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LR ambasadorius Japonijai ir Australijai 
susitiko su Canberros lietuviais

Šių metų spalio 1 dieną LR ambasadorius Japonijai ir Australijai Dainius Petras Ka- 
maitis susitiko su Canberros lietuviais. Nuotraukoje - Canberros Lietuvių Bendruome
nės Sąjungos Valdyba su ambasadoriumi. Iš kairės: Jonas Morkūnas (Valdybos pirminin
kas), Barbara Šilinis (Valdybos narė kultūros reikalams), ambasadorius Dainius Petras 
Kamaitis, Sigita Gailiūnaitė (sekretorė) ir Romas Katauskas (iždininkas).
Plačiau apie susitikimą skaitykite “M.P.” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga
Rytuose 

demokratinio 
kaimyno 
Lietuva 
neturės

Baltarusijoje 
vykę parlamento 
rinkimai neatitiko 
Vakaruose de

mokratiniams rinkimams taikomų stan
dartų, pareiškė Europos Sąjungos ir 
Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO), 
kai paaiškėjo, jog opozicija nelaimėjo nė 
vienos vietos parlamente. Pasak ESBO 
stebėtojų, balsavimas buvo “apskritai gerai 
vedamas, bet procesas žymiai pablogėjo 
skaičiuojant balsus”. ESBO atstovams 
nebuvo leista stebėti skaičiavimo 35% 
atvejų, o ten, kur jie stebėjo, “užfiksuota ty
činio rezultatų falsifikavimo atvejų”.

Nepaisant kai kurių nežymių patobu
linimų, parlamento rinkimai, vykę Balta
rusijoje rugsėjo 28 dieną, neatitiko demok
ratinių ESBOrcikalavimų, pabrėžiama 
misijos vadovo pareiškime.

Pažadas pravesti rinkimus skaidriai 
nebuvo įvykdytas. Pažeidimų rasta 48% 
rinkiminių apylinkių, kurias aplankė ste
bėtojai. Išaiškinti keli balsų falsifikavimo 
atvejai. Net 35% atvejų ESBO atstovams 
buvo daromos visokios kliūtys. Visa tai 
pažeidžia pagrindinius rinkimų proce
so principus.

“...Deja, esminės pažangos demokra
tiniame Baltarusijos vystymesi, ko mes 
tikėjomės, nebuvo” - sakė ESBO stebėtojų 

misijos Baltarusijoje koordinatorė Anne - 
Marie Lizin.
Rusiški tankai per Lietuvą - ant 

platformų
Rugsėjo 25 d. ryte žmonės, gyvenantys 

į rytus nuo Kauno, pastebėjo ilgą traukinio 
vilkstinę su rusiškais tankais. Viso net 40 
platformų su T-72 tankais. Nenuostabu, kad 
žinia sklido žaibiškai ir visa buvo fiksuo
jama foto kameromis - tai vyko praėjus vos 
dviems savaitėms po Rusijos neteisėto 
įsiveržimo į Gruziją.

Krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas sakė, kad trečiadienio vakare ir ket
virtadienio ryte iš Kaliningrado srities į 
Rusiją keliavo 40 platformų su T-72 tan
kais. Jis aiškino, jog visa tai vykdoma pa
gal dvišalį Rusijos ir Lietuvos susitarimą 
dėl karinio tranzito gabenimo per Lietuvos 
teritoriją. Kiekvienam transportui išduo
damas leidimas, o patį transportą Lietuvos 
teritorijos ribose prižiūri Lietuvos institucijos.

Rusijos karinį transportą prižiūri 
Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontro
lės centras. Pasitaikantys nesklandumai yra 
fiksuojami dokumentuose. Įvykiai prane
šami kitoms Lietuvos intitucijoms.

Visti lai kelia nerimą Lietuvos žmo
nėms. Nors Lietuva suinteresuota, kad 
ginkluotė išvežama iš okupuotos Karaliau
čiaus srities, bet kas kontroliuoja, kiek ir 
kokios karo ginkluotės įvežama laivais ir 
lėktuvais į šią teritoriją?

Trakams - kurotinės teritorijos 
statusas

Šiuo metu Lietuvoje kurorto statusą
Nukelia į 2 psL

Briuselio parodoje - Lietuvos laisvės siekis
Europos Parlamente Briuselyje spalio 

13-17dienomis bus eksponuojama istori
nių fotografijų ir dokumentų paroda “Ke
lias į laisvę”. Parodoje pristatomas Lietuvos 
gyventojų laisvės siekis ir jų kovos už ne
priklausomybę, trumpai parodoma išsiva
davimo iš komunistinių režimų Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėse įvykių raida. 
Rytų ir Vidurio Europos tautų antiso- 
vietinio pasipriešinimo judėjimai, akcen
tuojant ir parodant šit) judėjimų tarpusa
vio sąsajas ir poveikį vienų kitiems.

Siekiant išryškinti svarbiausius kovos 
su totalitariniu sovietiniu režimu momen
tus, parodoje akcentuojami 1944-1953-iųjų 
įvykiai - ginkluotas pasipriešinimas - par
tizaninis karas, pasipriešinimas sovieti
niam režimui lageriuose, tremtyje, negink
luotas antisovietinis pasipriešinimas. Lie
tuvos Helsinkio grupė, pogrindinė spauda. 
Lietuvos laisvės lyga. “45 pabaltijiečių

Į JAV be vizų
Nors JAV Prezidentas George W Bush 

po susitikimo su LR Prezidentu Valdu 
Adamkumi pabrėžė, kad be vizų į Ameri
ką lietuviai verslo ir turizmo tikslais ga
lės vykti jau nuo spalio vidurio, tačiau 
„Kauno diena“ rašo, kad, pasak JAV 
ambasados Lietuvoje darbuotojų, bevizio 
režimo teks laukti dar apie pusmetį.

JAV Ambasados Viešųjų Ryšių Sky
riaus vadovė Rona Rathod priminė, kad 
Lietuvai reikia įvykdyti darvieną reikala
vimą- atmesti lietuvių reikalavimai gau
ti JAV vizą turi neviršyti 10% vist) prašy
mų. Pernai buvo nepatenkinta 10.13%.

„Tikėkimės, kad šiais metais skaičius 
bus mažesnis, nes reikalavimai beviziam 
režimui griežti - ne daugiau nei 10%. Kaip 
tik baigėme rinkti šiųmetę statistiką-kol

JAV Kongresas smerkia Lietuvą
Lietuvos diplomatai sako esantys “įs

kaudinti” dėl JAV Kongreso priimtos 
rezoliucijos, kuria smerkiamas tariamas 
Lietuvos valdžios nesugebėjimas apsau
goti istorines žydų kapines Vilniuje.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) 
Informacijos ir viešųjų ryšių departamen
to direktorė Violeta Gaižauskaitė pažy
mėjo, kad rezoliucijoje neatsižvelgta į tai, 
kad Lietuvos Vyriausybė pastaraisiais 
metais skyrė daug dėmesio kultūros pa
veldo įamžinimo Šnipiškėse klausimams, 
glaudžiai bendradarbiaudama su žydų 
ekspertais. “Manytume, kad tokio pobū
džio JAV Kongreso rezoliucija neatspindi 
realios padėties”, - sako ji.

Kongreso rezoliucijos autorius Mike 
Ferguson amerikiečių žiniasklaidai sakė, 
kad toks sprendimas “atkreips dėmesį į

Patikėjo ir prarado
Plintant žinioms apie pasaulinę finan

sinę krizę, nežinomi aferistai Lietuvoje 
pradėjo platinti SMS žinutes, kuriomis 
žmonės raginami atsiimti indėlius iš kai 
kurių bankų. “Tai gali būti neatsakingos 
kažkieno išdaigos. 'Žinodami, kas vyksta 
pasaulyje, jie ėmėsi tokio piktybinio chuli
ganizmo - negalvodami ir neįvertindami, 
kokios gali būti pasekmės”, - sakė Valstybės 
saugumo departamentas (VSD) atstovas. 

memorandumas”, antisovietinės demons
tracijos. Lietuvių katalikų Bažnyčios kova 
už Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, individua
lūs žmonių laisvės siekiai. Parodoje pri
statomi ir Lietuvos diplomatų veiksmai 
egzilyje siekiant išlaikyti valstybės tęsti
numą ir tarptautinės bendruomenės pa
laikymą. Pagrindinė parodos dalis skiriama 
Lietuvos Atgimimui: pirmiesiems viešu
mo požymiams, Sąjūdžio atsiradimui, tūks
tantiniams žmonių mitingams, akcijoms. 
Sąjūdžio spaudai bei Baltijos kelio įpras
minimui.

Taip pat pristatomas Nepriklausomos 
valstybės atkūrimas ir apgynimas - Kovo 
11-osios Akto paskelbimas, atsilaikymas 
prieš 1991 metų sovietinę agresiją ir lais
vėjančios Lietuvos valstybės išsaugojimas. 
Baigiama Lietuvos valstybės įsitvirtinimu 
tarptautinėje arenoje. įstojimu į tarptauti
nes organizacijas. LGITIC

teks palaukti
kas turime tik Lietuvoje esančios amba
sados skaičius, reikia sulaukti informaci
jos iš kitose valstybėse esančių JAV at
stovybių. Galutinį atsakymą pateiksime 
po keleto savaičių“,-aiškino ji. R. Rathod 
teigimu, net jei skaičiai pasirodys palankūs, 
bevizio režimo sutartį turės ratifikuoti tiek 
JAV Kongresas, tiek I .ietuvos Seimas. Tada 
reikės laukti dar kelis mėnesius, kol bus 
pasirengta įvesti naują tvarką, todėl lietuviai 
į JAV be vizų esą galės vykti ne anksčiau 
nei kitų metų pavasarį.

Kaip skelbta, neseniai Vilniuje buvo pa
sirašytas JAV ir Lietuvos susitarimas dėl 
keitimosi informacija apie žinomus ar 
įtariamus teroristus. Šis dokumentas, at
rodė, yra paskutinis Lietuvai siekiant be
vizio režimo su JAV, tačiau taip nesą, □

Lietuvos vyriausybės nesugebėjimą su
stabdyti apartamentų statybų Šnipiškių 
kapinių teritorijoje. Mes daug kartų pra
šėme Lietuvos vyriausybę sustabdyti sta
tybų darbus, kol bus nustatytos tiksliosžydų 
kapinių ribos. Lietuva mūsų neišgirdo ir 
nesugebėjo apsaugoti šventos žemės. Ti
kiuosi, jog ši rezoliucija sugėdins Lietuvą 
ir paskatins pasielgti teisingai”, - sakė jis.

Šiuo metu JAV vadovai bei Kongresas 
yra labai užsiėmę gilios finansinės krizės 
problemomis, bet, kaip įprasta, uoliai 
domisi Izraelio bei žydų klausimais. JAV 
Atstovų Rūmuose Lietuvą kritikuojančią 
rezoliuciją palaikė 414 iš 415 narių. Prieš 
balsavo tik dažnai skirtingai galvojantis 
respublikonas Ron Paul, kuris mano, kad 
JAV vyriausybė neturėtų kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus. LGITIC

Kita versija - noras destabilizuoti finansi- 
nę-ekonominę, kartu ir politinę padėtį prieš 
Seimo rinkimus.

