miesto centre, jau prasidėjo staty
bos didžiajam Akropolio prekybos cen
trui. Visai netoli, kur jau daug metų stovi 
lenkų neužbaigtas didžiulis viešbutis, dar
bai atsinaujina. Visa tai atgaivins miestą ir, 
tikiuosi, centras bei gražioji Laisvės alėja 
nebus tuščia.

O gyvenimas Lietuvoje yra daug gy
vesnis ir įdomesnis negu mūsų ramioje 
Australijoje. Jau nekalbant apie sostinę 
Vilnių, Klaipėdą ir kitus miestus, kavinės, 
restoranai ir kitos įdomesnės vietos pil
nos žmonių beveik kiekvieną dieną.

Tęsinys kitame MP nr.

rusiškai. Kadangi mano rusiška kalba 
prasideda ir baigiasi 1940 m. išmoktu 
eilėraštuku “U meniazazvaniltelefon. Čto 
gavarit? Slon”, tai iš Elvyros pokalbio 
supratau tik “telefon” ir “bumagi”. Atrodo, 
kad Gudijoj biurokratija klesti plačiau, 
negu Lietuvoj. Iš to transporto vežėjo ten 
vis reikalavo “popierių”: kopijų ant ko
pijų ir ant tų kopijų ...

Kažkodėl buvau įsitikinusi, kad va
žiuojant Neringa vis dėlto siekia iki poros 
kilometrų pločio, o pakelė - ištisas pušynų 
ir beržynų paradas.

Gilioje senovėje ši nuostabi juosta 
buvo tik iš smėlio, žvirgždo ir kriauklių. 
Žymiai vėliau čia gyvenę sembai ir kuršiai 
želdino miškus ir sodus, bet XIII a. 
kryžiuočiai, užgrobę šį pusiasalį, iškirto 
miškus, nutiesė kelią į Rygą. Atgal sugrįžo 
vėjo pustomas smėlis, ir jau XVI a. smė
lynuose paskendo žvejų kaimai: Kuncai. 
Nagliai, Senoji Nida, Karvaičiai, Smilty
nė... Vėl ateina mintin Liudviko Rėzos 
graudieji žodžiai: “Bet, liūdna vieta, ...aš tave 
mylėsiu, medį... pradingus} savo širdyje 
nešiosiu...”

Tik XIX a. pradžioje kopas ties Nida 
pradėjo užželdint Dovydas Kuvertas. Da
bar Kuršių Neringa yra Lietuvos valsty
binis parkas (gaila, kad Lietuvai priklauso 
tik 52 km šios teritorijos; 45 km jau viską 
svetimą “globojančios” Rusijos.) Šį parką 
vasaros metu aplanko arti 1 mln. turistų. 
Be to, Kuršių Nerija pripažinta pasaulio 
vertybe ir įtraukta į UNESCO gamtos 
paveldo sąrašą. Čia auga net 34 rūšių 
nykstančių augalų; 14 rūšių retų vabzdžių; 
čia gyvenąs labai retas šikšnosparnis - 
šikšniukas nykštukas.

JUODKRANTĖ
Nežiūrint vardo, nieko juodo čia 

nebuvo. Saulės, dangaus ir marių blizge
sys, vėjo gaudimas, mėlyni, rudi žvejų 
namukai liejos į šviesią akvarelę. Vaikš- 
tinėjompamariu, L, Rėzos gatve ir užsukom 
į skulptūrų parką, vardu “Žemė ir vanduo”.

Tęsinys kitame AfPNr.
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In memoriam
Lietuviškas kryžius dykumoje

Viktoras Baltutis
Nešami laiko tėkmės artėjame prie 

Amžinosios jūros, kurioje nebėra nusi
vylimų, skausmo ir gyvenimiškų vargų. Tai 
kiekvieno žmogaus kelias, nuo kurio nei 
vienam neįmanoma nukrypti, neįmano
ma pasukti kita linkme ar sustoti. Lyg 
nakties tamsa ateina valanda, kai tenka 
tyliai užmerkti akis, palikti viską, kas gy
venime buvo taip brangu ir vertinga.

