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VH-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje

Šių metų liepos mėnesį Lietuvoje vyko VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvavo ir Australijos lietuviai sportininkai. Gundos Barysaitės nuotraukoje - Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių delegacijų vadovai priėmime LR Prezidentūroje. Ketvirtas iš dešinės - buvęs LR olimpinis attache Sydnėjaus olimpiadoje Antanas Laukaitis.

Lietuvos įvykių apžvalga
“Mažeikių 

naftos” 
perpardavimui 
naujos kliūtys

Lietuvos Vy
riausybė tikėjosi 
nupirkti valdan
čiąsias akcijas iš 
dabar žlungančio 
rusų koncerno 

“Jukos” ir jas perparduoti vienam iš nau
jų pirkėjų, su kuriais būtų vedamos dery
bos. Bet prieš kelias dienas paaiškėjo, kad 
šiuo metu tų akcijų iš “Jukos” pirkti ne
įmanoma, nes jas laikinai areštavo Olan
dijos teismas.

Olandijos teismo nuosprendis yra 
svarbus todėl, kad tas “Jukos” padalinys, 
kuris valdė “Mažeikių naftos” akcijas, yra 
įregistruotas Olandijoje. Olandijos teis
mas akcijas laikinai areštavo todėl, kad to 
prašė kitas rusų koncernas “Rosneft”, ku
riam “Jukos” yra skolinga dideles sumas.

Tiksliau, “Mažeikių naftos” akcijas 
valdė “Jukos” padalinys “Jukos Internat
ional UK BV”, o akcijų arešto prašė 
“Rosneft” padalinys “Juganskneftegaz”. Ši 
pastaroji kompanija anksčiau taip pat 
priklausė “Jukos”, bet dėl skolų (nesumo
kėtų mokesčių) atiteko Rusijos valstybi
niam naftos koncernui “Rosneft”. Tai įvy
ko tuo metu, kai Rusijos valdžia pradėjo 
akciją prieš naujuosius privačius Rusijos 
naftos magnatus. “Jukos” vadovu buvo 
dabar nemalonėn patekęs Chodorkovskij. 
Kaip plačiai rašo ir pasaulinė spauda, 
Rusijoje vyksta kova dėl didžiulių naftos 
ir dujų išteklių užvaldymo.

A .Brazauskas keičia nuomonę
(ELTA). Spalio 11d. Premjeras Al

girdas Brazauskas pareiškė, kad tinka
miausias “Mažeikių naftos” akcijų pirkė
jas būtų Rusijos koncernas TNK-BP, ku
rio 50% akcijų valdo Didžiosios Britani
jos milžinė BP. Antrąją akcijų pusę val
danti TNKyra rusų kompanija “Tiumens- 
kaja neftianaja kompanija”.

. Praėjusią savaitę jis buvo įvardijęs du 

Vyriausybei tinkamiausius pretendentus - 
TNK-BP ir Rusijos koncerną “Lukoil”. 
Tuo metu opozicija kaltino A. Brazauską 
nederamais ryšiais su “Lukoil”.

Tiek TNK-BP, tiek “Lukoil” už 53.7% 
“Mažeikių naftos” akcijų, kuriuos turėjo 
žlunganti “Jukos”, siūlo panašią kainą - 
maždaug 1 mlrd. JAV dolerių. TNK-BP 
valdo 6 naftos perdirbimo gamyklas Ru
sijoje ir Ukrainoje bei turi 2,100 degalinių 
tinklą.
Apklausė Kristiną Brazauskienę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 
(VTEK) spalio 12 d. vakare apklausė 
Kristiną Brazauskienę. Šis susitikimas nuo 
žurnalistų buvo slepiamas, apklausa vyko 
jau pasibaigus VTEK darbo valandoms, 
pranešė TV3 žinios. K Brazauskienė ap
klausos rezultatus komentuoti atsisakė.

Prašydami ištirti galimą Brazauskų 
šeimos įsipainiojimą, j VTEK kreipėsi 
Seimo konservatoriai. Konservatoriai 
įtaria, jog Premjero A. Brazausko sprendi
mui dėl “Mažeikių naftos” akcijų parda
vimo įtakos gali turėti galimi bendri 
Premjero žmonos Kristinos (vadovaujan
čios viešbučiui “Crowne Plaza”) ir “Luk
oil” vadovo Ivano Paleičiko verslo intere
sai, taip pat šios bendrovės parama A. 
Brazausko vadovaujamai Socialdemokratų 
partijai
Lietuvos bankas apie infliacijos 

pavojus
(ELTA). Lietuvos bankas (LB) valdžiai 

pataria kol kas nedidinti nei kainų, nei 
atlyginimų, kad Lietuvoje bent iki kitų 
metų vidurio būtų pažabota infliacija. Mat 
yra pavojus, jog infliacija Lietuvoje bus per 
didelė, kad atitiktų Maastricht sutartyje 
numatytus kriterijus eurą įvesti norinčiai 
šaliai. Kitos galimai infliaciją pabrangin
siančios priežastys - netiesioginė naftos 
kainos įtaka ir euro atžvilgiu brangstantis 
JAV doleris. Kelti kainas kai kurias įmo
nes skatins ir liepą nuo 500 litų iki 550 litų 
padidėjusi minimali mėnesinė alga. 
Rugpjūtį Vilniuje pabrangintos transporto

Nukellaį2psL

Stambi Europos Sąjungos parama - 
jau biudžeto projekte

Sekančiais 2006 metais Europos Sąjun
gos lėšos sudarys beveik penktadalį LR 
valstybės biudžeto. Biudžeto projekte nu
matyta, kad Europos Sąjungos parama 
sieks net 3,334 mln. litų, o pati Lietuva 
Europos Sąjungos biudžetui suteiks 826 
mln. litų.

Kaip praneša ELTA, valstybės biudže
to pajamos kartu su ES lėšomis kitąmet 
sudarys 16,478 mln. litų - 18.9% daugiau 
nei laukiama šiemet, o išlaidos - 18,225 
mln. litų, arba 16.3% daugiau nei 2005- 
aisiais. 2006 metų valstybės biudžeto 
projektui pritarė Vyriausybė ir jis bus tei
kiamas svarstyti Seimui.

“Kitų metų biudžete žymiai išauga ir 
pajamos, ir asignavimai. Tai reiškia, kad 
daugiau lėšų galima skirti būtinoms 
valstybės reikmėms finansuoti, o ypač - 
socialinei ir sveikatos sritims”, - sakė fi
nansų ministras Zigmantas Balčytis.

Nuvertėjusiems rubliniams indėliams 
grąžinti planuojama skirti 216 mln. litų, iš 
jų 70 mln. litų - iš Privatizavimo fondo ir 
146 mln. litų - iš valstybės biudžeto. Kom
pensacijoms už valstybės išperkamą nekil
nojamąjį turtą atitektų 337 mln. litų, iš jų 
kompensacijoms už pastatus -200 mln. litų, 
kompensacijoms už žemę -137 mln. litų.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyk
las, valstybės biudžeto projekte siūloma 
skirti 1,542 mln. litų - 98 mln. litų dau
giau nei šiemet. Studijų įmokoms už ge
rai besimokančius studentus mokėti vals
tybės biudžete numatyta 14 mln. litų.

Sveikatos apsaugai siūloma skirti 1,132 
mln. litų, arba 163 mln. litų daugiau nei 2005 
m Socialinei apsaugai kitąmet planuo
jama skirti 1,270 mln. litų - 135 mln. litų

Išeivija įvertino Seimo narį
(ELTA). JAV Lietuvių Bendruomenė 

Seimo Užsienio reikalų komiteto nariui 
Arminui Lydekai skyrė “Gintarinį žy
menį”, kuriuo apdovanojami labiausiai 
Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimui ir kų formulavimu, dvigubos pilietybės api- 
valstybėsstip-rinimui nusipelnę žmonės. , , . brėžimu ir 1.1..................... , , , . O

daugiau nei šiais metais.
Žemės ūkiui 2006 metais numatoma 

skirti 2,591 mln. litų, arba 736 mln. litų 
daugiau nei šiemet.

Gynybai valstybės biudžeto projekte 
numatyta 1,251 mln. litų - 7.9% visų 
valstybės biudžeto asignavimų.

Policijos įstaigoms, priešgaisrinėms ir 
gelbėjimo tarnyboms, teisėsaugos įstai
goms, įkalinimo ir kitoms įstaigoms, su
sijusioms su viešosios tvarkos palaikymu 
ir visuomenės apsaugos garantija, atitektų 
1,322 mln. litų, arba 81 mln. litų daugiau 
nei šiemet. Teisėsaugos institucijų vykdo
moms programoms - 341 mln. litų (33 
mln. litų daugiau).

Mokinio krepšeliui finansuoti projekte 
skiriama 1,276 mln. litų, arba 78 mln. litų 
daugiau nei šiemet, iš jų 11.6 mln. litų - 
naujai mokytojų darbo apmokėjimo 
sistemai įgyvendinti.

2006 metais naujai mokytojų darbo 
apmokėjimo sistemai įgyvendinti numa
toma panaudoti 121.5 mln. litų, paramai 
mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl 
kuro kainų pabrangimo - 50 mln. litų, mi
nimaliai mėnesio algai nuo kitų metų 
liepos 1-osios padidinti 50 litų iki 600 li
tų -31 mln. litų.

Numatoma, kad nuo 2006-ųjų rugsėjo 
1 dienos kiekvienam vaikui nuo 7 iki 9 
metų amžiaus bus pradėta mokėti išmo
ka po 50 litų, didės kai kurių vaikų švie
timo įstaigų (muzikos, dailės, meno, spor
to ir kitų), konservatorijų darbuotojų, 
pagalbos mokiniui mokytojų, socialinių 
pedagogų, psichologų, socialinių dar
buotojų, sveikatos priežiūros biudžetinių 
įstaigų specialistų darbo užmokestis. □

Arminas Lydeka praėjusios kadenci
jos Seime vadovavo naują Pilietybės įs
tatymą parengusiai darbo grupei, tad jam 
teko intensyviai dirbti su teisingų sąvo
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Vytautas 
Patašius

♦ Spalio 10 d. 
pasibaigė Vokieti
jos vyriausybės su- 
darymo krizė. 
Krikščionių de
mokratų bloko 
partijos susitarė su 
dabartinio kancle
rio Gerhard 
Schroeder vado
vaujamais social

demokratais sudaryti koalicinę vyriausybę. 
Naująja Vokietijos kanclere bus Krikščio
nių Demokratų Unijos lyderė Angela Mer- 
ker, pirmoji moteris Vokietijos kanclerio 
pareigose. Pasitraukiantis kancleris 
Gerhard Schroeder pareiškė, kad jis nenu
mato pats įeiti į naująją vyriausybę.
♦ Spalio 12 d. pranešta, kad nusišovė Si
rijos vidaus reikalų ministras Ghazi Ka- 
naan. Pasigirdo spėliojimų, ar ministras 
tikrai pats nusižudė. Prieš pradėdamas eiti 
vidaus ministro pareigas 2004 m. spalio 
mėnesį, Ghazi Kanaan apie 20 metų buvo 
Sirijos žvalgybos viršininkas Libane. Prieš 
pat savo mirtį jis pakartotinai paneigė kal
tinimus, kad būk tai jis suorganizavęs bu
vusio Libano ministro pirmininko Rafiq 
Hariri nužudymą.
♦ Spalio 12 d. italų firma Impregilo lai
mėjo kontraktą pastatyti ilgiausią pasau
lyje kabantį tiltą, kuris jungs Sicilijos salą 
su Italijos Kalabrijos pusiasaliu. Tilto sta
tymas prasidės 2006 metais, turės būti 
baigtas 2012 metais. Gi statyba turėtų kai
nuoti 6 bilijonus dolerių Australijos valiu
ta (3.8 bil. eurų).
♦ Spalio 13 d. šių metų Nobelio literatū
ros premija buvo paskirta 75 metų am
žiaus britų dramaturgui ir poetui Harold 
Pinter. Švedų akademijos pareiškimu, šis 
autorius savo veikaluose atskleidžia po 
kasdienybės plepėjimu slypiančias bedug

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
paslaugos infliaciją veiks bent iki kitų metų 
vidurio.

Maastrichto sutartyje numatyta, kad 
eurą įsivesti norinčioje šalyje infliacija per 
metus turi būti ne daugiau 1.5% didesnė 
nei jos vidurkis trijose Europos Sąjungos 
(ES) šalyse, kur infliacija mažiausia.

Manoma, kad Lietuvos galimybės 
įsivesti eurą nuo 2007-ųjų bus vertinamos 
kitų metų viduryje, o Lietuvos galimybės 
bus vertinama pagal 2005-ųjų gegužės - 
2006-ųjų birželio duomenis.

