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Nauja ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Rugpjūčio 21 dieną Geelongo Apylinkės metiniame susirinkime buvo išrinkta nauja 
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba (žiūr. nuotr. viršuje). Pirmoje eilėje iš kairės: Stasė 
Lipšienė (lietuvių atstovė etninių grupių taryboje), Stasys Šutas (pirmininkas), Genė 
Valaitienė (ūkvedė). Antroje eilėje iš kairės: Otto Schrederis (narys), Kaja Starinskas 
(sekretorius), Vytas Breneizeris (vicepirmininkas) ir Jonas Obeliūnas (iždininkas). 
Daugiau apie metinį susirinkimą skaitykite “M.R” psl.3

Vincas 
Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Aukštos akademines pareigos

Konservatoriai 
susirūpinę 
saugumu 
(ELTA). Po

Rusijos naikin
tuvo Su-27 ava
rijos Seimo opo
zicinės Tėvynės 
sąjungos frakci
jos nariai nu

sprendė savo akimis pamatyti, kaip sau
goma Lietuvos oro erdvė. Spalio 6 d. opo
zicijos lyderis Andrius Kubilius ir frakci
jos nariai rengia išvyką į Karmėlavos Tarp
tautinių skrydžių centrą ir Zoknių oro uos
tą. Karmėlavoje jie ketina susipažinti su 
oro erdvės kontrolės sistema, kuri yra ypač 
svarbi grandis nacionalinio saugumo 
struktūroje. Zokniuose planuojama susi
tikti su NATO oro erdvės kontrolės misiją 
Baltijos šalyse atliekančiais amerikiečių 
kariais.

ELTA primena, jog Rusijos naikintuvas 
Su-27, ginkluotas keturiomis “oras-oras” 
tipo kovinėmis raketomis ir patranka, 
rugsėjo 15 d. sudužo Šakių rajone. Pilotui 
majorui Valerij Trojanov pavyko saugiai ka
tapultuotis. Po incidento buvo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto sienos 
kirtimo, o lakūnui pareikšti įtarimai dėl 
tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo 
ir skirtas namų areštas. Taip pat buvo 
prabilta apie nepakankamą Lietuvos oro 
erdvės apsaugą ir būtinybę atnaujinti oro 
erdvę kontroliuojančių radarų sistemą.

Be to, pasigirdo priekaištų Zokniuose 
dislokuotiems Vokietijos kariams, kurie 
tris pastaruosius mėnesius saugojo Baltijos 

šalių oro erdvę, esą jie pernelyg vėlai 
sureagavo į neteisėtą oro erdvės pažeidimą. 
Rugsėjo 30 d. oro policijos misiją iš vo
kiečių perėmė JAV kariai.

Negaunama informacijos apie 
naikintuvą

(ELTA). Rusijos naikintuvo Su-27 
avarijos priežastis tirianti tarpžinybinė 
komisija iš Rusijos sulaukė tik dalies 
prašytos informacijos apie Kaliningrado 
radarų parodymus ir orlaivyje buvusias 
pavojingas medžiagas, nes esą kiti duo
menys sudaro valstybės paslaptį.

Komisijos vadovas brigados generolas 
Vitalijus Vaikšnoras, rugsėjo 30 d. susitikęs 
su Rusijos Įgaliotu atstovu, paprašė kuo 
skubiau pateikti likusią informaciją tokia 
forma, “kuria neatskleistų valstybės pa
slapties ir kuri būtų suprantama mums”.

Rusija buvo paprašyta pateikti Kali
ningrado srityje esančių oro erdvės ste
bėjimo radarų parodymus, dispečerių bal
so įrašus ir kitą su skrydžiu susijusią in
formaciją, taip pat duomenis apie naikin
tuve buvusias pavojingas medžiagas.

Be to, iš Rusijos atstovo gautas raštiškas 
patvirtinimas, kuris ant lėktuvo nuolaužų 
aptiktas identifikacinis numeris yra tikra
sis ir kuriuo galima naudotis toliau anali
zuojant informaciją. Ši analizė buvo nu
traukta, kadangi kilo įtarimų, jog Rusija, 
kuri vienintelė disponuoja nukritusio nai
kintuvo “juodosios dėžės” analizei būtinais 
techniniais parametrais, galėjo pateikti ne 
to orlaivio duomenis. Pasak Rusijos at
stovo, tyrimą sutrikdė Rusijos kariškių 
klaida, padaryta perduodant Lietuvoje 

... Nukelta į 2 psL

Rugsėjo mėnesio Melboumo Univer
siteto vadovybės pranešimu, sydnėjiškė 
lietuvė dr. Vijoleta Braach - Maksvytis yra 
paskirta šio Universiteto vicekanclerio 
pavaduotoja (Deputy Vice - Chancellor / 
Innovation and Development). Šiuo metu 
dr. Vijoleta yra CSIRO direktorė, vado
vaujanti globalinio plėtojimo sričiai.

Melboumo Universitetas pateikė dr. 
Vijoletos Braach - Maksvytis biografinę 
apybraižą. Ji įsigijo daktaro laipsnį Sydney 
Universitete. Jos specialybė yra nanotech- 
nologija. Šią mokslo sritį ji propagavo 
Australijoje, paveikdama vyriausybę 2002 
metais įtraukti ją į prioritetinį tyrimų 
sąrašą.

Dr. Vijoleta Braach - Maksvytis suor
ganizavo Australijos valstybinį nanotech- 
nologijos tinklą (Network), suburdama 
vyriausybės tyrimų institutų ir universi
tetų atstovus. Ji vadovavo tyrimų grupėms 
bei dirbo su CRC Molekulinės Inžinerijos 
Technologijomis.

Vėliau ji turėjo svarbų vaidmenį for
muluojant Australijos mokslo strategiją, 
būdama Vyriausiojo Mokslininko įstaigos 
viršininke. Šalia veiklos Australijoje, dr. 
Vijoleta Braach - Maksvytis taip pat yra 
mokslinės strategijos patarėja besivys
iantiems kraštams, jų tarpe Ruandai ir 
Botsvanai, Jungtinėms Tautoms ir Pasau
liniam Bankui. Ji prisidėjo prie novatori- 
nių sistemų vystymo. Šios sistemos in
tegruoja švietimą, tautinius poreikius, 
mokslą ir technologiją, socialinę bei eko

Valdovų rūmams
Lietuvos bankas išleido brangiausią, iš 

gryno aukščiausios kokybės aukso nu
kaldintą 500 litų progine monetą, skirtą 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų rūmams.

Iš visų anksčiau nukaldintų proginių 
pinigų 1000 tiražu išleista moneta skiria
si ir neįprasta 12 kampų forma. Monetos 
kaina - 2020 litų.

Taisyklingo dvylikakampio formos 
monetos averse - istorinis XVI amžiaus 
Vyčio vaizdas iš Lietuvos arba Žygiman
to Augusto mažojo antspaudo, kuris 
naudotas 1545-1572 metais. Reverse - 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų rūmų ansamblis.

Proginė aukso moneta - ne pirmoji 
Lietuvos banko proginių monetų kolek-

VAdamkus JAV lėktuvnešyje “Theodore Roosevelt”
Kaip praneša ELTA, LR Prezidentas 

Valdas Adamkus ir jį lydinti delegacija 
rugsėjo 24 d. keturias valandas praleido 
Viduržemio jūroje esančiame JAV kari
nio laivyno branduoliniame lėktuvnešyje 
“Theodore Roosevelt”, kur susitiko su 
JAV karinio laivyno Europoje ir Jungti
nių NATO pajėgų Pietų Europoje vada
vietės Neapolyje vadu, susipažino su 
lėktuvnešio koviniais pajėgumais, karių 
gyvenimo sąlygomis.

V. Adamkus iš apžvalgos bokštelio ir 
nuo žemutinio denio stebėjo nusilei

nominę politiką ir komercines galimybes.
Šiuo metu dr. V. Braach - Maksvytis 

atsakomybėje yra CSIRO Globalinio 
Vystymo Iniciatyvos administravimas, 
sprendžiant besivystančių kraštų prob
lemas ir sudarant globalines partnerys
tes. Jos vaidmuo yra strateginis, iškeliant 
CSIRO vardą pasaulyje, tuo pačiu metu 
skatinant individualias tyrinėjimų prog
ramas ir partnerystes.

Dr. Vijoleta Braach - Maksvytis nese
niai buvo paskirta UNESCO Valstybinės 
Komisijos nare ir yra šios Komisijos 
Science Network pirmininkė. V P.

ypatinga moneta
cijoje. Vieno lito auksinė moneta buvo 
išleista 1997 metų rugsėjį Lietuvos banko 
ir lito 75-erių metų proga. Po poros metų 
tarptautinėje programoje “Mažiausios 
aukso monetos pasaulyje. Aukso istorija” 
pristatyta mažiausia Lietuvos valstybės 
pinigų istorijoje 10 litų aukso moneta.

2000 metais nukaldinta 100 litų auk
so moneta buvo skirta kunigaikščiui 
Vytautui, o 2003 metais pasirodžiusi 200 
litų auksinė proginė moneta įamžino 
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750-ąsias metines.

Didžiausia ir brangiausia 500 litų 
moneta, dabar skirta Valdovų rūmams, 
nukaldinta iš 999.9 prabos aukso. Mone
tos masė -31.10 gramo.

□

džiančius bei kylančius naikintuvus, ap
žiūrėjo įrenginius. Jis ir jį lydinti delega
cija kilo bei leidosi lėktuvnešio denyje, 
susipažino su laivo apsaugos galimybė
mis ir sąveika su palaikančiais laivais bei 
aviacija.

Lėktuvnešis “Theodore Roosevelt” yra 
vienas iš 11 JAV turimų lėktuvnešių. Ja
me tarnauja apie 5,000 įvairių profesijų 
kariškių.

Sekančią dieną Lietuvos Prezidentas 
po vizito lėktuvnešyje grįžo į Vilnių.