Šių metų rugpjūčio 12 Perthe su šiuo 
pasauliu atsiskyrė Gediminas Patupis. 
Nors “Mūsų Pastogėje” šiek tiek buvo 
parašyta apie jo mirtį, bet apie gyvenimą 
ir pastangas dykumoje sukurti oazę, liko 
nepasakyta. Tai vieno iš daugelio išeivijos 
lietuvių odisėja.

Gediminas Patupis gimė 1927 birželio 
22 Panevėžyje, Kazimiero ir Stefanijos 
Patupiu šeimoje. Tėvas Kazimieras daly
vavo Pirmajame pasauliniame kare, išbū
damas karinėje tarnyboje net 7-rius metus. 
Jam teko tarnauti net keturiose kariuo
menėse: rusų, prancūzų, lenkų ir lietuvių. 
Iš karo grįžo su pasižymėjimais, išvengęs 
sužeidimų. Sukūrė šeimą susituokdamas 
su Stefanija Mikolajūnaite. Šeima padidė
ja: pirmas pasaulį išvysta Vytautas, vėliau - 
Lucija, kuri miršta kūdikystėje, Gediminas, 
Kazys ir Vanda.

Patupiai Panevėžyje turėjo kepyklą ir 
pasiturinčiai gyveno. Tėvas - 1918 metų 
Lietuvos laisvės kovų savanoris - aktyviai 
dalyvavo visuomeninėje Panevėžio mies
to veikloje. Rėmė šaulių sporto klubą ir 
visą sportuojantį jaunimą. Sakoma, kad 
vaikai paveldi iš tęvųjų įpročius, išvaizdą 
ir net likimus.

Gediminas nuo pat vaikystės buvo jud
rus, visuomet siekiąs žinių, ne visuomet 
mokyklose, bet pačiame gyvenime. Vo
kiečių okupacijos metais lankė Panevėžio 
gimnaziją. Joje nerimo ir, būdamas 16 me
tų, su brolio gimimo metrikais nuvyko j

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba 
kviečia visus į ruošiamą

Kaukių Balių
šeštadienį, spalio 15 d., Lietuvių Namuose, Beauford Ave., Pettitt Park.

Gros gera kapela ‘SWAY’ (buvusi “Movados”).
Kaukės bus premijuojamos, bus ir įėjimo prizas, 
veiks bufetas - šilta vakarienė, vertinga loterija.

Bilieto kaina $15 asmeniui. BYO.
Stalus galima užsisakyti pas Valdybos sekretorių K.Starinską tel.: 5278 3660, 
e-mail: kajstar@jc.com.au

Gediminas Patupis.

Vilnių ir įstojo į 6-tą savisaugos bata
lioną, kurio paskirtis buvo saugoti gele
žinkelius. Formuojantis generolo Povilo 
Plechavičiaus rinktinei, Gediminas jau su 
karinės tarnybos “patirtimi” priimamas j 
Vietinę rinktinę, kurią vokiečiams likvi
duojant perėjo į Tėvynės apsaugos dali
nius Panevėžyje. Artėjant Raudonajai 
armijai, susiduria su tankais, palieka da
linį ir grįžta į Panevėžį, iš kur traukiasi į 
Vakarus. Prie Tilžės paimamas į Luftwaffe 
- priešlėktuvinę apasaugą. Perėjęs visus 
karo pragarus, laimingai ištrūksta iš 
apsupimų, bet pakliūva j anglų nelaisvę. 
Nelaisvėje nesėdėjo rankų sudėjęs, suor
ganizuoja DP kortelių ir su draugais iš
trūksta. 1945 m. liepos mėnesį jis jau dir
ba anglų kariuomenės artilerijos pulke, 
bet šiems išvykus į Palestiną, atvyksta į 
Dillingeną amerikiečių zonoje, kur sutin
ka brolį Vytautą. Nuo tos dienos jiedu 
nebeišsiskyrė. Dirbo amerikiečių karinė
je tarnyboje vairuotojais.