Vėliausiomis žiniomis, VSD jau nustatė 
asmenį, siuntinėjusį melagingas SMS ži
nutes dėl tariamų kai kurių bankų ban
kroto. Tačiau Lietuvos banko vadovas 
Reinoldijus Šarkinas patvirtino, kad kai 
kurie panikai pasidavę žmonės jau nu
kentėjo, nes prarado palūkanas. □

1



pffiiSs i'^futHpai iš visur
♦ Po ilgų ginčų, 
JAV Kongreso 
Atstovų Rūmai 
spalio 4 d. priėmė 
pataisytų 700 bi
lijonų dolerių 
vertės bankų gel
bėjimo Įstatymo 
versiją. Šis įsta
tymas palengvino

bankų padėtį, bet nebepajėgė sustabdyti 
biržos krizės, apėmusios visą pasaulį.
♦ Spalio 4 d. Pietų Oselijoje sprogo ru
sų karių sustabdytas automobilis. Žuvo 3 
civiliai ir S rusų kariai, jų tarpe pulkinin
kas IvanPclrik, nišų karinių pajėgų Pie
tų Osetijoje štabo viršininkas.
♦ Turkijoje tebesitęsia kovos su kurdais 
separatistais. Spalio 4 d. per kautynes prie 
Irako pasienio žuvo 15 turkų karių ir 23 
kurdai.
♦ Spalio 5 d. Kirgiziją sukrėtė žemės 
drebėjimas. Žuvo apie 70 žmonių.
♦ Spalio 6 d. 2008 metų Nobelio medi
cinos premija buvo paskirta dviems pran
cūzams ir vienam vokiečiui. Vokietijos 
profesorius Harald zur Hausen apdova
notas už atradimą vintso, kuris sukelia 
gimdos kaklelio vėžį. Prancūzai Francoise 
Barrc - Sinoussi ir Luc Montagnier surado 
virusą, sukeliantį AI DS ligą.
♦ Spalio 7 d. neramumai Tailande prive
dė prie minios susidūrimo su policija. 
Bangkoke 8000 žmonių minia apsupo 
parlamento rūmus. Ministras pirmininkas 
Somchai Wongsawat su ministrais turėjo 
lipti per tvorą, kad pabėgtų nuo minios. 
Policija panaudojo ašarines dujas miniai 
išsklaidyti. Žuvo 2 demonstrantai, virš 400
sužeistų. Sužeisti ir 20 policininkų. Visgi 
visisuimti protesto vadovai buvo už užsta

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
turi Birštonas. Druskininkai, Neringa ir 
Palanga. Kurortinės teritorijos statusas 
suteiktas Zarasams, Anykščiams bei Ig
nalinai.

Rugsėjo 24 d. Vyriausybės posėdyje nu
spręsta Trakų miestui suteikti kurortinės 
teritorijos statusą. Tikimasi, kad statusas 
padidins miesto konkurencingumą kuror
tinio turizmo srityje.

Trakų miestas iš visų pusių apsuptas 
spygliuočių miškais ir ežerais. Oras čia 
itin švarus - su teikiantis galimybh) poilsio 
ir sveikatos pataisos viešbučiams kurtis. 
Vandens telkiniai teikia galimybių išplėsti 
vandens sportą ir iškylas baidarėmis ar kita 
priemone, kad nebūtų teršiama prestižinė 
gamta. Vietos gyventojai turės išvystyti 
aukštos kokybės paslaugas, kad neužterš
tų savo išskirtinės, švarios gamtos.

Pakėlė rusiškų dujų kainų
(ELTA). Rusijos nustatyta dujų kaina 

Lietuvai nėra ekonomiškai pagrįsta, 
pareiškė užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas. Lietuva šiuo metu už 
rusiškas dujas moka brangiausiai Euro
poje. Vasaros pabaigoje už 1,000 kubinių 
metrų dujų Lietuva mokėjo daugiau nei 
500 JAV dolerių.

Per Seimo posėdį atsakydamas į par
lamentaro Kęstučio Glavecko klausimą, 
kokių priemonių ketinama imtis, kad kai
nos Lietuvai nebūtų didžiausios Euro
poje. P Vaitiekūnas atsakė, jog Rusijos 
taikomas kainas sunku paaiškinti.

“Ką jūs siūlytumėte parduoti, kad 
gautume pigiau dujas? Ar vertybėmis 
pradėti prekiauti, ar nepriklausomybe 
Lietuvos, ar dar ką mes turėtume pada

Mūsų Pastogė Nr. 4t,'20084045, psl. 2

tą paleisti spalio 10 dieną.
♦ Spalio 7 d. sugedo QANTAS keleivinio 
lėktuvo autopilotas pakeliui iš Singapūro 
į Perth Vakarinėje Australijoje. Lėktuvas 
su 303 keleiviais ir įgula be įspėjimo smi
go tiesiog žemyn daugiau nei pusę mi
nutės. Nukentėjo visi, neprisirišę diržais. 
Lėktuvas laimingai nusileido I .earmonth 
karo aviacijos bazėje Australijoje. Bent 36 
žmonės sunkiau sužeisti - sužeistos gal
vos, lūžę kaulai, pažeisti nugarkauliai.
♦ Spalio 7 d. Nobelio fizikos premija 
paskirta trims japonams mokslininkams, 
vienas iš jų JAV pilietis, gi spalio 8 d. du 
amerikiečiai ir vienas japonas apdovanoti 
chemijos premija už žalio žėruojančio 
proteino atradimą. Jų atradimas įgalina 
tyrinėtojus sekti anksčiau nematomus 
fiziologinius procesus.
♦ Spalio 8 d. Rusija atitraukė savo pas
kutinius karinius dalinius iš pagrindinės 
Gruzijos teritorijos, pasilikdami įsitvirtinę 
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje.
♦ Spalio 8 d. Ukrainos prezidentas Viktor 
Juščenko paleido valstybės parlamentą, 
diena prieš tai iširus paskutiniems pasi
tarimams bandant sudaryti bendrą koa
licinę vyriausybę, su min. pirmininkės 
Julijos Timošenko šalininkais.
♦ Spalio 9 d. Nobelio literatūros premija 
buvo paskirta prancūzui Jean-Maric 
Gustave de Clezio, o spalio lt)d. -Nobelio 
taikos premija - buvusiam Suomijos pre
zidentui Martti Ahtisaari.
♦ Spalio 10d. per vieną dieną Australijos 
biržoje akcijos prarado virš 95 bilijonų 
dolerių vertės. Krinta ir Australijos dole
rio vertė. Krizei sustabdyti, spalio 12 d. 
Australijos min. pirmininkas Kevin Rudd 
vyriausybės vardu garantavo visų Austra
lijos bankų depozitus 3 metų laikotarpiui.

ryti? Nelabai suprantu, už ką mus Rusija 
baudžia, jvesdama kainas, didesnes negu 
Vokietijai. Negaliu paaiškinti tokių kainų, 
jos neturi ekonominio pagrindimo”, - sakė 
P. Vaitiekūnas.

Žemaičių partijos dar nėra
(ELTA). Teisingumo ministerija neįre

gistravo Žemaičių partijos įstatų, prog
ramos ir gairių dėl neatitikimo įstatymams. 
Tai paskelbė Vilniaus apygardos adminis
tracinis teismas.

Pasak vis dar neoficialios Žemaičių 
partijos pirmininko Egidijaus Skarbaliaus, 
teismas savo sprendimą grindė nepakan
kamu dalyvių skaičiumi steigiamajame 
suvažiavime. “Aš ir toliau lieku prie po
zicijos, kad tūkstantis steigėjų buvo. 
Teismas taiko dvigubus standartus”, - sakė 
jis, pabrėžęs, kad “de facto Žemaičių par
tija egzistuoja, jos kol kas nėra de jure. Šis 
darinys nebuvo vienadienis.
Gruzijoje prie Lietuvos stebėtojų

- sprogimai
Gruzijoje esantiems Lietuvos stebė

tojams patruliuojant šalia separatistinės 
Abchazuos respublikos esančioje sau
gumo zonoje neseniai nugriaudėjo keli 
sprogimai. Tačiau nei žmonės, nei techni
ka nenukentėjo.

Europos Sąjungos misijoje Gruzijoje 
dalyvauja penki Lietuvos stebėtojai iš 
Policijos departamento, Krašto apsaugos 
ir Užsienio reikalų ministerijų.

“Tuo metu Lietuvos ir Italijosstcbėtojų 
komandos patruliavo dviem šarvuotais 
automobiliais. Vienas ar du sprogimai 
įvyko maždaug už 300 metrų.”, - Eltai te
lefonu iš Gnizijos sakė grupės vadovas. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai".

Ruošiamasi Žalgirio mūšio jubiliejui
2010-aisiais minint Žalgirio mūšio 600 

metų jubiliejų vėl bus inscenizuojamas 
Žalgirio mūšis, sukurtas istorinis vaidy
binis filmas “Žalgiris - geležies diena”, 
išleistas jubiliejinis pašto ženklas, restau
ruoti Vytauto Didžiojo paminklai, taip pat 
sukurtas ir pastatytas paminklas Lietuvos 
Didžiajam Kunigaikščiui Vytautui Žalgi
rio mūšio lauke. Tuo tikslu dirba Minis
tro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo 
grupė.

Plano projekte taip pat numatyta iš
leisti specialiai jubiliejui parašytą knygą 
apie Žalgirio mūšį, surengti žygį “Žalgi
ris 1410 - 2010”, atkartojantį Vytauto 
Didžiojo vadovaujamos kariuomenės žygį 
iš Vilniaus j Žalgirio mūšio lauką, sureng
ti sportines žaidynes.

Žalgirio mūšio 600-osios metinės bus 
minimos 2010 metais. Žalgirio (Grucn- 
wald, Tannenberg) mūšis pagrįstai laiko
mas vienu didžiausių ir reikšmingiausių

Los Angeles - Lietuvių Dienos
Praėjusį savaitgalį į Los Angeles „Lie

tuvių Dienas” atskubėję Kalifornijos 
lietuviai galėjo mėgautis lietuvių liaudies 
šokiais, kapelomis, vaišintis cepelinais bei 
šaltibarščiais, gurkšnoti lietuvišką alų bei 
įsigyti lietuviškų prekių.

Pakiliomis šventės nuotaikomis džiū
gavo net ir gamta, mat įprastai saulėtas 
Kalifornijos dangus, apniukęs lietų ža
dančiais debesimis, žaismingai priminė 
Lietuvos orą.

Dalyvauti lietuviškose atrakcijose „Lie
tuvių Dienos” tautiečius kvietė nuo penk
tadienio iki sekmadienio.

Patekus į „Lietuvos teritoriją”, privalu 
išsikeisti lietuviškų pinigų, mat tik už juos 
galima įsigyti „Švyturio” alaus ar lietu
viškos suktinės. Tuo tarpu lietuviškų pre
kių įsigyti buvo galima mugėje, kurioje 
prekiautojai siūlė lietuviškos juodos duo

Filmas apie Rolandą Paksą
Lietuvoje jau rodomas režisieriaus Sau

liaus Vosyliaus vaidybinis filmas “Pilotas”, 
sukurtas pašalintojo Prezidento Rolando 
Pakso gyvenimo ir politinės veiklos istori
jos pagrindu. Filme “Pilotas” nesunku atpa
žinti garsius Lietuvos politikos veikėjus, 
nors jų vardai pakeisti, o ir kai kurių iš
vaizda labai skiriasi. Jo trukmė - 2 valan
dos. Pagrindinio veikėjo - lakūno Dariaus 
(suprask, Rolando Pakso), tapusio Lietuvos 
Premjeru ir Prezidentu, kontrastingai tei
giamą vaidmenį sukūrė panevėžietis ak
torius I Darius Petkevičius. Vytautas Tomkus 
savo manieromis atkuria tuomečio Prem
jero Algirdo Brazausko povyzą. Filme fi
gūruoja ir Prezidentas Vladas, ir jo patarėjas 
Albinas, ir dosnusis rėmėjas Jurijus Deni
sovas. Aktorius Antanas Šurna vaidina Pro
fesorių, primenantį Lietuvos Aukščiausio
sios 'tarybos - Atkuriamojo Seimo pirm. Vy
tautą Landsbergį, nors filme jis ne skam
bina fortepijonu, bet griežia violončele.

