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Sydnėjaus choras “Daina” švenčia 50 metų jubiliejų

Sekmadienį, birželio 27 dieną, Sydnėjaus choras “Daina”atšventė 50 metų su jubiliejiniu koncertu. Skaitykite Isoldos 
Poželaitės-Davis AM aprašymą 5 psl.

V. Adamkus užtikrino 
G.W.Bush - Lietuva patikima

Vakarų partnerė
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA). Išrinktasis 

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
užtikrino JAV prezidentą George W. Bush, 
kad Lietuva ir toliau išliks patikima Amerikos 
ir demokratinių Vakarų valstybių partnerė. 
G.W. Bush trečiadienį paskambino V 
Adamkui pasveikinti su pergale šalies vadovo 
rinkimuose.

Dešimt minučių trukusiame pokalbyje, 
pasak V. Adamkaus rinkimų štabo, išrinktasis 
Lietuvos vadovas su JAV vadovu pasidalijo 
įspūdžiais iš Lietuvos Prezidento rinkimų 
kampanijos. Tuo tarpu G.W. Bušas V. 
Adamkui pristatė šios savaitės pradžioje 
Stambule vykusio NATO valstybių vadovų 
susitikimo rezultatus.

Padėkojęs už sveikinimus, V. Adamkus 
palinkėjo sėkmės George W. Bush šiemet 
vyksiančiuose Jungtinių Amerikos Valstijų 
Prezidento rinkimuose.

VoSiSilS Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvos kaimui 
šiemet 632 mln. 
Lt.?

(ELTA). Briuse
lyje vykusiame Eu
ropos Komisijos že
mės ūkio struktūrų ir 
kaimo plėtros vady
bos komiteto (STAR) 
posėdyje vienbalsiai 

pritarta Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 
metų plano projektui.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) teigimu, 
pagal septynias šio plano priemones šiais 
metais Lietuvos žemdirbiams numatyta ga
limybė gauti per 632 mln. litų, o per 2004- 
2006 metų laikotarpį - iš viso daugiau kaip 2 
mlrd. litų. Tokiomis lėšomis galės pasinaudoti 
anksčiau pasitraukę iš prekinės žemės ūkio 
gamybos ūkininkai, taip pat dirbantys mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse 
su aplinkosaugos apribojimais. Finansinė 
parama numatyta apželdinant mišku žemės 
ūkio paskirties žemę, pusiau natūriniams 
ūkiams įgyvendinant ES reikalavimus, at
naujinant savo ūkio technikos parką.

Šiuo metu jau baigiamos rengti kiekvienai 
priemonei konkrečios administravimo taisyk
lės. Jas priėmus, numatoma kuo skubiau ir 
kuo plačiau informuoti žemdirbius apie kon
krečias sąlygas paramai gauti.

Artinasi euras
(ELTA). Europos Sąjungos (ES) instituci

jos priėmė sprendimą dėl Lietuvos prisijungi
mo prie Antrojo euro zonos valiutos kursų 
mechanizmo (ERL-2), kuris yra būtinas Lie
tuvai rengiantis bendros ES valiutos euro įve
dimui. Sėkmingai įvykdžiusi ERM-2 reikala
vimus, Lietuva jau po dviejų metų galėtų pa
keisti savo nacionalinę valiutą litą į Europos 
Sąjungos valiutą eurą.

Komentuodamas ELTOS gautas žinias iš 
Briuselio apie tokį ES sprendimą. Lietuvos 

banko valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas sakė: “Sprendimai dėl ERM-2pri
imti Tai prisidės prie mūsų šalies finansinio 
ir ekonominio stabilumo, sustiprins pasiti
kėjimą ja. Sprendimą dėl prisijungimo prie 
ERM-2 ES institucijos galėjo priimti todėl, 
kad geri mūsų makroekonominiai rodik
liai, stabili politinė situacija. Tikuosi, tai bus 
ir ateityje”. Pasak jo, Lietuva prie ERM-2 bus 
prisijungusi nuo birželio 28 d. Jis yra ne kartą 
sakęs, kad sėkmingai įvykdžiusi ERM-2 
reikalavimus, Lietuva vietoj lito įsivesti eurą 
gali 2006 m. pabaigoje - 2007 m. pradžioje. 
Pagal ES nuostatus, bet kuri valstybė prieš 
euro įsivedimą dvejus metus turi dalyvauti 
valiutų keitimo kursų mechanizme.

Kratos buvo teisėtos
(ELTA). Generalinė prokuratūra, atlikusi 

tyrimą, nenustatė, kad audringą politikų 
reakciją sukėlusiais Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) pareigūnų veiksmais keturių 
parlamentinių partijų būstinėse būtų sąmo
ningai siekiama daryti įtaką Prezidento rin
kimų eigai bei jų rezultatams, taip pat kitaip 
paveikti politinę situaciją Lietuvoje.

Birželio 22-23 dienomis iš Liberalų ir cen
tro sąjungos. Naujosios sąjungos, Tėvynės są
jungos ir Lietuvos socialdemokratų partijos 
būstinių buvo paimti finansinės apskaitos do
kumentai, kuriais susidomėta tiriant galimus 
penkių parlamentarų kyšininkavimo faktus.

Atsižvelgdamas į visuomenės susidomė
jimą šiuo ikiteisminiu tyrimu, taip pat į šios 
bylos svarbą, generalinis prokuroras tolesnį 
ikiteisminį tyrimą organizuoti ir jam vado
vauti birželio 25 d. pavedė Generalinės pro
kuratūros Organizuotų nusikaltimų ir ko
rupcijos tyrimo departamentui.

Atskleis Seimo narių pavardes?
(ELTA). Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(STT) vadovas Valentinas Junokas teigia, jog 
dabar nuo Generalinės prokuratūros priklau
so, kada bus atskleistos galima korupcija

Nukelta į 2 psL

Sveikinimas
Lietuvos valstybės dienos proga

Liepos 6-toji, Valstybės diena: mūsų laisvės, mūsų savarankiškumo, mūsų pilietinio 
solidarumo jungiančio visus pasaulio lietuvius - iškilminga ir garbinga šventė. Jai 
keli us paklojo per amži us Lietuvos valstybę kūrusieji ir kovoją tautos laisvės gynėjai. 
Šiandien mes esame jų vietoje -garbingai tęsiame darbų grandinę. Istorinės lemties 
Mindaugo karalystė mums ir mūsų vaikams primena rūpintis ir puoselėti iškovotą 
laisvę, lietuvišką žodiir lietuvių gerdbūvį.

ALB Krašto Valdyba sveikina visus Australijoje gyvenančius lietuvius ir linki 
sėkmės tautinėje vienybėje ir su pasitikėjimu žvelgti į priekį.

Telydi sėkmė mūsų Lietuvą!

ALB Krašto Valdyba

Galutiniai rinkimų rezultatai
Vilnius, liepos 2 d. (ELTA). Prezidento 

rinkimų nugalėtoju oficialiai pripažintas 
Valdas Adamkus. Tai nustatė Vy riausioji 
rinkimų komisija (VRK), penktadienį 
patvirtinusi galutinius Prezidento rinkimų 
rezultatus.

Per antrąjį Prezidento rinkimų turą už

Pasaulio vadai sveikina
Lietuvos Prezidentą

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA). Ketvirtuoju 
po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos 
Prezidentu tapusį Valdą Adamkų, kartąjau 
ėjusį šalies vadovo pareigas, pasveikino 
įvairių pasaulio valstybių ir vyriausybių 
vadovai, tarptautinių organizacijų lyderiai. 
Prezidentai ir vyriausybių vadovai 
sveikindami V. Adamkų laimėjus Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinkimus, linkėjo 
jam visokeriopos sėkmės vykdant svarbias 
ir atsakingas Prezidento pareigas.

Išrinktąjį Prezidentą telefonu 
pasveikino JAV Prezidentas George W. 
Bush, Estijos Prezidentas Arnold Ruutel, 
Lenkijos Prezidentas Aleksander 
Kwasniewski ir Latvijos Prezidentė Vaira

V. Adamkų balsavo 723,891, arba 51.89% 
rinkėjų.

Jo konkurentė Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos lyderė, Seimo 
narė Kazimira Prunskienė surinko 46.66%, 
tai yra 651,024 balsų.

 □
Vike-Frcibcrga.

Sveikinimo telegramas atsiuntė Rusijos 
Prezidentas Vladimir Putin, Rumunijos 
Prezidentas Ion Iliescu. Europos Komisijos 
Prezidentas Romano Prodi, Austrijos 
Prezidentas Thomas Klestil, Šveicarijos 
Konfederacijos Prezidentas Jozef Deiss.

Jį taip pat pasveikino Portugalijos 
Prezidentas Jorge Sampaio, Tuniso 
Prezidentas Zine El Abidine Ben Ali. 
Suomijos Prezidentė Tarja Halonen, Čekijos 
Prezidentas Vaclav Klaus, Didžiosios 
Britanijos Premjeras Tony Blair, Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder bei Danijos 
Premjeras Anders Fogh Rasmussen.

Valstybių vadovai išreiškė viltį, jog 
Lietuva ir toliau plėtos draugiškus ir 
bendradarbiavimu paremtus tarpusavio 
santykius.
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Vytautas 
Patašius

♦ Nuodugniai 
kratydami Nablus 
miestą Palestinos 
Va ka r i n ia m e 
krante, Izraelio 
kariai užklupo ir 
nušovė Najef Abu 
Šarech, teroristinės 
al-Aqsa Kankinių 
Brigados viršininką 
Vakariniame 

krante, bei šešis kitus palestiniečius kovotojus. 
Brigados vadovybė pažadėjo žiaurų kerštą 
Izraeliui ir žydų najakuriams. Ji kritikavo ir 
palestiniečių vadovybę, nedėjusią pastangų 
sustabdyti tris dienas trukusią Izraelio karinę 
akciją Nablus mieste.

♦ Birželio 27 d. įvykusiuose rinkimuose 
Serbijos prezidentu išrinktas Boris Tadič, 
Europos Sąjungai palankus demokratų 
partijos kandidatas. Jis įveikė kraštutinį 
nacionalistą Tomislav Nikolič. buvusį 
Slobodan Miloševič šalininką ir bendradarbį.

■ ♦ Birželio 27 d. Irako suskilėliai apšaudė 
Australijos karo aviacijos Hercules tipo 
transporto lėktuvą, kylantį uš Bagdado 
aerouosto. Viena uš kulkų mirtinai sužeidė 
vieną iš keleivių, amerikietį civilį saugumo 
kontraktorių. Lėktuvas sugrįžo į aerouostą.

