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Spalvomis ir jausmais grojantys Leekos paveikslai Keičiasi lietuvių dalinys Irake

Neseniai “Hardware” meno galerijoje (Sydney) buvo atidaryta sydnėjiškės dailininkės 
Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdef darbų paroda, kuri praėjo su dideliu pasisekimu. 
Nuotraukoje - Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdef “Blue Jazz”.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva - 
Europos 
čempionė

93:84. Šis rezul
tatas švietė Sockhol- 
mo “Globe” krepši
nio arenoje, kai Lie
tuvos vyrų krepšinio 
rinktinė pradėjo savo 
pergalės šokį. Finale 
įveikę Ispanijos rink

tinę lietuviai liko vienintelė pralaimėjimų 
nepatyrusi ekipa ir parvežė į Lietuvą aukso 
medalius. Naudingiausiu čempionato žai
dėju išrinktas Šarūnas Jasikevičius, o į 
geriausiųjų penketą, bėjo, pakliuvo Saulius 
Štombergas. Lietuva pirmą kartą po 64 metų 
tapo Europos krepšinio čempione.

Kelialapį į 2004 metų Atėnų vasaros 
olimpines žaidynes lietuviai užsitikrino 
pusfinalyje, kuriame rezultatu 74:70 nuga
lėjo Sydnėjaus olimpiados vicečempionę 
Prancūzijos komandą.

Lietuvos komanda ką tik pasibaigusia
me Europos vyrų krepšinio čempionate 
Stockholme buvo rezultatyviausia (544 

Lietuvos rinktinės kapitono Sauliaus Štomber
go rankose - Europos čempionų taurė.

taškai per 6 rungtynes, vid. 90.7). Lietuvių 
ekipa taip pat atliko daugiausiai rezultaty
vių perdavimų (104 - 17.3), blokavo dau
giausiai varžovų metimų (27 - 4.5) bei taik
liausiai mėtė baudas (118/147 - 80.3%). Re
zultatyviausiai perdavinėjo naudingiausias 
turnyro žaidėjas Šarūnas Jasikevičius - 
vidutiniškai per mačą - 8.17 (49 perdavimai 
per 6 rungtynes). Baudas be klaidų mėtė 
vienintelis Arvydas Macijauskas (pataikė 
visus 28 metimus - 100%).

Apdovanojimai
LR Prezidentas Rolandas Paksas nacio

nalinės krepšinio rinktinės nariams ir 
Europos čempionams įteikė valstybinius 
apdovanojimus. Žaidėjai Šarūnas Jasike
vičius, Arvydas Macijauskas, Ramūnas 
Šiškauskas, Saulius Štombergas ir treneris 
Antanas Sireika apdovanoti ordino “Už 
nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju kryžiumi. 
Žaidėjai Darius Songaila, Eurelijus Žu
kauskas, Mindaugas Žukauskas ir vyriau
siojo trenerio asistentai Valdemaras Cho
mičius, Gintaras Krapikas ir Donas Nel
sonas gavo ordino “Už nuopelnus Lietuvai” 
Komandoro Didįjį kryžių. To paties ordino 

Komandoro ir Karininko kryžiai 
įteikti likusiems komandos nariams. 
Kšyštofas Lavrinovičius dėl teistumo 
ir pagal įstatymą kelerius metus ne
gali būti apdovanotas, todėl Prez. R. 
Paksas šiam krepšininkui įteikė ne
didelę sidabrinę Prezidento taurę. 
Baltojoje salėje vykusią ceremoniją 
stebėjo kadenciją baigęs Prezidentas 
Valdas Adamkus, Seimo nariai, mi
nistrai.

Europos aukso medalius iškovoju
sios Lietuvos rinktinės treneriui An
tanui Streikai iškilmingame Šiaulių 
tarybos posėdyje bus suteiktas Šiau
lių garbės piliečio vardas. Taip nu
sprendė vakar skubos tvarka susirin-

Rugsėjo 14 d. 54 Lietuvos kariuomenės 
Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bata
liono LITCON-2 (Lithuanian Contingent) 
būrio kariai išvyko į Daniją, kur dalyvaus 
pasiruošimo misijai Irake pratybose. Po 
mėnesį truksiančių pratybų Lietuvos kariai 
pakeis šiuo metu misijoje dalyvaujančius 43 
Algirdo bataliono karius.

Planuojama, kad spalio mėnesio vidu
ryje gavę įsakymą Lietuvos kariai, vado
vaujami Itn. Mariaus Steponavičiaus, kartu 
su danų kolegomis išvyks į paskirties vietą 
netoli Basros. į misiją vyksiančių karių 
amžiaus vidurkis 23 m. Wriausiam iš jų 34 
m., jauniausiam - 20 metų.

Lietuvos vyrai vežasi tik individualią 
ginkluotę ir apsaugos priemonių komp
lektus nuo cheminio ir biologinio ginklo. 
Danijos karinės pajėgos aprūpins šarvuo
čiais, transporto priemonėmis, taip pat teiks 
medicinos priežiūrą ir gydymą.

Algirdo bataliono kariai kartu su danais 
tarnaus anglų kontroliuojamame sektoriuje 
į šiaurės rytus nuo Basros. Jų užduotis - 
padėti palaikyti viešąją tvarką, patruliuoti, 
saugoti objektus. Lietuvos kariai į Iraką 

Lietuva balsavo
BNS. Lietuva rugsėjo 19 d. parėmė 

Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asam
blėjos rezoliuciją, kurioje Izraelis raginamas 
liautis grasinęs palestiniečių prezidentui 
Yasser Arafat. Rezoliucija priimta didele 
balsų persvara, tačiau, kitaip nei JT Sau
gumo Tarybos rezoliucijos, ji nėra priva
loma. Rezoliuciją parėmė 133 valstybės, 
tarp jų visos dabartinės 15 ES valstybių ir 
10 stojančių valstybių, tarp jų ir Lietuva. 
JAV, Izraelis ir dar dvi valstybės balsavo 
prieš ir penkiolika susilaikė.

Rezoliucijoje reikalaujama, kad Izraelis 
nutrauktų politiką, siekiančią “pašalinti” 
Arafat’ą.

Tarptautinio protesto bangą Izraelis 
sukėlė praėjusią savaitę, kai vienas po kito 
nugriaudėjus dviem savižudžių sprogdini
mams. per kuriuos žuvo penkiolika izra
eliečių. paskelbė nutaręs “likviduoti” Y Ara
fat’ą. kuris esąs “kliūtis taikai”, tačiau ne
pasakė, kaip ir kada ketina tai padaryti.

kusi garbės piliečio vardo suteikimo ko
misija, tokiam siūlymui pritarė visi 10 į 
posėdį susirinkusių narių. Akcentuota, kad 
A. Sireikai šis garbingas vardas bus suteik
tas už ilgametį darbą populiarinant krepšinį, 
išaugintas krepšininkų kartas.

Kaunas švenčia
Europos krepšinio čempionato Švedijo

je metu nuolat buvo minimos dvi datos - 
1937 ir 1939 metai, kuomet Lietuvos krep
šininkams buvo pavykę iškovoti Europos 
auksą. Originalūs tų metų trofėjai, Latvijoje 
gauti atminimo medaliai ir istorinės 
profesionaliausių ano meto krepšinio meis
trų nuotraukos, autografai saugomi pastaro
siomis dienomis aktyviau lankomame Lie
tuvos sporto muziejuje Kaune.

Po paskutinio Europos krepšinio čem
pionato teisėjo švilpuko Kaunas, kaip ir visa 

vyksta Seimo sprendimu, priimtu 2003 
gegužės 29 d. JAV vadovaujamoje tarptau
tinėje Irako operacijoje lietuvių karių misi
ja gali trukti iki 18 mėn.

Afganistane ir toliau
(BNS) Lietuvos kariuomenės specialių

jų operacijų pajėgų eskadronas tikriausiai 
liks dalyvauti operacijoje Afganistane ir 
trečiajai rotacijai, nes to pageidauja JAV bei 
sąjungininkai. Tai sakė krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius.

Gegužės pabaigoje nusprendus pasiųsti 
karius į misiją Irake, KA ministras tuomet 
teigė, jog išteklių taupymo sumetimais ga
lima būtų atsisakyti trečiosios karių rotaci
jos Afganistane. Tačiau "ten - galima drą
siai pasakyti, išliko mūsų pajėgą porei
kis”, - sakė ministras.

Šiuo metu į 13 tarptautinių operacijų, 
įskaitant Balkanus ir Iraką, yra išvykęs 271 
Lietuvos karys. Šiais metais visų tarptau
tinių misijų finansavimas nesiekia 20 mln. 
litų. Nors kitais metais gali tekti atnaujinti 
kai kurią karių turimą techniką, tačiau, mi
nistro teigimu, finansavimas išliks toks pat.

kitaip nei JAV
ES narės ir kandidatės rezoliucijos teks

tui vienbalsiai pritarė, kai dokumente buvo 
pasmerkti tiek palestiniečių savižudžių 
sprogdinimai, tiek ir kryptingi Izraelio 
veiksmai, kuriais siekiama sunaikinti 
palestiniečių kovotojus.

JAV anksčiau vetavo panašią rezoliuciją 
JT Saugumo Taryboje, tačiau JAV neturi 
veto teisės JT Generalinėje Asamblėjoje.

Šis kartas - pirmasis, kai dėl rezo
liucijos, kuriai priešinosi Jungtinės Vals
tijos, ES balsavo kaip vieningas blokas. 
Pasak kai kurių diplomatų, tai rodo, jog 
sprendžiant Artimųjų Rytų klausimą tarp 
Europos ir JAV toliau didėja atotrūkis.

Iki šiol Jungtinėse Tautose Lietuva pa
remdavo JAV poziciją. Tokia Lietuvos lai
kysena ypač išryškėjo tada, kai Lietuva 
kaip “Vilniaus dešimtuko” narys įsijungė į 
JAV vadovaujamą “norinčiųjų koaliciją” 
(coalition of the willing) paskelbti karą 
Irakui. □

Lietuva, driokstelėjo: iš klubų, barų, namų 
į miesto gatves pasipylė ir išvažiavo tūks
tančiai žmonių, o džiaugsmo euforija truko 
iki paryčių. Žmonių užtvindytoje Laisvės 
alėjoje, automobilių - Karaliaus Mindaugo 
prospekte, Birštono, Kęstučio, K.Donelai- 
čio gatvėse lietuviai signalizavo, dainavo, 
sveikino vienas kitą, mojavo vėliavomis, 
meldėsi, maudėsi fontane prie “Merkuri
jaus” parduotuvės ir skandavo: “Mes lai
mėjome! Auksas mūsų! Ačiū! Lietuva!” 
Taip pat buvo ir Vilniuje, Klaipėdoje, ki
tuose Lietuvos miestuose.

Iš Švedijos sostinės grįžo paskutiniai 
krepšinio sirgaliai, iš arti stebėję Lietuvos 
krepšininkų triumfą Europos čempionate. 
Pasak Turizmo agentūros “Saitas” direkto
riaus pavaduotojo Tautvydo Kuzmos, po
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Izraelio vyriau
sybė priėmė princi
pinį nutarimą even
tualiai ištremti pa
lestiniečių lyderį 
Yasser Arafat iš 
Vakarinio Kranto, 
kaip vieną iš prie
monių sustabdyti 
palestiniečių už

puolimus. Kai kurių radikalesnių Izraelio 
Vyriausybės narių pasisakymais net Yasser 
Arafat nužudymas būtų pateisinamas. Izra
elio vyriausybės deklaruotas nutarimas sukė
lė pasipiktinimo audrą arabų kraštuose. Jis 
buvo kritikuojamas ir kitų valstybių. Rugsė
jo 16 d. JAV vetavo JT Saugumo Tarybos 
rezoliuciją, pasmerkiančią Izraelio nutarimą. 
JAV reikalavo, kad Izraelį smerkianti rezo
liucija kartu pasmerktų ir palestiniečių te
roristines organizacijas, kaip Hamas, jas 
įvardijant, o nepasitenkinant bendromis 
frazėmis.
♦ Rugsėjo 20 d. Jungtinių Tautų Visuotinis 
Susirinkimas 1.33 balsais prieš 4-ris. 15 valsty 
bių susilaikius, kreipėsi į Izraelio vyriausybę, 
primygtinai prašydama ją “nepašalinti” 
Yasser Arafat’o iš Vakarinio Kranto.
♦ Rugsėjo 18 d. Indonezijos teismas pa
smerkė Ali Imran, vieną iš pagrindinių Bali 
sprogimo organizatorių, kalėti iki gyvos 
galvos. Ali Imran buvo vienintelis iš suim
tųjų ryšium su šiuo sprogimu apgailestavęs 
savo veiksmus, tad jo advokatai apeliuos 
teismo sprendimą.
♦ Rugsėjo 18 d. privačioje ligoninėje 
Rangoon mieste buvo padaryta rimta opera
cija kalinamai Burmos opozicijos lyderei 
Aung San Suu Kyi.
♦ Amerikiečių kariai Irake nuolat užpuldi-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psi.
finalinių rungtynių lietuviai patraukė į 
Stockholmo gatves. Ten jų buvo apie 3 500. 
Jie šventė audringai, bet be didesnės agre
sijos. Naktį čia barai uždaryti, todėl lietu
viams neliko nieko kito, kaip “McDonalds” 
restoranai. Juose naktį sėdėjo vien lietu
viai. Nors ten alkoholis neparduodamas, 
sirgaliai jau buvo išgėrę prieš varžybas. 
Didesnių incidentų su policija nebuvo.