Filmas, kurio interjerams sukurti buvo 
panaudoti Trakų Vokės dvaro rūmai ir 
Prezidentūros rūmai Kaune, prasideda 
sunkia lakūno Dariaus liga ir operacija 
Austrijos klinikose, vėliau veiksmas per
sikelia j Aiškiaregės kabinetą, kuriame Da
riui išpranašaujama didinga ateitis. Naujų 
politinių jėgų ieškantis Profesorius prikal

Šveicarijoje teisiamas žudikas
Šveicarijoje kaltinamas Lietuvos pi

lietis, ten įvykdęs penkis ginkluotus api
plėšimus. per kuriuos žuvo du žmonės, o 
du buvo sunkiai sužeisti. Žudikui gresia 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. 
Lietuvoje ckstradicijos laukia įtariamas 
jo bendrininkas. Abi žudikų aukos - juve
lyrai. Vienas jų buvo nužudytas 2005 m. lie
pą, su kitu žiauriai susidorota pernai vasarį.

Teigiama, jog nusikaltėliai, pradėję sa

mūšių viduramžių Europos istorijoje. Lie
tuvos istorikų teigimu, 1410 metų liepos 
15-ąją pasiekta lietuvių ir lenkų pulkų 
pergalė prieš Kryžiuočių ordiną reiškė 
šios galingiausios to meto karinės jėgos 
žlugimo pradžią ir iš esmės padėjo tašką 
beveik du šimtmečius trukusioje alinan
čioje kovoje su šiuo priešu.

XV amžiaus pradžioje tai buvo didžiu
lės kautynės - mūšio fronto linija siekė 
du kilometrus ilgio. Prie tuomečio 
Tannenberg’o (dabar Olsztynek) Lietuvos 
kariuomenė išrikiavo 41 vėliavą - tai ga
lėjo būti apie 11,000 karių iš Lietuvos 
etnografinės teritorijos, Smolensko ir Bal
tarusijos, taip pat totorių, moravų, sile- 
ziečių, kurie tarnavo 1 .ietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kariuomenėje. Lenkijos 
kariuomenė buvo didesnė - turėjo apie 
50 vėliavų ir ją sudarė apie 18,000 karių. 
Ordino kariuomene sudarė apie 20,000 
riterių. LGITIC 

nos, ledų, lino dirbinių, gintaro ir jo pa
puošalų, lietuviškos televizijos „satelitą”, 
laikraščių, knygų, muzikinių plokštelių.

Puikią nuotaiką garantavo koncertuo
jantys scenoje, o šokių sūkuryje besisu
kančios tautiniais rūbais pasipuošusios 
poros priminė senas Lietuvos tradicijas. 
Pasiilgusiems lietuviško maisto,siūlomas 
ganėtinai įvairus meniu: btdviniai blynai, 
vėdarai, balandėliai, kugelis, cepelinai, 
koldūnai, šaltibarščiai.

Beje, į „Lietuvių Dienas” dalyvauti su
sirinko ne tik emigrantai iš Lietuvos, bet 
ir seniai emigravusių lietuvių atžalos, jų 
vaikaičiai. „Mano tėvai - iš Lietuvos, o aš 
gimiau čia ir baigiau lietuvišką mokyklą”, 
- patirtimi dalijosi vidutinio amžiaus vy
ras. „Noriu dalyvauti ir susirasti lietuvių 
draugų, nes jie man - artimi”, - sakė jis.

Jurgita Miciulevičiūtė, JAV

bina Darių tapti premjeru. Tačiau sąžinin- 
gasis Darius atsistatydina po neskaidrios 
“Mažeikių naftos” pardavimo istorijos. 
Kilus konfliktui su Profesoriumi, lakūnas 
Darius laimi rinkimus ir tampa Pczidentu.

Didžioji filmo dalis skiriama kabineti
niams aukščiausių valstybės politikų po
kalbiams ir posėdžiams, taip pat politi
niams sandoriams ir Dariaus - kaip poli
tiko ir žmogaus - žlugdymo sąmokslams 
pirtelėse prie ežerų ir alaus bokalų. Filmas 
baigiamas panoraminiu Lietuvos laukų 
vaizdu su tolumon vingiuojančiu plačiu 
vieškeliu.

Po “Piloto” premjeros R. Paksas sakė, 
jog filmas jam patikęs.”Kas labiausiai pa
tiko? Viskas patiko. Filme yra teisybės, nors 
tai ir ne dokumentinis, o meninis filmas. 
Aktoriai vaidino nuostabiai ir padarė viską, 
ką galėjo, nes tikros dramos ir tikro žmo
gaus gyvenimo, manau, neįmanoma per
teikti ekrane”, - sakė jis. Pasak jo, jis nepri
sidėjęs prie filmo scenarijaus rašymo ir šį 
darbą palikęs scenarijaus autoriui ir filmo 
prodiuseriui Vytautui Matulevičiui. R. Pak
sas paneigė ir tai, kad filmas yra partijos 
“Tvarka ir teisingumas” reklaminė akcija, 
ir nekomentavo klausimo, ar atsitiktinai 
daugiau kaip milijoną litų kainavęs filmas 
pasirodė likus mėnesiui iki Seimo rinkimų.

vo veiklą 2005 metų birželį, grobė pra
bangius laikrodžius ir įvairius papuošalus, 
siekdami juos parduoti. Bendra pagrobtų 
daiktų vertė per 762,000 Šveic. frankų.

Už tai34-erių lietuviui, šiuo metu teis
mo laukiančiam Zuerich miesto kalėjime, 
gresia laisvės atėmimas nuo 10 metų iki 
gyvos galvos. Šveicarijos pareigūnai taip 
pat rengiasi iš Lietuvos apklausai parsi
gabenti įtariamą žudiko bendrininką. □
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Bendruomenės baruose
Canberros lietuviai gyvuoja

Liudas Budzinauskas

Savaites bėgyje Canberros Liet. Ben
druomenės Sąjungos Valdyba surengė du 
renginius: rugsėjo 28 d. (sekmadienį) iš
kylą j Glebe Parką (paminėti skulptūros 
“Eglė Žalčių Karalienė” pastatymo 20 
metų sukaktį) ir spalio 1 d.-susitikimą 
su LR ambasadoriumi Japonijai ir Aus
tralijai Dainiumi Petru Kamaičiu.

1984 m. ALB Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavime Canberrojc dr.Benius Vingi
lis iškėlė mintį, kad Australijos lietuviai. 
Australijai švenčiant 200 metų jubiliejų, 
sostinėje Canberrojc pastatytų lietuvišką 
paminklą, kuris liudytų ateities kartoms, 
kad šiame krašte gyvenę lietuviai kaip 
pionieriai prisidėjo prie šio krašto 
diaugiakultūrinio gyvenimo.

Dr. B. Vingilio pasiūlytosridėjos ratu
kai pradėjo suktis tik 1986 m. ALB Ta
rybos atstovų suvažiavime Sydnėjuje. Bu
vo sudarytas Organizacinis: Projekto ir 
Lėšų Telkimo Komitetas, kurio pirminin
ku buvo išrinktas Viktoras Martišius, už 
lėšų telkimą atsakingas dr. B.Vingilis ir 
publicistas .[.Kovalskis. Kadangi darbas 
buvo milžiniškas, talkininkavo daug žmo
nių iš Australijos lietuvių bendruomenių: 
architektas Rimas Kabaila, inžinierius 
Romas Katauskas, menininkė Eva Kubbos. 
skulptoriai, atidarymo brošiūros autorė ir 
vertėja į anglų kalbų Elena Jonaitis, aukų 
rinkėjai- nepamirštant pačių aukotojų, 
nes be jų aukų nebūtų įgyvendintas 
projektas.

Skulptūros konkursą laimėjo talentin
ga skulptorė Ieva Pocienė iŠ Adelaidės, 
pateikusi skulptūrą “Eglė Žalčių Ka
ralienė.” Skulptūra yra tie tik dovana 
Australijai jos 200 metų sukakties proga, 
bet - svarbiausia - ji byloja apie toli nuo 
gimtojo krašto prie Baltijos jūros at
blokštus lietuvius, kurie savo darbu ir 

Skulptūros projekto Organizacinis Komitetas. Iš kairės: Juras 
Kovalskis, Viktoras Martišius ir Benius Vingilis.

Susiriiikusieji tautiečiai prie skulptūros “Eglė Žalčių Karalienė” Glebe Park'e.

gabumais prisidėjo prie šio krašto gerovės 
ir daugiakultūrinio suklestėjimo.

Prieš dvidešimt metų mes, canberriškiai 
ir svečiai iš kitų bendruomenių su pasidi
džiavimu stovėjome šiame gražiame par
ke, kai ministrė Hon. Ros Kelly MP ati
dengė skulptūrą ir klausėmės ALB Kraš
to Valdybos pirmininkės Danos Baltutie
nės kalbos. Tuomet ji sakė, “tegu šis pa
minklas Australijos sostinėje išreiškia 
mūsų pėdsakus šioje žemėje. Skulptūra 
ilgai primins ne vienam praeiviui, kad čia 
gyveno lietuviai, karo audrų atblokšti iš 
tolimo Pabaltijo. Ji ilgai bylos ir tai, kad 
lietuviai - talentinga tauta, savo kultūrini 
įnašą sugeba palikti krašte, kuriame gy
vena. Canberros žmonės ir tie, kurie ap
lankys šį gražų parką, įvertins skulptūrą 
kaip mūsų besitęsiančios draugystės 
simbolį”.

Praėjus dvidešimčiai metų - rugsėjo 28 
d. - gražią sekmadienio popietę, prie 
skulptūros parke susirinko apie 50 tau
tiečių, jų tarpe ir projekto Organizacinis 
Komitetas: Viktoras Martišius. Juras 
Kovalskis ir svečias iš Sydnėjaus - idėjos 
autorius dr. Benius Vingilis, ir paminėjo 
šią sukaktį. Canberros Liet. Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas, 
trumpai pasveikinęs susirinkusiuosius, 
sakė, kad sukakties proga yra gavęs 
sveikinimus is AI B Krašto Valdybos pir
mininkės Birutės Prašmutaitės, iš Aus
tralijos Sostinės Teritorijos senatoriaus 
Gary Humphries, iš Canberros valdžios 
pirmininko ministro Jon Stanhope MLA. 
iš buv. Adelaidėje Krašto Valdybos pir
mininkės Danos Baltutienės. Po to jis 
kalbėjo angliškai, supažindindamas ne
kalbančius lietuviškai su šio paminklo 
paskirtimi.

Nusifolografus prie paminklo, pirmi
ninkas pakvietė pietums parko pakraštyje. 
Vieni, sėdėdami savo atsineštose kėdėse.

kiti - ant patiesalų, 
gėrėjosi šilta pavasa
rio saulute ir, nesku
bėdami j namus, dar 
keletą valandų šne
kučiavosi. Taip sosti
nės tautiečiai pami
nėjo skulptūros “Eglė 
Žalčių Karalienė” 
dvidešimtmetį.