♦ Birželio 28 d. Iraką okupavę 
sąjungininkai perleido krašto valdymą laikinai 
Irako \Vriausybei. Trumpoje ceremonijoje 
Bagdade JAV administratorius Paul Bremer 
įteikė suvereniteto dokumentą Irako 
Aukščiausio Teismo pirmininkui Midhat 
Mahmoud, dalyvaujant ir britų 
administratoriui David Richmond. Paul 
Bremer tą pat dieną išskrido iš Irako. 
Suvereniteto perdavimas buvo paankstintas 
dviem dienom, be iškilmių, kad užbėgtų už 
akių galimiems teroristiniams užpuolimams.

♦ Birželio 28 d. JAV Aukščiausias

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
įtariamų kelių parlamentarų pavardės.

“Pavardės bus paskelbtos tuomet, kai 
generalinis prokuroras kreipsis į parlamentą 
dėl leidimo patraukti juos baudžiamojon 
atsakomybėn”, - žurnalistams sakė V. Juno- 
kas. Jis savo iniciatyva buvo atvykęs pas lai
kinąjį Prezidentą Artūrą Paulauską, kuriam 
įteikė “papildomą paaiškinimą savo anks
čiau pateiktam paaiškinimui dėl Š I T atliktų 
veiksmų”. V. Junokas taip pat plačiau neko- 
męntavo neoficialių žinių, apie tai, jog STT 
atliktą operaciją prieš pat Prezidento rinkimus 
kritikuoja ir kai kurie kiti STT vadovai bei 
pareigūnai. Neoficialiomis žiniomis, kai kurie 
STT pareigūnai ketino rašyti atsistatydinimo 
pareiškimus.

Heraldikoje tebėra problemų
(ELTA). Seimo valdybos sprendimu suda

ryta darbo grupė rengs Lietuvos Respublikos 
heraldikos įstatymo projektą. Parengti šį 
dokumentą pasiūlęs Seimo Pirmininko pava
duotojas \Vtenis Povilas Andriukaitis vado
vaus šiai darbo grupei. Lietuvos Respublikos 
heraldikos įstatymo projektą planuojama 
parengti iki šių metų nigsėjo 10 dienos.

Kaip sakė Heraldikos komisijos pirminin
kas Edmundas Antanas Rimša, šiuo metu 
daugelis su heraldika susijusių normų yra 
įvairiuose skirtingose įstatymuose ir kartais 
sudėtinga juose susigaudyti. “Priėmus 
Heraldikos įstatymą, teisinis reglamenta
vimas būtų aiškesnis, taip pat būtų aiškesnis 
Heraldikos komisijos vaidmuo”.- sakė E. A. 
Rimša. Seimo sudarytoje darbo grupėje dirbs 
Seimo nariai, teisininkai, mokslininkai.

“Economisf’apie Lietuvą
(ELTA). Prieš antrąjį LR Prezidento rin

kimų ratą Lietuvos vidaus politikos vingius

Mūsų Pastogė Nr. 26, 2004.07.09, psl. 2

Trumpai iš visur
Teismas priėmė nutarimą, kad kaliniai, 
amerikiečių laikomi karinėje Guantanamo 
Bay bazėje Kubos saloje, gali kreiptis į JAV 
teismus, protestuodami prieš jų kalimimą.

♦ Birželio 29 d. Europos Žmogaus Teisių 
Teismas Strasbūre nusprendė, kad Turkijos 
valstybiniai universitetai turi pilną teisę 
uždrausti savo studentams dėvėti musulmonų 
skareles universiteto ribose, motyvuodami 
draudimą valstybės atribojimu nuo religijos. 
Du turkų studentai buvo kreipęsi į šį teismą 
su skundu, įžiūrėdami skarelių draudime 
religinės laisvės pažeidimą.

♦ Birželio 29 d. al-Zarqavi vadovaujama 
irakiečių sukilėlių grupė paleido tris anksčiau 
pagrobtus turkus, būk tai atsidėkodami 
turkams musulmonams, demonstravusiems 
prieš JAV prezidentą George W. Bush per 
NATO viršūnių konferenciją Istambule. Šią 
dieną arabų televizija parodė balandžio 9 d. 
pagrobto kario nužudymą, jį nušaunant. Irake 
tęsiasi kasdieniniai sprogimai, užsieniečių 
pagrobimai. Beveik kasdien žūva amerikiečių 
kariai.

♦ Birželio 30 d. Portugalijos min. pirmi
ninkas Jose Manuel Durao Barriso sutiko 
priimti jam siūlomą Europos Komisijos 
pirmininko postą, kai pasibaigs dabartinio 
pirmininko italo Romano Prodi kadencija.

♦ Birželio 30 d. Kataro (Qatar) teismas 
pasmerkė du Rusijos žvalgybos agentus kalėti 
iki gyvos galvos už buvusio Čečėnijos 
prezidento Zcmlichan Janderbijev nužudymą 
Kataro sostinėje Doha vasario 13 d.

♦ Birželio 30 d. JAV pareigūnai perleido 
naujajai Irako vyriausybei buvusio Irako 
diktatoriaus Saddam Hussein ir vienuolikos 
jo bendradarbių legalų kalinimą. Liepos 1 d. 
Irako teismas formaliai supažindino 
suimtuosius su jiems keliamais kaltinimnais. 
Irakas yra susigrąžinęs mirties bausmę į savo 
teisyną.

Prime Minister

Canberrra

MESSAGE: JOINT BALTIC COMMITTEE 
COMMEMORATION CONCERT 2004

I am pleased to provide this message of support to all those attending the " 
Joint Baltic Committee’s Commemoration Concert in memory of the mass 
deportation of die Baltic people in June 1941.

Today is the day that we remember the many thousands of men, women and 
children who were taken far away from their homes and those who did not 
return. I would like to extend my support and sympathy to all those who 
suffered hardship during this dark period in history and I pay tribute to their 
strength and courage. The Baltic States have since regained their independence 
and are now participating fully in major institutions, such as the United 
Nations, European Union and NATO.

This Commemoration Concert provides an opportunity not only to reflect on 
the past but also to think about the future and to appreciate how fortunate we 
are to be living in Australia today. Australia is a prosperous and peaceful 
nation, home to many different cultures, united by tolerance and mutual 
respect, a common commitment to fairness, the rule of law and democratic 
traditions. As part of the great wave of post-war migration to Australia, 
migrants from the Baltic States have embraced these values and have helped 
Australia to become the prosperous and harmonious society it is today.

I would like to take this opportunity to commend the Joint Baltic Committee 
for its work in organising this event and to extend my best wishes to the 
Australian Baltic community.

(John Howard)

analizavo įtakingas britų savaitraštis “Eco
nomist”. Straipsnyje “Elitas, agurkai ir run
keliai” sakoma, kad po Prcz. Rolando Pakso 
apkaltos Lietuvos politika blaškosi. “R. 
Paksas yra populistas, kuris laimėjo kaimo 
rinkėjų - Lietuvoje vadinamų runkeliais - 
ištikimybę pažadais priešintis elitui mies
tuose ir vagims vyriausybėje. Dėl jo pašali
nimo supykę runkeliai ieško naujų kovoto
jų ”. - rašo britų savaitraštis. Per Europarla
mento rinkimus jie atmetė nusistovėjusias 
partijas ir susibūrė apie naują populistinį 
lokomotyvą - Darbo partiją. Jai vadovauja iš 
Rusijos kilęs politiku virtęs verslininkas Vik
toras Uspaskich, žinomas kaip “misteris Agur
kas” (pagal jo įmonės gaminamą produkciją).

Žurnalas cituoja V. Adamkaus žodžius, 
kad jis atstovauja Lietuvos ateičiai, o K. 
Prunskienė - praeičiai. Jis - už laisvę, ūkio 
augimą, Europos Sąjungą ir NATO, o K. 
Prunskienė - “už grįžimą į socialistinę, net 
tarybinę stagnaciją”. Tačiau, pasak žurnalo, 
77 metų amžiaus V. Adamkus nepanašus į 
ateities žmogų. Be to, daug žmonių jaučia 
nostalgiją praeičiai, kuriąjis atmeta. Lietuva 
yra skurdžiausia Europos Sąjungos šalis po 
Latvijos. Pagal visuomenės nuomonės apklau
sas, daug žmonių, ypač kaime, mano, kad 
tarybiniais laikais jie gyveno geriau. Kai kurie 
dabar atsigręžia į V Uspaskichą, kai kurie - į 
K. Prunskienę. Laimėjus K.Prunskienei, per 
Seimo rinkimus gali būti sudaryta populistinės 
koalicijos vyriausybė, kuriai vadovautų V. 
Uspaskich Darbo partija ir kurią palaikytų R. 
Pakso liberaldemokratai bei K. Prunskienės 
Naujosios Demokratijos ir Valstiečių partijų 
sąjunga. Kritikai sako, kad tokia vyriausybė 
būtų prieš reformas ir pažeidžiama Rusijos 
įtakai
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,.ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Premier of New South Wales 
Australia

MESSAGE FROM PREMIER BOB CARR

We commemorate and remember the theft of Innocent life in the first mass 
deportation of the Baltic people in 1941.

As the bloodiest war in human history unfolded, Stalin forcibly deported 
thousands of Estonians, Latvians and Lithuanians to desolate camps in Siberia i 
and Arctic Russia, condemning many to a terrible fate. This heinous crime 
against humanity must - and will - never be forgotten.

For many of those lucky enough to survive, Australia and New South Wales 
became their home. Every Australian should be proud of the great contribution 
made to our nation’s fortunes by their fellow citizens of Estonian, Latvian and 
Lithuanian background in the post-war era.

I salute the Australians of Baltic heritage who gather to celebrate their rich 
heritage and honour their painful past. I am especially pleased that young 
people of Baltic ancestry will be performing today In honour of the victims of this 
extraordinary human tragedy.

Remembering with you.

Bob Carr
Premier
Minister for Citizenship
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Bendruomenės baruose
Sukaktuvininkė 

v 

Janina Drazdauskaitė-Cunovienė
Kiekvienas, sutikęs Janiną Čunovicnę, 

negali patikėti, kad kalbasi su asmeniu, 
kuriam šiais metais sukako 90 metų. Jos 
išvaizda, trykštanti energija, aštrus ir grei
tas protas yra kažkas nuostabaus. Kam dar 
neteko susipažinti su Janina Čunoviene, 
priminsiu, kad ji yra buvusi Lietuvos 
Didžiojo teatro balerina, o čia Australijoje 
irvisame baleto pasaulyje - viena žinomiau
sių baleto padagogių.