Lietuvos krepšinio rinktinės pergalės 
euforija karaliavo įvairiose Kauno įstaigose 
ir bendrovėse. Mokyklose buvo sutrumpin
tos pamokos, kad moksleiviai galėtų stebėti 
krepšininkų sutiktuves. Firmų biuruose taip 
pat vyravo šventinė nuotaika ir liejosi šam
panas. Kalbinti verslininkai neslėpė, kad 
įspūdinga lietuvių pergalė beveik paralyža- 
vo jų darbą. Buvo atšaukti svarbūs susitiki
mai. Raštinėse ir parduotuvėse likę darbuo
tojai stebėjo televizijos transliaciją apie 
krepšininkų sutiktuves.

Nacionalbolševikai reiškiasi
(ELTA). Lietuvos Užsienio reikalų mi

nisterija (URM), reaguodama į rugsėjo 14 
d. Kenos (Vilniaus raj.) geležinkelio pasie
nio kontrolės punkte protestavusių septy
niolikos Rusijos piliečių elgesį, pabrėžė, kad 
toks incidentas neatspindi gerų kaimyninių 
Lietuvos ir Rusijos santykių dvasios. Lie
tuvos URM laukia ikiteisminio tyrimo 
rezultatų ir siūlo šį incidentą sukėlusius 
asmenis įtraukti į nepageidaujamų asmenų 
sąrašą. Ministerijos pranešime pritariama 
Rusijos URM pareiškimui, kuriame teisinio 
pagrindo neturintis išpuolis pavadintas 
politiniu chuliganizmu, siekiant populiaru
mo prieš rinkimus į Rusijos Valstybės Dūmą.

Septyniolika Rusijos nacionalbolševikų 
partijos atstovų į Kenos geležinkelio pasie
nio kontrolės punktą atvykusiame tran
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nėjami. turi daug nuostolių. Didžiausias 
užpuolimas po oficialios karo pabaigos įvy
ko rugsėjo 18 d. Khaldiyah vietovėje į va
karus nuo Bagdado. Užpulta karinio trans
porto vilkstinė, susprogdinant bombą po 
viena iš mašinų, tada apšaudant vilkstinę 
raketinėmis granatomis. Žuvo bent 8 ame
rikiečiai kariai.
♦ Rugsėjo 19 d. Mosulo mieste šiauriniame 
Irake amerikiečiams pasidavė buvęs ilgametis 
krašto apsaugos ministras Saddam Hussein 
vyriausybėje, generolas Jabburi Tai. Ameri
kiečiai per tarpininkus jam garantavo, kad jis 
nebus teisiamas dėl karo nusikaltimų.
♦ Rugsėjo 19 d. Švedijos karalius. Vyriau
sybė ir visuomenė pamaldomis prisiminė prieš 
keletą dienų nužudytą populiarią Užsienio 
reikalų ministrę Anna Lindh. nudurtą jai 
apsiperkant Stockholmo krautuvėje. Suim
tas asmuo. įtariamas ją nužudęs, bet kol kas 
jo kaltė nėra įrodyta.
♦ Rugsėjo 20 d. Latvija referendumu pasi
sakė už įstojimą į Europos Sąjungą.
♦ Rugsėjo 22 d. amerikiečių 1989 metais 
paleista erdvių tyrinėjimo raketa Galileo 
užbaigė savo darbą, suduždama Jupiterio 
paviršiuje. Raketa pasiekė Jupiterį 1995 m. ir 
nuo to laiko skriejo apie jį. tyrinėdama šią 
planetą ir jos mėnulius. Nusilpus Galileo 
baterijoms, ji buvo mokslininkų tyčia nu
kreipta sudužimui, kad išvengtų pavojaus 
įskristi į vandens jūrą turintį Jupiterio pa
lydovą Europą, tuo užteršiant šį “mėnulį”.
♦ Rugsėjo 22 dieną Australijos Imigra
cijos ir Daugiakultūrinių reikalų ministras 
Philip Ruddock iškilmingai atšventė savo 
parlamentinės karjeros 30 metų sukaktį. Mi
nistras yra baltų draugas ir nuolat dalyvauja 
jų šventėse ir minėjimuose.

zitiniame traukinyje Maskva-Kaliningradas 
antrankiais ir grandinėmis prisirakino prie 
traukinio vagone esančių turėklų, žodžiu 
skelbė nepasitenkinimą galiojančia tranzito 
tvarka, skandavo šūkius dėl “laisvo Kali
ningrado tranzito”. Dalis jų ant rankų ryšė
jo raiščius su sovietine simbolika, turėjo 
kitos panašios atributikos. “Rusija - viskas, 
visa kita - niekas”. - šaukė radikalai, kol 
ugniagesiai kirpo jiems antrankius, o pa
reigūnai guldė veidu į žemę. Agresyviai nu
siteikusi asmenų grupė rodė nepagarbą 
Lietuvos valsty bei ir joje galiojančiai tvar
kai. įžeidinėjo traukinį tikrinusius pasienie
čius. nepakluso jų reikalavimams, priešino
si. Kai kurie protestuotojai demonstratyviai 
suplėšė tranzito dokumentus.

Kilus šiam incidentui ir Lietuvos pa
sieniečiams gražiuoju nepavykus įtikinti 
minėtos grupės nutraukti savo veiksmus, 
buvo nurodyta atkabinti vagoną nuo sąsta
to. Protestuotojams toliau nepaklūstant 
pasieniečių reikalavimams ir nesiliaujant 
įžeidimams valstybės ir pareigūnų atžvilgiu. 
Vilniaus rinktinės specialiosios paskirties 
būrio pareigūnai 17 asmenų jėga išlaipino 
iš traukinio. Besipriešinantys pažeidėjai 
buvo surakinti antrankiais. Vienas iš jų 
sąmoningai bandė susižaloti ir trenkė galva 
į grindinį, tačiau suteikus pirmąją pagalbą 
rimtesnių pasekmių išvengta.

Dėl minėto incidento traukinys iš Kenos 
geležinkelio stoties išvyko vėluodamas va
landa ir dvidešimčia minučių. 17 Rusijos 
piliečių sulaikyti ir apklausiami VSAT Vil
niaus rinktinės Kenos geležinkelio užkar
doje. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Lietuvos URM laukia šio tyrimo 
rezultatų ir siūlo šį incidentą sukėlusius 
asmenis įtraukti į nepageidaujamų asmenų 
sąrašą. Pagal Baudžiamąjį kodeksą rusų 
nacionalistams gresia laisvės atėmimas iki

Lietuvai -110 mln. litų parama
(ELTA). Lietuva pagal Specialiąją že

mės ūkio ir kaimo plėtros paramos progra
mą (SAPARD) 2003 metais turėtų gauti iki 
32.12 mln. eurų, arba 110.9 mln. litų, o trijų 
jau pasirašytų metinių finansavimo sutar
čių įsipareigojimų trukmė turėtų būti pra
tęsta. Paramą skiria Europos Sąjunga per 
savo Europos Bendrijų Komisiją. Nors pa
ramos dydis yra suplanuojamas iš anksto, 
kasmet ji yra papildomai patvirtinama, nu
statant įsipareigojimų vy kdymo terminus.

SAPARD programa Lietuvoje įgyven
dinama remiantis Nacionaline žemės ūkio 
ir kaimo plėtros 2000-2006 metams prog
rama pagal patvirtintas prioritetines žemės 
ūkio ir kaimo plėtros kryptis, tarp kurių - 
investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą, 
žemės ūkio ir žuvininkystės produktų per
dirbimo ir rinkodaros tobulinimas, ekono

Kompiuteris tikrins liet, kalbos gramatiką
(ELTA). Rinkoje artimiausiu metu pa

sirodys programinės įrangos naujovė - 
lietuvių kalbos gramatikos tikrintuvas, 
leisiantis elektroniniuose tekstuose aptikti 
ir taisyti gramatines klaidas.

Pasak pranešimo spaudai, šiuo metu 
baigiami naujosios programinės įrangos 
testavimo darbai, kuriuos atlieka jos kūrėja 
- didžiausia kalbinių sprendimų informa
cinių technologijų bendrovė “Tilde infor
macinės technologijos”.

Iki šiol kompiuterių vartotojai galėjo 
naudoti tik lietuvių kalbos rašybos tikrini
mo priemones. Rašybos klaidų tikrintuvai 
pažymi netaisyklingai parašytus žodžius, 

2 metų. Kol kas 17 žmonių grupė sulaikyta 
2 paroms, ji uždaryta Kenos policijos areš
tinėje. Manoma, jog nuteisti nacionalbolše
vikai greičiausiai bus deportuoti į Rusiją.

Lietuvos Prezidentas Kaukaze
Baigęs šešių dienų vizitą Gruzijoje ir 

Armėnijoje. Prez. Rolandas Paksas sakė, jog 
šis apsilankymas buvo svarbus strateginių 
partnerių - Europos Sąjungos ir NATO 
atžvilgiu. Prieš šį vizitą R. Paksas buvo 
kritikuojamas, jog vyksta į Pietų Kaukazą, 
dėl to atsisaky damas kvietimo į rugsėjo 16 
d. New York’e prasidėjusią Jungtinių Tau
tų (JT) Generalinės asamblėjos sesiją. 
Rugsėjo 16 d. grįžęs iš Pietų Kaukazo, Prez. 
sakė, jog JT jis aplankysiąs lapkritį arba 
gruodį per planuojamą vizitą į JAV, kai 
galės susitikti su prezidentu George W. 
Bush. Pasak R. Pakso, šį kartą JT Genera
linės asamblėjos sesijoje Lietuvai atsto
vausiąs užs. reik. min. Antanas Valionis.

Teks mokėti už vaistus
Naujas kompensuojamųjų vaistų sąra

šas ir jų bazinių kainų kainynas įsigaliojo 
nuo praėjusio rugsėjo 13 d. Tikėjęsi svei
katos apsaugos ministro žadėtų kompen
suojamųjų vaistų kainų mažėjimo, ligoniai 
šiomis dienomis turėjo progos sužinoti, kad 
kainos ne sumažėjo, o nuo kelių centų iki 
kelių dešimčių litų padidėjo. Supykę žmo
nės medikamentų vaistinėje visiškai atsi
sakydavo. Pasak Klaipėdos “Medikanos” 
vaistinės vedėjos provizorės Liudvikos Kil- 
pienės, pigo ne vaistai, bet mažėjo bazinės 
jų kainos. Tarkim, vaistas kainavo 100 litų. 
Seniau bazinė kaina, ta, kurią kompensuo
davo valstybė, buvo 90 litų. Žmogui, kuriam 
vaistai kompensuojami 100%, dar tekdavo 
už juos primokėti 10 litų. Jei dabar bazinė 
kaina sumažėja iki 50 litų, tai žmogui pri
mokėti tektų dar 50 litų. Žmonės jaučiasi 
apgauti, nes sumažinus bazines vaistų kai
nas išlošė tik valstybė.
Lietuva arčiau Europos Sąjungos

(ELTA). Rugsėjo 16 d. Seimas ratifikavo 
vieną svarbiausių naujausios istorijos 
dokumentą - Lietuvos ir kitų devynių šalių 
stojimo į Europos Sąjungą sutartį. Už tai 

minės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų 
skatinimas, kaimo, miškų infrastruktūros 
tobulinimas, agrarinė aplinkosauga, profe
sinis mokymas, techninė parama, infor
mavimas.

SAPARD programos parama skiriama 
su sąlyga, kad paramos gavėjas savo lėšo
mis finansuos ne mažiau kaip 50% projek
to vertės. Likusią dalį skiria SAPARD prog
rama ir Wriausybe (atitinkamai 75% ir 25 
%). Nuo 2000 metų iki 2006 m. per 
SAPARD programą 10 šalių kandidačių 
žemės ūkio sektoriui bus skiriama 520 mln. 
eurų. Lietuvai kasmet skiriama maždaug po 
30 mln. eurų (apie 103.6 mln. litų). Parama 
kiekvienai šaliai ES kandidatei buvo skirs
toma atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, 
tokius kaip žemės ūkyje dirbančių gyvento
jų skaičius, žemės ūkio teritorija ir kitus.

tačiau lietuvių kalbos gramatikos klaidų 
neaptinka.

Naujasis gramatikos tikrintuvas elektro
niniame tekste pažymės dažniausiai abe
jonių keliančių sudurtinių žodžių, valsty
bių ir jų sostinių, įmonių ir organizacijų, 
pareigų bei titulų pavadinimų, santrumpų 
ir datų rašybą. “Tilde informacinės techno
logijos” gramatikos tikrintuve daug dėme
sio skiriama neteisingų linksnių, bendra
ties formų atradimui ir taisymui. Daugeliui 
kompiuterių vartotojų iškyla abejonių ir dėl 
lietuvių kalbos skyrybos - naujasis grama
tikos tikrintuvas suras ir pažymės lietuvių 
kalbos skyrybos klaidas. □ 

balsavo 84 Seimo nariai, 2 - prieš, 1 parla
mentaras susilaikė.

Ratifikuodami šį dokumentą Seimo na
riai dar kartą patvirtino mūsų šalies piliečių 
apsisprendimą būti ES, išreikštą šių metų 
gegužės 10-11 dienomis vykusiame refe
rendume. Tikimasi, kad šios sutarties ratifi
kavimas Lietuvoje turės teigiamą poveikį 
dokumento ratifikavimui kitose ES valsty
bėse narėse ir stojančiose šalyse.