■ * * *

Spalio 1 d. 
(trečiadienį) vakare 
Lietuvių Būstinėje. 
Hackett, įvyko susi
tikimas su Lietuvos 
ambasadoriumi Japo

nijai ir Australijai Dai
niumi Petru Kamai-

Susitikimas su LR ambasadoriumi Lietuvių Būstinėje. Visos nuotraukos Tado Žilinsko.

čiu, kuris atvyko į 
Canberrą įteikti ski
riamuosius raštus 
Australijos Gene- 
ralgubernatorei 
Quentin Bryce.

Apgailėtina, kad 
susitikime dalyvavo 
mažas skaičius (tik 
20) žmonių. Can
berros Liet. Bendruo
menės Sąjungos pir
mininkas Jonas 
Mockūnas pasvei
kino ambasadorių ir 
trumpai supažindino 
jį su Canberros lie
tuvių bendruomenės 
-nuo 1949 m. įsteigi
mo iki šios dienos - 
kultūrine veikla. Jis priminė, kad, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, per pavienius 
asmenis ar menines grupes yra palaikomi 
kultūriniai ryšiai su Lietuva ir kad ateity
je jie ir toliau bus palaikomi. Paminėję, 
kad šių metų pabaigoje į AL Dienas- pla 
nuoja atvykti “Sutaras” ir kitų metų Kovo 
mėnesį - aktorius Tomas Vaisieta.

Prisiminimui Canberros Liet. Bendruo
menės Sąjungos Valdybos sekretorė Sigita 
Gailiūnaitė įteikė ambasadoriui Dainiui 
Kamaičiui dovanėlę.

Jaunatviškai atrodantis Dainius Ka- 
maitis prisistatė kukliai. Jis sakė, kad 
šiandien jis dar nėra ambasadorius Aus
tralijai. Juo taps tik rytoj, kai įteiks ski
riamuosius raštus Generalgubcrnatorei. 
Jo nuomone, ši misi ja turėjo įvykti prieš 
keletą metų. Jis sakė, kad palaikys ryšius 
su Australijos lietuviais.

Sydnėjuje - Lietuvos baleto žvaigždės
Sydnėjiškė Janina Giedrai- 

tytė-de Falkowski. Lietuvos 
Baleto Bičiulių narė, pati bu
vusi I .ietuvos baleto teatro šo
kėja, šių metų rugsėjo 8 d. Vil
niuje aplankė M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos baleto skyrių. 
Čia ji susitiko su Petru Skir
mantu. buvusiu Lietuvos bale
to primarijumi, choreografu, 
pedagogu, kuris su Beatriče 
Tomasevičiene pravedė repe
ticijas baleto diplominių metų 
šokėjams Kristinai Gudžiū- 
naitei ir Voicech Žuromskui.

Paruoštą šokio programą 
su Kristina ir Voicech matysi
me per XXV AL Dienas šių 
metų gruodžio pabaigoje bei FLB 10-tą 
jubiliejinį popietinį spektaklį Bankstown 
Town Hall, gruodžio 28 d. Taip pat bus 
proga pamatyti Kristiną ir Voicech. šokan
čius su Australijos Baleto Educational 
Program, “Dance & Dancers”, Sydney Opera 
House, gruodžio 10d., 11.30 vai. ryto.

Laukiame gausaus jūsų dalyvavimo 
ateinančioje FLB filmų ir labdaros po

Sigita Gailiūuailė LR ambasadoriui Dainiui Kamaičiui įteikia 
dovaną nuo Canberros lietuvių.

bendruomenine, ir Vienas iš klausytojų pasiūlė, kad jam
būtų gera proga tuos ryšius užmegzti per 
Sydnėjuje įvyksiančias Australijos Lietuvių 
Dienas šių metų gruodžio pabaigoje. Jis 
sakė, kad labai nori, bet negalės atvykti, nes 
tuo metu jis turi įsipareigojimų Naujojoje 
Zelandijoje. Į klausimą apie dvigubą pi
lietybe D. Kamaitis atsakė, kad jo nuo
mone, pilietybės įstatymas turėtų būti 
vienodas visiems užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Jis galvoja, kad pilietybės 
problema turėtų išsispręsti iki 2010 metų. 
Vakarienės metu pokalbiai su ambasado
riumi tęsėsi iki 10 vai. vakaro. Tai buvo 
šiltas canberriškių susipažinimas su am
basadoriumi Dainiumi Petru Kamaičiu, 
kuris paliko malonaus žmogaus įvaizdį.

Nuoširdžiai dėkojame Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdy
bai už du gražius, sėkmingai suorgani
zuotus renginius. □

Iš kairės: Petras Skirmantas, Beatričė Totnasevičienė, 
Janina Giedraitytė - de Falkowski, Kristina Gudžiū- 
naitė irVoiccch Žurotnskas.

pietėje Sydnėjaus Lietuvių Klube, sek
madienį, spalio 19 d. 2 vai.-4 vai. ir Mel
bourne Lietuvių Klube spalio 26 d., 1.30- 
4 vai. p.p. Bus rodomas puikus šokio fil
mas su Lietuvos baleto žvaigždėmis. Bus 
kavutė ir pyragaičiai, veiks loterija ir tu
rėsite progą paremti atvažiuojančius į 
Australiją gruodžio mėnesį tris gabius 
Lietuvos baleto šokėjus.__________ ■
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Lietuviams svarbiausia užsienio
kalba - anglų

Per pusę milijono lietuvių skelbia mo
kantys anglų kalbą, daugiau nei 2 milijo
nai - rusų. Anglų kalba atrodo esanti 
lietuviams reikalingiausia, tačiau angliš
kai šneka daugiausia tik jaunimas. „Lietu
va geriausiu atveju yra vienkalbė šalis, 
kur šiek tiek „slcbizavoja“ angliškai. Apie 
kitas kalbas sunku ir kalbėti“, - įsitikinęs 
Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jur
kevičius.

Minint Europos kalbų dieną ir paklau
sus, kokią užsienio kalbą lietuviams būti
na mokėti, DELFI skaitytojai „nubalsavo“ 
už anglų. Už anglų kalbą savo balsą atida
vė 70% (beveik 6,000 skaitytojų), daugiau 
nei 1,500 (20%) pasisakė už rusų kalbą.

Pasak S.Jurkevičiaus, Lietuva neįsisą
monina vieno paprasto dalyko: anglų kal
ba nėra europinė, ja, išskyras britus. Eu
ropoje niekas nekalba. S. Jurkevičius aiš
kina, kad dėl to absoliuti dalis Lietuvos 
mokinių tegali stoti į anglakalbių šalių uni
versitetus. Jis sako, kad daugiau pasirin
kimų nėra, mat dauguma mokinių 11-12 
klasėje tesimoko vienos užsienio kalbos. 
„Prancūzijoje mokytis be prancūzų, Itali
joje - be italų, Vokietijoje - be vokiečių 
kalbos yra neįmanoma.”

S. Jurkevičius mano, kad Anglijoje 
įstojus, pavyzdžiui, į socialinius mokslus, 
dėl kalbos mokėjimo beveik nėra šansų 
konkuruoti su vietiniais. Tad dauguma 
lietuvių įstoja į tiksliųjų mokslų krypties 
studijas, kur kalba nėra pagrindinis darbo 
instrumentas.

„Baisus melas, kai sakoma, kad anglų 
kalba daro įtaką lietuvių kalbai. Reikia 
būti kvailiu, kad taip teigtum. Pirma, kaip 
jaunimas keikėsi rusiškai, taip ir keiksis. 
Gal anglų kalba pavadinome įmones, ta
čiau didžioji dauguma niekada normaliai 
neištars „Crown Plaza“ ar „Foram Palace“. 
Jokios įtakos nėra - Keikite į gatvę ir pa
klauskite angliškai”, - sako direktorius.

Daugiausia mokosi anglų
„Reikia mokėti kiek įmanoma dau

giau kalbų, nes kuo daugiau mokėsi, tuo 
drąsesnis būsi, laisvai jausiesi bet kurioje 
šalyje. Tačiau įvertinant dabartine situa
ciją reikia žinoti, kiek tau leidžia finansi
nės bei visos kitos galimybės ir rinktis mo
kytis tos kalbos, kuri reikalingiausia. Šiuo 
metu, bet kokiu atveju atrodo, tai yra 
anglų kalba, tačiau kad ji būtiniausia ir tik 
ją reikia mokytis, negalime tvirtinti“, - 
DELF1 sakė Vilniaus universiteto Užsie
nio kalbų instituto direktorės pavaduotoja 
Rita Vickienė.

Pasak jos, didžioji dalis studentų j 
universitetus ateina mokėdami anglų 
kalbą. Tačiau universitete pirmos užsienio 
kalbos mokoma minimaliai - vienerius, 
arba, geriausiu atveju, pusantrų metų.

Filmas apie Žalgirio muši
Lietuvos istorinis vaidybinis filmas 

bus skirias Žalgirio mūšio 600-osioms 
metinėms. Vyriausybė pritarė režisieriaus 
Raimundo Bankinio planui sukurti isto
rinį kino filmą apie Vytauto Didžiojo ir Jo
gailos santykių raidą.

Numatoma, kad Lietuvai šis filmas, 
kuris vadinsis “Broliai veikė Europą”, 
kainuos apie 10 mln. litų, nors bendras 
filmo biudžetas gali siekti 17 mln. litų.

Būsimo filmo prodiuseris Arūnas 
Stoškus sakė, jog filmavimo darbai pra
sidės ne anksčiau negu kitų metų pava
sarį. Iki t<3 laiko vyks finansavimo pa
ieškos bei darbas su Vokietijos ir Lenki-
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„Mes manome, kad tai per mažai”, - teigia 
R. Vickienė. Prasčiau anglų kalbą moka 
atvykę studijuoti iš kaimo, rajono mo
kyklų. „Ten, kur populiariausios spe
cialybės, įstoja stiprūs studentai, tad ir jų 
anglų kalbos žinios stiprios. Tada mes 
galime keliauti prie dalykinės kalbos mo
kymo. O jei, tarkime, įstojo j 12-tu nume
riu pasirinktą specialybę, stojo tik tam. 
kad įstotų, tad natūralu, kad visi pažy
miai prasti, tad ir anglų kalba neblizga“, - 
aiškino pašnekovė.

Ji mano, kad kaip anksčiau visi mokėjo 
rusų kalbą, taip dabar jaunimas išmoks
ta angliškai. Tačiau, pasak R. Vickienės. 
natūralu, kad angliškai nemoka vyresnieji. 
Anglų kalba svarbiausia ir įsidarbinant

„Apžvelgus darbo skelbimus galima 
pastebėti, kad tikrai ne visuose jų reika
laujama užsienio kalba. Dažniausiai rei
kalaujamas anglų kalbos mokėjimas, ta
čiau dažname skelbime greta anglų kal
bos darbdavys pageidauja ir rusų kalbos 
mokėjimo“, - sako darbo portalo „CV 
Market” atstovas Tomas Toleikis.

Pasak jo, „CV Markei“ vykdyta lanky
tojų apklausa, susijusi su užsienio kalbų 
mokėjimu, parodė, kad 46% portalo lan
kytojų užsienio kalba jų darbe nėra bū
tina, tačiau praverčia. „Net penktadalis 
teigia, jog užsienio kalbos mokėjimas jų 
darbe - visiškai nereikalingas. Taigi gali
me teigti, jog Lietuvoje visiškai realu su
sirasti darbą ir nemokant nė vienos užsie
nio kalbos. Tačiau norint įsidarbinti aukš
tesnėms pozicijoms, o ypač tarptautinėse 
kompanijose, vienokia ar kitokia užsie
nio kalba beveik visada yra būtina“, - 
aiškino T. Toleikis. Kad užsienio kalbos 
mokėjimas jų darbe būtinas, nurodė 33% 
lankytojų.