Janina gimė Lietuvoje, mokėsi “Auš
ros” mergaičių gimnazijoje Kaune. 1934 
metais baigė Lietuvos baleto studiją ir tuoj 
pat buvo priimta į Lietuvos baletą. Lietu
vos baletas buvo įkurtas 1925 metais ir su
manių vadovų dėka, greitai darė pažangą. 
Lietuvos vyriausybė buvo dosni baletui ir 
šokėjams. 20 metų bėgyje Lietuvos balete 
dirbo pasaulinio garso baleto choreografai 
ir šokėjai: V. Karalli, G. Kyakst, N. Zvere
vas, A. Obuchovas, V. Nemčinova. Jų dėka 
užaugo vietiniai baleto talentai - B. Kel- 
bauskas. M. Juozapaitytė, T. Sventickaitė, 
G. Sabaliauskaitė.

Jaunoji baleto šokėja Janina Drazdaus- 
kaitė, baigusi Baleto mokyklą, greitai įsi
jungė į baleto trupę ir buvo pakviesta Lie
tuvos baleto gastrolėms į Monte Carlo bei 
Londoną. Tai buvo didelis įvykis tuome
tiniame baleto pasaulyje, kai visa baleto 
trupė buvo pakviesta šokti užsienyje.

Iš garsiųjų choreografijos mokytojų, 
dirbusių Lietuvos balete, Janina gavo ypač 
stiprius baleto pagrindus, kuriuos ji išlaikė 
iki šių dienų. Ji ištekėjo už baleto šokėjo 
Boriso Čunovo ir susilaukė dukrelės Ingos. 
Visi žinome mūsų tautos tragediją 1940 ir 
vėliau 1944 metais. Čunovų šeima, kartu 
su seserimi Regina (taip pat šokėja), jos vy
ru dailininku Vaclovu Ratu-Rataiskiu ir 
dukra Ramona atsidūrė Vienoje, o galų gale 
- Australijoje.

Pradžioje Čunovai gyveno Vakarų Aus
tralijoje, kur Janina studijavo ir išlaikė 
R.A.D. (Royal Academy of Dancing) egza
minus, kadangi tais laikais tik tokį baleto 
metodą baigusius Australijoje pripažindavo 
baleto mokytojais. Janina pradėjo mokyto
jauti, dėstė Borovskio. Victorian College of 
Arts ir Australijos Baleto mokykloje, kur 
staiga atsiskleidė jos didžiulis baleto pe
dagogės talentas. Australijos Baleto šokė- 
jas-solistas Joseph Janušaitis dažnai sa
kydavo, kad “Janina was the best teacher”.

Atvykęs į Australiją garsus baleto mo
kytojas ir buvęs šokėjas Vokietijoje bei 
Amerikoje Jurgen Schneider stebėjo Jani
nos pamokas. Po kurio laiko Janina susi
laukė telefono skambučio iš New York’o. 
Jurgen Schneider siūlė Janinai atvykti į 
baleto seminarą, apmokant visas jos iš
laidas. Ir taip sekė vienas po kito didžiuliai 
Janinos laimėjimai. Ją kviesdavo didžiosios 
Amerikos, Pietų Amerikos, Azijos, Nau-

Gerbiantieji “Dainos”choristai ir dirigentai,
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Drau

gijos vardu norius pasveikinti Jus visus, sulaukus tokio 
garbingo jubiliejaus.

Jūsų dainos mus linksmino ir kartu jaudino, o giesmės 
kėlė mūsų maldas į dangų.

Linkiu Jums ir toliau gyvuoti bei garsinti Tėvynės vardą 
tolintoje Australijoje.

Julija Lašaitienė, SLMSGD pirmininkė

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Janina Drazdauskaitė-Čunovienė.

josios Zelandijos, Australijos universitetai 
ir baleto mokyklos, ji dalyvaudavo įvairiuo
se seminaruose, kursuose, pamokose. Ma
dame Čunovas, kaip tada ir dabar ją vadi
na. buvo metodiška, begalinės kantrybės, 
“senos mokyklos” mokytoja. Jai buvo 
svarbu, kad studentai daug dirbtų, nepa
kęsdavo studentų, kurie net stovi susi
kūprinę ir susitraukę. Ji reikalaudavo, kad 
studentai prisilaikytų gražių manierų - 
“juk klasikinis baletas remiasi tradici

jomis, o gražios manieros yra tradicijų 
dalis”. Ji norėjo, kad studentai atsiduotų 
baleto menui, nedarytų vien tik machaniš- 
kus pratimus, būtų artistiški. Janina mėgs
ta pakartoti tai, ką išmoko Lietuvoje. Ji 
sako, kad balete reikia “kalbėti rankomis 
ir per rankas girdėti muziką”. Šokėjo kū
nas yra baleto instrumentas, kurį reikia 
saugoti ir nesugadinti bloga mokykla, 
netinkamais judesiais. Baleto spektaklis - 
tai nėra pramoga, o teatrinis išgyvenimas. 
Ne veltui žymi baleto padagogė ir rašyto
ja Gretchen Ward Warren į savo knygą “The 
Art of Teaching Ballet. “Ten twentieth - 
century masters” įtraukė ir Janiną Čunovas.

1997 metais Janina aplankė Lietuvą. 
Vilniuje ji davė dvi pamokas Baleto mokyk
loje ir Kompanijai. Jai patiko lietuviai bale
to šokėjai, vadovybė ir šokio metodas.

Kaune ji aplankė teatrą, kur praeities 
vaizdai sukėlė daug jautrių, emocinių 
prisiminimų. “Juk Kauno teatras buvo 
mūsų namai”, - sako Janina.

Didelė garbė Lietuvos baletui, kad iš
augino ir davė tokią pradžią didelei karje
rai, didžiai asmenybei, sukaktuvininkei 
Janinai Drazdauskaitei-Čunovienei.

Jurgis Zaikauskas

* iLiirEfFcirw’nM 4=

Į Australijos 
Lietuvių Dienas iš 
Lietuvos atvyksta 
“Sutaro” liaudiš
kos muzikos kape
la, kurios kelionę 
dalinai apmoka

Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
tas prie Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės. Taigi, jie beveik oficialūs Lietuvos 
ambasadoriai.

Bet jie atvažiuoja ne į ambasadoriškus 
priėmimus, o darbo dirbti!

Jie mums talkininkaus grodami ALD 
Atidarymo šventėje, Tautinių šokių šven
tėje ir Naujų Metų baliuje, pakaitomis su 
mūsų pačių “Dabar”.

“Sutaro” kapelą sudaro Antanas Fokas 
- vadovas, Robertas Kunickas, Raimundas 
Gužauskas ir Eimantas Gurskas.

Šįmet “Sutaras” Lietuvos Kultūros 
ministerijos apdovanotas “Aukso Paukš
te” už pasiekimus propaguojant tradicinę 
kultūrą.

“Sutaras”, šalia savo eilinių koncertų 
Lietuvoje, yra nuolatinis folkloro festivalio

Nuotrauko je - “Sutaras”. Iš kairės: Raimondas Gužauskas, Antanas Fokas (vadovas), 
Eimantas Gurskas, Robertas Kunickas.

Dovana “Tėviškės Aidams”
Birželio mėn. 6 d. Lietusių Namuose 

Melbourne. A.J.K. Federacija suruošė 
“Juokų, dainos ir šokių” koncertą. Pajamas 
skiria “T.A.” laikraščiui paremti. Koks 
malonus siurprizas.

Nors žiūrovų galėjo dalyvauti daugiau, 
bet turbūt, dalis tautiečių išsigando šalto 
sekmadienio oro. Atmosfera salėje buvo 
puiki.

Koncertui pranešinėjo J. Hackett, 
pasveikino visus, padėkojo, kad atėjo 
paremti “T.A.” laikraštį, kuris mus lanko 
jau 48 metus. Koncertą pradėjo mums gerai 
pažįstamas “Tembras” sudainuodamas “O 
ramunėle pasakyk” ir “Jau vaikystė 
nuskambėjo”. Kaip solistės, su R. 
Mačiulaiticne dainavo ir kartu akompanavo 
ir B. Kymanticnė. Po to sekė Melbourne 
Kanklių absamblis, vadovas St. Eimutis 
atliko “Dainų pynę”.

M. Šidlauskienė paskaitė eilėraščius - 
“Kam palinko žilvičiai prie kelio” ir Ko jūs 
paukščiai lekiat iš Tėvynės?”.

R Imbrasas paskambino “Džiazo pynę”. 
B. Kymanticnė ir M. Geštautienė, gerdamos 
šampaną, pamokino publiką “Apie tostus”, 
kokiom progom mes geriam šampaną: per 
krikštynas, vardines, vestuves... Cingu lingu 
kliunki

Birutė ir Rita, pritariant kanklėms, 
padainavo “Pradės aušrelė aušti” ir “Siūbau, 
lingau paukštelis”. Koncerte dalyvavo ir 
Geelong’o “Aidai”su vadove A. Scano;

“Sutaras”
“Skamba, skamba kankliai” dalyvis ir yra 
atstovavęs Lietuvai tarptautiniuose festi
valiuose Adrijoj, Australijoj (Woodford Folk 
Festival in Queensland), Austrijoj, Belgijoj, 
Čekijoj, Danijoj, Estijoj, Italijoj, Islandijoj, 
Ispanijoj,-JAV, Graikijoj, Kanadoje, Latvi
joj, Lenkijoj, Malaizijoj, Olandijoj, Portu-
galijoj, Prancūzijoj, Rusijoj, Slovakijoj, 
Suomijoj, Vokietijoj. O iš jų veiklos sąrašo 
matyti, kad kas juos išgirdo vieną kartą, 
kvietėsi ir daugiau.

Jei pavyks susitarti su kitų miestų ben
druomenėmis Australijoje, po Lietuvių 
Dienų paskolinsime “Sutarą” ir jiems.

Mes “Sutarui” už talkininkavimą nieko 
nemokame (tokia lietuviška tradicija: talki
ninkai dirba veltui, tik už vaišes). Išgarsė
jęs melbourniškių svetingumas negali leis
ti, kad mes jiems pasamdytume kokį pigų 
(brangaus negalime) viešbutuką, todėl 
kviečiame tautiečius, kurie turi vietos ir 
automobilį, patys dar nepersenę ir nebus 
užsiėmę Australijos Lietuvių Dienų ren
giniais. pasisiūlyti priimti bent po vieną 
“Sutaro” dalyvį ir jį pagloboti.