4851 puslapio Stojimo sutarties paketą 
sudaro Stojimo sutartis, įtvirtinanti 10 nau
jų šalių įstojimo į Europos Sąjungą faktą, 
Stojimo aktas, detalizuojantis visų stojan
čių valstybių narystės ES sąlygas, pereina
mojo laikotarpio priemones, išlygas ir spe
cialius susitarimus, 10 protokolų, kuriuose 
išdėstyti specifiniai teisiniai klausimai, su
siję su ES teisės materialiniu ar teritoriniu 
taikymu konkretiems ūkio sektoriams ar 
politikos sritims, įskaitant pereinamuosius 
laikotarpius ir teritorines išlygas, bei Bai
giamasis aktas, kuriuo patvirtinamas viso 
Stojimo sutarties paketo sudarymas.

Balandžio 16 dieną Atėnuose 15 ES 
narių ir 10 stojančiųjų šalių pasirašyta 
sutartis įsigalios jai pritarus visų 25 šalių 
parlamentarams.
“Sklypų skandale” STT vadovas 

ragina nesivaikyti sensacijų
(ELTA). Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(STT) vadovas Valentinas Junokas ragina 
žiniasldaidą nesiekti sensacijų skelbiant 
skaičius ar sąrašus į “sklypų skandalą” pate
kusių asmenų. Po rugsėjo 15 d. įvykusio 
Seimo Antikorupcijos komisijos posėdžio 
jis ragino laikytis nekaltumo prezumpcijos 
tol, kol bus pateikti kaltinimai, kol bus 
įrodyta, kad sklypą įsigijęs asmuo tikrai 
pažeidė įstatymą. Visų tikrintinų asmenų 
susidaro, anot STT vadovo, apie 1026. 
Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkė 
Nijolė Steiblienė sakė, kad jai kelia nerimą 
platinami sąrašai, kuriuose nurodyta, kiek 
sklypų turi ministerijose ir kitose valdžios 
institucijose dirbantys pareigūnai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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ALB Melbourno Apylinkės 
susirinkimas

Sėkminga Lietuvos Baleto Bičiulių 
popietė Auksiniame Pajūryje

Š.m. rugpjūčio 31 dieną Melbourno 
Lietuvių Namuose įvyko metinis ALB Mel
bourne Apylinkės susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 54 asmenys, turinty s balsavimo 
teisę.

ALB Melbourno Apy linkės pirmininkas 
dr. Paulius Kabaila pasveikino susirinkusius 
ir neseniai iš Lietuvos atvykusį kun. Algį 
Šimkų. Jis pateikė susirinkimui dienotvar
kę, kuri visų buvo priimta. Susirinkimui 
pritariant, pirmininkauti buvo pakviesta 
Danutė Levickienė, sekretoriauti - Aldona 
Vyšniauskienė. Į Mandatų Komisiją buvo 
išrinkti A. Skeivys ir A. Šimkus.

Nuo 2002 m. gegužės 5 d. iki šių metų 
rugpjūčio 31 d. mirė šie Bendruomenės 
nariai: B. Naujokaitienė, L. Samsonienė, L. 
Milvydienė, V. Griškelienė, J. Skimbiraus- 
kas, V. Šukevičius, E. Rakūnas. G. Šližienė, 
J. Mikštas-Šilainis, O. Aleknienė, P. Šaulys, 
P. Augustinavičienė, P. Šimkienė, S. Savic
kienė, V. Vaitiekūnienė ir O. Beržanskienė. 
Mirusieji buvo pagerbti tylos minute.

Susirinkimo pirm. D. Levickienė per
skaitė dviejų susirinkimų protokolus. 
Praėjusių metų protokolas nebuvo skaito
mas, nes jis buvo atspausdintas mūsų 
spaudoje. Susirinkimo buvo pageidauta, 
kad jis būtų skaitomas per sekantį metinį 
susirinkimą. Protokolai buvo susirinkimo 
priimti.

Pagal Apylinkės pirmininko dr. Pauliaus 
Kabailos pranešimą. Valdybą sudarė šie 
asmenys: Valdybos pirm. - dr. P. Kabaila, 
vicepirm. - R. Sližys, sekretorė - I. Vilki- 
šienė, iždininkas - R. Steponavičius, 
Valdybos narys - Z. Augaitis. Valdyba 
rinkosi reguliariai beveik kas mėnesį. Buvo 
malonu dirbti su visais Valdybos nariais.

Valdyba suorganizavo 3 svarbias 
šventes: Vasario 16-tos. Gedulo ir Vilties 
minėjimą ir Valstybės Šventę. Gedulo ir 
Vilties minėjime paskaitą skaitė dr. A. 
Taškūnas. Buvo apmokėtos dr. A. Taškūno 
kelionės išlaidos ir paremtas “Lithuanian 
Papers” laikraštis, leidžiamas Tasmanijoje.

Vasario 16-tos minėjimą suorganizavo 
Entuziastės. Valdyba labai dėkinga joms.

Gedulo ir Vilties minėjime paskaitą 
skaitė dr. Vytautas Doniela iš Sydnėjaus. 
Valdyba apmokėjo kelionės išlaidas. Minė
jime dalyvavo ir Geelong’o lietuviai.

Valstybės šventės minėjimo proga buvo 
rodomas video filmas “Lietuvos litas”. Kaip 
žinome, prie lito išleidimo daug prisidėjo 
ir melboumiškis Kęstutis Lynikas.

Valdyba dėkoja visiems, kurie prisidėjo 
prie švenčių paruošimo.

Valdybos iždininko R. Steponavičiaus 
dėka buvo gauta $1 500 parama iš Multi
cultural Commision (2002/ 03 metams).

Valdyba taip pat surengė susirinkimą, 
kurio metu buvo išrinkti atstovai į ALB 
Krašto Tarybą per Lietuvių Dienas Ade
laidėje. Susirinkimą pravedė Valdybos narys 
Zigmas Augaitis.

Valdyba taip pat dalyvavo įteikiant 
medalius Halinai Statkuvienei ir Birutei 
Prašmutaitei. Įteikimą surengė LR Garbės 
konsulas Melbourne Andrius Žilinskas.

Remiant lietuvišką veiklą, Apylinkės 
Valdyba nupirko fotokopijavimo mašiną, 
kuri patalpinta bibliotekoje.

ALB Melbourno Apylinkės pirmininkas 
ir B. Prašmutaitė susitiko su Waleria Siutą 
(DIMIA). Buvo prašoma, kad lietuviai 
lengviau gautų kelionės vizas iš Australi
jos ambasados Varšuvoje. Apylinkės pirmi
ninkas taip pat dalyvavo estų nepriklau
somybės šventėje.

Valdyba bendradarbiavo su Australijos 
Raudonuoju Kryžiumi. Svarbiausias Val-

Naujoje ALB Melbourno Apyl. Valdybo
je yra ir anksčiau buvęs jos pirmininkas 
Andrius Vaitiekūnas. R.Baltušytės nuotr.

dybos darbas - Melbourno Lietuvių Ben
druomenės inkorporavimas, prieš tai gaxus 
jos pritarimą. Dabar pradėta rūpintis gauti 
paramą Lietuvių Dienoms Melbourne 2004 
metais.

Iždininko pranešimas buvo išspaus
dintas ir išdalintas, bet susirinkimo nepri
imtas, nes nebuvo patikrintas Revizijos 
Komisijos. Patikrinimas bus padarytas per 
dvi savaites. Revizijos Komisija - A. Šim
kus ir E. Marganavičius.

• Visi nustebo, kad sekančiai Apylinkės 
Valdybai atsirado tiek daug kandidatų: dr. 
P. Kabaila. P. Steponavičius, A. Vaitiekūnas, 
P. Petraitis, Ž. Strazdauskas, K. Baškytė. 
D, Gaylard ir B. Prašmutaitė.

Diskusijų metu M. Kozlovskis atkreipė 
dėmesį į Pasaulio lengvosios atletikos 
varžybas Paryžiuje. Nors Lietuva laimėjo 
aukso medalį, bet nebuvo įtraukta į laimė
jusių valstybių sąrašą. Buvo nutarta, kad su 
šiuo skundu SBS televizijai, kreiptųsi mūsų 
Garbės konsulas Melbourne A. Žilinskas.

Į G. Antanaičio klausimą, kas yra laik
raštis “Our Community Pty. Ltd”?, 
iždininkas atsakė, kad šitas laikraštis 
nurodo, kur ir kaip kreiptis dėl valdiškos 
paramos mūsų organizacijoms. Jis taip pat 
paklausė, ar Melbourno Apylinkė turi sa
vo Internet svetainę? Pirmininkas atsakė, 
kad ne, bet ALKT Sydney turi ir turimas 
žinias galima skelbti ten. G. Antanaitis 
pridūrė, kad dėl jaunimo jis pats gali duoti 
AL Jaunimo Interneto svetainės adresą.

Diskusijose H. Antanaitis priminė, kad 
Valdy ba turėtų paraginti naujai atvykusius 
lietuvius dalyvauti mūsų lietuviškame 
gyvenime.

B. Prašmutaitė: reikėtų padary ti atstovų 
pranešimą Melbourne. Kadangi 2004 metai 
paskelbti kalbos ir knygų metai, siūlau, kad 
Melbourno Apy linkė atkreiptų į tai dėmesį.

J. Žalkauskas: norėtume išgirsti Seimo 
pranešimus. Nauja Valdyba turėtų tą pra
vesti. Neseniai matėme filmą apie JAV pre
zidento Bush’o apsilankymą Lietuvoje. 
Būtų gerai, jei visi galėtų pamatyti.

B. Prašmutaitė: siūlau, kad Valdyba 
padėkotų SBS stočiai už parodytą filmą apie 
lietuvį Olegą Truchaną ir jo pagalbininką.

Naują Valdybą sudaro: A. Vaitiekūnas, 
P. Petraitis, Ž. Strazdauskas, K. Baškytė, 
D. Gayland.

Kandidatais liko: R. Steponavičius, B. 
Prašmutaitė ir dr. P. Kabaila. E. Margana
vičius padėkojo Valdybai už įdėtą darbą ir 
rūpestį.

Neatsiradus daugiau reikalų, susirin
kimas buvo baigtas Lietuvos himnu.

Aldona Vyšniauskienė

Nedaugelis baleto mėgėjų žino, kad ir 
Auksiniame Pajūryje - Coolangattoje (ne 
tik Sydnėjuje ar Melbourne) veikia Lietu
vos Baleto Bičiuliai. Joan Songailos - 
Auksinio Pajūrio seniūno Juozo Songai
los žmonos - dėka ir energija. Auksinio 
Pajūrio Lietuvos Baleto Bičiuliai (angliškai 
FLB - Friends of Lithuanian Ballet) stipriai 
veikia, reguliariai susirenka ir surenka au
kas Lietuvos baletui paremti, nežiūrint labai 
mažo Auksinio Pajūrio lietuvių bendruo
menės skaičiaus.

Joan Songaila nusipelnė gilios pagarbos. 
Ji kilusi iš Naujosios Zelandijos, bet yra 
atidavusi visą širdį lietuviškiems reikalms. 
Ji ne tik yra nuostabi FLB sekretorė, bet dar 
dalyvauja “Ratelyje” - Moterų Draugijoje 
ir kituose lietuviškuose susibūrimuose.

Į surengtą 2003 m. rugpjūčio 27 d. FLB 
popietę Coolangattoje iš Melbourno atskri
do FLB pirmininkas Jurgis Žalkauskas su 
žmona Jone Žalkauskiene OAM. o iš Syd
nėjaus - FLB vykdančioji direktorė Ra
mona Ratas-Zakarevičienė su vyru dr. Ra
mučiu Zakarevičiumi.

Pasakiškoje Auksinio Pajūrio aplinkoje, 
prabangiuose dviejuose butuose. Points

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos Baleto Bičiulių (FLB) sekretorė ir popietės ruošėja 
Joan Songaila, pirmininkas Jurgis Žalkauskas ir vykdančioji direktorė Ramona Ra
tas-Zakarevičienė.

Žinios is Hobarto
Blogas oras, šaltis ir lietus neišgąsdino 

Hobarto lietuvių. Jie rugsėjo 6 dieną susirin
ko prisiminti Tautos Šventę ir Tėvo Dieną.

Apylinkės pirmininkas Juozas Paškevi
čius atidarė minėjimą ir pakvietė Valdybos 
sekretorę Aldoną Nunez perskaityti progai 
skirtą paskaitą. Prelegentė pasirinko temą 
apie mums gerai žinomą ir Lietuvai daug 
nusipelniusį Did. kunigaikštį Vytautą. Po 
paskaitos visi sugiedojo Tautos Himną.tuo 
užbaigdami oficialią minėjimo dalį.

Antrą minėjimo dalį pravedė pats 
Apylinkės pirmininkas. Pirmiausiai jis pa
sveikino visus tėvus, palinkėdamas jiems 
sveikatos ir ištvermės. Pradžiugino visus 
perskaitydamas eilėraštį “Kaip gera būti 
pensininku”.

Išskrenda
Geelongo Apylinkės Valdybos sekre

torius dr. Ted Reilly išskrenda mokytojau
ti 2 mėnesiams Druskininkuose ir Jėzuitų 
Gimnazijoje Kaune.