Prezidentas Afganistane
Spalio 12 d. Prezidentas V. Adamkus 

lankėsi Afganistane, Goro provincijoje 
Čagčarane, kur susitiko su Lietuvos kariais 
ir domėjosi jų darbo bei gyvenimo są
lygomis. Jis įteikė vardinius laikrodžius 
Lietuvos kariams, dirbantiems ekstrema
liomis sąlygomis ir padėkojo už nelengvą 
tarnybą, o Krašto apsaugos ministerijos ir 
kariuomenės vadovai įteikė dovanas la
biausiai nusipelniusiems kariams.

Šiuo metu Goro provincijos atkūrimo 
grupėje tarnauja daugiau nei 100 Lietuvos 
karių. Grupė įkurta šią vasarą, jos užduo
tys yra stiprinti centrinės Afganistano 
valdžios įtaką šioje provincijoje.

Lietuvos įstaigos įsileis q>x,w
Jau senokai susiduriama su keblumais, 

kai lietuviškuose dokumentuose negalima 
naudoti raidžių q,x,w, nes jų nėra lietu
viškame alfabete - bet jų gausu Vakarų 
Europos, Šiaurės bei Pietų Amerikos raš
tuose ir 1.1.

Po ilgoko svarstymo Lietuvos Vyriau
sybė rugsėjo mėnesį pritarė įstatymo

da, ELTA, BNS, LG1TICir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr» 41,- 2005.10.19$. psl. 2-

Trumpai iš visur
nes ir pralaužia įėjimą į priespaudos už
daras patalpas.
♦ Spalio 13 dieną apie 100 čečėnų 
sukilėlių į siveržė į Nalčik miestą Kau
kaze. Tai Kabardino - Balkarijos autono
minės respublikos sostinė. Rusijos ofi
cialiais pareiškimais kovos su sukilėliais 
tęsėsi iki spalio 14 dienos. Sukilėliai nu
kovė 12 policininkų ir 13 civilių. Jų pačių 
žuvo 61. Sukilėlių paimti įkaitai buvę 
išlaisvinti. Čečėnų sukilėlių žygį suor
ganizavęs naujasis čečėnų lyderis Abdul 
Chalid Sadulajev.
♦ Spalio 15 dieną Danijos Kronborg 
pilyje gimė Danijos sosto įpėdinio Fre- 
derik ir princesės Mary sūnus, kurio var
das dar nežinomas, bet, pagal danų 
tradicijas, turėtų būti Christian. Princesė 
Mary - Mary Donaldson - kilusi iš Hobar- 
toTasmanijoje.
♦ Spalio 16 dieną Irako piliečiai balsavo 
referendume dėl naujosios konstitucijos 
patvirtinimo. Pirmomis žiniomis, refe
rendume dalyvavo apie 63 nuošimčiai 
turinčių teisę balsuoti. Net ir sunitai, 
nusistatę prieš naująją konstituciją, 
skaitlingai rinkosi į balsąvimų būstines. 
Pagal referendumo nuostatus, konstitu
cijos priešininkams reikia atsiekti dau
gumą bent trejose iš aštuoniolikos Irako 
provincijų, kad konstitucijos projektas bū
tų atmestas.
♦ Tebesitęsia pastangos susisiekti su 
žemės drebėjimo Pakistane izoliuotomis 
vietovėmis ir evakuoti sužeistuosius. Iki 
spalio 16 d. Pakistane buvo oficialiai žu
vę bent 39,422 žmonės ir virš 65,000 su
žeistų. Pastangas padėti nukentėjusiems 
komplikuoja prasidėjusios liūtys. Kašmi- 
ro gyventojai skundėsi, kad Pakistano ka
riai buvo daugiau susirūpinę atstatyti gy
nybos linijas prieš Indiją negu žemės dre
bėjimo užverstų gyventojų gelbėjimu. □ 

projektui “Dėl vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose”, kuriame tautinių mažu
mų atstovų vardus ir pavardes dokumen
tuose siūloma rašyti ir nelietuviškais 
lotyniško pagrindo rašmenimis. Nauja 
tvarka leis nelietuvių kilmės asmenims 
savo vardus ir pavardes rašyti atitinkamos 
tautinės mažumos kalbos lotyniško pa
grindo rašmenimis, įvedant raides q,x,w. 
Asmenvardžiai iš nelotyniško pagrindo 
rašmenis vartojančių kalbų bus perrašo
mi. Vyriausybės teikiamas įstatymo pro
jektas paremtas nuostata, kad dokumen
tas, kuriame įrašytas asmenvardis, turi 
išsaugoti asmens tapatybę, o ne sukurti 
naują. Kartu atsiranda galimybė kitatau
čiams išlaikyti autentišką vardą ir pavar
dę. Siūloma, kad nauja rašymo dokumen
tuose tvarka įsigaliotų 2007 metų sausio 1 
dienos.

Ištekėjo Violeta Urmana
Lietuvių operos žvaigždė Violeta Ur- 

manavičiūtė - Urmana susituokė su žymiu 
italų operos dainininku Alfredo Nigro. 
Jungtuvės įvyko jaunojo tėviškėje - viena
me Brindisi provincijos miestelyje, ant 
Jonijos jūros kranto, pietų Italijoje, herco
gų rūmuose. Vestuvėse dalyvavo tik jau
nųjų tėvai, Violetos dukterėčios ir Alfredo 
seserys bei broliai, iš viso 14 žmonių. Vio
leta ir toliau pasilieka dainininkės Urma- 
nos vardą, o savo pase tikriausiai pridėsian- 
ti prie savo pavardės ir vyro pavardę. Al
fredas Violetą išvydo prieš penkerius me
tus, kai Urmana giedojo arkikatedroje per 
Mišias. Prasidėjusi draugystė nenutrūko ir 
pasibaigė vedybomis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Korupcija postų dalybose
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, per 

Seimą bus bandoma sustabdyti tebesi
tęsiantį įprotį “saviškiams” parūpinti 
įtakingus valdžios postus. Seimo Antiko- 
rupcijos komisijos pirmininkas Petras 
Baguška siūlo įstatymų pataisas, kurios 
protekcionizmą, taip pat postų dalybas 
partijos nariams, giminaičiams ar arti
miesiems prilygintų kriminaliniu nusikal
timu laikomam kyšininkavimui.

Būtent V. Uspaskich’o Darbo partija, po 
rinkimų atsidūrusi valdžioje, pagarsėjo 
postų dalybomis saviškiams. Šių apraiškų 
apstu ir A. Brazausko Socialdemokratų 
partijoje, A. Paulausko Naujojoje sąjungo
je, K. Prunskienės Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungoje.

Antikorupcijos komisijos vadovas 
„Lietuvos rytui“ teigė, kad jo idėja yra 
įtvirtinta kai kuriuose svarbiuose tarptau
tiniuose dokumentuose. Dar 2003 metais 
New Yorke buvo priimta Jungtinių Tautų 
kovos su korupcija konvencija, kurioje 
šis klausimas yra išsamiai išanalizuotas. 
A. Baguškai kelia nuostabą tai, kad Tei
singumo ministerija konvenciją oficia
liam vertimui į lietuvių kalbą pateikė tik 
šių metų gegužę, nors mūsų šalies teisin
gumo ministras konvenciją pasirašė dar 
2003 metais. Anot jo, akivaizdi Lietuvos 
teisės sistemos spraga yra tai, kad ko
rupcija laikomas tik kyšininkavimas ir 
materialaus bei finansinio atlygio už ne
teisėtas paslaugas siekimas. Jo nuomone, 
dar neaišku, kuris atsilyginimo už įvairias 
paslaugas metodas tarp Lietuvos politi
kų yra labiau paplitęs - pinigai ar įdar
binimas valstybės tarnyboje.

Po Seimo rinkimų valdančiąją koali
ciją sudariusios keturios partijos iš karto 
ėmėsi sodinti į postus saviškius visur, kur 
tik turėjo įtakos.

Antai A Paulausko Naujosios sąjungos 
atstovai - buvęs žemės ūkio ministras 
Jeronimas Kraujelis bei partijos Seimo 
frakcijai vadovavęs Alvydas Ramanauskas 
- surado šiltas vietas Žemės ūkio minis
terijai pavaldžiose įmonėse, galinčiose 
kontroliuoti Europos Sąjungos pinigus.

Skandalais garsėjęs buvęs Seimo Kai
mo reikalų komiteto vadovas socialli
beralas Kęstutis Kuzmickas gavo postą 
Briuselyje. Valstiečių ir Naujosios demok

Lietuvoje filmuojami britų TV filmai
(ELTA). Didžiosios Britanijos tele

vizija “Channel 4” jau parodė Lietuvoje 
šią vasarą nufilmuoto televizijos serialo 
“Elžbieta I” pirmąją dalį. Spalio pradžio
je ketinama parodyti ir antrąją šio filmo 
dalį. Lietuvos TV žiūrovai šio britų serialo 
dar negalės pamatyti.

Režisieriaus Tom Hooper serialą “Elž
bieta I” su ryškiomis anglų teatro ir kino 
žvaigždėmis - “Oskaro” laureatu Jeremy 
Irons ir Helen Mirren - Lietuvos kino stu- 
dijoje nufilmavo britų kompanija 
“Television Productions”.

Dramoje vaizduojamas laikotarpis 
apima vienos iškiliausių Anglijos istori
jos asmenybių - karalienės Elžbietos, XVI 
amžiuje suvienijusios Angliją ir padariu
sios ją galinga Europos valstybe, vieš
patavimo antrąją pusę. Daugdėmesio ski
riama karalienės romantiškiems ryšiams 
su ilgamečiu mylimuoju grafu Leicester ir 
perpus jaunesniu grafu Essex, kurį su

Lietuvos filmui - pagrindinis prizas
Dokumentinio kino kūrėjas Arūnas 

Matelis pelnė 48-ojo tarptautinio Leipzigo 
dokumentinių ir animacinių filmų festiva
lio pagrindinį prizą ilgo metražo doku
mentinių filmų kategorijoje. Festivalio 
“Auksinį balandį” ir10,000 eurų premiją 
tarptautinė žiuri jam skyrė už naujausią 

ratijos partijų sąjungos lyderės Kazimie
ras Prunskienės vadovaujama Žemės ūkio 
ministerija jau tapo tikru šios partijos na
rių bei rėmėjų prieglobsčiu.

Valdžioje išsilaikę socialdemokratai 
taip pat neužmiršo savųjų. Pavyzdžiui, 
švietimo ir mokslo ministro posto po 
ilgos kovos negavęs socialdemokratas 
Rimantas Vaitkus tapo Mykolo Romerio 
universiteto prorektoriumi.

Vyriausybei pavaldžiose institucijose 
ir bendrovėse įdarbinti buvę Seimo nariai 
socialdemokratai - tik rusų ir lietuvių kal
bas mokantis Petras Papovas tapo Vertimų, 
informacijos ir dokumentacijos centro di
rektoriumi, o Jonas Budrevičius ėmė vado
vauti Turto bankui.

Jau seniai kalbama, kad į valdžią prasi
veržusi V Uspaskich’o Darbo partija yra 
netgi sukūrusi specialią strategiją, kaip 
postais atsidėkoti savo šalininkams. Šal
tinių teigimu, visiems partijos atstovams, 
patekusiems ne tik į aukščiausius, bet ir į 
mažiau reikšmingus postus, partijos lyde
riai yra nurodę sukaupti kuo daugiau kad
rinių bei finansų resursų, kuriuos būtų ga
lima panaudoti politinėje kovoje, pirmiau
sia - savivaldos rinkimų kampanijoje. 
Nelieka nuskriausti partijos lyderiui Vik
torui Uspaskich’ui įsiteikę asmenys. Pavyz
džiui, buvusi ūkio ministro patarėja Lina 
Domarkienė, atsistatydinus V.Uspaskich, 
tapo ministerijos sekretore. Kita V.Uspas
kich bendražygė - buvusi jo patarėja Svet
lana Kauzonienė ėmė dirbti partijos vice
pirmininko Žilvino Padaigos vadovauja
mos Sveikatos apsaugos ministerijos per
sonalo skyriaus vadove. Šaltinių teigimu, 
revanšui besirengianti Darbo partija dabar 
dar labiau suaktyvėjo postų dalybų srityje.

Ūkio ministerija, vadovaujama Kęstu
čio Daukšio, pavaldžias įstaigas spaudžia 
dešimtimis plėsti etatų skaičių ir šių įstai
gų vadovams net įteikia sąrašus tų žmo
nių, kurie turėtų laimėti konkursus. Pavyz
džiui, Lietuvos ekonominės plėtros agen
tūroje jau darbuojasi ūkio ministro padė
jėjos Sigutės Makuškienės sūnus Gytenis. 
Jis įdarbintas Tarptautinės prekybos plėt
ros departamente.