□
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pa“ Trumpai iš visur Izraelio Prezidentas: turto reikalu
♦ Lenkiją val
džiusi kairiųjų par
tijų sąjunga pralai
mėjo rugsėjo 25 d. 
įvykusius parla
mento rinkimus. 
Dvi daugiausiai 
balsų surinkusios 
dešiniosios partijos 
tariasi dėl koalici
nės vyriausybės su

darymo. Jų susitarimą komplikuoja gana 
skirtingos ekonominės programos. Len
kijos prezidento rinkimai įvyks spalio 9 d.
♦ Rugsėjo 27 d. Izraelio min. pirmininkas 
Ariel Šaron maža balsų persvara atsilaikė 
prieš savo varžovo Benjamin Netanyahu 
bandymą pašalinti jį iš Likud partijos 
lyderio pareigų, pravedant priešlaikinius 
lyderio rinkimus.
♦ Rugsėjo 27 d. Otavoje buvo prisaikdin
ta naujoji Kanados gen. gubernatorė 
Michaelle Jean. Jiyra pirmoji juodoji Ka
nados gen. gubernatorė. Į Kanadą ji atvyko 
prieš eilę metų kaip pabėgėlė iš Haiti.
♦ Rugsėjo 28 d. Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Kofi Annan paskyrė 
dr. David Nabarro koordinuoti viso pa
saulio pastangas sustabdyti paukščių gri
po plitimą ir pasiruošti kovai prieš gali
mą šio gripo viruso mutaciją, įgalinantį 
jo plitimą, užsikrečiant nuo segančių 
žmonių. Paukščių gripas smarkiai plečia
si Indonezijoje, kur nuo paukščių užsikrė
tęs rugsėjo 26 d. mirė jau penktas ž.mogus.
♦ Rugsėjo 29 d. Alžyro Respublikos bal
suotojai referendume pasisakė už dalinę 
amnestiją Islamo sukilėliams, kad užbaig
tų ilgai trukusį pilietini karą, pareikala
vusį virš 150 000 gyvybių.
♦ Irake nesiliauja kasdieniniai teroris
tiniai išpuoliai. Sunitai sukilėliai bando 
sutrukdyti besiartinantį referendumą

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
sudužusio orlaivio duomenis. Klaidingi 
duomenys perduoti dėl to, kad naikintuvas 
buvo eksploatuojamas daugiau kaip 20 
metų ir kai kurios dalys pakeistos. Dėl šios 
priežastis atsirado dalių numeracijos ne
tikslumų. Komisijos specialistai, dar kartą 
su Rusijos atstovais apžiūrėję lėktuvo 
nuolaužas, aptiko detalių su dviem skir
tingais numeriais. Tik vienas numeris su
tapo su tuo, kuris buvo pateiktas gautuose 
formuliaruose. Todėl rusai buvo paprašyti 
patikslinti, kuris numeris yra tikrasis.

Ar Rusija draugiška valstybė?
(ELTA). Seimo NATO reikalų komi

sijos pirmininko pavaduotoja Rasa Jukne
vičienė siūlo po Rusijos naikintuvo Su-27 
avarijos iš naujo NATO lygiu įvertinti 
santykius su šia šalimi, kuri oficialiai kol 
kas laikoma draugiška valstybe.

“Suprantu mūsų partnerių gerus no
rus turėti Rusiją kaip draugišką partnerį. 
To paties nori ir Lietuva. Tačiau NATO 
draugystė su Rusija neturi būti sveriama 
ant svarstyklių lėkštelės dedant dalies 
NATO narių, šiuo atveju Lietuvos, inte
resus. Esu tikra, kad klausimą dėl NATO - 
Rusijos santykių būtina atvirai ir nedvi
prasmiškai kelti visuose partnerystės ly
giuose, nes draugai turi būti atviri ir gera
noriški”, - rašoma Rasos Juknevičienės 
pareiškime. Anot jos, šiomis dienomis ga
lutinai paaiškėjo, kad Rusija, kuri esą 
vienintelė žino tiesą, nepasiruošusi nuo
širdžiai padėti naikintuvo istorijos tyrimui. 
Jos žodžiais, po tokio Rusijos elgesio atei
na metas “atidžiai peržvelgti visą pastaro
jo meto Kremliaus politiką Lietuvos, jos 
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konstitucijos patvirtinimui. Nuo bombų, 
susprogdinamų automobiliuose, ar savi
žudžių teroristų susisprogdinimų nuolat 
žūva civiliai šiitai dešimtimis, žūva ir ame
rikiečiai kariai. Šią savaitę žuvo ir vienas 
danas karys Basros srityje. Spalio mėnesio 
pradžioje JAV karinės pajėgos pradėjo 
naują ofenzyvą prieš sukilėlių židinius 
Sirijos pasienyje.
♦ Spalio 1 d. teroristai vėl puolė turistų 
centrus Bali saloje. Susisprogdino trys 
įtariami Jemaah Islamiah organizacijos 
nariai Vienas sprogimas įvyko Kuta Beach 
vietovėje, Raja restorane. Tuo pat metu 
kiti du savižudžiai susisprogdino turistų 
lankomose kavinėse Jimbaran Beach. Žu
vo bent 26 žmonės, jų tarpe 4 australai 
turistai, sužeista virš 100 žmonių. Paly
ginus su 2002 m. spalio 12 dienos sprogi
mais, šį kartą teroristai pavartojo mažiau 
sprogmenų, gal dėl to, kad Indonezijos 
vyriausybė suvaržė mineralinių trąšų pre
kybą. Daugumos sužeidimų priežastis - 
šratai ir metalo skeveldros, kuriomis buvo 
pripildytos teroristų bombos. Indonezijos 
policija bando surasti savižudžių suokal
bininkus Bali saloje.
♦ Pasaulio klimatas keičiasi. JAV Valsty
binis Sniego ir Ledo Duomenų centras 
Colorado valstijoje teigia, kad dar šio šimt
mečio pabaigoje kiekvieną vasarą visiškai 
ištirps ledo pluta, dengianti Šiaurės ašiga
lį. Jau šių 2005 m. rugsėjo mėnesį Arktiką 
dengianti ledo masė padengė tik 80% nor
malaus ploto, apskaičiuoto išvedus ilgalai
kį vidurkį. Pranašaujama, kad ateityje tir
pimo procesas greitės, nes ledo nebedengia- 
ma žemė sugeria daugiau saulės spindulių.
♦ Šiais metais Amazonės baseino tro
piniai miškai yra sausesni, negu iki šiol. 
Išdžiūsta upės ir ežerai. Sunku pristatyti 
maistą ir vaistus miestams, kurie normaliai 
pasiekiami tik vandens keliu. q

kaimynių atžvilgiu ir atsakyti į natūraliai 
kylantį klausimą - ar dabartinė Rusija 
tikrai yra draugiška NATO valstybė, atjos 
politika tegu nedidelių, bet NATO vals
tybių atžvilgiu gali būti vadinama drau
giška?”

Kaip primenama pareiškime, iki šiol 
oficialiuose NATO pareigūnų pasisaky
muose ir dokumentuose Rusija vadinama 
draugiška valstybe ir svarbia Aljanso part
nere. Iš tokio apibrėžimo ir supratimo esą 
išplaukia ir dabartinės NATO oro policijos 
misijos Baltijos šalyse planai - “būtent 
todėl NATO šalių naikintuvai, dislokuoti 
Zokniuose, nelydi Rusijos naikintuvų jiems 
skraidant prie Lietuvos oro erdvės ribų”.

R. Juknevičienės įsitikinimu, dėl itin 
didelio pasitikėjimo draugišku partneriu 
nediskutuojama, kodėl šios NATO draugiš
kos valstybės administruojamoje terito
rijoje - Karaliaučiaus krašte -yra sutelkta 
“tiek daug netvarkingai administruojamos 
karinės galios, kodėl ji agresyviai ir ne
saugiai demonstruojama siaurame ir 
išimtinai draugiškų valstybių apsuptame 
Baltijos jūros regione?”

Kas Lietuvai tieks elektrą 
uždarius IAE

(ELTA). Seimo opozicija Vyriausybės 
paprašė atskleisti, kaip Lietuva bus 
aprūpinama elektra uždarius Ignalinos 
atominę elektrinę (IAE), taip pat ar pla
nuojama statyti naują atominę elektrinę. 
Tvirtinama, kad uždarius IAE Lietuvoje 
pradės trūkti elektros energijos gamybos 
pajėgumų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITIC ir “Bernardinai”.

(ELTA). Lietuvoje viešėjęs Izraelio 
Prezidentas Moshe Katsav sakė nematąs 
reikalo kištis ar kontroliuoti Lietuvos 
Vyriausybės vykdomą žydų bendruome
nės turto grąžinimo procesą.

“Aš žinau, kad šis klausimas (žydų tur
to grąžinimo - ELTA) yra sprendžiamas 
Lietuvos valdžios institucijose. Aš jumis 
pasitikiu, pasitikiu jūsų Prezidentu ir Vy
riausybe. Aš neketinu bandyti kontroliuo
ti ar vykdyti jūsų priimamų sprendimų 
priežiūros. Aš pasitikiu jūsų valdžios 
institucijomis”, - per bendrą Lietuvos ir 
Izraelio Prezidentų spaudos konferenciją 
sakė M. Kacav.

Prezidentas Valdas Adamkus savo 
ruožtu pridūrė, jog šiuo metu yra nagri
nėjamos žydų bendruomenės pareikštos 
pretenzijos dėl grąžintino turto ir kai 
kuriais atvejais yra itin sunkiai nustato
mos nuosavybės teisės. Tačiau V Adamkus 
užtikrino, jog tais atvejais, kai nėra abe
jonių dėl nuosavybės teisėtumo, nėra jo
kių kliūčių tokį turtą grąžinant žydų 
bendruomenei

Žydų bendruomenė Lietuvos Vyriau

Lietuvių kalbos kursai užsieniečiams
Užsieniečiai ar į tėvynę grįžę mūsų 

tautiečiai lietuvių kalbos galės mokytis 
išlyginamosiose klasėse ar mobiliosiose 
grupėse. Iš pradžių mokiniai bus mokomi 
pagal specialią lietuvių kalbos progra
mą, kuri atitinka Europos Tarybos Al, A2 
ir BĮ lygius.

Antrąjį mokslo metų pusmetį į ją bus 
integruojamos Lietuvos istorijos, geogra
fijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai 
supažindinami su bendrojo lavinimo da
lykų terminais lietuvių kalba.

Mokslas išlyginamosiose klasėse ar 
mobiliosiose grupėse truks metus ir bus 
finansuojamas iš ministerijos lėšų. Vaikai 
ar suaugusieji į tokias grupes bus priima
mi visus mokslo metus. Užsieniečius ar 
svetur gyvenusius lietuvius mokys moky
tojas, turintis valstybinės lietuvių kalbos 
mokymo patirtį ir galintis bendrauti bent 
viena užsienio kalba.

“Mažeikių naftos” likimas aiškėja?
(ELTA). Seimas rugsėjo 29 d. priėmė 

svarstyti įstatymus, kurie suteikia įgalio- 
imus Vyriausybei pirkti ir naujam savi
ninkui parduoti rusų “Jukos” valdomas 
“Mažeikių naftos” akcijas, tam skolinan
tis iki 3 mlrd. litų, taip pat naujam įmo
nės savininkui parduoti dalį dabar valsty
bės turimų įmonės akcijų.

Įstatymus numatyta svarstyti spalio 13 
dieną, bet iki tol išvadas rengs atitinkami 
Seimo komitetai.

Už tokį sprendimą balsavo 66 par
lamentarų, prieš balsavo 7, dar 39 susilaikė.

“Vyriausybė paprašė keleto įstatymi
nių išimčių, kad turėtumėme laisvesnes 
rankas, kas galėtų mums suteikti galimy
be operatyviai spręsti šituos klausimus ir 
priimti galutinius sprendimus”, - įstatymų 
esmę apibūdino Premjeras Algirdas Bra
zauskas, dalyvavęs pristatant įstatymą. Jis 
gynė į “Mažeikių naftą” pretenduojančias 
Rusijos kompanijas, kad šios nėra pri
klausomos nuo Kremliaus, ir siūlė vi
siems norintiems surengti su tuo susijusių 
aplinkybių išaiškinimą.