Tedas praves šnekamos anglų kalbos 
kursus ir susitiks su draugais, su kuriais 
susipažino, kai 1992 metais lankėsi 
Lietuvoje. Mintį šiai Tedo kelionei davė 

North apartamentų pastate, 27 FLB nariai 
ir svečiai (rekordinis skaičius Auksiniam 
Pajūriui!) - lietuviai, latviai ir australai, 
turėjo progos pamatyti video ištraukas iš 
nuostabaus Lietuvos baleto pastatymo - 
“Vasarvidžio nakties sapnas”, šokant Eglei 
Špokaitei, Eduardui Smalakui. Mindaugui 
Baužiui ir kitiems. Didelio pasisekimo 
sulaukė ir kitas video filmas - JAV 
prezidento George W. Bush atvykimas į 
Vilnių. Video filmas gautas ALB Krašto 
Valdybos pirmininkės Lolitos Kalėdos dėka.

Sekė loterija, užkandžiai ir vynas. Žodį 
tarė Joan Songaila, Ramona Ratas ir Jurgis 
Žalkauskas. Australijoje žinomas akordeo
nistas Juozas Songaila meistriškai pagrojo 
ir pralinksmino visus dalyvavusius. Lie
tuvos baletui paremti surinkta $407.

Sekantis FLB renginys vyks Melbourne 
2003 m. spalio 19 dieną (sekmadienį) 2 vai. 
p.p. Kensington Town Hall, 34 Bellair 
Street Kensington. Tai bus jungtinė sekma
dienio popietė su Ballet Theatre of Victoria. 
Talentingiems jauniems šokėjams šokant, 
žiūrovai bus vaišinami kava ir pyragaičiais. 
Įėjimo kaina - $10.

J. Žalkauskas

Loreta Eskirtienė perskaitė Maironio 
sukurtą patriotišką eilėraštį.

Mindaugas Kožikas ir Vytautas Eskirtas 
rūpinosi, kaip išsaugoti iešminės kepsnių 
skonį nuo nesibaigančių liūčių. Gardūs 
kepsniai suteikė visiems gerą nuotaiką ir 
šnekučiavimas tarp senų pažįstamų užsi
tęsė net keletą valandų.

Ne visiems Tėvo Diena buvo tokia puiki. 
Kai kurie praleido Tėvo Dieną “skurdžiai“ 
- “Auksinėje Pakrantėje“ apsuptas sau
lutės “meilės“, virš 30 laipsnių, kojas įmer
kęs į baseinąsmaguriaudamas vietines jūros 
“gėrybes“, vyną, alų ir iešminės gardžius 
kepsnius. Gerai kad Tėvo Diena būna tik 
vieną kartą į metus.

Endrius. Jankus

į Lietuvą
Dana Levickienė.

Kaip korespondentas Melbourno Radi
jo valandėlei, Tedas papasakos savo įdo
mius įspūdžius iš Lietuvos.

Laimingos kelionės!
Jūratė Vitkūnaitė-Reilly

Geelong

t
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Lietuva iš arti
Kaip malonu...!

Literatūra
Malonu pranešti, kad Australiją pasie

kė de luxe leidinys “Antanas Moneys". Puikiai 
apipavidalinta knyga yra 136 puslapių, didelio 
formato, gausiai iliustruota su išsamiu skulp
toriaus kūrinių sąrašu lietuvių ir prancūzų 
kalba, svarbiausių gyvenimo ir kūrybos datų 
lentele, parodų sąrašu, bibliografinėmis ži
niomis ir teksto santraukomis prancūzų ir 
anglų kalba. Tekstą sudarė Viktoras Liutkus, 
panaudojęs savo, kritikų ir paties skulptoriaus 
mintis ir apibūdinimus. Tokią knygą vertėtų 
įsigyti mūsų bibliotekoms ir tuo suteikti ga
limybę skaitytojams pasisemti žinių apie mūsų 
iškilų skulptorių, kuris tiek savo darbų pado
vanojo Palangai. Išleido: artseria. LDS Dailės 
leidybos ir inf. centras. Vilnius. 2003.

Crests and Sacred Arts in Lithuania yra 
anglų kalba gausiai iliustruota knyga-albu- 
mas. kurią sudarė autorius Balys Buračas. 
Skaitytojai joje ras dvi dalis: pirmojoje dalyje 
- “Folk Wood Carvers In Sacred Art” ir antro
joje - “National Cultural Relics In Sacred Art 
From 18th-20th Centuries”. Puiki kalėdinė 
dovana mūsų jaunimui ir kitataučiams.

Lietuvių literatūros ir tautosakos insti
tuto 2003 m. premija teko rašytojai Bitei Vili
maitei. Premijuotino laurcato/ės atranka reik
li. pripažino Instituto direktorius Algis Ka
lėda. Anot jo: "... leidinius siūlo visi literatū
rologai, o galutinį sąrašą slaptu balsavimu 
nustato 7 ekspertų komisija. “

Bitėnai “turėtų tapti Lietuvos leidėjų ir 
spaustuvininkų Meka "... “Martyno Jankaus 
spaustuvėje-muziejuje buvo šiais metais iš
kilmingai minimos Mažosios Lietuvos pa
triarcho, leidėjo ir lietuviškos spaudos pla
tintojo Martyno Jankaus 145-osios gimimo 
metinės ir pi mojo lietuviško laikraščio “Auš
ra " 120 metų sukaktis:’“ ■ '■

Tomas Staniulis atstovaus Lietuvai naujo

Susitikimas liepą su Kalėdomis
Pačiame vidurvasaryje - liepos 17 d. Kros

nos pagrindinėje mokykloje vyko niekad ir 
niekur neregėta šventė, kurios iniciatore ir 
organizatore - Lolita Andziulevičiūtė-Zėgc- 
rienė-Kalėda. Šventėje kartu dalyvav o ir jos 
vyras Danny, jo tėvai Irena ir Romas Kalėdos.

Kodėl Krosnoje? Ogi todėl, kad prieš 20 
metų Lolita baigė Krosnos mokyklą ir jau treti 
metai rūpinasi ja. globoja jos mokytojus bei 
moksleivius. Kiekvienų mokslo metų pabai
goje ji. kartu su šventėje dalyvavusiais šeimos 
nariais, skiria pinigines premijas geriausiai 
besimokantiems lietuvių ir anglų kalbas, ma
tematiką. rašantiems rašinius ir skaitantiems 
knygas moksleiviams. Kalėdų. Velykų. Moky
tojo dienos progomis į mokyklą siunčia dova- 
nas, prizus, sveikinimus bei linkėjimus tiek 
mokiniams, tiek pažangiems moksleiviams. 
O šį kartąjį ir pati atvažiavo ir surengė renginį 
„Su lietuviška mintim prie australiško stalo“.

Susitikime dalyvavo ne tik apie 50 Kros
nos mokyklos moksleivių, bet apie 20 mokytojų, 
gyvenančių aplinkiniuose miestuose ir mies
teliuos. Į šventę su malonumu sutiko ir atvyko 
Lazdijų rajono savivaldybės vicemeras (bu
vęs meras) Artūras Margelis su žmona Lina. 
Pasakysiu, kad vicemeras mokėsi vienoje kla
sėje su Lolita Krosnos mokykloje. Popietėje 
dalyvavo ir Krosnos miestelio klebonas Vir
ginijus Gražulevičius. Krosnos miestelio se
niūnė Sigina Basevičienė, moky klos direkto
rius Regimantas Jasecičius ir kt.

Skambant klasikinei muzikai, įvairiais 
stendais apie Sydnėjų, Australiją, Kalėdų 
šeimą bei gražiais nuotraukų ir žemėlapių 
vaizdais kalbėjo „informacinės“ sienos ir 
devyni stalai: parengti su gausiomis austra
liškomis vaišėmis, papuošti Australijos vė
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je Europoje. Malonu buvo perskaityti, kad: 
“Italijoje išleistoje antologijoje “Istorija be 
sienų ” (Racconti senza dogana) rašytojo T. 
Staniulio novelė atstovaus Lietuvai tarp nau
josios Europos valstybių. ”

Lietuvos vaikų fondo valdyba įteikė rašy
tojai Vandai Juknaitei Valterio Raško premiją 
už kūry bą jaunimui.

The Theatre of Oskaras Koršunovas 
knygos anglų kalba sudarytoja yra Rasa 
Visinauskaitė. o ją išleido “Baltos lankos”. 
Vilniuje.

Lietuviškų leidinių pristaty mas Frank
furto knygų mugėje yra. anot Kornelijaus 
Platelio. "... vienas iš labiausiai pasisekusių 
mūsų kultūros projektų, naudingas tiek 
Lietuvos užsienio politikai, jos įvaizdžiui, tiek 
leidėjams, autoriams, meno žmonėms. ”

Muzika
Žinojau, kad turime nemažai kompozito

rių. bet nesitikėjau, kad jų skaičius prašoka 
net 61 -ą publikuotą Lietuvoje. O kiek dar yra 
nepublikuotų kompozitorių? Be to šiais metais 
jau įvyko 4 muzikos festivaliai Lietuvoje, kurie 
truko po kelerias dienas. Juose buvo grojami 
lietuvių ir tarptautinių kompozitorių kūriniai, 
o juos išpildė vietiniai ir kviestiniai muzikai. 
Be to. lietuvių kompozitorių muzika buvo gro
jama ir užsienyje. Paminėtini ir muzikos kon
kursai bei konferencijos, kuriuose dalyvavo 
svečiai iš užsienio.

Nidoje šią vasarą įvyko 7-tasis Thomas 
Mann festivalis, kuriame be svečių iš užsienio 
dalyvavo ir kompozitorius Algirdas Martinai
tis. Jo muzikinio opuso premjera festivalyje 
buvo užsakyta kompozicija baritonui, smui
kui. violončelei ir fortepijonui, pagal Thomas 
Mann Daktarą Faustą’.

Palangoje įvyko įdomus “muzikos kolia
žas Opera in da House ’, kurį lydėjo šviesų 
ir pirotechnikos efektai bei videoprojekcijos 
ir lazerių šviesos tekančio vandens ekrane, ”

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes
tras jau gastroliavo šiais metais Prancūzijoje.

liavomis. kengūromis ir koalomis, o tarp jūrų 
gėrybių grožyje smilgstančios žvakės. 
Popietės dalyvius pasitiko trys padavėjai, kurie 
vaišino gėrimais ir padėjo svečiams regis
truotis bei susirasti stalo vietas.

Uždegusi žvakes, Lolita pradėjo spalvin
gą. savo kruopščiai dar Australijoje sukurtą 
renginį, kuriame vaidina moky klos aktoriukai 
„Don Kichotą iš La Mančos“. australiška ir 
lietuviška patirtimi dalinosi Danny. Irena ir 
Romas, sunkų ir mums vargu ar suvokiamą 
aborigenų gyvenimą „piešė“ Lolita. Ji labai 
įdomiai ir gražiai pristatė savo vyrą Danny 
Kalėdą, kuris Lietuvoje vieši jau penktąjį 
kartą ir labai norėtų pagyventi ilgėliau, kad 
geriau išmoktų kalbą. Anyta - Irena Kalėda 
Lietuvoje lankosi ketvirtąjį kartą ir yra labai 
nustebusi gražiais Lietuvos pasikeitimais, 
šypsenomis žmonių veiduose. O apie uošvį - 
Romą Kalėdą, viešintį jau penktąjį kartą Lie
tuvoje, Lolita kalbėjo, kad jis nebegali atsi
valgyti skanios silkės ir lietuviško šokolado. 
Lolita Kalėda pasakojo ir apie savo bei Liet. 
Bendruomenės patiriamus džiaugsmus bei 
rūpesčius tolimojoje Australijoje.

Savo pasakojimus Lolita iliustravo rody
dama vaizdajuostes apie Sydnėjų, Irenos 
auginamas orchidėjas bei Romo iš vandenyno 
traukiamus ryklius. Itin netikėtų ovacijų pel
nė aborigenų instrumentas didžiridū, kurį 
kartu su neįtikėtino dydžio ir storio knyga apie 
Australiją mokyklai padovanojo Lolita. Pu
čiamojo instrumento galimybes čia pat de
monstravo Danny. Toliau dovanos liejosi kaip 
iš gausybės rago. Kiekvienam savo mokytojui 
ir aukštam svečiui Lolita įteikė po anglišką 
knygą, mokyklos jauniesiems aktoriams - 
fotoaparatą, jauniausiai renginio dalyvei 
Kristinai atiteko Lolitos 15-mečio sūnaus 

Vbkietijoje ir Italijoje. Ludwigsburg (Vokieti
joje) drauge su LNSO. diriguojant Jonui 
Aleksai, koncertavo ir mūsų žvaigždė Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana. kuri bisui sudainavo 
liaudies dainą “Ulijoną”.

Ravensbrūck (Vokietijoje). įvyko minėji
mas pagerbti nacių koncentracijos stovyklos 
buvusias moteris-kalines ir vaikus iš 20 tautų. 
Šiais metais minėjimas baigėsi koncertu Jame 
dalyvavo kompozitorė iš Lietuvos Diana 
Čcmerytė. Ji specialiai šiam koncertui sukūre 
opusą “Lamentation” sty giniui kvartetui.

Bronius Kutavičius yra pagarsėjęs savo 
“sugebėjimais kurti garsinį istorijos vaizdi
nį. ” Jis parašė operą-oratoriją karaliaus Min
daugo 750-ųjų metinių iškilmėm paminėti. 
Premjera įvyko festivalyje 'Vasaros sezonas 
Trakų pilyje.”

Menas
Švč. Mergelės Marijos paveikslas iš Že

maičių Kalvarijos “ bus restauruojamas Pra
no Gudyno vertybių restauravimo centre. ’’ 
Tad po kiek laiko vietiniai bei turistai ir vėl 
galės jį matyti įprastinėje aplinkoje.

