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Ieškojo paparčio žiedo...

Birželio 22-ąją Šiaurės pusrutulyje prasideda astronominė vasara - būna ilgiausia 
metų diena ir trumpiausia naktis, kai Saulė pasiekia aukščiausią savo tašką ir išbūna 
jame bemaž savaitę. Tai vadinamasis vasarvidis, nuo seno švenčiamas kartu su Rasos, o 
krikščionybės laikais - Joninių švente. Nuo birželio 29-osios dienos pradeda trumpėti.

Joninės, Rasos šventė, saulėgrįža, vasarvidis tradiciškai buvo švenčiami visoje 
Lietuvoje: miestuose ir miesteliuose, ant kalvų, piliakalnių, prie upių ir ežerų. Plačiau 
apie šią tradiciją MP psl. 4.

Lietuvos įvykių apžvalga

Tokio pobūdžio

LR Prezidentas — Valdas Adamkus

Lietuvos savaitė 
-Briuselyje
(ELTA). Visą sa

vaitę nuo birželio 21 
d. Europos Sąjungos 
(ES) institucijose 
Briuselyje buvo pri
statoma Lietuvos 
kultūra, kalba, eko
nomika ir kulinarija, 
tautines savaites

Europos Komisijoje ir ES Taryboje rengia 
visos naujosios ES valstybės narės. Jų tiks
las - šias šalis pristatyti daugiataučiams 
Europos Komisijos ir ES Tarybos darbuo
tojams bei Briuselyje dirbantiems užsienio 
šalių diplomatams.

Per savaitę buvo atidaryta fotografijos 
paroda “Lietuva: pirmoji diena Europos 
Sąjungoje”, koncertavo Veronikos Povilio
nienės ir Petro Wšniausko duetas.

Taip pat į programą buvo įtrauktas ir 
dainininkės karjerą pradedančios Astos 
Paulauskaitės, neseniai subarusios naują 
grupę “Asta’s Band”, koncertas viename iš 
populiariausių Briuselio muzikos klubų 
“Music Village”. Smuiku grojanti vokaliste 
klausytojams pristatė neįprasto stiliaus savo 
kūrybos dainas, kurias vėliau žada atlikti per 
koncertus Anglijoje. Čekijoje, Portugalijoje ir 
Rusijoje.

Paskutiniąją Lietuvos savaitės dieną 
Europos Komisijoje bus surengtas seminaras 
apie Lietuvos ekonomikos ir verslo viltis bei 
galimybes Europos Sąjungoje.

Visą savaitę ir Europos Komisijos pasta
tuose, ir ES Tarybos būstinėje buvo rodomi 
vaidybiniai ir dokumentiniai lietuvių kūrėjų 
filmai - režisieriaus Algimanto Puipos juosta 
“Vilko dantų karoliai", Janinos Lapinskaitės 

kino darbai ir lietuvių kino kūrėjų trumpo 
metražo filmai.

ES institucijų valgyklose buvo siūloma 
lietuviškų patiekalų, vyko tnimpi lietuvių 
kalbos kursai ES institucijų darbuotojams ir 
buvo išleistas specialus Europos Komisijos 
laikraštis apie Lietuvą.

Lietuvos savaitę drauge su Europos Ko
misija ir ES Tarybos gen. sekretoriatu orga
nizavo Lietuvos nuolatinė atstovybė ES, fi
nansuojant Lietuvos užsienio reikalų ir kul
tūros ministerijoms bei padedant Lietuvos 
institutui ir Valstybiniam turizmo departamentui. 
Maskva kritikuoja žalos atlyginimą

(1TAR-TASS-ELTA). Rusija kritiškai ver
tina Lietuvos Seimo mėginimus grįžti prie 
sovietų okupacijos padarytos žalos atlygini
mo klausimo. Tai pareiškė Rusijos valdžios 
atstovai. Maskvos nuomone, Lietuvos par
lamentarų pozicija “gali aptemdyti Rusijos 
ir Lietuvos santykius, tapti kliūtimi jų plėt
rai". “Svarbu išsaugoti RF ir Lietuvos san
tykiuose atmosferų, padedančią juos ak
tyvinti”. Buvo teigiamai įvertinti dvišaliai 
ryšiai, taip pat “stabilus praėjusiais metais 
suderintos keleivių tranzito per Lietuvos te
ritoriją į Kaliningrado sritį schemos funk
cionavimas”.

Kartu nišų atstovas atkreipė dėmesį į tai, 
kad “pogegulėsl d. pablogėjo krovinių tran
zito per Lietuvą sąlygos”. Pasak jo, Maskva 
tikisi efektyviai bendradarbiauti su Lietuva ir 
ES sureguliuojant šią problemą. Ji taip pat 
norėtų, kad Vilnius būtų suinteresuotas 
bevizio greitojo susisiekimo geležinkeliu su 
Kaliningradu projekto realizavimu. Vėliau 
bus rengiamas susitarimas dėl Klaipėdos ir 
Kaliningrado uostų veiklos koordinavimo.

Nukelta į 2 psL

(ELTA, BNS, DELFI). Pir
malaikius Prezidento rinkimus 
laimėjo jau buvęs prezidentu 
Valdas Adamkus - praneša 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas.

Preliminariais VRK duo
menimis, suskaičiavus biule
tenius iš 2037 apylinkių. V. 
Adamkus gavo 52.42%, jo 
varžovė Kazimira Prunskienė 
-47.58% rinkėjų balsų. Išviso 
yra 2038 balsavimo apylinkės.

VRK duomenys rodo, jog 
rajonuose daugiau balsų su
rinko K.Prunskienė, o didieji 
miestai palaikė V Adamkų.

Bene daugiausia rinkėjų V. 
Adamkaus kandidatūrą palai
kė Kaune. Už kadenciją baigusį 
Prezidentą balsavo 69.53% to
kią teisę turinčių kauniečių. 
Birštone Valdas Adamkus ga
vo 68.73% balsų.

V. Adamkaus kandidatūrą taip pat palai
kė Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, 
Druskininkų, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Nerin
gos, Palangos, Anykščių, Jurbarko, Kėdai
nių, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, 
Rokiškio, Tauragės, Ukmergės, Utenos, Va
rėnos, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Šilalės, 
Šilutės, Klaipėdos, Lazdijų, Prienų, Raseinių 
bei Šakių rajonų rinkėjai.

Tuo tarpiu Visagine V Adamkus nesurinko 
nė dešimtadalio balsų - čia už jį balsavo 8.51 
% rinkėjų.

Šalčininkų rajone jo kandidatūrą parėmė 
10.69%, Vilniaus rajone - 23.78%, Šven
čionių rajone - 24.53% rinkėjų.

Rezultatai - Sydney ir Brisbane
Kaip praneša, rinkimus pravedęs LR Gar

bės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras 
Šliteris, per antrąjį balsavimo ratą Sydnėjuje 
ir Brisbanėje balsavo 68 LR piliečiai.

“Mūsų Pastogės” skaitytojų žiniai
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir kores

pondentams pranešu, kad nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 
10 d. būsiu Lietuvoje. Tuo melu Redakcijoje mane 
pavaduos Dovilė Zduobienė (žiūr. nuotr. kairėje).

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į 
Dovilę savaitgaliais Redakcijoje, skubiais atvejais - 
vakarais į namus tek: (02) 9980 9004.

Dovilė Užubalytė-Zduobienė gimė Čikagoje. Ten 
ji lankė lietuviškas savaitgalio mokyklas ir baigė Pe
dagoginį Lituanistikos Institutą. Dar būdama gimna
ziste, Dovilė parašė lietuvišką knygą vaikams, kuri 
buvo išleista Lietuvių Skaučių Seserijos tunto “Ker

navė”. Dovilė studijavo ir baigė ekonomijos mokslus University of Illinois at Chicago. 
1992 m. kartu su vyru Arvyd Zduoba apsigyveno Sydnėjuje.

Nuo mažens Dovilė skautavo Čikagoje, o dabar priklauso Sydnėjaus lietuvių 
skautų tuntui “Aušra” ir ten eina įvairias pareigas. Dovilė rašo straipsnius “Mūsų 
Pastogei”, “Skautų Aidui” ir “Draugui” (Čikagos lietuviškam dienraščiui). Šiuo 
metu Dovilė ruošiasi magistro laipsniui, studijuodama rašybą UTS Sydney, ir dirba 
banke kaip kompiuterių sistemų pervedimo konsultantė.

Dalia Donielienė, MP redaktorė

Išrinktasis Prezidentas Valdas Adamkus su žmona 
Alma rinkimų štabe.

Įvairių savivaldybių rinkėjai Prezidento 
poste nori matyti skirtingus žmones. Atotrū
kis tarp kandidatų kai kur siekia keliasdešimt 
procentų tiek vieno, tiek kito naudai. Tai ro
do preliminarūs duomenys, gauti iš dalies 
rajonų visų rinkimų apylinkių.

Kazimira Prunskienė didžiausio palai
kymo, kaip ir pirmajame rinkimų rate, su
laukė šiaurinėje Žemaitijos dalyje, Piettyčių 
Lietuvoje ir dalyje Suvalkijos. Valdą Adamkų 
Prezidentu norėtų matyti Aukštaitijos, pajū
rio, vidurio Lietuvos ir kai kurių pietinių 
rajonų rinkėjai.

Pirminiais VRK duomenimis, antrajame 
rinkimų rate dalyvavo 49.5% rinkėjų. Pašto 
balsavo virš 8% piliečių. (Daugiau - žr. psl.2)

Prezidentiniai kandidatai balsų surinko:
Valdas Adamkus — 67
Kazimira Prunskienė -1
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Vytautas 
Patašius

♦ Nors Rusijos 
vyriausybė tvirtina, 
kad kovos Čečėni
joje yra pasibaigę, 
birželio 21 d. virš 
300 čečėnų sukilė
lių įsiveržė į greti
ntą Ingušetiją ir 
užpuolė policijos 
būstines trijuose 
miestuose. Kurį lai

ką sukilėlių rankose atsidūrė Ingušetijos 
Vidaus reikalų ministerijos pastatas Nazran 
mieste. Žuvo 92 asmenys, jų tarpe keli 
prokurorai ir Ingušetijos vidaus reikalų 
ministras, virš 60 sužeistų. Susišaudymuose 
nukauti du sukilėliai. Tūkstančiai rusų ka
reivių. skubiai atsiųstų į Ingušetiją, neberado 
sukilėlių, kurie pasitraukė į Čečėniją ar 
Gruziją.
♦ Birželio 21 d. Irano revoliucinės gvardijos 
kariai suėmė 8 britų karo laivyno jūreivius, 
su trimis patruliniais laivais apie 1000 metrų 
įplaukusius į Irano teritorinius vandenis Shatt- 
al-Arab upėje, skiriančioje Iraką nuo Irano. 
Po ilgų diplomatinių derybų jūreiviai paleisti 
birželio 24 d., atsiprašę už blogų navigaciją.
♦ Birželio 22 d. Irako sukilėliai nukirto 
galvą korėjiečiui vertėjui Kim Sun-il. pagrob
tam tics Falluja miestu birželio 17 d. Grobikai 
žadėjo paleisti vertėją, jei Pietų Korėja ati
trauktų iš Irako savo inžinerijos ir sanitarijos 
dalinius bei atsisakytų nuo plano atsiųsti dar 
3000 karių į Iraką rugpjūčio mėnesį.
♦ Birželio 23 d. Izraelio karo policija 7 va
landas apklausinėjo penkis atsargos karius. 
Tel Aviv koledže suntošusius parodą vardu 
“Nutraukiant tylą”. Parodoje nuotraukomis ir 
apie 80-ties karių parodymais, užrašytuose 
juostose, dokumentuojamas blogas žydų 
naujakurių Hebrone egesys su vietiniais pa
lestiniečiais. Izraelio kariai Hebrone saugo
—-------•........ • ......................... i----- --------- -------

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Elektroninė sistema bilietams
(ELTA). Lietuvoje pradeda veikti pirmoji 

elektroninė bilietų platinimo sistema 
“Bilietai.lt”. kuri savo klientams centrali
zuotai siūlys bilietus į daugelyje Lietuvoje 
vyksiančių koncertų bei renginių.

Nuo liepos mėnesio per šią sistemą bus 
galima užsisakyti bilietų ir į įvairias sporto 
varžybas, spektaklius, kino filmus arparodas.

Žmogus, sumokėjęs už bilietą internetu, 
gaus specialų kodą, su kuriuo atėjęs į bet kurį 
“Bilietai.lt” platinimo tašką galės atsiimti 
pirktą bilietą.

Bilietų jau galima įsigyti keturiuose jų 
platinimo taškuose Vilniuje bei po vieną 
Kaune ir Klaipėdoje.

Pirkimo internetu paslauga - nemokama. 
Norint, kad įsigyti bilietai būtų pristatyti į 
namus ar kitą nurodytą vietą, - už 5 litus bus 
suteikta galimybė naudotis Lietuvos pašto 
kurjerių sistema.

Moneta Pažaislio vienuolynui
(ELTA). Birželio 22 d. į apyvartą buvo 

išleista 50 litų sidabrinė proginė moneta, 
skirta Pažaislio kamaldulių vienuolyno an
sambliui. Tai trečia moneta iš serijos “Lietu
vos istorijos ir architektūros paminklai”. 
Anksčiauyra išleistos monetos, skirtos Trakų 
salos piliai ir Vilniaus katedrai. Kitais metais 
bus išleista ketvirtoji moneta, skirta Kernavei.

Monetos kaina - 75 litai, o reprezen
tacinėje dėžutėje - 90 litų. Monetos grafinį 
projektą sukūre dailininkas Marius Zavadskis, 
o gipsinį modelį - Rytas Jonas Belevičius.