Anot jo, sandoris dėl “Mažeikių naf
tos” bus daugiausia ūkinis.”Čia neturi bū
ti jokių užkulisinių samprotavimų, mes 
kartu turime priimti patį geriausiai 
sprendimą, kuris gali atnešti šimtus 
milijonus į valstybės iždą”, - sakė jis.

“1999 metais vertė iš tiesų vertė buvo 
arti laužo krūvos, nes sutartys nedavė jo
kių garantijų'dėl žaliavos-teikimo. Kai 

sybei yra pateikusi grąžintino žydų ben
druomenės turto sąrašą, kuriame yra 438 
objektai Išnagrinėjus ir Archyvų depar
tamentui patikrinus šį sąrašą Vyriausybė 
pareiškė esanti pasiryžusi svarstyti 156 
objektų grąžinimo klausimą. Nemaža da
lis žydų bendruomenės reikštų preten
zijų į nekilnojamojo turto objektus pri
pažintos nepagrįstomis.

Izraelio Prezidentas taip pat teigė, jog 
Izraelis priėmė ir palankiai įvertino 
Lietuvos vadovų anksčiau pareikštas 
pozicijas ir atsiprašymą dėl Lietuvoje 
vykdyto holokausto.

“Mūsų susitikimo metu šis klausimas 
(holokausto - ELTA) nebuvo iškilęs, nes 
jūsų vadovų pareiškimai, kurie buvo 
padaryti jau anksčiau, yra priimti ir mus 
visiškai tenkina”, - sakė M. Kacav.

Prezidentas V. Adamkus patikino, jog 
Lietuva siekia užtikrinti, jog skaudi žydų 
praeities tragedija būtų žinoma ir Lietu
vos jaunajai kartai ir kad holokausto te
mos būtų atvirai nagrinėjamos Lietuvos 
mokyklose.

□

Kalbos mokymui išlyginamojoje kla
sėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per 
savaitę. Mokslo metus pradėjus vėliau - 
iki 28 valandų per savaitę. Išlyginamojoje 
mobiliojoje grupėje numatytas intensy
vesnis ir individualesnis mokymas, jam 
skirta 20 savaitinių valandų.

Baigusiems lietuvių kalbos programą 
bus išduodamas LR švietimo ir mokslo 
ministro nustatytos formos pažymėjimas, 
patvirtinantis lietuvių kalbos mokėjimo 
pasiekimus. Pateikęs šį pažymėjimą, 
mokinys galės tęsti nuoseklųjį mokymą 
bendrojo lavinimo mokykloje.

Programą patvirtino švietimo ir moks
lo ministras Remigijus Motuzas.

Dokumentas parengtas įgyvendinant 
Švietimo įstatymo nuostatą sudaryti 
galimybes visiems, atvykusiems gyventi 
ar dirbti į Lietuvąj, mokytis valstybinės 
kalbos. □ 

perėmė “Jukos” ir kai garantijos atsirado, 
ir matome jas realias, be abejo, jos vertė iš
šoko labai aukštai”, - svarstė A. Brazauskas.

Jei Vyriausybė nuspręstų pirkti “Ju
kos” akcijas, šiam sandoriui ji galėtų 
pasiskolinti iki 3 mlrd. litų, numatyta 
įstatymuose. Dabar Vyriausybė turi 40.66 
% akcijų, “Jukos”-53.7%. Pastarasis pa
ketas biržos kaina yra vertas 4,8 mlrd. litų.

A. Brazauskas yra įvardijęs, kad į “Ju
kos” valdomas “Mažeikių naftos” akcijas 
pretenduoja trys bendrovės: Rusijos kon
cernai “Lukoil” ir TNK-BP, taip pat ma
žai žinomo kapitalo Austrijoje registruo
ta bendrovė “Baltic Holding”, kuri anks
čiau buvo siejama su “Gazprom”.

“Jukos” Rusijoje sulaukus milijardinių 
ieškinių dėl tariamų mokesčių nepriemo
kų, koncernas balansuoja ant žlugimo ri
bos ir parduoda turtą. Pagrindiniai “Jukos” 
akcininkai ir buvę vadovai - kalėjime.

“Mažeikių nafta” yra pagrindinė dega
lų tiekėja Lietuvos rinkai, taip pat di
džiausia eksportuotoja bei daugiausiai 
pelno uždirbanti šalies įmonė. Bendrovė 
dar valdo Būtingės terminalą bei Biržų 
naftotiekį.

Išaugus veiklos apimtims bei produk
cijos kainoms “Mažeikių naftos” konso
liduotos pajamos pagal JAV apskaitos 
principus (US GAAP) pernai padidėjo 
44.7% - iki netoli 8 mlrd. litų, o grynasis 
pelnas - 3.3 karto - iki 722 mln. litų.

□
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

metinis susirinkimas
Ben Vingilis

Sydney Lietuvių Klubo metinis susi
rinkimas įvyko Klubo patalpose, 16-18 East 
Terrace, Bankstown, 2005 m liepos 25 d. 
Susirinkimą atidarė ir jį pravedė Klubo 
pirmininkas Alius Migus. Susirinkime da
lyvavo 102 Klubo nariai.

Prieš pradedant susirinkimo dieno
tvarkę, tylos minute buvo pagerbti per šiuos 
metus mirę Klubo nariai.

Praėjusių metų metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė Kęstutis Protas. 
Protokolas buvo priimtas be diskusijų, 
vienbalsiai.

Klubo revizorių patikrintą praėjusių 
2004-2005 metų finansinę apyskaitą pir
mininkas pristatė aiškai ir išsamiai. Klubas 
turėjo $44,454 nuostolio. Labai panašus į 
2003-2004 metinį nuostolį. Dėka a.a. Avos 
Saudargienės $100,00 palikimo, Sydney 
Lietuvių Klubo nuostoliai dalinai buvo 
padengti iš šio palikimo.

Pirmininkas taip pat pranešė, kad per 
paskutinius 6 mėnesius labai sumažėjo 
Klubo pajamos. Didžiausia priežastis ta, kad 
šeštadienio vakarų nuomininkai pradėjo

ALB Geelongo Apylinkės 
metinis susirinkimas

ALB Geelongo Apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko sekmadienį, rugpjūčio 
21 dieną, Geelongo Lietuvių Namuose, 
Pettitt Park.

Susirinkimą pradėjo ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas, pasveikindamas visus susirinkusius 
(34 asmenis). Pirmininkauti susirinkimui 
į prezidiumą pakvietė buvusį Apylinkės 
Valdybos pirmininką Otto Schrederį ir 
sekretoriauti - Loretą Tigani. Susirinku
siems buvo perskaityta darbotvarkė, kuri 
buvo priimta ir patvirtinta.

Tylos minute buvo prisiminti ir pagerb
ti mirusieji bendruomenės nariai

Sekretorė perskaitė praėjusių metų 
metinio susirinkimo protokolą, kuris su
sirinkimo buvo priimtas ir patvirtintas.

Sekė pranešimai. Pirmininkas Stasys 
Šutas išsamiai pateikė praėjusių metų 
Apylinkės Valdybos veiklą ir pranešė, kad 
dabartiniai Lietuvių Namai, Geelongo 
miesto savivaldybai sutikus, bus išnuomo
jami dar sekantiems trims metams. 
Baigdamas pirmininkas padėkojo vsiems 
bendruomenės nariams ir savo Valdybos 
nariams už įdėtą darbą metų bėgyje.

Iždininko pranešimą padarė Jonas 
Obeliūnas ir Revizijos Komisijos prane
šimą - Irena Luscombe. Irena pranešė, kad 
visų organizacijų kasos knygos buvo pa
tikrintos ir buvo vedamos tvarkingai.

Sporto klubo “Vytis”’ pranešimą pa
darė jo pirmininkas Aleks Wiasak. Savo 
pranešime jis paprašė bendruomenės na
rių, kad remtų klubo “Vytis” renginius. 
Klubas nori sukaupti kuo daugiau lėšų 
dėl išvykos į Sporto Šventę, kuri šių metų 
gale pirmą kartą įvyks Brisbanėje. 

rečiau nuomoti Klubo patalpas. Taip pat į 
jų ruoštus renginius ateidavo mažiau 
dalyvių. To pasekmėje smarkiai nukrito ba
ro ir pokerio mašinų pajamos. Taip pat 
sumažėjo Klubo patalpų nuomavimas. 
Klubo darbų vykdytojas (developer) sausio 
mėnesį įmokėjo pirmą depozitą $ 450,000 
ir gegužės mėnesį - $500,000 kontraktinį 
mokestį. Šie investuoti pinigai atnešė 
nuošimčius, kurie padėjo sumažinti Klu
bo finansinį nuostolį.

Per paskutinius metus Klubo darbuo
tojų išlaidos taip pat sumažėjo. Klubo 
pirmininkas ir Valdyba dėkoja visiems Klu
bo darbuotojams, kad jie šiais metais išlai
kė Klubo duris atidarytas. Ačiū visiems 
savanoriams. Susirinkimas taip pat išreiš
kė jiems padėką ilgais plojimais. Klubo 
remonto ir bendrų įrengimų išlaidos labai 
smarkiai padidėjo. Skubių darbų reikėtų 
labai daug atlikti, jeigu būtume pasilikę 
šiame pastate. Tokių darbų atlikimas kai
nuotų dešimtis tūkstančių dolerių. Pirmi
ninkas atkreipė dėmesį ypač į tuos narius, 
kurie toliau pesimistiškai galvoja, kad 
neturėtume parduoti šio Klubo. Jiems tu
rėtų būti aišku, kad vieni lietuviai Klubo

Stasė Lipšienė pateikė choro “Viltis” ir 
lietuviškos radijo valandėlės ataskaitą. 
Tautinių šokių grupių “Gegutė” ir “Linas” 
pranešimą pristatė vadovė Loreta Tigani. 
Senjorų skautų “Židinys” pranešimą pa
darė tėvūnas s. Liudas Bungarda.

Diskusijų dėl pranešimų nebuvo. Visi 
pranešimai susirinkimo buvo priimti ir 
patvirtinti. Sekė naujos Valdybos rinkimai. 
Buvo išrinkti ir pareigomis Valdybos nariai 
pasiskirstė sekančiai:

Stasys Šutas - pirmininkas,
Kaja Starinskas - sekretorius,
Jonas Obeliūnas - iždininkas,
Vytas Brener - vicepirmininkas,
Genė Valaitienė - ūkvedė.
Kandidatais liko:
Stasė Lipšienė ir Otto Schrederis.
Stasė sutiko atstovauti lietuviams 

Geelongo Etninių Grupių Taryboje, o 
Otto atsakomybėje - Namų priežiūra- 
remontas. Buvo pareikšta padėka ilgus 
metus ėjusiam Valdybos sekretoriaus 
pareigas dr. Ted Reilly, kuris į naują Val
dybą nekandidatavo.