Vilniuje šią vasarą buvo pristatytos jau 
šeštą kartą “Vilniaus jidiš kultūros dienos” - 
dailė, muzika, kinas ir teatras iš žydų kultūros 
praeities ir dabarties.

Granito arka - vieningos Lietuvos sim
bolis Klaipėdoje “Ant viršutinės apie 75 tonas 
sveriančios granito sijos (paminklui sunaudo
ta apie 150 tonų granito) iškalti rašytojos Ievos 
Simonatytės žodžiai ‘Esame viena tauta, viena 
žemė, viena Lietuva’. Arkos kūrėjai: architek
tas Ričardas Krištopavičius ir konstruktorius 
Tautvydas Tubys.

Valentinas Antanavičius - Vilniaus Dai
lės akademijos docentas tapytojas “įsitikinęs, 
kad portreto žanras gyvuos amžinai ir jokios 
technologijos nesugebės jo išstumti. Čia vien 
fantazija neprasiversi. ’’ Jo nuomone, “portre
tisto darbas yra disciplinuotas ir be gero aka
deminio piešinio neišsiversi, fantazija gebė
jimų trūkumo ne užglaistysi. ”

Arkos galerijoje vyko gausi eksponatais 
Lietuvių liaudies meno paroda. Parodos daly
viai - liaudies meistrai iš Dzūkijos. Žemaitijos,

Nuotraukoje - susitikimas Krosnos vidurinėje mokykloje.

Manto sukrauta kuprinė, mokyklos korespon
dentei Aistei - parkeris etc.

Šio renginio metu Lolitos iniciatyva dar 
buvo švenčiamas mokyklos gimtadienis. Šiai 
progai Lolitos specialiai užsakytas tortas, 
pasipuošęs 141 gimtadienio žvakutėm pui
kavosi salės viduryj. Kas nežino pasakysiu, 
kad Krosnos miesteliui jau 401 metai.

Po trumputės pertraukos vyko viktorina 
„Kiek daug žinai apie Australiją?“ Atėję į 
susitikimą moksleiviai apie Australiją buvo 
paskaitę šį bei tą, todėl žinojo, kokia kalba 
aborigenai kalba, koks didžiausio pasaulyje 
akmens pavadinimas. Žinojo ir Australijos 
sostinę, ir kaip vadinasi Australijoj leidžiamas 
lietuviškas laikraštis — „Mūsų Pastogė“. 
Kiekvienam teisingai atsakiusiam buvo 
įteiktas vertingas australiškas prizas. Kai 
kuriais atsakymais į sunkius klausimus 
džiugino ir savo žiniomis stebino Lolitos tėvai 
- Julija ir Kęstutis Andziulevičiai.

Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilniaus. 
Parodoje yra daugiau kaip 600 skulptūros, ta
pybos, grafikos, kryždirbystės eksponatų. 
Daug pasižymėjusių liaudies meistrų ir primi
tyvios manieros tapytojų dalyvauja parodoje.

Maldžio galerijoje veikia paroda ‘Nauji 
atradimai H’, skirta Lietuvos karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 m. jubiliejui paminėti. 
‘Nauji atradimai II’ ypač implikuoja svarbų 
galerijos statusą - čia sumanyta ir edukacinė 
paskaitų programa, skirta projekte pristatomo 
laikotarpio dailei.

“Vartų galerijoje” eksponuojami trijų 
jaunų menininkų darbai: Laisvydės Šalčiūtės 
tapybos temos - moterys kaip "šypsniai pro 
ašaras Živilės Bardzilauskaitės porcelianas 
pretenduojąs į vaizduojamo meno kūrinius; 
Kęstutis Grigaliūnas "eksponuoja savotiškas 
fluksistines dėžutes, kuriose netrūksta siur
realizmo ir kičo. ”

Europos parke “buvo pristatyta unikali 
mobiliųjų skulptūrų kompozicija-žaidimai. 
Žaismingi meno objektai pritaikyti žaisti vai
kams ir suaugusiems, po vieną dviese, trise 
ir grupėje. Sukurtų originalių meno objektų 
kilmė-autentiški mūsų krašto žaidimai. ”. 
Meninio projekto autorius - skulptorius Min
daugas Tendziagolskis.

Antano Mončio namuose-muziejuje Pa
langoje vyko ’’Antano Mončio dienos”( liepos 
24-27d.d.). Ieva Sungailaitė rašo “Palangos 
naujienose”, kad sėkmė lydėjo sudarytojo 
Viktoro Liutkaus knygos-albumo pristatymą 
“Antanas Mončys” “Palangos vėtra” viešbu
čio salėje. Anot Liutkaus "... vizualine prasme 
šis albumas ateinančių metų konkurse vertas 
premijos. ” Po to vyko keturias dienas įvairūs 
renginiai: septynių autorių medžio skulptūrų 
paroda “Posūkis”; paroda“ Tapybos iššūkis”; 
“The Chemicals” grupės koncertas; dovanoti 
filmai iš Prancūzų kultūros centro kolekcijos; 
E. Janso ir A Kviliūno videodarbai; garso pro
jektai ir kt. AMončio namai-muziejus tapo 
kultūros centru Palangoje.Čia greit įvyks ir 
Jolantos bei Jurgio Janavičių kūrybos paroda.

Isolda Poželaitė - Davis AM

Oficialaus renginio pabaigoje padėkos 
žodį tarė mokyklos direktorius Remigijus 
Jasevičius, kuriam Romas Kalėda įteikė as
meninę dovaną ir mokyklos bibliotekai pado
vanojo keletą išeivijoj išleistų knygelių. Vi
cemeras A Margelis gražius savo krašto her
bus įteikė Lolitai ir Irenai Kalėdoms ir pakvie
tė susipažinti su rajono žymiomis vietomis.

Išsiskyrėme praturtėję, daug sužinoję ir gal 
net geresni. Einšteinas yra pasakęs, kad kaž
ko vertas yra tik toks gyvenimas, kuris nu
gyventas dėl kitų. Rašydama šiuos žodžius 
galvoju apie nuostabius, nuoširdžius Lolitą, 
Ireną, Danny, Romą Kalėdas. Dar kartą 
dėkodama už įspūdingą šventinį šurmulį 
mūsų mokykloje, dvasines bei materialias 
dovanas, džiaugiuosi dar ir tuo, kad Krosnos 
mokyklos vardas yra tariamas ir tolimoje 
Australijoje. (Sutrumpinta. Red.)

Jūratė Sutkuvienė
Krosnos mokyklos Direktoriaus pavaduotoja
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Ii RČOMKOlIOr PRfTO
Tokie tada buvome...

“Mūsų Pastogės” Nr. 35 (2003.09.05) 
tilpo Kazio Blaževičiaus (Kaunas) straips
nelis “Renkasi buvę “plechavičiukai”. 
Straipsnelis sukėlė manyje jaudinančius 
prisiminimus.

Antrojo pasaulinio karo metu mokiausi 
Kėdainių gimnazijoje, kurią tik vėliau teko 
baigti Lubeck’e. Lietuvoje, ypač gimnazis
čių tarpe, tuo metu buvo labai madinga ir 
įprasta turėti knygelę, lyg ir albumėlį, daž
niausiai vadinamą “Poezija”. Į tą knygelę 
prašydavome draugių ir draugų ką nors 
įrašyti prisiminimui. Kai kas net rožių ir 
konvalijų (pakalnučių) pripiešdavo.

Tokią “Poeziją”, tiesa, pageltusią ir ap
šepusią, bet labai branginamą, išsaugojau 
iki dabar. Noriu čia pacituoti keletą įrašų iš 
mano albumėlio.

Turėkime omenyje, kad tuo metu 
Rinktinės štabas, su gen. Plechavičiumi 
priešakyje, buvo įsikūręs Marijampolėje.

“Gyvenam tam, kad gyventumėm! - Petras 
Z., Iš Kėdainių į Marijampolę! 1944.03.30.”

“Skambėki, varpe, vaikams Lietuvos 

Europos krepšinio čempionė - ką tai
reiškia Lietuvai?

Po nesėkmės Tur
kijoje, smarkai pralo- 
šus latvių komandai, 
bendra nuotaika kiek 
nusmuko. Bet pasikei
tus treneriams, pakilo 
rungtyninis lygis. Ir į 
Švediją, Europos čem
pionatą, Lietuvos 
krepšininkai išlydėti 
su sėkmės viltimi.

Pirmose rungty
nėse nors mažu skir
tumu, po pratęsimo 
nugalėti latviai. To
liau sekė niekad lietuvių nenugalėti serbai. 
Ir jiems teko paragauti lietuviškų vyrukų - 
pralaimėjo jiems pirmą kartą krepšinio 
istorijoje. Ir taip pamažu krinta Vokietija, 
Prancūzija. Ir štai sekmadienio vakare 
finalinės rugtynės su Ispanija. Tai rimtas 
priešas. Po geros kovos ir jie krito. Lietuva 
- Europos čempionė! Auksas mūsų!

Visą savaitę vyravo įtempta nuotaika 
visame krašte, nes krepšinis - visos Lietuvos 
žaidimas. Čempionės titulas pasiektas po 
64 metų pertraukos. Gerai pamenu sektą per 
radiją 1937 metų čempionatą Rygoje. O 
grįžtančių krepšininkų sutikimą mačiau po 
poros dienų kino kronikoje. Dar ir šiandien 
akyse Andrulis, Puzinauskas. Žinoma, to
kios euforijos, kokia buvo šiomis dienomis 
Lietuvoje, tuomet nebuvo. Gyvenome kito
kiomis sąlygomis. Skubi Sporto Halės 
statyba Kaune, ruošimasis 1939 metų čem
pionatui. Salė buvo baigta paskutinę dieną, 
prieš prasidedant rungtynėms. Teko ir man 
matyti porą rungtynių šioje Halėje. Garsusis 
Liubinas, Kriaučiūnas, Ruzgys - tai buvo 
lietuvaičiai iš JAV. Kiti jau buvo vietinis 
prieauglis. Finalinės rungtynės Lietuva - 
Latvija. Po sunkios kovos Lietuva laimėjo. 
Užsigavę latviai kaltino sukčiavimu ir nieko 
nelaukę išvažiavo namo. Nutraukė sporti
nius ryšius su Lietuva. Ir tik rusams atėjus, 
vėl pradėjo žaisti. Tai praeitis...

Sekmadienio vakare, po Europos čem
pionato laimėjimo sukilo Vilnius. Policija 
sako kad apie 100 000 žmonių pasipylė į 
gatves. Fejerverkai prie Gedimino kalno. 
Gerokai įsilinksminę jaunuoliai daužė te
lefono būdeles. Tai lietuviškas džiaugsmo 
pareiškimas. Už chuliganizmą areštuota 30 
asmenų.

Šiandien (rugsėjo 15 d.) krepšininkai 14 

Kas negina laisvės, tas nevertas jos”. 
A.K., Kėdainiai, 1944.02.04.
“Didžia laisve įpratom kvėpuoti 
Ir vergauti nei nemanome mes! 
Daugiau darbo! Ne laikas gi guostis 
Ir laukt, kas nukris iš dangaus”.

(Docius) Štaras, Kėdainiai, 1944 m. 
“Prisimink ir mane! Titas, 1944.3.31.

Kėdainiai - Marijampolė.
“Atmink! Tėvynės meilė už viską 

brangiausia! E. Matiukaitė, Kėdainiai, 
1943.5.6.

“Kai tėvynė yra pavojuje, niekas tada 
neturi teisės - visi turi tik pareigą. St. G., 
1944.3.30.”

“Atmink! Kad: Ursus buvo žmogus, 
Homo buvo vilkas” (V. Hugo). Levas, 
Kėdainiai, 1944.6.10.

1943-1944 metais mano mokslo draugai 
ir draugės tebuvo tarp 13-kos ir 17-kos me
tų amžiaus, bet ne vienas “pasisendino”, 
kad pakliūtų į Vietinę Rinktinę.

Tokie buvo laikai, tokie tada buvome...
Vikt. Vitkūnienė.

vai. latvišku lėktuvu atskrenda į Karmėla
vą. Juos sutinka keli tūkstančiai entuzias
tų. Sveikinimai ir kelionė atviru autobusu į 
Kauną, Santaką. Žmonių eilės pakeliui. 
Sako, tai antras Baltijos kelias. Santakoje, 
prie Kauno pilies, jau nuo 13 vai. tūkstan
čiai žmonių. Daugumoje tai jauni krešinio 
sirgaliai. Pop grupės linksmina, nuotaika 
pakili. Pasirodo žalieji vyrukai, apsirengę 
žaliomis striukėmis.

Valstybės vyrai gastroliuoja užsieniuose. 
Prezidentas R. Paksas - Kaukaze, Gruzijoje, 
Armėnijoje. Min. Pirm. A. Brazauskas - 
Vokietijoje. Juos atstovauja: Prezidentą - 
Šurkus, kuris praneša apie krepšininkų 
apdovanojimą ordinais “Už nuopelnus 
Lietuvai”, na, ir piniginėmis premijomis. 
Taip pat matosi Juršėnas (už Seimo Pirmi
ninką), vysk. S. Tomkevičius, A. Kubilius, 
Vilniaus meras A. Zuokas, Kauno meras 
Garbaravičius. Buv. Prezidentas V. Adam
kus dalyvavo visose varžybose Švedijoje. 
Jis grįžo kartu su komanda. Buvo labai šil
tai priimtas. Jis prisiminė ir 1939 m. varžy
bų laikotarpį. Tuomet ji buvęs 13 metų 
jauniklis...

