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Sydnėjaus skautų iškyla

BakaKis Lietuvos įvykių apžvalga

Sekmadienį, birželio 28 dieną Sydnėjaus “Aušros” tuntas suorganizavo skautų iškylą 
į gamtą. Nuotraukoje - “Aušros” tunto skautai, dalyvavę iškyloje. Plačiau apie iškylą 
- kitame “Mūsų Pastogės” numeryje.

Pristatyta JAV 
LB knyga

ELTA. Liepos 4 d. 
Vilniuje. Jėzuitų gim
nazijos salėje. įvyko 
iškilmingas knygos 
“JAV LB - penki de
šimtmečiai” prista
tymas.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė savo 
penkiasdešimties metų sukaktį paminėjo 
2001 m. Pristatoma 800 puslapių iliustruota 
knyga, pasak JAV LB Tarybos Prezidiumo 
pirmininkės Reginos Narušienės. yra liudi
jimas lietuviškos išeivijos puoselėto noro 
išlikti tautiniu požiūriu gyvais sau ir Lie
tuvai. Šiame veikale apžvelgiamas išeivijoje 
vykdytas tautinis auklėjimas, rūpestis iš
saugoti lietuvišką paveldą, pastangos pri
artinti Lietuvos laisvės ry tą, parama Są
jūdžiui. Lietuvos vaikams, talka Lietuvai 
jungiantis į NATO. “Tai iš Lietuvos išvy
kusių ir išeivijoje gimusiųjų meilės laiškas 
Tėvynei Lietuvai ”, - sakė R. Narušienė.

Knygos pristatymas buvo priderintas 
prie JAV Nepriklausomybės šventės, kuri 
kasmet minima liepos 4 d..

Lietuvos valstybingumo 
liudytojai iš Rusijos saugyklų 
Vilnius, liepos 4 d. (ELTA). Pirmą kartą 

Lietuvos visuomenė turi galimybę pamatyti 
istorinės lituanistikos vertybes iš Rusijos 
saugyklų. Liepos 4 d. Lietuvos nacionalinia
me muziejuje atidaryta paroda “Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija XIV- 
XVIII amžiuje”, skirta Lietuvos valstybės 
- Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750- 
osioms metinėms.

Parodos pamatą sudaro eksponatai iš 
didžiausių Rusijoje kultūros paveldo sau
gyklų - Valstybinio istorijos muziejaus 
Maskvoje, Rusijos valstybinio senųjų aktų 

archyvo. Kremliaus muziejaus Ginklų rūmų 
(Oružeinaja palata). Ekspoziciją papildo 
vertybės iš Lietuvos nacionalinio muziejaus. 
Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Na
cionalinės M. Mažvydo ir Mokslų akade
mijos bibliotekų.

Ne tik specialistus, bet ir plačiąją vi
suomenę, ypač moksleivius, akademinį 
jaunimą turėtų sudominti iš Rusijos 
pasiskolinti unikalios reikšmės istorinių 
dokumentų originalai, tarpvalstybinės 
sutartys. To laikotarpio sutarčių, pasak 
Nacionalinio muziejaus direktorės Birutės 
Kulnytės. Lietux oje nėra išlikę. Pačiais ver
tingiausiais eksponatais direktorė vadina 
1372 m.sutartį tarp LDK kunigaikščio 
Algirdo ir Maskvos kunigaikščio Dimitro 
Doniečio. taip pat 1427 m. sutartį tarp LDK 
kunigaikščio Vytauto ir Tvėrės kunigaikščio 
Boriso. Šios sutarty s - su abiejų LDK ku
nigaikščių antspaudais. Be valstybinių 
dokumentų. įdomūs ir Maskvos didžiosios 
kunigaikštienės Sofijos Vytautą it ės. Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Vytauto dukters, 
testamentas sujos antspaudu, taip pat LDK 
kunigaikščio Aleksandro nuotakos. Mask
vos didžiosios kunigaikštytės Jelenos Iva- 
novnos kraičio sąrašas.

Parodoje galima pamatyti ir istorinių 
asmenybių portretų iš XIX amžiuje Vilniuje 
veikusio Senienų muziejaus. 1865 m. carinei 
administracijai muziejų uždarius, didžioji 
jo eksponatų dalis buvo išvežta į Maskvą.

Iškalbingu Lietuvos valstybės didybės ir 
politinės galios liudijimu muziejaus 
direktorė pavadino eksponuojamas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių 
(1647-1667) dovanas carui Aleksejui Mi- 
chailovičiui Romanovui. Iš jų išsiskiria 
didžiojo pasiuntinio Jono Kazimiero Paco 
dovanotas auksuoto sidabro praustuvo 
komplektas ir taurė.

Nukelta į 2 psl

Lietuvių tautai šie metai turi 
ypatingą reikšmę. Valstybės Diena 
ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
jubiliejaus proga mielus tautiečius 
Australijoje ir Lietuvoje nuošir
džiai sveikina
LB Spaudos Sąjungos Valdyba 
ir “Mūsų Pastogės " Redakcija

Apie garbingojo Jubiliejaus minėjimą ir Pasaulio 
liet, dainų šventę Tėvynėje skaitykite ir MP psl.4

Lietuva suspindo
750-ųjų x’ienintelio vainikuoto Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo metinių 
iškilmės sutraukė daugy bę svečių iš visos 
Lietuvos ir užsienio.

Iškilmėse dalyvavo Švedijos karalius 
Karl XVI Gustax' ir karalienė Silvia. Liuk
semburgo didysis hercogas Henri ir didžio
ji hercogienė Marie Tėrfese. Lenkijos prezi
dentas Aleksandr Kvasnievski. Estijos Pre
zidentas Arnold Riilitel. Rusijos prezidento 
įgaliotinis Georgij Poltavčenk. Maskvos 
meras Jurij Lužkov. Kaliningrado srities gu
bernatorius Vladimir Jegorov. Latvijos 
daus reikalų ministras Maris Gulbis, atsto
vavęs negalėjusiai atvykti Latvijos prez. 
Vairai Vikei-Freibergai. Paskutinę akimirką 
sužinota, kad dėl ligos negalėjo atvykti ir 
Ukrainos prezidentas Leonid Kučma.

Liepos 6 d. visi atvykusieji aukšti sve
čiai Prezidentūros Baltojoje salėje buvo 
oficialiai sutikti LR Prezidento Rolando
Pakso ir jo žmonos Laimos bei pasirašė 
garbės svečių knygoje. Prieš tai Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje visų Lietuvos xys- 
kupų buvo aukotos šv. Mišios, skirtos ka
raliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejui.

Lygiai vidurdienį S.Daukanto aikštėje 
priešais Prezidentūrą suplevėsavo jubilie
jinės vėliavos. Dalyvaujant prezidentams ir 
karaliams, kitiems aukštiems svečiams bei 
keliems tūkstančiams vilniečių. buvo iškil
mingai iškeltos trispalvė. Pasaulio lietuvių 
dainų šventės vėliava, taip pat senoji Lie
tuvos valstybės vėliava su Vyčiu. XVIII a. 
patrankomis Kauno karo istorijos klubo 
nariai, pasipuošę tų laikų karinėmis uni
formomis. iššovė tris salves - karaliui Min
daugui. Lietuvos valstybei ir Lietuvos žmo
nėms. Aranžuotą dainą "Eina garsas...” 
atliko folklorinis ansamblis “Blezdinga”. 
Veronika Povilionienė ir Gytis Paškev ičius.

S.Daukanto aikštės centre ant paky los 
buvo pastatyta iš 15 000 margaspalvių gė
lių žiedų sukomponuota karaliaus Min
daugo karūna. 7.5 m skersmens ir 3 m aukš
čio gėlėtoji regalija puikuojasi chrizantemų, 
gerberų. rožių, gvazdikų ir daugelio kitų 
gėlių žiedais, taip pat ąžuolo lapais.

3.5 m aukščio karaliaus Mindaugo pa
minklas nuo šiol puoš Gedimino kalno pa
pėdėje esančią Vilniaus aikštę šalia tik ką 
pastatyto naujo tilto, priešais Nacionalinį 
muziejų. Sekmadienį popiet jį iškilmingos 
ceremonijos metu atidengė aštuonios mer
gaitės, vaizdavusios vaidilutes. Skulptoriaus 
iš Tauragės Regimanto Midvikio sukurtas 
šviesiai pilko granito paminklas vaizduoja

karališka šviesa

Karaliaus Mindaugo paminklas Vilniuje.

Mindaugą, sėdintį soste ir rankose laikantį 
karališkąsias regalijas - skeptrą ir rutulį.

Ceremoniją pradėjo skardžių trimitų 
sąšauka nuo Gedimino bokšto ir aikštės prie 
Nacionalinio muziejaus. Dundant būgnams 
bux o įneštos visų Lietux os miestų ir mies
telių vėliavos. archajiška sutartinė priminė 
tolimus pagony bės laikus. Ceremonijos me
tu taip pat skambėjo grigališkasis choralas 
ir specialiai iškilmėms parašyta Kipro Ma- 
šanausko "Karūnavimo giesmė”. Skambant 
Vilniaus arkikatedros x arpams, svečiai pa
dėjo gėlių prie paminklo.

Vėliau jie Taikomosios dailės muziejuje 
apžiūrėjo Katedros lobyno ekspoziciją. 
Liuksemburgo didieji hercogai, kurie pirmą 
kartą lankosi Lietuvoje, buvo nustebinti 
tokios gausos aukšto meninio ly gio sakra
linės dailės vertybių. išsaugotų Lietux oje per 
visus sudėtingus istorijos vingius. Po to 
svečiai dalyvavo muziejuje surengtame 
priėmime, iš jo balkono stebėjo Pasaulio lie
tuvių dainų šventės dalyvių eiseną. Chod
kevičių rūmuose karaliai ir prezidentai klau
sėsi Wolfgang Amadeus Mozart’o "Ka
rališkų mišių”, o vakare Vingio parke - 
Dainų dienos “Karūna Tėvynei” koncerto. 
Po jo Prezidentūroje buvo surengtas atsi
sveikinimo su aukštais svečiais priėmimas.

Beje, išvakarėse Prezidentūros kiemelyje 
buvo suorganizuotas priėmimas "plačiajai 
visuomenei”, kuriame dalyvavo apie 1000 
kviestinių svečių - politikų, visuomenės 
veikėjų, žurnalistų. "K.d.”
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Birželio 30 die
ną savo namuose 
Connecticut valsti
joje (JAV) mirė 96 
metų amžiaus Kat
harine Hepburn, 
prieš keletą metų 
Amerikos Kino 
Instituto pripažinta 
20-to šimtmečio 

geriausia kino aktore. Dvylika kartų no
minuota kaip geriausia moters vaidmenų 
atlikėja, ji buvo apdovanota keturiais 
"Oscarais”. pirmąjį kartą 1933 m., paskutinį 
- 1981 metais.
♦ Pilietinio karo nuniokotų Solomonų 
Salų \yriausybė prašo, kad Australija, pa
dedama kitų kaimyninių valstybių, atsiųstų 
į Solomonų Salas stiprias karines pajėgas 
bei kelis tūkstančius policininkų, kad atsta
tytų tvarką krašte. Pagalbos ypač reikia 
Guadalcanal saloje, kur siaučia ir žmones 
žudo vietinės milicijos vadas Harold Keke. 
Birželio 30 d: Sydnėjuje susirinkę Pacifiko 
Salų forumui priklausančių valstybių 
užsienio reikalų ministrai iš principo sutiko 
išpildyti Solomonų Salų vyriausybės 
prašymą.
♦ Birželio 30 d. neišaiškintomis aplinkybė
mis įvyko sprogimas Hassan mečetėje 
Falluja mieste. Irake. Žuvo musulmonų ima
mas Laikh Khalil, raginęs jėga išvyti są
jungininkus iš Irako, bei 6 ar 9 jo mokiniai. 
Vietiniai irakiečiai įtaria, kad amerikiečiai 
bombardavo mečetę. Gi amerikiečių karinė 
vadovybė spėlioja, kad mečetėje netyčia 
sprogo bomba per bombų gaminimo pamoką.
♦ Liepos 30d. JAV vyriausybė paskelbė 25 
milijonų JAV dolerių premiją už infor
maciją. vedančią prie Irake besislapstančio

. .SaddamHussein suėmimo. 15 mln. premija nugarių ĮNęgęyę.,, , ,.c□
‘f.:' «;n .-n t t"(••*!!>. ■* >n’r'ft J

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Už galimybę eksponuoti Vilniuje verty
bes iš Rusijos saugy klų dėkojo į parodos 
atidarymą atvykę svečiai - Rusijos archyvų 
federalinės tarny bos vadovas profesorius 
Vladimir Kozlov. Senųjų aktų archy vo di
rektorius dr. Michail Ryženkov. Kremliaus 
muziejų direktoriaus pavaduotoja dr. Olga 
Mironova. Valstybinio istorijos muziejaus 
direktoriaus pav. Vadim Jegorov.