Revizijos Komisija sutiko pasilikti dar 
vienai kadencijai. Ją sudaro Irena Lus
combe, Jūratė Reilly ir Dana Rafferty.

Pasibaigus diskusijoms bei pasiūly
mams, pirmininkaujantis padėkojo visiems 
už bendradarbiavimą, palinkėjo sėkmės 
naujai Valdybai ir, sugiedojus Tautos Him
ną, pakvietė visus tolimesnėms diskusi
joms prie praėjusios Valdybos paruoštos 
kavutės su užkandžiais.

Kaja Starinskas
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 

adresas: BO. Box 45, North Geelong, VIC 
3215.

Naujas Klubo direktorius Petras Vegys.

išlaikyti negali. Tarp kitko, prieš tris mė
nesius Ukrainiečių Klubas Lidcombe su
bankrutavo. Finansinę Klubo apyskaitą 
susirinkimas priėmė vienbalsiai.

Klubo nariai nekantriai laukė pirmi
ninko pranešimo apie Klubo persitvarky- 
mą.”Pirmiausia turiu pranešti, kad Klubas 
dar galutinai neparduotas. Buvome susita
rę su darbų vykdytoju (developer), kad 
praėjusį antradienį atsiskaitysim, būsime 
jau naujų patalpų savininkai, bet deja, taip 
neįvyko”, - pareiškė pirmininkas. “Žiūrint 
į praeitį, Klubą pardavėme pačiu geriausiu 
metu. Kas sekė butų, namų ir žemės kai
nas, žino, kad Sydney butų kainos aukš
čiausios buvo 2003 metų pradžioje - tada, 
kai mes pasirašėme pirkimo - pardavimo 
sutartį. Jeigu bandytume Klubą parduoti 
dabar, abejoju, ar iš viso atsirastų pirkėjų. 
Po sutarties pasirašymo 2003 metų pabai
goje, namų, butų paklausa sumažėjo ir 
kainos pradėjo kristi. Darbų vykdytojas 
(developer) nutarė nenugriauti Klubo pa
stato, bet palaukti porą metų, kol butų 
paklausa padidės ir kainos kils. Tada ir 
prasidėjo darbų vykdytojo (developer) 
delsimas dėl paskutinio atsiskaitymo.

Šių metų liepos 15 dieną darbų vykdy
tojui (developer) nesumokėjus sutartyje 
numatytą trečią $ 500,000 įmokėjimą, mes 
legaliai nutraukėme sutartį. Reikalai pa
gyvėjo. Nei darbų vykdytojas (developer), 
nei Klubo Valdyba nenorėjo eiti j teismą. 
Pagal naują susitarimą, naujam Klube mes 
įvesime oro vėdinimo sistemą ir įrengsi
me lubas. Šiuos įrengimus anksčiau turėjo 
atlikti darbų vykdytojas (developer), bet 

Sydnėjaus Lietuvių Klubas praneša
Pranešame Klubo nariams, kad Sydnėjaus Lietuvių Klubas galutinai parduo

tas ir nupirktos naujo Klubo patalpos 16 Meredith Street, Bankstown.
Atsiskaitymas įvyko trečiadienį, rugsėjo 28 dieną.
Toliau seka naujo Klubo vidaus įrengimo darbai. Apie esamo Klubo užda

rymą pranešime po to, kai bus padarytas galutinis Valdybos sprendimas.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Paskutinis prašymas
Gulėdamas sunkios ligos patale ir suprasdamas, kad iš jo nebepakils, a. a. 

Vytautas Deikus paprašė, kad per savaitraštį “Mūsų Pastogė” būtų 
perduoti jo nuoširdžiausi padėkos žodžiai Teodorui Rotcui, už jo didelį 
ir kruopštų darbą Sydnėjaus Apylinkės Valdyboje. “Kai aš sirgau, Teodoras už 
mane atliko visus darbus”, - sakė a. a. Vytautas Deikus. Tuo pačiu jis palinkėjo 
Teodorui Rotcui dar ilgai dirbti lietuvybės išlaikymo labui.

susitarę dėl įrengimo kainos, mes perė
mėme šį darbą. Klubo advokatas, Klubo 
Valdyba ir darbų vykdytojas (developer) I 
tikimės, kad atsiskaitysime sekančią sa
vaitę, Klubas bus galutinai parduotas ir 
naujos patalpos Meredith Street bus nu
pirktos. Po pardavimo laikinai pasiliksime 
šiose patalpose vieną mėnesį veltui ir dar 
vieną mėnesį nuomosime. Jeigu dar nau
jos patalpos nebus užbaigtos, Klubas pa
rūpins atitinkamas patalpas “Mūsų Pasto
gei”, “Talkai” ir kitoms organizacijoms 
veltui.

ATEITIS:
Valdyba numato samdyti menedžerį ir 

intensyviai reklamuoti Klubą, kad 
pritrauktų daugiau vietinių žmonių, priimti 
daugiau “associate members” ir Klubą 
atidalyti kiekvieną dieną 11 vai ryto. Jeigu 
po 12 mėnesių veikimo Klubas neš nuostolį, 
Klubą paversime Lietuvių Namais. Su 
likusiu 1 milijono dolerių investuotu 
kapitalu Lietuvių Namai galės gyvuoti dar 
daug daug metų.

Pirmininkas išreiškė padėką visai Klu
bo Valdybai, kuri intensyviai ir su pasišven
timu dirbo šiuos ištisus metus. Pirminin
kas apgailestavo, kad Laurie Cox rugpjūčio 
mėnesį atsistatydino iš Klubo Valdybos dėl 
asmeninių priežasčių. Laurie buvo vienas 
iš narių, kuris labai daug pasitarnavo Klubo 
persitvarkyme. Jo patirtis biznio, finansų ir 
planavimo srityje buvo labai vertinga. Dar 
kartą ačiū Laurie. Kristina Keblikienė 
sekančiai kadencijai nekandidatavo. Pir
mininkas padėkojo už jos patarimus ir 
draugišką bendradarbiavimą bei palinkėjo 
sėkmės savame biznyje.

Toliau buvo pakviestas Vytautas Patašius 
padaryti pranešimą apie esamus kandida
tus į Klubo direktorius. Vytautas Patašius 
pranešė, kad į naują Klubo Valdybą kandi
datavo tik 6 asmenys, todėl rinkimų nerei
kėjo ir visi šeši tapo sekančių metų Lietu
vių Klubo direktoriais.

Sekančių metų Lietuvių Klubo direkto
riai: Alis Migus, Kęstutis Protas, Arminas 
Šepokas, Kęstutis Skirka, Dennis Staitis 
ir Petras Vegys.

Bendruomenė yra labai dėkinga buvu
siai Lietuvių Klubo Valdybai už įdėtą di
delį darbą administruojant Lietuvių Klubą. 
Ypatingai didelis ačiū pirmininkui Aliui 
Migui už milžinišką rūpestį, darbą ir pasi
šventimą parduodant seną ir perkant naują, 
gražų, modemų Klubą.

Naujai Valdybai linkime daug sėkmės ir 
ištvermės dirbant mūsų visų gerovei □

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. Z. Adickas TAS $15.00 V. Augustinavičius Lietuva Lt. 20.00
W. Bilkus VIC $20.00 A Kaspariūnas VIC $20.00
J. Žentelis ACT $35.00 P. Leknius VIC $15.00
Mrs. M. Lingė WA $ 5.00 Mrs. D. Gaylard VIC $20.00
Mrs. K. Gružauskas VIC $15.00 P. Andrijaitis SA $10.00
A. Skimbirauskas VIC $10.00 Mrs. C. Protas NSW $20.00
Mrs. E. Svirklienė NSW $10000 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
R. Mickus VIC $20.00 “Mūsų. Pastogės” administracija

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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Lietuva iš arti
Alsuokime kupini gyvenimo džiaugsmo

Neseniai Sydnėjuje lankėsi nemaža grupė Lietuvos medikų, kurie dalyvavo XI-ajame 
pasauliniame medikų kongrese, skirtame skausmo faktoriui. “M.P. nr. 36-37 (psl. 3) 
išspausdinome kongrese dalyvavusio Palangos reabilitacijos ligoninės direktoriaus dr. 
Virginijaus Biskio įspūdžius iš viešnagės Australijoje. Dabar jis “M.P.” Redakcijon atsiuntė 
savo vadovaujamos ligoninės bendros reabilitacijos departamento vedėjos Jūratės 
Jakubauskienės straipsnį bei ligoninės nuotrauką (spausdiname žemiau) 
ir kartu kvieiia Australijos lietuvius, viešint Lietuvoje, būtinai užsukti į šią Palangos 
ligoninę, kurioje galite sustiprinti savo sveikatos stovį. Red.

Didelę dalį kasmet 
atvykstančių svečių 
pasigydyti ir sustiprėti 
į Palangos reabilitacijos 
ligoninę sudaro besi
skundžiantys kvėpa
vimo takų negalavi
mais. Kiekvienas šei
mos gydytojas galėtų 
patvirtinti, kad kvė
pavimo organų ligos - 
vienos dažniausių kli
nikinėje praktikoje, o 
sergamumas jomis nuo
lat didėja.

Bronchų astmos 
problema aktuali visa
me pasaulyje. Ji verčia 
nerimauti ir moksli
ninkus, ir praktikos gy
dytojus, nes sergamu
mo ir mirtingumo nuo 
astmos rodikliai vien 
per pastarąjį dešimt
metį padidėjo daugiau 
kaip 40%. Prognozuo
jama, kad 2010 m sirgs 
per 6% visų planetos 
gyventojų, tarp jų 50% sudarys darbingo 
amžiaus žmonės. Šiuo metu bronchų ast
ma serga apie 100 milijonų žemės rutulio 
gyventojų.

Reabilitacijos tikslas yra sušvelninti 
ligos simptomus, pagerinti gyvenimo 
kokybę, pagerinti fizinį ir emocinį pacien
tų aktyvumą

TUrėdami ilgametę darbo patirtį, gali
me teigti, kad apie Palangos reabilitacijos 
ligoninę ir apie galimybę čia sustiprinti 
sveikatą žino nemaža dalis iš užsienio 
atvykstančių svečių. Daugelis atvyksta 
pakartotiniems sveikatinimo kursams. 
Norėčiau pacituoti eilutę iš pacientų at
siliepimų knygos: “Kaip gera ateiti į na
mus, kur esi laukiamas.. Visur dvelkia šva
ra ir tvarka. O svarbiausia - esi sutinkamas 
malonia šypsena ir paslaugumu.” (A. 
Varpiotienė, Klaipėda.)

Kiekvienam pacientui, įvertinus jo 
sveikatą, sudaroma individuali reabili
tacijos programa,dalyvaujant patyrusių 
ligoninės specialistų komandai: pulmo- 
nologui,fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojui, kineziterapeutui, psichologui, 
dietologui, slaugytojai ir kt.