Trys ketvirtadaliai (75%) svetainės lan
kytojų manė, kad įsidarbinant Lietuvoje 
svarbiausia užsienio kalba yra anglų kal
ba. Paklausti, kurią užsienio kalbą la
biausiai norėtų patobulinti, daugiausia 
lankytojai taip pat nurodė anglų kalbą. „Tai 
rodo, kad anglų kalba yra tikrai svarbi 
norint įsidarbinti Lietuvoje ir tai, jog yra 
nemažai žmonių, kurie anglų kalbos vis 
tik nemoka arba moka tik labai silpnai. Tai 
ypač jaučiama tarp vyresnių darbo ieš
kančiųjų“, - sakė Toleikis.

Kokias kalbas lietuviai moka? 2001 m. 
visuotinio gyventojų surašymo duomeni
mis, rusų kalbą moka 2,099,928 Lietuvos 
gyventojai, anglų - 589,553. 307,678 gy
ventojai teigė mokantys lenkiškai, 284,896
- vokiškai, 67,520 - prancūziškai, 17,057
- baltarusiškai, 16,537 - latviškai, 8,926 - 
ukrainietiškai.

Mindaugas Jackevičius, Vilnius
(DELFI, sutrumpinta)

jos koprodiuseriais ir scenarijaus to
bulinimas.

Kas atliks pagrindinius Vytauto Di
džiojo ir Jogailos vaidmenis, dar neži
noma, tačiau aišku, kad Jogailą vaidins 
vienas iš garsių Lenkijos aktorių.

Arūnas Stoškus tvirtai teigė, jog fil
mas bus sukurtas iki 2010 metų, nors gal 
ir ne iki liepos 15 dienos, kai Europoje 
bus minimas Žalgirio mūšio jubiliejus.

Šiems metams parengiamiesiems 
darbams yra rezervuota pusė milijono 
litų, o kiek bus skirta kitiems metams, 
bus numatyta valstybės biudžeto pro
jekte ir Nacionalinėje kino rėmimo 
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(ELTA). Patraukliausia Lietuvos tu
rizmo vietovė - Žemaitijos nacionalinis 
parkas, garsėjantis Užgavėnių tradicijomis, 
pelnė Europos Komisijos (EK) pripa
žinimą ir specialų prizą. Europos turizmo 
forume, Prancūzijoje, patraukliausias sa
vo turizmo vietoves iš viso pristatė 20 Eu
ropos Sąjungos šalių, kurios irgi gavo pri
zus. Lietuva forume taip pat turėjo sten
dą, kuris lankytojus ypač viliojo Užga
vėnių kaukėmis. Jas vietoje drožė meistras 
iš Plungės Antanas Vaškys.

EK jau antrus metus rengia patrauk
liausios Europos vietovės (EDEN) kon
kursą, o Lietuva jame dalyvavo pirmą kartą. 
Pusę projekto vertės finansavo EK. “Lie
tuvai šio projekto pristatymas kainavo 
apie 179.000 litų, kitą indėlį sudarė pri
vačių verslininkų ir parodos dalyvių įna
šas”. - sakė Valstybinio turizmo atstovė 
užsienio ryšiams.

“Lietuvos vardas forume buvo mini
mas nuolat ir neoficialioje aplinkoje. 
Mūši) stendas labai išsiskyrė iš kitų, o EK 
prizas - graži dovana prieš Pasaulinę tu
rizmo dieną, kuri švenčiama rugsėjo 27- 
ąją. Lietuvoje ji bus minima atsižvelgiant į 
Pasaulio turizmo asociacijos rekomenda
cijas - saugoti gamtą, kultūros ir istorijos 
paveldą bei paskelbtą iššūkį klimato kai
tai”, - paaiškino atstovė. Vis dėlto Turiz- 
mo departamento atstovės pripažino, kad 
valstybė daugiau lėšų patraukliausiai 
Lietuvos turizmo vietovei bei jos infra
struktūrai ir laukiamų turistų srautui 
priimti neskyrė.

Kol kas Plateliai turistus gali priimti iš 
esmės privačia iniciatyva - čia veikia kai
mo turizmas, yra jachtų prieplauka, ke
tinama atidalyti 3-4 žvaigždučių viešbutį.

Milžiniškas paveikslas Tūkstantmečiui
(ELTA). Lietuvos vardo paminėjimo 

tūkstantmečiui tapytojas Šarūnas Sauka 
sukūrė milžinišką drobę, vaizduojančią 
puošnų Lietuvos rūmą ir garsiausius XX 
amžiaus istorinius veikėjus - tris pirmo
sios nepriklausomybės prezidentus, me
nininkus, dvasininkus, mąstytojus.

Jubiliejinėje Š. Saukos parodoje sos
tinės “Maldžio” galerijoje pristatomi nau
jausi tapytojo darbai, sukurti 2008 m.- 
ne tik tapybos drobės, liet ir pirmosios nuo
traukos, sukurtos kompiuteriu, taip pat ke
letas prieš 30 metų dar studijuojant nu
tapytų paveikslų bei vėlesnių metų me
džio skulptūrų.

Jau dvidešimt metų Šarūnas Sauka yra 
vienas žymiausių tapytojų, kuriam už
tenka nutapyti vieną paveikslą ir jis tam
pa Lietuvos meninio gyvenimo įvykiu. 
1989 metais trisdešimtmečiam meninin
kui už paveikslą “Žalgirio mūšis” buvo 
paskirta Nacionalinė kultūros ir meno 
premija.

Naujausio paveikslo, kurį dailininkas 
kūrė dvejus metus, idėja, pasak Š. Saukos, 
priklauso kolekcininkui ir mecenatui Ed
mundui Armoškai, kuris penkerius metus 
įkalbinėjęs tapytoją sukurti Lietuvos tūks
tantmečiui skirtą monumentalią drobę. 
“Tai pats didžiausias mano tapybos dar
bas, nors jo ploto negalėčiau pasakyti”, - 
teigė Eltai autorius.

Paveikslą sudaro tarsi devynios dalys, 
tačiau jos nėra savarankiškos. Šis trisde
šimt šešių kampų paveikslas stebina savo 
sudėtinga konfigūracija, tariamu kompo
zicijos paprastumu.

Paveikslo centre iškyla milžiniški rū
mai, pastatyti iš mažų žmonių kūnelių, 
pamatomų tik priėjus prie pat paveikslo. 
Šalia sėdintis žaizdomis ir pūliniais ap
tekęs Rūpintojėlis Š. Saukos veidu sielo
jasi dėl Lietuvos likimo. Po jo kojomis - 
daugybė atpažįstamų Lietuvos politikos,

Dalis Žemaitijos nacionalinio parko kraš
tovaizdžio.

Nuolatinėje Užgavėnių kaukių ekspozicij
oje dvaro arklidėse sukaupta per 200 
kaukių, iš lankomiausių objektų - du 
Kristaus kančių keliai, tarp jų garsioji 
Žemaičių Kalvarija.

(Pagal Lietuvos spaudą)

meno, kultūros veikėjų, vaizduojamų 
pusnuogiais: kompozitorius Juozas Nau
jalis, istorikas Simonas Daukantas, filoso
fas Vydūnas, dailininkas ir kompozitorius 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, lakū
nai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, 
poetė Salomėja Nėris, kompozitorius Mi
kalojus Konstantinas Čiurlionis, kalbi
ninkas Jonas Jablonskis, daktaras Jonas 
Basanavičius, dainius Maironis, rašytojai 
Vaižgantas ir Balys Sruoga, poetas Paulius 
Širvys ir daugybė kitų.

“Saukiškame” Tėvynės panteone Že
maitė kaimyniuojasi su poetu Juliumi 
Janonių ir dainininku Virgilijumi Norei
ka. beje, vieninteliu paveiksle iš gyvųjų 
dabarties menininkų. Poetas Bernardas 
Brazdžionis glaudžiasi greta prezidento 
Antano Smetonos, netoliese - dar du 
prezidentai Aleksandras Stulginskis ir 
Kazys Grinius, kardinolas Vincentas 
Sladkevičius.

Š. Sauka gimė 1958 metų rugsėjo 11 
dieną Vilniuje. 1985 m. baigęs Lietuvos 
valstybinį dailės institutą (dabar-Vilniaus 
dailės akademija) jis kasmet nutapydavo 
po didelį arpo du mažesnius paveikslus, 
stebindamas ne tik metai po metų au
gančia tapybos meistryste, kūrybingumu, 
bet ir produktyvumu.

Gyvendamas Dusetose (Zarasų r.) jis 
tarsi gyvena tikroje I Jetuvojc. Atvažiavęs į 
Vilnių menininkas stebisi stipriai besi
keičiančiu sostinės gyvenimu, žmonių 
gyvensenos, elgsenos būdais ir apsisukęs 
skuba atgalįDusetas.

Daugelis pastarojo dešimtmečio svar
bių Š. Saukos gyvenimo ir kūrybos įvykių 
neatsiejamai susiję su kolekcininko E. 
Armoškos vardu. Galerijos “Maldis” 
savininkas 2001 m. išleido įspūdingą Š. 
Saukos kūrybos albumą, 2006 m. tapytojo 
kūrybą pristatė Maskvos žiūrovams.

□
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Bendruomenės baruose___________
Jachta “Ambersail” vienys pasaulio lietuvius

Pagerbtas Sydnėjaus lietuvis

Sekmadicnj, spalio 5 d. iš 
Klaipėdos uosto Lietuvos 
buriuotojai išplaukė į kelionę 
aplink pasaulj, skirtą Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui. Jachta 
“Ambersail” (žiūr. nuotr. deši
nėje) ir pirmojo etapo įgula, 
vadovaujama kapitono Sau
liaus Pajarsko, kelionę aplink 
pasaulj pradėjo gavusi Pre
zidento Valdo Adamkaus ir ki
tų garbės svečių palaiminimą.

Iškilmingos buriuotojų iš- 
lydėtuviųTV transliacijos me
tu pradėta kurti Odė Lietuvai. 
Ji prasideda teiginiu „Aš di
džiuojuosi Lietuva, nes...”. Pir
mąsias eilutes Odėje Lietuvai 
įrašė Prezidentas Valdas 
Adamkus, tačiau prie Odės 
kūrimo galės prisidėti visi. 
Jachtos sutikimų metu pa
saulio lietuvių bendruomenės 
bus skatinamos taip pat pa
rašyti po sakinį ar žodį ir pa
sakyti, kodėl didžiuojasi Lie
tuva.

„Tūkstantmečio odisėjos“ startas, ka
da visa Lietuva išlydi bebaimius buriuoto
jus j žygį aplink pasaulį - iš tiesų išskirti
nis įvykis visai šaliai ir kiekvienam tau
tiečiui. 'lai momentas, kada didžiuojamės 
esantys lietuviai. Kad šis jausmas tik 
stiprėtų, o švenčiant Lietuvos vardo tūks
tantmetį visi kartu aukštai iškėlę galvas 
ištartume „mus jungia vienas vardas - 
Lietuva“, TV3 Žinios nuo pat žygio pra
džios informuos apie jachtos kelionę. įgu
los kasdienybę ir buriuotojų apsilanky
mus po visą pasaulį pasklidusiose tau
tiečių bendruomenėse. Mūsų naujienų tar
nybai- taiypatingai svarbus ir atsakingas 
darbas, kurio imamės vedini kilnaus tiks
lo - suvienyti visus tautiečius Lietuvos 
vardo tūkstantmečio šventimui kitų metų 
liepos 6-ąją“, - per spaudos konferenciją 
teigė TV3 Naujienų tarnybos vadovė Jo
lanta Butkevičienė.