Mes turime stengtis, kalbėjo Rusijos 
mokslininkai, savo istoriją reprezentuoti 
kultūros vertybėmis, taikaus sambūvio 
dokumentais, o ne karo relikvijomis. Tai 
labai svarbu ateičiai, gerai, kad Lietuvos 
jaunimas turės galimy bę pamatyti išskir
tinės reikšmės eksponatus. Taip pat buvo 
pateikta siūlymų. rengiant panašias parodas 
kartu surengti ir mokslines konferencijas.

Vokiečių dovana įamžins
Mažosios Lietuvos palikimą
ELTA. Liepos 4 d. Lietuvos mokslų aka

demijos bibliotekai buvo perduota vertinga 
Vokietijos dovana - mikrofilmavimo įranga.

Šiuo simbolišku aktu užbaigiamas
Vokietijos ir Lietuvos projektas, skirtas Ma
žosios Lietuvos archyvinei medžiagai iš
saugoti. 2000 m. pradėto projekto, finan
suojamo iš Vokietijos Federalinės Vyriau
sybės lėšų, bendros išlaidos sudaro beveik 
200 000 eurų (apie 700 000 Lt).

Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejaus proga dovaną bibliotekai 
perdavė Vokietijos ambasadorius Lietuvoje 
Alexander von Rom ir Vokietijos Federa
linės Vyriausybės įgaliotinių kultūrai ir 
žiniasklaidai skyriaus vadovas Jiirgen 
Martens.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui.
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skiriama už vieną iš Saddam Hussein sūnų 
(Uday arba Qusay) suėmimą.
♦ Liepos 4 d. Arabų žinių agentūra Al 
Jazeera transliavo Saddam Hussein įkalbė
tą atsišaukimą į Irako gyventojus, šaukiantį 
juos į kovą prieš sąjungininkų pajėgas.
♦ Liepos 5 d. Ramadi mieste 95 km. į 
vakarus nuo Bagdado turėjo įvykti ameri
kiečių apmokytų irakiečių policininkų kursų 
baigimo iškilmės. Policininkams žy giuojant 
į iškilmių paradą, sprogusi bomba užmušė 
7 irakiečius, sužeidė 54. Į ligoninę atėjęs 
irakietis šaukė, kad policininkai nusipelnė 
savo likimo už bendradarbiavimą su ameri
kiečiais. jie visi buvę įspėti.
♦ Liberijos prezidentas Charles Taylor 
sutiko atsistaty dinti iš pareigų, bet prašo, 
kad jam būtų leista pasilikti iki į Liberiją 
atvyks Tarptautinės taikos palaikymo pa
jėgos. Nigerija sutiko jam suteikti politinį 
prieglobstį.
♦ Liepos 5 d. Maskvoje, prie įėjimo į po
puliarų koncertą atvirame lauke. Tušino oro 
uoste susisprogdino dvi čečėnės. Žuvo jos 
pačios ir bent 18 koncerto klausytojų. Su
žeista dar 30 žmonių.
♦ Įsitempė santykiai tarp JAV Ir Turkijos, 
kai liepos 4 d. amerikiečių kariai suėmė apie 
11 turkų karių Sulaimaniya vietovėje, šiau
riniame Irake. Amerikiečiai būk tai įtarę 
turkus norint sąmokslu nužudyti gretimo 
Kirkuk miesto burmistrą kurdą.
♦ Izraeliui priklausančioje Negevo dyku
moje nuolat įvyksta susidūrimai tarp auto
mobilių ir beduinų kupranugarių. Per pasku
tinius dvejus metus žuvo 10 žmonių, virš 
50 sužeista. Liepos 1 d. pirmieji 40 kupra
nugarių aprūpinti fosforinėmis juostomis, 
kad išvengtų susidūrimų naktį. Palaipsniui 
šviesomis bus aprūpinti visi 5000 kupra-

1945 m. pabaigoje, lietuviai apsaugojo nuo 
galutinio sunaikinimo istorinę medžiagą 
apie Mažąją Lietuvą, kuri prieš tai buvo 
saugoma Karaliaučiaus valstybės archyvo 
fonde (dabar Slaptasis Prūsijos valstybės 
kultūros paveldo archyvas Berlyne-Dahle- 
me). Nuo 2000 m. Lietuvos mokslų akade
mijos biblioteka ir Slaptasis valsty bės ar
chyvas Berly ne palaiko glaudžius ryšius 
konservuojant šią archy vinę medžiagą, 
kuriai iškilusi didelė sunykimo grėsmė, taip 
pat sutarta mokslo tikslais atlikti mikrofil- 
mavinią dovanota įranga.

Baltijos jūros vanduo švarus
Klaipėda, liepos 4 d. (ELTA). Liepos 

mėnesio pradžioje atlikti tyrimai rodo, kad 
Baltijos jūros vanduo ties Lietuvos pakrante 
yra švarus. Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centro teigimu, ištyrus Klaipėdos. Neringos 
ir Palangos paplūdimių vandenį nustaty ta, 
kad jo koky bė yra gera. Mikrobinė bei che
minė tarša higienistų nustatytos normos 
neviršija nei Melnragės, nei Girulių. Smil
tynės. Nidos. Juodkrantės ar Palangos pap
lūdimių vandenyje.

Tokius Baltijos jūros vandens kokybės 
tyrimus Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centras atlieka reguliariai. Daugiametė prak
tika rodo, kad vandens užterštumas daž
niausiai padidėja ilgai vyraujant karštiems 
orams, kada į pajūrį plūsteli itin daug 
poilsiautojų. Šią vasarą normą viršijančios 
taršos neužregistruota.
Karininkų įšventinimo ceremonija

ELTA. Tarpukario Lietuvos tradicijų 
dvasia penktadienį, liepos 4 d.. į karininkus 
buvo įšventinti Generolo Jono Žemaičio 
karo akademijos absolventai. Prezidento 
Rolando Pakso dekretu 122 jaunuoliams bu
vo suteikti Lietuvos.kariuomenės leitenantų 
y». . ,• ’ i i ‘-s..* \ ..

^tuoširižiai sveikiname
Janiną Vabniieną O AM h Christopher Pyragius su

Australijos Centenary Medai apdovanojimu.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Lietuviai medikai Irake
Lietuvos medikai tarptautinėje misijo

je dalyvavo kartu su ispanais ir dirbo Irako 
pietuose Umm Kasr uoste stovinčiame is
panų karo medicinos laive “Galicia”. Is
panams atšaukus savo laivą, nuspręsta 
Lietuvos medikų dalyvavimą operacijoje 
baigti.

Lietuvos karo medikai dirbo ne tik is
panų laive, kuriame yra medicininė dalis ir 
dirbo 15 ispanų medikų, bet ir Umm Kasr 
miesto civilinėje ligoninėje. Jų pacientai - 
civiliai Irako gyventojai, sulaikyti kariškiai. 
Medikų tvirtinimu, darbo krūvis buvo di
džiulis. o sąlygos - gana sudėtingos. Vien 
laive buvo atliktos 635 operacijos.

"Į ligoninę mus lydėdavo 14-16 kariš
kių, kurie saugodavo kambarį, kai mes pri
imdavome ligonius. Kasdien - po 60-100 
pacientų, kurių būklė neretai būdavo su
dėtinga. Vaizdas buvo gana šiurpokas, nes 
belaukiantys priėmimo irakiečiai neleis
davo uždaryti kambario durų. Triukšmas, 
karių mėginimai sudrausminti laukian
čiuosius, didžiulis karštis, bendravimas su 
arabiškai kalbančiais pacientais per ver

JAV karinė pagalba Lietuvai nutrūko
JAy liępos 1 dieną nutraukė karinės-. 43 valstybės, o dar astuonios tai padarė 

pagalbos teikimą Lietuvai ir penkioms slaptai.
kitoms valstybėms, siekiančioms tapti 
NATO narėmis.

Toks sprendimas priimtas todėl, kad šios 
\a Isty bčs, nepritarė,amerikiečių reikalavi
mui. kad JAV kariams būtų suteiktas nelie
čiamumo statusas. Tokiu būdu amerikiečių 
karių nebūtų galima teisti Tarptautiniame 
Kriminaliniame Teisme (TKT).

Valstybės, kurios remia TKT. bet nėra 
su JAV pasirašiusios sutarties dėl jos pilie
čių neišdavimo, nuo liepos 1 dienos neten
ka visos JAV karinės paramos, jei JAV 
prezidentas joms nepadarė specialios 
išimties.

Tokias išimtis JAV prezidentas George 
W.Bush padarė tik 22 šalims, bet į jų sąra
šą nebuvo įtrauktos busimosios NATO na
rės Bulgarija. Estija. Latvija. Lietuva, Slo
vakija. Slovėnija.

Lietuva drauge su kitomis ne tik į 
NATO, bet ir į Europos Sąjungą stojan
čiomis šalimis, nepaisydamos JAV pozici
jos. nusprendė pasekti ES 15 šalių bloko 
pavyzdžiu ir paremti Tarptautinį Krimina
linį Teismą.

Amerika, griežtai prieštaravusi šio teis
mo steigimui, būgštauja, kad TEP gali tapti 
politinių by lų prieš jos piliečius kalve.

JAV Valstybės Departamento atstovas 
spaudai Richard Boucher pranešė, kad 
palankius susitarimus su Amerika pasirašė 

laipsniai. Skambant žodžiams: “Be reikalo 
- nepakelk, be garbės - nenuleisk” kiek
vienas absolventas buvo įšventintas į 
karininkus paliečiant jo petį kardu. Ren
ginyje dalyvavęs Prezidentas Rolandas 
Paksas pakartojo įšventinimo ritualą, kurį 
tarpukariu atlikdavo Prezidentas Antanas 
Smetona.

Prezidentas Rolandas Paksas taip pat 
dalyvavo karininkų žiedų įteikimo cere
monijoje ir pakėlė simbolinę šampano taurę.

Karininko priesaiką priėmusius absol
ventus palaimino kariuomenės vyriausiasis 
kapelionas pulkininkas leitenantas Juozas 
Gražulis.

tėją, teroristinio akto pavojaus galimybė,
- visa tai kūrė nemažą įtampą”, - pasakojo 
majoras dr. M.Šalkevičius.

Jau po trijų darbo savaičių pas ispanų ir 
lietuvių medikus į laivą ėmė plaukti pa
cientai ir iš kitų vietovių, Bagdado.

“Irakiečiams susidarė įspūdis, kad lai
vo medikai gali viską, ir kreipdavosi su to
kiomis ligomis, kai jau padėti niekuo ne
beįmanoma. Pasakyti žmogui, kad nebėra 
jokios vilties, - sunku, o ir ligonių reakcija 
į tai būdavo labai įvairi”, - sakė majoras 
dr. M. Šalkevičius. Buvo ligonių, kurių 
plaučiai dėl tuberkuliozės suirę, vėžiu sergan
čiųjų su atviromis metastazėmis kakle, 
rankose ir kt. Kapitonė gydytoja okulistė 
Ramutė Vaičaitienė tvirtino, kad sunkiausia 
buvo matyti karo veiksmų sužalotus vaikus
- netekusius kojos ar rankos, apakusius.

Lietuvos medikams Irake teko susidurti 
ir su tokiomis ligomis, kurias Lietuvoje 
žinojo tik iš vadovėlių. Misijoje dalyvavę 
medikai tvirtino, kad įgyta didžiulė patirtis 
ir jei reikės, ateityje dalyvaus panašiose 
tarptautinėse operacijose. “K.d.”