Pradėjus sveikatinimo programą, laiko 
nuobodžiauti nėra: būtina lankyti kinezi- 
terapiją, prisiminti jau žinomus ir mokytis 
naujų kvėpavimo pratimų, gerinti fizinį 
aktyvumą, atlikti įvairias inhaliacijas, lan
kyti vandens procedūras: gydomąsias 
vonias, baseiną, fizioterapines procedūras. 
Be to turi likti laiko masažui, o, jei reikia, 
ir lazerioterapijai, refleksoterapijai, psi
choterapiniams relaksacijos seansams. 
Tačiau pati populiariausia sergantiems 
plaučių ligomis procedūra - haloterapija,

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue ) now offers 
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Nuotraukoje - Palangos reabilitacinė ligoninė.

t.y. gydymas druskų gydykloje, kur specia
lių įrengimų pagalba, sumodeliuotas 
natūralių druskos kasyklų mikroklimatas. 
Pagrindinis druskų gydyklų veiksnys - 
sausas druskos aerozolis. Patekęs į bron
chus, jis pasižymi antibakteriniu, priešuž
degiminiu veikimu, palengvina atsiko
sėjimą.

Ir svarbiausia - kiekvieną dieną ga
limybė pasikalbėti, paklausti, pasitarti, 
išsiaiškinti visas problemas su gydytoju, 
slaugytoja.

O už langų visada laukia žaliuojantis 
pušynas, gaivus oras, netoli ošia jūra, 
pasivaikščioti kviečia smėlėta pakrantė. 
Pasivaikščiojus smėlėtais Baltijos jūros 
paplūdimiais ir pakrantės pušynais malonu 
sugrįžti prie garuojančio pietų stalo, kur 
tavęs laukia skanūs lietuviškos virtuvės 
patiekalai. Čia kepama duona pagal mūsų 
močiučių receptus užsitarnavo didelį 
maisto žinovų pripažinimą.

Stebėtinai greit prabėga reabilitacijai 
skirtas laikas. Reabilitacijos nauda pa
tvirtinta daugelio klinikinių tyrimų. Ji 
pagerina fizinį pajėgumą ir gyvenimo 
kokybę, pagerina kvėpavimo ir kitų 
raumenų grupių darbą, sumažina nerimą 
ir depresiją, pailgina išgyvenamumą.

Ir baigdama norėčiau dar kartą paci
tuoti eilutes iš pacientų atsiliepimų: 
”1 švykštu iš šios ligoninės pagerėjusia 
sveikata, gera nuotaika, nes nuo pirmųjų 
žingsnių buvau supama nuoširdumo, 
švelnumo jautrumo. Tepadeda Jums 
visiems Dievas”. (Pedagogė iš Joniškio 
Elvyra Žardeckienė.)

Sakydama Jums sudie, turiu omenyje 
iki malonaus susitikimo Palangoje. □

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Attention
Lovers of

Lithuanian
Art

If you speak 
Lithuanian, but 
have some 
difficulty in 
reading literary 
texts in Lithuanian, don’t despair! Just go 
to the website www.culture.lt On the
website you will find articles on Lithuanian 
literature and good translations of 
Lithuanian literature in English. You might 
be interested in reading Kornelijus Platelis’ 
article “Crossing the Language Barrier”, or 
“Birth of a Nation” by Saulius Tomas 
Kondrotas .You will find these and other 
interesting articles on the The Vilnius 
Review site. Or, if you are interested in the 
visual arts, go to Art Magazine, Sacral Art 
and other art sites. Happy reading!

Kompozitorius prof. Giedrius Kup
revičius nusikundė straipsnyje “Melodija 
mirė...Tegyvuoja Melodija?”, kad dabar 
kalbėti apie melodiją nepadoru. Į jos vietą 
stojus intonacijai, paradigmai, naracijai 
(O!), intensyvumui, serijai, simetrijai, asi
metrijai, komunikacijai (O!O!), architek
tonikai, frazeologijai, redukcijai, signifi- 
kacijai (O!O!O!) ir aibių aibei kitų 
nepašvęstajam (na, ir pataikė maestro 
Kuprevičius) sunkiai suvokiamų terminų 
ir reikšmių, jau bemaž 100 metų gyvena
me be Melodijos” Anot kompozitoriaus, 
“...jei kūrinyje suskambusį motyvą gali
ma padainuoti, tokia muzika nėra moder
ni ir dvelkia anachronizmu.” Tad mieli 
muzikos mylėtojai nenusiminkime, jei 
nebejaučiame ir nebesuprantame moder
nios muzikos opusų. Betgi, kai melodija 
sugrįš į kompozitorių sielas, galėsime vėl 
grožėtis jų muzika.Tai gal dar teks jos 
išgirsti.

Čiurlionis ir pasaulis. Druskinin
kuose vasaros mėnesiais vyko M.K Čiur
lionio 130-osioms gimimo metinėms 
skirtas menų festivalis.Pranešimus apie 

Kaune - Hanzos dienos
Rugsėjo 24-25 dienomis 

Kauno senamiestyje ir Ne
muno krantinėje prisiminti 
auksiniai Hanzos pirklių lai
kai. Pirmą kartą Kaune ren
giamų Hanzos dienų metu 
vyko įspūdingi pasirodymai, 
koncertai bei amatininkų 
mugė. Šventė prasidėjo prie 
vadinamojo Perkūno namo, 
kurį kadaise pastatė turtingas 
pirklys. Senamiesčio gatvėmis 
pražygiavo teatralizuota ei
sena. Nemuno krantinėje iki 
pat sutemų vyko riterių ko
vos, cirko artistų pasirody
mai, liaudies kapelų koncertai, 
žaidimai, atrakcionai, buvo 
šaudoma iš lankų, ant laužo
kepama žuvis, šurmuliavo viduramžių 
amatininkų mugė, buvo galima paplaukio
ti laivu Nemune.

Vakare krantinėje skambėjo lietuviškos 
sutartinės, liaudiška, klubų muzika, džia
zas, žiūrovų laukė aktorių improvizaci
jos, breiko šokėjai ir videoinstaliacijos.

Sekmadienį Nemuno krantinėje toliau 
šurmuliavo viduramžių mugė, vyko teat
ralizuotas tinklų traukimas, buvo verdama 
žuvienė, veikė tautodailininkų darbų pa
roda, norintieji buvo plukdomi laivais. 
Vakare vyko folkloro ansamblio “Žalva
rinis” koncertas, o šventę vainikavo ugnies 

Čiurlionio dailės ir muzikos įspaustus 
pėdsakus skaitė dailėtyrininkai, muziko
logai, literatūrologai, net ir biologai iš 
Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Rusijos, 
Argentinos bei Lietuvos jų tarpe ir prof. 
Vytautas Landsbergis. Festivalio dalyvius 
viliojo įdomus dvasios penas: muzikos 
koncertai, dailės parodos, jų tarpe ir 
Vilniaus vaikų piešinių paroda “Fantazi
jos ir simbolių pasaulyje”. Taip pat svarios 
paskaitos bei konferencijos. Konferencijos 
dalyviams buvo pristatytas naujas almana
chas “M.K Čiurlionis ir pasaulis”.

Kaunas. “Kauno valstybiniame muzi
kiniame teatre įvyko nauja premjera 
jauniesiems žiūrovams.” Tai kompo
zitoriaus Tomo Kutavičiaus ir dramatur
ges Violetos Palčinskaitės opera vaikams 
‘Nykštukas Nosis”. Libretas sukurtas pa
gal Wilhelm Hauff pasaką. Tomas 
Kutavičius kuria džiazo veikalus, miuzik
lus ir operas. Jis jau koncertavo su džiazo 
kolektyvais ir solo Suomijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Rusijoje ir JAV.

Vilnius - “ Vilniaus miesto šachmatų 
turnyras Ostapo Benderio taurei laimėti” 
skelbia, kad sportuoti gali visi, domėtis me
nu gali ir visi, o šachmatais žaisti irgi gali 
visi. Todėl Sereikiškių parke bus atgaivinta 
sena žaidimų aikštelė - šachmatų skveras.

Italijoje buvo įdomu stebėti tokią ‘ai 
fresco’ šachmatų partiją, kurioje spalvin
gais rūbais apsivilkę statistai pakeitė 
šachmatų figūras.

“TKIEC pradeda sezoną” - Ilgai galvos 
sukti neteko dėl tokio negirdėto pava
dinimo. TKIEC yra Teatro ir kino infor
macijos ir edukacijos centras (koks vėl 
“skambus” skolinys iš anglų ir prancūzų 
kalbos brukamas lietuvių kalbai), kuris 
pradeda savo devintąjį veiklos sezoną 
dviem premjerom: Mariaus Ivaškevičiaus 
drama “Artimo miestas” ir Cezario Grau
žinio “Pasikėsinimas”. Abi dramos tarp
tautinės premjeros, “ ...kurias prodiusavo 
(o gal pabandykime lietuvišką atitikmenį 
pavartoti, būtent ...kurias pastatė - Hm! 
Skamba visai neblogai!) šįmet įkurtas 
TKIEC filialas “Audronio Liugos pro
dukcija!!!”

Dramų gastrolės vyks Stockholme, 
Serbijoje, Juodkalnijoje (Montenegro), 
I talijoje ir Maskvoje. □ 

fejerverkai virš Nemuno.
Kaunas yra vienintelis Lietuvoje Hanzos 

miestas. Hanza - tai šiaurės germanų 
miestų bei germanų pirklių bendruome
nių maždaug XII-XIII a. įkurta organi
zacija, skirta apsaugoti jų bendrą prekybą. 
“Hanse” viduramžiais germanų kalba reiš
kė “amatininkų bendriją”. Ši organizacija 
buvo sudaryta tarp Hamburgo bei Liubeko 
miestų. Įkūrus Hanzos lygą, prie jos pri
sijungė dar daugiau germanų miestų, o ši 
lyga pamažu tapo didžiausiu pirklių su
sivienijimu visoje Europoje ir buvo labai 
įtakinga iki XV amžiaus. LGITIC
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Wlenas ir kultūra Palanga - Canberra - Silkeborg - 
Paryžius Aį

Edward Reilly
PALIKO NIMFA MUS

Paliko nimfa mus, viltingus gerbėjus 
Ištroškus nuėjo pas savo siaubingą meilužį 
Tad pakeitė vėl savo ašį pasaulis 
Dejuodamas tyliai, tarsi senis nuskurdęs 
Artėjant sąskaitų suvedimo dienai 
Šalta dabar ir drėgna, ne taip, kaip aną savaitę. 
Buvo šilta tada, galėjom po pietų lauke atsisėdę 
Žiūrėti, kaip žvaigždės lenda iš savo futliarų 
Buriasi priešais mirgančias pasakiškas pašvaistes 
Štai debesys, jie jau ne tik pilkais pakraštėliais - 
Jie patį pilkumą įkūnija. Silpnutis balsas nuspėja - 
Artėja metų neišvengiamas virsmas 
Per jį pavasarį obelys sužydi 
O kitą metų laiką pomidorai noksta 
Ir taip toliau - aš pritariu ir suplanuoju 
Savo vaidmenį, lyg sodininką vaidinčiau 
Molio ir purvo, sukrauto mėšlo komedijoje. 
Visa tai man į gera - tad jos balsas sako: 
Kažkur čia pat jau kovo Kalendos
Jos tvirtumas abejoti neleidžia, nors daug mieliau būtų 
Jei mane surakintų jos dukros ar dukterėčios glėbys 
Maloniai būtų šilta ateinantį metų laiką. 
Žinau, kas ateina - ilgos savaitės, kai metai išblunka 
Nušiurusiais rytais ir ūkanotais pusiaudieniais 
Kai popietė dar suteikia trumputę šviesos valandėlę 
Paskui ilga kelionė namo besikaupiant tamsai - 
Ir viskas apkarsta. Galbūt - aš meldžiu to - 
Sniegas nugrauš aplinkines kalvas ir užšals įlankėlė 
Ir prasimuš spindesys ir apakins, lyg deimantas šviestų. 
Tik visa tai, ką žinau, šiai vilčiai prieštarauja - 
Kai mano pasaulis aptemsta, kitas į šviesą atgimsta.