Pažaislio kamaldulių vienuolynas buvo 
įkurtas XVII amžiuje ir atidarytas 1712 m. 
Tai buvo pirmasis šio ordino vienuolynas 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Patį
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Trumpai iš visur
600žyd( naujakurių nuo 12 000 palestiniečių.
♦ Birželio 24 dieną sąjungininkų karinė 
vadovybė Irake pareiškė, kad jie atleis apie 
30 000 irakiečių policininkų iš pareigų, prieš 
perduodant krašto valdymą patiems irakie
čiams birželio 30d. Atleidžiamieji polici
ninkai pasirodę netinkami pareigoms, ne
veiksmingi ir nepatikimi, liems bus išmokė
tos pilnos algos.
♦ Taliban sukilėliai Afganistane pradėjo 
kampaniją sutrukdyti ateinančius rinkimus. 
Birželio 25 d. jie sustabdė autobusą su 17 
civilių ir iš jų nužudė 16. atradę pas juos 
balsuotojų korteles. Sekančią dieną autobuse 
sprogusia bomba jie užmušė 3 moteris iš 
rinkimų komisijos. Afganistano vy riausybė 
kreipėsi į lungtines tautas, prašy dama atsiųsti 
jiems dar bent 5000 karių taikos palaikymui. 
Prašymas atsiųstas ir Australijos Vyriausybei
♦ Birželio 24 d. Irake nuo savižudžių au
tomobilių sprogimų bei ginkluotų susidūri
mų žuvo bent 160 žmonių, jų tarpe 3 JAV 
kariai. Ypač nukentėjo policijos būstinės 
Mosul mieste, bet užpulti ir Bagdado. Ramadi. 
Baquba policininkai. Falluja mieste dvi va
landas tęsėsi kautynės tarp sukilėlių ir JAV 
jūros pėstininkų.
♦ Birželio 26 d. netoli Mosulo sukilėliai 
minosvaidžiais apšaudė australų karius ir jų 
apmokomus Irako kareivius. Sužeisti 5 ira
kiečiai, australai nenukentėjo.
♦ Birželio 26 dieną Irako sukilėliai, vado
vaujami Jordano kilmės Abu Musab al- 
Zarqavvi. pagrobė tris turkus, dirbusius Irake. 
Sukilėliai grąso nukirsti turkų galvas, jei 
Turkija per 72 valandas neatsisakys nuo visų 
statybos kontraktų Irake.
♦ Birželio 26 d. Ramallah mieste Palestinos
Vakariniame krante Jasser Arafat uždegė sim
bolinį olimpinį deglą ir pažadėjo palestiniečių 
vardu paliaubas rugpjūčio mėnesį, kol tęsis 
Olimpinės žaidy nės Atėnuose. n 

kamaldulių ordiną įkūrė benediktinas Šv. 
Romualdas 1012 metais Campo Maldoli. 
Apeninų kalnuose Italijoje.

Kernavė — į pasaulio paveldą
(ELTA). Birželio 28 - liepos 7 d. vyks 28- 

oji Pasaulio paveldo komiteto sesija. Didžiau
sias visuomenės dėmesy s šioje sesijoje bus 
skiriamas sprendimui dėl naujų vietovių ir 
objektų įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą. 
Lietuva tikisi, kad į šį garbingą sąrašą šalia 
Vdniaus senamiesčio ir Kuršių nerijos bus 
įtraukta Kernavės archeologinė vietovė.

Lietuvos delegaciją Pasaulio paveldo 
komiteto sesijoje sudarys nuolatinė atstovė 
prie UNESCO ambasadore Ina Marčiulionytė, 
kultūros paveldo specialistas Arūnas Bėkšta 
ir gamtos paveldo specialistas Gediminas 
Raščius Ambasadorė 1. Marčiulionytė yra 
sakiusi Eltai, kad būdama Pasaulio paveldo 
komiteto nare, Lietuva gali turėti nemažos 
įtakos, jog Kernavės archeologinė vietovė jau 
šįmet būtų pripažinta pasaulio paveldo ob
jektu. Lietuva yra pateikusi ir Trakų istorinio 
nacionalinio parko nominaciją - šios vietov ės 
įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą tikimasi 
sulaukti 2005 metais.

M.Laurinkus - ambasadorius 
Ispanijoje

(ELTA). Lietuvos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Mečys Laurinkus birželio 
23 d. įteikė skiriamuosius raštus Ispanijos 
karaliui Juan Carlos. Beveik dvi valandas tru
kusi raštų įteikimo ceremonija vyko laikantis 
klasikinių Ispanijos protokolo tradicijų. Am
basadorius bei jį lydintis LR ambasados Ispa
nijoje personalas viduramžių karietomis cen
trinėmis Madrido gatvėmis buvo iškilmingai 
vežami į Karaliaus rūmus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTlC biuleteniais.

Kur ir kaip balsavo
(ELTA, DELFI). Rinkimų 

dieną aktyviausi buvo Nerin
gos gyventojai. Čia balsavo per 
50% rinkėjų. Nedaug nuo jų at
siliko ir Pasvalio rajono rinkėjai, 
kur rinkimuose dalyvavo apie 
50% rinkėjų.

Aktyviai balsavo Palangos 
gyventojai, kur prie balsadėžių 
atėjo per 46% rinkėjų. Renkant 
Prezidentą aktyvūs buvo ir di
džiausių miestų gyventojai - Pa
nevėžio. Kauno. Vilniaus. Ten 
balsavo apie 45% rinkėjų.

Pasyviausi rinkimų dieną 
buvo Pagėgių, Trakų, Kaišiado
rių, Vilniaus rajonų gyventojai. 
Ten rinkimuose dalyvavo apie 
33-34% rinkėjų.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas. 
remdamasis duomenimis iš Australijos, Japo
nijos. Kazachstano ir Kinijos, sakė, kad ten 
daugiausia balsų - 275 surinko Valdas Adam
kus. Už Kazimirą Prunskienę šiose šalyse 
atiduoti tik 29 balsai.

Tuo tarpu Lietuvos laivyne padėtis yra 
priešinga. Ten 437 balsus surinko K. Pruns
kienė, V Adamkus - 282.

Akmenės rajone už K, Prunskienę balsavo 
66.36%, už V. Adamkų- 33.64% rinkėjų, Jo
niškio rajone - atitinkamai 61.78% ir 38.22 %

Ignalinos rajone, kuriame vieninteliame 
per pirmąjį rinkimų turą daugiausia balsų 
gavo vienas iš socialdemokratų lyderių 
Česlovas Juršėnas, 59.46% rinkėjų balsavo už 
K Prunskienę, 40.54% - už V. Adamkų.

Panašūs rezultatai ir Varėnos rajone - K. 
Prunskienę pasirinko 59.47% balsavusiųjų, V. 
Adamkų - 40.53%.

Aktyviausiai balsavusioje Neringoje V. 
Adamkus surinko 61.29%, K. Prunskienė - 
38.71% balsų.

Pasvalio rajone, kaip ir visoje šalyje, ato
trūkis tarp kandidatų nedidelis. Čia už bu
vusi Prezidentą balsavo 51'44% rinkėjų, uz. 
jo konkurentę - 48.56%.

. Birštone V. Adamkaus kandidatūrą palai
kė 68.94%. K.Prunskicnės - 31.06%.

Kėdainių rajone, kur pirmajame ture į

Pokyčiai atstovavime
(ELTA). Į Europos Parlamentą išrinkti 

Seimo nariai \Mautas Landsbergis. Aloyzas 
Sakalas bei Gintaras Didžiokas jau yra įteikę 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) atsi
statydinimo iš Seimo narių pareigų pareiš
kimus. Europarlamcntani išrinktas prof. Ro
landas Pavilionis taip pat iada daryli arti
miausiu metu. Išrinktieji į Europarlamentą 
privalo iš Seimo atsisakyti re vėliau kaip iki 
liepos 5 dienos.

Tėvynės sąjungos narį Vtautą Landsber
gį pakeis pagal sąrašą kandidatas Audronius 
Ažubalis. Vietoje Aloyzo Sakalo bus pripa

Tėvynės s-ga nebendraus su Darbo partija
(ELTA). Opozicinė Tėvynės sąjunga po 

Seimo rinkimų nežada sudaryti jokių koalicijų 
su Darbo partija. - sakė spaudos konferencijoje 
Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Kubilius.

Jo nuomone, tai. kad tž Darbo partiją 
balsavo 15% rinkėjų, visiškai nereiškia, kad 
ši partija pasižymi kokiomis nors vertybėmis 
arba kad su ja reikia sudiryti koalicijas. 
“Sudarant Vyriausybę koalicijų su Darbo 
partija sudarymas būtų vsų lietuviškų ir 
europinių vertybių bei prircipų išdavystė”. 
- mano A. Kubilius.

Jam susidarė įspūdis, kad yra klojami visi 
keliai Darbo partijos lyderiui Viktorui Us- 
paskich’ui tapti Ministru Pirmininku. 
“Rinkėjų parama jo partijai per europinius 
rinkimus yra mitologizuojama ir sukuriamas 
jo premjeravimo neišvengiamybės įspūdis. 
Aš noriu tvirtaipasakyti - tokia nelaimė kaip

Kazimira Prunskienė rinkimų dieną.

priekį buvo išsiveržęs buvęs euroderybinin- 
kas Petras Auštrcvičius, už jo remtą V. 
Adamkų balsavo 53.73%, už K. Prunskienę 
-46.27%.

Utenos rajone V. Adamkaus kandidatūrą 
palaikė 60.24% rinkėjų, jo oponentės - 39.76 
%, Molėtų rajone - atitinkamai 54.87% ir 
45.13%.

Beje, preliminarūs balsavimo paštu rezul
tatai yra V. Adamkaus naudai - už jį balsavo 
3549 rinkėjai, o už K. Prunskienę - 3479.

Žinių agentūros primena, kad birželio 13 
dieną vykusiame rinkimų pirmajame rate V. 
Adamkus gavo 30.18% K. Prunskienė - 20.6 
% rinkėjų balsų.

Iš viso į rinkėjų sąrašus įtraukti yra 
2.655,309 asmenys.

Galutinius Prezidento rinkimų rezultatus 
numatoma paskelbti iki liepos 2 dienos. Iki 
liepos 9-osios VRK ketina išrinktajam šalies 
vadovui įteikti Prezidento pažymėjimą. Jo 
inauguracija numatyta liepos 12 dieną.

* * *

K.Prunskienės rinkimų štabas birželio 25 
d. prieš rinkimus pareiškė nepasitikėjimą Va
riausios rinkimų komisijos pirmininku Zeno
nu Vargausku: "Manome, kad Z.l'aigauskas 
daro nuolati-nįpoveikį bei spaudimą rinkėjų 
valiai ir skatina visuomenės nepasitikėjimų 
dar neįvykusių rinkimų rezultatais... Tai 
desta-bilizuoja rinkimų procesą... ” Q 

žinta Anykščių laikraščio “Anykšta” redak
torė Gražina Šmigclskienė.

Gintarą Didžioką Seime pakeis dar neži
nomas socialdemokratas.

Liberaldcmokratų frakcijos narį prof. 
Rolandą Pavilionį Seime pakeis socialliberale 
Šiaulių konservatorijos dėstytoja Ilona 
Stulpinienė.

Europarlamcntarės posto atsisakė į tą 
postą išrinkta Kazimira Prunskienė. Tokį pa
žadą ji buvo davusi anksčiau - jei pateks į 
antrąjį Prezidento rinkimų ratą. Jos vieton 
europarlamcntaru tampa Gintaras Didžiokas,

Uspaskicho tapimas Ministru Pirmininku 
yra tikrai išvengiama ir tai priklauso nuo 
normalių europietiškų partijų”. - sakė A 
Kubilius. Jis taip pat aiškino, kodėl su Darto 
partija negalima sudaryti koalicijų. Jo nuo
mone, dar ilgai reikės aiškintis, ar V.Uspas- 
kich’o verslo sėkmė, paremta prieš dešimtmetį 
realizuotomis “Gazprom” investicijomis, 
nebuvo elementarus ir Rusijos specialiųjų 
tarnybų daug kur sėkmingai įgyvendintas 
priedangos organizacijos sukūrimas.

Pasak jo. šiandien niekas negali paneigti, 
kad taip Rusija nesiekia perimti savo kon- 
trolėn Lietuvos vidaus politikos, padarant 
Lietuvą savo interesų atstove Europos Są
jungoje. “Šiandien niekas negali paneigti, 
kad L ietuva nėra tapusi didelių geopolitinių 
Rusijos eksperimentų poligonu”, - sakė A 
Kubilius. □
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I Bendruomenės baruose
Trėmimų minėjimas Hobarte

1 Kiekvieną sekmadienį 9 vai. lyto, Šv. 
Tere'eresės bažnyčioje yra laikomos pamaldos. 
Tači'ačiau birželio 13 dieną jos buvo skirtingos. 
Einainant į bažnyčią, kiekvienam lankytojui 
buvosvo įteikta programa, kuri tarp bažnytinių 
apeitpeigų aprašė Pabaltiečių trėmimus į Sibirą.

j Kunigui einant prie altoriaus, kartu bu
vo jvo įneštos trys Pabaltijo tautų ir Australi
jos jos vėliavos. Jas įnešė pabaltiečiai - moterys 
ir vt vyrai, apsivilkę tautiniais rūbais.Vėlia
vos bs buvo padalintos ir pastatytos altoriaus 
šonunuose.

f Per pamaldas Tėvas McCormick pri
minime parapijiečiams ir svečiams Pabaltijo 
taulautų kančias, kai dalis nekaltų tautiečių 
buvbuvo ištremti iš savo namų vergauti komu- 
nistnistų naudai.