ALD Informacija

sudainavo - “Mano gitara” ir “Kalnų dainą”. 
Klausytojus grąžino į praeitį, malonius 
prisiminimus, jaunystę... Pirmąją koncerto 
dalį pabaigė tautinių šokių ansamblis 
“Gintaras” sušokdami “Lenciūgėlį" ir 
“Landutį”. Vadovė D. Antanaitienė.

Antroje koncerto dalyje “Gintaras” 
pašoko “Per girią” ir “Rolanderį”. M. 
Šidlauskienė paskaitė eilėraštį “Yra šalis” 
ir E. Šidlausko eilėraštį skirtą “Dukrai”. 
Vokalinis trio, kurį sudaro B. Kymantienė, 
R. Mačiulaiticne ir B. Staugaitienė 
padainavo “Lietuvos laukai”, muzika D. 
Levickienės. Piano duetas - R. Mačiulaiticne 
ir R. Imbrasas paskambino Rimsky- 
Korsakov “Song of India”. “Tembras” 
padainavo “Jau vaikystė nuskambėjo”. P. 
Gaulės žodžiai, muzika Raudonikio. Visi 
džiaugėmės, kad ir jaunimas prisidėjo ir 
surado laiko paremti “T.A.”, nors, ko gero, 
jo ir neskaito.

Toliau sekė vaidinimas. “Nesenstanti 
tiesa”, susidedantis iš humoristinių 
fragmentų, paruoštas G. Radzivano. S. 
Mačiukaitytė ir R. Strunga skaitė “T.A.” 
laikraštį, o kita artistų dalis ją improvizavo. 
Girdėjome daug juokų, anekdotų. Koncertą 
pabaigė Geelong’o “Aidai” padainuodami 
“Rožę” ir “Dar širdy nesutema”.

Publika labai šiltai pagerbė visus artistus 
ilgais plojimais. Į sceną susirinko visi artistai 
ir padainavo “Neišeik, neišeik tu iš 
........................................ Nulkelta į 5 psl. 
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Lietuviai pasaulyje____________
Lietuvių kilmės dailininkės skulptūra puošia Sydnėjų
Dailininką Edgar Degas žavėjo balerinos 

ir arkliai, Vincent van Gogh - saulėgrąžos, 
Henri de Toulouse-Lautrec - lengvo elgesio 
merginos, o štai Sidnėjuje gyvenančią Ingridą 
Skirkaitę (Ingrid Skirka) dideliems darbams 
įkvėpė darbininkai.

Didžiausias (ir paskiausias) Ingridos 
darbas jau kelias savaites puošia vieną 
judriausių centrinio Sidnėjaus dalių - 
kvartalą tarp Pramogos rūmų ir Tarptautinių 
konferencijų, parodų bei turistinio 
komplekso Darling Harbor.

Atminties laidai (Memory Lines) 
Ingridos Skirkaitės skulptūra

Tat paminklas žuvusioms darbo vietoje.
“Vertikalus bronzinis skritulys 

simbolizuoja mūsų visų gyvenimą, apvali 
kiaurymė viršutinėje dalyje - mirties palikta 
tuštuma, iš jos puslankiu perverti į dangų 
nukreipti plieniniai lynai - tai mūsų 
prisiminimai apie žuvusius, ryšys su jais,” 
- savo kūrybinį sumanymą paaiškino 
Ingrida mums susitikus. Skulptūrą ji 
pavadino “Atminties laidai” (Memory 
Lines).

Aplink paminklą dar gulėjo drėgname 
Sydnėjauš rudens' ore nespėjusios nuvysti 
per iškilmingą atidarymą Tarptautinės 
dirbančiųjų atminimo dienos proga 
(balandžio 28) artimųjų ir bendradarbių 
padėtos baltos lelijos. Netoli užrašo (jame 
nurodyta ir autorė) - keletas nedidelių 
vainikų.

Skulptūra, kurią užsakė NSW valstijos 
Darbo taryba (profesinių sąjungų 
vadovaujantis organas) ir darbo vietos 
saugumų besirūpinanti organizacija (Work 
Cover), turėjusi būti abstrakti, negalėjo 
simbolizuoti nei vyro, nei moters, nei kokios 
konkrečios profesijos, kadangi tai 
memorialas visiems žuvusioms dirban
tiesiems.

Ingrida pasakojo, kad turėjo gerokai 
pasukti galvą, kaip vienu meno kūriniu 
pagerbti ir statybose žuvusį ar profesinės 
ligos įveiktą darbininką, ir nusikaltėlių 
nušautą policininką, ir medicinos seselę, 
ligoninėje įsidūrusią užkrėstu švirkštu.

Apie du tūkstančius australų kasmet 
miršta dėl su darbu susijusių aplinkybių. Ši 
statistika kažkodėl neapima sunkvežimių 
vairuotojų. Žaliajame kontinente darbo 
vietoje žmonių žūsta daugiau negu keliuose.

Skulptūros Ingrida niekur kaip ir 
nesimokė. NSW universiteto Dailės koledže 
(College of Fine Arts, UNSW) pagrindine 

specialybe ji pasirinko piešimą ir tapybą, taip 
pat studijavo fotografiją, filosofiją, 
socialinius mokslus (moterų klausimu), 
įsigijusi dailininkės diplomą dar metus 
studijavo pedagogiką Wollongongo 
universitete ir tapo mokytoja.

Berodydama vaikams, kaip lipdyti 
figūrėles iš plastilino jaunoji pedagogė pati 
susidomėjo skulptūra. Mokyti vaikus dailės 
pagrindų jai patiko, tačiau po 9 metų Ingrida 
nutarė, kad jos gyvenimas tapo per daug 
patogus ir kad jeigu ji ir toliau mokytojaus, 
niekada netaps rimta dailininke.

Tuo metu Sydnėjus gyveno pakilioje 
nuotaikoje - miestas rengėsi 2000 metų 
olimpiadai.

Apie milžinikas statybos aikšteles 
Homebush priemiestyje buvo nuolat 
kalbama žiniasklaidojc. jos patraukė ir 
Ingridos dėmesį.

Dailininkė pasakojo, jog imtis neįprastos 
temos ją įkvėpė ne vien noras įamžinti 
nematomus olimpiados herojus. Ji žavėjosi 
garsia pirmos pusės XX a. australų 
dailininke Grace Cossington-Smith, kuri 
tapybiškai užfiksavo Sydnėjaus uosto tilto 
statybos eigą. Ingridos nuomone, olimpinės 
statybos ne ką mažiau nei garsusis tiltas 
pakeitė didžiausio Australijos miesto veidą.

Dešimties paveikslų ciklą dailininkė 
sukūrė daugiau kaip dvejus su puse metų 
praleidusi olimpinėse statybose, neskaitant 
pusmečio sugaišto minant didžiųjų 
korporacijų slenksčius, kol gavo leidimą į 
tas statybas. Darydama eskizus pati vilkėjo 
darbininkų aprangą, kurios neatimama dalis 
- metalinis šalmas.

Dideliam autorės nustebimui jos kūriniai 
nesudomino nė vienos didžiosios 
korporacijos, tad daugiau nei metus turėjo 
“pailsėti” sandėlyje.

“Po to man jų pagailo,” pasakojo Ingrida. 
“Nutariau, kad paveikslus būtinai turi kas 
nors pamatyti ir kreipiausi į profsąjungas.” 

Čia ją iš karto suprato. Iš pradžių 
Ingridos paveikslai papuošė Amatų rūmus 
(Trade Hall) Sussex gatvėje. Dailininkė čia 
gavo patalpas dirbtuvei, ėmėsi istorinį 
pastatą įamžinti fotografijose (jos buvo 
iškabintos rūmų vestibiulyje ir koridoriuose), 
tapė portretus.

Pirmoji personalinė jaunosios 
dailininkės paroda 2002 vasarį vyko vienoje 
labiausiai prestižinių ekspozicijoms 
skiriamų Sydnė-jaus erdvių - NSW valstijos 
parlamento vidinio kiemo vestibiulyje prie 
fontano. Parodą atidarė (ir savo kalboje 
Ingridos kūrybą lygino su kai kuriais 
prancūzų impresionistais bei Emile Zola 
romanais) pats valsti jos premjeras Bob Carr.

Olimpinių statybų vaizdai čia buvo 
išdėstyti tarp tikrų pastolių, cemento luitų, 
apie pavojų statybose be šalmo skelbiančiu 
ženklu, oranžiniu bei raudonu darbininkų 
berankovių, ryškiaspalvių saugos šalmų ir 
netgi poros darbinių batų metalinėmis 
nosimis. Didžiausias ir autorės nuomone 
svarbiausias darbas - “Bičiuliai” (Mates).

2.5x1.4 metro 
apimties drobėje 
aliejumi ryš
kiomis spalvo
mis nutapytas 
statybininko 
veidas.Tačiau 
truputį ge-riau 
įs iž i ūrėj u s 
matyt, kad visas 
paveikslas 
sudėtas iš dau
gybės mažesnių 
atvaizdų.
“Visi

žmonės, kurių portretus sudėjau į

Ingrida su tėvu Vytautu po paminklo atidarymo iškilmių

“Bičiulius”, yra konkretus “Australia” 
stadiono statybos darbininkai. Aš juos visus 
pažįstu ir myliu. Gal tai skamba ir keistai, 
bet esu įsitikinusi, kad dailininkas turi būti 
įsimylėjęs į tai, ką tapo,” - teigia dailininkė.

900 veidų “mozaiką” ji dėliojo daugiau 
nei metus. Ingrida prisipažįsta, kad jos 
tapybą veikia ir kompiuterių technika. O 
didžiulėje drobėje sukomponuoti įvairaus 
amžiaus, skirtingų rasių, tautybių vyrų ir 
moterų veidai ją verčia didžiuotis sukūrus 
tarytum apibendrintą šiuolaikinės 
Australijos veidą.

Į atidarymą atvyko ir nemažas būrys 
Ingridos herojų, daugelį ji pažįsta ne tik iš 
matymo, bet ir yra išklausiusi jų gyvenimo, 
atvykimo į Australiją istoriją.

Po pirmosios parodos (iš Sydnėjaus 
ekspozicija buvo persikėlusi į šalies sostinę 
Canberra) atėjęs pripažinimas atnešė 
nemažai oficialių užsakymų. Vienas 
įdomiausių — kontroversiškai vertinamo 
transporto ministro Michael Costa oficialus 
portretas.