(Iš anglų kalbos vertė Vytautas Dekšnys)

M. K. Čiurlionio kūryba
Genovaitė Kazokienė

Šiemet, rugsėjo 22 dieną, mes šven
čiame 130 metų nuo Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio gimimo. Jis buvo vy
riausias 9 vaikų šeimoje. Tėvas - Drus
kininkų bažnytkaimio vargonininkas, 
motina - pagarsėjusi kaimo dainininkė. 
Visi vaikai muzikalūs, visi turėjo gerus 
balsus ir sudarė taip vadinamą “Čiurlioniu 
šeimos chorą”. Vasaros vakarais dažnai 
bažnytkaimio gyventojai bei Druskininkų 
turistai sustodavo po Čiurlioniu langais 
pasiklausyti šios šeimos atliekamų “kon
certų”. Ir jų repertuaras buvo tiek vokali
nis tiek ir instrumentinis, susidedąs ne 
vien iš liaudies dainų, bet ir iš klasikų 
kūrybos: Bacho, Vivaldi, Beethoveno, Mo- 
zarto ir kitų. Čiurlionis, būdamas 5-erių 
metų jau laisvai grojo pianinu, šešerių - 
vargonais, o septynerių - ne tik skaitė bet 
kokią muzikinę partitūrą, bet jau ir pats 
pradėjo komponuoti

Vasarodamas Druskininkuose kuni
gaikštis Oginskis pastebėjo trylikamečio 
Čiurlionio gabumus ir pasikvietė jį į Plun
gės muzikos mokyklą, o vėliau išsiuntė į 
Varšuvos konservatoriją. Ją baigus - į 
Leipzigo konservatoriją, kur jis tobuli
nosi kompozicijoje. Jau tada Čiurlionis 
domėjosi tapyba ir tėvams jau siuntė 
iliustruotus laiškus, pamargintus įvairiais 
paveikslėliais. Po mecenato Oginskio 
mirties Čiurlionis įstojo į Varšuvos meno 
mokyklą ir dirbo abiejose srityse.

Tuo metu buvo politiškai neramus 
laikas. Po spaudos draudimo panaikinimo 
1904 metais lietuvių tautinis judėjimas 
iškilo į viešumą. Varšuvos lietuviai sukruto 
kurti chorus, teatrą, parodas, ir Čiurlionis 
tapo Varšuvos lietuvių choro dirigentu. Po

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
(1875 - 1911)

metų jis grįžo į Vilnių ir 1907 m. buvo vie
nas iš pirmosios lietuvių dailės parodos 
organizatorių. Ši paroda turėjo labai dide
lę reikšmę lietuvių tautiniame atgimime, 
nes stipriai prisidėjo prie lietuviško są
moningumo ugdymo ir pasididžiavimo 
savo kultūrinėmis vertybėmis. Antra, pa
roda padėjo pirmą kartą suburti lietuvius 
dailininkus, plačiai išsibarsčiusius po 
didžiąją Rusiją, ir jiems parodyti jų pačių 
talentus. Lietuviai kūrėjai - muzikai bei 
dailininkai, kaip to meto bendroji roman
tizmo srovė - ragino, įkvėpimo ieškojo 
liaudyje, paprastuose kaimo gyventojuo
se, kuriuose dar gyvavo rusų neužspausta 
lietuviška dvasia. Be to, Varšuvoje iš Pa
ryžiaus sklido teosofijos idėjos, kurios 
tikėjo reinkarnacija, žmogaus nemarumu ir 
skelbė, kad šis pasaulis tėra tik atšvaistas

Isolda Poželaitė-Davis AM
Ašies centras - skulptoriaus Antano 

Mončio namai - muziejus Palangoje. Čia 
neseniai įvyko italų skulptoriaus, rašytojo 
ir diplomato dr. Renzo Oliva, Italijos am
basados Canberroje attache ir adminis
tracinio biuro viršininko, paroda. Renzo 
Oliva rikiuojasi į plačios erudicijos euro
piečių diplomatų eiles, kuriose yra ir 
prancūzų rašytojas Paul Claudel ir kiti 
diplomatai apdovanoti išskirtiniu talentu 
įvairių menų šakoms. Nuo 1996 m. skulp
torius jau dalyvavo aštuoniose tarptauti
nėse parodose ir surengė dešimt perso
nalinių parodų Italijoje, Rusijoje, Latvijoje 
ir dabar Lietuvoje.

Vertime teko perskaityti jo novelę 
“Wonderland”. Kūrinio savitas stilius yra 
pagrįstas nevienodo ritmo sakinių sąran
ga bei jausmų, minčių ir vaizdų išpjovų 
srautu. Toliai, deja, neleido dalyvauti pa
rodoje, bet teko panagrinėti jo palangiškės 
parodos šešiasdešimt tris skulptūras spal
votame de luxe kataloge. Menininkas kū
rybingai transformuoja surastas atliekas 
(Scrap Art) į skulptūras, kurios įgyja nau
ją formą ir aktualumą plačios tematikos 
skalėje: istoriniai ir realaus gyvenimo įvy
kiai bei jausmų pasaulis, ironija ir žais
mingumas vyrauja jo skulptūrose. Tačiau 
Renzo Oliva nevengia ir tragiškų užuo
minų, kaip pav. skulptūroje “ Dvasios 
kančia kūno nelaisvėje”

Ten pat vyko ir Tarptautinė Antano 
Mončio vaikų ir jaunimo kūrybinių dar
bų konkursas ir paroda “Mitinės būtybės.” 
Parodoje dalyvavo tūkstantis vaikų ir 
jaunuolių nuo šešerių iki septyniolikos 
metų iš įvairių pasaulio šalių, net ir iš 
Australijos. (Reikia paminėti, kad tarptau
tinėje vaikų ir jaunuolių parodoje buvo iš
statytas ir autorės vaikaičio Remy paveiks
las “Dviratininkas”, kuris buvo apdovanotas 
diplomu. Red.) Laimėtojai buvo apdovano
ti gražiu diplomu. LR Prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjos kultūros ugdymo 
klausimais Irenos Vaišvilaitės teigimu, 
“.. .tokie projektai jaunimui labai reikalin
gi. Jie džiugina ir šildo.” Šito tarptautinio 
konkurso dalį finansavo vyriausybė ir dalį 
Palangos savivaldybė, efektyviai pare
mianti Antano Mončio namus-muziejų, 
kuris garsėja savo parodomis pasaulyje.

Skulptoriaus Antano Mončio Dienos 

kitų pasaulių, kad gyvenimas tęsiasi ki
tose formose ir kitokiose egzistencijose, 
kad mirties iš tikrųjų nėra. Ir šias idėjas 
skelbė ne tik literatūroje bei poezijoje, bet 
ir vizualiniame mene.

Čiurlionyje jos atrado gilų pritarimą, 
tarytum padėjo jam atrasti, ką jis buvo se
niai pamiršęs, nes tai sutapo su senoviniu 
lietuvių tikėjimu, skelbiančiu gamtos 
dvasingumą. Pagal lietuvišką stabmeldiš
ką tikėjimą, kuris labai skyrėsi nuo pie
tietiškos (graikų bei romėnų) pagonybės, 
po mirties žmogaus vėlė, dažniausiai 
paukščio pavidalu, iškeliauja už Paukščių 
Tako, kur randa smėlio kalnelį, Vėlių 
suolelį ir ant jo susėdusius gimines bei 
draugus jo belaukiančius. Tačiau siela arba 
dvasia lieka žemėje ir įsikūnija gyvena
mojoje, vietinėje aplinkoje: vyrai dažniau
siai apsigyvena ąžuole, berneliai - berže
lyje, motinos - eglėse, mergelės - liepose 
bei žolynuose. Todėl visa gamta buvo gyva 
ir šventa, ir lietuviai medžius laikė “ne
byliais broliais”. Liaudyje buvo gyvi pa
pročiai priesaiką užanspauduoti pabu
čiuojant “žemę motinėlę”. O ir šiandien 
dar girdime pasakymus: kaip tave šventoji 
žemė nešioja!

Jau patys pirmieji Čiurlionio

Dr. Renzo Olivia DVASIOS KANČIA 
KŪNO NELAISVĖJE (1999).

prasidėjo rugsėjo 17 d. Silkeborg Meno ir 
kultūros centre. Parodoje buvo išstatyta 
2004 metais giminių dovanotos A. Mon
čio kolekcijos (virš tūkstančio rodinių) 
piešinių, akvarelių, tapybos ir koliažų 
atranka. Rugsėjo mėnesį paroda grįžta 
Palangon ir Dienos tęsis nuo rugsėjo 30 iki 
spalio 2 dienos.

2005 metais jau ketvirtą kartą vyko 
Lietuvos spaudos fotografijos paroda 
A.Mončio muziejuje. Paroda susilaukė 
gausaus lankytojų skaičiaus. “LSFK 
(Lietuvos spaudos fotografų klubo) 
prezidentas Jonas Staselis džiaugėsi, kad 
A.Mončio namai - muziejus jau kelintus 
metus suteikė galimybę kurorto gyven
tojams ir ypač svečiams (daugeliui ir iš 
užsienio) pamatyti geriausius spaudos 
fotografų darbus. Anot jo, šia paroda 
siekiama parodyti gyvenimą tokį, koks jis 
yra, nepagražintą, o perteiktą fotografų 
akimis.”

Paraginti Prancūzijos kultūros centro 
Paryžiuje, Antano Mončio namai-muzie- 
jus įsitraukė į Tarptautinę muziejų dieną 
ir priiminėjo lankytojus iki 1 vai. nakties. 
Tą patį vakarą buvo pristatyta ir trylikos 
menininkų darbų paroda “Stichijos/ 
Vanduo.” Atrodo, kad parodos tema lyg 
“išpranašavo” gamtinės katasfrofos realybę 
JAV, New Orleans mieste ir apylinkėse.