Kai kuriais duomenimis, tokią pačią 
partijos politiką vykdo ir Gintauto Bužins- 
ko vadovaujama Teisingumo ministerija.

vaidino aktorius Hugh Dancy.
Rašant scenarijų Elžbietos žodžiai 

surinkti iš tikrų XVI amžiaus dokumen
tų. Remiantis originaliais planais, Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose buvo atkurti 
tikslaus dydžio karališkųjų Whitehall rū
mų kambariai. Trumpuose vaidmenyse 
dalyvavo lietuvių aktoriai Ramūnas Ru
dokas, Rimantas Bagdzevičius ir Vidas 
Petkevičius.

Šiuo metu Vilniuje vyksta paruošia
mieji darbai kino juostos “Kalnietis. 
Šaltinis” (Highlander. The Source) su akto
riumi Adrian Paul filmavimui. Praėjusią 
savaitę į Vilnių atvyko filmo režisierius 
Brett Leonard bei triukų meistras Eddie 
Stacey, dirbęs filme “Gladiatorius” ir reng
siantis atitinkamą lietuvių komandą.

“Kalniečio” filmavimą planuojama 
pradėti spalio 17 dieną. Daugiausia bus 
dirbama Vilniuje, dar keletas scenų 
numatyta Klaipėdos uoste. □ 

dokumentinį filmą “Prieš parskrendant į 
Žemę” apie onkologinėmis ligomis ser
gančius vaikus.

. Spalio 3-9 dienomis vykusio tarptauti
nio Leipzigo kino festivalio pagrindinėje 
konkursinėje programoje parodyta 19 fil- 
mų iš 12 pasaulio šalių..,..... ,,
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Į Bendruomenės baruose
Australijos Lietuvių Fondo metiniam 

susirinkimui praėjus
AL Fondo metinis narių susirinkimas 

įvyko rugsėjo 18 dieną Melboųmo Lietu
vių Namuose. Į susirinkimą buvo kvie
čiami visi, kurie domisi Fondo veikla, bet 
balsavimo teisę turėjo tiktai nariai. Kaip 
įprasta, nariams buvo išsiuntinėti prane
šimai su statutine apyskaita bei kitais rei
kalingais dokumentais. Vylėmės, kad gal 
kas nors apie susirinkimą parašys mūsų 
spaudoje, deja, nesulaukėme, išskyrus 
“Tėviškės Aiduose” išspausdintą mano 
pranešimą. Manau, kad susirinkimas, ap
rašytas asmens, neturinčio tiesioginio ry
šio su Fondo administracija, būtų pras
mingesnis negu mano ar kito Valdybos 
nario. Deja, to nesulaukus, tenka man 
pačiam apie tai parašyti ir glaustai infor
muoti apie praėjusių metų Fondo veiklą.

Fondo veiklą galima labai paprastai 
apibūdinti - kaip suaukoto kapitalo ad
ministravimą lietuviškų kultūrinių apraiš
kų rėmimui pagal Fondo Statutą, prisilai
kant valstybinių įstatymų, kurių ribose jis 
yra inkorporuotas. Be abejo, didžiausią 
įdomumą bei žingeidumą sukelia para
mų išdavimas, tai visiškai natūralu.

Metinio susirinkimo metu buvo pateik
tas Fondo iždininko p. A. Balbatos pa-

Ir mums šviečia ši žvaigždė
Juozas Almis Juragis

Šio šimtmečio trečiųjų metų pabaigoje 
rašytoja Nijolė Jankutė - Užubalienė iš 
Amerikos persikėlė į Australiją ir apsi
gyveno Lietuvių Sodyboje, Engadine. Čia 
atvedė ją motinos meilė ir noras gyventi 
arčiau dukters Dovilės, kuri, ištekėjusi už 
lietuvio, įsikūrė Sydnėjuje.

Amerikoje Nijolė Jankutė švietė kaip 
lietuviškosios šviesuomenės žvaigždė. 
Mokytoja, rašytoja, skautų veikėja, aktyvi 
Lietuvių rašytojų draugijos narė, plačiai 
skleidžianti savo plunksnos darbus spau
doje -dienraščio “Draugas” savaitiniame 
kultūriniame priede, “Dirvoje”, “Skautų 
aide”, “Laiškuose lietuviams”. Dalyvau
janti visur, kur vyko svarbūs lietuvybei dar
bai. Nelengva buvo jai atsiplėšti iš tokios 
aplinkos, į kurią buvo metų metais įaugu
si, kurią buvo savo darbais sau pašventusi.

Mūsų lietuviškoji bendruomenė atviru 
glėbiu jos nesutiko. Dar ir dabar nespėjo 
pilnai pajusti, kokia šviesi, kūrybinga 
asmenybė, koks aukselis, papildė mūsų 
kultūrininkų gretas.

Nijolė Jankutė (g. 1929) užaugo moky
tojų šeimoje, tarp knygų ir pasakų, jai dar 
nejaučiant, padėjusių pagrindus jos lite
ratūriniam talentui. Tėvas buvo antikinės 
literatūros mėgėjas, motina ir tetos - lietu
viškų pasakų sekėjos. Visų jų pasakojimai 
supo ją, ir Nijolės dar vaikiškoje vaizduo
tėje draugavo kartu ir Homero veikalų ka
ringieji graikai, ir lietuviškų pasakų švelnia- 
sieliai, lyriški veikėjai. Nijolė jau ir tada į 
pasaulį ir į pasakas žiūrėjo optimistės aki
mis. Nemėgo liūdnų pasakų, mėgo jas pagra
žinti, sukurti joms laimingas pabaigas.

Būdama 21 metų pradėjo rašytojos kar
jerą, ir pripažinimas atėjo beveik iš karto. 
Pirmąja savo novele 1950 metais laimėjo 
dienraščio “Draugas” novelių konkursą. 
Skaučių seserijai 1954 m. paskelbus kon
kursą “Kelionės į Lietuvą dienoraštis”, 
Nijolė laimėjo pirmą vietą. Nuo to laiko 
jos kūrybai visi keliai buvo atviri.

De Paul Universitete baigusi verslo 
administravimo studijas ir Pedagoginia
me Lituanistikos Institute lituanistiką, 
Nijolė Jankutė duoną užsidirbo įvairiose 
raštinėse. Pasimokiusi medicinos kursuo-

ALF pirmininkas Algirdas Šimkus.

ruoštas išduotų paramų sąrašas, bei duoti 
atitinkami paaiškinimai Šį sąrašą pridedu 
kartu visuomenės informacijai. (Išduotų 
paramų sąrašas atspausdintas MP psl.7. 
Red.) Šiame savo glaustame straipsnelyje 
bent šiek tiek paaiškinsiu apie išduotas pa
ramas bei kitus, mano nuomone, esminius

Nijolė Jankutė - Užubalienė.

se, ilgiau buvo įsitvirtinusi ligoninės raš
tinėje, o 1987 m. gavo darbą “Draugo” 
administracijoje. Privačiai ji gyveno lie
tuvišką gyvenimą ir darė tai, ką daryti 
skatino jos širdis ir talentas. Ištekėjo, augi
no dukterį Dovilę, skautams ir lietuviš
koms radijo programoms rašė vaidinimų 
tekstus, dėstė literatūrą Čikagos Kristijo
no Donelaičio aukštesnėje lituanistinėje 
mokykloje ir Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute. Parašė ir išleido devynias pro
zos ir vieną poezijos knygą. Daug tai, ar 
mažai - spręskite patys.

Literatūros istorikas Pranas Naujokai
tis “Lietuvių literatūros istorijoje” IV to
me apie Nijolę Jankutę sako, kad jos 
novelėse aprašomas Amerikos lietuvių 
kasdieninis gyvenimas, kad Jankutė žy
miai praturtino išeivijos vaikų ir jaunimo 
literatūrą ir pabrėžė, kad jos knygas su pa
sigėrėjimu skaito ir suaugusieji.

Švaraus literatūrinio žavesio turi visos 
Nijolės knygos. Jos noriai skaitomos dėl 
to, kad yra įdomios, kad jose aprašomi 
įvykiai vyksta čia ir dabar - pažįstamoje 
aplinkoje ir šiuo skaitytojo pažįstamu ir 
gyvenamu laiku. Jaunas skaitytojas, atsi
vertęs knygą, pasijunta lyg savo namuose. 
Ypatingai sėkmingos buvo dvi Jankutės 
knygos: “Šamo ežero sekliai” du kartus 
išleista Amerikoje 1973,1983m. ir kartą 
Lietuvoje 1991 m. Knyga “Atvirukai” 
susilaukė dviejų laidų ir autorė buvo 

reikalus, surištus su Fondo veikla. Be 
abejo, daugiausiai dėmesio sukėlė para
mos dydis, pažymėtas - Lietuvai. Tai pa
grinde yra mūsų didelio geradario p. Ka
zimiero Butkaus aukos Šaulių Janonio 
vardo gimnazijai bei gabių mokinių iš 
neturtingų šeimų (pagal jo numatytą 
kriterijų) stipendijoms. Už šią, jo paties 
žodžiais vadinamą paslaugą, tiesiogiai 
Fondui taip pat atitenka gana stambios 
aukos. Pavyzdžiui, paskutinės jo aukos 
metu šiems tikslams, Fondo kasai atiteko 
net $22,500. Tai nepaprasto dosnumo 
tautietis, kuriam esame labai dėkingi.

Apie kitas paramas pateiktame sąraše 
neaiškinsiu, manau, jos daugumoje yra 
savaime aiškios. Tačiau, apskritai kal
bant turiu pabrėžti, kad jos yra išduoda
mos tiktai gavus atitinkamus prašymus su 
reikalo pagrįsta dokumentacija, atitin
kamos Bendruomenės rekomendacija ir, 
reikalui esant, su tolesne apklausa bei in
formacija iš srityje specializuojančių as
menų. Nepaisant viso to, dar yra atidžiai 
kreipiamas dėmesys į tai, kokia nauda iš 
užsimojimo yra Bendruomenei. Kiekviena 
išduota parama atima galimybę išduoti 
kitą, nes mūsų išgalės yra labai ribotos.

Šiuose reikaluose kiek įmanoma pa
laikomi glaudūs ryšiai su įvairiomis mūsų 
Bendruomenės valdybomis, nes Fondas iš 
tiesų tarnauja joms, savo konstitucijos 
ribose, kaip savistovi nepriklausoma 
organizacija. Vis dėlto, kartais tenka tru
putį nusivilti šioje srityje. Kaip savo pra

Naujienos iš Hobarto
Tautos Šventės Minėjimas Hobarte 

įvyko p. B. Šikšniaus namuose rugsėjo 11 
dieną. Į minėjimą atvyko tik apie 20 
žmonių. Diena pasitaikė šaltoka ir lietin
ga, gal todėl vyresnio amžiaus žmonės 
neatvyko j minėjimą.

ALB Hobarto Apylinkės Valdybos 
pirmininkas J. Paškevičius pasveikino 
susirinkusius, paminėdamas ir Aldoną, 
kuri po 6 mėn. atostogų Europoje ir kitur, 
sugrįžo ir prisijungė prie Valdybos veiklos.

Kadangi šią dieną prisiminėm karalių 
Mindaugą ir Vytautą Didįjį, tai paskaitą 
paruošti apie karalių Mindaugą buvo 
paprašyta Loreta Eskirtas, bet ji susirgo. 
Paskaitą teko paruošti ir skaityti Juozui. 
Paskaitą apie Vytautą Didįjį lietuviškai ir 
angliškai skaitė Aldona. Rožė Vaičiule- 
vičius papasakojo apie savo nuotykius 
Sporto šventėje Lietuvoje.

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

apdovanota Lietuvių Rašytojų draugijos 
literatūrine premija. Nijolė Jankutė - 
rašytoja laureatė. Iš po jos plunksnos žo
džiai žydėte žydi. Ir taip gimė pjesė 
“Kūlgrinda”. Muziką jai sukūrė komp. A. 
Jurgutis. Taip susikaupė eilėraščiai kny
gai “Vasara išeina” 2002 m.

Didžiuliame, visą išeivijos lietuvišką 
raštiją apimančiame istorijos veikale 
“Lietuvių egzodo literatūra 1945 - 1990” 
Nijolė Jankutė pristatoma kaip egzodo 
augintinė beletriste ir gražiai aptariamos 
jos knygos, kurios to veikalo ruošimo me
tu buvojau išleistos.