1948 m. spalio 11 atvyksta į Australiją. 
Atlikę darbo sutartį Vakarų Australijos 
miškuose, apsigyvena Perthe. Gediminas, 
sutikęs Pajautą Andrekutę, nepaleidžia jos 
iš savo akiračio ir abu sujungia gyveni
mus. Ieškodamas geresnių darbo sąlygų 
ir nenurimstantis vienoje vietoje, Gedi
minas atvyksta į Adelaidę. Čia bandė vers
tis visokiais amatais ir bizniais: turėjo 
keletą parduotuvių, važinėjo taksi, bet jo 
akys visą laiką lakstė po horizontą, ne
ramios ir ieškančios.

1967 m. pasitaikė proga gauti paskolą 
ir pastatyti benzino kolonėlę pajūryje, 
dykumų apsuptoje Eucloje. Atrodė, kad šį 
kartą Gediminas įkliuvo j gyvenimo pink
les ir pagaliau pasimokys bei nusės vieno
je vietoje. Sunkiose gyvenimo sąlygose 
ištikimai jį lydi gyvenimo draugė Pajauta. 
Ji dalinasi visais gyvenimo džiaugsmais ir 
vargais. Ji iš dalies ir buvo ta paspirtis bei 
akstinas - išlaikyti, nepasitraukti, laimėti. 
Be to, teko rūpintis ir prieaugliu-Rimu 
ir Rasa.

Įsikūrimas, nors pajūryje, bet dykumų 
apsuptyje, nebuvo lengvas. Teko statybos 
medžiagas gabentis net iš Adelaidės (virš 
1300 km). Gyvendami labai primityviose 
sąlygose su didžiuliu patvarumu ir užsi
spyrimu vykdė statybą ir po 6 mėnesių 
pajūryje išdygo keleiviams, vykstantiems 
iš rytų į vakarus, oazė - Gedimino ir 
Pajautos Patupiu pastatytas “Gintaro” 
viešbutis (Amber Motei). Dauguma 
statybos meistrų ir darbininkų buvo 
lietuviai. Jie su ne mažesniu pasiaukoji
mu ir užsispyrimu statė dykumų viešbu
tį, kad pravažiuojantis turėtų kur pailsėti 
ir praleisti naktį.

Lietuvoje likę tėvai ir brolis su seseri
mi aplinkiniu keliu sužino apie abiejų 
brolių gyvenimą užsienyje. Likusius arti
muosius Lietuvoje broliai labai dosniai 
remia, ypač Gediminas, kai “Gintaro” 
viešbutis išsivystė ir davė geras pajamas, 
kompensuodamas už ilgą ir ištvermingą, 
daug sielos ir darbo įdėtą verslą. Gedi
minas paskutiniaisiais savo gyvenimo 
metais kasmet lankėsi Lietuvoje. Buvo 
planavęs ir šiais metais vykti, bet liga 
sustabdė.

Neįmanoma trumpoje apžvalgoje 
suminėti visus rūpesčius, nesėkmes ir nusi
vylimus, kuriuos teko Gediminui ir Pa
jautai patirti dykumų apsuptame pajūryje, 
Euclos vietovėje, toli nuo triukšmingų 
miestų ir jų patogumų. Vėliau Rasa, baigu

si universitete keletą disciplinų, atvyksta 
tėvams padėtį

Atsidėkodami Visagaliui jie pastatė 
lietuviškais ornamentais papuoštą kryžių, 
kuris nakties metu apšviestas, matosi už 
keliolikos kilometrų.