TKT pradėjo darbą praėjusių metų lie
pos 1 dieną, kai įsigaliojo vadinamasis 
Romos statutas. TKT uždavinys - teisti 
asmenis, atsakingus už genocidą, nusikal
timus žmoniškumui ir karinius nusikalti
mus. padarytus bet kurioje pasaulio šalyje 
po 2002 metų liepos I dįenęs. ^,,

Romos statutą pasirašė 139 valstybės, 
daugiau kaip 70 jų šią sutartį jau ratifikavo.

Pagal Užsienio ginkluotųjų pajėgų fi
nansavimo. Tarptautinio karių mokymo ir 
kitas programas Lietuva iš JAV per 1997- 
2002 metus gavo apie 50 milijonų dolerių. 
Šie pinigai buvo panaudoti kuriant bendrą 
Baltijos šalių oro erdvės kontrolės sistemą, 
Baltijos taikdarių batalioną, rengiant praty
bas. keliant karininkų kvalifikaciją ir ki
tiems projektams finansuoti.

Dėl nutrauktos JAV karinės paramos 
Lietuvai LR Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius padėties nedramatizuoja: 
“Pirmiausia, Lietuva viliasi, kad šis JAI 
sprendimas nėra galutinis ir ateityje pavyks 
rasti palankų mums sprendimą. Be to, kitą
met keičiasi Lietuvos statusas - ji tampa 
visateise NATO nare, tikrąja ir oficialia 
JAV sąjungininke. Washington 'as neketina 
nutraukti paramos NATO sąjungininkėms, 
todėl ir būsimuosius projektus tikriausiai 
pavyks įgyvendinti

AP, Reuters ir Lietuvos spauda

Linas Linkevičius kardu apdovanojo 
geriausią 2003 mokslo metų absolventą 
leitenantą Darių Bernotą. Jį pasveikino ir 
pinigine dovana apdovanojo Australijos 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga.

Nauja pensijų kaupimo sistema
Vilnius, liepos 4 d. (ELTA). Penktadienį, 

liepos 4 d., Seimas priėmė du įstatymus ir 
vienuolika dabar galiojančių įstatymų 
pataisų, leidžiančių kitų metų pradžioje 
pradėti veikti naujajai pensijų kaupimo 
sistemai.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais
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BENDRUOMENĖJ BARUOJE

Sibiro tremtinių atminimas ir mes
Daugel metų praėjo nuo pirmųjų mūsų 

žmonių trėmimo j Sibirą, tačiau 1941-ieji 
metai, ir ypač birželio 14-toji, su Pabaltijo 
tautas ištikusiais siaubingais įvykiais, nie
kad neišdils iš mūsų ir, tikimės, ateinančių 
kartų atminties.

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, Ade
laidės estų, latvių ir lietuvių bendruomenės 
Eukumeninėmis pamaldomis-koncertu pa
minėjo baisius praeities laikus, atidavė pa
garbą Pabaltijo tautų kankiniams.

Nors nebesusirinkome šimtais, o gal ir 
tūkstančiais kaip anksčiau, į šį liūdną 
minėjimą, tačiau visų trijų tautų dvasiškių 
aukotos Eukumeninės pamaldos, trijų chorų 
dainos pajėgė pritraukti ir net sujaudinti 
kviestinius australus svečius. Kaip visada, 
stengėmės supažindinti naujus vyriausy bės 
atstovus, jaunąją kartą su Pabaltijo kraštų 
tragedija, kuri jiems tikriausiai yra mažai 
žinoma, jei išvis yra žinoma, todėl ypač 
prasmingai skambėjo estų pastoriaus A. 
Palm pamokslas, kuriame tarp maldų, kaip 
baisią pasaką, jis protarpiais perdavė vieno 
Sibiro tremtinio išgyventas kančias...

Kaip ilgametė tradicija, dieną prieš 
išvežtųjų minėjimą. Adelaidės Migracijos 
Muziejaus sodelyje buvo padėtas vainikas 
prie Sibiro tremtiniams skirto paminklo.

Padėkojusi susirinkusiems žmonėms už 
dalyvavimą ir trumpai primindama šių kuk
lių apeigų prasmę, Baltų Tary bos pirmininkė 
M. Kneebone žodį tarti pakvietė Migracijos

Nuotraukoje - paminklas Sibiro tremti
niams Migracijos Muziejaus sodelyje.

Muziejaus kuratorę Christine Fillimore. kuri 
yra gerai susipažinusi su Pabaltijo kraštų di
lema. Savo kalboje ji sakė: “Šiandien jūs 
susirinkote čia prisiminti savo krašto žmo
nes: šeimos narius, draugus, artimuosius ir 
tuos tūkstančius nekaltų žmonių, kurie iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 1941 m. birželio 
13-14 dienomis buvo ištremti į Sibirą. 
Niekam nenusikaltę, jie buvo išgabenti į 

Sibiro, bei kitų, sunkiai pasiekiamų Sovietų 
Sąjungos vietovių, priverstinių darbų la
gerius, kur dauguma jų žuvo... Pagarba 
jums, kad jūs prisimenate juos šiandien ir 
rytoj, prasmingomis vainiko padėjimo 
apeigomis ir maldomis bažnyčioje... ant M. 
Muziejaus meorialinės sienos jau eilę metų 
esanti Baltų atminimo lenta visada primena 
jūsų tautų tragediją, kuria jūs dalijatės su 
plačia Australijos visuomene... ”

Bet tai ne vienintelis paminklas Pabaltijo 
kraštų kankiniams. 1959 m. Juozo Lapšio. 
tuometinio Baltų Taiybos pirmininko, ini
ciatyva buvo gautas leidimas pastatyti pa
minklą Sibiro tremtinių atminimui Adelai
dės priemiesčio Glenunga rezerve. Tų metų 
birželio 13 d. rezervo pakraštyje skaitlingai 
dalyvaujant lietuvių, latvių ir estų bendruo
menėms, buvo pasodinti try s medeliai ir 
įkastas kuklus granito akmuo su sekančiu 
įrašu ant bronzinės lentos:

IN REMEMBRANCE OF THE SUFFERINGS 
OF FELLOW COUNTRYMEN

DEPORTED FROM THEIR HOMELANDS 
TO SIBERIA

BY THE SOVIET COMMUNIST REGIME 
ON 14th JUNE 1941

THESE TREES WERE PLANTED BY 
THE ESTONIAN, LATVIAN AND LITHUANIAN 

COMMUNITIES OF SOUTH AUSTRALIA
ON 13th JUNE 1959 <

Paminklo Sibiro tremtiniams atiden
gimas ir kankinių įamžinimas buvo giliai 
jaudinantis ir neužmirštamas įvykis.

Tačiau, metams bėgant vis mažiau žmo
nių prisiminė šį mums svarbų paminklą, o 
dar mažiau žinojo, ar žino, kur ar kad iš 

viso toks paminklas yra Pietų Australijoje.
Baltų Tarybos sąstatas laiko tėkmėje 

keitėsi, tačiau nesikeitė jos principai. Pra
ėjusių metų gale buvo svarstomas klausi
mas, ką daryli, kad miesto administracija 
mums brangų, o jai gal trukdantį granito 
luitą vieną dieną neišgabentų į sąvartyną.

Buvo kreiptąsi į lietuviams labai palan
kią Migracijos Muziejaus direktorę Viv 
Szekeres su prašy mu, kad muziejus savo 
globon priimtų šį. ne tik mums, bet ir Aus
tralijos Migracijos istorijai svarbų paminklą.

Gavus leidimą reikėjo rūpintis paminklo 
perkėlimu, kurio iš žemės išlupti nepajėgė 
net du stiprūs vyrai, bet Baltų Tarybai į pa
galbą atėjo Romas Pocius, kuris ne tik pa
sirūpino paminklo iškasimu, bet ir jo prista
tymu į Migracijos Muziejų miesto centre.

Dabar, pirmasis Sibiro tremtiniams 
skirtas paminklas Adelaidėje ilsisi pagar
bioje vietoje - M.M. sodelyje.

LR Garbės konsule Adelaidėje Janina 
Vabolienė vainiko iškilmių metu pristaty
dama šį paminklą ir jį antrą kartą dedi
kuodama Sibire žuvusiems. ragino visus 
niekad nepamiršti ir, kaip praeityje, skelbti 
pasauliui Pabaltijo kraštams sovietų pada
rytą skriaudą, vykdytą tautų genocidą. Ji 
sakė: “Lai mūsų tėvus, brolius ir seseris į 
Sibiro tolius lydėjęs traukinių ratų dunde
sys nuolat aidi mūsų ausyse bei atsiliepia 
mūsų širdyse, primindamas mūsų tautų 
kankinius. ”

Jei kada apsilankysite Adelaidėje, nepa
mirškite užsukti į Migracijos Muziejaus 
sodelį ir. sustoję prie tolimame krašte Sibiro 
tremtiniams pastatyto paminklo, atiduokite 
pagarbą jų atminimui. ; V.J.

“Tos Moterys... Moterys”
Prieš atsisveikindama su 

Adelaide, turėjau išrūšiuoti savo “turtą” - 
knygas. Svarsty dama ką paimti, ko neimti 
aptikau kuklų leidinį, kuriame adelaidiškis 
autorius pagarbiai atsiliepia apie išeives 
lietuves ir jų pasišventimą tautos kultūros 
puoselėjimo baruose/'““ '

Paskutiniu laiku ir vėl iš atminties stal
čių išniro jo mintys, kai teko pasisvečiuoti 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos Draugijos surengtoje popietėje, kurioje 
puikavosi dr. Agonitos Wallis lėlių kolek
cija, t.y. nesurinktų, bet jos pačios sukurtų 
rinkinys. Apie talentingąją kūrėją ir jos lė
les jau buvo rašyta “M.P.” skiltyse, tad tik 
norėčiau pastebėti, kad jaunosios poros ir 
trijų pamergių palydos rūbus išaudė Mar
tina Reisgienė pagal Antano Tamošaičio 
tautinių rūbų rinkinio pavyzdžius. Knyga 
buvo išleista 1930m. Man asmeniškai ne
paprastai patiko pamergių rūbų atspalviai: 
šilta smiltainio spalva derinosi prie inten
syvios dangaus mėlynės ir šaltokų pilkšvai 
žalių niuansų. Lyg ir paradoksas - bet 
patrauklus.

SLMSGD popietėje dalyvavo ir ponia 
Ingrid Fuchs, tekstilės meno žinovė ir TAFE 
lektorė. Ponia Ingrid yra Prūsijos vokietė ir 
neblogai susipažinusi su lietuvių tautodaile, 
tekstilės raštais ir audimo būdais, kuriuos 
jai teko studijuoti tekstilės meno kursuose. 
Ji buvo įsijungusi į Sydnėjaus lietuvių mo
terų verpėjų - audėjų būrelį, kur išmoko 
austi juostas. Jos įvertinimas mūsų tauto
dailės raštų turėjo panašų atgarsį ir Sodybo
je apsilankiusioje viešnioje iš JAV. Betty 
žavėjosi mūsų raštais ir sodybietės B.V. 
austais kilimais. Taip pat žadėjo parodyti 
jai dovanotą lininę raštuotą servetėlę savo 
būrelio narėms grįžusi namo iš tautodailės 
konferencijos Tasmanijoje.

Tačiau ši popietė nesiribojo vien tik lėlių 
paroda, dr. Angonitos Wallis įdomiais pa
aiškinimais, kaip kuriamos porcelianinės 
lėlių galvutės su individualiais veidų bruo
žais, bet apsupo apsilankiusius ir ta sim
patiška, jaukia atmosfera, sukuria Valdybos 

narės ir pagalbininkės moka priimti svečius, 
išdėstyti įvairius rodinius. papuošti stalus. 
Negaliu nepaminėti ir Onutės Kapočienės 
gintarri diibiriių * kolekcijos tij dailių 'vė
rinių. sagių ir pakabukų. Beje, ką tik grįžusi 
dukra iš konferencijos Kanadoje pasakojo, 
kad ten gintaras labai populiarus - net ir 
jos lietuviško gintaro sagė susilaukusi dė
mesio.