Ir Australijoje Nijolė Jankutė savo 
dvasios aiškiai šviečiančio žiburio neslėpė 
po saiku. Ji tęsia toliau rašytojos ir patrio
tės Lietuvai tarnavimo misiją. Kas klauso 
iš Sydnėjaus siunčiomos lietuviškos radi
jo valandos, girdi ir jos tvirtą balsą, pasa
kojantį apie rašytojus ir jų kūrybą. “Mūsų 
Pastogės” atkarpoje skaitome Nijolės. 

nešime per susirinkimą paminėjau, pra
ėjusios Tarybos suvažiavimo metu raštiš
kai pateikiau tris paramų projektus, kurių 
temomis norėjau išgirsti Tarybos narių 
nuomonę. Deja, laiko buvo surasta dis
kusijai pristatyti tiktai vieną. Visuose tri
juose projektuose sukosi nemažos pinigų 
sumos. Taigi, reikalas buvo paliktas Fon
do Valdybai, kuri, padariusi apklausą su 
specializuojančiais asmenimis, padarė 
atitinkamą sprendimą. Man tai buvo tru
putį keistoka, nes reikalai sukosi apie 
stambesnes paramas, ir jų išdavimas, be 
abejo, atsilieptų j galimybes išduoti kitas 
paramas. Gal čia tektų pabrėžti, kad yra 
lengva kritikuoti ar bendrai komentuoti 
tokius reikalus, kuomet žiūrima į juos 
tiktai iš siauresnio požiūrio ir nenešama 
jokia atsakomybė Fondo reikalais. Tačiau 
Fondo Valdyba į šiuos reikalus turi žvelgti 
platesniu požiūriu ir atitinkamai nuspręs
ti, nors tie sprendimai kartais atrodo ir ne
populiarūs. Taip pat neprarandant įvaiz
džio, kad atsiranda vis daugiau ir daugiau 
remtinų bendruomeninių užmojų, dėl ku
rių yra prašoma parama. Tuo pačiu, ban
dant užtikrinti galimybę bent dalinai ati
tinkamai paremti kultūrinius veiklos 
užmojus ateityje. Deja, tokia yra tikrovė, 
kurią nelabai galime pakeisti. Iš kitos pusės 
yra labai džiugu, kad Fondo reikalais yra 
rūpinamasi ir yra ir keliami klausimai, nes 
tokiais atvejais galime juos pagvildenti bei 
informuoti visuomenę.

Algirdas Šimkus, ALF pirmininkas

Elenai Paškevičienei (Kazio), švenčian
čiai 80-metį, buvo sudainuota “Ilgiausių 
metų”. Minėjimą užbaigėme Lietuvos 
Himnu.

Sekė pranešimai. Pirmininkas prane
šė, kad gautas Melbourne choro “Dainos 
Sambūris” pirmininkės raštiškas prane
šimas, kad jie atvyksta j Hobartą kitų 
metų vasario 25 dieną. Tą patį vakarą (5 - 
6 vai. p.p.) koncertuos hobartiečiams. 
Sekmadienį apžiūrės Hobarto apylinkes, 
pirmadienį pradės kelionę po Tasmaniją.

Aldona Nunez sutiko vadovauti kon
certo paruošimui. Jos tek: (03) 6225 2604.

Taip pat pranešta, kad jau praėjo 2 me
tai nuo Apylinkės Valdybos rinkimų. 
Rinkimai ir Valdybos pranešimas vyks 
lapkričio mėnesį. Rožė sako, kad reikėtų 
jaunesnio kraujo Valdyboje.

J. Paškevičius

Jankutės įspūdžius, patirtus apsilankius 
laisvę vėl atgavusioje Lietuvoje. Jos 
“Žvilgsniai į Lietuvą XXI a. pradžioje” 
tikrai pasigėrėtini Autorė, keliaudama per 
Lietuvą, pastabia akimi daug pamato, 
daug atsimena, daug istorijos momentų 
žino, gimtąjį kraštą glosto mylinčia širdimi

Nijolės Jankutės eilėraščių knygoje 
“Vasara išeina” atsiveria gerų, giedrių nuo
taikų pasaulis ir aiškiai supratamos gyve
nimo tiesos žydinčių minčių verpetuose. 
Autorės lobių skrynioje, kaip ji pati sako, 
sutelpa “žemė ir dangus,/Ir neatskiriamai 
susipynę,/ Gyvena Dievas ir žmogus”. 
Tokiais poezijos lobiais galima tik gėrėtis 
ir skaitant praturtinti savo mintis...

Linkiu rašytojai Nijolei Jankutei ne
nusivilti Australija ir Australijos lietu
viais. Linkiu, kad šis kraštas jos kasdieni
niuose reikaluose ir kūrybos siekimuose 
jai visada būtų geroji žemė. □
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Lietuva iš arti
Lietuvos pašonėje - tiksinti bomba

Remigijus Jurgelaitis, Kaunas

Karinės ginkluotės mastai Kaliningra
do (Karaliaučiaus) srityje auga ir pastarai
siais metais, nors Rusija nuolat viešai dek
laruoja draugiškus santykius su NATO, 
ypač su galingiausia aljanso šalimi - JAV, 
ir Europos Sąjunga. Lietuva turi informa
cijos, kad pastaraisiais metais greta Lietu
vos, Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje, 
Rusija aktyviai dislokuoja vis naujas kari
nes pajėgas, kurių, drauge su Kaliningrade 
esančiu kariniu potencialu, esant reikalui, 
pakaktų, kad būtų kontroliuojamos ne tik 
Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos bei Len
kijos teritorijos. Prieš kelerius metus apie 
galimybę Lietuvą užimti per 15 minučių 
yra viešai kalbėję ir aukšti Rusijos kariuo
menės atstovai

Skirtingi šaltiniai pateikia skirtingus 
skaičius apie Kaliningrade dislokuotas 
pajėgas. Iš jų matyti, kad vien Kaliningra
do srityje dislokuotame Baltijos laivyne 
tarnauja apie 10,000 karių, turima apie 90 
laivų. Iš viso srityje yra iki 25,000 armijos 
ir kitų ginkluotų struktūrų personalo, su
telkta tūkstančiai vienetų šarvuotos 
technikos, šimtai tūkstančių tonų ginklų.

Teiginius, kad, Baltijos valstybėms tapus 
NATO narėmis, Baltarusija ir Kaliningra
das dar labiau militarizuojami, patvirtina 
ir aukštų Rusijos politikų kalbos. Buvęs 
Rusijos Valstybės Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininkas Dmitrij Rogo
zin yra viešai kalbėjęs apie ketinimus di
dinti Rusijos karinius pajėgumus Kalinin
grade. Ar tokie ketinimai įgyvendinami, 
Rusijos ir Kaliningrado aukšti pareigūnai 
nekomentuoja.

Rusijos vyriausybė paskelbė apie 
ginkluotės išlaidų didinimą ateinančiais 
metais. “Šiuo metu deramasi dėl biudže
to, tačiau jau dabar galima pasakyti, kad 
valstybiniai užsakymai ginkluotei didės 
mažiausiai 15-20%”, - yra sakęs gynybos 
ministras Sergej Ivanov.

Iki šiol niekas negali nei patvirtinti, nei 
paneigti fakto, kad prieš kelerius metus 
Rusija į Kaliningradą perkėlė dalį atomi
nio ginklo arsenalo. Įtakingas JAV dienraš
tis “Washington Times”, remdamasis JAV 
slaptąja tarnyba, buvo paskelbęs praneši
mus apie tai, kad Rusija - pirmą kartą nuo 
šaltojo karo pabaigos - vėl dislokavo ato
minį ginklą su Lietuva ir Lenkija besiri
bojančioje teritorijoje. Koviniai užtaisai, 
pasak laikraščio, krizės atveju turėjo būti 
sumontuoti ant trumpojo nuotolio raketų 
“Točka” (NATO pavadinimas: SS-21, 
Scarab). Rusijos armija jau kelerius metus 
bando šio tipo raketas, kurios gali nuskristi 
iki 70 kilometrų.

Tačiau vėliau ES ir NATO pareigūnai 
gavo Rusijos politinės vadovybės užtik
rinimą, kad šiame anklave nėra taktinio 
branduolinio ginklo. Rusija kategoriškai 
paneigė pranešimus, kad JAV žvalgybos 
palydovai nustatė tikslias Rusijos bran
duolinio ginklo laikymo vietas Kalinin
grado srityje.

Tačiau Lietuvos politikai iki šiol nėra 
linkę tikėti oficialiais Rusijos pareigūnų 
pranešimais ir tokią savo poziciją grin
džia nuolatiniu kaimyninės šalies parei
gūnų noru meluoti ar nuslėpti tiesą, esą 
tokios Rusijos savybės aiškėja ir tiriant 
naikintuvo avariją. “Nebuvo pateikta įro
dymų, kad Kaliningrade nėra branduoli
nių galvučių, o žodžiais mes nelinkę ti
kėti”, - pastebėjo Seimo narė Rasa Jukne
vičienė. Jai antrina ir buvęs kariuomenės 
vadas J.Kronkaitis. “Ši informacija nei 
patvirtinta, nei pagrįstai ir aiškiai paneig
ta”, - sako J.Kronkaitis.
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Dabartiniai Rusijos, ES ir NATO san
tykiai, anot ekspertų, neleidžia kelti labai 
įtikinamų versijų, jog Rusija savo karinį 
pajėgumą panaudos prieš savo kaimynes 
Rytų Europoje, tačiau daugeliui nerimą 
kelia tai, kad didžioji dalis Kaliningrade 
dislokuotos ginkluotės - beviltiškai pase
nusi, netinkanti naudoti per karines ope
racijas ar net per pratybas. Sausumos pajė
gų gynybos štabo viršininko pavaduotojas 
gen. Aleksandr Morozovyra pareiškęs, kad 
ypač didelį susirūpinimą kelia sraigta
sparniai. “Tik maždaug 3% mūsų sraigta
sparnių yra šiuolaikiški, o 60% likusių
jų yra išėję iš rikiuotės”, - teigė jis.

Žlugus Sovietų Sąjungai, Rusijos ka
rinėms pajėgoms nuolat trūksta lėšų, todėl 
jos ginkluotė greitai pasensta ar tampa 
netinkama naudoti. Ir Lietuvoje nukritęs 
naikintuvas, kaip paaiškėjo tyrimo metu, 
buvo surinktas iš kelių orlaivių detalių.

Kai kuri karinė technika Kaliningrade 
užsilikusi nuo II pasaulinio karo. Esą Rusija 
nori Vokietijos ir ES finansinės pagalbos 
likviduojant šaudmenis ir sprogmenis, ku
rie Kaliningrado srities teritorijoje saugo
mi nuo penktojo dešimtmečio. Teigiama, 
kad 650,000 tonų šaudmenų likvidavimas 
atsieitų apie pusę milijardo eurų.

Tačiau Berlynas neskuba padėti Mask
vai, kadangi būgštauja, jog Rusija už Vakarų 
pinigus norės išgabenti ne tik Antrojo 
pasaulinio karo palikimą, bet ir 100,000 
tonų nusidėvėjusios ir iš esmės pavojingos 
savo ginkluotės. Be to, daugiau kaip pusė 
Kaliningrado srities gyventojų nori iš
saugoti dabartinį srities militarizavimą. 

, 56% respondentų mano, kad būtina išlai
kyti srityje sutelktas karines pajėgas ir 
ginkluotę, 19% mano, kad reikia jas pa
didinti, 8% - sumažinti ir tik 1 % pasisakė 
už karinių pajėgų išvedimą.

Krašto apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas įsitikinęs, kad, Rusijai išvedus 
karines pajėgas iš Kaliningrado, kurį supa 
vien draugiškos valstybės, ši sritis sukles
tėtų. Anot jo, Kaliningrado kaimynystėje - 
ES ir NATO priklausančios valstybės. 
“Priešiškų valstybių aplink šią sritį nėra. 
Be to, Kaliningrado demilitarizavimas būtų 
naudingas patiems kaliningradiečiams ir 
pačiai Rusijai, kuri galėtų gerokai greičiau 
vystyti savo ekonomiką. Šiandien kalinin
gradiečiai praranda milijonus eurų vien 
todėl, kad ten yra tokia situacija”, - sakė jis.

Seimo narė Rasa Juknevičienė įsitiki
nusi, kad nederėtų praleisti progos dabar 
kalbėti apie Kaliningrado demilitariza- 
vimą. “Tai nebus lengva, bet reikia bandyti 
tai daryti. Kažkada niekas netikėjo, kad 
tapsime NATO nariais. Ir šią užšaldytą 
problemą reikėtų pradėti spręsti, nors dau
gelis šalių supranta, kad ją pajudinę bent 
kurį laiką turės dar daugiau problemų”, - 
sakė ji. Ją jaudina ir pasenusi Rusijos gink
luotė, kuri kelia didžiausią grėsmę.

Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas 
J.Kronkaitis sako, kad Kaliningrade su
telkta ir moderni ginkluotė. “Negaliu su
prasti, kodėl Rusija telkia tokią ginkluotę 
tarp draugiškų valstybių. Tokias lėšas būtų 
galima panaudoti efektyviau”, - mano jis.