Sunku išpasakoti tą minios nuotaiką, 
džiaugsmą, jaunų, laisvų linksmų žmonių. 
Himną gieda visi, veda Pavilionienė. Iš
kilminga. Skanduojama “Lietuva, Lietuva”, 
kaip ir Sąjūdžio metais. Vakare fejerverkai 
nuo Prisikėlimo Bažnyčios. Tai mero do
vana Kaunui.

Laimėjus šį čempionatą, atsidarė durys 
į 2004 metų Olimpiadą Atėnuose, į kurią 
jau ruošiamasi. Ir štai Lietuvos krepšininkai 
jau turi aukso medalį. Iš ankstyvenių Olim
piadų - bronza ir sidabras. O kad būtų dar 
Olimpinis auksas! Tikėkimės.

J.Krasauskas (iš Kauno)

Mindaugo karūnacija - kertinis posūkis
Prof. Zigmas Zinkevičius

Tęsinys iš MP Nr. 36-37
Siekdami savo tikslų, tada Livonijos ordinas ir Rygos arkivyskupas visaip 

kliudė Mindaugui padaryti dieceziją priklausomą tiesiogiai nuo popiežiaus. 
Kulmo vyskupas Henrikas Heidenreichas, gavęs iš Romos nurodymą įšventinti 
Lietuvos vyskupą, vis atidėliojo konsekraciją. Mindaugas tuo reikalu kreipėsi į 
Inocentą IV Jo raštas turėjo būti labai gerai argumentuotas, jeigu popiežius pavedė 
arkivyskupui Albertui išrinkti ir konsekruoti vyskupu tokį kandidatą, kuris būtų 
pageidaujamas paties Mindaugo. Tačiau Albertui delsiant, Mindaugas vėl kreipėsi 
į popiežių ir savo kandidatu nurodė Livonijos ordino kunigą Kristijoną. Bet ir 
po to Rygos arkivyskupas visaip stengėsi iš savo rankų neišleisti Lietuvos krikš
tijimo iniciatyvos. Iš konsekruojamo Lietuvos vyskupo Kristijono buvo priimta 
priesaika Rygos arkivyskupui, tuo lyg ir Lietuvos diecezijai paskirta jo globa.

Bet Mindaugas veikė labai energingai. Aplenkdamas Livonijos ordiną, jis 
dar kartą kreipėsi į Romos kuriją. Ir jam per trejus metus pavyko nugalėti Livo
nijos hierarchų savanaudiškumą. 1254 m. buvo padaryta tik Romai tepriklausan
čios bažnytinės Lietuvos provincijos užuomazga.

Mindaugas buvo pakrikštytas ir vainikuotas tam, kad valdytų krikščionišką, 
o ne pagonišką kraštą. Anų laikų taisyklė: krikščionybei laimėjus krašto valdovą, 
laimimas ir pats kraštas. Buvo sudarytos sąlygos Lietuvai tapti krikščioniška 
valstybe. Deja, dėl Mindaugo nužudymo ir nepalankiai susiklosčiusių istorinių 
aplinkybių tada Lietuva tokia dar netapo. Jos nedraugai iš kailio nėrėsi, siekdami 
panaikinti Lietuvos krikštijimosi pradžios faktą. Patį Mindaugą visaip diskre
ditavo. Buvo sugalvotas mitas apie neva jo atsimetimą nuo krikščionybės.

Istorikas Zenonas Ivinskis, kelias dešimtis metų rausęsis Vatikano archyvuo
se, apie Mindaugo atsimetimą nuo krikščionybės jokio dokumento ten nerado. 
Priešingai, popiežius Klemensas IV1268 m., t.y. penktaisiais metais po tragiškos 
Mindaugo mirties, jį vis tebevadino savo sūnumi. Kas ne kas, o popiežius apie 
atsimetimą tikrai būtų žinojęs, jeigu toks būtų įvykęs.

Tada Mindaugo įžiebta krikščionybės kibirkštis Lietuvoje jau nebeužgeso. 
Po to visą laiką Lietuvoje buvo kunigų, vienuolių, veikė viena kita bažnyčia, tam 
tikros tiek Vakarų, tiek ir Rytų apeigų krikščionių bendruomenės. Joms Lietuvos 
valdovai, deja, tik didieji kunigaikščiai, ne karaliai, nes buvo pagonys, rodė 
anais laikais retai sutinkamą tolerantiškumą. Taigi Mindaugo krikštas buvo 
Lietuvos krikštijimo pradžia. Ryški prošvaistė mūsų tautos nueitame kelyje, kuria 
negalime nesididžiuoti ir neminėti tos sukakties. Prieš keletą metų susikūrusi 
“Karaliaus Mindaugo kolegija” mums nuolat tai primena ir ateityje neleis 
užmiršti, nes tiesa negali būti užgožta neteisybės.

Mindaugo korespondencija su popiežiumi rodo jau tada tam tikros lietuviš
kos kanceliarijos buvimą, lietuviškos tautinės, politinės ir valstybinės minties ir 
raštijos lotynų kalba pradžią. Tolesnis Lietuvos valstybės ir kultūros suklestė
jimas patvirtino Mindaugo pasirinkto kelio į krikščioniškąją Europos kultūrą 
teisingumą.

Lotynų kalba, tapusi oficiali Lietuvos raštinių kalba, kaip ir daugelyje Europos 
šalių, tokia išliko ne vieną šimtmetį. Šalia jos ilgainiui buvo vartojamos kitos 
kanceliarinės kalbos, tarp kurių, ypač nuo XV š., vis labiau iškilo ir ėmė įsivyrauti 
slaviškoji, jau anksčiau tam reikalui vartota rytinėje Lietuvos valstybės dalyje, 
prieš ją prijungiant prie Lietuvos.

(Rinktiniai straipsniai II, Vilnius, 2002, psl. 25-27)

Gerb. Redaktore,
Norėčiau pasidalinti su “M.P.” skaity

tojais šia poema, neseniai gauta iš Lietu
vos, kuri mane privertė sustoti ir pagalvoti. 
Dabar šie metai - Mindaugo karūnacijos 
sukaktuvių metai - yra ypač tinkami mums 
visiems šias mintis pasidalinti.

Gavau poemą knygelėje. Ji pavadinta 
"Lapteviečiai” ir yra sudėta Lietuvos trem
tinių, ištremtų prie Laptevo jūros. Tarp jų 
yra Dalia Grinkevičiūtė, knygos “Lietuviai 
prie Laptevo jūros” autorė, taip pat ir mūsų 
artimi šeimos giminės.
“Kiek dar gyvensi, tremtiny?
Metus, kitus - duos Dievas - dešimt 
Ir kas iš to, kuo gyveni, 
Paliksi čia - ką išsinešk..

Palik čia viską, tremtiny:
Tėvynės meilės ugnį karštą, 
Tremties dainas sąsiuviny. 
Tik nepalik šioj žemėj keršto.

Tik nepalik piktumo tiems, 
Kas po gimtinę pyktį sėjo. 
Kiekvienas savo atsiims. 
Tik tu nebūki jiems teisėjas.

Dar nepalik tokios ežios
Per žemės nuskriaustos lopelį, 
Kuri vėl lemtų nuo pradžios 
Vaikams nueiti mūsų kelią.

Ir žemės pasilik tik tiek, 
Kiek jos užkibs ant tavo karsto...
Mylėk, kovok, atleisk, kentėk,
Bet nepalik šioj žemėj keršto!”

(Vytautas Cinauskas)
Nijolė Žvirzdinaitė-Šalkūnienė

Pabaltiečiai paminėti 
NSW Parlamente

Gauta žinia, jog rugsėjo 2 dieną NSW 
Parlamente kalbą pasakė The Hon. David 
Clarke MLC (Member of the Legislative 
Council), atkreipdamas dėmesį į šių metų 
Birželio trėmimų minėjimą, kurį kaip vi
sada surengė NSW Jungtinis Baltų Komi
tetas. Savo kalboje The Hon. David Clarke 
MLC nurodė trėmimų istorinį kontekstą 
vėliau paminėdamas ir kelis nusipelniusius 
pabaltiečių politinius veikėjus. Čia cituoja
me jo kalbos dalį, skirtą pabaltiečiams 
apskritai:

“I believe that it is fitting and 
appropriate that the written record of this 
Parliament recognises the heroic struggle 
of the Baltic peoples. I believe it is 
appropriate that the Hansard of our 
Parliament acknowledge the triumph of 
the Baltic peoples over communism - 
which is the triumph of good over evil I 
acknowledge with gratitude the massive 
contribution to a free Australia 'by those 
who have settled here from Latvia, 
Lithuania and Estonia. Tonight I pay 
tribute to the part they played, over past 
decades, in having alerted Australians to 
the dangers that communism posed to our 
freedoms. I pay tribute also to their 
contribution to the strengthening of our 
democratic values and institutions and our 
family way of life. ”
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SPORTAS
Kaune - universali arena

Nuo Vilniaus, jau pradėjusio univer
salios arenos statybą, neatsiliks ir Kaunas. 
Aktyvios iniciatyvos pastatyti modernų 
10 000 vietų kompleksą ėmėsi pats Arvy das 
Sabonis.

Universalus objektas, kurio užsakovas 
- bendrovė “A.Sabonio klubas ir partne
riai”. turėtų išdygti greta garsiajam krepši
ninkui priklausančio Sveikatingumo centro 
ir jo krepšinio mokyklos K.Baršausko gat
vės rajone. Planuojama komplekso sąmatinė 
vertė - maždaug 70 milijonų litų.

Numatoma, jog naująjį sporto centrą 
sudarys erdvios transformuojamos žaidimų 
bei treniruočių salės, tinkančios ir koncer
tams bei kitiems renginiams, taip pat ke
turių žvaigždučių 50-60 kambarių viešbutis, 
baseinas, restoranas.

‘‘Apie šį projektą galvojau jau seniai. 
Tas kompleksas - mano asmeninis apsi
sprendimas. Pasiūlymai, kaip jį būtų galima 
įgyvendinti, man patinka, tačiau labiau
siai norėčiau, kad žodžiai kuo sparčiau 
virstų darbais. Vilčių, jog tai bus padaryta, 
vis daugiau, nes reikalai juda į priekį.

Si arena bus kitokia nei Vilniuje, tačiau 
negalvoju apie konkurenciją. Esu prak
tiškas ir mąstau apie ateitį - salė pravers 
ir “Žalgiriui ” bei krepšinio mokyklai, ji bus 
tinkama įvairiems miesto renginiams”, - 
kalbėjo A. Sabonis.

"A.Sabonio “Žalgirio” krepšinio centro” 
rinkodaros direktorius Gediminas Navi- 
kauskas atkreipė dėmesį, jog 2006 metais, 
kai baigs galioti “Žalgirio” klubo ir Eu- 
rolygos kontraktas, Kauno klubas privalės 
turėti ne mažiau nei 8000 vietų sporto salę, 
nes priešingu atveju sutartis su žalgiriečiais 
nebus |>ratęsta;

Elena ^Jonaitienė
Likimo blaškomi

įTęsinys, pradžia MP Nr. 13
? Numatytą popietę vaikus aprengė rū
pestingai išskalbtais ir išlygintais drabu
žėliais. naujais paltukais, nors Linuko pal
tukas po permirkime tikrai buvo susitraukęs 
ir sustangrėjęs. Aldona apsivilko savo kai
linius. nors jie, kaip ir Linuko paltas, po 
malkų rinkimo šlapiame miške buvo praradę 
minkštumą ir puošnumą. Nustatytą valandą 
atvažiavo seniūnas. įsisodinęs į rogutes 
Daną ir Meilę. Nejučiomis visus užvaldė 
šventiška nuotaika.

Osterhofeno parapijos salė buvo pilna 
šventiškai nusiteikusių žmonių, daugiausiai 
moterų ir vaikų. Viename kampe stovėjo 
lubas siekianti Kalėdų eglutė. Prie jos šlie
josi ilgas stalas, apkrautas gražiai suvy
niotomis dovanomis. Suaugusieji dairėsi, 
kalbino vienas kitą, vaikai bėgiojo, apžiū
rinėjo eglutę ir dovanų stalą. Lietuvės, ypač 
jų mažieji, jautėsi nedrąsiai, vengė kitų ir 
net tarp savęs nesikalbėjo. Svetimšalės su
prato, kad šioj šventėj jos neprivalėjo da
lyvauti, nors iš tikrųjų niekas nekreipė į jas 
dėmesio, neparodė nepasitenkinimo, neiš
skyrė iš bendro pabėgėlių būrio. Niekas nuo 
atsiradimo Bavarijoj nė karto nepasiteiravo 
jų dokumentų

Šventė prasidėjo trumpu vaidinimu. 
Paskui buvo giedamos Kalėdų giesmės, ap
silankė šv. Mykolas - Kalėdų senelis, 
pagaliau buvo dalijamos dovanos. Winzerio 
seniūnas pasirūpino, kad jo atvežtųjų var
dai teisingai būtų įrašyti į sąrašą. Atėjus 
eilei, senelis pašaukė Meilę, Linuką ir Dai
nelę, bet šie nedrįso prie jo prisiartinti, ir 
dovanas turėjo atsiimti motinos. Kiekvienas 
vaikas rado mažą žaisliuką, į sidabrinius
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Manoma, jog 2004 metų rudenį pradėjus 
arenos statybą, ji būtų užbaigta 2006-ųjų 
vasarą. ‘‘Jei nebus biurokratinių trukdy
mų”, - reziumavo A. Sabonis.