Džiugu, kad Lietuva garsėja pozityviais 
pasiekimais pasaulyje! □

vaizduojamojo meno darbai dvelkia giliu 
simbolizmu, sukeliančiu neramų jausmą, 
pavyzdžiui paveikalas “Žinia”, 1905 m. 
Didžiulis skrendantis paukštis ir tamsaus 
kalno šlaitas debesyse. Bet kur kokia nors 
žinia? Atsakymo reikia ieškoti lietuvių 
mitologijoje, kur paukštis reiškia skelbė
ją, pranašą ir čia jis atneša pačią svarbiau
sią žinią: iš kalnų, pro debesis, veržiasi 
saulė. Išaušta nauja diena! - didžioji dova
na visai žmonijai, saugiai gyvenančiai ant 
šios planetos. Yra nuostabu, kaip tokią 
didelią mintį Čiurlionis perduoda tokiom 
paprastom priemonėm

Čiurlionio požiūris į gamtą buvo pan
teistinis, t. y. jis matė ją šventą ir didingą, ir 
žmogų kaip jos sudėtinę dalį. Mene jis 
dažnai žmogaus įvaizdį pakeisdavo me
džiu ar medį žmogumi, pvz. “Miškas”, 1907 
m. Čia pavaizduotas ritmiškai augančių 
karūnuotų pušų gojelis, lyg tai būtų vėjo 
gairinamų moterų būrelis, tačiau nors jos 
ir yra ritmiškai būryje sustatytos, visgi jų 
tarpe iškyla viena aukščiausia pušis, tary
tum globojanti visas kitas. Čia dailinin
kas lyg ir atjautė skarotas senas moterėles, 
su jų nesibaigiančiais rūpesčiais.

Tęsinys kitame MP nr.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Tęsinys iš MP nr. 37
Jei pas mus klubus 

ir restoranus labiau 
lanko savaitgaliais,

gavus atlyginimą, tai Lietuvoje, net ir 
mažesniuose miestuose, jau nekalbant 
apie Vilnių, žmonių visuomet pilna. Ne 
vieną kartą aš ir kiti atvykę mano draugai 
pagalvojom, iš kur, ypač jaunesnioji karta, 
važinėja geromis, stipriomis mašinomis, 
kai benzinas toks brangus, lanko kavines 
ir restoranus. Kaip jie uždirba tiek pini
gų? Nors visi - ir turtingi, ir vargšai - labai 
dejuoja, vis keikia valdžią. Reikia Salia
mono galvos, kad suprastum gyvenimą 
Lietuvoje.

Sutikau buvusius Australijoje
Prieš olimpiadą ir jos metu Sydnėjuje 

gyveno apie 150 iš Lietuvos atvykusių 
kvalifikuotų darbininkų, kurie pradžioje 
statė olimpinius pastatus, o paskui pagal 
turimus kontraktus dirbo įvairiose Syd- 
nėjaus statybose. Kurį laiką daugelis jų 
gyveno buvusiame olimpiniame name, 
kurį aš, kaip buvęs olimpinis Lietuvos 
attache prižiūrėjau ir daugiausiai rūpinau
si tais atvykusiais žmonėmis. Gražiai 
sugyvenome su jais, nes tai buvo puikūs 
vyrai. Gyveno jie iki olimpiados pradžios. 
Atvykus Lietuvos olimpiniams vadovams, 
jie turėjo namą apleisti

Pasibaigus kontraktams ir po 6 - 7 metų 
buvimo Australijoje pasiilgus Lietuvos, 
didžioji jų dalis paliko Australiją ir iš
vyko namo, nors dar keliolika tautiečių 

pasiliko.
Vilniuje sutikau sydnėjiškiams gerai 

pažįstamus Vaidą ir Romą, o vėliau į 
Alytų net iš Airijos atskrido pasimatyti ir 
Rimas. Visi labai šiltai ir gražiai prisiminė 
Australiją.

Vaidas sukūrė šeimą Vilniuje. Dabar su 
žmona prie didžiosios Gariūnų turgavietės 
turi automobilių aptarnavimo kontorą ir 
sakosi, kad gyvena neblogai.

Romas 5 dienas dirba statybų vadovu 
Vilniuje. Tada valdiška mašina grįžta į 
Alytų ir praleidžia laiką su tėvu ir sūnum. 
Nors neuždirba tiek, kiek Sydnėjuj, bet 
sakosi gyvenąs neblogai ir linksmai.

O Rimas, specialiai atvykęs iš Airijos, 
apie gyvenimą ir darbą pasakojo daug. Jis 
sakė, kad Sydnėjuje buvo daug geriau. 
Airijoj viskas brangu. Airiai - tai ne aus
tralai ar portugalai, su kuriais jis čia dir
bo. Oras blogas, šlapia, drėgna, baisu 
susirgti reumatu, tačiau atlyginimas yra 
gerokai didesnis negu Lietuvoje. Todėl jis 
galvoja dar kurį laiką pasilikti Airijoje. 
Jis sakė, kad j Australiją, jei galėtų, tai ir 
pėsčias grįžtų.

Kaip ir kiekvieną kartą, taip ir dabar į 
Lietuvą vežiau iš draugų ir artimųjų 
surinktų aukų, tik šį kartą kiek mažiau.

Surinktomis aukomis parėmiau kelias 
gimtinės Leipalingio našlaičių ir vargin
gai gyvenančias šeimas, žinomą Leipalin
gio etnografinį muziejų, kuriam eilę me
tų vadovauja dabar jau pensininkas, buvęs 
mokytojas Algirdas Volungevičius. Tai 
muziejus, neturintis sau lygių Lietuvoj. 
Kiekvienas turistas, besilankąs Dzūkijoj, 
turėtų pamatyti šį muziejų.

Iš ALFAS valdybos 
buvau gavęs du naujus 
labai gerus krepšinio 
kamuolius, kuriuos su 
mažais piniginiais 
priedais atidaviau 
Leipalingio ir Alytaus 
vidurinių mokyklų 
krepšininkams.

Atsisveikinant
Jau eilę metų 

“Mūsų Pastogėje” 
vedžiau Sporto sky
relį, o paskutiniu me
tu -savo “Kas - Kur - 
Kaip” skyrių, o taip pat 
parašiau ir daug kitų 
įdomesnių straipsnių.

Šiandien, grįžęs iš 
Lietuvos ir būdamas 
pensininkas, nutariau, 
kad man reikia išeiti į 
spaudos pensiją.

Sveikinu dabartinę 
“Mūsų Pastogės” re
daktorę Dalią Donie- 
lienę užjos taip gra
žiai redaguojamą laik
raštį.

Man, kaip buvu-
šiam sportininkui ir sporto žurnalistui, 
labai malonu matyti, kad paskutiniu metu 
laikraštyje “Mūsų Pastogė” netrūko labai 
gerų ir pačių naujausių sportinių žinių iš 
Lietuvos. Jeigu vėliau atsiras ir mūsų 
vietinių lietuviškų sportinių žinučių, tai 
bus labai puiku.

Daugiau nuolatinių aprašymų į “Kas - 
Kur - Kaip” nerašysiu (ir šį skyrelį už

Vilniuje su tradicine kengūra. Iš kairės: A Laukaitis, krepši
ninkas E. Obeliūnas ir Sporto departamento atsakingoji sek
retorė M. Laurutėnaitė.

baigiu).
Tačiau, nenorėdamas visai atsisveikin

ti su “Mūsų Pastoge”, ir ateityje, radęs ką 
nors įdomaus mūsų skaitytojams - pa
rašysiu.

Tad sėkmės ir gero, gražaus vėjo “Mū
sų Pastogei” ir jos puikiai redaktorei Da
liai. □

Žilgsniai į Lietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Skulptūrų 
parkas “Žemė ir 
vanduo”- plati 
pamario prome

nada, nustatyta įvairaus dydžio, įvairių 
formų akmens skulptūromis. Stovėjo jos 
čia rimtos ir tvirtos, tartum marių vėjų 
nugairinti žvejų veidai. Čia pat, į Baltijos 
pusę, ir garsusis Raganų kalnas, apaugęs 
pušimis, eglėmis, klevais. Nors vieno 
žvilgsnio j šį unikumą nepakanka, bet 
žvilgterėsiu vistiek į
RAGANAS, LAUMES, DIEDUS 

IR VELNIUS
“Iš gyvenimo vėlių bei velnių” vadi

nosi stora dr. Jono Basanavičiaus knyga 
mano tėvo bibliotekoj. Ją dažnai vartyda
vau ieškodama pačių “baisiausių” pasa
kų, kurias draugėms “perpasakodavau”, 
kad sutemus visos galėtumėm viena kitą 
gąsdint. Kaip gaila, kaip gaila, kad ir jos, 
ir aš per anksti gimėm ir savo vaikystėje 
nematėm šio Raganų kalno. Ak, tai būtų 
buvęs mūsų pasakų vaizdinis įsikūnijimas!

Dabar, kai pasaulio realybė kasdien 
darosi nepalyginamai baisesnė už bai
siausias senovės pasakas, Raganų kalno 
skulptūros - tik juokingi kvaili kipšai - 
Pinčiukai, nusiminę vaiduokliai ir šluotas 
praradusios raganos. Visi jie iš šilto, jau
kaus Lietuvos miškų medžio, pamario 
tautodailininkų išmoningai sukurti, įdo
mūs pažiūrėti, nuotraukoje atminimui 
pasilaikyti. Juodkrantėj, Nuodėmių slėny, 
dar XVIII a. žvjai aukodavę jūros dievams 
aukas ir teisdavę nusidėjėlius. Tame slė
nyje nuo 1979 m. vyko kūrybinės stovyk

„sakais. Nida man rodosi tartum paveiks-
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los, kuriose medžio skulptoriai darba
vosi sukurdami šį unikalų simpatingų 
baidyklių būrį.

Raganų kalno papėdėj radau keletą 
kioskų, prekiaujančių “raganiškais” su
venyrais. Nusipirkau patį geriausią - 
spalvotom nuotraukom išpuoštą, ketur- 
kalbę (lietuviškai, vokiškai, angliškai, 
rusiškai) knygutę “Lietuva. Juodkrantė. 
Raganų kalnas”.

Iš Juodkrantės pasukom skersai Ne
ringą į Baltijos pusę. Po veidrodėliais 
žaidžiančių Kuršių marių, Baltija šniokš
tė ir putojo. Baltutėlis smėlis, margi, van
dens nugludinti akmenėliai, putomis 
karūnuotos bangos priminė Maironio 
neramios širdies žodžius: “Išsisupus pla
čiai vakarų vilnimis...” ir vėjavaikiškas 
Binkio: “Vėjas atprunkščia nuo Baltijos...”

Šioj vandens ir smėlio harmonijoj 
gūdžiu disonansu rėžiasi pilko betono 
keturkampis pastatas aprūdijusiom du
rim, alyvuotas, šiukšlinas - tipingas so
vietmečio statinys, padargų garažas - 
kvailos žmogaus “galybės teršti” palikimas.