Visi pašnekovai sutaria, kad Kalinin
grado srities demilitarizacija galėtų 
prasidėti tik tuo atveju, jei kartu su Lie
tuva tokį reikalavimą iškeltų ir NATO. 
Panašu, kad Kaliningrado problema ES 
nejaudina. Parlamentinio Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto vadovas 
Alvydas Sadeckas įsitikinęs, kad Europos 
Sąjunga Kaliningrado demilitarizavimo 
klausimo nekels. ES atstovų tylą Kali
ningrado srities demilitarizavimo klausi
mu A.Sadeckas aiškino “nenoru aštrinti 
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Auga įprotis skolintis iš bankų
Gintaras Serafinas, Vilnius

“Nors, palyginti su estais, lenkais ar 
kitais Rytų ir Vidurio europiečiais, lietu
viai skolinasi vis dar labai minimaliai, vis 
dėlto per pastaruosius dvejus' metus ir 
mūsų šalyje įvyko esminių pokyčių”, - sako 
Lietuvos banko ekspertas Raimondas 
Kuodis. Lietuvos banko duomenimis, 2004 
m pradžioje visuose Lietuvos bankuose 
buvo 178,000 skolininkų, iš jų fiziniai as
menys, taiyra gyventojai, sudarė net 165,000. 
“Įdomu tai, kad 2003 m pradžioje visuose 
šalies bankuose fizinių asmenų skolinin
kų buvo tik 62,000. Vadinasi, per metus jų 
padaugėjo net šimtu tūkstančių”, - teigia 
Lietuvos banko ekspertas Vladimiras 
Trukšinas.

Bankų atstovai tvirtina, kad per visus 
2004 m. skolininkų padaugėjo daugiau nei 
šimtu tūkstančių, o pridėjus ir šių metų 
pirmojo pusmečio duomenis matyti, jog 
bankams vienokių ar kitokių įsipareigoji
mų turi daugiau nei 300,000. Lietuvos 
gyventojų. Tai yra kas dešimtas. Per beveik 
trejus metus jų skaičius padidėjo penkis 
kartus. Prie šių skolininkų pridėjus ir iš
perkamosios nuomos kompanijų klientus 
paaiškėja, kad finansinių įsipareigojimų 
turinčių žmonių Lietuvoje yra daugiau 
nei 800,000. Tarkime, vien “Snoro lizingas” 
(iš angliško žodžio “leasing” - išperkamoji 
nuoma) šiuo metu turi per 270,000 klien
tų, o per pastaruosius šešerius metus jų 
buvo daugiau nei pusę milijono. Tiesa, 
dauguma šių skolininkų išsimokėtinai 
pirko šaldytuvą, televizorių, skalbimo 
mašiną ar kt. prekes. Stambesnius pirki
nius per išperkamosios nuomos kompani
jas yra pirkę tik keliolika tūkstančių

Taigi, Lietuva pradėjo sekti Vakarų pa
vyzdžiu. Tačiau, iš esmės Vakarų Europoje 
didžiąją dalį bankų skolininkų sudaro 
vadinamoji vidurinioji klasė, kuriai, at
sižvelgiant į valstybės dydį, priklauso 60- 
70% gyventojų. Tuo tarpu Lietuvoje vi
duriniajai klasei priklauso dar tik 15-20% 
šalies gyventojų. Būtent tai ir lemia skir
tumus tarp Vakarų ir mūsų bankų bei jų 
klientų. Daug įtakos, matyt, turi ir nu
sistovėjęs žmonių požiūris į bankus, 
skolinimąsi: Vakarų Europoje tai paremta 
pastovumu, tradicija, o Lietuvoje vyko 
neįtikėtini sampratos pokyčiai. Dar prieš 
17 metų bankams skolingų gyventojų mū
sų šalyje buvo vienetai. Po 1991 m. pasko
lų palūkanos buvo kosminės, situacija 
visiškai neprognozuojama, taigi skolinosi 
palyginti mažai žmonių. Po bankų krizės 
1995 m. jų sumažėjo iki minimumo. Tik 
2001 m, ėmus mažėti paskolų palūkanoms, 
gerėti bankų sąlygoms, augti šalies eko

Atkurtajam VDU Katalikų teologijos 
fakultetui -15 metų

Š. m rugsėjo 30 dieną Vytauto Didžiojo suomenę, tęsė magistratūros studijas kito-
universiteto (VDU) Katalikų teologijos 
fakultetas minėjo 15 metų atkūrimo jubi
liejų. Kauno kunigų seminarijos Šventosios 
Trejybės bažnyčioje vyko šv. Mišios. Vėliau 
- iškilmingas minėjimas VDU Katalikų 
teologijos fakulteto (Gimnazijos g. 7) Di
džiojoje auloje. Iškilmingo minėjimo metu 
pranešimus skaitė kan. doc. A Kajackas ir 
doc. E Jončys. Giedojo Kauno kunigų se
minarijos choras (vadovė V. Vaitkevičienė), 
Katalikų teologijos fakulteto studentai. 
Pasirodė VDU Retorių teatras.

„Šis jubiliejus yra didžiulis džiaugsmas 
ne tik Katalikų teologijos fakultetui, 
Vytauto Didžiojo universitetui, bet ir visai 
Lietuvos akademinei bendruomenei. Per 15 
metų, mes išdavėme apie vieną tūkstantį 
bakalauro ir daugiau nei šimtą magistro- 
licenciato diplomų. Šie žmonės, kaip ka
talikiška inteligentija, įsiliejo į Lietuvos vi

nomikai ir atsiradus šiokiam tokiam pa
stovumui, pastebimas spartesnis paskolų 
portfelio didėjimas. Tačiau iki pat 2003 m. 
pradžios bankų skolininkų ne tarp įmo
nių, o tarp gyventojų buvo vis dar labai ma
žai - 62,000. Per pastaruosius pustrečių 
metų įvyko neįtikėtinų pokyčių - visiškai 
pasikeitė požiūris į skolinimąsi, kelis kar
tus padidėjo pasitikėjimas bankais, 
jaunesnės kartos žmonės ėmė nebebijoti 
rizikuoti.

Todėl šiais laikais vis daugiau žmonių 
ėmė rūpėti kitas klausimas: kaip nusista
tyti protingą skolinimosi riziką, jog atei
tyje nereikėtų gailėtis, kad šeima nepa
tirtų didelių nepatogumų, ir svarbiausia, 
jog namų ūkio neištiktų bankrotas. Nors 
bankai lyg ir apskaičiuoja, kiek pinigų tu
rėtų likti kiekvienam šeimos nariui at
skaičius mokėjimus bankui ir mokesčius, 
vis dėlto jau gana daug žmonių turi pasi
ėmę ne tik paskolas iš bankų, bet ir įsigiję 
automobilius per išmokamosios nuomos 
kompanijas, pirkę buitinės technikos 
išsimokėtinai ir dar naudoja po kelias 
kreditines korteles. Taigi kada rizikuojama 
neprotingai?

Lietuvoje, bankininkų teigimu, tokios 
ar panašios problemos susirūpinimą kelti 
pradės tik po kelerių metų, o ir iki prasi
skolinusių namų ūkių masiško bankroto 
Lietuvoje dar toli. Tačiau galimybė įsigyti 
kreditinių kortelių iš skirtingų bankų ir 
jomis manipuliuoti yra ir Lietuvoje. Sąly
gos nesąžiningumui klestėti iš esmės 
palankios, nes bankai nežino, kiek jų klien
tai turi iš kitų bankų gautų kreditinių 
kortelių.

Kalbant apie prasiskolinusių namų 
ūkių bankrotus, tikriausiai galima tikėti 
bankų atstovų tikinimais, jog daug jų 
Lietuvoje negali būti. Tačiau tokios prog
nozės pasitvirtintų tik tuo atveju, jei Lie
tuvos ekonomika kils, nekilnojamasis tur
tas brangs, o darbuotojų darbo užmokes
tis didės. Jei įvyks kokia nors katastrofa 
ir prasidės ekonominė krizė, tikrai daug 
šeimų susidurs su finansinėmis proble
momis, o dalį jų ištiks bankrotas.

Kaip ten bebūtų, skolinimasis tikrą 
pelną duoda tik bankams ir Lietuvoje. 
Dvylika Lietuvoje veikiančių komercinių 
bankų ir užsienio bankų skyrių šių metų 
liepos pabaigoje buvo sukaupę 34.5 mlrd. 
litų turto. Tai yra 5.3 mlrd. Lt daugiau nei 
praėjusių metų gruodžio pabaigoje. Ben
dras bankų paskolų portfelis per septynis 
šių metų mėnesius padidėjo 3.77 mlrd. 
litų (22.3%) iki 20.67 mlrd. Lt. Iš jų gy
ventojams teikiamų paskolų portfelis 
padidėjo net 44.4% (beveik 2 mlrd. Lt) ir 
šiuo metu sudaro 6.425 mlrd. Lt. □ 

se Lietuvos ir užsienio aukštosiose mo
kyklose. Švęsdami šį jubiliejų prisimena
me ir didžiuojamės visu tuo, kas yra isto
riškai įvykę, ir prašome Dievo palaimos 
fakulteto ir viso universiteto veiklai,“ - 
sakė Katalikų teologijos fakulteto dekanas 
prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas.

Atkūrus VD universitetą, 1990 m. va
sario 28 d. VDU Senato nutarimu buvo 
atkurtas ir Teologijos fakultetas.

VDU Katalikų teologijos fakultetas yra 
vienintelis visoje Lietuvoje, priklausantis 
Katalikiškųjų studijų kongregacijai Va
tikane. Nuo 1997 m. lapkričio mėn. įsi
kūręs atnaujintose patalpose Gimnazijos 
g. 7, fakultetas vykdo katalikų teologijos ir 
religijos bakalauro programas, suteikia 
pastoralinės teologijos, bažnytinės teisės ir 
krikščioniškojo švietimo magistro-licen- 
ciato ir teologijos daktaro laipsnius. □ 
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Iš Redakcijos pašto
Australijos FLB vėl parėmė Lietuvos baletą

Iš kairės: Tatjana Sedunova (Lietuvos Baleto meno vadovė), 
Michail Raskovski (teatro fotografas, jo nuotrauka at
spausdinta ant FLB 2005 kalendoriaus)ir Ramona Ratas- 
Zakarevičius (FLB vvkdomoji direktorė).

Lietuvos nacionali
nio operos ir baleto teatro 
žurnalas “Bravissimo” 
No. 1/2005 (spalis) buvo 
išleistas per baleto prem
jeros “Dezdemona” atida
rymą rugsėjo 30 dieną. 
“Dezdemona” - ypa
tingas spektaklis, kuriame 
šoka Eglė Špokaitė, Au
rimas Paulauskas ir ener
gingas Lietuvos baletas. Po 
spektaklio Ramona Ra
tas- Zakarevičius šokėjams 
nuo FLB įteikė gėlių.

Kas patikėtų, kad virš 
Operos ir baleto rūmų 
dabaryra reklaminis spal
votas ekranas, kuriame 
galima pamatyti, kas 
eina teatre, net iš toli
mų Vilniaus ’skyscrapers’ 
pastatų! Progresas Lietu

vos teatre - ypatingas!
Spalio 2 d. puikiai su
kurtas naujas 2 veiksmų 
baletas “Peter Pan” davė 
progą visiems M.K. Čiur
lionio mokyklos baleto 
skyriaus mokiniams pa
rodyti savo sceninį ir tech
ninį potencialą. Publika 
buvo sužavėta spektakliu. 
Bravo vėl!

Vilniuje Lietuvos Bale
to Bičiuliai Australijoj 
(Friends of Lithuanian 
Ballet) įteikė 3,000 Lt pa
ramą Lietuvos baleto 80-to 
jubiliejaus proga. O M.K. 
Čiurlionio baleto mokyk
los skyriui įteikė 500 Lt - 
FLB įsteigtą “Jaunosios 
Baleto Viltys” premiją
studentams, ir Klaipėdos Ramona Ratas-Zakarevičius (kairėje) dovanoja savo “Emu” 
universiteto “Žuvėdrai” - baleto “tutu” Reginai Lopienei (Lietuvos Teatro, muzikos ir 
200 Lt. Širdingai dėkojam kino muziejaus direktorei).
visiems FLB rėmėjams ir ---------------------------------------------------------------------------
nariams už vertingą paramą Lietuvos vis svajoja pasirodyti Australijoje, todėl, 
baletui, mokyklai ir “Žuvėdrai”. Turime atrodo, FLB darbas dar nebaigtas.
didžiuotis ir sveikinti Lietuvos šokėjus. Jie Ramona

M. K. Čiurlionio kūryba
Genovaitė Kazokienė

Tęsinys išMP nr39.
“Eglaičių fuga”, susideda iš dviejų da

lių - preliudo ir pačios fugos. Preliudas yra 
labai išblukęs, vengiama jį rodyti, nes vos 
matomi pieštuko kontūrai. Tačiau ten 
galima įžiūrėti sulinkusį žmogų. Šis mo
tyvas yra tęsiamas toliau - antrojoje fugos 
dalyje, susidedančioje iš septynių posky
rių, kuriuos reikia skaityti iš kairės j deši
nę. Tai maždaug kaip skaitomos gaidos 
septyniems balsams. Prie sulinkusio žmo
gaus motyvo dar prisideda du svarbūs 
motyvai: eglutės ir bokštai. Visas paveiks
las, dvelkiantis didele harmonija ir ramy
be, yra šių motyvų variacijos. Bet kokia 
yra šio paveikslo mintis?