Popietės metu SLMSGD narės pavaiši
no svečius tauraus vyno stikleliu, šokola
diniais saldainiais ir pradžiugino laimė
jusius kokybiškais loterijos fantais. Ačiū 
joms už prasmingai pravestą popietę

Antras renginys, kuriame lie
tuvės gerai atstovavo savo bendruomenei, 
buvo tradicinis birželio mėnesio Išvežtųjų 
Minėjimas. Pasigedau Adelaidės minėji
muose latvio kompozitoriaus A. Topman 
“Requiem”, kurį visados gieda jungtinis 
lietuvių, latvių ir estų choras. Requiem 
lotynų kalba suteikia santūraus orumo ir 
dvasinio susitelkimo sekančiai programos 

Vytauto Vaitkaus nuotraukoje- darbščioji Martina Reisgienė prie 
savo staklių.

eigai. Nežiūrint to. buvo malonu išgirsti 
dviejų jaunesnės kartos atstovių įnašus: 
prelegentę Rasą Blansjaar ir skaitovę dr. 
Liudą Apinytę-Popenhagen. Prelegentės 
kalba ir Apinytės-Popenhagen pasirinktos 
ištraukos iš Sibiro tremtinio Jono Šarkos 
knygos anglų kalba ■■Growing up in Siberia” 
pratęsė, papildė ir praplatino tremties te
matiką. Ištraukos buvo jaudinančios, bet 
nestokojo aprašymų vaizdingumo. Saky
čiau. kad buvo gerai išlaikyta lygsvara tarp 
buities liūdesio ir realybės, kurioje sužibė
davo vienas kitas šviesesnis spindulėlis.

Prelegentė pasirinko savo kalbai vykusį 
planą: trumpa istorinių faktų apžvalga, 
perėjo į pirmosios išvežimų nakties apra
šymą - tuos sunkvežimius, pikius kareivių 
ir civilių balsus, tremiamųjų nelemtį. Po to 
labai natūraliai sekė kūdikystėje ir jau
nystėje girdėti motinos pasakojimai ir pa
galiau epizodai iš Sibiro. Rasa Blansjaar 
kalbėjo aiškiai, nuosekliai ir tik nežymūs 
balso v irptelėjimai išdavė jos sielos būse
ną -juk ji yra tos skaudžiai nukentėjusios 
šeimos atžala. Tad kalbėjo atvirai, nuošir
džiai ir. kas svarbiausia, sugebėjo perteikti 

klausytojams 
tremtinių išgy
venimų auten
tiškumą. Vakarų 
politikų abejin
gumą. bei komu- 
nistinės san
tvarkos veid
mainiškumą.

Po jos dr. 
Liuda Apinytė- 
Popenhagen 
skaitė ištraukas 
iš Jono Šarkos 
knygos anglų 
kalba “Growing 
up in Siberia”. 
Jos skaitymas, 
jeigu tai galima 
vadinti skaity
mu, juk ištrau
kas beveik at
mintinai citavo 
įsijausdama į

Dr. Liuda Popenhagen.

kiekvieną žo
dį. Todėl ji 
sugebėjo nu
tiesti tiltus į 
publiką, ir tas 
ryšys tenu- 
trūko jai tarus 
paskutinius 
žodžius. Dr. 
Liuda yra ak
torė ir mimo 
žinovė, tad 
jos balso mo
duliavimas, 
veido išraiška 
ir santūrūs 

gestai bei tikslus pauzavimas iškėlė auto
riaus tekstą į aukščiausį lygmenį. Detalių 
išryškinimas, raktažodžių suprasminimas 
bei frazių ritmas piešte piešė knygos turinio 
puslapius.

Nenuostabu tad. kad 9 žmonės - keli 
australų politikai, vienas latvis istorikas, 
estė močiutė, viena šveicarų kilmės pra
džios mokyklos mokytoja ir kiti teiravosi, 
kur galima gauti knygos vertimą anglų 
kalba. Kol kas tokie manuskriptai tėra pas 
autorių Palangoje ir pas mane. Esu paža
dėjusi Mosman Priman School moky tojai 
poniai T.B. duoti vienos ištraukos kopiją, 
kurią ji norėtų paskaityti savo mokiniams, 
bet dar laukiu autoriaus sutikimo. Kada 
knyga bus išleista anglų kalba ir ar ji bus 
išleista, negaliu dar pasakyti. Na. gal atsiras 
mecenatas..? Jeigu kas norėtų jaunimui 
duoti pasiskaityti ištrauką, mielai pada
rysiu kopiją.

Užbaigdama straipsnį apie mūsų šaunias 
moteris, kurios skleidžia lietuvybę savo ne
nuilstama energija bei veiksmais ir primena 
plačiai visuomenei skaudžius Baltų tautų 
istorijos tarpsnius, tebūnie man leista pa
minėti ir vieno vyro nuopelnus. Ponas Vy
tautas Narbutas jau 52 metus: dirba Sydnė
jaus Baltų Komitete, kuriame eina, iždininko 
pareigas.

Ačiū visiems, kurie darbuojasi tėvynės 
Lietuvos labui!

Isolda Poželaitė - Davis AM
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Vilniuje prasidėjo Pasaulio lietuvių dainų šventė
Jolanta Janavičienė - VilniujeTautinio kostiumo pristatymas

(ELTA). Įspūdingu 
visų Lietuvos regionų 
tautinių kostiumų pri
statymu ir šiuolaikinių 
dizainerių improviza
cijomis tautine tematika

želio 30 d. Vilniuje pradėti III Pasaulio 
tuvių dainų šventės "Mes” renginiai.
Sporto, pramogų ir verslo centre ’ Forum 

Palace” pristatyti rekonstruoti XIX-XX am
žiaus Lietuvos etnografinių regionų drabu
žiai ir garsių drabužių kūrėjų naujausios 
kolekcijos tautinio kostiumo motyvais. Pir
mą kartą šiuolaikinėje aplinkoje, ant madų 
podiumo išeiginių aukštaičių, žemaičių, 
dzūkų, suvalkiečių ir Mažosios Lietuvos 
kostiumų kopijas demonstravo aukštųjų 
mokyklų studentai, sostinės folklorinių 
ansamblių dalyviai. Pasak tautinio kostiumo 
specialistų, sparčiai kilusiems XIX-XX am-
žiu kostiumams budinga plona drobė, spal
vingi vilnoniai audiniai, archaiški ornamen
tai ir nėriniai, o drabužio stiliuje ir audinio 
brangume atsispindėjo skirtingų regionų 
lietuvių turtinė padėtis.

Originaliame renginyje parodyta visa 
įvairovė siuvinėtų ir nėriniuotų prijuosčių.

Nuotraukoje - keletas modelių iš lietuvių tautinių kostiumų pristatymo.

Dainų diena “Karūna Tėvynei”

Miuziklas “Velnio nuotaka”
Vilniuje liepos 1 d. didžiausiu traukos 

centru virto Vingio parkas. Minios žmonių 
veržėsi į miuziklą „Velnio nuotaka". Vingio 
parkas tapo labiausiai saugoma vieta. Jo 
teritoriją juosė aukšta metalinė tvora, bu
dėjo kone 300 policininkų, apsaugininkų ir 
karių. Liepos 1 d. iki pietų į šį renginį buvo 
parduota visi 10 000 bilietų, kainavusių 20- 
80 litų. Rengėjai papildomai parūpino dar 
3 000 stovimųjų bilietų.

Pagal Kazio Borutos apysaką „Baltara- 
gio malūnas" 1973 m. parašytas poeto Si
gito Gedos ir kompozitoriaus Viačeslavo 
Ganelino kūrinys jau kartą išgyveno trium
fą. Prieš 30 metų kino ekranuose nušvitusi 
..Velnio nuotaka" tapo kultine.

Liepos 1 d. po atviru dangumi Vingio 
parko estradoje buvo atliktas autentiškas 
V.Ganelino ir S Gedos kūrinys. Abu autoriai 
dalyvavo šio miuziklo premjeroje. Iš Iz
raelio specialiai atskridęs 59 metų V Gane
linas pripažino, kad šis darbas - vienas svar-

Sportininkams išdalinti medaliai ir prizai
Savaitgalį Vilniuje. įvairiose sporto ba

zėse įvykusių sporto žaidynių. skirtų Lie
tuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo 750 
metų jubiliejui paminėti, dalyviams išdalyti 
753 medalių komplektai ir 123 komandiniai 
prizai. Iš viso dalyviai gavo 2249 apdova- 
nojimus. Daugiausiai medalių komplektų- 
345 - išdalyti sporto šakų varžybose, ku
rias rengė atitinkamų sporto šakų federa
cijos (jų buvo 19).

Asociacijos "Sportas visiems" sureng
tose varžybose įteikti 224 medalių komp
lektai. moksleiviai išsidalino 74 medalių 
komplektus, sporto draugijos "Žalgiris” 
surengtose varžybose įteikti 73 medalių 
komplektai, o techninių sporto šakų - 37. 
Iš viso žaidynėse dalyvavo per 5 000 spor- 
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rainų ir juostuotų sijonų, spindinčio šilko 
liemenių, raštuotų juostų, dzūkų sermėgų, 
suvalkiečių surdutų. Akį traukė gausybė 
moterų ir vyrų galvos apdangalų: sudėtingai 
rišami aukštaičių nuometai, lengvesni dzū
kių nuometėliai, raudonai languotos že
maičių skaros. įmantriai siuvinėti klaipėdiš
kių moterų kykai. auksu tviskantys merginų 
galionai, puošnios karūnos, vainikėliai, 
gaubtai, skry bėlės ir kt. Kiekvienam regio
nui atstovavusi grupė moterų, vyrų, vaikų, 
paauglių ir jaunimo ant podiumo suvaidin
davo kostiumų pobūdį atitinkančią šmaikš
čią sceną iš tuometinio lietuvių gyvenimo.

Antroje vakaro dalyje rodytos dizainerių 
Julijos Žilėnienės. Aleksandro Pogrebno- 
jaus ir Vidos Simanavičiūtės. Sandros 
Straukaitės. Ramunės Strazdaitės ir tapytojo 
Vilmanto Marcinkevičiaus naujausios ko
lekcijos. sukurtos lietuvių tautinio kostiumo 
motyvais.

Programoje dainavo Veronika Povilio
nienė. džiazo improvizacijas grojo džiazo 
klavišininkas Tomas Kutavičius, saksofo
nininkas Vytautas Labutis ir perkusininkas 
Arkadijus Gotesmanas. sostinės folkloro 
ansambliai ir liaudies kapelijos.

biausiųjo kūry boje. Jis tikino jaučiantis di
delį pasitenkinimą, kad jo sukurtas kūrinys 
per 30 metų pirmą kartą atliekamas „gyvai“. 
Tarp šio miuziklo žiūrovų buvo daugelis 
filmo „Velnio nuotaka" aktorių.

Šio kūrinio premjeros data - liepos 1- 
oji - pasirinkta neatsitiktinai. Miuziklas ta
po Pasaulio lietuvių dainų šventės Kartų 
vakaro renginiu. Pagrindinius vaidmenis 
miuzikle sukūrė 23 metų klaipėdietė voka
liste Indrė Dirgėlaitė bei 38 metų vilnietis 
dainininkas Česlovas Gabalis. Miuzikle vai
dino žinomi dainininkai bei aktoriai Povilas 
Meškėla. Marijus Mikutavičius. Kostas 
Smoriginas. Andrius Kaniava. Neringa Če- 
reškev ičienė. Žiūrovus Vingio parko estra
doje stebino motociklininkų triukai, akroba
tai ir pirotechnikos efektai. Miuziklą taip 
pat atliko Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, choras „Brevis". Miuzikle, kurį 
režisavo vilnietis režisierius Kęstutis Jakš
tas. daly v av o apie tris šimtus artistų.

tininkų. tarp kurių 
buvo 250 Australijos. 
JAV. Baltarusijos. 
Argentinos. Rusijos. 
Lenkijos. Latvijos 
lietuvių. Didžiausias 
užsienio lietuvių lai
mėjimas - Čikagos

vyrų krepšinio komanda “Lituanica” iško
vojo antrąją vietą suaugusiųjų grupėje.