1 Pasibaigus pamaldoms, vėliavos buvo 
išneišneštos. Bažnyčia buvo beveik pilna lan

Prisimenant Algį Plūką
Algis Bučinskas

S Su Jurgiu Blioku susitikome kapinėse. 
Kėlikliais žodeliais persimetus apie įvairius 
pastaslaruoju metu vis dažniau užplūstančius 
negagalavimus, Jurgis, žvilgterėjęs šiaurės 
krypt,ptin. įsmeigė akis į antkapį:

- - Štai kaip mes greitai pamirštame žmo
nes. t. O savu laiku be jo negalėjome apsieiti 
Sydiyteėįuje. Kiek gražių skautiškų dienų pra- 
leidoidome kartu! Be Pluko, man kažkaip lyg ir 
be Sic Sydnėjaus skautįjos, - liūdnai tarė Jurgis, 
- tu tu rašinėji, galėtumei ką nors priminti ir 
kitieniems.

K Kai žvilgteli į senas fotografijas, pasigen
di sai savųjų tarpe ne vieno. Jaunose dienose 
bendendradaibio Jurgio prikalbintas, ar beveik 
priveriverstas. užsidėjau ir aš skautišką uniforma. 
Tai bai buvo džiaugsmingos dienos. Dar DP sto- 
vykiųklų gimnazijos suoluose lietuviškos dva
sios ros pripumpuotiems jaunuoliams netrūko 
enetįergijos. Tautiniai šokiai, sportininkai, 
skautautai - tai pirmosios organizacijos, nerims- 
tančinčios be darbo. Vadovai, kurie besikuriant 
naujaujame krašte turėjo aibę savo šeimyninių 
rūpeūpesčių, mums jaunimui buvo lyg ir ne- 
supraprantami. Skautai tuomet buvo tarsi bur- 
buliurliuojantis karštas virdulys. Vadu paskirtas 
vietiietininkas kažkaip buvo pakeistas mūsų 
surasirastu, tik atvykusiu į Sydnėjų Algiu Plūku.

1$ 1952 m. pabaigoje Graystanes laukuose 
buvo vo ruošiama Pan Pacific Jamboree. Į tokį 
sąskųskrydį suvažiuoja tūkstančiai skautų iš vi
sos As Australijos ir aplinkinių valstybių, esan
čių aų aplink šį vandenyną. Norint dalyvauti, 
reikaJikalingas buvo pripažinimas ir registracija 
Tarpfarptautinėje Skautų Sąjungoje. O Lietuva 
tuo mo metu oficialiai neturėjo skautų.

Tt Ttrometinė Australijos politinė galvosena 
buvo ivo tokia, kad tie “naujieji australai” kuo 
greičieičiau galėtų asimiliuotis ir tapti “tikrais” 
austrastralais, pamiršdami iš kur jie atkeliavę ir 
kasias jie yra buvę. Tautiniai skautų vienetai bu
vo no nepageidaujami. Jei jaunimas nori skau- 
tauti.ruti, tai tegu stoja į vietinius australų skautų 
vienelenetus. Australai manė, kad jei sulaukęs 18 
metųnetų dar nori skautauti, tai jau turi būtinai 
ta pritapti vadovu, nes kitaip tau ne “visi namie”. 
NorNorint tapti vadovu, reikėjo turėti rekomen- 
dacijacijas ir lankyti skautininkų kursus, kuriuos 
baigęaigęs gauni paskyrimą.

T Taip mudu su Algiu Plūku ir pradėjome 
lankjnkyti tuos kursus ir gavome australų 
skautrautininkų mandatus kurti skautų vienetą, 
kurisuris vadinsis Camperdown 2nd. (čia buvo 
prie Irie bažnyčios lietuviškos veiklos centras). 
Įvairivairiai pasiteisindami, laimingai išvengėme 
AustAustralijos vyriausybės vizitų, nors gal jie ir 
nujauujautė, kad mes dirbame ne pagal jų mums 
kaltualtus pamokymus. Su savo Rajono vadu 
austnustralu turėjome gerus draugiškus santykius.

K Kai atvykome į Jamboree, truputį anksčiau 

kytojų. Daugumąjų sudarė australai.
Po to sekė kavutė su užkandžiais para

pijos salėję. Didelis dėkui Rožei Vaičiulevi- 
čiutei, už minėjimo suorganizavimą ir už
kandžių paruošimą.

* * *
Džiugią žinią išgirdom per Karalienės 

Elizabeth gimtadienį, kad a.a.Ramūnas 
Tarvydas yra apdovanotas Australijos 
Ordinu (Ordei of Australia) už nuopelnus 
Lietuvių Bendruomenei. Oficialus praneši
mas susideda tik iškeliu žodžių, bet norint 
surašyti jo nuopelnus prireiktų net kelių 
lapų.

Sveikiname a. a. Ramūno šeimą, su
laukus garbingo apdovanojimo, ypačjo 
Žmoną Judy, kuri sąžiningai dalyvauja 
bendruomenės veikloje.

Endrius Jankus

prieš kitus, Algio dėka mūsų “sklypelis” 
kažkaip užėmė didesnį plotą, o be to čia tuoj 
atsirado ir lietuviškas skautų stalas, ir tris
palvė plevėsavo. Kai atvyko Rajono vadas, 
nusišypsojo ir atrodo suprato su kuo paga
liau jam teks bendrauti. Atkreipėme spaudos 
dėmesį, ir net kino apžvalga mus filmavo. 
Skautiški laužai vyko ant scenos, profesiona
liame lygyje, bet ir čia skambėjo lietuviška 
daina. Algis mokėjo suorganizuoti. Skautiš
kos draugystės palaikymui, vienetai raštu 
kviesdavosi pas save po vieną svečią iš toli
mesnės vietovės pietums ar vakarienei, kur 
svečias pasakodavo apie savo vieneto veiklą. 
Mes tiek pradėjome gauti pakvietimų, kad 
buvo neįmanoma visur dalyvauti, nes, kiek 
prisimenu, mūsų buvo tik apie 15. o kvietimu 
dienai gaudavome kokia 50. Tuo tarpu lat
viai, kartu palapines sumaišę su australais, 
atrodo pavydėjo mums. Taip gal ir tapome 
neoficialus Jamboree populiariausias skautų 
vienetas, Algio dėka.

Kai 1958 m. vyko IV-ji Tautinė Stovykla 
Australijoje, Sydnėjaus vyčiai rengėjų buvo 
laukiami su baime. Stovyklos vyriausybė 
nežinojo kaip su mumis reikės elgtis. Nors 
pati stovyklavietė buvo ant ūkininko lauko, 
bet palapinėms atsirado užtektinai eukaliptų, 
gauti pavėsį nuo karštos saulės. Skaučių 
viršininkė E. Žižienė, kai užmetė akį ant 
sydnėjiškių vyčių, tuoj kategoriškai įsakė, 
kad joks skautelis te nedrįsta net kojos įkelti 
į skaučių pastovyklę. Tokį baisų įspūdį mes 
padarėme. Bet mes Algio Pluko buvome 
pripratinti, kad, anot tos patarlės, jei tikome 
prie “tanciaus, tiksime ir prie rožančiaus”. Iki 
šiolei išliko tos nuostabios dienos. A.Gabo 
butelių ir cimbdiukų, bei Pluko akordeono 
garsai, sydnėjiškių “Liepsnelės” ir vienetų 
pasirodymai buvo malonūs vakarai. Algis ir 
virė, ir stovyklos laikraštį iliustravo - visur 
jo buvo pilna. Gal didžiausias prisiminimas 
buvo Algio gimiadienis sausio 1 d. Būdavo 
įsigalėjusi tradicija, kad suguldžius jaunes
niuosius, palikus sargybą, mes vyrai, pastatę 
iš vakaro mašinas toliau nuo stovyklos, 
išslinkdavom sutikti Naujus Metus ir, svar
biausia, atšvęsti Algio gimtadienį. Paprastai 
grįždavome saulutei brėkštant. Niekam ne 
paslaptis, kad Algis niekuomet neatsisakys 
alaus stiklo. Šį kartą turėjome užtektinai, nes, 
palyginus su kitais vienetais, jautėmės 
netruksiantys patyrimo. Po vidurnakčio, 
pakėlus butelius už 1959 metus ir Algiui 
gražių dienų palinkėjus, Algis lyg tarp kitko 
priminė mums, kad stovykla jau keletą dienų 
egzistuoja (prasidėjo gruodžio 27), bet vis dar 
be stalo. Nuolatinių stovyklautojų buvo apie 
180, o dar su priedais - apie 200. Taigi, grįžę 
po vidurnakčio, sargybas nuvarėme miegoti,

Nukelta į 5 psL

Mecenatai
Menas dažnai būna labai nepelningas užsiėmimas, todėl nuo 

senų senovės žmonės, kurie norėjo, kad menas klestėtų, ėmė jį 
remti, be jokios naudos sau.

Pirmame amžiuje prieš Kristų Romoje gyveno turtingas mokslo 
ir meno rėmėjas, vardu Mecenas. Jo pavyzdžiu pasekė ir kiti kil
nūs romėnai, ir nuo to laiko meno rėmėjai vadinami mecenatais.

Australijos Lietuvių Dienose norime ne tiktai parodyti vi
suomenei savo tautiečių meno kūrinius, bet nors truputį juos paremti, paskatinti kurti, ar 
tiesiog įvertinti. Todėl parodos dalyviams konkurso būdu bus skiriamos premijos. O iš 
kur tos premijos? - Iš mecenatų!

Nuolatinis LD Dailės parodų mecenatas yra Vinco ir Genovaitės Kazokų Vaiz
duojamojo Meno Fondas, skiriantis dvi premijas po $1000 - už tapybos/grafikos ir 
skulptūros/keramikos darbą lietuviška tema.

ALB Krašto Valdyba skiria tris premijas už jaunimo (nuo 12 iki 18 metų) darbus: 
$250, $150 ir $100.

ALD Komitetas skirs po vieną premiją už tapybos/grafikos, skulptūros, keramikos, 
fotografijos darbą ir taip pat premijas už tautodailės darbus kalėdine tema.

Šių premijų mecenatas yra Australijos Lietuvių Fondas, paskyręs $4000 meno parodos 
išlaidoms, įskaitant ir premijas. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga yra 
paskyrusi $500 ir Melbourne Apylinkės Valdyba - $300 premijoms.

Jei atsirastų mecenatų, norinčių kad ir nedidelėmis premijomis paremti ar paskatinti 
kokio specifinio tipo kūrybą (pvz. vaikų dailės darbus), prašome pranešti dailės parodos 
koordinatorei Julijai Simankevičienci adresu: 17 Glen Rd., Ashburton, 3147, tel.: (03) 
9885-1792, c-mail spule@yahoo.com arba tautodailės parodos koordinatorėms Irtai 
Strazdauskienei, 224 Osborne Str., Williamstown, 3016, tel.: (03) 9397-1767 arba 
Daliai Didžienei, 107 Esplanade, Altona 3018, tel.: (03) 9398-3160. Taip pat ir 
menininkai, kurie dar nėra pareiškę noro dalyvauti parodoje, susisiekite su Julija, Irta ir 
Dalia. ALD Komiteto informacija

Melbourniškių dėmesiui
ruoštą Birželio 14 dienos išvežimų minėji-Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba 

siūlo pagalvoti, kaip:
• efektyviau išnaudoti pustuštes Klu

bo patalpas,
• pritraukti į mūsų tarpą daugiau 

antros ir trečios kartos lietuvių kilmės 
jaunimo.

Mes turime puikias patalpas (venues), 
kuriomis reguliariai naudojamės tik vėlai 
vakare antradieniais, kiekvieną pirmą mė
nesio antradienį dienos metu, šeštadieniais 
ir sekmadieniais iki 4-5 valandos vakaro. 
Antras aukštas yra tik simboliškai varto
jamas, nes praktiškai į antrą aukštą jau 
dauguma narių nebegali užlipti laiptais.

Lietuvių Klubas savo patalpas gali pa
siūlyti orkestrams (jazzo ir t.t.), chorams, 
teatro ar operos vaidinimams ar spektak
liams. Taip pat turime puikią jubiliejinę salę 
(reception hall) su virtuve, kurios taip pat 
maždaug 200-250 dienų per metus yra lais
vos (kaip minėta, mes patalpas naudojame 
tik antradieniais, šeštadienias ir sekma
dieniais).

Jaunimas labai retai pasirodo Klube 
sekmadieniais ir nedalyvauja kaip žiūrovai 
per tautines šventes ar minėjimus. Jų taip 
pat nedomino ir nedomina lietuviški kon
certai (net ir jeigu muzikiniai renginiai yra 
atvežti išLietuvos). Teko pastebėti, kad pa
vyzdžiui net ir šiais metais per gerai pa

Sveikiname
sulaukus 
garbingo 

jubiliejaus
Nuoširdi “Mūsų Pastogės” skaitytoja ir 

rėmėja Monika Grlškaitienė 
savo šeimos ir draugų ratelyje šių metų 
birželio 20 dieną atšventė savo 90-ties 
išgyventų metų sukaktį.

Gerbiamai ir mielai Jubiliatei linkime 
stiprios sveikatos ir dar daug giedrių bei 
šiltų dienų.

Jonas Zinkus

Nuotraukoje (kairėje) - Monika Griškai- 
tienė (centre), duktė Vida (kairėje) ir 
anūkas Algis (dešinėje).

ntą (ačiū Apylinkės Valdybai!) beveik ne
simatė antros ir trečios kartos lietuvių kil
mės asmenų, išskyrus rengėjus.