Būdama maža Ingrida manė, jog 
sugebėjimas piešti yra savaime suprantamas 
ir visiems žmonėms būdingas bruožas ir 
mokykloje buvo nustebinta, kai kiti vaikai 
pradėjo prašyti jos kažką nupiešti. Sakosi 
anksti supratusi turinti talentą ir pajutusi 
pareigųjį vystyti. Jau trejus metus ji tik tą ir 
daro.

Užaugusi nedideliame Berrima 
miestelyje Nacionalinio parko eigulio 
Vytauto Skirkos šeimoje Ingrida nuo 
vaikystės visas atostogas praleisdavo 
žygiuose po žmogaus mažai paliestus 
gamtos kampelius..

Neatsitiktinai artimiausios ateities 
planuose - unikalių Australijos augalų 
piešiniai visuomenės pastangomis 
išsaugotame Kellys Bush Reserve netoli jos 
namų ir studijos Hunters Hill priemiestyje.

Tačiau prieš tai reikės baigti projektuoti 
darbe žuvusioms paminklo aplinką - 
memorialas bus apsodintas gėlėmis, į jį ves 
iškilminga arka. Skulptūros autorėje 
užsakovai įžiūrėjo ir gamtovaizdžio 
specialistės talentą.

Ingrida nenori pamiršti ir savo olimpinio 
ciklo. Ji jau pradėjo ruošti dirvą kūrybinei 
išvykai į Kiniją; planuoja padirbėti (žinoma, 
dailininke) Pekino 2008 metų olimpiados 
įrenginių statybose, o žaidynių metu 
surengti parodą. Drauge bus eksponuojami 
ir Sydnėjaus olimpinis ciklas.

Tuo metu, kai Ingrida rinko medžiagą 
“Australia” stadiono statyboje, ten dirbo ir 
keliolika lietuvių, tačiau mintis ieškoti 
tautiečių jai paprasčiausiai neatėjo į galvą.

Lietuviškai Ingrida moka nedaug. 
Vienas iš vaikystėje įsimintų žodžių - 
“tėtukas”. Taip anūkai kreipdavosi į 
Sydnėjuje gyvenusį pokario imigrantą 
Antaną Skirką. Aktyvus Sydnėjaus literatų 
“Plunksnos klubas” narys, 1964 metais 
išleidęs padavimų ir pasakojimų knygą“Kur 
bėga Šešupė” su žmona Adele (abu, deja, 
jau velioniai). Sydnėjuje išaugino ir į 
mokslus išleido tris sūnus. Ingridos dėdė 
Kęstas yra vienas Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

direktorių, Algis - deja, velionis.
Ingridos tėvas Vytautas Skirka beveik 

kasmet lankosi Lietuvoje, tačiau kad duktė 
ten važiuotų, nelabai norėjo-bijojo, kad gali 
nusivilti iš vaikystės jos sieloje kurtų senelių 
tėvynės idealų.

Prieš dvejus metus visgi Lietuvon nuvy
kusi, Ingrida ne tik nenusivylė, bet grįžo 
sužavėta ir žada pirmai progai pasitaikius 
vėl tenai keliauti.

“Lietuvoje iškart pasijutau kaip namie, 
netgi fiziškai jaučiausi neįtikėtinai gerai - 
atsigavo mano veido oda, ėmė blizgėti 
plaukai,” juokiasi Ingrida. “Vaikystėje pas 
močiutę buvo kaip miniatiūrinė Lietuva, 
kambarius puošė audiniai tautiniais raštais, 
juostos, drožiniai, gintaras, ten pamėgau 
barščius, “ausis”, kugelį.”

Ji priduria, kad į Vilnių atvyko iš Milano 
ir buvo maloniai nustebinta, jog lietuviai 
niekuo nesiskiria nuo puoštis ir grakščiai 
judėti linkusių italų, o elegancija juos gal ir 
pralenkia. Visai nenuvylė ir senelio gimtoji 
Marijampolė.

Prieš mudviem išsiskiriant dar išgirstu, 
kad Ingrida jaučiasi laiminga būdama 
vienintelė dailininkė pasaulyje įamžinusi 
olimpines statybas ir didžiuojasi savo kilme 
iš vienos gražiausių pasaulio šalių — 
Lietuvos.

Atsisveikiname lietuviškai.
Rita Baltušytė

Lietuvių tautinių šokių 
šventė JAV

Čikaga, liepos 1 d. (ELTA). Liepos 3 d. 
Čikagoje vyko dvyliktoji Lietuvių tautinių 
šokių šventė. Didžiausią Užatlantės 
lietuviškosios kultūros šventę rengė JAV ir 
Kanados lietuvių bendruomenės kartu su 
Tautinių šokių institutu. Šventės dalyvius 
savo atvykimu pagerbė ir laikinasis Lietuvos 
Prezidentas Artūras Paulauskas.

Šventė vyko Čikagos priemiestyje 
Rosemont milžiniškuose “Allstate Arena” 
rūmuose, kuriuose yra 18,5 tūkstančio 
sėdimų vietų ir 48 privačios ložės.

Dvyliktojoje šventėje dalyvavo per 40 
šokių grupių, apie 2000 šokėjų, kurių amžius 
- nuo 7 iki 70 metų. Ketvirtadalį visų šokėjų 
sudarė šeimininkai - Čikagos ir jos 
priemiesčių lietuviai. Šventėje šalia žinomų 
Ilinojaus valstijos šokių gnipių - “Lėtūno”, 
“Gijos”, “Grandies", “Klumpės” šoko ir 
tolimesnių valstijų šokėjai. Į šventę taip pat 
atvyko Brazilijos, Kanados, Švedijos ir 
Lietuvos šokėjai.

Šventinis koncertas buvo dviejų dalių: 
“Labas vakaras, sveteliai” ir “Vakaruškos”. 
Koncerto programoje - daugiausia Lietuvos 
choreografų ir kompozitorių kūryba, 
lietuviškų tautinių šokių “aukso fondas”.

Liepos 1-4 dienomis “Hyatt Regency 
O’Hare”viešbutyje veikė ir tautodailės 
paroda-mugė.

Pirmoji išeivijos lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyko 1957 m. Čikagoje, vėliau kas 
ketverius metus jos rengtos Čikagoje ir 
Kanadoje__________________________ □_
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Iš Redakcijos pašto
Liepos 10 d. suėjo 10 metų nuo 

Sydnėjaus visuomenininko inž. Vytauto 
Bukevičiaus mirties. Sunku išskaičiuoti 
visas jo eitas pareigas Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje, pilnai nušviesti jo įnašą į 
Bendruomenės organizacinę ir kultūrinę 
veiklą.

Jis buvo ALB Krašto Valdybos 
pirmininku, ALB Krašto Tarybos 
pirmininku, vadovavo ALB Sydney 
apylinkei, Sydney Lietuvių Klubui, buvo 
ilgametis NSW Jungtinio Baltų Komiteto 
pirmininkas ir vicepirmininkas, “Atžalos” 
teatro aktorius.

L B Spaudos Sąjunga prisimena jį kaip 
veiklų savo narį ir Valdybos vicepirmininką.

Vytauto atminimą pagerbdama, jo 
žmona Milda Bukevičienė su šeima paskyrė 
$500 auką “Mūsų Pastogei” paremti. L B 
Spaudos Sąjungos Valdyba reiškia jiems 
nuoširdžią padėką.

Vytautas Patašius
L B Spaudos S-gos pirmininkas

Miela p. Redaktore,
Noriu pranešti, kad Lietuvos sporto ir kitų 

organizacijų atstovai,PLB pirmininkas 
G. Žemkalnis. PLB Sporto vadovas J. Alkis,

Sydnėjaus choras “Daina” 
švenčia 50 metų jubiliejų

Isolde Poželaitė - Davis AM
Kaip dažnai per tuos 50 metų “Dainos“ 

choras pradžiugino publiką skambiomis 
dainomis! Peržvelgę kelių paskutiniųjų 
koncertų programas, rasime deramai 
išlaikytą lygsvarą tarp kompozitorių ir 
liaudies' harmonizuotų dainų, į kurias 
dirigentai kartais kviečia ir publiką 
įsijungti. Toks bendravimas leidžia 
klausovams pajusti gilias tautos šaknis. Juk 
liaudies daina yra:

“...paprastais žodžiais ir vaizdų kalba 
išreikšta poezija” (Encyclopedia Lituanica. 
IV). Jose sutelpa lietuvių praeities gyvenimo 
sritys. Jos įprasmintos dainų tematikoje 
susijusios su: meile, šeima, darbais, karais, 
vargais, kalendorinėmis šventėmis ir gamtos 
kaitomis. Jose atsispindi mūsų melodijų 
lobynas: tipų gausa, turtinga tonacija, 
ryškios kulminacijos ir ritmine struktūra. 
Todėl ir originalių liaudies dainų ir 
harmonizuotų apstu “Dainos” choro 
koncertuose.

Tačiau Lietuvos ir išeivijos 
kompozitoriai nesitenkina vien tik 
nostalgiškai atskleisti mūsų turiningo 
folkloro lapus. Pasisėmę kiek inspiracijos iš 
praeities ir daugiausiai pasikliaudami savo 
kūrybingomis emocijomis, kuria meniškas 
dainas, kurios labiau atitinka šio amžiaus 
poslinkius. Tad “ Dainos” choro repertuaras 
platus, apimantis savo tematiką ir dabartį.

O šitame jubiliejiniame koncerte publika 
rado ne tik programoje malonių staigmenų, 
bet ir kitose jo dalyse. Beje, koncertas vy ko 
aukštutinėje salėje, kurioje akustika yra gera. 
O papuošimas nebuvo “perkrautas”: Scenos 
fone jubiliejinis 50 m. “Dainos” choro 
užrašas -scenos šone aukšta vaza su 
strelicijom: simbolinė jungtis tarp Lietuvos 
ir Australijos. Visi pranešimai, programos 
dainų apibūdinimai, padėkos ir t.t. vyko 
lietuvių ir anglų kalbomis. Kitų tautybių 
svečiai, jų tarpe ir Joint Baltic Committee 
President p.Tiiu Kroll-Simul, pastebėjo, kad 
tas jai padėjo sekti vyksmų eigą.