Gediminas buvo labai nuoširdus ir 
draugiškas. Labai vertino draugystę ir ją 
stengėsi palaikyti. Dažnai atvykęs Adelai- 
dėn, praleisdavo keletą dienų draugų ir 
artimųjų tarpe. Buvo išrinktas į ALB Ade
laidės lietuvių Apylinkės Valdybą. Visuo
met rėmė lietuvišką spaudą ir visus lietu
viškus pasireiškimus, kartais stambesne 
suma. Jis neliko skolingas savo jaunystės 
mokyklai ir su broliu Vytautu įsteigė Pa
nevėžio Juozo Balčikonio vardo gimnazi
jos abiturientams premijas už geriausius 
lietuvių kalbos rašto darbus abitūros egza
minuose.

Sunkus ir įtemptas darbas, rūpesčiai 
įveikia ir milžinus. S. m. pradžioje pasireiš
kė pirmieji Gedimino ligos simptomai. 
Nugalėjęs įvairias gyvenimo kliūtis, Ge
diminas nekreipė dėmesio į sveikatą ir 
tikėjosi, kad ji, kaip ir visa kita gyvenime, 
pasitaisys. Deja, liga Gedimino nepaliko 
irš. m. liepos 12 Gediminas užmerkė akis 
amžinam poilsiui Prieš pat jo mirtį žur
nalistė Barbara Saunders parašė ir išleido 
knygą “Spirit of the Desert”, kur kelio
likoje puslapių aprašo Gedimino ir Pa
jautos įsikūrimo vargus Eucloje, taip pat 
paminėdama, kad miestelio savivaldybė 
vieną iš pagrindinių, vis augančio Euclos 
miestelio gatvių pavadino jo vardu - 
Patupis Road. Tikrumoje Euclos mieste
lis išaugo Gedimino ir Pajautos Patupiu 
pastangų ir sunkaus darbo dėka, nes dar ir 
šiandien visas miestelis elektros srovę 
gauna iš Amber Motei elektros jėgainės.

Gedimino Patupio palaikų pelenų dalį 
priglaus virš dykumų platumų iškilęs 
lietuviškas kryžius, o kita dalis keliaus į 
gimtinės laukus ir giraites, kur vaikystėje 
ir jaunystėje tiek daug išsvajota apie toli- i 
mas ir nepasiekiamas šalis.

Giliame liūdesyje liko Gedimino gyve
nimo kelio ištikima draugė - žmona Pa
jauta, sūnus Rimas ir dukra Rasa su dukre
le Gintare - Elena, Vytauto šeima Adelai
dėje, Kazio ir Vandos šeimos Lietuvoje.

Gediminai, Tavo gyvenimo keliu kartu 
keliavę, ilgai nepamirš Tavo malonaus 
šypsnio ir draugiško žvilgsnio. Tu liksi jų 
atmintyje šviesus ir neblėstantis!

Ilsėkis Viešpaties prieglobstyje!

Liūdna žinia
Jau baigiant sudėstyti šį “M.P.” numerį, Redakciją pasiekė žinia, kad šį rytą, rugsėjo 

26 dieną, Strathfield’o slaugos namuose po sunkios ligos mirė ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos pirmininkas Vytautas Deikus. Laidotuvės numatomos ketvir
tadienį, rugsėjo 29 dieną. Daugiau informacijos - kituose “M.P” numeriuose. Red.

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

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

Jaraminas, M. Karpavičienė, M. Kavaliauskienė, O. Maksvytienė, I. Petraitytė, 
K. Stašionis.

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

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$25 - J. Klupšienė ($180)
a.a. Leono Sadausko atmini
mui:
$20 - E. Marganavičius ($315)
a.a. J. Rekešienės atminimui
vietoj gėlių:
$20 - J. Balčiūnas ($3590)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

“Dainos” choro žinios
Po labai sėkmingo choro “Daina” renginio “Christmas in July”, choristai intensyviai 

ruošiasi sekančiam renginiui “Pavasario aidai” (“Echoes of the spring”).
Programoje - populiari, klasikinė muzika ir dainos lietuviškai, vokiškai, angliškai ir 

itališkai Koncertas įvyks spalio 16 dieną - turbūt paskutinį kartą dabartiniame Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Vietas prie staliukų prašome užsisakyti iki spalio 1 dienos pas:
Danutę Ankiene tel: 89712524, Jadvygą Burokienę tel.: 9522 8275,
Antaną Kramilių teL: 9727 3131. Choro “Daina” Valdyba

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams
Susidėjus tam tikroms aplinkybėms ir išvykus kunigams, Sydnėjaus lietuviams atšau

kiamos pamaldos spalio 16 dieną ir spalio 30 dieną. Tuo pačiu atšaukiamas ir kapų 
lankymas spalio 30 dieną.