Į pasaulinius vandenis tūkstantmečio 
šventės kvieslius išlydėjo karinių jūrų pa
jėgų laivai „Jotvingis“ ir „Žemaitis”. Klai
pėdos universiteto mokomasis burlaivis 
„Brabandcr“ ir kreiserinės jachtos.

Pirmojo “Tūkstantmečio odisėjos” 
etapo metu Klaipėda - Kiel - Las Palmas

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Man buvo įdomu perskaityti Vytauto 
Šalkūno laišką (“M.P.” Nr. 39,2008.10.01), 
kuriame jis rašo dėl vardų ir pavadinimų 
iškraipymo lietuviškoje spaudoje. Aš su 
juo pilnai sutinku. Prisimenu Lietuvoje lei
džiamą žurnalą “Krepšinis”. Tai yra pui
kus. aukšto lygio sportinis žurnalas, bet 
deja.jame radau iškraipytas ir tiesiog ne
suprantamas NBA žaidėjų pavardes bei 
vietovių vardus. Skaitant tai suerzindavo, 
nes gan ilgai užtrukdavo “iššifruoti”, kas 
tie žaidėjai yra ir kur pagaliau jie žaidžia. 
Ta pati “liga” laikas nuo laiko taip pat pa
sirodė ir “Mūsų Pastogėje”. Malonu pa
stebėti, kad dabartinė redaktorė šių iš
kraipymų nenaudoja. Atsimenu, kaip prieš 
kiek metų “Mūsų Pastogėje” buvo atspaus
dintas straipsnis, kuriame buvo paminėtas 
tuometinis NSW premjeras Bobas Karas 
(Bob Carr). Sekančiame “M.R” numeryje 
vienas tautietis rašė, kad buvo labai su
sirūpinęs, kad prasidėjo bobų karas. Kaip 
ramu, kad tai neįvyko.

Su pagarba Kęstutis Protas

Lietuvos buriuotojai per 19 parų įveiks 
2403 jūrmyles. Kelionės metu įgida ap
lankys pirmąją lietuvių bendruomenę Kiel 
mieste (uostas šiaurės Vokietijoje), per
plauks Lamanšo sąsiaurį (British Channel), 
o etapo pabaigoje pasieks Kanam salas.

Visos kelionės metu per daugiau nei 
200 plaukimo aplink pasaulį parų „Tūks
tantmečio odisėjos“ dalyviai įveiks dau
giau nei 37,000 jūrmylių ir aplankys 24- 
ios pasaulio lietuvių bendruomenes 19-oje 
šalių 5-iuose žemynuose.

Jachtos kelionę per pasaulj remia ir 
Pasaulio Lietuvių Bcndniommenė. Ke
lionei buvo pritarta per nescniaiTrakuose 
įvykusį PLB kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavimą. Bendruomenių vadovai buvo 
pakviesti prisijungti prie Lietuvos tūks
tantmečio šventės išskirtinio paminėjimo 
visuose penkiuose žemynuose.

Planuojama, kad jachtos sugrįžimas ir 
visuotinis pasaulio lietuvių Lietuvos var
do tūkstantmečio šventimas įvyks kitų 
metų liepos 6 d.

Realią jachtos buvimo vietą bus galima 
sekti žemėlapyje, kuris patalpintas „Tūks
tantmečio odisėjos“ interneto svetainėje:

www.1000odiscja.lt

Gerb. Redaktore,
Penktadienį, spalio 3 d., Sydnėjaus Lie

tuvių Klube susirinko tautiečiai susipažin
ti ir pasveikinti LR ambasadorių Japo
nijoje Dainių Petrą Kamaitj. paskirtą ir 
ne reziduojančiu ambasadoriumi plačiame 
Australijos žemyne.

Buvo malonu susipažinti su jaunu ir 
meną vertinančiu, gerai išauklėtu lietu
viu (akyliai stebėjau jo elgesį su tautie
čiais), pasiekusiu tokį aukštą postą Lie
tuvos Respublikos diplomatijoje. Ateitis 
parodys, kiek jam pavyks nugalėti užkar
dų ir pasiekti savo, kaip Lietuvos atstovo, 
užsibrėžtus tikslus. Taigi, neliksime be 
oficialios paramos Australijoje.

Dar būtų gerai, jei Lietuva galėtų pa
skirti ir konsulą Australijai bei Naujajai 
Zelandijai, 'lai ypatingai svarbus reikalas 
pasitraukus Viktorai Šliteriui OAM, mū
sų išeivių bendruomenių šului, kuris gra
žiai atstovavo Lietuvai ilgus ir kartais 
sunkius metus Australijoje.

Vyresnio amžiaus lietuvė
Isolde Ira Poželaitė - Davis AM

Susitikimai Lietuvių Klube visada 
pagilina žinias apie vieną ar kitą asmenį, 
jo veiklą, atliekamus savanoriškus įsi
pareigojimus. Belaukiant susitikimo su 
naujuoju LR ambasadoriumi Australijai 
Dainiumi Kamaičiu, prisėdau prie gerai 
visiems pažįstamo tautiečio Antano Kra- 
miliaus, kuris apžiūrinėjo ką tik iš Lietu
vos atvežtą medalį ir apdovanojimo raštą. 
Pavarčiusi medalį ir perskaičiusi įrašą, 
nutariau savo “atradimu” pasidalinti su 
kitais lietuviais.

Rašte, kurį gavo Antanas Kramilius 
rašoma: “Lietuvos Kariuomenės Kūrėjo 
Savanorio Medalio I rūdijimas.

Už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lie
tuvos Respublikos krašto apsaugą AN
TANAS KRAMILIUS apdovanojamas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
medaliu.

Pasirašė: Gediminas Kirkilas, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos mininstras.

Krašto apsaugos ministro 2005-10-26 
įsakymas Nr. P-890.”

Pasikalbėjus paaiškėjo, kad šis apdova
nojimas turėjo būti įteiktas 2005 m. Ka
dangi Antanas nebuvo Lietuvoje ir jo ne
atsiėmė, medalis buvo laikomas Krašto 
apsaugos ministerijoje. Buvęssydnėjiškis 
Pranas Nagys medalį paėmė ir perdavė 
kitam lietuviui - Henrikui Stošiui, kuris j j 
šiemet paivežė ir perdavė Antanui Lie
tuvių Klube. Tai, kad apdovanojimas buvo 
perduotas tą pačią dieną, kai vyko susi
tikimas su naujai paskirtu LR ambasa

Antanas Kramilius su apdovanojimais.

Kiel uoste „Tūkstantmečio odisėjos “jachtą pasitiko 
su duona ir druska

Sekmadienį iš Klaipėdos į žygį aplink 
pasaulį išplaukę Lietuvos buriuotojai 
įveikė 455 jūrmylių distancijų ir po dau
giau kaip pustrečios paros trukusio 
plaukimo prisišvartavo Kiel uoste. Pirmoje 
jachtos sustojimo vietoje vakar buriuoto
jus pasitiko Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė. Žengtas pirmas žingsnis, siekiant 
sutelkti visus pasaulio lietuvius vieningai 
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį.

Kaip teigė LR Ambasados Vokietijoje 
Konsulinio skyriaus vadovas Audrius 
Bendinskas, tam kad pasitiktų Lietuvos 
buriuotojų jachtą Kiel uoste, susirinko Vo
kietijos lietuviai iš Berlyno, Hamburgo, 
Hūttenfeldo, Flcnsburgo ir kitų miestų. 
Tautiečių atvyko ir iš kaimyninės Danijos.

„Kiel mieste šiandien šviečia saulė ir 
tik labai gražios emocijos,“ - susitikimui 
dar nepasibaigus vakar pasakojo A. 
Bendinskas. Buriuotojai pasitikti su duona 
ir draska. Juos sutiko LR ambasadorius. 

doriumi, yra tiktai grynas sutapimas.
Kai pasakiau Antanui, jog noriu nors 

trumpai parašyti į “Mūsų Pastogę” apie ap
dovanojimą, Antanas patarė “negadinti ra
šalo” dėl seno įvykio. Patarimas nepadė
jo. Panorau daugiau sužinoti apie Antano 
Kramiliaus praėjusius gyvenimo metus, jo 
veiklą išeivijos lietuvių bendruomenėje ir 
ryšius su Lietuvos savanoriais. Plati An
tano lietuviška veikla ne tik Australijoje, 
bet ir Lietuvoje. Ilgas išeitų straipsnis 
norinl išvardinti visus atliekamus darbus, 
užimamas pareigas, tačiau paminėsiu 
veiklą, surištą su Lietuvos savanoriais, 
kariuomenės gyvenimo aprašymais.

Antanas Kramilius yra žurnalo “Pasau
lio lietuvis” platintojas ir pagalbininkas. 
Dalyvauja žurnalų “Karys", “Kardas”, 
laikraščių “Tremtinys”, “Varpas” plati
nime. Jis yra labdaros siuntinių j Lietu
vą organizatorius, Lietuvių karių vete
ranų “Ramovės” ir šaulių skyriaus pir
mininkas, ramovėnas. Jis yra parašęs 
atsiminimus apie Vietinės Rinktinės 
tragediją “Momentas mirties šešėlyje”, 
kurie buvo atspausdinti A. Martinonio 
knygoje “Terorizuojama ir naikinama 
Lietuva 1938-1991".

Antanas yra gavęs ir daugiau apdo
vanojimų, padėkos raštų iš LR Preziden
to A. Brazausko, LKV Sąjungos “Ramo
vė”, Tautos Fondo (JAV). Lietuvos Vy
riausybės įsakymu (2004.12. 21 d.) apdo
vanotas “Už nuopelnus” Garbės aukso 
medaliu, o 2005. 03. 04 Rezistentų

LGGRT Centras 
pripažino jam 
“Kario savanorio 
statusą” ir teisę 
gauti pirmojo 
laipsnio pensiją.

Antano pla
čią visuomeni
nę veiklą įver
tino ir Austra-
lijos vyriausybė. 
1995 m. Anglijos 
ir Autralijos Ka
ralienė Elžbieta 
II už darbus vi
suomenei apdo
vanojo Austra
lijos ordinu OAM, 
o NSW Teisin
gumo Ministe
rija 1991.12.18.- 
gimtadienio pro
ga- specialiu dek
retu paskyrė ji JP 
(Justice of Peace).

Jadvyga 
Dambrauskienė

Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, Kiel 
miesto prezidentė Kathy Kietzer, Lietuvių 
Bendruomenės atstovai. Kartu su Berlyno 
lietuvių bendruomene j jachtos sutikimą 
atvykęs atlikėjas Hokšila Andrade atliko 
keletą savo dainų.

Pirmojo etapo kapitonas Saulius 
Pajarskas tautiečiams įteikė Lietuvos 
Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
laišką, kviečiantį kitais metais prisijungti 
prie Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės.
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Kelias į kurortą

Prieš važiuojant j gražiuosius Drus
kininkus, aplankiau savo vyresnę seserį 
Kaune. Paskutinį kartą ją mačiau prieš 
dvejus metus jos ir vyro namuose. Nors 
tada labai silpnai matė ir sirgo Parkin
son liga, bet dar vaikščiojo ir neblogai 
jautėsi. Tačiau dabar, aplankęs po dvejų 
metų, tiesiog negalėjau atpažinti sesers. 
Kada tai buvusi skautė, universiteto do
centė, mokslų daktarė ir labai aktyvi jau
nimo vadovė, šiandien ji - bejėgė invali
dė. Nesitikėjau tokio vaizdo ir, svarbiau
sia, nickuom jai jau nebegalima padėti, kai 
Širdis dar stipri ir svoris vos lik 40 ki- 
flogramų.