Pirmoji staigmena -. dviejų dalių 
programoje gausiai susirinkusią publiką 
nustebino kompozitorių pasirinkimas - vien 
tik išeivijos atstovai. Pirmoje dalyje choras 
meistriškai sudainavo Australijos lietuvių 
kompozitorių sukurtas ar harmonizuotas 

bei ŠALFASS ir ALFAS atstovai nutarė VII 
PL Sporto Šventę rengti Vilniuje, 
2005m.birželio 30 - liepos 3 dienomis. 
Lietuvos IV-ji Tautinė olimpiada vyks 2006 
metais Panevėžyje.

PLSporto Šventėje dalyvaut gali visų 
kraštų lietuviai sportininkai,neatsižvelgiant 
į jų amžių ir sportinį pajėgumą, nes Lietuva 
suteiks galimybes rungtyniauti visiems jų 
turimose sporto šakose.

Tautinėje olimpiadoje dalyvauti galės tik 
pajėgiausi mūsų ir pasaulio lietuviai 
sportininkai. Sporto Žaidynių globėju bus 
prašomas Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus, ko Lietuvos Vyriausybė 
bus prašoma remti šias VII-sias žaidynes ir 
patvirtinti organizacinį komitetą įtraukiant 
PLB, ŠALFASS ir ALFAS atstovus.

Rugsėjo mėnesį bus šaukiamas 
organizacinio komiteto pasitarimas 
patvirtinti žaidynių nuostatus. ALFAS 
įgaliotas, aš atstovavau Australijos lietuvių 
sportininkų reikalus. Kviečiu jau dabar 
pradėti rūpintis šios šventės reika
lais organizuojant moksleivių ir studentų 
atostogas, nes šventė bus tikrai labai 
įspūdinga. Sėkmės.

Antanas Laukaitis (rašo iš Lietuvos) 

liaudies dainas, išskyrus pačią pirmąją - 
JAV gyvenusio kompozitoriaus ir 
chorvedžio Antano Vanagaičio “Laisvės 
varpas”. Ši daina buvo įtraukta įpatįpirmąjį 
choro “Daina” pasirodymą ir pakartota 
jubiliejiniame. Choro altams ir sopranams 
pradėjus dainą “ O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos”, bosai-baritonai ir tenorai 
subtiliai turavojo varpų skambesio refrenus.. 
Tokių kompozicijos ypatumų buvo ir kitose 
programos dainose. Tačiau šią dainą iš jų 
išskyrė įspūdingai kartojamos pirmojo 
posmo frazių variacijos greitėjančiu 
crescendo tempu . Pakviesto muziko ir 
chorvedžio Justino Ankaus energingu mostu 
raginamos, jos plito, skleidėsi ir kilo į 
aukštybes. Pasiekusios zenitą - staiga 
nuščiuvo! Publikai net kvapą užėmė. Tada 
nuvilnijo katučių audra.

Aldona Scano, atvykusi iš Geelong’o 
pagerbti choro “Dainos” 50-ties metų 
auksinį jubiliejų, buvo 
pakviesta diriguoti kompo
zitoriaus M. K. Klajūno 
dainą “Puikios rožės”. Pati 
daina savo struktūra 
primena ir pirmąją, bet 
intonacijų niuansai deri
nosi piano ir mezzoforte 
skalėse, kaip ir dera meilės 
dainai. O kas gali pamiršti 
nepaprastai švelnią dainos 
užbaigą... Koks tai choro ir 
chorvedės pasiekimas!

Mūsų Jonas Pocius 
išaugo į rimtą dirigentą - 
mat, tiek metų išgyvenusi
Adelaidėje, dar vis prisimenu jaunojo 
pianisto, Jono Pociuko, pasirodymus ir 
tikėjausi, kad jis tęs šią karjerą Australijos 
ir tarptautinėj scenoj. O pakviestas diriguoti 
“Dainos” choro jubiliejaus koncerto dainą 
“Audros siaučia”- žodžiai ir muzika M.K. 
Klajūno - jis parodė, kaip tyrų sopranų 
sąskambiui apie “jūros išmestus gintarėlius”, 
jis meniškai sugebėjo priešpastatyti audros 
garsus skambiais vyrų fortissimo balsais. 
Sėkmės dirigentui!

Kompozitorius Ričardas Bukis pats 
dirigavo savo kompoziciją “Kai saulė pakyla 
rytuose”, kurią harmonizavo Justinas 
Ankus. Kompozitorių vis matydavau choro

Grįžusieji
Tęsinys iš MP nr. 12

Prieš dvylika metų į Lietuvą atvykęs 
teisininkas Marius Jakulis Džeisonas 
dabar valdo apie 100 milijonų litų vertės 
turtą. Jo bendrovė “AAA” kontroliuoja 
viešbučio “Radisson SAS”, svečių namų 
“Mano Liza”, turizmo agentūros 
“Wrislit”, statybos bendrovės veiklą. 
Šiose įmonėse dirba 350 žmonių.

Teisės mokslų daktaras JAV atstovavo 
klientams teismuose ir JAV patentų biure. 
Jis yra vienintelis iš Baltijos šalių įrašytas 
į geriausių pasaulio teisininkų sąrašą 
“International Who’s Who of Trademark 
Lawyers”.

M. Jakulis Džeisonas užaugo Amerikoje, 
o į Lietuvą pirmą kartą atvyko 1991 metais. 
“Iki to laiko apie tėvų gimtinę žinojau tik 
iš pasakojimų. Susitikau su Lietuvos vals
tybinio patentų biuro direktoriumi Rim
vydu Naujoku, kuris pasiūlė čia dirbti ir 
gyventi. Lietuvoje užsiimu tuo, ką dariau 
ir Amerikoje. Nors šeimoje kalbėjomės 
lietuviškai, kalbos teko pasimokyti", - sakė 
58 metų M. Jakulis Džeisonas.

Jis nemano, kad yra daug lietuvių, kurie 
dar ketintų iš JAV grįžti į Lietuvą čia už
siimti verslu. “Norėję tai padaryti, jau at
vyko po 1991 metų”, - sakė jis.

Pašnekovas pažymėjo, kad daliai išei
vių verslas Lietuvoje nepasisekė. “Tarp jų 
buvo paprastų spekuliantų ir pan. Jei 
visiškai neatsiduodi darbui, savo verslo 
nekontroliuoji, viską palieki svetimiems 
Žmonėms - nieko neišeis. Pats didžiąją 
laiko dalį praleidžiu Lietuvoje”, - sakė 
M.Jakulis Džeisonas.

Čikagoje gimusi Rita Dapkutė į Lietuvą 
atvyko dar 1986 metais. Po nepriklauso
mybės paskelbimo ji įkūrė gerai žinomą 
restoranų tinklą, tačiau dabar jau nėra jo 
savininkė. R.Dapkutė grįžo prie veiklos, 
nuo kurios pradėjo karjerą Lietuvoje - dirba 
vertėja.

Lietuvių verslo tarybos, kuri vienija JAV 
lietuvius verslininkus, iždininkas Antanas 
Grina “Kauno dienai” pažymėjo, kad išei
vijos lietuviai įvairiais būdais investuoja į 
verslą Lietuvoje.

“Daug yra investavę į nekilnojamąjį 
turtą. Dar daugiau investuota perkant 
Lietuvos įmonių akcijas ar Lietuvos Res
publikos obligacijas. Aišku, pažiūrėjus į 
Lietuvos Banko išleidžiamą ketvirtinį duo- 

tenorų gretose, tad jo sukurta daina - 
maloniai nustebino.

Chorvedės Birutės Prašmutaitės 
diriguojamas choras meniškai atliko 
Danutės Levickienės harmonizuotą liaudies 
dainą “Ant kalno mūrai”. Muzikės 
Levickienės melodingų variacijų įvairovė 
praturtino dainą naujų dimensijų rakursais.

O kokiu tampriu staccato taktu 
praskambėjo priedainis “ Joja! Joja! 
Lietuvaičiai!” Dešinioji koja nejučiomis 
mušė taktą su dainininkais.

Pirmosios dalies likusioms trims

Tęsinys kitame MP numeryje

menų sąvadą nematysite pavardžių ar 
skaičių, kiek šių investicijų yra įmokėta 
išeivių lietuvių.

Investuojama į akcijas tarptautinėse 
bendrovėse “Philip Morris”, “Kraft”, “Sie
mens”, IBM ar kitas, nes jos dirba Lietu
voje, todėl dalis šių akcijų investicijų atsi
randa Lietuvoje.

Mano žiniomis, lietuvių išeivių inves
ticijos Lietuvoje, sudėjus visus minėtus 
būdus, yra reikšmingos ir gali ateityje pa
didėti dėl dabartinio stabilumo, kurį su
teikė buvimas NATO ir ES. Tai leidžia Lie
tuvai dalyvauti ES rinkoje bei tuo pačiu 
vilioti investicijas į Lietuvą dar daug že
mesnėmis kainomis bei atlyginimais ir 
gera savo geografine padėtimi”, - mano 
A. Grina.

Dalį savo uždirbtų pinigų Lietuvoje in
vestavo buvę NBA krepšininkai. Šarūnas 
Marčiulionis atidarė viešbutį, investavo į 
sporto ir pramogų centrą “Forum Palace”. 
Arvydui Saboniui priklauso drabužių va
lymo įmonė, langų ir durų gamykla, vieš
butis, dvi sporto arenos Kaune.

Kai kurie JAV lietuviai padeda tautie
čiams rasti rinkų Amerikoje. Viena žymiau
sių šioje srityje - Ingrida Bublys. Ji padėjo 
į JAV rinką patekti “Rokiškio sūriui”, 
“Kalnapiliui”.

Profesorė Liucija Baškauskaitė, įkūrusi 
“Tele-3” kanalą prieš keletą metų išvyko 
iš Lietuvos. Čia dar gyvena jos sesuo Asta 
Baškauskaitė, kuri turi savo verslą.

Lietuvių bendrovės “V.Paulius & 
Associates” filialas atidarytas Klaipėdoje. 
Ši kompanija užsiima krovinių gabenimais 
jūra ir sausuma, statybų verslu, jūrų uoste 
nuomoja šaldytuvus. Kompaniją 1967 me
tais įkūrė Vytautas Paulius. Nemažai išei
vijos lietuvių vadovauja bendroms Lietuvos 
ir JAV įmonėms.

Ne visi reemigrantai. grįžę (Lietuvą į ją 
perkelia pinigus. Kalbama, kad vienas 
politikas savo milijoninį turtą laiko Amerikos 
investiciniuose fonduose savo vaikų vardu.