Nėra labai daug vilčių , kad lietuvių kil
mės jaunimas staiga susidomės ir užsima
nys tapti Lietuvių Klubo nariais. Nors apie 
60 iš jų tarpo pareiškė norą per neseniai 
pravestą apklausinėjimą tapti Klubo nariais 
(turbūt iš pareigos jausmo?), tačiau dar ne
daug iš jų padavė prašymus ar apsilankė 
Klube. Nei vienas iš ją nors buvo kviesti, 
neatvyko į paskutinį metinį narių susirin
kimą. Ar tai nereiškia, kad pritraukti Jau
nimą“ mums reikia ieškoti kitokių kelių?

Jau atėjo laikas pagalvoti - ar mūsų 
mažai bendruomenei yra įmanoma išlaikyti 
grynai lietuvišką Klubo charakterį? Jeigu 
atsakymas į šį klausimą yra neigiamas, tai 
logiška išvada iš to yra, kad mums yra 
būtina pakeisti Klubo veiklą ir neapsiriboti 
vien tik lietuviškos kultūros puoselėjimu.

Daugiau informacijos apie dabartinę 
Klubo padėtį yra duota raporte, kurį galite 
gauti sekmadieniais Klube, kreipdamiesi į 
kiekvieną Valdybos narį arba pranešdami 
man elektroniniu paštu. Mano elektroninio 
pašto adresas yra

algis@connexus. net. au
Algis Kairaitis
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Lietuva iš arti_________
Joninės Lietuvoje

(OMNI). Per Jonines - trumpiausios 
nakties ir ilgiausios dienos šventę - Lietu
vos gyventojai prisimena senolių papročius 
ir burtus bei linksminasi populiarių grupių 
koncertuose.

Noriptieji Vilniuje Jonines atšvęsti skam
bant šiuolaikiškai muzikai, galėjo birželio 23 
d. rinktis prie Baltojo tilto, kur dainavo Alan 
Chošnau, Edmundas Kučinskas. Neda. Gin
tarė, Stano, Luka, Atlanta, “Amberlife”, “Gel
tona”, “ŽAS”, “Balius” ir kiti.

Folkloro grupės linksmino susirinkusius 
Vilniuje, Sereikiškių parke - kur birželio 
23 d. vakare įsikūrė vaistažolių turgus, pa
tarimus dalino žiniuonės.

Šventės dalyviai palydėjo saulę, tradi- 
. ciškai degino laužus bei Vilnelės upele 
plukdė vainikus. Senoliai tikėjo, kad vai
nikai reiškia troškimus ir linkėjimus arti
miesiems. Manoma, kad jaunuolių porelė, 
paleidusi tokius vainikus, sužinos, ar jiems 
lemta būti kartu: jei vainikėliai gražiai 
plauks šalia - lemta, jei išsiskirs - nelemta.

Senovinius Joninių papročius prisiminė 
ir klaipėdiečiai - ant Jono kalno birželio 
23 d. vaikų folkloro kolektyvų mergaitės ir 
tikros pynėjos kiekvienam nupynė po žo
lynų vainiką, o tikrus Jonus vainikavo ąžuo
lo lapų vainikais.

Joninių gegužinėje susirinkusių laukė 
įvairios linksmybės - būrėja norintiems 
spėjo ateitį iš surinktų žolių kupolės, vyko 
“raganų deginimo” apeiga, kurios metu ant 
aukštos karties buvo sudegintos šiaudi
nės pamėklės ir statinė su pjuvenomis bei 
druska.

Prieš vidurnaktį Jono kalnas sužibėjo 
“jonvabalių” švieselėmis, koncertavo Klai
pėdos folkloro kolektyvai, dainininkė Ve-

: tonika Povilionienėj i1?-":
Ne tik liaudies, bet ir šiuolaikinė muzika 

birželio 24 d. per Jonines skambėjo Nidoje 
- čia buvo parodyta folkroko misterija 
“Žaibo gėlės”.

Folkroko žanre pirmą kartą savo jėgas 
išbandė populiariosios grupės “B’avarijos” 
dainininkai ir klasikinio dainavimo solistė 
Gintarė Skcrytė. Renginyje pasirodė ir Lie
tuvos roko atlikėjai, tarp kurių - Česlovas 
Gabalis bei Povilas Meškėla.

Renginyje pateikiamas šiuolaikiškas 
požiūris į žmogiškąsias vertybes - Tėvynę, 
tautą, tikėjimą.

Misterijos metu veiksmas persipynė su 
šokių intarpais - žiūrovai išvydo dainų ir 
šokių ansamblį “Lietuva” bei modernaus

Kur klesti korupcija?
(BNS). Pavojingiausi korupcijos židiniai 

Lietuvoje yra Kelių policijoje, sveikatos ap
saugos įstaigose ir aukštosiose mokyklose, - 
parodė STT ir su korupcija kovojančios tarp
tautinės organizacijos “Transparency Interna
tional” atlikto tyrimo rezultatai. Pranešama, 
kad tyrimo rezultatai nustebino specialistus.

Pagal tyrimą, per pastaruosius 12 mė
nesių 18.4 % apklaustų Lietuvos gyventojų 
buvo susidūrę su kelių policija ir 9% iš visų 
apklaustųjų policininkams davė kyšį. Darytina 
išvada, kad kas antras kelių taisykles pažeidęs 
vairuotojas duoda kyšį kelių policininkui.

Panaši situacija yra ir su medikų teikia
momis paslaugomis - 76.2% apklaustų Lie
tuvos gyventojų per pastaruosius 12 rnėne- 
siųnaudojosi medikų paslaugomis ir net 31.5 
% iš visų apklaustųjų gydy tojams neoficialiai 
mokėjo.

Tačiau, anot TILS atstovų, didžiausia ty
rimo staigmena buvo korupcijos šešėlis, kren
tantis ant aukštųjų mokyklų. Pagal tyrimą, 6.9 
% apklaustųjų per metus buvo susidūrę su 
aukštųjų mokyklų institucijomis ir 1.9% iš
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baleto šokio grupę “Gama”. Scenografiją 
vakaro prieblandoje papildė pirotechnikos 
šou.

Vidurnaktį Nidos prieplaukoje prasidėjo 
antroji šventės dalis - roko grupių dvikova, 
kurios metu savo pranašumus bandė įrody
ti grupės “Pelenai" bei “Rojaus Tūzai”.

Senovinių ugnies ir vandens garbinimo 
apeigų atgarsių kupina šventė dar vadina
ma Rasomis ar Kupolinėmis.

Rasos šventė turi senas tradicijas, susi
jusias su žemdirbyste. Jos metu vykdytais 
ritualais siekta apsaugoti būsimą derlių nuo 
gamtos negandų, pagal rytais iškritusią rasą 
spręsta apie būsimą derlių, tikėta, jog rasa 
turi gydomųjų galių.

Švenčių išvakarėse lain nat einama rinkti 
žolynų - kupoliauti, todėl kai kur šventė 
buvo vadinama Kupolinėmis. Iš žolynų 
pinami vainikai, jais puošiami namai, o 
naktį vainikai su uždegtomis žvakėmis 
leidžiami į vandenį, spėjama ateitis, 
ieškoma vieninteliai akimirkai vidurnaktį 
pražystančio paparčio žiedo. Radęsjį tampa 
visažiniu.

Įsitvirtinus Lietuvoje krikščionybei, Ra
sas arba Kupolines pradėta tapatinti su 
švento Jono Krikštytojo švente.

Šiemet Lietuvos gyventojai galėjo ramiai 
švęsti Jonines ir negalvoti apie laukiančią 
sunkią darbo dieną, nes pernai Seimas pa
skelbė birželio 24-ąją - Jonines - valstybi
ne švente ir nedarbo diena. □ 

tisų apklaustųjų neoficialiai mokėjo. Dary
tina prielaida, kas trečias studentas “neofi
cialiai susimoka".

Pagal tyrimą nemažas korupcijos lygis ir 
toliau išlieka muitinėse, teismuose, atkuriant 
nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą.

Kaip rodo apklausa, daugiausiai Lietuvos 
gyventojai pinigų išleidžia kyšiams už 
teismines paslaugas - duodantieji kyšius už 
šias paslaugas mokėjo vidutiniškai po 635 
litus, paskui seka muitinės formalumų 
tvarkymas - 444 litai, prašymų atkurti nuo
savybės teises į išlikusį nekilnojamą turtą 
nagrinėjimas - 280 litą priėmimas į darbą - 
257 litai.

Apie 233 litus neoficialiai mokama kelių 
policijai, 221 litas - per studijas aukštojoje 
mokykloje, 194 litai - už medikų paslaugas, 
122 litai - per mokymąsi mokykloje, 66 litai 
- už socialines paslaugas.

Anot TILS eksperto Aleksandro Dobry- 
nino, kyšininkavimo lydere yra Tauragės 
apskritis. Pagal apklausą Tauragės apskrities 
gyventojai daugiausiai neoficialiai moką taip 
pat jie yra pesimistiškiausiai nusiteikę ko-

Kaip malonu...
Isolds Poželaitė - Davis AM

“Kaip malonu...” skiltelėse bandau su
rinkti meninių žinių pluoštelį ir supa
žindinti skaitytojus su lietuvių menininkų 
pasiekimais tėvynėje ir užsienyje. Todėl nu
stebau perskaičiusi “Veido” žurnalo inter
neto svetainėje dviejų menininkų nuomo
nes tema “Ar teatras labiausiai garsina 
Lietuvą?” Nustebau, nes nei pagarsėjęs ki
nematografininkas Jonas Mekas, nei pia
nistas Rokas Zubovas, Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio proanūkas, tiesiogiai 
neatsako į klausimą bet skeptiškai ir iš
rankiai vertina lietuviškojo teatro pasie
kimus iš savo perspektyvos. Ir žiūrėdami 
pro amerikietiškus akinius, net neužsime
na apie Europoje vykstančių Lietuvos 
teatrų pasirodymus ir režisierių darbą. 
(Sk.paskutinę žinutę.)

Kinas
Per ilgą sovietų okupacijos laikotarpį 

teko matyti tik kelis lietuviškus filmus SBS 
kanale. Iš jų įsiminė “Kopų moteris”. Ne 
tiek savo tematika, kiek pažįstamu, pa
traukliu ir atgrasiu Neringos kopų vieto
vaizdžiu. O “Riešutų duona" nuo pirmo iki 
paskutinio kadro varė sovietinę propa
gandą. Todėl tikrai malonu, kad Lietuvoje 
įvyko kino festivalis “Trispalvis kinas” 
Vilniuje, ir kaip minima “Lietuvos lyte”, 
laikinojoje sostinėje Kaune (taigi, laikino
joje sostinėje gyvenau 16 gražių metų), 
Klaipėdoje, Šiauliuose (šiauliečiai rengiasi 
sutikti svečius iš užsienio su įdomia kul
tūrine programa), Panevėžyje, Marijampo
lėje, Alytuje, Mažeikiuose ir Ukmergėje. 
Reporterė Z. Pipinytė rašo, kad “ii kelių 
šimtų nepriklausomybės metais sukurtų 
vaidybinių, dokumentinių, trumpo metra- 
Žo ir animacinių filmų, kino kritikai išsi
rinko daugiau nei pusšimtį”. Toliau repor
terė rašo, kodėl juos, reikėtų pamatyti, ir 
lietuviams, nes “užsienyje lietuvių naujojo 
kino fenomenui skiriamos retrospektyvos, 
išsamūs straipsniai, diskusijos. ” Pasirodo, 
kad Šarūno Barto filmų premjeros vyksta 
ne tik Cannes (Prancūzija), bet ir Venecijos 
ir Berlyno filmų festivaliuose. Toliau ji rašo 
apie naujausią Arūno Matelio filmą “Sek-' 
madienis. Evangelija pagal liftininką Al
bertą”, Audriaus Stonio debiutinį filmą 
“Paskutinis vagonas”, Kristijono Viliūno 
“Nuomos sutartis” ir Jono Vaitkaus “Vienui 

rupcijos atžvilgiu.
Pagal tyrimo rezultatus, už medikų pa

slaugas neoficialiai dažniausiai moka Tau
ragės apskrities gyventojai (51.2%), Kauno 
apskrities gyventojai (37.7%)ir Marijampolės 
(35.4%).

Kelių policijai daugiausiai neoficialiai 
moka Kauno apskrities gyvoitojai (14.3 %), 
Tauragės (11.4%) ir Klaipėdos (11%). Už 
nuosavybės teisių atkūrimą leoficialiai dau
giausiai sumoka Tauragės Alytaus (4.9 
%) ir Marijampolės (3.8%) apskričių gyven
tojai.

Nagrinėjant kyšininkavino priežastis, net 
33.5% respondentų sakė, kaukelių policinin
kai netiesiogiai užsiminė apie kyšį, dar 
43.3% jiems sumokėjo savoiniciatyva. Tuo 
tarpu medikams net 65.5% espondentų nu
sprendė neoficialiai mokėti :avo iniciatyva.

Anot A Dobtynino, konpcija nėra vien
pusis fenomenas, “kažkas ina, bet kažkas ir 
duoda".

Paklausus, ar duotų kyšį jei ateityje tek
tų spręsti panašią problemą net 82.4% res
pondentų atsakė, kad neoficialiai mokėtų 
kelių policininkams, 40.8%sutiktų pakarto
tinai mokėti ir medikams.