Skaitant Čiurlionio laiškus bei kitus 
trumpus jo pasisakymus, mes žinome, kad 
bokštas jam visada simbolizavo aukščiau
sią žmogaus kultūrinį pasiekimą. Eglė 
lietuvių dainose ir tikėjimuose simboli
zuoja rūpestingąją motinėlę. Maži kalne
liai primena lietuvišką gamtovaizdį. Dėl 
paveikslo monochromatinės spalvos, dėl 
monotoniškų tų pačių motyvų pasikar
tojimų, dėl atviros kompozicijos, susidaro 
lėto judesio įspūdis. Ir visa tai nusako Čiur
lionio mintį, kad gyvenimas yra kelionė iš 
nežinios į nežinią. Ir nors žmogus sėdi ant 
bokštų, bet yra nusižeminęs, suvokiąs savo 
menkumą lyginant su galimais, dar neži
nomais pasiekimais, ir kad gyvenimas, ko
kį mes pažįstame, yra gamtos, žmogaus ir 
jo pasiekimų junginys. Ši fuga skamba 
kaip lietuviška liūdna, lėta daina.

Čiurlionis nutapė septynias sonatas. 
Sonata yra apibūdinama kaip “muzikinė 
kompozicija, susidedanti bent iš dviejų 
skirtingo tempo dalių”. Pirmoje sonatoje 
jis labai griežtai laikėsi muzikinės kom
pozicijos tiek architektonikoj, tiek ir spal
vose. Todėl jo sonatos susidėdavo iš ketu
rių dalių: Allegro - greitai, andante - lėtai, 
scherzo - žaismingai ir finale - surišimas 
visų buvusių idėjų. Mes panagrinėsim 
penktą sonatą, pavadintą “Jūros sonata” 
(1908), nes ji yra labiausiai žinoma ir mė
giama. Šioje penktojoje sonatoje Čiurlionis 
jau nebesilaiko labai griežtai muzikinės 
kompozicijos principų. Ji susideda tik iš 
trijų dalių: Allegro, Andante ir Finale. Visa 
sonata giliai simboliška ne vien jo pasi
rinktuose objektuose, bet ir spalvose, skai
čiuose ir formose.

“Jūros sonatą” Čiurlionis nutapė būda
mas Palangoje, tačiau tai nėra paprastas jūros

vaizdelis ir tai nėra Baltija. 
Tai yra “gyvenimo jūra” ir 
mes matome tarytum skersi
nį jos pjūvį. Allegro dalis yra 
atlikta auksinėse, žėrinčiose 
spalvose, kurios, pagal teoso
finį ir mistikos žodyną reiš
kia laimingiausius, aukščiau
sius pasiekimus. Paveikslas 
padalintas į tris horizonta
lias dalis. Žemutinėje dalyje 
platoka banga, judanti mono
toniškai ir vienodai, muziko
je vadinamaiJ1<basso ostinato”
suteikia visam paveikslui greitą ritmą. 
Antrajame, vystymosi plane, bangos api
barstytos gintarėliais ir čia matome skren
dančią baltąją paukštę, kurią seka ketu
rios žuvelės. Mes jau žinome, kad paukštis 
yra žinių pranešėjas, tarytum šauklys, atne
šus žinią, gi balta paukštė turi atnešti pačią 
didžiausią, geriausią žinią. Kokią žinią? 
Paskui baltąją paukštę plaukia keturios 
žuvelės, kurios simbolizuoja gyvenimo tęs
tinumą, atgimimą. Viršutinysis planas, su 
kalnais ir kalneliais, atkartoja tą patį “basso 
ostinato” judesį.

Antroje sonatos dalyje, Andante, mes iš 
karto pajuntame lėtą, ramų judesį. Paveiks
las taip pat padalintas į tris horizontalias 
dalis, bet šį kartą žemutinioji dalis yra pati 
komplikuočiausia. Ant dugno mes matome 
miestus, pilis ir kalnus (tos pačios banguo
tos formos kaip ir pirmojoje dalyje). 
Realistas pasakytų, kad tai paskendusi ka
ralystė su pilimis, paminklais ir laivais. 
Tačiau pilyse mes matome šviesas ir tai 
reiškia gyvenimą. Be abejo, didžiausias ob
jektas vidury paveikslo, patraukiąs kiekvie
no dėmesį, yra burinis laivas, laikomas di
džiosios kairės rankos delne. Pagal Hindu 
ir teosofijos simbolizmą, laivas reiškia gy
venimą ar gyvenimo nešėją ir žvaigždės - 
viltį. Todėl degančios šviesos, žvaigždės 
jūros dugne, globojanti kairioji ranka, visa 
tai gyvenimo tęstinumo simboliai. Neginči
jamai dar kartą šią mintį paliudija trečia
jame, viršutiniame plane nutapyta gal pati 
gražiausia Čiurlionio metafora: horizonte 
mes matome du ramiai plūduriuojančius 
laivelius. Ar tai laiveliai, skleidžiantys tri
kampius spindulius, ar tai kosminės akys, 
žvelgiančios į pasaulį? Teosofijoje trikam
pis reiškia aukščiausių vertybių siekimą. Iš 
laivelių žemyn rieda eilė burbuliukų, o gal 
ašarų, o gal tai grandys, jungiančios visus 
planus į stiprų vienetą? Tokiu vizualiniu 
būdu, bę jokių žodžių, dailininkas mums

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis JUROS SONATA (1908): ALLEGRO, ANDANTE, FINALE.

parodo visų egzistencijų ryšį, vienybę, gy
venimo tęstinumą, kur nėra mirties, kur 
niekas negali paskęsti ar išnykti. Tarytum 
norėdamas užakcentuoti nesibaigiantį gy
venimą, dailininkas nutapo aukštai danguje, 
(paveiksle tai matome viršuj, danguje, de
šinėje pusėje) kitą laivelį, taip pat gyvenimo 
nešėją, bet jau kitoje egzistencijoje.

Finale, paskutinėje sonatos dalyje, Čiur
lionis mums parodo gyvenimo ekstazę, 
karščiausių troškimų išsipildymą, kur ant 
pačios aukščiausios gyvenimo bangos jis 
užrašė savo paties inicialus:M.K.Č. Taip, 
tai buvo 1908 m, kai jis susižiedavo sujauna 
talentinga rašytoja Sofija Kymantaite, ku
rios jis sakėsi ieškojęs “visą gyvenimą, dar 
prieš mūsų pradžią”. Tą vasarą, kaip jis pats 
rašė “mūsų laimės vasarą”, jie abu praleido 
Palangoje, kur Čiurlionis nutapė savo gy
venimo laimės jūrą.

Paveikslas vėl padalintas į tris dalis: že
miausioje dalyje horizontaliai, ritmiškai 
rieda bangos, muzikaliai kalbant, tai būtų 
“basso ostinato” didžiojoje orkestruotėje.

Tačiau visas svoris sutelktas į antrą, 
vystymosi dalį, kur vaizduojama didžioji 
banga - mūša, turinti neišbaigto trikampio 
formą. Apačioje ant purslų nardosi keturi 
laiveliai. Ir nors laiveliai mažučiai, o mūša 
milžiniška, mes jau žinome, kad jiems nėra 
jokio pavojaus nuskęsti ar pražūti, nes jie - 
gyvenimo, tęstinumo simboliai. Ir štai, pa
čioj mūšos viršūnėj, iš jūros purslų susifor
muoja Čiurlionio inicialai - M.K.Č.! Gyve
nimo kasdienybėje Čiurlionis buvo ypač 
kuklus žmogus, tačiau šiame paveiksle jis 
įgavo tiek pasitikėjimo, kad save įsirašė po 
didžiąja mūša, trikampio viršūnėje, prašo
kančia patį horizontą.

Po “Jūros sonatos” sekė dar dvi 
“Žvaigždžių” ir “Piramidžių” sonatos - abi 
turinčios tik po porą dalių. Manoma, kad 
jos nėra pilnai išvystytos, nors techniškai 
žymiai labiau suformuotos.

1909 m Čiurlionis išvyko į St. Peter
burgą, kur savo darbus išstatė pačioje iš
kiliausioje meno galerijoje “Salon” “Mir 
Iskustva” (Meno pasaulio) dailininkai. 
Čiurlionis rašė: “Gyrė, aišku, bet dėl visai 
kitų priežasčių. O kas buvo nauja ir origina
lu - nematė.” Šios draugijos nariai kvietė jį 
ir į muzikos vakarus, kur tarp kitų nežino
mų muzikų - Skriabin, Rachmaninoff ir 
Stravinsky - jis skambino savo kompozi
cijas. Nusivylęs vėl grįžo j Vilnių, kur pra
dėjo tapyti paprastus, pavienius paveikslus, 
kurių gal labiausiai lietuviams žinomi yra 
“Rex”, “Vytis”, “Karalių pasaka”, “Lietu
viškos kapinės”, “Lietuviški kryžiai”. Jie 
bylojo aiškiai lietuviškomis, realistinėmis, 
visiems suprantamomis temomis, be gi
lesnių prasmių.

Čiurlionio palikimas yra neišmatuo
jamai didelis ir svarbus ne tik Lietuvai, bet 
ir viso pasaulio meno istorijai. Deja, jis yra 
labai mažai žinomas plačiame pasaulyje 
dėl daugybės priežasčių. Viena, tai mūsų 
pačių apsileidimas, bet gal dar svarbiau, tai 
šių dienų meninis klimatas, teigiantis, kad 
menas - ne filosofija, ne politika, kad me
nui nereikia jokių minčių, jokių prasmių, 
nes meno prasmė ir turinys yra jo forma”. 
Galbūt to laiko menininkai jokių idėjų 
nei turėjo, nei jų ieškojo. Jie skelbė, kad 
menas yra tik menui.

Tačiau Čiurlionio menas yra nuostabių 
formų ir kupinas prasmių. Ir tai jo meną 
pakelia nepalyginamai aukščiau vien tik už 
formą.

Čiurlionis turėjo dideles lietuviškas 
vizijas, kurioms jis sugebėjo suteikti šias 
nuostabias formas. Čiurlionis rašė: “Aš esu 
pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus 
darbus skirti Lietuvai”. Tokį Čiurlionį mes 
ir priimame atviromis širdimis: genijų, 
kuris vaizduojamajame mene atkūrė 
lietuvišką dvasią. rj

Mūsų Pastogė Nr. 41, 2005.10.19, psl. 5.

5



Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Sporto Šventė 
Brisbanėje
Pirmą kartą per 

visą mūsų pusšimčio metų sporto gyve
nimą čia, Australijos lietuvių 55-oji Spor
to Šventė įvyks Brisbanėje š.m. gruodžio 
26 - 31 dienomis.

Brisbanės lietuviai sportininkai su sa
vo sporto klubu “Baltija” jau seniai akty
viai dalyvauja mūsų sportiniame gyveni
me. Prieš keletą metų jie labai gražiai 
priėmė Lietuvos veteranus sportininkus, 
dalyvavusius pasaulio veteranų sporto 
žaidynėse. Taip pat labai gražiai priėmė 
Marčiulionio Krepšinio akademijos jau
nuosius krepšininkus ir daug kitų pas juos 
viešėjusių mūsų sportininkų. Jie akty
viai, kiek leidžia galimybės, dalyvauja mū
sų sporto šventėse, kai kurie sportininkai 
šiais metais dalyvavo Lietuvoje vykusiose 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, o taip 
pat ir Pasaulio veteranų žaidynėse Ame
rikoje. Nuo pat “Baltijos” įsikūrimo, klubui 
aktyviai vadovavo ir dirbo Algis Milvydas, 
padedant daugeliui Brisbanės lietuvių.

Paskutiniu metu j šią gražią Karalie
nės žemės sostinę persikėlė gyventi ir

v 1

Zilgsniai į Sietuvų XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš 
“M.P.” nr.22)

Gintas paro
dė man ir klasės 
draugo Benuko 
(pravardžiuo- 

davom Pinokiu, nes buvo ilganosis) kapą. 
Sužinojau, kad nusižudęs dėl... nelaimin
gos meilės. Šiais ciniškais laikais tai taip 
neįtikėtina. Tačiau Benukas visada buvo 
romantiška siela, knygų skaitytojas, fan
tazuotojas. Žiūrėjau į jo nuotrauką pa
minkle. Nebūčiau pažinus. Nebe Pino
kis, o gražus 28 metų vyras. Baironiškas 
toks, liūdnų akių, lengvai pažeidžiamas. 
Sudie, Benuk! Suprantu, kad nepritikai 
šiam pasauliui.