Dovana “Tėviškės 
Aidams”

Atkelta iš 3 psl.
sodžiaus”.

ALKF vardu E. Šidlauskas padėkojo 
visiems artistams ir visiems, kurie ateidami 
prisidėjo prie šio koncerto. Taip pat visiems, 
kurie suaukojo tokius vertingus fantus.

Buvo pakviestas kun. A. Šimkus ištraukti 
laimingus loterijos bilietus. Kunigas 
priminė, kad nedarys išimčių tiems, kurie 
nedalyvavo šiandienos lietuviškose 
pamaldose. Loteriją pravedė M. Goštautienė 
ir V. Rutkauskienė.

Koncertas buvo įdomus, įvairus, jį atliko 
trys generacijos. Didelė padėka Geelong’ui 
- artistams ir žiūrovams, kad nepatingėjo 
ilgos kelionės iš “užsienio”.

Aš taip džiaugiuosi, kad gyvenu 
Melbourne. Jaunesnė ir jaunoji generacijos 
jau baigia perimti lietuvišką veiklą iš 
vyresnės generacijos. O Melboumas gali 
didžiuotis savo lietuvišku jaunimu. Ačiū 
visiems artistams už puikų koncertą!

A. Vyšniauskienė

Skaityk “Mūsų Pastogę” 
........ — viską žinosi!
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Sportas Atėnai vilioja ne tik atletus
Uždavinys olimpiečiams - 3 medaliai
(DELFI). Birželio 22 d. “Karolinos” vieš

bučio konferencijų salėje Vilniuje įvyko 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) 
vykdomojo komiteto išplėstinis posėdis. Li
kus 53 dienoms iki Atėnų vasaros olimpinių 
žaidynių atidarymo, bmo aptartas Lietuvos 
olimpiečių pasirengimas.

Kūno kultūros ir sporto departamento 
(KKSD) generalinis direktorius, LTOK vice
prezidentas bei Lietuvos olimpinės rinktinės 
vadovas \ytas Nėnius apžvelgė pasirengimą 
žaidynėms. Jo vertinimu, sėkmingai savo 
pareigas atlieka darbo grupė, tarp atskirų 
grandžių: pavyzdžiui, trenerių ir mokslininkų 
bei mokslininkų ir medikų. Be to, surastas 
optimalus lėšų kooperavimo principas.

Lietuvos sportininkams keliama užduotis 
- laimėti Atėnuose tris medalius. Specialistų 
nuomone, juos iškovoti gali baidarininkai, 
dviratininkės, lengvaatlečiai, šiuolaikinės 
penkiakovės meistrai, krepšininkai. Į prizi
nėmis žaidynėse tituluojamas IV-VI11 vietas 
gali pretenduoti boksininkai, dviratininkai bei 
graikų-romėnų imtynių atstovai, lengvaat
lečiai, plaukikai, sunkiaatletis bei šaulė.

“Pasirodykime taip, kad vėliau neišgirs- 
tumėme kritikos, jog į Atėnus vežėme tu
ristus’’,- kreipdamasis į federacijų vadovus, 
sakė VNėnius.

Programos “Atėnai-2004” vadovas, Lie
tuvos olimpinės rinktinės vadovo pavaduo
tojas Algirdas Raslanas aptarė visų sporto 
šakų, kurios turi olimpiečių, pasirodymus 
olimpiados išvakarėse, įvardijo jų teigiamas 
ir neigiamas savybes, prognozavo galimus 
rezultatus Atėnuose. A.Raslano nuomone, 
patobulėjo planavimas, rezultatų analizė, 
trenerių darbo metodika. Moksliniai-medi- 
cininiai tyrimai sudaro galimybę operaty viai

LR olimpinės rinktinės vadovas V.Nėnius.

ir objektyviai pateikti fizinių ir funkcinių 
galimybių įvertinimus.

LTOK medicinos tarnybos vadovas Ed
mundas Švedas pasidžiaugė, kad per šį olim
pinį ciklą medicininiai tyrimai laiku (kas 2-3 
mėn.) buvo atlikti beveik visiems rinktinės 
nariams. Sportininkai nėra absoliučiai sveiki, 
bet visus negalavimus medikai stengiasi kuo 
greičiau pašalinti.

Lietuvos olimpinės rinktinės vyriausiasis 
gydytojas Dalius Barkauskas sakė, kad 
olimpiniame kaimelyje įkurs “mini kliniką”. 
Jo nuomone, labai svarbu, kad sportininkai 
pasitikėtų gydytojais. “Tada galima perkeltas 
sekundes padėti žmogui”,- sakė jis.

Programos “Atėnai-2004” sporto mokslo 
vadovas Juozas Skcmcvičius pasidžiaugė, kad 
sportininkai noriai prieš stovyklas, varžybas 
ir po jų atvykdavo atlikti mokslinius tyrimus.

Kauno miesto savivaldybės adminis
tracijos kūno kultūros ir sporto skyriaus

“KaunoDiena” birže
lio 26d. Lietuviai nepralei
džia progos patirti olim
pinę dvasią ir užsidirbti. 
Ne tik sportininkai svajoja 
bent kartą dalyvauti 
olimpiadoje. Patekti į šį 

renginį įvairiais būdais mėgina ir neturintieji 
galimybių kaip atletai susirungti sporto 
arenose. Žaidynės kai kuriems tampa ne tik 
proga patirti ypatingą atmosferą, bet ir 
užsidirbti.

Rugpjūčio mėnesį vyksiančiose olim
pinėse Žaidynėse Graikijoje organizatoriams 
talkins 45,000 savanorių. Tarp jų bus ir 
lietuvių. Vienas svarbiausių reikalavimų 
savanoriams - graikų kalba. Tuo ir 
pasinaudojo keletas lietuvaičių. Savanoriai 
taip pat turi mokėti anglų kalbą. Jais gali tapti 
ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. Iš Lietuvos 
užsiregistravo apie 100 kandidatų. Savanoriai 
patys turi pasirūpinti savo atvykimu ir 
nakvyne. Dalyviai bus aprūpinti maistu ir 
kelionėmis miesto, kuriose vyks renginiai, 

vedėjas Albinas Grabnickas, Klaipėdos miesto 
sporto centro direktorius Rimantas Vitkus 
kalbėjo apie lėšų kooperavimą. apie darbą su 
atskirų sporto federacijų vadovais ir treneriais, 
apie įvykdytus olimpiečių rengimo planus.

Krepšinio federacijos generalinis sekreto
rius Saulius Samulevičius sakė, kad krepši
ninkų rinktinė yra tiksliai susiplanavusi visas 
dienas, likusias iki Atėnų žaidynių. Visi pa
jėgiausieji žaidėjai pradės treniruotis nuo 
birželio28 dienos. Treniruočių stovyklos vyks 
Lietuvoje, o turnyrai - užsienyje. Lietuviai 
sužais 12 draugiškų rungtynių beveik su vi
sais būsimais varžovais Atėnuose, išskyrus tik 
JAV rinktinę. Finansinių problemų nėra, o 
konkurencija rinktinėje - didžiulė. Prieš iš

ribose.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

(LTOK) generalinio direktoriaus 
pavaduotojas sporto, švietimo klausimais 
Kazys Steponavičius sakė, kad mūsų šalies 
delegacijai padės trys savanoriai, viena net 
iš Australijos.

Kaunietė Kristina Baleišytė, kuri yra 
baigusi tarptautinių santykių studijas, jau 
dvejus metus mokosi graikų kalbos. 
“Išmokau graikų kalbą, sulaukiau teigiamų 
stojamųjų egzaminų rezultatų, susikroviau 
lagaminą ir atvažiavau”, - pasakojo Kristina. 
Ji jau pusmetį Atėnuose lanko mokomuosius 
seminarus, yra rengiama darbui su 
nacionaline komanda. Anglų ir graikų 
kalbas mokantis vilnietis gidas Rytis 
Lozoraitis gyvena Graikijoje jau 2 metus. 
Rytis, talkins sporto specialistų grupei. O 
iš Australijos. Daina Šliterytė, garbės 
konsulo Australijoje Viktoro Šliterio dukra, 
prisidės su talkininkavimo patyrimu gautu 
per praėjusią olimpiadą Sidnėjuje. □ 

vykdami į Atėnus krepšininkai Vilniuje sužais 
draugiškas rungtynes su Švedijos komanda 
(rugpjūčio 10 d.)

Apibendrindamas kalbėjusiųjų mintis, 
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas teigė, 
kad liepos 8 dieną bus padėtas galutinis taš
kas olimpinės rinktinės komplektavime. 
Dabar labai svarbu paskutines dienas iki 
Atėnų nugyventi kuo efektyviau, kad nebūtų 
apmaudžių traumų.

A.Poviliūnas taip pat priminė, kad Lie
tuvos olimpiečiai - Atėnų žaidynių meda
lininkai ir prizininkai - gaus premijas, tačiau 
paprašė federacijų vadovų priminti sporti
ninkams, kad visų pirma jie galvotų apie Lie
tuvą, o paskui - apie premijas □

Elena. Jonaitienė

LriJcimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

Vaikai dažnai sirguliavo. Abu smarkiai 
augo, nebetilpo į drabužius ir batus. Sle
giama kaltės jausmo, Aldona stengėsi jiems 
skirti daugiau laiko. Atėjus naujiems ko
miteto rinkimams, ji atsisakė kandidatuoti. 
Sekmadieniais, pasisodinusi abu ant \į- 
tauto palikto dviračio, išvažiuodavo į už
miestį ir praleisdavo su vaikais visą dieną 
miške prie upelio. Per savaitę, dabar turė
dama daugiau laiko, stengėsi rūpestingiau 
šeimininkauti, adyti ir lopyti drabužius, nors 
tie darbai ne per geriausiai sekėsi. Be to. 
vaikams išėjus į mokyklą ar darželį, va
landos slinko labai lėtai. Užsirašė į anglų 
kalbos kursus, pati sutiko organizuoti 
prancūzų kalbos kursus ir mokyti šios 
kalbos. Vėliau stovykloje pradėjus veikti 
siuvimo kursams, ėmė lankyti ir juos.