Iškilmingas varžybų atidarymas, kuria
me dalyvavo ir Lietuvos Prezidentas Ro
landas Paksas. įvyko birželio 28 dieną Vil
niaus Vingio parko estradoje. Vakare žaidy
nių dalyviai buvo susirinkę į vakaronę 
"Forum Palace” rūmuose, kur aktyviau
siems organizatoriams buvo įteikti padėkos 
raštai. ELTA
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Vilnius, birželio 30 d. (ELTA). Pasaulio
lietuvių dainų šventei skirtą dailės parodą 
Vilniuje surengė Australijos lietuvė Jolanta 
Janavičienė. Liepos 2 d. "Lietuvos aido” 
galerijoje atidaryta viešnios piešinių ir ke
ramikos darbų paroda "Jausmų žemėlapiai”.

Nuotraukoje - Dainų dienos dalyvės-kanklininkės.

Paskutinę Pasaulio lietuvių dainų šven
tės dieną (liepos 6) šventės dalyviai da
lyvavo eitynėse nuo Katedros aikštės iki 
Vingio parko, kur šventės koncertų ciklą 
užbaigė iškilminga Dainų diena “Karūna 
Tėvynei”. Šventės dalyvių eitynių pradžią 
paskelbė Katedros bokšto varpai.

Pagrindinę eitynių dalyvių grupę sudarė 
dvi kolonos. Valstybės istoriją atspindin
čioje kolonoje žygiavo orkestras, trispalvių 
vėliavų grupė, buvo nešama šventoji ugnis, 
15-os miestelių, kuriems sukanka 750 metų, 
atributika. XVI amžiaus Valstybės vėliava. 
Istoriniais rūmais apsirengusių Trakų Ka
rališkojo rūmų teatro aktorių kolona nešė 
viduramžiškas istorines vėliavėles. Pėsti
ninkus lydėjo raiteliai, karieta vežė karališ
kąją porą - Barborą Radvilaitę ir Žygimantą 
Augustą.

Antroji kolona atspindėjo Lietuvos kul
tūros raidos akcentus. Amatų vežimai vežė 
medinius, pintus, keramikos, kalvystės, 
juvelyrikos, tekstilės dirbinius, kaukes, 
margučius, sodus, verbas. Nebuvo pamirštas 
pirmasis Lietuvos vaidinimas - “Amerika 
pirtyje” ir pirmas lietuviškas šokis “Aguo
nėlė”. Koloną lydėjo folkloro ansambliai.

Pagrindinės grupės pabaigoje jojo 20 
raitelių - tarpukario Lietuvos kariūnų ulonų 
būrys, kuris nešė trispalves, Dainų šventės

Baigusi mokslus Sydnėjaus Menų Aka
demijoje. J. Janavičienė intensyviai kurią - 
ne tik piešia, lipdo, bet ir lieja bronzos 
skulptūras, yra daugelio tarptautinių parodų 
dalyvė, rašo eilėraščius ir tuo pačiu metu 
nepailsdama jau 28 metus dėsto dailę 
didžiausiame Sydnėjaus moterų kalėjime.

J. Janavičienė aktyviai dalyvauja meni
niame šalies gyvenime, yra sukūrusi savąjį 
manifestą, kuris ragina visus pasaulio kū
rybos žmones - rašytojus, dailininkus, mu
zikus, filosofus - aktyviai stoti į kovą už 
mūsų planetos išsaugojimą, savo kūryba, 
iškalba ir daina paveikti žmonių sąmonę, 
atkreipti dėmesį į meilę gamtai, artimui.

Jolanta ir Jurgis Janavičiai Lietuvos me
no visuomenei seni pažįstami. Pirmą kartą 
Lietuvoje jiedu lankėsi 1986 m., o ši viešna
gė -jau šeštoji. Bemaž kas antri metai abu 
dailininkai rengia parodas gimtinėje - ne
tik Vilniuje, bet ir Kaune. Šiauliuose ir kt.

Naujoje parodoje eksponuojami J. Ja
navičienės piešti Australijos peizažai, iš 
Naujosios Zelandijos ir Australijos molio 
nužiesti dubenys - savotiški jautrūs, im
pulsyvūs mažų formų “jausmų žemėlapiai”.

vėliavą. 16 Dainų švenčių juostų.
Eisenoje dalyvavo ir šventės dalyvių 

delegacijos-chorai, ansambliai, šokių gru
pės. teatrai, pučiamųjų orkestrai, folkloro 
ansambliai. Į Vilniaus Vingio parką suplūdo 
220 vaikų ir 200 suaugusiųjų chorų, 71 
pučiamųjų orkestrų. Dainų dienoje “Karūna 
Tėvynei” dalyvavo daugiau kaip 18 000 
lietuvių dainininkų bei muzikantų iš Lietu
vos bei kitų šalių. Nuo atneštos šventos ug
nies buvo uždegtas Vingio parko estrados 
aukuras.

Šventės metu skambėjo Mikalojaus K. 
Čiurlionio, Kazimiero Banaičio, Stasio 
Šimkaus bei kitų žinomų kompozitorių 
sukurtos harmonizuotos lietuvių liaudies 
dainos, žymių Lietuvos poetų - Maironio, 
Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinke
vičiaus, Salomėjos Nėries bei kitų - eilėųts 
parašyta muzika. Daugiau nei 30 žymiausių 
Lietuvos ir užsienio lietuvių dirigavo tautie
čių klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių 
kūrinius.

Užsukusieji į Dainų dieną koncerto metu 
galėjo stebėti vaizdo ekrane rodomus lie
tuvių tautų svarbius istorijos momentus, 
Lietuvos gamtos vaizdus, dainų švenčių ir 
šalies kultūros istorinės medžiagos frag
mentus. ;
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Aliutės Kampelis
Jonas ir Julija

Mums žinomas “Brisiaus galo” ir “Liūdnos pasakos” 
autorius, labai jaunas, vos 28 metų sulaukęs, džiova miręs, 
rašytojas Jonas Biliūnas laiške Višinskiui rašė: Taip tai mirties 
nebijau - niekai patys, tik, nieko neparašius, gėda būtų grei
tai mirti.

Mes jį atsimenam - rašytoją, beletristą. Jis buvo vedęs, o jų meilės istorija 
turėjo ne mažiau kliūčių, kaip garsiųjų Romeo ir Džiulietos (Julijos). Biliūnas 
daug rašė spaudoje apie darbininkų būklės gerinimą, o Julijos broliams kuni
gams tai jau įtartinai kvepėjo socializmu. Pasekime Jono ir Julijos meilės isto
riją iš Biliūno laiškų.

Julijos broliui kun. Juozapui Janulaičiui: Jau daugiau pustrečių metų, kaip 
esmu padaręs santarvę su Tamistos sesute, dėl to man priedermė kiek plačiau 
apie tai papasakoti. 1901 m. pavasarį susipažinau su Tamistos sesute, o po 4 - 5 
dienų mudu atvėrėm viens antram savo širdį ir jausmus, davėm žodį vienas antram 
prigulėti. Aš buvau išvarytas iš universiteto ant pusės metų, o Tamistos sesutė 
rengėsi prie dantistės egzaminų. Buvom nutarę už dvejų metų apsivainikuoti... 
Kuo patikau savo sužieduotinei - nekalbėsiu, bet ji man patiko ne tik savo ypatin
gu simpatiškumu, bet taipgi gyvumu savo būdo, bet dar daugiau jos galva, 
pažiūromis ir visuomenės gyvenimu...Tankiai mus inteligentus kaltina platinime 
“bedievystės”. Aš Tamstos sesutei “bedievystės” neužmetinėjau nė sykio dėl to, 
kad prisilaikau principo niekados nevaržyti žmogaus jausmų ir sąžinės.

Kitas Julijos brolis labai griežtai pasisakė prieš jų draugystę. Biliūnas rašo 
Julijai: Tu, Julyt, nebe maža, kad tave vedžiotų už nosies tavo namiškiai. Tu. 
nors mane myli, bet negali to drąsiai ir atvirai pasakyti. Kun. Pranciškus tau 
rašo: “Rašei, kad davus Jonui žodį, nebegali atmainyti, ir ar aš nieko prieš tai 
neturiu?” Iš tų Pranciškaus žodžių aš perstatau. kad tavo laiško prasmė buvo 
noras išsiteisinti: “Aš nekalta, kunigėli, kaltas žodis, kuriuo mane Jonckė surišę!” 
Bet, Julyt. aš tave žodžiais nevaržau ir nenoriu varžyti.

P. Višinskiui jis rašo: Kad apsaugočiau ant visados savo panelę nuo bobų 
liežuvio - tai nutarėva. man sugrįžus ant vasaros, paimti šliūbą - apsivainikuoti 
formališkai ir užkišti gerkles per daug kalbantiems.

Sveikata tuo tarpu blogėja, bet po mėnesio vėl rašo P. Višinskiui: Mano 
jungtuvės bus 4 VIII. Apie mano ir manosios projektus nieko neturiu nė pasakoti: 
gyvensiva. kaip ir prieš tai - aš keliausiu į užsienį studijuoti, o ji vėl savais 
keliais eis - pusmečiui ar metams į Charkovą pasimokyti ir duoti dantų gy dytojos 
egzaminus. Bet kitam draugui dar prideda: Teisybė ir tai. kad esu nelabai sveikas, 
kandidatas į džiovininkus...

1905 m. laiškai jau ateina iš Šveicarijos, o spalio mėn. jau jisai Zakopanėj. 
Rašo Julijai: Iš lovos dar neatsikėliau ir kažin ar greitai atsikelsiu: neleis, kol 
temperatūra bus nenormališka. Nesirūpink: pagyt pagysiu, bet ne taipjau greitai 
- ne sloga juk sergu.
" 1906 m. sausio mėn. rašo draugui iš Zakopanės: Visa laimė, kad susilaukiau 
savo Julijonos - tame tik ir matau savo išganymą. Atvažiavus pradėjo pati man 
virti valgymą - tuojau pradėjau taisytis. Dvasiškai pirma jaučiau pragarą, dabar 
esu kuone visai ramus. Jei galėsiu, išbūsiu čia iki galo gegužės, o paskui - 
Lietuvon.

Biliūnas iš Zakopanės neišvažiavo. Mėnesį prieš mirtį jis rašo žmonos mo
tinai Agotai Janulaitienei: Mamyt. rašau ir aš Tamstai nors trumpai. Ačiū Tamstai 
už tokius gražius laiškus... Aš esu sveikesnis. Julytė kaip aniuolas sargas mane 
prižiūri ir rūpinasi... Gulėdamas ilgą laiką patale daug skaitau ir misliju. Ir 
persitikrinau, kad brangiausias ir švenčiausias daiktas žmogui yra Tikėjimas. 
Taigi žadu šiais metais atbūti iš viso gyvenimo išpažintį. Jeigu Tamstą kada 
užrūstinau, prašau iš visos širdies man atleisti ir dovanoti... Bučiuoju Tamstos 
rankas, mylintis Jonas Biliūnas.

Jonas Biliūnas mirė Zakopanėje 1907 m. gruodžio 8 d.

IJ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Redakcijos pašto skyriuje (MP nr. 25) yra 
atspausdintas p. Milašienės laiškas apie 
žodžio “nacionalinis” naudojimą Lietuvoje. 
Šio žodžio ir daugelio kitų barbarizmų bei 
svetimžodžių naudojimas yra labai priimtas 
ir populiarus šiandieninėje Lietuvoje. Kiek 
pamenu, žodis “tautinis” buvo išmestas iš 
lietuvių bendrinės kalbos dar 1940 metais, 
tik komunistams užėmus Lietuvą, mat jų 
manymu, tai rišosi su buvusia “tautininkų” 
partija, kuri buvo jų didžiausias priešas. Ir 
nuo to laiko atsirado “nacija, nacionalinis” 
ir kiti panašūs žodžiai. Su labai didele pa
nieka yra naudojama “nacių”, su ja susijusių 
“hitlerininkų, fašistų” terminologija. Bet šių 
žodžių kažkodėl nesieja su “nacija”? Rusų 
kalboje “nacija” yra vienas iš pagrindinių 
terminų, kalbant apie tautinius įvykius.

Yra ir daugiau plačiai naudojamų sve
timžodžių, kurie turi lietuviškus atitikme
nis. Pvz. “adekvatus, devalvavimas”. Kaip 

atsikratyti tų svetimybių, jei Lietuvių kal
bos komisija tuomi nesirūpina? Jai daugiau 
rūpi pakeisti senų vietovardžių kirčiavimą, 
arba keisti senų priimtų visam krašte žodžių 
kirčiavimą.