Kauno mero Arvydo Garbaravičiaus 
teigimu. Savivaldybės indėlis į šį naują 
objektą bus nemažas. ‘‘Kol kas žodžiu 
sutarėme, jog mūsų pečiams turėtų tekti 
techninė pagalba ir komunikacijos bei 
automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas. 
Premjeras Algirdas Brazauskas irgi yra 
susipažinęs su projekto idėja ir geranoriškai 
ją įvertino ”, - sakė A.Garbaravičius.

Eismo reorganizavimas ir automobilių 
aikštelės yra viena didžiausių problemų. 
Šiuo metu prie centro mašinoms numatyta 
315 vietų, o jų turėtų būti iš viso maždaug 
800. Architekto Ryčio Mažuolio nuomone, 
šioms reikmėms papildomai prireiks 3 
hektarų ploto. Pagrindines investicijas 
sudary s privatus kapitalas, kurį, viliamasi, 
pavyks paremti Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų lėšomis.

G.Navikauskas mano, jog naujasis 
kompleksas galėtų tapti konkurentu pajūrio 
sporto bazėms. į kurias kasmet rengtis se
zonui suvažiuoja ne vien Lietuvos, bet ir 
užsienio, pirmiausiai Rusijos, ekipos.

Aptariant naująjį projektą nepamiršta ir 
legendinė Halė. A.Garbaravičius informa
vo, jog rengiamasi visą S.Dariaus ir S. 
Girėno sporto kompleksą arba kai kuriuos 
jo objektus panaudos sutartimi perduoti 
Kaune kuriamo Žaliakalnio sveikatingumo, 
laisvalaikio ir turizmo parko steigėjams - 
Kaune įsikūrusioms aukštosioms mokyk
loms. kurias suvienijo Lietuvos Kūno kul
tūros akademija.

Pagal “K.d.”

popierėlius suvyniotų saldainių ir Kalėdų 
eglutės pavidalo sausainėlių. Gražybes pa
matę, vaikai pamiršo nedrąsumą ir, garsiai 
čiauškėdami, rodė vienas kitam dovanėles.

Nepamiršo Kalėdų senelis ir susirinku
sių motinų - kiekvienai įteikė šventiškai 
suvyniotą didesnį ryšulėlį. Juose buvo vai
kiškų drabužių pagal vaikų amžių ir lytį: 
megztinių, kojinių, šalikų, marškinėlių, suk
nyčių. Visi drabužėliai buvo nešioti, bet 
gražiai sutvarkyti, suadyti mažutėlaičiais 
dygsneliais priderintų spalvų siūlais, išly
ginti, kad iš karto jautėsi, kiek daug kan
trybės ir meilės prireikė labdaros šventę ren
gusioms moterims. Kiekv ienas daiktelis bu
vo naudingas ir dailus. Kai Aldona išvyniojo 
savo dovanas, ašaros pasipylė iš akių.

- Kas tau? Blogai jautiesi? - nustebo 
Dana.

- Ak ne, sušnibždėjo, - tik... tik visko 
per daug... Tas žmonių gerumas.

Kalėdos artėjo, bet šventinės nuotaikos 
nesijautė. Lauke spengė šaltis. Aldona kam
bario neįstengė prikūrenti. Linukas stipriai 
kosėjo. Dainelė užkimo, tapo nerami ir irzli. 
Jais besirūpindama, Aldona apleido parei
gas, skubėjo, kliuvo, ką nors apversdavo ar 
išpildavo.

- Nesuprantu, kaip iki šiol gyvenote, - 
piktinosi Katryna, - turit šeimą, o nieko 
nemokat!

Kaltininkė dar labiau skubėjo, ir tuomet 
darbai dar labiau nesisekė. Vakare vaikai 
ilgai neužmigo, nuolat kosėjo, užmigę išsi
budindavo, imdavo verkti, šaukdavo mamą. 
Pagaliau Aldona nutarė laikinai, kol vaikai 
pasveiks, dirbti kambaryje, kad ir prie blo
gos šviesos. Seserys pyko, dejavo, kad daug 
sunaudoja elektros, ir apskritai buvo nepa-

Pasaulio čempionate
(ELTAj.Lietuvos baidarininkai rugsėjo 

14 dieną Gainsville (Georgia valstija, JAV) 
pasibaigusiame 33-iajamc pasaulio baida
rių ir kanojų irklavimo čempionate iškovojo 
du medalius - aukso ir bronzos.

Dviviečių baidarių varžybų 200 m 
distancijoje pasaulio čempionų titulą ap
gynė 27 metų Alvydas Duonėla ir 28 metų 
Egidijus Balčiūnas. Jie distanciją įveikė per 
32.972 sek. Lietuviai 0.182 sek. aplenkė si
dabrą iškovojusius lenkus Adam’ą Wy socki 
ir Marek’ą Tvvardowski. o bronza atiteko 
vokiečiams Ronald Rauhe ir Tim 
Wieskoetter - 33.3851 sek.

Olimpinėje 500 m distancijoje A. Duo-

Veteranės krepšininkės irgi nenusileidžia
Netoli Orlando (JAV), Kišimi (? Red.) 

mieste, vykusiose pasaulio krepšinio vete
ranų pirmenybėse Lietuvos krepšinio ve
teranių komanda “Kamanės” (45 metų ir 
vyresnių amžiaus grupėje) laimėjo visas 6 
rungtynes ir tapo čempionėmis. Lietuvos 
komandos pagrindą sudarė buvusios 
Vilniaus “Kibirkšties” žaidėjos, sustipri
nusios gretas šiauliete Alma Javtokiene - 
krepšininkų Roberto bei Artūro Javtokų 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 305L> 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.
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tenkintos įnamės nesugebėjimu tvarkytis. 
Aldona nesiklausė. Kambaryje buvo šalta ir 
tamsu. Vaikams sumigus, vietoj siuvimo ar 
mezgimo norėjosi rašyti Vytautui. Iš ryto 
eidama į virtuvę, vis mažiau galėjo parodyti 
seserims savo darbų.

Prieš pat Kalėdas į Winzerį atvežė vėl 
naują labai trūkstamų anglių krovinį. Al
dona išskubėjo į miestelį. Prieš porą dienų 
buvo prasidėjęs atodrėkis, telkšojo balos, o 
dabar vėl pašalo, kelią aptraukė plonu ledu. 
Diena buvo niūri, šaltis skverbėsi į kaulus. 
Iš ryto Linukas truputį karščiavo ir nesikėlė. 
Kad jam būtų linksmiau, motina ir Dainelę 
laikė lovytėj. Išeidama abiem įsakė nesikelti 
kol ji negrįš. Linukas pradėjo verkti ir pra
šyti. kad jį aprengtų ir vestųsi su savimi. Iš 
paskos ir Dainelė ėmė zirzti. Motina abu 
apibarė ir liepė žaisti lovoj. Tokiu oru jokiu 
būdu vaikų negalėjo vestis.

Su tuščiu vežimėliu skubėdama per pu
siau užšalusias balas Aldona greitai sušla
po kojas, nuo rankenų stingo rankos. Prie 
sandėlio laukė daugiau žmonių negu pa
prastai, be to, šalčiausiems mėnesiams 
anglių kiekis buvo padidintas, todėl eilė 
judėjo lėtai. Aldona vežimėlį prisipylė su 
kaupu ir sunkiai galėjo pastumti. Pakely į 
namus nuolat turėjo sustoti, kad atgautų 
kvapą ir atšiltų rankas. Tuo tarpu pradėjo 
smarkiai snigti. Kai pagaliau pro tirštą snie
gą išvydo namus, Aldona tiesiog nustėro - 
jų kambario balkonėlyje vienais naktiniais 
marškiniais stovėjo basas Linukas ir dairėsi 
į kelią. Pametusi vežimėlį vidury kelio, pa
sileido tekina į namus. Užbėgusi laiptais, 
sugriebė vaiką į glėbį ir įnešė į vidų.

- Linuti, mano vaikeli, tu gi į ledą su
šalęs... Brangiausias, kodėl išlipai iš lovos, 
kodėl ėjai į lauką?

- Laukiau tavęs... O tu neatėjai... Man 
buvo per šilta... - ėmė aiškintis, bet negalėjo 
baigti, nes kaleno dantukais ir visas drebėjo..

- du lietuvių medaliai 
nėla ir E. Balčiūnas pelnė bronzos medalius. 
Lietuviai distanciją įveikė per 1 min. 29.20 
sek. ir nuo nugalėtojų vokiečių R. Rauhe ir 
T. Wieskoetter atsiliko 1.231 sek Sidabrą 
pelnė baltarusiai Raman Piatrušenka ir 
Vadzim Machniov. Jiems lietuviai nusileido 
0.251 sek.

500 m vienviečių baidarių rungties 
finale pasaulio taurės laimėtojas A. Duonėla 
finišavo penktas. 200 m vienviečių baidarių 
varžybų finale Lietuvos atstovas Romas 
Petrukanecas finišavo paskutinis, devintas. 
Nugalėjo R. Rauhe, distanciją įveikęs per 
35.798 sek Lietuvos irkluotojas jam pra
laimėjo 1.198 sek 

mama. Lietuvių sąskaitoje dabar jau yra 3 
pasaulio krepšinio čempionių ir du vetera
nų žaidynių nugalėtojų titulai.

Pasaulio čempionate JAV varžėsi ir 
keturios Lietuvos vyrų krepšinio veteranų 
rinktinės, tačiau joms patekti tarp prizi
ninkų nepavyko. Iš viso į varžybas Kišimi 
mieste buvo suvažiavusios 89 komandos iš 
23 šalių.

BNS, ELTA

Nenusivilkusi kailinių, motina nutraukė ber
niukui šlapius marškinius, ant nuogo kū
nelio užmovė megztinį ir paguldė į lovą. Ką 
tik nubudusi Dainelė plačiai atmerktomis 
akimis stebėjo mamą ir broliuką iš savo 
lovytės. Nenustodamas visu kūnu drebėti 
Linukas vis kartojo:

- O tu neatėjai... Neatėjai ir neatėjai...
Naktį temperatūra šoktelėjo per ketu

riasdešimt. Ryte vaikas kliedėjo, nieko 
nesuvokė. Katryna pasisiūlė nueiti į paštą 
ir paskambinti daktarui į Osterhofeną.

Gydytojas atvyko po poros valandų. Se
nyvas nedidukas sudžiūvęs žmogelis, ne
pabūgęs blogo oro, atvažiavo vieno arklio 
traukiamomis rogutėmis, rūpestingai apžiū
rėjo vaiką, atidžiai išklausė motiną ir ne
sistengė slėpti susirūpinimo.

- Iš tikrųjų reikėtų berniuką guldyti į 
ligoninę, bet arčiausia ligoninė tik 
Deggendorfe ir, kiek žinau, šiuo metu ten 
nėra vietų.

Aldona tikino, kad negalėtų vieno vaiko 
ligoninėje palikti, nes jam būtų baisu, kad 
čia, namuose, ji ištikimiausiai vykdys visus 
daktaro nurodymus.

- Kad nors turėčiau reikiamų vaistų, - 
apgailestavo gydytojas, - bet jų nėra ir li
goninėje. Visur ištekliai baigiasi, be to, 
taupoma blogiausiems atvejams ir kariuo
menei. Suprantu, kad jūsų sūnelis sunkiai 
serga, bet vargu ar jo ligą galiu skirti prie 
blogiausio atvejo. Turėsime gydyti senoviš
kais būdais. Kol tokia aukšta temperatūra, 
dėkite ant galvelės ledų, klokite lengva ant
klode. Kai temperatūrai krentant ims smar
kiai prakaituoti, neleiskit iš naujo peršalti, 
keiskit marškinėlius. Vėl temperatūrai ky
lant, vaiką krės šaltis, tada užklokite pata
lais... Ant nugaros ir krūtinės dėkit garsty
čių kompresus...

Tęsinys kitame MP Nr.

!
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In memoriam AfrA Vandai Lidijai Grafienei

Sudiev Aldonai Stasiunaitienei
1941.01.31 - 2003.08.24

Gyvenime yra natūralu, kad vaikai lai
doja tėvus. Kaip galima aprašyti skausmą 
senutės mamos, kai garbiame amžiuje reikia 
palaidoti dukrą ar sūnų...

Sydnėjuje “Dainos” choristai skaudžiai 
pergyveno atsisveikindami su brangia ir 
nuoširdžia Lietuvių Bendruomenės bitele 
Aldona Simanavičiūte-Stasiunaitiene, kuri 
sunkios ligos iškankinta užmerkė šviesias 
akis šiam pasauliui.

Aldona Simanavičiūtė gimė Žeimelyje, 
Latvijos pasienyje, Šiaulių apsk. 1945 m. 
antrą kartą artėjant raudoniesiems iš rytų, 
tėveliai - Andrius ir Veronika - gelbėdami 
šeimą nuo okupantų ir Sibiro tremties, ant 
rankų nešė Aldoną į Vakarus.

Šeima, perėjusi pabėgėlių stovyklas Vo
kietijoje, 1949 m. atvyko į Australiją. Čia 
prasidėjo pastovus gyvenimas.

1959 m. per Kalėdas Camperdown 
bažnyčioje, kurioje buvo prisiglaudę Syd- 
nejaus lietuviai, Aldona ištekėjo už choris
to Juozo Stasiunaičio. Jaunieji įsikūrė savo 
name, Rydalmerc priemiestyje. Abu dainavo 
chore ir aktyviai dalyvavo Ateitininkų bū
relyje. 1966 gimė vienturtė dukrelė Lana ir 
Aldona laikinai paliko chorą. Po kurio laiko 
Aldona vėl grįžo į chorą, kuriam reikalingas 
jos stiprus sopranas. Ji ne tik dainavo, bet 
ir buvo choro Valdyboje.