Konferencijoje dalyvavęs Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) direktorius Valentinas 
Junokas teigė, kad su kovojant su korupcija 
Lietuvai reikia dar daug dirbti - didinti 
prevencijos aktyvumą kelti antikorupcinę

vieni” (berods apie 
Lietuvos partiza
nus). Ar mūsų ALB 
Krašto Valdyba ne
galėtų pasiūlyti SBS 
kanalui įtraukti į 
savo programą nors 
keletą nepriklauso
mos Lietuvos fil
mų? Taip būtų įdo
mu juos pamatyti!

Santaros-Šviesos konferencija vyks 
Lietuvoje 2004 m. birželio 24-27 d. Kaune 
ir Anykščiuose. Bus įdomi, turininga 
programa. Informacija ir registracija: Linas 
Saldukas, e-mail: linas_saldukas@.vdu.lt 

Muzika
Varšuvos kamerinis operos teatras su

rengė projektą “Odė Europai: suvienytos 
Europos muzikos sezonas”. Birželio 1 d. 
teatre skambėjo M.K. Čiurlionio ir O. Nar
butaitės muzika.

Tokijo: Kompozitorius Marius Bara
nauskas - Toru Takemitsu kompozicijos 
laureatas.

Baranauskas pasidalijo trečiąja premija 
su korėjiečiu Soonjungu Suh. Pirmąją pre
miją laimėjo australas Paul Stanhope. Ba
ranausko konkursinis darbas - simfoninė 
partitūra “Kalbėjimas”.

Dailė
Vilniaus paveikslų galerijoje vyksta 

labai įdomi paroda - “XVIII a. mados pa
saulis”. Meniškai sukurti rūbai egzistuoja 
meno sferos paribyje, mano reporterė G. Jan
kevičiūtė. Na, o daugumai žiūrovų yra 
estetiškai malonu matyti puikų kūrinį, 
nepaisant kokiai meno kategorijai jis 
priskiriamas.

Menų festivaliai
Druskininkuose ir Paryžiuje vyksta 

menų ir tarptautinių menų festivaliai. 
“Montmartre en Europe” bus pristatomi 21 
ES šalies menai ir...gastronomija, kaip ti
piška prancūzams, nes gera kulinarija irgi 
užima vietą menų paribyje.

Opera
Mūnchen-“Mūnchener Biennale" buvo 

pristatytas bendras vokiečių - lietuvių 
projektas “Cantio”. Tai Vykinto Baltako ir 
Oskaro Koršunovo šiuolaikinė opera. Ope
ros kompozitorius V.Baltakas, režisierius 
O. Koršunovas, libretistė Sh. L. Joyce ir 
scenografas Gintaras Makarevičius. Įdo
mūs šešių vokiečių meno kritikų atsilie
pimai apie operą. į-į

sąmonę, nes nemaža visuomenės dalis lin
kusi atsilyginti neoficialiais mokėjimais.

STT Korupcijos prevencijos valdybos 
viršininko Kęstučio Zaborsko nuomone, su 
korupcija padėtų kovoti Tarnautojo etikos 
kodeksas, tačiau jau keletą metųjis “stumdo
mas Seimo koridoriuose".

Dauguma (65%) Lietuvos gyventojų ma
no, kad korupcija yra įsigalėjusi visose vie
šojo administravimo srityse ir tuo ji griauna 
tiek Lietuvos piliečių, tiek užsieniečių pa
sitikėjimą valstybe. 2002 metais taip galvojo 
61% respondentų.

Net 49% respondentų (2002 m. - 55%) 
mano, kad korupciją lemia pareigūnų ir kitų 
valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskai
tomybės stoka, 43% mano, kad tai yra parei
gūnų moralės stokos priežastis, 39% (2002 
m. - 40%) - teisinės bazės silpnumas, 38% 
(2002 m. - 43%) - per didelės pareigūnų ir 
kitų valstybės tarnautojų galios, 38% (2002 
m. - 46%) - per didelis biurokratizmas, 17 
%. (2002 m. - 12%) maži pareigūnų ir 
valstybės tarnautojų atlyginimai, 16% (2002 
m. - 3%) - sovietmečio palikimas, 15% (2002 
m. - 23%) - visuomenės aktyvumo stoka, 5 
% (2002 m - 6%) - didelės baudos.

Tyrimas, kurio metu buvo apklausti 3 026 
Lietuvos gyventojų 18-koje miestų ir 56 kai
muose, buvo atliktas šių metų kovo 19-26 
dienomis. Tyrimą atliko tyrimų centras 
“Vtlmorus” □
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Iš Redakcijos pašto_____________
Viktorijos Universitete - studentai iš Lietuvos
d Gražina Pranauskienė

Šių metų liepos mėnesį į Australiją atvyksta jauna vilniečių porelė - Algis Akstinas ir 
Gintarė Verbickaitė (žiūr. nuotr. apačioje). Jaunuoliai yra priimti į Viktorijos Universitetą, 
todėl pusantrų metų gyvens Melbourne.

Kuo gi mes galėtumėm jiems padėti? Pirmiausiai - labai opus apsigyvenimo klausimas 
(pageidautina pirmoj zonoj). Tada - darbo klausimas, juk studijos pusmečiui kainuoja $ 
8,000! Užsienio studentai gali dirbti po 20 valandų per savaitę.

Kuo gi Algis ir Gintarė gali padėti mums? Artėjant Australijos Lietuvių Dienoms, abu 
jaunuoliai yra potencialūs sportininkai, šokėjai, dainininkai ar net renginių vedėjai. Gal 
organizatoriai atkreips dėmesį į naujas į mūsų Bendruomerę norinčias įsilieti jėgas!

Studentų apsigyvenimo, darbo ir kitais klausimais prašome skambinti darbo valan
domis tel.: (03) 9248 1174 Gražinai Pranauskienei.

Na o dabar prašome iš arčiau susipažinti, kas jie tokie:

Algiui Akstinui ir Gintarei Vferbic- 
kaitei yra 24 metai. Abu vilniečiai. 
Gintarės abu tėvai (Raimundas ir Zi
naida) yra kilę nuo Ukmergės. Algio 
(Vytautas ir Danutė) - iš Dzūkijos ir 
Aukštaitijos.

Algis yra baigęs Vilniaus univer
siteto verslo administravimo ir va
dybos specialybę. Studijų laikais ak
tyviai dalyvavo studentų organizacijų 
veikloje - buvo tarptautinės studentų 
asociacijos AIESEC narys. Baigęs 
studijas pusę metų stažavosi Pietų Afrikos 
Respublikoje, ten dirbo Soros fondo prog
ramose.

Algis pradėjo dirbti dar vidurinėje mo
kykloje, pradžioje - surinkinėjo tekstus ir 
darydavo brėžinius kompiuteriu studentams, 
vėliau, tik baigęs vidurinę mokyklą pradėjo 
dirbti pastovų darbą. Paskutinius pusantrų 
metų dirbo Vilniuje daniško kapitalo teleko
munikacijų kompanijoje.

Gintare yra baigusi Vilniaus Gedimino 
technikos universitetą - taipogi verslo vady
bos studijas anglų kalba. Dalį studijų pagal 
pasikeitimų programą mokėsi Suomijoje. Pra- 
dėjo darbuotis studijų metais. Paskutinius kv- 
lis metus dirbo tarptautinėje kompanijoje TNT.

Abu jaunuoliai mėgsta sportuoti, jeigu 
kartu - tai žaidžia lauko tenisą važinėja dvi
račiais, paskutinius pusantrų metų Tomo 
Petrcikio studijoje šoko klasikinius šokius. 
Algis mėgsta krepšinį, kurį profesionaliai

Prisimenant...
Atkelta iš 3 psl.
o sydnėjiškiai vyčiai griebėmės už kastuvą 
kirkų - ir į darbą! Algis viduryje atsistojęs 
vadovavo. Dekoravo, nurodinėdamas kokią 
medžiagą iš kur jam nešti, o kiti išsijuosę 
kasėme. Tamsoje su lemputėmis tyliai slan
kiojom apie stovyklą rankiojom akmenis, 
samanas ir kitus papuošalus, kad tik nepa
budinus kitų, vienetų vyresniuosius, kad tik 
neužkliuvus kur, ypač vis einant pro stovyk
los viršininko B.Dainučio palapinę, kuri buvo 
lyg minų laukas su visokiais skambučiais 
(apsaugai nuo mūsų, nors vis tiek jo šlipsas 
vieną naktį pakilo ant vėliavos koto), bet 
kliūtys buvo nugalėtos! Naujų Metų rytą 
stovykla pusryčiams turėjo užbaigtą stalą! Po 
to ir vadai, bent taip atrodė, jau ne taip mū
sų vengė, o AKrausas tapo mūsų nuolatinis 
palydovas, kai žygiuodavome pusryčiauti ar 
tai su sijonėliais, ar kitaip apsirengę. Taigi, 
tai buvo gal viena iš mano įspūdingiausių 
naktų skaulavitne. Smagiai išvargųme. Iki šiol 
liko akyse užmigę stati vyčiai, atsirėmę į medį, 
ar taip kur pusiau suklupę, tik Algis ramiai 
kūrė pečių ir ruošė stovyklai pusryčius.

Kur jo nebūta. “Pėdsekį” ateis iliustruoti, 
žiūrėk, rodos nei pusvalandis neprabėgo, o jau 
keliolika puslapių padarytą keičiant kalkes 
įvairių spalvą Teatro dekoracijos. Metinės 
įvairios dovanėlės įvairioms organizacijoms.

žaidžia nuo 8 metų. Laisvalaikiu mėgsta daryti 
ką ir visi jauni žmonės.

Kodėl jie nutarė studijuoti magistro 
studijas Australijoje? Dėl kelių priežasčių: dėl 
nepakeičiamos „kitokios“ patirties savaran
kiškai studijuoti užsienyje; dėl studijų koky
bės Australijoje; dėl noro pažinti naują kul
tūrą ir šį pasaulio kraštą.

Kodėl Melburne?
Kaip jie patys sako: “turbūt būtume pa

sirinkę kitą universitetą ar miestą. Tiesiog 
taip išėjo, kad Universitete dirbanti lietuvė 
p. Gražina pastebėjo gerus mūsų egzaminų 
rezultatus ir nuo tada nepaleido iš rankų 
riM/kr.! iarĮTial .įkuiiriiiutnu irputitlduiiiu. "

Ką ruošiasi veikti po studijų?
“Su nauja jėga ir patirtimi kibti į darbą 

Lietuvoje. Čia dabar atsiveria dar didesnės 
galimybės, kaip niekur kitur, paprasti ir 
draugiški žmonės, savas kraštas”, - aiškina 
Algis ir Gintarė. □

Dar dabar žvelgdamas į Basanavičiaus išlie
tą iš gipso portretą ar jo rankomis darytą 
metale išgraviruotą knygą kuri puošia ma
no darbo kambario sieną prisimenu Algį. 
O svetainėje kabo iš medžiojo padovanota 
vytis.

Stovyklos sukurtos dainos ne tik muziką 
bet ir žodžiai. Kiekvienai stovyklai steng
davosi, kad liktų “tradicinė”.

Krikštijant “Dainos” chorą prieš 50 metą 
jis vėl garbingai stovi viduryje. "Rožytės”, 
’’Bijūnėliai”, “Linksmieji broliai”, Tautiniai 
šokiai, Algi, kąmes būtumėme darę, jei tavęs 
nebūtų buvę tose gražiose jaunystės dieno
se? Tai buvo savotiškas, tylus, nepakeliąs 
balso, viską pajėgęs žmogus. Duok popie
riaus lapą, tau parašys ar dainą ar eilėraštį, 
ar rimtą ar nerimtą straipsnį ir dar am jo 
nupaišys. Melas - parink medžiagą - su
kurs! Muzikos instrumentą - pagros. Mėgo 
stikliuką bet jd sako, kad bus padaryta - tai 
ir bus padaryta Buvo ir taip, kad dekoracijos 
scenai reikia rytoj, o ant sienos tik drobė 
balta, dėl ko daug kartų abejojaą mielas Al
gi, bet niekada neapvylei. Reikia sceną gerai 
apšviesti, klausk: Algio - pamokins. Ir ko Tu, 
mielas Drauge, nesugebėjai ir kur Tu mūsų 
bendruomenėje pirštų neprikiša!. Juk “Mūsų 
Pastogę”, ir tą administravai

Tie, kurie pamiršo Tave, gal dabar pri
simins, o apie Tave kalbėti yra daug ko. Ačiū, 
Jurgi, kad paraginai prisiminti.

Grįžusieji
Nors išeivių į Tėvynę apsigyvenimui 

grįžta palyginti nedaug, dėmesio jų įsikū
rimui bei persiorientavimui netrūksta nei 
Lietuvoje, nei užsienyje Spausdiname “Kau
no dienos" žurnalisto Dainom Lu
ko reportažą apie išeivijos tautiečius, 
kurie Lietuvon grįžo kaip investoriai Red.

Sėkmingą verslą pradėjusius reemig- 
rantus į Lietuvą kviečia ne tik sentimentai. 
Prakalbus apie į Lietuvą grįžusius ir čia 
investavusius emigrantus, ne vienam pir
miausia atgyja Juozo Kazicko pavardė. Be 
jo, Lietuvoje yra ir daugiau milijonus in
vestavusių reemigrantų, dauguma kurių 
grįžo iš JAV. Jie abejoja, ar Lietuvos įsi
jungimas į NATO ir ES struktūras paskatins 
išeivius investuoti savo ar tėvų gimtinėje.

J.Kazicko vardas Lietuvoje neatsiejamas 
nuo labdaros, kurios jis yra suteikęs už 
milijonus litų - tai stipendijos studentams, 
parama mokyklų kompiuterizavimui, pre
mijos žurnalistams.