Ponia Milašiene, gal mano mintys kiek 
paaiškina žodžio “nacionalinis” naudojimą, 
bet kaip jo atsikratyti - palieku žinovams.

J. Krasauskas, dabar iš Kauno

Gerb. Redaktore,
2003 rugpjūčio 15-17 dienomis Anykš

čių rajono Svėdasų miestelis švęs savo 
500 metų jubiliejų.

Kviečiame visus, kilusius iš Svėdasų, 
arba turinčius sentimentų šiam Lietuvos 
kampeliui esant galimybei apsilankyti. 
Daugiau informacijos galima rasti miestelio 
intemetinėje svetainėje www.svedasai.lt 
Organizacinio komiteto vardu:
Zenonas Navickas zenonas.n@is.lt

Lietuvos partizanų judėjimas
(Tęsinys iš MP nr. 26)

Antras etapas:
1946 m. vasara - 1948 m. pabaiga
Šiuo laikotarpiu iškilo būtinybė įkurti 

Lietuvos partizaninio judėjimo centrą. Ke
letą kartų buvo mėginta suvienyti partiza
nų apygardas, užmegzti ryšius su Vy
riausiuoju Lietuvos Išlaisvinimuo Komite
tu užsienyje, sukurti centralizuotą karinę 
politinę pasipriešinimo organizaciją. Šios 
veiklos iniciatoriai buvo A apygardos vadas 
pik. Itn. J. Vitkus-Kazimieraitis bei Tauro 
apygardos vadas Z. Drunga Mykolas Jonas, 
o jam žuvus - A. Baltūsis-Žvejys.

Tačiau šiuo natūraliu partizanų siekiu 
sėkmingai pasinaudojo MGB ir įsiskverbė į 
partizanų vadovybę. Be to, pasikeitus par
tizanų kovos taktikai ir jiems pradėjus 
vengti audrų kauty nių, taktiką pakeitė ir re
presinės tarnybos. Plačiai ima veikti pro
vokacinės agentų-smogikų grupės. į parti
zanų būrius infiltruojami agentai.

Kuriamas Bendras demokratinis pasi
priešinimo sąjūdis (1946 m. birželio 6 d.), 
karinei partizanų veiklai vadovauti kuria
mas Vyriausiasis ginkluotų pajėgų štabas. 
Buvo numatyta, kad į šį štabą turi įeiti vi
sų apygardų atstovai. Deja, šiems kuria
miems centrams vadovavo išdavikas KGB 
agentas Juozas Markulis. Dėl provokatorių 
kaltės Lietuvos partizaninio judėjimo va
dovybė patyrė nemažų nuostolių.

1947 m. pavasarį partizanų vadai de
maskavo į partizanų vadovybę prasiskver
busius agentus ir atsikratė MGB primestų 
žaidimo taisyklių. Visą vienijimosi darbą 
perėmus partizanų vadams, galutinai buvo 
atsisakyta atskirai sudarytos partizaninio 
judėjimo politinės vadovybės. Norint iš
vengti painiavos. Bendrojo demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) pavadini
mas buvo truputį pakeistas. Iš pradžių pa
vadintas Bendruoju demokratiniu Lietuvos 
sąjūdžiu, vėliau - Bendrojo demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumu. Į 
Prezidiumą buvo stengiamasi įtraukti inte
ligentus, kurie galėtų numatyti politinės 
kovos strategiją. Tačiau 1948 m. pavasarį 
žuvo BDPS atkūrimo iniciatorius Tauro 
apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, 
o pavasarį suimti ir BDPS prezidiumo na
riai. Taigi suvienyti partizanus bendrai 
vadovybei dar nepasisekė. Patvaresnės bu
vo Pietų Lietuvos (vėliau - Nemuno). Vaka
rų (vėliau - Kalnų) partizanų gynybinės gru
puotės - sritys, egzistavusios nuo 1946 m.

Šiuo laikotarpiu pasikeitė Lietuvos 
partizaninės kovos taktika. Buvo padaryta 
išvada, kad dideli būriai greičiau susekami, 
sunkiau juos aprūpinti maistu, todėl par
tizanų būriai buvo mažinami, juose jau buvo 
tik apie 50 partizanų. Be reikalo jau nebuvo 
stojama į atvirus mūšius su sovietų kariuo
menės daliniais. Partizanai buvo mokomi 
partizaninės kovos taktikos, maskuotės.

1948 m. vasarą partizaninį judėjimą pa
vyko suvienyti galutinai. Laikinuoju Lietu
vos partizaninio judėjimo vyriausiuoju vadu 
pasiskelbė Jūros srities vadas Jonas Že
maitis-Vytautas. 1948 m. liepos 10 d. jis pa
sirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo įsteigė Vieningą 
laisvės kovos sąjūdžio organizaciją. Savo 
pavaduotojais pasky rė apygardų vadus. Tai 
buvo Lietuvos partizaninės vadovybės per
formavimo pagrindas.

Iki 1948 m. pabaigos vyko įvairūs vadų 
susitikimai, konsultacijos. 1948 m. Centrinis 
partizaninio judėjimo štabas jau vadovavo 
visiems partizanų būriams.

Trečias etapas
Jis prasidėjo 1948 m. pabaigoje ir truko 

iki 1953 m. vasaros. Tai partizaninės kovos 
silpnėjimo metas.

1949 m. vasario 2-22 d Prisikėlimo apy
gardos štabe Minaičių kaime (tarp Baiso
galos ir Radviliškio) įvyko Lietuvos parti
zaninio judėjimo vadovybės suvažiavimas. 
Dalyvavo BDPS prezidiumo pirmininkas J. 
Žemaitis-Vytautas, sekretorius P. Bartkus- 
Žadgaila, visuomeninės dalies viršininkas 
J. Šibaila-Merainis, laikinai einantis Pietų 
Lietuvos srities vado pareigas A.Rama- 
nauskas-Vanagas, Tauro apygardos vadas A 
Grigonis-Užpalis, Vakarų Lietuvos srities 
štabo viršininkas B. Liesys-Naktis. Buvo 
apsvarstyti 23 klausimai. Bendrasis demo
kratinis pasipriešinimo sąjūdis, kuris dėl 
MGB įsikišimo buvo sukompromituotas, 
vasario 10 d. buvo pavadintas Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžiu (LLKS). LLKS Ta
rybos prezidiumas tapo aukščiausiuoju ir 
vieninteliu teisėtu, konstituciniu valdžios 
organu okupuotoje Lietuvoje. Toks jis tu
rėjo likti ir atgavus nepriklausomybę iki 
laisvų demokratinių Seimo rinkimų. Buvo 
priimta politinė programa, taktikos kryptys 
ir Sąjųdžio statutas.

Programoje buvo akcentuojama, kad 
galutinis kovos tikslas -1921 - 1926 m. pa
vyzdžio Lietuvos Parlamentinės Respubli
kos atkūrimas. Ši programa buvo išdėstyta 
vasario 16 d. pasirašytoje Deklaracijoje.

Paskutinėmis darbo dienomis partizanų 
vadai patvirtino Prezidiumą: J. Šibaila-Me
rainis. P. Bartkus-Žadgaila. B. Liesys-Nak
tis. J. Žemaitis-Vrtautas. Prezidiumas dar 
turėjo būti papildytas dviem Pietų Lietuvos 
srities atstovais.

Paskutinis priimtas dokumentas - Krei
pimasis į ginkluoto pogrindžio dalyvius ir 
visus krašto gyventojus.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio pirmi
ninku buvo išrinktas J. Žemaitis-Vytautas. 
Jam suteiktas laisvės kovotojų partizanų ge
nerolo laipsnis.

Vyriausiuoju gy nybos pajėgų vadu 1949 
m. rudenį buvo paskirtas A. Ramanauskas- 
Vanagas. Jam suteiktas partizanų pulkininko 
laipsnis.

Po vadų suvažiavimo pasikeitė vadų 
skyrimo tvarka. Hd tol vadai buvo renkami, 
o nuo dabar skiriami aukštesnės vadovybės.

Iki 1950 m. okupantai Lietuvoje sustip
rėjo. Sovietų specialiosios tarny bos kovai 
su partizanais sukūrė platų šnipų tinklą. Jie 
stebėjo daugybę kaimų, pranešdavo apie 
partizanų pasirodymą. Šnipai intensyviai 
buvo siunčiami į partizanų būrius. Parti
zanams iki minimumo teko susiaurinti savo 
veiklą. Bet ir šiuo, nors pavojingu, laiko
tarpiu partizanai stengėsi išsaugoti savo 
centralizuotą vadovybę, nes to reikalvo 1949 
m. Ženevos konvencija. Joje pasakyta, kad 
okupuoto krašto gyventojams teisė priešintis 
pripažįstama tada, kai šiai kovai vadovauja 
atsakingas asmuo, besipriešinantieji viešai 
nešioja iš toli matomus skiriamuosius ženk
lus bei ginklus. Visų šių reikalavimų ir sten
gėsi laikytis Lietuvos partizanai.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Aš ir vėl atsiradau mūsų gražioje tė

vynėje. Atrodo, kad visai ir nebuvau 
išvažiavęs. Po gražių išleistuvių Sydnėju- 
je. už kurias ypač esu dėkingas Lietuvių 
Klubo šeimininkėms Darijai ir Vidai, dar 
Sydnėjaus oro uoste su savo EŽY klubo 
nariais atsigaivinęs paskutiniu bokalu aus
trališko alučio, drauge su Geelong’o Apy
linkės Valdybos pirmininku ir mano spor
tiniu draugu Stasiu Šutu įsėdome į didelį 
austrų Boeingą ir pakilome savo kelionei. 
Ji buvo gera - jokių sukratymų. jokių oro 
duobių taip ir nepastebėjome iki atsirado
me Vienoje. Čia reikėjo laukti kelias va
landas. Tačiau pasistiprinus austriškais 
sumuštiniais, kurių vienas kainavo 3.5 eurų 
(tiek pat kainavo ir alaus bokalas), pagaliau 
įsėdome į mažesnį lėktuvą ir po poros 
valandų jau buvome Vilniuje.

Čia niekas nieko netikrino ir galima 
buvo ką tik nori įsivežti. Net nustebau, kai 
pamačiau, kad laukimo salėje mūsų abiejų 
laukė gal 50 draugų bei giminių su gėlėmis 
ir jau vasariškais lietuviškais bučiniais. Tai 
buvo Stasio artimieji, mano sesuo Gražina, 
kiti giminės, draugai ir Sporto departa
mento. Olimpinio komiteto ir kiti prieteliai. 
Buvom gražiai pavaišinti. Sporto ministras 
Wtas Nėnius pasveikino ir įteikė man pir
mą mano parašytą atminimų knygą. Tikrai 
puiku, kai matai ir pastebi, kad dar nesi 
pamirštas, o laukiamas.

Po pirmųjų vaišių važiavom į Kauną. 
Čia sesers namuose pabuvau keletą dienų, 
kol ir vėl buvau iškviestas į Vilnių, kur 
Sporto departamente buvo surengtas mano 
atsiminimų knygos "Gyvenimo sūkuriuose'’ 
oficialus pristatymas. Vėl nustebau pama
tęs pusę šimto sporto vadovų iš Olimpinio 
komiteto’ Sporto departamento. įvairių 
laikraščių žurnalistus ir dviejų TV kanalų 
operatorius. Tos pačios dienos vakarą per

TV laidą "Panorama” buvo rodomas pasi
kalbėjimas su manimi ir knygos gražus 
pristatymas. Pagrindinis knygos rėmėjas 
Sporto departamentas ir jo vadovas Wtas 
Nėnius kiekvienam svečiui dovanojo po 
knygą, o vėliau labai gražiai mane pristatė, 
nors daugumai aš esu jau gerai žinomas ir 
savas. Gražiais žodžiais mane sveikino ir 
Olimpinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas, knygos redaktorė žurnalistė 
Marytė Marcinkevičiūtė ir leidy klos "Homo 
liber” savininkas. Kny gos apipavidalintojas 
- dailininkas Rimantas Tumasonis. Po visų 
kalbų ir sveikinimų įvyko ir smagus knygos 
aplaistymas.