Gražiuoju keliu traukėm tolyn į Nidą. 
Kokie skambūs ir keisti pakelės vietovių 
vardai: Avikalnio ragas, Avino kalnas, 
Naglių ragas, Žirgų ragas, Pervalka, Prei
la, Bulvikio įlanka ir pagaliau Nida, 
Pamidžio įlankoj. Žvilgsnis į

NIDĄ
Neringos gintarų ir gintarėlių vėriny - 

Nida - didžiausias gintaras, įrėmintas 
kopomis ir pušynais. Prieš 50 milijonų 
metų panašios pušys čia varvino gintaro 
sakus, o visai neseniai, gal tik prieš 1000 
metų, kuršiai skaptavo gintarinius die
vukus, vėrė karolius ir aukas aukojo 
Bangpūčiui. Dabar čia miestelis už tuos 
dievukus ir karolius gražesnis, jaukiais 
žvejų nameliais, skoningomis užeigomis, 
patogiais viešbučiais apstatytas, paniręs 
alyvų ir obelų žieduose, tebekvepia tais 

las, j kurį kaip Mary Poppins magiškai 
įšokau. Norėčiau čia ilgai pasilikt: tik sė
dėt atsirėmus j seną luotą po alyvų krū
mu, tik klausyt bangų ir pušų ošimo, tik 
žiūrėt, kaip marių pakrašty supasi būrys 
baltų gulbių ir dėkinga širdimi džiaugtis, 
kad įsišėlusiam, įtūžusiam pasauly dar yra 
tokių ramybės “paveikslų”. Ar ilgam?

Išvažiuodamos įkopėm į aukštoką 
kalvą, ant kurios vėjų nugairintų pušų 
sargyboje stovi garsiojo rašytojo Thomas 
Mann namai. Čia gyvendamas jis parašė 
romaną “Juozapas ir jo broliai”, čia su
laukė jis ir Nobelio premijos. Dabar šia
me name rengiami literatūriniai vakarai, 
koncertai, rašytojų, savų ir svetimų, 
susitikimai.

Žvilgsnis j
LIETUVOS LANGĄ PASAULIN

Taip dažnai vadinama Klaipėda, bet 
palyginus su daugeliu Europos miestų, ji 
tik - langiukas, o gal plyšiukas. Tokios 
atėjo mintys važiuojant šio nemažo 
miesto gatvėmis. Kodėl kunigaikščių 
Lietuva nesiveržė prie jūros kaip kitos 
valstybės, tik istorikai kaip Edvardas 
Gudavičius galėtų paaiškint. Iš tolimos 
perspektyvos, žinoma, lengva stebėtis ir 
pečiais traukyt. Bet, gavojant apie Žalgi
rio mūšį, kurio paveikslų ir paveiksliukų 
tiek daug mačiau Lietuvoj, nesupranta
ma, kad Vytautas, palaužęs Ordiną, ne- 
išplėtė pajūrio sienų. Rodos, tokia buvo 
proga Lietuvai prasikirsti į pasaulį ne tik 
langą, bet ir dvigubas duris!

Daugiabučių rajone (čia jie žymiai 
gražesni, negu Vilniaus Šeškinėj, gal kad 
raudonų plytų, rūdim neapšepę) mus 
pasitiko Elvyros draugė klaipėdietė Zita. 
Ji pasišovė mums nors dalelę miesto 
parodyt, nes saulė riedėjo vakarop. Pa
sistatę automobilį, pėstute nukulniavom į 
Klaipėdos senamiestį. Čia buvo saulėta ir 
ramu. Didelė, akmenimis grįsta (senoviš
kai “brukavota”) teatro aikštė puošėsi 
paminklu Simanui Dakui (S. Dach 1605 - 
1659) lietuvių kilmės vokiečių poetui,. 

Karaliaučiaus profesoriui. Jo vokiškai ir 
lotyniškai rašyti kūriniai paplito kaip 
giesmės, buvo išversti į 1 ietuvių kalbą; 
ypač viena linksma, liaudiška daina 
“Aennchen von Tharau”, labai plačiai 
paplito Klaipėdos krašte, kaip “Anikė iš 
Taravos”. Dabar Anikė su prijuostėle, 
kukliai galvą nuleidusi, užbaigia Dako 
paminklo laibą koloną.

Dideli, šviesūs, jaukūs teatro rūmai 
pirmos nepriklausomybės metais buvo ta 
scena, kur to meto jauni aktoriai, režisie
riai ir dailininkai - Dauguvietis, Juknevi
čius, Mikėnaitė, Kačinskas, Velička, 
Galdikis ir daug kitų - išbandė savo jėgas. 
Tuo trumpu ir, atrodo, gražiausiu Lietu
vos laikotarpiu Klaipėda klestėjo. Apie 
tai Lietuvių enciklopedijoj prirašyta net 
18 puslapių. O apie lietuvių kovas ir 
pastangas tą vienintelį uostą apgint ir 
išlaikyti - 19 puslapių. Skaitai ir stebiesi 
Lietuvos istorijos užburta istorija, kuriai 
apibūdint geriausiai tiktų posakis: kur 
mūsų neprapuola!!! O kas lieka neprapuo- 
lę, tai dėka viršžmogiškų pastangų ir 
pasišventimų. Pvz. Klaipėdos sukilimas 
1923 metais.

Teatro fasadas turi nišą - balkoną. Iš 
čia 1939 m. Klaipėdą užgrobęs Hitleris 
šaukė savo “Drang nach Osten”. Tai buvo 
visos Lietuvos žuvimo preliudas. Tada, 
prisimenu, pamačiau savo tėvą verkiant. 
Jis skaitė “XX Amžiuj” žinią apie Klai
pėdą, o ašaros riedėjo iš po akinių. O po 
15 ar 16 metų, jau Čikagoj, turėjau garbės 
pažint pulk. M. Kalmantą, vieną iš 1923 
m. Klaipėdos sukilimo vadų. Jis buvo 
mažiukas, vis dar energingas ir kalbus. 
“Oho, 23-jų žiemą aš buvau piktas kaip 
širšė, “- girdėjau jį sakant. Dabar tas mažas, 
ir vis dar reikalingas, Lietuvos “langelis 
pasaulin” vėl Lietuvos. Kaip ilgai? Pasau
lio vėjai čia negailestingai pusto smėlį...

Per siauras Kalvių, Kepėjų, Vežėjų, 
Pasiuntinių gatveles Zita nusivedė mudvi į 
...”Pėdą” Turgaus aikštėj.
-- ------- --- Tęsinys kitame AfPNr.
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In memoriam
Palaidotas Stasys Kvietkus-Blum

Rugsėjo 23 dieną, po trumpų Pananijos 
(7 km nuo Bankstowno) anglikonų 
bažnyčioje pamaldų, Rookwoodo kapi
nėse buvo palaidotas 84 metų amžiaus 
lietuvis, apylinkėje žinomas Stan vardu.

Stan turėjo nuosavą namą Pananijoje 
ir buvo daug kam žinomas savo keistu 
elgesiu. Gatvėse užkalbindavo praeivius, 
reikšdamas ne visiems priimtiną savo 
nuomonę. Anksčiau Stan yra lankęs 
Picnic Point gyvenančius lietuvius, bet kai

jų nuomonės nesutapo, lietuvių draugų 
nebeturėjo.

Anglikonų bažnyčioje (Stan gimė ir 
augo kataliku) susirinko virš 40 Stan pa
žinojusių žmonių, kurie prisiminė jį keis
tokais ir juokingais pašnekesiais.

Sydnėjuje vykstant Australijos Lietuvių 
Dienoms, Stan su draugu, rankoje lai
kydamas “Mūsų Pastogės” lapą, lankė 
meno ir tautodailės parodas.

J.Z.

Pagerbdami -

AftA Gedimino Palūpio
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Aldona ir Vytautas Patupai

Ilgamečiu! bičiuliui

——————
Mirus mielam draugui

* AftA Vytautui Deikui, 0^2!
gilią užuojautą reiškiu dukrai Violetai ir artimiesiems.

Milda Bukevičienė

Pagerbdama jo atminimą, “Mūsų Pasto
gei” aukoju $100.

Mirus ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkui

AftA Vytautui Deikui,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Violetą ir visus artimuosius.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Brangiam draugui

AftA Vytautui Deikui
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Violetai, žentui David ir šeimoms. 

Liūdime kartu.
Vingiliai ir Bliokai

AftA Vytautui Deikui
mirus, dukrai Violetai, jos šeiniai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Danutė Skorulienė ir Algis

Pagerbdama jo atminimą, “Mūsų Pasto
gei” aukoju $50.

AftA Vytautui Deikui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo mylimą dukterį Violetą Croft, jos šeimą ir 

visus gimines. Šį didelį netekties skausmą dalinamės kartu ir liūdime.
Danutė, Dita, Audrius Svaldeniai 

ir Sandra Žerolytė

Mielam draugui

AftA Vytautui Deikui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu dukrai Violetai ir šeimai.

Aušrinė Kristina Keblikas

Brangiam bičiuliui

AftA Vytautui Deikui
mirus, gilią užuojautą reiškiu dukrai Violetai ir visiems artimiesiems.

Teodoras Rotcas
Pagerbdama jo atminimą, “Mūsų Pasto
gei” aukoju $250.

AftA Vytautui Deikui

AftA Vytautui Deikui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Violetą, jos šeimą ir visus artimuosius.

Ramona ir Ramutis Zakarevičiai

mirus, aukojame “Musų Pastogei” $25.
D. J. J. Staugirdai

AftA Vytautui Deikui
mirus, aukojame “Mūsų Pastogei” $50

Marina ir Laurie Cox su šeima
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba 

kviečia visus j ruošiamą

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

Gros gera kapela ‘SWAY5 (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

Pagerbiant

AftA Vytauto Delkaus
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Jurgis ir Guoda Bliokai

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, L Petraitytė, 
K. Stašionis.

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

Pagerbdami

AftA Vytautą Deikų,
per jo laidotuves ir gedulingus pietus “Mūsų Pastogei” aukojo:

Vytenis ir Laima Šliogeriai $ 20
Anskis ir Martina Reisgiai $ 20
Alis ir Renata Migai $ 20
Juhani ir Pajauta Pullinen $ 20
Kastytis ir Nijolė Stašioniai $ 20
Vytautas Patašius $ 20
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Gintarėliai

Malūnėlis

Gintaras

Sokdava
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ŠokameJums

3 vai. po 
pietų, 

šeštadienį, 
spalio 15 d. 
Melbourne 

Lietuvių 
Namuose

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

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

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

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

Lauksime gausaus dalyvavimo.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Viktoro Baltučio istorinę apysaką “Akivaras” galima įsi
gyti 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

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

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 Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Road, Corrimal East, NSW 2518 

Tel.: (02) 4284 1688 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Viinius@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 will 
be committed to rejuvenating the sporting spirit, have the vision and energy to promote 
and rebuild Kovas as a sports club. There are fewwilling 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 Chib.

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 0421451148. 
_______________________________ ___ -“Kovas” Committee 
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Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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