1918 m. Rusijoje gimęs ekonomikos ir 
filosofijos daktaras J.Kazickas 1991 m. Vil
niuje įkūrė pirmąją Baltijos šalyse privataus 
kapitalo telekomunikacijų įmonę “Litcom” 
(vėliau tapusią “Omnitel”), buvo jos tary
bos pirmininkas. Daugiausia jo pastango
mis Vilniuje buvo įrengta palydovinė antže
minė ryšių stotis ir tuo būdu užtikrintas 
tiesioginis telefono ry šys su visu pasaulią 
aplenkiant Maskvos centrinį ryšių tinklą.

J.Kazickas ne kartą yra minėjęs, kad ši 
aplinkybė ir paskatino įkurti “Litcom”.

Kitas buvęs vienas “Omnitel” kūrėjų, 
dabartinis bendrovės valdybos narys Vik
toras Gediminas Gruodis dabar užsiėmęs 
nauju projektu - Birštone kartu su part
neriais kuria “Senjorų rezidenciją”.

“Tai bus namai JAU, Kanados lietu
viams, norintiems “auksinius metus”pra
leisti Lietuvoje. Jau nupirktas pastatas, 
vyksta projektavimo darban Įrengsime 
butus, kotedžus, kino, koncertų sales. Ma
čiau, kaip gyveno mano mamytė, pirmos 
žmonos tėvai Noriu kažką panašaus pada
ryti Lietuvoje”, - sakė V.G.Gruodis.

Jis taip pat yra moterų dviračių koman
dos “Aušra Gruodis" savininkas. Lietuvo
je V.G.Gruodis praleidžia 4-5 mėnesius per 
metus. Likusį laiką - Bahamuosc.

"Į Lietuvą grįžau 1991 metais. Negaliu 
sakyti, kad dėl sentimentų, nes iš Lietuvos 
išvykau dvejų metukų. Tai mano dėdės J. 
Kazicko nuopelnas. Jo pastangomis ir 
“Omnitel” atsirado. Ar negaila, kad ben
drovė nebepriklauso lietuviams? Tai neiš
vengiama, nes mažos įmonės jungiasi į 
didesnes”, - sakė šios bendrovės akciją kaip 
J.Kazickas, dar turintis verslininkas.

V. G. Gruodis sako neabejojąs gražia Lie
tuvos ateitimi. “Ekonomika auga, gaila, 
kad tai taip ilgai užtruko”, - sakė jis. Versli
ninkas nesitiki, kad, Lietuvai tapus ES ir 
NATO nare, daugiau lietuvių, gyvenančių 
svetur, investuos Lietuvoje. “Tokių gali
mybių nematau. Tačiau daug garbingo 
amžiaus žmonių grįš čia praleisti senatvės. 
Ne tik todėl, kad nori grįžti į Lietuvą, bet

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 Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
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Juozas ir Aleksandras Kazickai.

ir dėl ekonominių priežasčių”, - sakė jis.
Milijonierius, paklaustas, kiek yra pa

aukojęs labdarai, atsakė nežinąs. “Neskai
čiuoju, ir man tai nesvarbu”, - paaiškino 
jis.

Verslininko Rimtauto Vizgirdos veiklos 
sritys - nekilnojamasis turtas, konsulta
cijos. “Dabar daug laiko praleidžiu Lie
tuvoje. Kodėl čia investavau? Gimtaskraš- 
tas. JAUturėjau įvairių užsiėmimų, dirbau 
didelėms firmoms. Lietuvoje prisidėjau 
prie individualių namų kvartalo “Bendo- 
rėliai" statybos. Dabar ten esu tik akcinin
kas. Užsiimu konsultavimu, padedu lietu
viams rasti verslo ryšių JAU

Niekada nesigailėjau, kad investavau 
Lietuvoje. Tačiau dar yra lietuvių, kurie 
galėtų tą patį daryti. Kodėl čia neatvyks
ta? Matyt, JAU jaučiasi patogiai, nenori 
niekuo rizikuoti”, - teigė R. Vizgirda.

Romas Nelsas į Vilniuje esančią gamyk
lą “Nelsas Metai” yra investavęs apie 7 mili
jonus litą Jis pats į Lietuvą atvyksta 3-4 
kartus per metus, didžiąją gyvenimo dalį 
leidžia Kalifornijoje, Los Angeles prie
miestyje.

“Nelsas Metai” prezidentas Donatas 
Kubilius, kuris yra 73 metų R.Nelso gimi
naitis, pasakojo, jog investuoti gimtinėje 
milijonierių paskatino patriotizmas, noras 
prisidėti prie Lietuvos atgimimo ir senti
mentai.

“Tai lietuviška šeima: trys dukros, de
vyni anūkai namuose kalba tik lietuviš
kai Dar 1992 metais R-Nelsas nutarė in
vestuoti Lietuvoje. Tada atsisveikinda
mas su mumis oro uoste Uilniuje davė 
saują dolerių ir liepė juos skirti jau pra
dėtam verslui 1997 metais viskas išaugo 
iki modernios gamyklos, kuri atsirado tuš
čioje vietoje. Dabar joje dirba 45 žmonės. 
Gaminame šaltai valcuotus metalo profi
lius, šiuolaikines valcavimo stakles, kurias 
parduodame Rusijoje, Ukrainoje. Kodėl? 
Uakarai visko turi, o Rytų rinkose labai 
trūksta modernių, ir, palyginti su ES, pi
gesnių staklių”, - sakė D.Kubilius. R.Nelsui 
taip pat priklauso farmacijos kompanija 
“Losbalt”.

“Ar jis neketina grįžti į Lietuvą? Tai 
kad jis turi dvejus namus, Uilniuje ir 
Kalifornijoje. Lietuvon R.Nelsas grįžo jau 
seniai, čia jis praleidžia apie 2-2,5 mėnesio 
per metus”, - sakė D.Kubilius.

Tęsinys kitame MP nr.
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į Sportas _________________
Pasauli nės balionininkų varžybos 

Australijoje
Rasa Mauragienė, Canberra

Šių melų birželio 26 - liepos 3 dienomis 
Milduros miestelyje įvyks 16-tosios pasau
linės oreivių (hot air balloon) varžybos.

Į varžybas buvo pakviesti 49 naciona
liniai oreivių klubai. Užsiregistravo 3 6 klu
bai. Iš viso varžybose dalyvaus 101 oreivių 
komandų. Ju tarpe trys komandos atvyksta 
iš Lietuvos.

Lietuvos avialinijų lėktuvų pilotas Va- 
leryj Machnorylov skris balione “Gariū
nai”. Jo komandą sudaro: Ala Machno
rylov, Ramūnas Šeduikis, Valerija Machno
rylov, Darius Mikalajūnas ir Gintaras Šur- 
kus. Paskutiniame oreivių pasaulio rangos 
sąraše 10-vietoje yra Valerijus, o 28-toje 
vietoje - Gintaras Šurkus,

Gintautas Mockaitis varžybose skris 
balione “Bitė”. Gintautas gimė 1960 metais 
Jurbarke, o dabar gyvena Kaune. Iš pro
fesijos Gintautas yra inžinierius mecha
nikas. Šiuo metu jis yra Lietuvos firmos 
TRANSVIVA direktorius. Gintautas yra 
dabartinis Kauno oreivių klubo pirminin
kas ir vienas iš pirmųjų oreivių Lietuvoje. 
1988 metais jis dalyvavo Lietuvos oreivių 
draugijos steigime. Gintautas pirmasis Lie
tuvos čempionas. Šių metų birželio pra
džioje Šiauliuose vykusiame 12-ame Lietu
vos karšto oro balionų čempionate jis tre
čią kartą tapo nugalėtoju. Tik viename Lie
tuvos čempionate jis neiškovojo medalio. 
Gintautas yra dalyvavęs varžybose Japoni
joje, Amerikoje ir daugelyje Europos vals
tybių. Jo žemės komandoje visi balionų pi
lotai. Žemės komandą sudaro sūnus Šarū

nas, Žydrūnas Kazlauskas ir Gintaras Vaici- 
kevičius. Jie tikisi patekti į pirmą trečdalį 
geriausių pasaulio pilotų, bet prideda, kad 
“žinoma, jeigu lydės sėkmė”. Gintautas 
taip pat mini, kad šia proga nori pamatyti 
ir Australiją todėl jau užmezgė ryšius su 
Melbourne lietuviais ir prieš varžybas tikisi 
susipažinti su Melboumo apylinkėmis.

Rimas Kostiuškevičius varžybose skris 
balione “Vilkmergė”. Rimas gimė 1960 m. 
Vilniuje ir šiuo metu gyvena Gudelių kaime, 
netoli Marijampolės. Rimas pradėjo spor
tuoti aviacijos srityje nuo 1978 m. Pradžioje 
užsiėmė parašiutų sportu, padarydamas virš 
5000 šuolių. Nuo 1998 metų pradėjo daly
vauti balionų sporte. Pernai per Europos 
varžybas Vilniuje užėmė 9-vietą. Oreivių 
pasaulio rangos sąraše Rimas užima 62 
vietą. Kai paklausiau, ką norėtų pasiekti 
varžybose Australijoje, Rimas atsakė: “jeigu 
nelaimėti, tai ko tada važiuoti?” Anot Ri
mo, “kiekvienas sportininkas turi siekti 
tik nugalėti. Bus sunku, nes į varžybas 
susirenka labai rimti sportininkai, bet mes 
juos puikiai pažįstam, todėl autoritetų ne
bijome. Šiai dienai Lietuvos rinktinė yra 
gerai pasiruošusi ir techniškai, ir psicho
logiškai, tik neaišku, kaip paveiks akli
matizacija, bet šiais laikais gydytojai da
ro stebuklus. Manau, mums pavyks adap
tuotis greitai. Komanda - tai pusė sėkmės, 
ar net daugiau priklauso nuo žemės ko
mandos. ” Rimo žemės komandą sudaro 
žmona Roma, 13-kos metų sūnelis Rokas, 
Donatas Stakcliūnas - šių metų Lietuvos 
čempionato sidabro medalio laimėtojas ir 
Saulius Kalašnikovas - astronomas stu

dentas (artimas žymaus rusų išradėjo Kalaš
nikovo giminaitis).

Teisėjų tarpe bus Kęstutis Petronis iš 
Lietuvos. Kęstutis gimė 1976 metais Vil
niuje ir šiuo metu gyvena Vilniuje. Iš pro
fesijos Kęstutis yra projektų vadovas, o 
firmoje, kurioje dirba, projektuoja bei re
alizuoja parodinius stendus ir ekspoziciją 
parodose-mugėse. Į oreivių sportą Kęstu
tis įsijungė prieš septynerius metus gana 
atsitiktinai. Per pažįstamą draugą buvo 
pakviestas prisidėti prie oro balionų var
žybų organizavimo (Eurocentras 1997). 
Nuo to laiko, kaip sako pats Kęstutis, “ir 
apsikrėčiau oro balionais". Dabar Kęstu
tis priklauso klubui “Oreivystės Centras”.

Lietuvoje daugiausiai skraidoma apie 
Vilnių, bet yra varžybos ir renginiai, kurie 
vyksta ir kitose Lietuvos vietovėse. Šiaip 
Kęstutis daugiausiai dalyvavo varžybose 
kaip teisėjas. Šiuo metu jis taip pat mokosi 
ir ruošiasi įsigyti piloto licenziją. Kaip 
teisėjas jis yra apvažiavęs ir skraidęs ne
mažai Europos valstybių: Italijoje, Liuk
semburge, Austrijoje, Ispanijoje, Vokieti
joje, Lenkijoje, Latvijoje, Vengrijoje bei

V. Alekna diską nusviedė beveik 71 metrą
(ELTA). Olimpinis ir pasaulio disko 

metimo čempionas Virgilijus Alekna 
trečiadienį (birželio 23 dieną) laimėjo 20- 
ąsias tarptautines lengvosios atletikos 
varžybas “Vardinoyiannia” Kretos saloje 
(Graikija).

32 metų vilnietis Virgilijus Alekna diską 
nusviedė net 70 m 97 cm. Tai - geriausias 
rezultatas pasaulyje šį sezoną.

Sėkmingiausias buvo penktasis Virgi
lijaus Aleknos bandymas. Pirmuoju ban
dymu jis diską nuskraidino 68 m 61 cm, 
antruoju - 69 m 8 cm, trečiuoju - 70 m 2 
cm, ketvirtuoju - 67 m 85 cm, o šeštuoju - 
69 m 76 cm.

Rusijoje. Ukrainoje ir Japonijoje (du kartus 
varžybose Sagoj, vieną kart Motegyje), o 
dabar dar ir Australijoje. Varžybose Kęstu
čiui kaip teisėjui sekasi gerai, o per varžy
bas Australijoje Kęstutis sako, kad "tikisi 
dar labiau pakelti savo kaip tarptautiniu 
teisėjo (debriefer) kvalifikaciją, sėkmin
gai atstovauti Lietuvai (teisėjų lygmeny), 
o taip pat susipažinti su naujais žmonė
mis ir šalimi bei gerai praleisti laiką,”

Be to, šiose varžybose dalyvaus ir trys 
teisėjai-stebėtojai iš Lietuvos. Tai Inga 
Urbaitė, Renata Kunickaitė ir Feliksas Ba- 
kanauskas. Visi jie yra patyrę tarptautinio 
lygio teisėjai; apkeliavę nemažai pasaulio 
ir dalyvavę daugelyje varžybų.

Australijoje bus tikrai nematytas vaiz
das, kai virš šimto balionų palengva keliaus 
per erdves. Varžybos vyksta anksti rytą ir 
pavakary. Įtampa didelė, nes reikia gerai 
pažinti vėjo kryptis ir vėjo greitį. Dažnai 
pilotai patys turi nustatyti, kurion kryptin 
bus jų sekantis uždavinys.