Su liūdna širdimi ir gana bloga savi
jauta išvykau į Druskininkus. Čia man 10 - 
fties dienų vasarojimą ir kelių nuo jaunys
tės sporto gydymąsi parūpino geri draugai 
L “Žalgirio” ir sporto vadovai.
į Druskininkai yra nuostabiame gamtos 
’kampelyje. Tai - taip ežerų, upių ir miškų 
esantis didžiausias Lietuvos kurortas, 
skaičiuojantis 212 veiklos metus, lai, kad 
šaltiniai gydo žaizdas, odos ir sąnarių li

Viešbutis “Violeta” Druskininkuose.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” n r.5.

Lionginas 
Šepka

Tyzenhauzo 
dvaras prie Rokiš

kio dabar yra muziejus. Pagrindiniai dva
ro rūmai aptvarkyti, galima apžiūrėti 

(kambarius, baldus, tapybą. Ūkiniuose 
[pastatuose prie rūmų dabar vienoje pusėje 
tyra etnografinis muziejus, o kitoje pusėje 
E'ievdirbio Šepkos kūriniai. Etnografinėj 

aly neilgai užtrukom, nes tokie muziejai 
isur panašūs, bet Šepkos kūriniai buvo 
nikalūs.

a Vienas ypatingai puošnus kryžius tu
rėjo savo istoriją. Kai mirė Šepkos brolis, 
jo našlė jam pastatė paprastą kryžių. Šepka 
pradėjo bartis, tai našlė supykus pasakė: 
“Tai padaryk jam gražesnį! ”

“O ir padarysiu tokį, kokio visoj 
Lietuvoj nėra”, - atsakė Šepka. Ir padarė 
tokį gražų, kad jis atsidūrė ne ant brolio 
kapo, o muziejuje.

Vėliau, svečiuojantis Vilniuje pas p. 
Juodelienę, ji man papasakojo apie diev- 
dirbį Šepką. Kadangi buvau mačiusi jo 
darbus Rokiškio muziejuje, tai buvo įdo
mu daugiau išgirsti.

Prieš metus, kai popiežius Jonas 
Paulius II norėjo lankytis Lietuvoje, Šepka 
jam buvo išdrožęs dovanų kryžių. Tada 
-------------------------- —-----—-——-____čia pereiti per juras. Na ir paraonas ištiasc 
Mūsų Pastogė Nr. 41, 2008.10.15, psl. 6

gas, pirmieji pastebėjo vietiniai gyventojai 
jau XVII1 a. pabaigoje. Išgirdę apie ste
buklingus Druskininkų mineralinius van
denis, 1789 m. Lietuvos ir Lenkijos kara
lius Stanislovas Augustas Poniatovskis 
pavedė savo gydytojui ištirti Druskininkų 
vandenis ir 1794 m. Druskininkus paskel
bė gydomąja vietove.

Vėliau, kai Druskininkai atiteko cari
nei Rusijai, caras Nikolajus I pasirašė 
Druskininkų kurorto dekretą. Taip metai 
po metų šis kurortas didėjo ir tobulėjo. 
Paskutiniu metu kurortui augti ir tobulė
ti daug padeda Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos fondai.

Man buvo suteiktos sąlygos gydytis 
“Draugystės” sanatorijoje. 1953 m. buvo 
pradėtas statyti pagrindinis sanatorijos 
pastatas ir vėliau ši sanatorija plėtėsi bei 
didėjo. Jame įrengtas sveikatingumo ir 
grožio centras “Afroditė”, suremontuotos 
šalia esančios vilos “Kolonada” ir “Nykš
tukas”, o šalia pastatytas puikus 4 žvaigž
dučių viešbutis “Violeta”.

Šiame viešbutyje ir man buvo 
parūpintas puikus kambarys, labai geras 

sovietai popiežiaus neįsileido, ir tas kry
žius tebebuvo pas Šepką. Juodelienė dir
bo vienoj redakcijoj su Šepkiene ir jos 
paprašyta paklausė manęs, ar aš galėčiau 
paimti tą kryžių ir paskui iš Australijos 
nusiųsti popiežiui. Pasakiau, kad mielai 
pabandysiu. Po savaitės mes abi nuva
žiavome pas Šcpkus.
7 Prįc namų mus pasiliko Šepkicnė ir 

nusivedė į butą. Mažam butelyje nosį 
maloniai kuteno liepinių malkų kvapas, o 
akys raibo nuo statulų, statulėlių ir medi- 
nitįjjpaveikslų, kuriais buvo užkrautas 
visas kambarys. Tenai ir kryžiai, ir paukš
čiai, ir biblinės scenos, gėlės, Lietuvos 
didieji kunigaikščiai ir medyje išskaptuoti 
laiškai mylimai Danutei - žmonai. Tik 
paties dailininko nematyti.

Pro pravertas duris mačiau, kad jis 
sėdi ant lovos lyg nutūpęs baltų skiedrų 
lizdo ir mažu peiliuku drožia romėnų ka
reivį-jau trečią iš dvylikos, kurie saugos 
Kristaus kapą.

Lionginas Šepka, kuris save vadina 
“arkitektu", su svečiais laiko negaišina - 
tai jo žmonos darbas, o jis pats skuba 
baigti kapo sargybos būrį, kol Įsigalėjęs 
plaučių vėžys jo paties į kapą nepaguldė.

Šepkos darbai nepaprastai įdomūs. Kai 
kurie susideda iš kelių gabalų, dabar juos 
turbūt vadintume instaliacijomis. Ant 
kiekvienos statulos yra išskaptuotas jos 
pavadinimas, o dažnai ir visa istorija. Pa
vyzdžiui grupė, pavadinta “Kelionė iš 
Egipto” dar turi tokį paaiškinimą: “Šv. 
Faraonas veda izraelius iš Agypto žemės. 
Priaina juras ir sustoja. Na ir galvoja kaip

Čia tai bent žuvelė! Iš kairės: Daugų ežero vasarvietės savininkas E. Vichrovas, J. Obe
liūnas, nežinomas ir Edis Obeliūnas.

aprūpinimas ir išskirtinai geras maistas. 
Šiame viešbutyje gyveno Lietuvos ir 
I .enkijos prezidentai, kai jie viešėjo Druski
ninkuose.

Prieš pradedant gydymo procedūras 
šalia esančioje “Draugystės” sanatorijoje, 
mane apžiūrėjo gydytoja ir paskyrė kas
dienines procedūras. Tai - masažai, ter
pentino vonios, fizioterapija, kinezitera- 
pija, psichofizinė treniruotė, inhaliacijos, 
kelių purvo irelcktrotcrapija, meno tera
pija ir kasdieninis sveikatos kokteilis.

Po visų pratimų, tik kunkuliuojančio
je terpentino vonioje atsigavau. Kadangi 
anksčiau man buvo atlikta širdies opera
cija, tai negalėjau naudotis stipriomis pur
vo voniomis.

Nežinau, kiek kainuoja gyvenimas sa
natorijoje. kai gyveni po kelis kambaryje 
ir naudojiesi procedūromis, kurias pa
skiria tau gydytojas. Tačiau gyvenimas 
viešbutyje “Violeta” yra brangus. Vienvietis 

lazda ir pasidirbo tiltas per juras. Na ir 
stebuklais perviana para perkialiavo per 
juras ir sustoj kur jiems reikė”.

Trijų figūrų kompozicija “Jesus kada 
buvo mokytojas” susideda iš paties Jė
zaus, stovinčio prie mokytojo stalelio su 
knygomis ir žiūrinčio į 12 apaštalų, suso
dintų lyg auditorijoj keturiom eilėm. Iš 
abiejų apaštalų pusių išdrožtos siauros 
eglės, o užpakaly drožinio išskaptuota: 
“Bctliajaus ir Agypto egles, kur Jesus 
gimis”.

Liongino žmonai dovanota kriaušė, 
išdrožia iš medžio, kaba ant sienos su 
parašu: “Pajimk Danute ši skane grušeli ir 
man tu paduoka savo rankeli". Su medžio 
pagalba Lionginas ir pasipiršo.

Jis išdrožė didžiulę ornamentuotą ka
rūną ir Danutei pasakė: “Čia tavo karūna”, 
bet jos neatidavė. Tik po kurio laiko, kai 
Danutė jį aplankė, jis paklausė: “Tai kada, 
Danute, tu užsidėsi tą karūną?” Danutė 
pasakojo, o akyse žibėjo ašaros.

Danutė man padavė popiežiui skirtą 
kryželį ir Žemaitytės neseniai išleistą 
knygą apie Šepkų, su labai pagarbia ir 
nuoširdžiaŠcpkausdedikacija popiežiui. 
O man dovaną - Kristaus galvą su gėle.

Iš spaudos atrodė, kad valdžia labai 
gerbia ir rūpinasi Lionginu. Gal ir gerbė, 
bet rūpintis tai tikrai nesirūpino. Jo žmo
na ne vieną kartą kreipėsi į įvairias įstai
gas prašydama bent kiek didesnio buto, 
kad jis nors atskirą darbo kambarį galėtų 
turėti. Po didelių prašymų pagaliau atėjo 
komisija, išmatavo butą ir pareiškė: “Ko 
jūs norite? Turite daugiau kaip po 5 kvad
ratinius metrus gyvenamo ploto, ir jums 
daugiau nepriklauso”.

Pagalvojau, ar priklausytų,  jeigu vieton 

kambarys parai kainuoja 200 litų, o 
dvivietis -300 litų.

Baigęs visas procedūras, pasijutau 
daug daug gėriau. Kelių skausmai labai 
sumažėjo, kvėpavimas pagerėjo, pasiju
tau daug sveikesnis.

Sanatorijoje procedūros baigdavosi apie 
3 vai. po pietų. Po to būdavau laisvas. 
Tačiau ir tada vienišas nebūdavau. Labai 
gražiai mane prižiūrėdavo ir visur vežio
davo Druskininkų sporto rūmų direkto
rius Julius Matulevičius, žinomas daili
ninkas - skulptorius, anksčiau pas savo dė
dę Sydnėjuje viešėjęs Gintaras Žilys ir da
bar Druskininkuose gyvenąs, bet Vilniuje 
su savo trimis sūnumis didelę tinkavimo 
bendrovę atidaręs Rimas Kuckailis. lai 
puikūs draugai, taip gražiai mane prižiū
rėję ir puikiausiais žodžiais prisimeną 
Australiją, kur bedirbdami praleido 
nemažai laiko.

Tęsinys kitame MP nr.

kareivių prie, Kristaus kapo, Šepka būtų 
daręs storus klebonus, susisukusias da
vatkas, suvorovus, kolūkio pirmininkus ir 
brigados pirmūnus? Pats Šepka iš valdžios 
nieko neprašę ir nieko nesitikėjo.

Aš bandžiau kuo daugiau pamatyti, 
atsiminti ir užsirašyti tų tekstų. Užsirašiau 
ir jau prieš 10 metų išskaptuotą Šepkos 
testamentą..Dabar rašau tik ištraukas.

“Mano laidotuvėse prašysiu, kad nebū
tų alkoholikių gėrimų, ir į karstą įdėkite 
mano darbo kryželį ir Marijos paveikslą... 
o į grabo šoną Sargiuko fotografiją, jeigu 
klebonas leis...