Man teko matyli irtas nesėkmingas fut
bolo Islandija - Lietuva rungtynes. Į jas iš 
Vilniaus važiavome su labai pakilia nuotai
ka. Aš net lažinausi. saky damas, kad lietuviai 
laimės rezultatu 1:0. Tačiau Kauno stadioną 
teko palikti su nulenktam galvelėm ir skau
dančia širdimi, nes islandai laimėjo 3:0. Po 
šių rungtynių buvo labai daug įvairių ko
mentarų. tačiau mano nuomone, lietuviai 
buvo silpni gynyboje, nespėdavo ar pa
vargdavo grįžti į savo pusę, o svečiai tai gra
žiai išnaudojo. O dabar yra įvairių spėlio
jimų apie futbolo trenerių ir vadovų ateitį.

Labai įdomus buvo jubiliejinis sporto 
renginy s senovėje buvusioje Dzūkijos 
sostinėje Merkinėje. Čia birželio pradžioje 
buvo švenčiamas antrasis dzūkų kultūros 
kongresas ir Dainavos krašto 750 metų 
paminėjimas. Šis kultūrinis dzūkų renginys 
tęsėsi tris dienas su įvairiais meno, dainos 
ir šokių pasirodymais. Vieną dieną šio kul
tūrinio pasirody mo metu vyko ir Lietuvos 
sportinio ėjimo čempionatas, kuriame da
lyvavo visi geriausi Lietuvos ėjikai. Čia 
sutikau ir buvusių Sydnėjaus olimpiados 
sportininkų. O dzūkai šventę surengė labai 
gražiai. Po iškilmingų pamaldų Alytaus

kariuomenės orkestro 
vedami į aikštę mies
telio vidury atžy giavo 
buvę partizanai, šau
liai, sportininkai ir 
Dzūkijos veikėjai. 
Žmonių susirinko la
bai daug. Kaip sakė 
Varėnos rajono meras 
V. Mikalauskas, kul- - 
tūra be sporto egzis
tuoti negali. Iš Kauno 
atvykę senovės kariai 
patrankos šūviais ati-. •
darė šią sporto šventę. Nuotraukoje - knygą pristato sporto ministras Vytas Nėnius 
(Pabaiga kitame MP (stovi). Centre, sėdi Antanas Laukaitis, dešinėje - Lietuvos 
numeryje) olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas.

Mirus ilgametei ir aktyviai Lietuvių Klubo narei

A'frA Onai Osinienei, !
nuoširdžiai užjaučiame dukteris Mariną ir Valentiną, žentą (Lietuvių Klubo 

direktorių) Lawrence Cox. jų šeimas ir visus artimuosius
- Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Ilgametei ir nusipelniusiai mūsų Bendruomenės veikėjai

A 4h A Onai Osinienei,
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrerims Marinai ir Valei, jų šeimoms ir 

visiems artimiesiems.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A 4h A Onai Osinienei,
mirus, gilią užuojautą,reiškiame dukrai Marinai, žentui Laurie, jų šeimai, 

visiems giminėms ir artimiesiems.
Ramona ir Ramutis Zakarevičiai

Įii.-'iĮį' n.! y yi Mii.ii,. . ,ĮJ I.i.ųi—ui.t.’i ’„iri!.: K)Jriri’i
----------- Elena. Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP N r. 13

- Aha. gerai, labai gerai. Taupiai 
Šeimininkaujant. truputis kiaulienos prie 
bulvių - ir padorūs pietūs. Tokius produktus 
galima ilgai išlaikyti. Žinoma, jei atsargiai 
naudosit. Bet jauni žmonės retai tai sugeba. 
Tai kur tie produktai? Negi supakavot su 
drabužiais? Išimkit, išimkit! Galit sudėti į 
maisto spintelę virtuvėj.

Paklusniai, vengdama supykinti šeimi
ninkę. bet drauge susirūpinusi dėl turimų 
kelių kilogramų vertingo maisto. Aldona 
pradėjo atraišioti maišą.

Šeimininkė žengė į kambarėlio vidurį, 
matyt, buvo pasiryžusi prižiūrėti Aldoną.

- Pamaniau, kad bus geriausia, jei aš 
jums virsiu. Žinoma, tik laikinai. Iki žiemos 
įsitaisysiu tikrą viryklę, tada galėsit sau 
gaminti atskirai. Dabar dviem puodams nėra 
vietos ant krosnelės. Be to. turėsime pasi
rūpinti malkų, kad žiemą nebūtų šalta. Su
prantat. tikras vargas, todėl ir nenoriu nuo
mininkų. Jums bus lengviau. jei aš virsiu. 
Duokit man tą kiaulieną, padėsiu į spinte
lę. Gerai išrūkyta, užteks ilgam, gal net 
pusmečiui, jei būsit atsargi.

Šeimininkė išnešė bekono gabalą į vir
tuvę. bet tuoj vėl grįžo.

- Šiais laikais bekono nepamaty si nei 
čia. nei Vienoj. - pridūrė.

- Neatsimenu, kada pati ragavau.
- Prašau atsipjaukit griežinėlį, ponia 

Schmetzer, - liūdnai pasiūlė Aldona.
- Tik mažą gabaliuką. Visai plonytį 

griežinėlį. Esat gera mergaitė. Kai Jums vir
siu, naudosiu po truputį...

Ir kiti atsivežtieji produktai nukeliavo 
paskui bekoną. Šeimininkė norėjo pati viską
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sudėti į vietą. Pro praviras duris Aldona 
matė. kaip, išsinešusi paskutinį gabalą, 
ponia Schmetzer užrakino spintelę, paban
dė dureles, ar tikrai uždarytos, ir įsidėjo 
raktą į kišenę. Tada vėl grįžo prie durų. Jo
kia šy psena nepasirodė raukšlėtame veide, 
bet balsas skambėjo kur kas draugiškiau.

- O kas šitame lagamine ir tam dideliame 
ryšulyje?

- Tik mano ir vaikų drabužiai, dar šiek 
tiek pataly nės.

- Bet juk viskas susiglamžę! Išimkit, 
išimkit!

- Kad jau esu gerokai pavargusi, ponia 
Schmetzer. Norėčiau pirma pamaitinti vai
kus ir užmigdyti mažylę...

- Dabar nebus kaip vaikų maitinti, nes 
ant krosnelės verda mano pietūs. Turėsit pa
laukti. Iš viso geriau elgtis tvarkingai: kiek
vienam darbui - savas laikas. Pirma išsi- 
pakuokit. susitvarkykit. tada pati geriau 
jausitės.

Kad nors ji išeitų! - maldavo mintyse 
Aldona, bet garsiai nedrįso prieštarauti ir. 
atidariusi lagaminą, pradėjo traukti vieną 
daiktą po kito. Kaip nepraktiškai buvo su
pakavusi per paskutinių dienų sumaištį ir 
skubėjimą. Jos žieminiai drabužiai, megz
tiniai. ilgaauliai batai - ateinančią žiemą 
pravers. Bet štai močiutės senovinė šilkinė 
puošni siuvinėta lovatiesė - kam jos rei
kėjo? Ar klos ant šitos surūdijusios metali
nės lovos? Dainelės drabužėliai buvo beveik 
visi išaugti. Linuko baltas žieminis paltukas 
irgi žiemą tikriausiai jau bus per mažas, be 
to, netiks prie dabartinės padėties...

Aldona ėmė vieną po kito daiktelius iš 
lagamino ir krovė ant žemės. Šeimininkė 
tebestovėjo tarpduryje ir stebėjo. Paskui iš

lagamino kampo ištraukė į baltą medžiagą 
įvyniotą keturkampį ryšulėlį - savo bran
giausią turtą: Wtauto. tėvų ir namų nuo
traukas.

- O kas čia? - susidomėjo viską pastebin
ti ponia Schmetzer.

- Tik senos nuotraukos.
- Parodykit! - ištiesusi ranką, šeimininkė 

žengė arčiau.
Bet Aldona suspaudė ryšulėlį rankose. 

Šito - tai jau ne! Ir pati dar nedrįso žvelgti į 
mylimus veidus.

Kitą kartą, ponia Schmetzer. - tyliai 
ištarė susigraudinusi.

Pakilusi padėjo ryšulėlį kuo toliau nuo 
durų - ant stalelio po langu. Tarp batų ran
ka užčiuopusi kuklių brangenybių dėžutę, 
pastūmė ją giliau, kad nesimatytų. Ir į se
nelės lovatiesę suvyniotus sidabrinius sta
lo reikmenis paliko lagamine tarp baltinių.

Iš didžiojo maišo ištraukė kailinius. Šei
mininkės aky s tapo dar juodesnės.

- Gražūs kailiniai. Tai namuose buvote 
turtinga?

- Ne. Apsiaustas mano motinos.
- Na. būtų juokinga nešioti tokius kai

linius Silbervvalde. Juos pardavusi, galėtu
mėte apsirūpinti maistu ilgam laikui. Jei 
norėtumėte, galėčiau pasirūpinti, kad gau
tumėte gerą kainą.

- Negaliu jų parduoti, ponia Schmetzer. 
Žiemai atėjus, turėsiu juos nešioti net jei ir 
juokinga. Neturiu kito šilto apsiausto. Be to, 
tai buvo mano mamos.

- Na. Jūsų reikalas. Tik apibarstykit naf- 
talinu, kad dar iki žiemos neįsimestų kan
dys. Bet negalit jų laikyti šitoj atviroj spin
toj. Pakabinsiu pas save, bus saugiau. O 
kas čia? Sidabrinių lapių pelerina? Tą tai 
tikrai nemanot čia nešioti?

- Žinoma, ne. Tikrai nepraktiškas daik
tas. Turėjau palikti manuose.

- Lengvai galit parduoti. Galėčiau nu

vežti į Vieną. O šitie žiedai ant pirštų? Ar 
su jais šeimininkausit? Jei būsit protinga, 
tai nereikės alkanauti su vaikais. si

- Dar nenoriu nieko parduoti. Kol kas 
turiu maisto atsargų ir maisto kortelių. Tu
rėtų visko užtekti šiuo tarpu. Karas negali 
ilgai tęstis. Žinoma, jei kada nuspręsiu ką 
parduoti, tai prašy siu Jūsų pagalbos.

- Jūsų reikalas... Aš tik norėjau padėti. 
Pažįstu žmones, žinau, kur kreiptis. Turiu 
ryšių... Na, atnešiu naftalino, apibarstysim 
ir tinkamai pakabinsim. kad turėtumėt, kai 
prireiks.

Ir apsiaustą, ir peleriną šeimininkė pri
glaudė savo spintoje. Aldona matė, kaip 
užrakinusi spintą ir ištraukusi raktą. įsidėjo 
jį į tą pačią prijuostės kišenę, kur jau buvo 
nuompinigiai ir raktas nuo maisto spintelės. 
Tik dabar senoji nurimo, ir Aldona galėjo 
užsidaryti savo kambarėlio duris. Palikusi 
iškrautus drabužius ant žemės, aptvarkė 
vaikus, ranka paglostė fotografijų ryšulėlį 
ir padūsavo dėl virtuvės spintelėj užrakinto 
maisto, nes jau jautėsi alkana. Vis dėlto 
negalėjo dejuoti, nes pagaliau turėjo sau ir 
vaikams pastogę, o svarbiausia - adresą. Tą 
patį vakarą parašė laišką Julijai.

Po kelių dienų pati Julija atvažiavo į 
Silbenvaldą su \ytauto laišku.

Jis rašė, kad yra Rytų Prūsijoje, kad ne
laikomas kaip karo belaisvis, nors iš vietos 
pasitraukti ir negali. Jam viskas gerai, tik 
be galo rūpi, kaip jai ir vaikams. Kai tik 
pasiseksią sužinoti, kur ji, jis atsiusiąs pi
nigų ir stengsiąs suteikti kitokios pagal
bos. Jo adresas buvo pašto dėžutės, nume
ris Karaliaučiuje. Nors Aldona džiaugėsi 
Julija, atnešusia gerą žinią, bet kartu ir ne
kantravo, kad šioji išvyktų, tuomet galėtų; 
atsisėsti viena ir išlieti visą ilgesį, meilę ir 
rūpestį Xfytautui, papasakoti visus įvykius.