Tikimės, kad Australijos orai nenuvils 
atvykstančių ir leis varžyboms įvykti. 0 
lietuvių komandoms linkime sėkmės.

Antrąją vietą 
užėmė vengras Ro
bert Fazekaš. Jis pa
saulio reitingo ly
deriui Aleknai nusi
leido tik 14 cm. Sėk
mingiausias buvo 
trečiasis Vengrijos 
atleto bandymas (70 
m 83 cm).

Trečioje vietoje - estas Gerd Kanter, 
diską nusviedęs 66 m 71 cm.

Iki šių varžybų Virgilijui Aleknai 
priklausęs geriausias šio sezono rezultatas 
buvo 69 m 21 cm. □

Elena Jonaitienė
LriJcimo blašlconrii

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13 (2003)
Dauguma noriai sutiko savo menku da

viniu pasidalyti. Tie, kurie atsisakė, nė ba
rėsi, nė priekaištavo. Niekas nenubėgo skųs
ti komendantui. Visus aplankiusios. Aldona 
ir talkininkės išrašinėjo kvitus, stovėjo ei
lėse, pakavo, rūšiavo, skirstė maistą ir pa
galiau dalijo. Pirmą kartą reikėjo išdalyti 
šalpą taip, kad neatkreiptų dėmesio, ir per
spėti dėl tolesnės paramos. Tuo tarpu dalis 
išmestų žmonių jau buvo išsikraustę iš 
stovyklos. Lygeikių šeima rado prieglobstį 
mieste.

Pasiskolinusios kelis vaikų vežimėlius 
ryšuliams sudėti, moterys tarėsi, kuriai pas 
ką eiti. Aldona vienos paprašė, kad nueitų 
pas Lygeikius.

- Pas tuos pasipūtėlius tai jau neisiu, - 
priešinosi paklaustoji. - Negaila man jų. Jie 
niekada niekam nepadėjo.

- Iš viso nereikia juos šelpti, - pridūrė 
kita.

- Ko jie lindo į stovyklą? Tikriausiai dar 
turi aukselio juodai dienai.

- Na, - teisinosi Aldona, - negalim vie
nus remti, o kitų ne. Be to, ką gali žinoti?

- Jūs buvot Vienoj, turėtumėt žinoti, kaip 
jie gyveno ir kiek padėjo kitiems.

- Kad man tai nebuvo įdomu. Turime 
jiems nunešti siuntinuką, ir tiek. Kuri su
tinka nueiti?

Nė viena talkininkė nesutiko, ir Aldonai 
teko nešti pačiai.

Belsdama į Lygeikių duris, Aldona jau
dinosi beveik taip pat, kaip prieš trejus me
tus, kai stovėjo prie jų durų Vienoje. Duris 
atidarė pati ponia Lygeikienė. Tik dabar at
rodė senesnė, žilais plaukais, pavargusi. 
Akimirką moterys be žodžių žiūrėjo viena
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į kitą.
- Nesitikėjau Jūsų, ponia Vargaliene. 

Prašau, įeikite.
Aldona nustebo, kad Lygeikienė vis dėl

to žinojo jos pavardę.
- Ačiū, skubu toliau. Atnešiau jums 

maisto iš stovyklos. Tokius siuntinukus 
siunčiame visiems, kuriems teko išeiti. Jie 
beveik prilygsta savaitiniam daviniui

- Ach, aš... mes... Labai Jums ačiū. Ne
lengva staiga nieko neturėti.

- Suprantu. Komiteto pirmininkas mė
gins UNRRA centro darbuotojus įtikinti, 
kad kuo daugiau išstumtųjų būtų leista grįž
ti į stovyklą. O iki tol visi gaus savaitinį 
maisto davinį. Tik kitą kartą atsiimti reikės 
patiems kiekvieną antradienį prieš pietus 
socialinės globos kambarėlyj prie komiteto. 
Viena iš narių ten budės tuo metu. Malo
nėkite dabar patikrinti viską ką atnešiau, 
ir pasirašyti.

- Žinoma... žinoma... Ar tikrai neužei
site pailsėti valandėlę? Nemažą kelio galą 
atėjote.

- Ne, ačiū, turiu grįžti.
Lygeikienė pasirašė net nepažvelgusi į 

atneštą ryšulį. Tik rašiklį laikantys pirštai 
virpėjo.

- Jūs labai gera. Ačiū dar kartą.
- Ach, tai ne nuo manęs, tai nuo visos 

lietuvių sekcijos, komiteto pastangomis. 
Viso gero!

Aldona išskubėjo. Stūmė dabar jau tuš
čią vežimėlį, danguje linksmai švietė saulė, 
mirgėjo medžių lapai, o iš galvos neišėjo 
viena mintis, kad sunku išmaldos prašyti, 
bet nelengvąją ir duoti. Nepajuto, kaip pus
balsiu ištarė:

- Dieve duok, kad ji tik būtų pamiršusi 
mano vizitą Vienoje!

Suginto pastangomis trisdešimčiai as
menų buvo leista grįžti į stovyklą: trim šei
moms ir tiems viengungiams, kurie suge
bėjo įrodyti, kad prievarta pateko j vokiečių 
kariuomenę. Lygeikių šeimos grąžinti ne
pavyko.

Tuometinio komiteto šalpos akcija vyko' 
slapta, prieš UNRRA valią bei nurodymus, 
bet kitą veiklą ši karo pabėgėlių globos 
organizacija ypač skatino ir rėmė. Be reikš
mingų kultūrinių renginių - koncertą meno 
parodų, operos, baleto, dramos veikalų pa
statymą naujų knygų pristatymų - vyko ir 
kitokių mažesnių pramogų, dažniausiai 
komendanto pageidavimu jo svečiams iš 
UNRRA ir amerikiečių administracijos. Tai 
buvo šokiai virtuvės barako salėje. Kvies
davo visus sekcijos gyventojas. Vietoj or
kestro grojo gramofono plokitelės. Vakaro 
tikslas visada buvo tas pats: bendravimas, 
pasilinksminimas.

Per vieną tokį vakarą sugriuvo Aldoną 
ir Sugintą iki šiol skyrę formalūs baijerai. 
Kaip paprastai, Sugintu! reikėjo rūpintis 
komendantu ir jo svečiais. Į salę susirinkę 
jauni žmonės šoko arba šnekučiavosi susė
dę pasieniais. Aldona papustai į šokius 
neidavo, manė, kad jos šokių dienos jau 
praėjo. Šį kartąjį atėjo todėl, kad kaip ko
miteto narė turėjo rūpintis vtišėmis ir mu
zika. Iš krūvos senų plokšelių ji rinko 
žinomas. Skambant seniai begirdėtai po
puliariai melodijai ir pačiai norėjosi pa
klusti ritmui, pamiršti tikrorę, užsimerkti 
ir suktis su visais. Vakarui įprsėjus, ji pali
ko gramofoną pažįstamam vyrukui ir nuėjo 
į salės pakraštį dengti stalo svečių nakti
piečiams. Tuo tarpu negalėjo nematyti su 
dailiom UNRRA panelėm šokančio ir be
sijuokiančio Suginto. Viešnios skyrėsi iš 
pilkos dipukų minios. Jų plaukai kirpykloje 
buvo dailiai sušukuoti, uniformos išlygintos, 
apykaklės iškrakmolytos, grakščios kojos 
apmautos plonomis kojinėmis, jos avėjo 

aukštakulniais bateliais, nerūpestingai šyp
sojosi. Kitaip salėje atrodė ir Sugintas, ga
lėjai pamanyti, kadjis gyvena be mažiausio 
rūpestėlio.

Baigus tvarkyti svečių stalą Aldona dar 
kartą paprašė vyruko, kad rūpintųsi gra
mofoną ir rengėsi išeiti iš salės. Prie durų 
pajuto ant peties ranką. Pažįstamas balsas 
linksmai tarė:

- Bandai pabėgti? Nepavyks! Einam 
šokti!

Jie atsidūrė salės vidutyje ir neliko nieko 
kito, tik šokti. Sugintas šoko, kaip ir dirbo, 
iš visos širdies. O Aldona sekė be pastangą, 
užsimiršusi, jausdama tik muzikos taktą ir 
jo artumą.

- Koks jis gyvybingas, - pamanė Aldona.
- Tu stengiesi užslopinti tavyje kunku

liuojančią gyvybę, bet negali, -tyliai ištarė 
Jonas.

- Aš ką tik panašiai pagalvojau apie tave,
- nusijuokė Aldona.

- Matai, atspėju tavo mintis. Mudu tokie 
panašūs...

Likusią vakaro dalį jiedu buvo kartą 
Vienu metu Aldona prisiminė, kadjis turėtą 
grįžti prie svečių. Komendantas gali su
pykti.

- Tegul sau. Pamirškim juos visus! - nu
ramino.

Po šokių jis ją palydėjo namo. Prie bloko 
sustojęs apkabino ir pabučiavo stipriai į 
lūpas.

Po šio vakaro jie jau nedrįso pasilikti 
po darbo vieni įstaigoj. Ėmė susitikinėti už 
stovyklos, mieste ir net už miesto, kokiame 
nors miestelyje prie geležinkelio. Tie trumpi 
ir reti susitikimai suteikė prasmės Aldonos 
gyvenimui, nors iš išorės jis liko toks kaip 
anksčiau.

Vytautui ji nerašė ir jis Hochfelde nebe
silankė, nors reguliariai siuntė šeimai su
taupytą šokoladą ir cigaretes.

Tęsinys kitame ilff’Nr.
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In memoriam
Šviesios valandos Sydnėjaus

lietuvių kasdienybėje
Š.m. birželio 2 d. Sydnėjuje baigdama 92- 

sius metus mirė Kristina Ksenija Daugu- 
rietytė-Šniukšticnė. Artimieji ir draugai ne
teko mylimos Ksanos. o visa lietuvių tauta - 
vienos žaviausių moterų savo istorijoje, ga
bios aktorės ir režisierės.

Įžymaus lietuvių režisieriaus, aktoriaus bei 
dramaturgo (Vilniuje iki šiol eina jo komedija 
“Žaldokynė") Boriso Dauguviečio ir aktorės 
Olgos Kuzminos-Dauguvietienės šeimoje gi
mė penkios dukros. Visos gražios, įdomios ir 
gabios. Visos, išskyrus Darą, gyvenimą pa
šventė scenai: vyriausioji Marija (Musė) 
Budreckienė 50 metų dainavo Lietuvos operos 
chore, vėliau dirbo režisieriaus padėjėja; 1919 
metais gimusi Anastazija (Asė) Dubrovskaja 
buvo Šiaulių dramos teatro aktorė, po karo 
dirbo televizijoje JAV vėliau vadovavo Lais
vės radijo New York skyriui; jauniausioji Ele
na (Nelė) Kudabienė Kaune baigė dramos stu
diją, po karo Kanadoje Hamiltono mieste 
įkūrė lietuvių mėgėjišką dramos teatrą “Au
kuras” ir jam vadovavo, daug vaidino Ka
nados ir JAV televizijoje, filmavosi reklamoje. 
Visos, deja, jau velionės.

Antroji Dauguviečių duktė Ksana gimė 
1912 m. rugpjūčio 19 d Sankt Peterburge.

1921 m. tėvai atsisakė puikios teatrinės 
karjeros Rusijoje ir atvyko į Nepriklausomą 
Lietuvą apsistojo Biržuose. Ksana tenai 
pradėjo eiti į mokyklą vėliau lankė Šiaulių 
gimnaziją. 1931 m. tėvo, tuomet jau vedančio 
Kauno valstybės teatro režisieriaus, patarta ir 
padedama, įstojo į to paties teatro dramos 
studiją. Dar būdama studijoke, 1932 m. de
biutavo profesionalioje scenoje Lulu vaidme
niu komedijoje “Pirmas skambutis”. 1934 m. 
baigusi mokslus, buvo priimta etatine aktore 
į Kauno valstybės teatrą, kūrė vaidmenis 
A.OlckoS-Zilinsko. Boriso Dauguviečio, 
Konstantino Glinskio, Antano Sutkaus, Mi
chailo Čechovo režisuotuose spektakliuose.

1940 m. su grupe jaunų artistų, vado
vaujamų režisieriaus Romualdo Juknevičiaus, 
persikelia į Vilnių. Čia sukurtame keistybės 
teatre dirba iki 1944 m., kol pasitraukia į 
Vikarus. Vokietijoje Ksana dirbo Henriko 
Kačinsko vadovaujamame lietuvių teatre 
Augsburge, važinėjo po šalį su nišų išeivių 
teatnr filmavosi kine. Ncumūnsterio lietuvių 
stovykloje įkūrusi dramos studiją, pastatė 
Kazio Binkio “Atžalyną”.

1949 m. suvyra Viktoru Šniukšta ir dukra 
Maja emigravo į Australiją. Už Viktoro Ksana 
išliejo Kaune 1938 m., dukros sulaukė 1944 

m. Vokietijoje. Australijoje iš pradžių gyveno 
Uranquinty šeimų stovykloje, vėliau drauge 
su Bauerių šeima - Engadine, o netrukus 
pasistatė namąRivenvoode, kur praleido dau-

Ksana Dauguvietytė - Marytė K. Binkio 
“Atžalyne”, Kaunas 1938 m.

Ksenija Dauguvictytė-Šniukšticnė

giau kaip 40 metų.
1950 m. ji su pasisekimu vaidino imi

grantę motiną Doc Stanbergo filme “Pašalinių 
čia nėra” (No Strangers Here).