Ėjom ir ėjom. Iš kapinių j Vytauto gatvę, 
į Ginto namus, sode paskendusius. Prie 
gonkų - putinai kaip sniego gniūžtės. 
Ginto sūnus, lankęsis Egipte, ėmė palygint 
savo darytą Hatshepsut šventyklos nuo
trauką su manąja “Atvirukų” knygoj. Tik
rai skiriasi. Atrodo, kad per 20 metų ar
cheologai atkasė dar vieną šventyklos 
aukštą! Taip keista Kupišky kalbėtis apie 
Egiptą. Netikėtai ėmė ir susitraukė žemės 
kamuolys!

Pietavom pas mokytoją Feliciją. Jos 
namas, kaip ir ji pati, nepasikeitęs. Kaip ir 
mano bičiulis Gintas. Jis ir Felicija - 
miestelio inkarai: siūbuoti, pamėtyti, bet 
neištraukti. Tie patys tvirti sėslūs čiabu
viai-kupiškėnai.

Dar žvilgsnis į tėvų namą. Anąkart 
buvo žalias, dabar, kaip ir kiti, geltonai 
perdažytas. Dar labiau susvetimėjęs, 
sudubęs. Malonus, kalbus šeimininkas 
pakvietė vidun. O ten viskas išgriauta, tik 
krūvos lentų pastogėj - senojoj “salkoj”. 
Man rodėsi, kad žvelgiu į atvirą karstą, 
kur dar nepalaidota spurda blykštanti 
vaikystė. Palinkėjau savininkui sėkmės 
remonte ir tvirtai uždariau gonkų duris. 
Karstą, pagaliau, reikėjo užvožti

Toliau, dar kartą pro Bočiulio malū
ną. 1992 m. jis turėjo dar du sparnus, da
bar belikęs vienas. “Norėjo įrengt resto
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keletas jaunesnių ir labai aktyvių lietuvių 
iš kitur, kurie įsitraukė į vietinį sportinį 
lietuvišką gyvenimą. Atjaunėjo ir sustip
rėjo ir sporto klubas “Baltija”. Ir koks bu
vo Australijos lietuvių sporto vadovų 
nustebimas, kai praėjusiais metais, Sporto 
šventės metu, sportinių vadovų suvažia
vime Brisbanės atstovai pasiūlė suruošti 
sekančią Sporto Šventę pas juos. Buvo la
bai džiugu tai išgirsti ir visi atstovai šiam 
pasiūlymui vienbalsiai pritarė.

Darbas prasidėjo, salės užsakytos, 
Bendruomenė ir visi brisbaniečiai tam 
nuoširdžiai pritaria, o dabar tik laukiama 
sportininkų bei svečių. Šiam paruošiama
jam darbui labai aktyviai vadovauja ne
seniai į Brisbanę persikėlęs gyventi Pau
lius Daugalis su savo darbščiu komitetu.

Sporto Šventėje programoje: krepšinis, 
tinklinis, tenisas, stalo tenisas, plaukimas 
ir biliardas. Tikėkimės, kad ir visi mūsų 
klubai nuoširdžiai parems brisbaniečius 
ir gausiai dalyvaus Šventėje.

Šventės dalyvių registracija prasideda 
gruodžio 26 dieną. Registracijai vadovaus 
anksčiau buvę brisbaniečiai, dabar gyve
nantieji kurortiniame Bargara mieste, to
liau į šiaurę, Marija ir Donas Atkinsonai.

Žemaitis nepasiduoda
Vienas iš žinomiausių mūsų Australi

jos lietuvių buvusių sportininkų, ALFAS 

raną kaip Šeduvos malūne, bet pristigo 
litų,” - aiškino Gintas.

Per užakusią Kūpą pasiekėm buvusią 
gimnaziją. Čia visai pasimečiau. Pastatai 
neblogai išsilaikę, bet jie - beržyne. Di
džiuliai balti beržai aplink. Negali būt, 
kad anų laikų plynam kieme užaugo 
miškas? ‘’‘Gali, gali,” - šypsosi mano bi
čiulis. O aš prisimenu, ką sakė kažkada 
a.a. rašytojas Marius Katiliškis, pasako
damas apie savo sklypą Lemonte: “Apau
gau mišku. Jau reiks kirst. Taip neseniai 
sodinau. Buvo lyg ir maži medeliai...”

O toliau - jau naujas Kupiškis. Erdvi 
Gedimino gatvė, šviesūs, triaukščiai pa
statai, Kupos slėnelyje tiesių linijų, plačių 
laiptų, stiklo sienų Kultūros namai. Ne
toliese ir didelis akmuo - paminklas su 
Kupiškio herbu ir jo “gimimo” metais - 
1529. Tada Lietuvą valdė Zigmantas II, 
energingas ir tvarkingas karalius - ūkve
dys, kurio senatvę apkartino gobšuolė 
intrigantė Bona Sforza, antroji žmona. 
Kad jų kur paibelis!, kupiškėniškai tariant.

Štai ir buvusi turgaus aikštė. Dabar čia 
šnara sidabrinės fontanų čiurkšlės, aplink 
šviesios parduotuvės ir vėl biblioteka tarp 
medžių, ir vėl rimtas Laurynas Stuoka su 
katedros planais rankose. Apsukom “Ku
piškio miestų, ilgai ištiestų”, kaip eiliavo 
Uršulė Tamošiūnaitė XIX a. Uršulę ra
šyti skatinęs ir patarinėjęs vysk. Baranaus
kas, kurio viena iš pirmųjų sekėjų ji ir 
buvusi. Įdomu, kad Baranauskas yra 
sukūręs muziką keliems šios liaudies 
poetės eilėraščiams.

Ir jau sudie visiems mane sutikusiems, 
vaišinusiems, vežiojusiems, vedžiojusiems 
... Sudie, miesteli, kuris buvai mano! Nors 
Uršulė rašo: “Visi paukšteliai grįžta tėvy- 
nan ... nusbodo skristi par jilgų svietų, 
džiaugias atrodį pojilsio vietą.. “ Bet... “par 
jilgai buvau tam švieti, kad basugrįščia “...

♦ ♦ ♦
Prieš devynerius metus viešnagė tė

vynėj buvo mano “sentimental journey” 
kaip senoj Doris Day dainoj. Dabar 
žvilgsniai krypo realybėm Kiek mačiau, 
Lietuva atrodo kaip prausiamas veidas: 
dar daug ant jo dėmių ir ryškių randų, bet 
jis jau pradeda šypsotis.

PABAIGA 

garbės narys, buvęs adelaidiškis, vėliau 
sydnėjiškis, o dar vėliau ir brisbanietis, 
dabar gyvenantis gražiajame Queenslando 
kurorte, Donas Atkinsonas (čia pakrikš
tytas “Žemaičio” vardu) kartu džiaugiasi 
pensininko gyvenimu su savo, taip pat 
buvusia garsia mūsų sportininke, ALFAS 
garbės nare, Marija (Kelertaite). Prieš 
metus jis nustebino savo draugus praneš
damas, kad nei iš šio, nei iš to daktarai jo 
viduriuose rado besivystantį auglį. Tai bu
vo nemaloni staigmena mums visiems. 
Žmonos Marijos priglobstyje ir daktarų 
specialistų priežiūroje jis laikinai persi
kėlė j Brisbanę. Čia buvo gydomas, atlikta 
ir operacija. Džiugu yra man šiandien 
pranešti, kad gydymas vyksta labai sėk
mingai, “Žemaitis” atsparus ir sportine jė
ga nepasidavė ligai. Jis su žmona padės 
Brisbanės sportininkams rengiant Spor
to Šventę, o atvyksiančius savo draugus 
ketina pavaišinti paties daromu kokybiš
ku alumi.
Atgaivinkime Sydnėjaus “Kovą”

Spalio 16 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube vyks metinis sporto klubo “Ko
vas” susirinkimas. Šis susirinkimas yra 
ypatingai svarbus, nes būtinai reikia iš
rinkti naują ir stiprią “Kovo” Valdybą, ku
ri galėtų vėl tęsti sėkmingą darbą sportą 
mėgstančio jaunimo tarpe Sydnėjuje. 
Paskutiniu metu sportinis gyvenimas šia
me mieste buvo tiesiog apmiręs ir buvusi 
Valdyba nepajėgė jo atgaivinti.

Neieškokime šiandien dėl to kaltų, bet 
visi kartu - buvę “Kovo” sportininkai vete
ranai, jaunimas ir jo tėvai - atvykime j šį 
svarbų susirinkimą. Pasvarstykime ir pa
galvokime, kaip galėtume atgaivinti bu

vusį didžiausią ir stipriausią mūsų klubą - 
“Kovą”. Pagalvokime, gal rasime gerų 
patarimų, kuriuos galėtume vykdyti 
naujame “Kovo” darbe.

Kviečiu jaunimo tėvus neatsisakyti ir 
įeiti į naują “Kovo” Valdybą, padaryti ją 
sėkmingą ir stiprią. Tik tėvai, kurių vaikai 
yra sportininkai ir mėgsta sportą, gali 
daugiausiai padėti, o aš garantuoju, kad 
mes, veteranai koviečiai, visuomet ir vi
sur jums padėsime. Tad sėkmės atgaivi
nant “Kovą”.

Ar žinot?
• Kad Atėnų olimpiadoje ketvirtoje 

vietoje, po Amerikos, Kinijos ir Rusijos, 
laimėtų aukso medalių skaičiumi (17) 
buvo Australija. Lietuva buvo 42 iš 75 
medalius gavusių valstybių.

• Amerikos mokslininkai nustatė, kad 
prieš 9000 metų, kai šiuolaikiniuose 
Vakaruose žmonės dar glaudėsi olose, 
kinai jau gamino ryžių vyną.

• Įdomūs yra tostai švenčiant: chemi
kės geria iki reakcijos praradimo, medikės 
- iki pulso praradimo, gi merginos fizikės 
geria iki pasipriešinimo praradimo.

• Europoje didžiausi mėsėdžiai yra 
ispanai. Pernai kiekvienas ispanas vidu
tiniškai suvartojo 135 kg mėsos. Antrą vie
tą užima danai su 116 kg ir trečią - prancū
zai su 106 kg. Įdomu, kiek suvalgo lietu
viai?

• Merginos iš pradžių negalvoja, o 
vėliau pagalvoja, kodėl jos negalvojo, kai 
reikėjo galvoti

• Daugelyje vietų vyrams jau leidžiama
dalyvauti gimdyme. Rusijoje ruošiamasi 
kai kam daugiau - leisti vyrams dalyvauti, 
kai uošvei traukiamas dantis. □
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In memoriam
Melbourniškio kario, veterano, ramovėno

A'u’A Karolio Prašmuto
dvidešimtųjų mirties metinių paminėjimas

A‘t? A Julius Zakarauskas

Karolis Prašmutas buvo dzūkas, kili
mo iš Vilniaus krašto. Atvyko jis į Austra
liją iš Europos 1947 metais laivu su 
pirmuoju transportu. Čia Karolis sutiko ir 
savo būsimą žmoną, aukštaitę Mortą 
Stakaitytę, kuri į šį kengūrų kraštą atplau
kė laivu 1950 metais. Jų draugystė bujojo 
ir po dvejų pažinties metų Karolis ir Mor
ta susituokė - sukūrė laimingą Prašmutų 
šeimą. Vėliau šeima susilaukė trijų vaikų 
- Zitos, Birutės ir sūnaus Lino.

Ramovėno Karolio Prašmuto 20-ųjų 
mirties metinių paminėjimas įvyko šių 
metų spalio 2 dieną Melbourne, lietuviš
kų pamaldų bažnyčioje metu. Po to - 
Melboumo Lietuvių Namuose, šeimos 
suruoštų pietų metu. A ą. Karolis Praš
mutas buvo prisimintas kaip geras, rū

Australijos Lietuvių Fondas
ALF išduotų paramų sąrašas:

Lietuvai $ 91,140
“Mūsų Pastogei” $ 1,500
“Gintaro” taųt. šokių grupei $ 3,300
World Music Launceston
(Lietuviškai programai) $ 1,000
Mr. Ted Reilly (parama jo knygos 
išleidimui - apie įspūdžius iš
Lietuvos) $ 500
Melbourne: Lietuvių Dienoms $ 3,300
Melbourne: Lietuvių Parapijos
chorui » $ 600
Jessie Mitchell (Fotografijų
iš Lietuvos parodai) $ 600
Sydney: lietuvių chorui “Daina” $ 2,500 
Melbourne: lietuvių chorui
“Dainos Sambūris” $ 2,000
Sydney: tautinių šokių grupei
“Sūkurys” $ 500
Geelong: tautinių šokių grupei
(Bendrų taut, rūbų įsig.) $ 4,000
Adelaide: lietuvių chorui
“Lituanica” $ 1,600
Father Bačinskas Trust Inc
(Brisbane liet, istor. leid. ir 
parodai) $ 4,350
Adelaide: taut, šokių gr. “Branda”$ 500
Adelaide: Apyl. Valdybai $ 200
Adelaide: Liet. Parap. chorui $ 300
Geelong: Liet, chorui $ 1,000
Friends of Lithuanian Ballet $ 200
ALB Krašto Valdybai $ 5,000
Men. D. Kesminui (Surišta su jo 
dalyvavimu Klaipėdos festivalyje) $ 2,500 
Melbourne: Lietuvių Klubui 

pestingas vyras žmonai Mortai, kaip geras, 
nors gana griežtas tėvas vaikams - Zitai, 
Birutei ir Linui.