Tęsinys kitame MP Nr.
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, Ilgamečiu! Bendruomenės veikėjui

A‘frA Leonui Gerulaičiui
mirus, reiškiame giliausią užuojautą posūniui Petrui su šeima, sesutei Viktorijai, 

visiems giminėms bei artimiesiems, draugams, kolegoms ir kartu liūdime.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Paskutinė draugystė

Pagerbdami ALB veikėjos

A‘v’A Onos Baužienės BEM
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Daiva, Dan, Jurgita ir Aistis Bieri

A‘u’ A Onai Baužienei BEM
mirus, gilią užuojautą reiškiu dukroms Irenai ir Antuanetei, sūnui Robertui 

bei visiems artimiesiems. —
Danutė Skorulienė

•>•••■ . - Pagerbiant T -

A‘ir’ A Onos Osinienės
atminimą, jos šeima aukoja “Mūsų Pastogei” $200.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narei

A'u’A Onai Osinienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms Marinai ir Valei, jų šeimoms 

bei artimiesiems.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir 

“Mūsų Pastogės” Redakcija

A 4h A Onai Osinienei--------------------
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterims Marinai ir Valei, jų šeimoms, anūkams, 
proanūkiams bei visiems artimiesiems ir kartu liūdime

.p Guoda įr Jurgįs BHokai

Tamara ir Benius Vingiliai

Mirus

A 4h A Onai Osinienei
nuoširdžiai užjaučiame dukteris Mariną Cox ir Valę, jų šeimas ir visus 

artimuosius. Liūdime su Jumis

Palaimos šviesią valandą, 
Ar juodu nesėkmės metu, 
Aš liksiu ištikimas žmogui 
Ir sau pačiam.

V. Mykolaitis Putinas

Šie reikšmingi Putino žodžiai man labai 
primena a.a. Oną Baužienę ir mano kelių 
metų draugystę su ja. Dažnai randame gra
žių aprašymų apie pirmąją meilę, pirmąjį 
laimėjimą, pirmą pažintį ir t.t. Kažkaip 
pirmieji įspūdžiai visuomet atmintyje įsmin
ga gražiausiomis spalvomis. Tačiau aš no
riu aprašyti ne pirmą draugystę, o apie pa
skutinę, nes Ona tuo metu jau buvo 90-ties 
metų. Kažkokiam renginyje buvom suso
dintos kartu. Nors daug buvau girdėjusi apie 
p. Baužienę, bet nebuvom artimiau suėję. 
Neužilgo patyriau sėdinti su neeiline mo
terimi. Tokiame amžiuje mane stebino jos 
entuziazmas gyvenimui, jos dvasinė stip
rybė, jos noras padėti artimui, o ypač - jos 
meilė šeimai. “Aš galiu šiandien mirti už 
juos, jeigu reiktų ”, - sakė ji man. Jokių se
natvės aimanų, skundų ji nepripažino. Buvo 
dar pilna gyvenimo, kūrybos ir rūpesčio dėl 
Lietuvos ir Australijos politinio gyvenimo, 
kurį labai atidžiai sekė. Diskutuodavo apie 
rinkimus ir dažnai nusiskųsdavo daugumos 
žmonių menku supratimu politikoje. “Daug 
kartų keičiau gyvenimo kelią dėl geres
nės ateities šeimai, ne dėl savęs, nes man 
buvo visur gerai, visur, kur tik gyvenau, man 
buvo įdomu ir išnaudojau kiekvieną dieną, 
kad ji nebūtųpaprasta. Mano sūnus privertė 
mahe rašyti savo atsiminimus. Man rodės, 
kad aš esu tik eilinis žmogus, ir kam tie 
mano atsiminimai bus įdomūs? ”, - sakė ji.

Būdama jau virš 90 metų. Ona Baužienė 

kalba (1996), kitą - vertimą angliškai, su 
prierašu (2002), kad jos anūkai ir proanūkiai 
galėtų pasiskaityti.

Ar tai eilinio žmogaus nuopelnas? Ži
nau, kad ne tik šeima, bet ir visa Lietuvių 
Bendruomenė jai nepaprastai dėkinga už ne
įkainuojamus atsiminimus, ypač jos aprašytą 
atvykimą į Lietuvą tuoj po Nepriklausomy
bės paskelbimo. Daugumas mūsų, o ypač 
jaunesnioji karta, labai vertino to laikotarpio

prisiminimus.
Savo angliškoje versijoje rašo: “I’m 

nearly 94 - goodness what an age -1 never 
expected to be here”. Tuo pačiu ji džiau
gėsi, kad dar įstengia gyventi savo namuo
se ir save apsižiūrėti. Ona didžiavosi savo 
šeimos ir anūkų studijomis ir jų pasiekimais. 
Ypač didžiavosi savo sūnumi Robertu - 
ortopedijos daktaru, Adelaidės Universite
to profesorium. Džiaugėsi ir savo anūkais, 
kurie sekė tėvų pėdomis ir baigė aukštuosius 
mokslus.

Tačiau ji žinojo, kad neilgai galės taip 
nepriklausomai gyventi. Kai sūnus Ro
bertas su žmona turėjo išvykti į užsienį, ji 
persikėlė gyventi pas dukrą Antoinette į 
Sydnėjų. Nors ten buvo praleidus tiek daug 
metų, sunku jai buvo palikti Adelaidėj 
pamiltą lizdelį ir savo “paskutinę draugys
tę”, kuri tapo kaip ir žaidimas laikui prablaš
kyti, atsiminimais pagyventi. Kartu kepėm 
pyragus, blynus (bulvinius, miltinius su 
obuoliais ir kitokiais skanėstais), sodinom 
gėlytes jos miniatiūriniame darželyje, sekėm 
Adelaidės futbolo komandos laimėjimus ir 
džiaugėmės jais. Sekmadieniais važiavome 
pasimelsti į lietuvišką šv. Kazimiero baž
nyčią. Labiausiai Ona mėgo pasakoti kaip 
mes kūrėme “Sodybą” Sydnėjuje. Man ro
dos. tai buvo jos visų darbų aukščiausias 
pasididžiavimo laipsnis. Ji labai džiaugėsi, 
kad visi tie užsimojimai bei darbai nenuėjo 
veltui - “Sodyba” gražiai gyvuoja ir tvarkosi. 
Tai neeilinio žmogaus nuopelnai. Jei mes 
visi nors pusę tų darbų atliktumėm - galė
tumėm sau paploti per petį ir laimingai 
atsidusti gale gyvenimo.

Tariu Tau ačiū už paskutinę draugystę, 
Anute (taip ją vadino jos mama, taip ir aš 
pripratau-jąvadinti), “ačiū-už “parodymą 
gražių gyvenimo vertybių ir jų svarbą. Ačiū 
Dievui, kad leido Tau ilgai gyventi, jog 
įkvėptum ir kitiems savo ryžto dvasios bei 
parodytum, kad gyvenimas yra duotas tam, 
kad paliktum savo šiltus pėdsakus ne tik 
savo vaikams ir vaikaičiams, bet ir savo ar
timiesiems, draugams ir tautiečiams. Būk 
laiminga Aukščiausiojo globoje, Tu pilnai 
nusipelnei Jo dėmesio.

Elena Varnienė

Milda Bukevičienė 
Irena ir Algis Dudaičiai

A^A Onai Osinienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms Marinai ir Valei, jų šeimoms bei 

visiems artimiesiems.
Vida ir Algis Kabailai 

Isolde Poželaitė-Davis AM 
Valė Stanevičienė 

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $100

Nuotraukoje iš kairės: M. Verbylienė, E. Varnienė ir a.a. O. Baužienė BEM.

Skaudžios netekties valandoje 
mirus

A 4h A Onai Osinienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukteris Mariną Cox ir Valentiną Harvey, žentą 

Lawrence Cox, mylimas anūkes su šeimomis, visus artimuosius ir bičiulius.
Elena Jonaitienė, 

Rasa ir Eglė

Iškeliavus į amžinybę

A 4h A Onai Baužienei BEM
Giliai užjaučiame vaikus - Ireną, Antuanetę, Robertą ir visus artimuosius.

Martišių šeima

AK JAU -SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 

Remkite išeivijos spaudų!
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Valstybės Diena Canberroje
Primename, kad karaliaus Mindaugo 750 metų karūnavimo sukaktis bus 

švenčiama sekmadienį, liepos 13 dieną, 12 vai. p.p. Canberra Yacht Club, 
Mariner Place, Yarralumla.

Tinkamą žodį šia proga tars Rasa Mauragienė.
Mus linksmins populiari grupė “Tembras” iš Melbourne (Birutė 

Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė).
Norintys dalyvauti pietuose prašomi užsirašyti pas Sigitą Gailiūnaitę.
tek: 6248 6704 arba Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki liepos 8 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Valstybės Diena Hobarte
Karaliaus Mindaugo 750 metų karūnavimo sukaktis bus minima sekmadienį, 

liepos 20 dieną, 4 vai. p. p. p. Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, West Moonah, 
tek (03) 6272 4628

Paskaitą skaitys dr. Algis Taškūnas. Po to - trumpa programa ir kava su 
pyragais visiems. Kviečiame visus dalyvauti.

Hobarto Apylinkės Valdyba

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

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

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

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

DARIA’S restoranas dirba
5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

Sekmądienį. liepos 20 dieną. 2 vai.p.p. Sidnėjaus Lietuvių Klubo žemutinėje 
salėje įvyks

poeto Bernardo Brazdžionio
minėjimas

Pirmoje dalyje poetas Juozas Almis Jūragis apžvelgs Bernardo 
Brazdžionio gyvenimą ir kūry bą. Seks jo eilėraščiai ir pagal juos sukurtos dainos.

Antroje dalyje vaizdingas Lietuvos kino režisieriaus Algirdo Tarvydo 45 minučių
filmas - “Brazdžionio sugrįžimas” (1989 m.)

Kviečiame visus dalyvauti.
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus,
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

Ieškome naujų Klubo baro tarnautojų, kurie 

galėtų dirbti penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.

Skulptoriaus Vinco Jomanto
retrospektyvi paroda

"Mūsų Pastogę” pasiekė informacija, kad skulptoriaus Vinco Jomanto pagerbimui 
valstybės globojama McClelland Galerija ruošia jo viso kūry binio periodo retrospektyvią 
parodą, vyksiančią š.m. liepos 6 - rugsėjo 7 dienomis McClelland Gallery,

390 McClelland Dr., Langvvarrin, Vic., 3910 (prie Frankstovvn),
tek: (03) 9789 1671.
Parodos atidary mas - liepos 6 dieną, 3 vai. p.p.
Paroda atidara antradieniais - sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Jazminą Cininas - 
Parodoje

Paroda, kurioje tarp 13 menininkų dalyvauja ir 
Jazminą Cininas (Lipšicnė). vadinasi "Act XII: New 
Works on Paper”.

Sydnėjujeji bus išstatyta University of Technology 
(Sydney) galerijoje (nuo liepos 29 iki rugpjūčio 29) ir 
Adelaidėje - Adelaide Festival Centre. Artspace gale
rijoje (nuo rugsėjo 13 iki spalio 26).

susimokėti metinį nario mokestį.

Sapnuoju apie: 

“Christmas in Jul 
penktadienį, liepos 18 dieną, 
7.30 vaL p.p.
Labai noriu šokti!

Karšta (trijų patiekalų) vakarienė

Šauni kapela
Kaina $30
Stalus ir bilietus galima užsisakyti Lietuvių 
Klube darbo valandomis teL: 9708 1414 
iki liepos 13 dienos

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Leeka Gruzdeff - 
Parodoje

Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdeff piešinių paroda bus 
išstatyta liepos 11-23 dienomis Hardware (Fine Art), 
62 Mitchell Street, St. Leonards, Sydnėjuje.

Tek: (02) 9437 5059
Galerija atidaryta: antradieniais - ketvirtadieniais nuo 

11 vai. ryto iki 5 vai. p.p.
Parodos atidarymas - liepos 11 dieną, 6 vai. p.p. - 8 

vai. p.p. Kviečiame apsilankyti.

Dailininkai iš Lietuvos Melbourne
“Mūsų Pastogę” pasiekė žinia, kad naujajame Melbourne “Australian Centre for 

Contemporary Art” (apie 1 km. nuo Federation Square) vyksta tarptautinio pobūdžio 
paroda, pavadinta “The Labyrinthine Effect”. Joje dalyvauja ir dailininkai iš Lietuvos: 
Nomeda ir Gediminas Urbonas.
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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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