Deja, nelauktai Aldona susirgo liga, 
kurios gydytojai nepajėgė sustabdyti. 
Praeityje liko jos darbai Ateitininkų būre
lyje, Savaitgalio mokykloje. Katalikų para
pijos veikloje ir - svarbiausia - virš 40 
metų “Dainos” chore.

Bendruomenėje Aldona turėjo bene di
džiausią gintaro dirbinių kolekciją. Mūsų 
parodas praturtindavo Aldonos šimtai mo
linių, medinių, stiklinių ir gintarinių grybų. 
Daugumą šių meno dirbinių Aldona par
sivežė apsilankiusi Lietuvoje 1989 metais. 
Aldona buvo laiminga, kai dukra Lana Lie
tuvoje susirado sau vyrą Algį Venskų. Abu 
gražiai sugyvena ir jau turi dukrelę Ūlą. Su 
kokiu skausmu Aldona turėjo palikti savo 
gražų, laimingą gyvenimą, daugybę draugų.

Rugpjūčio 27 dieną (kaip per Kalėdas)

Lidcombe bažnyčia buvo pilna. Giedojo 
choras “Daina”. Gedulingas mišias laikė 
parapijos klebonas Fr. John Alt. Sodriu 
baritonu Kęstutis Protas sugiedojo 
“Parveski Viešpatie” ir “Requiem”, 
vargonais grojo Justinas Ankus. Bažnyčioje 
su brangia mama atsisveikino dukra Lana, 
choro “Daina”vardu - Danutė Ankienė. 
Krematoriume - Loreta Giybauskienė.

Giliame skausme liko mylimas vyras 
Juozas, dukra Lana su šeima, sesutė Regina 
Šarkauskienė su šeima, sengalvėlė mama 
Veronika Simanavičienė, daugybė artimųjų 
ir draugų. Lai gerasis Viešpats suteikia jums 
stiprybės šiose skaudžios netekties valan
dose. Tu, miela Aldona, lieki mūsų maldo
se, širdyse. Giedoki dabar su angelais, kur 
nėra skausmo ir šio pasaulio žemiškų ašarų. 
Ilsėkis Viešpaties globoje. Krematoriume 
šviesiam Aldonos atminimui sugiedojome 
Tautos himną. Šeimos vardu Denis Statis 
pakvietė laidotuvių dalyvius šermenų pie
tums į Lietuvių Klubą.

Šeimos pageidavimu, vietoj gėlių laido
tuvėse buvo aukojama chorui “Daina”. Ačiū 
visiems už nevystančias gėles a.a. Aldonai 
ir didelę dovaną chorui “Daina”.

A. V. K.

Kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias į 
amžinybę yra pagrįstas atsiradimu šiame 
pasaulyje. Pradžia yra sunki ir reikalaujanti 
motinos meilės, ir tik per daugelį metų tam
pame savarankiški gyvenimui.

Kartais su žmonėmis išgyveni pusšimtį 
metų ir nieko nesužinai apie jų praeities 
pėdsakus.

Rugpjūčio 29 dieną “Multicultural Aged 
Care” slaugos namuose užmigo amžinam 
poilsiui moteris, daug kam žinoma kaip 
Wanda Lidia Grafas.

Vanda Lidija Schilerytė gimė 1913 metų 
rugsėjo 29 dieną Vilkaviškio apskrityje. 
Tėvai ūkininkai - Johanna ir Ludwig 
Schiller.

Vanda džiaugėsi užaugusi nepriklau
somoje Lietuvoje. Buvo gabi kalboms. 
Galvoju, kad susikalbėdavo daugiau kaip 
šešiomis kalbomis.

1940 m. rugpjūčio 10 dieną ištekėjo už 
Boriso Grafo gražiame Kauno mieste. 
Neilgai teko džiaugtis jaunatviškoje aplin
koje tarp moksleivių ir draugų. Prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į 
Vakarus.

Karui pasibaigus ir prasidėjus emigra
cijai į Australiją, 1950 metų kovo mėnesį 
Vanda su vyra ir dviem sūmunis - Horst ir 
Udo - pasiekė Bathursto stovyklą.

Vanda buvo darbšti ir gera šeimininkė. 
Būdama stovykloje dirbo skalbykloje ir 
prižiūrėjo vaikus, o vyras atliko sutartį ir 
sugebėjo surasti gyvenvietę Geelonge - Robb 
Avė, kur vėliau visa šeima persikėlė nuo
latiniam gyvenimui.

Geelonge pirmame dešimtmetyje apsigy
veno daug lietuvių, ypač šiauriniame 
Geelonge. Būdami darbštūs ir nebijodami 
ilgų darbo valandų. Grafai atidarė savo 
krautuvę Walsgott St., Nth. Geelong Vanda 
dirbo mėsos skyriuje, o Boris pašto ir kitų 
smulkių prekių agentūroje. Abu Grafai bu
vo nuoširdūs ir malonūs biznieriai, tad suge
bėjo verstis iki pensijos.

Paskutinius 5 metus Vanda su vyra Boris 
apsigyveno “Multicultural Aged Care”

Vanda Lidija Grafienė

slaugos namuose, turėjo du kambarius ir 
gražiai sugyveno su naujais gyventojais. Čia 
ir lietuvių netrūko.

Vanda - ūkininko dukra, gera virėja ir 
kepėja - mėgo siuvinėti, megzti, labai my
lėjo savo šeimą ir anūkus, kuriems daug 
pasakodavo apie tėviškę Lietuvoje. Gaila, 
kad jos vyriausias anūkas Caleb nespėjo jau 
jos gyvos aplankyti.

Laidotuvių apeigos įvyko rugsėjo 4 
dieną Liuteronų bažnyčioje, Ballarat Rd., 
Nth. Geelong.

Mišių apeigoms buvo atspausdintas 
gražiai paruoštas lapas, o kunigas pabrėžė 
Grafų ilgą bendradarbiavimą su parapija.

Šeimos vardu žodį tarė Kevin Rusbndge, 
kuris išsamiai apibūdino šeimos gyvnimą.

Po apeigų karstas buvo išvežtas į kre
matoriumą, o visi dalyviai pakviesti šerme
nims į “Multicultural Aged Care” slaugos 
namų valgyklą. Kunigui sukalbėjus maldą, 
visi buvo maloniai priimti ir pavaišinti.

Miela Vanda, lai plačios erdvės Tau bū
na atviros nuskristi į tėviškės ūkį Vilkaviš
kyje. O tavo mylimam vyrui Boris, sūnums 
Horst ir Udo, marčioms bei anūkams gili 
užuojauta.

Juozas Gailius

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, kurie atėjo palydėti 

brangią Mamytę į jos amžiną poilsį.
Ačiū kun. John Alt už Šv. Mišias ir atliktas religines apeigas. Didelis ačiū Birutei 

Aleknaitei, Justinui Ankui ir Kęstučiui Protui bei visam “Dainos” chorui už giesmes. 
Dėkojame Danutei Ankienei, Loretai Giybauskienei, Danutei Statis, Deniui ir Ed
mundui Statis už pagalbą, maldas ir skaitymus bažnyčioje. Nuoširdus ačiū Mamytės 
Aldonos draugei Onutei Kapočienei už paramą sunkiose valandose.

Dėkojame Lietuvių Klubui už suteiktas patalpas gedulingiems šermenų pietums, 
Klubo svetainės vedėjai poniai Darijai Meginienei už paruoštus skanius pietus, 
Danutei Svaldenienei už nuostabius tortus ir Antanui Kramiliui už visokeriopą 
pagalbą. Nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu ir 
vietoj gėlių aukojusiems “Dainos” chorui.

Jūsų nuoširdi parama šiose skaudžios netekties valandose suteikė mums stiprybės.
Juozas Stasiunaitis 

ir dukra Lana su šeima

A4? A Steponui Klemeniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę Chan (“Dainos” choristę), sūnų 

Romą su šeimomis, jų draugus ir artimuosius. Linkime Jums stiprybės šiose skaus
mo valandose ir kartu liūdime.

Sydnėjaus choras “Daina”

a4tA Stepui Klemeniui
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Nijolei, sūnui Romui ir jų šeimoms.

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

A^ A Jadvygai IMorvilaitzienei
miras, gilią užuojautą reiškiame vyrui Stasiui, sūnui Robertui ir kartu liūdime.

Svetlana ir Juozas Korsakai

A^ A Tado Žurausko
atminimui aukojame “Mūsų Pastogei” $40.

Jūratė Naujalienė 
Romanas Arlauskas

A4?A Jadvygai IMorvilaitienei
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame vyrą Stasį (“Dainos” 

choristą), visus artimuosius ir draugus. Skaudžios netekties valandose linkime 
Tau, Stasy, stiprybės ir kartu liūdime.

Sydnėjaus choras “Daina”

A^r*A Jadvygai Norvilaitienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Stasiui, sūnui Robertui ir visiems 

artimiesiems.
Sydnėjaus Lietuvių Pensininkų Klubas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Š.m. spalio 5 dieną, sekmadienį, Sydnėjaus Liet Moterų Soc. Globos D-ja 
ruošia

metinę tradicinę “Kugelinę”.
kuri prasidės 12 vai. Lietuvių Sodyboje, Engadine.

Pietūs bus servuojami nuo 1 vai. p.p. Maloniai kviečiame tautiečius apsilankyti 
ir pabendrauti gražioje Sodybos aplinkoje, pasivaišinti sodybiečių moterų 
pagamintais tradiciniais patiekalais, o vėliau - kavute ir pyragėliais. Veiks “Laimės 
šulinys”. Syd. Liet. Mot. Soc. Gi. D-jos Valdyba

Pranešimas Geelongo lietuvių 
bendruomenės ir apylinkės nariams

Pranešame, kad visuotinis metinis narių susirinkimas įvyks spalio 12 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Beauford Avė., Pettitt 
Park, Bell Post Hill, su sekančia numatyta darbotvarke:

1-2 vai. - narių registracija (balsuoti turi teisę tik nariai, susimokėję 
nario mokestį).

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusiųjų pagerbimas.
3. Prezidiumo kvietimas - tvirtinimas.
4. Mandatų Komisijos sudarymas.
5. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
6. 2002 m. metinio susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
7. Valdybos pranešimai:

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Revizijos Komisijos

8. Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas.
9. Valdybos rinkimai. Bus renkami penki nariai ir du kandidatai.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
11. Susirinkimo uždarymas.

Bendruomenės Valdyba 
.fp,,,, Po susirinkimo kviečiame visus pasilikti užkandžiams ir kavutei.

•».;

Jaunimo sodyba
Kaip skaitėte spaudoje, iš Afrikos misi

jų sugrįžęs į Lietuvą kun. Hermanas Šul- 
caš Žemaitijoj^ įšUigė j^ūtiiriid šbdybą. 

Stovykla jau gražiai veikia. Pavasarį stovyk
lą apdovanojo vietinė seniūnija “Pavyzdin
gos sodybos” žymeniu.

Jau yra gauta aukų šiai stovyklai mūsų 
mirusių atminimui. Jeigu yra žmonių, kurie 
galėtų šį kun. Šulco labdaringą darbą pa
remti, tai galite atlikti per Antaną 
Kramilių, tel.: (02) 9727 3131. Sutaupysite 
bereikalingų persiuntimo išlaidų.

A. Kramilius

Nationwide SBS fm Radio 
Frequencies 

Lithuanian every Tuesday 
at 5 pm

Adelaide 106.3
Brisbane 93.3
Canberra 105.5
Darwin 100.9
Hobart 105.7
Melbourne 93.1
Perth 96.9
Sydney 97.7

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a Vidal Vaitiekūnienei 
vietoje gėlių aukojo:
Po $20 - B. Prašmutaitė ($515), J. Balčiū
nas ($3240 )

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

J DĖMESIO j
“Talkos” Sydnėjaus skyriaus metinis susirinkimas vyks spalio 19 dieną, | 

| sekmadienį, 2.30 vai. Sydnėjaus Lietuvių Klubo antrame aukšte esančioje salytėje, a 
| šalia “Talkos” patalpų. g

Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų dėmesiui
Prašome įsidėmėti šias datas “Aušros” tunto veiklos kalendoriuje:

14/09/03 - Draugovių sueigos, Lietuvių Klube 2.30 - 4 vai.
19/10/03 - Iškyla ir egzaminai, 292 Quarter Sessions Rd., Westleigh 2120, 10-4 vai.
09/11/03 - Kapų lankymas ir tunto sueiga, Rookwood kapinės 9.30 vai., St. Joachim’s 
bažnyčia 10.30 vai.
07/12/03 - Iškyla ir Kalėdinė sueiga. Manly Scenic Walkway 11-4 vai.
04/01/04 - 10/01/04 - Stovykla, Camp Kariong. Kviečiame visus!

Turint klausimų, prašome kreiptis į tuntininką A. Zduobą tel.: 9980-9004.

Jazmino Cininas - 
Parodoje

Paroda, kurioje tarp 13 menininkų dalyvauja ir 
Jazminą Cininas (Lipšienė), vadinasi “Act XU: New 
Works on Paper”.

Adelaidėje ji bus išstatyta Adelaide Festival Centre, 
Artspace galerijoje (nuo rugsėjo 13 iki spalio 26).

'i.

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

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

Jurisdiction:........Victoria and Tasmania..............................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

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.
Tel: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.coni 

Tinklapis: www.usersJjigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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