Visi metinėse dalyvavę melboumiš- 
kiai pasidžiaugė Prašmutų šeimos jauni
mo dalyvavimu Bendruomenės gyvenime.

Pasidžiaugė savo tartame žodyje ir 
dabartinis karių vadas Feliksas Sodaitis, 
pavadinęs Karolį Prašmutą kaip buvusį 
gerą lietuvį, ištikimą savo tėvynei, kariams 
ir artimiesiems žmogų. Jis pabrėžė, kad ne 
tik pats Karolis Prašmutas buvo geras 
tautietis, bet jie abu (su žmonos Mortos 
lietuviška, motiniška širdimi) išauklėjo 
ypač pavyzdingas dvi dukras ir sūnų. 
Pasakė, kad kariai ramovėnai visada liks 
jiems už tai dėkingi

Alisa Baltrukonienė

(Surišta su klubo pagerinimu
Lietuvių Dienoms) $ 4,500
Melbourne liet. pens, minėjimo 
ruošai $ 200
Melbourne Lietuvių Moterų
Katalikių Draugijai $ 600
Brisbane: liet sporto klubui
“Baltija” Sporto šventės ruošai $ 4,000
Melbourne: Liet. Mot. Soc.
Globos Draugijai $ 500
Lithuanian Studies Society -
Tasmania $ 2,000
Geelong: liet, pareng. per
LoretaTigaini * * $ 500
Adelaide: liet, skautai $ 400
Adelaide: liet. sp. klubas “Vytis” $ 500
Įvairios lietuvių savaitgalio 
mokyklos mokinių premijos $ 850
Melbourne: lietuvių parapijos 
mokyklai $ 200
ALFAS Sporto Valdybai (Surišta 
su Sporto Švente Lietuvoje) $ 5,000
Knygos įsigijimui iš Lietuvos
Melb. bibliotekai $ 80
V. ir G. Kazokų meno premijos per 
Lietuvių Dienas $ 1,400
Dviem studentams iš Lietuvos 
parama, studijuojantimsVictoria 
universitete, Master of Business 
Administration laipsniui 
(Gintarei Virbickaitei ir
Algiui Ankstinui) $ 4,000

Išviso $151.120
Algirdas Šimkus, ALF pirmininkas

Šių metų rugpjūčio 30 dieną amži
nam poilsiui iš mūsų tarpo iškeliavo mums 
mielas Julius Zakarauskas. Paskutines 
keturias savaites jis buvo gydomas John 
Hunter ligoninėje. Julių slaugė žmona 
Irena, kuri sėdėjo su juo po 12 valandų 
kasdien. Taip pat jį lankė giminės iš arti 
ir toli.

Julius gimė 1938 m. balandžio 10 die
ną Skarulių kaime, Jonavos valsčiuje. 
Rusams artėjant, dvi Zakarauskų šeimos 
pasitraukė į Vakarus. Julius tada buvo vos 
šešerių metukų.

Karui pasibaigus, Zakarauskų šeimos 
gyveno Hammerweg’o lietuvių stovykloje, 
Vokietijoje, amerikiečių zonoje. Ten Ju
lius ir pradėjo lankyti lietuvišką mokyklą.

1949 metais abi šeimos emigravo į 
Australiją. Atvykus buvo apgyvendinti 
Greta stovykloje. Stovyklos gyvenimas 
buvo nelengvas. Po dviejų metų abu bro
liai Zakarauskai su šeimomis, sudėję savo 
menkas santaupas ir gavę paskolą, nusi
pirko nedidelį namelį su gana dideliu že
mės plotu. Vyrai dirbo plieno fabrike, o 
laisvalaikiu visi dirbo prie žemės, augin
dami salotas ir pomidorus pardavimui. 
Julius toliau mokėsi Broadmeadow Junior 
Technical High. Jis buvo geras mokinys, 
mėgiamas mokytojų ir studentų. Buvo 
išrinktas klasės prefektu. Baigęs gimna
ziją pasirinko technikos specialybę - tapo 
lengvų ir sunkių svarstyklių techniku.

Įsikūrus Newcastle lietuvių bendruo
menei, visas Zakarauskų jaunimas įsijun
gė į chorą, tautinių šokių grupę ir kitus 
meninius renginius. Newcastle Zakaraus
kų šeimos buvo vadinamos “Zakarauskų 
klanas” (clan). Juliaus pusbrolis Česlovas, 
brolis Henrikas ir pats Julius buvo žino
mi kaip trys muškietininkai (The Three 
Musketeers).

Pirmasis iš ių apsivedė brolis Henri
kas, o vėliau ir Česlovas. Jie vedė lietuvai
tes. Po kiek laiko ir Julius susipažino su 
lietuvaite iš Sydnėjaus - Irena Meškaus- 
kaite ir ją vedė.

Pradžioje Julius gyveno pas savo tė
vus, kol susitaupė pinigų nusipirkti nuo
savą namą Sydnėjuje. Nutarė, kad Sydnė- 
juje yra didesnis darbų pasirinkimas ir 
didesni atlyginimai. Julius buvo ambi
cingas ir darbštus tiek darbe, tiek namie. 
Vis stengėsi gauti aukštesnę poziciją ir 
patogiai įsikurti.

Po kelerių metų šeima susilaukė sū
naus Algio. Tai buvo džiaugsmingas įvy
kis. Sūnų auklėjo, leido į savaitgalio lie
tuvių mokyklą. Čia visa šeima prisijungė 
prie lietuviškos bendruomenės. Julius ir 
sūnus Algis mėgo žuvauti, mėgo gamtą. Visa 
šeima kelis kartus aplankė Lietuvą. 
Gyvenimas atrodė geras, nieko netrūko. 
Deja, tas džiaugsmas pasibaigė - tėvai 
prarado savo vienintelį sūnų Algį. Julius

su žmona pergyveno didžiausią širdies 
skausmą, bet gyventi reikėjo toliau. Gerai 
apgalvoję, nutarė persikelti atgal į New- 
caste arčiau prie giminių. Newcastle Ju
liui visuomet buvo mielas, nes čia užaugo, 
čia kiekvienas kampelis jam buvo pažįs
tamas. Pardavę Sydnėjuje namą, nusipirko 
naują gražioje vietoje - New Lambton, 
Newcastle priemiestyje. Taip ir vėl susiėjo 
trys muškietininkai ir daug laiko pralei
do kartu.

Juliui atsitiko nelaimė, atsirado gerklės 
vėžys. Operacija pavyko gerai. Julius nie
kad nesiskundė, nenusiminė ir nenustojo 
humoro. Kantriai išmoko kalbėti per 
vamzdelį, tik apgailestavo, kad negalės 
dainuoti savo mėgiamiausią dainą. Jam 
lietuviškos dainos buvo pačios gražiau
sios pasaulyje, dažnai jų klausydavo.

Rugsėjo 5 d. į laidotuves susirinko- 
giminės, nemažai draugų, kurie Julių ger
bė ir mėgo. Atsisveikinom su Julium 
Pettigrew laidotuvių koplytėlėje, grojant 
styginiam kvartetui. Skaitymus skaitė 
Juliaus sesers Aldonos vyras Mark ir sūnus 
Mark. David Newman (Irenos sesers Gra
žinos vyras) jausmingai papasakojo apie 
bendravimą su Julium

Gedulingi pietūs vyko Juliaus mėgia
mam Blackbutt viešbučio restorane. Julius 
gerai pažinojo savininkus ir buvo su jais 
susidraugavęs.

Mielas Juliau, ilsėkis ramybėje. Tu 
visuomet būsi mūsų mintyse, mūsų šir
dyse. Nors dar kartą taip norėjai aplan
kyti savo gimtą kraštą, bet, deja, liga tau 
jau nebeleido. Pasisilgsim tavęs, mielas 
Juliau, tavo vaišingumo, tavo nuoširdumo, 
tavo ramaus būdo.

Liūdesyje liko žmona Irena ir visa 
Zakarauskų giminė.

Puscserė Benigna

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$345 - Estate of Maria Rita Symonds
$50 - V. Aukštiejus ( $ 710)
$25 - T. Jurgelaitienė ($105 )

Valdybos vardu dėkoju už aukas
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Jau galima užsisakyti XXIII Lietuvių 
Dienų DVD ir vaizdajuostes

Jų yra šešios:
1. ALD bendras montažas; 2. Dainų šventė; 3. Tautinių šokių šventė;
4. Literatų užeiga; 5. Al Klaida; 6. Labas vakaras, Melburne!

Kaina: $20 kiekviena.
Užsisakyti prašau iki lapkričio 6 dienos pas Aleną Karazijienę, 187 Melrose Dve, 

Tiillamarine Vic. 3043
arba teL: 03-9338-2172 arba eL paštu: karazija@bigpond.net.au arba sekmadie

niais Melbourno Lietuvių Namuose. A. Karazįjienė

Padėka
A + A Juliui Zakarauskui iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią 

padėką reiškiu giminėms ir draugams už lankymą ligoninėje, užuojautos žodžius 
laiškais. Ačiū Valdybai už užuojautą “Mūsų Pastogėje”. Dėkoju dalyvavusiems 
laidotuvėse bei šermenyse ir už gausiai atsiųstas gėles į mano namus. Jūsų nuošir
dus draugiškumas ir užuojautos žodžiai man labai padėjo skausmo ir liūdesio 
laikotarpyje.

Irena Zakarauskienė

A 4? A Vytautui Deikui
• ČZ14 » -’ JI ' ■

mirus, aukojame “Mūsų Pastogei” $30.
R. ir M. Linai
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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

Sydnėjaus jaunesniųjų tautinių šokių grupė
kviečia visus į

“Sūkurio” koncertų,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 6 dieną, 2 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. 
PROGRAMOJE: šokiai, dainos, eilėraščiai, kavutė su pyragais. 
Įėjimas - $5, vaikams iki 5 metų - veltui.

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Artėjant mirusiųjų dienai, kviečiame aptvarkyti savo artimųjų kapus. Kapų lankymas 

įvyks sekančia tvarka:
Pamaldos (australų) mišiose sekmadienį, spalio 30 d., Lidcombe bažnyčioje.
Po mišių -11.30 vai. - kapų lankymas Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje.
Kapuose stovi paminklas, ant jo viršaus Algio Pluko Rūpintojėlis klausia, kas nudažys 

šį ilgų metų vėjo ir saulės nudegintą paminklą? Reikalingas dažytojas ir lėšos šiam darbut 
Organizuojame šiam darbui vajų. Kreipiamės į mūsų parapijiečius ir geros valios tautie
čius prisidėti savo kad ir kulia auka šio paminklo restauravimui. Būsime labai dėkingi. 
Laukiame Jūsų aukų ir patarimų. Skambinkite Antanui Kramiliui tek: 9727 3131. Če
kius galite siųsti TALKOS sąskaitai “Estate Late Petras Butkus” Nr. 7152/03 arba A. 
Kramiliui, 83 Queen St., Canley Heights 2166.

Primename, kad lapkričio 20 dieną (sekmadienį) Lidcombe bažnyčioje lietuviams 
pamaldas laikys kardinolas George Pell.

Ta proga pamaldose giedos lietuvių choras “Daina”. Po pamaldų - arbatėlė Parapijos 
salėje. Nelikite namuose šią ypatingą dieną. Parapijos Komitetas

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

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

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

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

DARIA* 5 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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
praneša, kad sekmadienį, spalio 30 dieną, 1 val.p.p^ Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
salėje įvyks

Draugijos Popietė
PROGRAMOJE: Alena Karazijienė pasidalins įspūdžiais iš 

Lietuvos, o tap pat parodysime vaizdajuostę “Kelionės į Lietuvių 
Vilnijos Mokyklas**.

Kviečiame nares ir prijaučiančias popietėje apsilankyti ir pabendrauti
SGMD Valdyba

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

Pranešimas LB Spaudos S-gos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjun

gos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. 
Nominacijos turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominaci
jos patiekiamos raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato pa
rašais.

Valdybos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepir

mininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas Lau
kaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai-Vytautas Patašius ir 
Vytenis Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:..... .Victoria and Tasmania.................. ..............................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)98088300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N2elandijoje 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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