Palaidoti prašau mano gimtajame 
kaime prie mano tėvelių, nes prie ko 
kapuose gulėsi, tai ir danguj kartu būsi; o 
jeigu palaidos Vilniuj, tai gali tekti gulėti 
prie kokių girtuoklių ir paleistuvių...

Žinau, kad mane mašina veš į tėviškę, 
bet noriu, kad vieną kilometrą iki kapų 
visi eitų kaip pridera per laidotuves ir visą 
kelią giedotų. Kunigas gali pakalbėti prie 
kapo, bet valdžios žmonės tegu nekalba”.

Vėliau per Pctronį gavau leidimą iš
vežti kryžiuką ir Kristaus galvą, o knygą 
oro paštu pasiunčiau Joanai Vaičiulaitie
nei j Vašingtoną, nes ten buvo mano pirmas 
sustojimas pakeliui į Australiją ir iš ten 
ketinau viską pasiųsti į Romą.

Knyga laiku nuėjo j Vašingtoną, o man 
pasisekė, kad pas Lietuvos pasiuntinį 
Bačkj viešėjo jrj sūnus vysk. Ričardas, 
dirbantis Vatikane. Aš jo paprašiau nu
vežti tą dovanų popiežiui, ir jis mielai 
sutiko tą padaryti. Patikimesnį kurjerį 
sunku būtų buvę surasti..

O Šepka tais pačiais metais lapkričio 
mėnesį mirė.

Tęsinys kitame MP nr.

6



LITHUANIAN CO-OPERATIVE 
CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD

TERM DEPOSITS

3 month - 7%
6 month -7%

12 month - 7%
Term deposits may be withdrawn in full or 
In part before maturity and tn such case 
0.5% will be paid on the withdrawn sum.

SECURED LOANS
NO APPLICATION FEES O . Q/ 

NOR FEES OF ANY KIND O ■ 1 70
HOME PURCHASE * RENOVATIONS

EXTENSIONS ‘ INVESTMENTS

Vieša paskaita
Šiuo metu Sydnėjuje lankosi garsus 

profesorius Bob Carter. Jis skaitys įdomią 
paskaitą tema “Klimato pasikeitimas”. 
Profesorius pristatys faktus, kurie 
prieštarauja “žaliųjų” pozicijai

Vieta - Blacktown Workers Club, 
Blacktown.

Pirma paskaita-penktadienį, spalio 17 
d., 13 vai. Bus pakartota tą pačią dieną 19 
vai. Įėjimo mokestis nerenkamas.

Norintiems-pietūs $11.
Klubas yra miesto centre, kelios minu

tės nuo geležinkelio stoties.
Antanas Kramilius

Filmas apie Šiluvą
Iš anksto skelbiame, kad sekmadienį, 

lapkričio 30 dieną, Sydnėjaus Lietuvių 
Klube bus rodomas filmas apie neseniai 
Šiluvoje įvykusį jubiliejų - Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktį.

Pasižymėkite šią datą kalendoriuje ir 
ateikite į Lietuvių Klubą.

Parapijos Taryba

The Friendship Games are on AGAIN!
Lithuanians vs. Latvians

sponsored by "Kovas" Sports Club
■ When: Sat. Oct 18th

t' Where: Bankstown Basketball Stadium, Third Ave., 
Dvę'; ’’ 7 C°ndell Park

Games will begin at 1.00pm and finish by S.SOpm. 
Afterwards there will be a dance at the Lithuanian Club from 7 pm to 
12.30am with live music from 8pm to midnight. Entry is $10 per 
person.

Teams requiring players are: Women's, under 18 boys', Men's and 
Veterans'. Anyone interested please contact:
Robertas Liutackas Home ph.9799 5075 or Tom Jablonskis Mb 0400 
669 065. Email: tom.jablonskis@gmail.com

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. Marcelei Matulionienei už $100 auką 

Melbourno Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai.

MELBOURNE 03 9328 3466 
ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9782 0082 

talka@access.net.au

When's the last time 
youwentto 
www.AUS.org ?
The young'uhs have 
been busyl AUS

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Izabelei Daniškevičienei už $40 auką ir 

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Draugijai už $200 auką Sydnėjaus lie
tuvių chorui “Daina”. Choras “Daina”

Maloniai kviečiame į Lietuvos Baleto Bičiulių rengiamą popietę, kurios metu 
rodysime video filmą:

Lietuvos baleto žvaigždės
DVD paruošė Vytautas Krivickas, DVD 

rodys Rimas Strunga.
Popietės tikslas - paremti dviejų Vilniaus 
Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus 
mokinių ir jų vadovo Petro Skirmanto 
atvykimą į XXV Australijos Lietuvių Dienų 
- 2008 Sydnėjuje Lietuvos Baleto Bičiulių 
rengiamą koncertą.
Popietė įvyks sekmadienį, spalio 26 dieną, 
130 vai. p.p., Melbourno Lietuvių Klube. 
Įėjimas aukomis.
Popietės programoje pianinu skambins 
Paulius Petraitis.
Entuziastės pavaišins kava ir pyragais. 
Veiks loterija, kurioje galėsite laimėti: 
dailininko Pauliaus Cleveland paveikslą, De 
Bortoli vyno butelį ($50 vertės), butelį lie
tuviškos degtinės - auksinės, 2 paveikslus 600 
mm x480 mm. tortą, Australijos Baleto prima 
balerinos Lynette Wills batelius (puantus) ir 
kitus fantus.

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Nerijos Žemkalnytės atmi

nimui vietoj gėlių:
$20 - B. Prašmutaitė ($3165)
a.a. kun. J. Petrausko atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($3185)
a.a. Klemenso Šipailos
atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($3205)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Liūdna žinia
Mano žmona Ada, gimusi 1921 metų rugsėjo 14 dieną, po ilgos, kankinančios ligos 

Bethlehem ligoninėje ir RSL Nursing Home Rumbalara, Brighton, Vic., ramiai užmerkė 
akis šių metų rugsėjo 9 dieną. Laidotuvės įvyko rugpjūčio 10 dieną.

Requiescat in pace. Vytautas Dumskis

Mirus brangiam broliui

AtfA Algirdui Dryžai,
nuoširdžiai užjaučiame “Dainos” choristą Giedrių Dryžą ir visus artimuosius.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
z mūsų visų reikalas

S 1 Remkime Australijos Lietuvių Fondą-aukos atleidžiamos nuo
pajamų mokesčio (Taxdeductible).

fagk Naudokite pavadinimą anglų kalboje-Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44-50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackienė, tel.: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tel.: 9728 9918.
Iždininkė Megan Dunn, tel.: 9635 3427.

Jau niekas jai netrukdo miego, 
Jai lengva, lengva ir ramu.
Palikus liūdesį ir skausmą žemėj, 
Išėjo vieškeliu ne tuo...

Mielai bičiulei

AftA Adai Dumskienei
iškeliavus amžinam poilsiui toli nuo savo gimtinės svetingoje Australijos že

mėje, skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą vyrui Vytui ir artimiesiems.
Marytė Juškienė, Valė Bladzevičienė, 

Regina Čiurinskienė ir Viltis Kružienė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, spalio 19 dieną, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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PRANEŠIMAS
LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO 

DRAUGIJA "TAIKA"
2008 spalio mėn. 25 d.. šešiadl e ni. 130 nl

Ueiuviu Namuose
M [ml Street Mttti MeBsutne 

šankia

METINI
SUSIRINKIMĄ
DARBOTVARKĖ:

t. Susirinkimo atidarymas
2. BaHawno komisijos sudarymas
3. 2007 metno sumnkmo pr«okota»
4. Pr<w«šmt

V(W»
AafcMomybės
Statu
Auėrtotlų

5. Pranešimų dakusįos ir Nriranas
6. Vaidybos rtnkimsi (renkami 3 nadai)
7. AutMonų paMrtkwnas
8 Valdybos atlyginimo įstatymas
9. Ptrtno paskirstymas
10 Sumanymai k pasutymri
11. Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti 
Talkos Įstaigose Ir susirinkime.

Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos 

nariams

Visuotinis 
metinis narių 
susirinkimas

įvyks sekmadienį, spalio 19 d., 2 vai. 
p.p. Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland 
Street, Hackett. Prašome narius 
dalyvauti.
DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Atsiprašymai;
3. Mirusiųjų pagerbimas;
4. Praėjusių metų metinio visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas;
5. Pirmininko pranešimas;
6. Iždininko pranešimas;
7. Sekretorės pranešimas;
8. Renginių koordinatorės praneši
mas;
9. Sąjungos revizoriaus komisijos pra
nešimas ir ataskaita dėl 2007 m;
10. Organizacijų Revizijos Komisijos 
pranešimas;
11. Mandatų Komisijos rinkimai - jei
gu būtų reikalinga;

. 12, Sąjungos Valdybos rinkimai - jeigu 
būtų reikalinga;
Ii: Revizijos Komisijos rinkimai-jei
gu būtų reikalinga;
14. ALB Krašto Tarybos dviejų atsto
vų rinkimas-jeigu būtų reikalinga;
15. Klausimai ir pasiūlymai;
16. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame dalyvius pasibaigus susi
rinkimui pasilikti ir pabendrauti prie 
vaišių.
Canberros Liet. Bendruomenės

Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaclus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 230 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p.-830 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tel.: 0400 401 703;
Alvydai tel.: 0422 655 902.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Lietuviškų gaminių mugė-Turgus
Sekmadienį, spalio 26 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tek: 9522 8275. Ventai Protaitei tek: 99683479.
Turguje galėsite nusipirkti lietuviškos duonos, rūkytos žuvies ir produktų iš 
Kėdainių fabriko. Lauksime Jūsų apsilankymo.

Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad

visuotinis metinis susirinkimas
jvyks sekmadienį, spalio 19 dieną, 14 vai., Lietuvių Namuose. 

Bus renkami atstovai j ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą.

Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) Sydnėjuje
su Darijos ir Alvydos pagalba maloniai kviečia visus į 

linksmą popietę, kurioje rodysime filmą

“eAietuvos 6ateto 
žvaigždės”

Pavaišinsime jus kava/arbata ir pyragaičiais, veiks loterija, 
įėjimas aukomis

Sekmadienį, spalio 19 dieną, 2 vai. p.p.-4 vai. p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith

Street, Bankstown.
Popietės tikslas yra paremti Vilniaus Čiurlionio menų

mokyklos baleto skyriaus trijų šokėjų atvykimą ir pasirodymą programoje per XXV 
Australijos Lietuvių Dienas Sydnėjuje šių metų gruodžio pabaigoje, bei FLB 
dešimtmečio jubiliejaus mėnesio trukmės projekte, kuriame dalyvaus Australijos 
Baletas ir Mokykla. Visų laukiame!

Mieli dainos mylėtojai ir gerbėjai,
I .apkričio 8 dieną buvusi ilgametė Sydnėjaus choro “Daina” 

choristė

ger6. poniu Cecilija tfrotiene
švęs 100-to metuc 

juGilieju^
Jubiliatės ir Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” vardu visus 

maloniai kviečiame į šventę. Dar kartą pabūkime kartu su so- 
lenizante, padainuokime, pasidalinkime prisiminimais.
Šventė įvyks šeštadienį, lapkričio 8 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus
Lietuvių Klube.
Norinčius užsisakyti staliuką prašome kreiptis į Klubo Ad
ministraciją darbo dienomis. Pietų kaina vienam asmeniui - $25, įskaitant 
gėrimus.
Vietoje dovanų Jubiliatės pageidavimu kviečiame aukoti chonti “Daina”.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba

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

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

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

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

mininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris, nariai Antanas laukaitis 
ir Anskis Reisgys.

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 Vaidyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiū ra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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