Sydnėjaus lietuviams pranešame, kad lapkričio 20 dieną (sekmadienį) Lidcombe 
bažnyčioje lietuviams pamaldas laikys kardinolas George Pell. Po pamaldų Parapijos 
salėje bus užkandžiai ir kavutė. Dalyvaujantys prašomi atsinešti “po lėkštę”.

Parapijos Taryba
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3 vai. po 
pietų, 

šeštadienį, 
spalio 15 d. 
Melbourno 

Lietuvių 
Namuose

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 kVlBOEl visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Contact 
Nerija 
0438876693 
orNindra 
(03)98578211 
or Dona 
(03)5941 1402

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 
tel.: 0414 218 633.

Sydnėjaus Apylinkės tautiečiams
Pranešame, kad šių metų spalio 9 dieną (sekmadienį), 2 vai. p.p., Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo patalpose (žemutinėje salėje) šaukiamas

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusiųjų pagerbimas.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Darbotvarkės pristatymas / papildymas / priėmimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko pranešimas.
7. Iždininko pranešimas,
8. Kontrolės Komisijos pranešimas.
9. SLIC pranešimas.

10. Pranešimų priėmimas.
11. Mandatų Komisijos sudarymas.
12. Naujos Valdybos rinkimai.
13. Kontrolės Komisijos rinkimai.
14. Joint Baltic Committee atstovų tvirtinimas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.

Pakartotinai pabrėžiama, kad tik susimokėję Bendruomenės nariai turės teisę 
kandidatuoti ir būti renkami į Apylinkės Organus (Valdybą bei Kontrolės Komisiją). 
Ta pati taisyklė taikoma ir jų siūlytojams, rėmėjams bei rinkėjams.

Tiek nario (solidarumo) mokestis, tiek ir kandidatų siūlymai bus priimami tą 
pačią dieną jau nuo 1 vai. p.p., tuo palengvinant sudaryti pilną, teisėtą narių sąrašą 
prieš susirinkimo pradžią.

Lauksime gausaus dalyvavimo.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Viktoro Baltučio istorinę apysaką Aki V3E3S” galima įsigyti 

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

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

Choro “Daina” Valdyba

Brisbane Lithuanians Online
We now have a website up and running and and would like to invite you to have a look 

at some of the exciting activities that we have planned this year.
www.brisbanelithuanians.com

We currently have an exhibition at the Queensland Southbank Museum until the 5th 
June 2005. It is titled “Refuge Under a Southern Cross - The Lithuanian Migrant 
Experience in Queensland”

http://www.brisbanelithuanians.com/Events/events.html

Low cost airfares to Lithuania
Special return airfares to Vilnius and to other

European Cities starting from $1,660.00 + taxes
This airfare is valid for departures until 31 December ‘05. Please contact our 
friendly staff to secure your flight for an autumn holiday or white Christmas in 
Lithuania. For vour free call to Estours TYavel dial 1800 888 386

ĖSTOURS TRAVEL
38 Murray Road, Corrimal East, NSW 2518

Tel.: (02) 4284 1688 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au Lie. No. 2TA002609
Website: www.estours-travel.com.au ABN 45 003 084 857

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

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

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

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

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

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

* Kovas Sports Club.
Come along to find out what is happening for the Brisbane Šventė this year. We hope 

to see you at the meeting. Any queries call Rita Kasperaitis on 0421 451148.
_________ _____________________ ___ “Kovas” Committee
Mūsų Pastogė Nr. 38, 2005.09.28, psi. 8

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/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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