Sydnėjuje Ksana aktyviai įsijungė į 1955 
m. susikūrusio “Atžalos” teatro gyvenimą. 
Čia ji pastatė L Fuldos “Mokyklos draugus”, 
J.B.Priestley “Pavojingą posūkį”, K. Winterio 
“Šviesią valandą” ir pati šiuose spektakliuose 
vaidino (atitinkamai: Dora Lane, Bella bei 
Martele Linden). “Šviesios valandos” spek
taklį (beje, skirtą Ksanos sceninės veiklos 25- 
čiui) “Mūsų Pastogėje” recenzavęs Vincas 
Kazokas pavadino “šviesia valanda ir Sydney 
lietuvių kasdienybėje”.

Kūrybinio darbo 45 metų sukaktį ji pasi
tiko M.Henequin ir B.Collier komedijos 
“Pirmas skambutis” pastatymu. “Atžalos” 25 
metų jubiliejui Ksana pastatė Ted Willis ko- 
UltvlijcĮ “IŠtvKCjtUji IMVtClis”.

Įdomi kompanija susidarytų surinkus 
Ksanos “Atžaloje” sukurtus personažus. Be 
aukščiau minėtų vaidmenų pačios režisuo
tuose veikaluose, 1955 m. j i tampa Keraitiene 
Kazio Binkio “Atžalyne” (rež. Julius Dam
brauskas), 1956 m. - Rūta Vytauto Alanto 
“Visuomenės veikėjai” (rež. Stasys Skorulis), 
1965 m. - Sybile J.B.Priestley “Inspektorius 
atvyksta”, 1974 ir 1978 m. - Koste Naujokai- 
tienc Anatolijaus Kairio “Popiečio diagno
zėje” (abiejų rež. StSkorulis), 1976 m. -Ona 
Rogiene Vytauto Alanto “Šiapus uždangos” 
(rež. J. Dambrauskas) ir Margarita Elder 
Pauliaus Rūtcnio rimtoje komedijoje “Moni
ka” (režisavo autorius), 1980 m. - pana ir 
merga K.Ostrausko dramoje “Čičinskas” (rež. 
S. Skorulis)

1981 m. jau būdama 69-rių, sugebėjo suža
vėti publiką aistringos meilužės Ramonos 
vaidmenyje Neil Simon komedijoje “Taria
masis meilužis”(režisierius ir pagrindinio 
vaidmens atlikėjas J. Dambrauskas).

1982 m. (savo sceninės veiklos pusės šimt
mečio proga) Ksana pasiverčia ponia Venable 
Tennessee Williams veikale “Staiga praėjusią 
vasarą” (rež. P.Rūtenis), 1984-siais tampa 
suktąja Pūkio giminaite Zelma Skrautcnyte 
ADomanto komedijoje “Pūkio pinigai" (rež. 
J.Datnbrauskas), 1986 m. - Emilija Paul 
Osbom “Kur aš esu?", 1997 m. - Motina ir 
Vienuole Prano Pusdešrio “Vardan Dievo” 
(abiejų rež. Daiva Labutytė-Bieri).

Daugiau kaip tris dešimtmečius paskyrusi 
“Atžalai” Ksana visą tą laiką buvo ir šio kū
rybinio vieneto Meno tarybos narė.

“KiekKsanųprisimenu,ji visuomet buvo 
pilna jaunatviško entuziazmo. Gyvenimasjai 
buvo scena, kurioje likimas ne visada skyrė 
lengviausių role, tačiau skųstis Ksana ne
turėjo noro. (...) Iš šalies atrodė, kad viskas 
jai buvo lengvai pasiekiama ir įvykdoma.

Kartu su vyru Viktoru augino anūkus, 
džiaugėsi jų ir dukters Majos laimėjimais ir 
verkė su jais, pasinerdama jų jaunystės 

skausmuose. Man ir kitiems ji bu'o ir drau
ge, ir mokytoja, niekada negailėjt patarimo 
nei gyvenime, nei kuriant vaiimenis.” - 
atsisveikindama pasakė jos jaunesnioji kole
gė “Atžaloje” Onutė Maksvytienė

Apsiskaičiusi, muzikali (puiki operos ži
novė), nepaprastai sąmojinga Ksana buvo 
įdomi pašnekovė, taip pat turėjo lengvą 
plunksną. Dar gimnazijoje rašė romaną su 
tęsiniais, kurių laukdavo jos draugės.

Didelio susidomėjimo sulaukė jos šmaikš
tūs prisiminimai apie dramos studijas ir 
pirmuosius žingsnius teatre, paskelbti 1973 
m. Jurgio Janavičiaus ir Juozo Almio Jūragio 
redaguojamuose ir leidžiamuose “Poezijos ir 
prozos lakštuose” (5 lakštas skirtas K.Daugu
vietytės gimimo 60-mečiui).

1993 m. ji parašė komediją“Susitikimai”, 
kurią išbaigusi Kanadoje pastatė jos sesuo 
Elena Kudabienė.

Ksana mylėjo gyvenimą ir žmones, tarp 
jų ir istorines asmenybes - jos kambario sienas 
puošė Napoleono portretai, Bonapartų šeimos 
gyvenimas jai buvo pažįstamas ne blogiau už 
savų giminių.

Po Viktoro mirties 1997 m., Ksana per
sikėlė pas dukrą į Bondi Beach. 1998 m. jai 
buvo nustatyta Alzheimerio liga, tačiau bū
dama nepaprastai geros sveikatos ir pilna 
energijos, ji ir tada neprarado gyvenimo 
džiaugsmo, norėjo bendrauti. Iš savo figos net 
pasijuokdavo. “Turėsiparvesti mane namo, 
juk žinai, aš jau ne full quid”, - sakydavo. 
Tais pačiais metais su Maja dar buvo nuvy
kusi į Lietuvą, paskutinį kartą aplankė Vo
kietiją. Ksana buvo prisiekusi keliautoja, pora 
kartų apsukusi žemės rutulį.

Paskutiniuosius gyvenimo metus jai teko 
praleisti Missionholm slaugos namuose 

Po filmo No Strangers Here premjeros Canbcrnojc 1950 m. su tuometiniu Imigracijos 
ministru Harold Holt (antras iš kairės), Ksana - antra iš dešinės.

A'u5 A Stasiui Šatkauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juzę ir šeimą.

M. J . ir E. Krapai

Mirus

A'lt'A Vytautui Gasparoniui,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Birutei, dukroms Kristinai ir Zitai bei jų 

šeimoms.

A1!? A Vytautui Eiasparaniui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Birutei, dukroms Zitai, Kristinai, 

visiems anūkėliams ir sesutėms Lietuvoje. Kartu liūdime netekę mielo draugo.
Brolis Jonas Gasparonis

Jeronimas ir Antanina Pranskūnai

Redfeme. Bet ir čia, nors baisi liga neleido 
ties jokia mintimi ilgiau susikaupti, buvo 
linksma, dainavo savo mėgstamų operų ari
jas, džiaugdavosi kiekvienu lankytoju. Duk
ros Majos buvo lankoma ir kelis kartus per 
dieną, iki paskutiniosios jos neapleido ir sena 
draugė Irena Dambrauskienė.

Su aktyvia ir mylima savo bendruomenės 
nare gausus Sydnėjaus lietuvių būrys, arti
mieji, taip pat kitataučiai velionės, jos dukros 
bei anūkų draugai atsisveikino Rookwoodo 
krematoriume birželio 10 dieną.

Palydint Ksaną į paskutinė kelionę, šeimos 
ir artimųjų vardu žodį tarė iš Kanados atvy
kusi dukterėčia dr. Ingrid Bauerytė-Pacey. 
Prisiminimais apie bendrą darbą “Atžalos” 
teatre pasidalino Onutė Maksvytienė ir Lie
tuvos Garbės generalinis konsulas Viktoras 
Šliteris. Už išeiviškos kasdienybės praskaid- 
rinimą Ksanai jautriai padėkojo ir jos kūry
binę veiklą apibendrino dr. Genovaitė Ka- 
zokienė. Tarp kalbų skambėjo Ksanos mėgs
tamos Toskos arijos, o karstą traukiantis už 
uždangos palydėjo Frank Sinatros “I did it 
my way”. Pakasynų vaišės surengtos Lietu
vių Klube.

Ksanos liūdime visi, drauge su dukra 
Maja, anūkais Steven ir Tony, proanūkiais 
Crissie, Sam ir William Victor.

Pabaigai ištrauka iš Ksanos dukterėčios 
Rhianon laiško, atsiųsto iš Škotijos: “Su 
Ksana baigiasi ištisa mūsų giminės karta. 
Ji buvo įdomus, neeilinis žmogus Aš taip ir 
matau: penkios seserys šūkauja ir kvatoja 
susitikusios kitoje dimensijoje".

Pasiguosti galime, kad ir mes, eiliniai 
mirtingieji, turime šansų į jų kompaniją 
patekti. Tad, iki pasimatymo, brangi Ksana.

Rita Baltušytė

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba
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ALB Geelongo Apylinkės narių dėmesiui
Sekmadienį, liepos 18 dieną, 1.30 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Namuose įvyks
ALB Geelongo Apylinkės metinis narių susirininkimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2003) protokolo skaitymas, 
klausimai, priėmimas.
6. Garbės narių kandidatų paskyrimai ir rinkimai.
7. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
8. Organizacijų pranešimai.
9. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
11. Kavutė.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Geelong Lithuanian Community Inc. Annual General Meeting Sunday 
18 July 1:30 p.m., Lithuanian House, Pettitt Park, Bell Post Hill.
All members of the community are invited to attend to hear & discuss the annual 
reports from the Committee President,Treasurer, and constituent organisations. It 
is also proposed to nominate & elect one or more Life Members. Voting can be 
effected only by financial members, and the Treasurer will be on hand prior to 
meeting to assist in registration. Refreshments will be served at the close of meeting.

. .. "....* ‘ Pranešimas
dėl pinigų siuntimo į Lietuvą

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos bankai, įskaitant ir Vilniaus banką, 
keičia esamų sąskaitų numerius į naujus sąskaitų numerius, suderintus su Europos 
bankų naudojama sąskaitų numeravimo sistema.

Nuo liepos 1 dienos, pakeitus buvusius numerius kaip pvz. 0705 4321, nauji 
sąskaitų numeriai atrodys panašūs į sekantį pavyzdį: LT257044060001281115

TALKA pataria visiems savo klientams, kurie siunčia pinigus į Lietuvą, susi
siekti su savo giminėmis, gavėjais ir paprašyti, kad jie pristatytų naujus savo sąskaitų 
numerius.

Kartu pranešame, kad pinigų siuntimas pagal asmens paso numerį gavėjome 
sudaro vietinių sunkumų ir siųstų pinigų išmokėjimas gali užtrukti ilgesnį laiką.

Po trylikos nepriklausomybės metų, visi Lietuvos piliečiai turi teisę turėti banko 
sąskaitas, į kurias pinigus siųsti būtų greitesnis, lengvesnis ir patogesnis būdas.

TALKA

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas 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:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas 

susimokėti metinį nario mokestį.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba 
nuoširdžiausiai sveikina mūsų 

chorą “Daina” 
garbingo 50-ties metų jubiliejaus proga.

Didžiuojamės Jumis ir džiaugiamės Jūsų nenuilstamu, pasiaukojančiu 
darbu bei meile tėvynei dainomis.

Dėkojame choristams ir dirigentams, kurie atlieka šį kilnų lietuvybės 
išlaikymui darbą.

Linkime ir toliau dainos mylėtojams negęstančios energijos dainose, 
išsilaikyti ir gyvuoti chorui dar daug daug ilgu metu!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos 
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, liepos 13 dieną, 11 vai. ryto 
Lietuvių Namuose. Pirmininkui A.Tomkevičiui dėl ligos pasitraukus iš pareigų, Sąjungos 
pirmininke išrinkta Aldona Vyšniauskienė. Valdyba
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Pranešimas Melbourno Klubo nariams
1. NARIO MOKESTIS
Jau vėl atėjo tas metų laikas, kada Klubo nariai privalo susimokėti metinį 

mokestį. Šiais metais tai galima atlikti jums patogiu laiku mūsų TALKOS įstaigoje 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Taip pat sekmadieniais baro salėje po pietų nario mokestį priima p. Zigmas 
Augaitis ir p. Edvardas Marganavičius.

2. IEŠKOME KANDIDATŲ į VALDYBĄ
Visi Valdybos nariai pagal mūsų Konstituciją privalo šiais metais atsistatydinti. 

Pirmosios kartos “use by date” jau yra čia pat. Laukiame kandidatų iš mūsų jau
nesnio amžiaus narių. Be jų Klubo ateitis bus liūdna. Suinteresuoti prašomi kreip
tis į Valdybos narius. Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau 
kaip rugpjūčio 22 dieną. Po to Valdyba dar privalo paruošti balsavimo lapelius su 
kandidatų pavardėmis ir išsiųsti Klubo nariams su visais kitais pranešimais.

3. KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS
Šiais metais Klubo metinis susirinkimas įvyks rugsėjo 25 dieną, 2 vai. p.p.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Valstybės šventės minėjimas
Kviečiame visus į Melbourno Lietuvių Na
mus sekmadienį, liepos 11 d., 1.30 vai. p.p. 
atšvęsti karaliaus Mindaugo karūnavimą 
ir Valstybės Šventę.
Pranešimą skaitys Eglė Stankūnavi- 
čienė. Minėjime taip pat pasirodys Mel- 
bourno lietuvių choras “Dainos Sam
būris”, tautinių šokių grupė “Ginta
ras” ir kiti.
Po minėjimo kviečiame kavutei. Raginame 
visus dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Musų 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.com 

Tinkhpis: www.userslNgpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir stelbia 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.Zelandijqje 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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