Iš pradžių Amerikos lietuviai ėmėsi or
ganizuoti šalpą ir siųsti Vokietijoje įstri
gusiems tautiečiams drabužių. Kai Aldona 
dirbo komitete, jai tekdavo dalyti atsiųstus 
dėvėtus drabužius. Reikėjo ir jai pačiai, bet 
Aldona laukdavo eilės galo, kai visi kiti jau 
būdavo aprūpinti. Tuomet pasilikdavo kaip 
tik tokie, kuriuos sunku buvo praktiškai 
pritaikyti: iš mados išėjusios išeiginės suk
nios, plonos nertos skaros, neįtikėtinai ma
ži kūdikių drabužėliai... Dabar, kai išėjo iš 
komiteto, ryžosi eiti su visais, laiky tis savo 
eilės ir “kariauti” dėl naudingesnių daikte
lių. Įsitikino, kad kovoti ir bartis dėl sku
durėlių nesugebėjo, bet vis dėto susiras
davo šio to naudingesnio negu anksčiau. 
Lankydama siuvimo kursus, galėjo ir siu
vamąja mašina pasinaudoti. Išmoko iš 
dviejų gautų senų suknelių pasiūti vieną 
naują, iš ilgo išeiginio sijono - vaikams
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marškinėlių, iš dėvėto vyriško švarko - Li
nukui žieminį paltą. Retkarčiais, padedama 
kursų vadovo, galėjo susitikti su stiuvyklą 
aplankančiu vokiečiu prekeiviu ir mainais 
už cigaretes įsigyti gabalą naujos me
džiagos.

Stovykloje, kaip dideliame kaime, visi 
pažinojo vienas kitą ir žinojo ne tik, kas ką 
veikia, bet ir kas ką galvoja. Aldonos ir 
Suginto pasikeitę santykiai neilgai liko 
paslaptimi, netrukus visi žinojo ir aptari
nėjo. Negalėjo išvengti kas žingsnis nesu
sitikę, bet sustoti ir kalbėtis buvo sunku: 
visur juos stebėjo žingeidžios akys. Todėl 
ir pradėjo susitikinėti toliau nuo visų, 
mieste. Elvyra nepritarė Aldonos meilei ir 
nesivaržydama ją barė. Ji pažinojo Vytautą 
ir manė, kad šis yra puikus vyras.

- Nesuprantu, ką tu radai tame Suginto, 
- ne kartą ji kalbėjo Aldonai, - tavo vyras 
kur kas patrauklesnis.

- Mano vyras mane paliko ir išvažiavo, 
nors maldavau, kad pasiliktų. Aš juk neieš
kojau kito vyro... Ir nemėginu analizuoti jo 
privalumų. Žinau tik, kad su Jonu nesijau
čiu prasta, nieko nesugebanti, pasenusi, pa
vargusi. Priešingai, esu reikalinga ir bran
ginama, atgavau pasitikėjimą savimi, norą 
gyventi ir džiaugtis.

Daugiau kaip dveji metai buvo prabėgę 
nuo karo pabaigos. Viskas pamažu grįžo į 
savo vėžes. Nebeliko griuvėsių. Mieste virė 
gyvenimas. Daugėjo žmonių, atsirado 
krautuvių, restoranų kavinių, nors iš tiesų 
dar visko trūko. Krautuvėse be kortelių 
galėjai nusipirkti tik kokią seną knygą ar 
kitą kokį mainams tinkamą daiktą. Res
toranuose irgi dar vis reikėjo maisto kor
telių, nors vis dažniau pasirodydavo ir 
nenormuotų patiekalų: vieną dieną - miš

rainės, kitą - daržovių sriubos ar net ma
rinuotos silkės bei ungurio.

Anksčiau Aldona iš stovyklos beveik 
neišeidavo, todėl Augsburgo nepažinojo. 
Jonas jį gerai pažinojo. Susitikimams 
mokėjo parinkti jaukią kavinukę, kurioje 
popiečiais skambėjo šokių muzika. Ten jie 
drauge praleisdavo dvi ar tris valandas: 
gerdavo netikrą kavą ar pigų vyną, šokda
vo, kalbėdavosi, žiūrėdavo vienas į kitų 
džiaugdavosi vienas kito artumu. Kavinėse 
visuomet būdavo pilna, kad ir kukliai ap
sirengusių, bet šventiškai nusiteikusių, 
žmonių. Muzikantas senu pianinu skam
bindavo pažįstamas prieškarines melodijas, 
kambario viduryje, tarp arčiau sustumtų 
staliukų, kelios poros susiglaudusios, ne
matydamos sėdinčiųjų, šokdavo. O šie, 
įsigilinę tik į savo šnektas, nepastebėdavo 
nieko kito. Tokioje aplinkoje buvo lengva 
gerai jaustis.

Kalbų visada būdavo daugiau negu 
laiko: pasakodavo apie save, apie kasdie
nius stovyklos nuotykėlius, pažįstamus, 
apie tai, kas tuo metu vyko komitete, dėl 
ko Jonas rūpinosi, ką planavo. Kai tik už
simindavo apie komitetą. Jonas visada ap
gailestaudavo:

- Tau išėjus, viskas nebe taip. Iš tikrųjų 
niekas tais darbais nesirūpina. Žinai, kaip 
viskas atrodė lengva, kai dirbome kartu. 
Viskas nesunku, įmanoma. Jei taip būtume 
kartu ne vien menkoj stovyklos įstaigėlėj, 
bet tikrame gyvenime, galėtume bet ką 
nuveikti, bet ko pasiekti.

- Palauk, palauk. Nepatyrei mano šei
mininkavimo. Kitaip kalbėtum.

- Radai kuo rūpintis! Yra svarbesnių 
dalykų negu šeimininkavimas...

Kartais, ypač kai šokdavo, stovykla tar
si dingdavo, nutoldavo. Mažų skurdi, tamsi 
kavinė virsdavo puošnia sale, gal regėta 
nerūpestingoje jaunystėje, o gal iš viso tik 
įsivaizduojama. Ir jie abu tapdavo tik įsi

mylėjusių žmonių pora, be pareigų, ryšių, 
be praeities. Žiūrėdavo vienas į kitą, juok
davosi, bučiuodavosi ir viską pamiršdavo.

Kavinėje prieblanda. Jie sėdi prie kam
pinio staliuko. Aldona tyli, o Jonas kalba:

- Gera žiūrėti į tavo veidą. Jis išduoda 
visas tavo paslaptis. Galiu perskaityti kiek
vieną tavo mintį, pajusti, ką tu jauti...

Arba jiedu susiglaudę šoka, o jis šnibžda:
- Girdžiu, kaip tavo kūne kiekvienas 

raumuo dainuoja. Ilgiuos tavęs. Trokštu...
Kitą sykį glosto jos rankas ir sako:
- Myliu tavo rankas. Jos tiek daug su

geba: dirba ir gydo, glosto, o kartais ir 
sužeidžia... Kaip jų ilgiuosi, kai nesi su 
manimi!

Staiga nutyla, netikėtai nusijuokia ir 
pasikeitusiu balsu tęsia:

- Matai koks esu romantikas. Bet taip 
yra: matau tavo rankas, vedžiojančias krei
vas raides, glostančias skruostą, mazgo
jančias grindis (tik ne per daug rūpestingai), 
vaikui per užpakaliuką užplojančias, siu
vančias sagą, glamonėjančias. Kiekviena 
tavo gyvenimo minutė įrašyta tavo 
rankose...

Aldona nusimezgė naują suknelę iš 
įvairių spalvų vilnonių siūlų likučių ir kelių 
labdaros siuntoj rastų išardytų megztinių. 
Vienur siūlai stori, kitur ploni, spalvos ne
suderintos. Jonas, pamatęs ją šią suknele 
vilkinčią, sveikinasi:

- Kaip tau tinka tos visos spalvos! 
Primeni saulėto vidurdienio žavų paukštį.

- Nori pasakyti papūgą?
- Ne , rojaus paukštį... Na, iš kur mann 

žinoti, kokios spalvos tie nematyti paukkš- 
čiai? Tu žavinga, mylimoji.

Tai buvo laimės akimirkos, išplėštos \šš 
kasdienos darbų ir rūpesčių. Abu jas saugojo 
ir brangino. Išsiskirdavo visuomet tardami 
tuos pačius žodžius:

- Myliu tave; Aldona.
........................Tęsinys kitame MPNy-
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liauji vizų įstatymai
LR Garbės gen. konsulas Sydnėjųje 

Viktoras Šliteris praneša, kad nuo liepos 
1 d. pasikeitė vizų įstatymai Australiją 
lankatiems. Pristatome gautąjį tekstą:

Announcement of the e676 program 
and its start date

Immigration Minister Amanda 
Vanstone announced on Friday, 16 April 
that citizens from the Republic of Cyprus, 
the Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia and 
Slovakia will have access to e-Visa, which 
is an electronic lodgement facility for 
lodging visitor visas (subclass 676) from 1 
July 2004.

Information about e676 and how to 
apply

c-Visa is an efficient and simple way of 
lodging viisitor visa applications. You can 
apply for your visa online, pay the visa 
application charge by credit card and will 
be told by e-mail w hen your visa is granted.

The e-Visa facility for visitor visas is 
available via the Department of Immi
gration and Multicultural and Indigenous 
Affairs website at www.immi.gov.au. The 
easy-to-use, interactive form has step-by- 
step instructions for lodging your visa 
application. The system also allows you to 
check the status of application on-line rather 
than having to wait in a queue at an 
Australian Embassy.

The e-Visa system allows you to apply 
for a visa without leaving the comfort- of 
your home, while you are planning your trip 
to Australia. Or, you can have the 
application lodged electronically on your 
behalf by a participating travel agent. 
Given that it is an Internet based system 
you can apply for a visa from anywhere in 
the world, outside of Australia.

You will not need to post your passport 
to an Australian Embassy or Consulate. If 
you are granted a visa, you will not require 

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. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

a visa laoei m your passport. Your visa will 
be recorded electronically. On arrival at an 
airport prior to travelling to Australia, our 
Advanced Passenger Processing system will 
verify that you are able to board your plane 
for Australia.

e676 Processing
Applications will be processed in 

Hobart, and it is anticipated that 
applications may be preessed in as little as 
2 days, depending on the amount of 
supporting documentation you are required 
to submit.

With regard to processing issues, please 
note that:

■ All applicatns are required to meet 
health criteria and you will be notified via 
your preferred method of contact - either 
e-mail or post, if you are required to undergo 
formal health examinations.

■ An applicant cannot use the e676 
lodgement facility to apply for a 676 visa 
onshore. If you are already in Australia and 
would like to apply for an extension, you 
will need to complete a Long Stay Visitor 
visa (subclass 686) application; and

■ DIMIA’s website is protected by 
Secure Socket Layer technology, which is 
also used by banks and government agencies 
worldwide. Both your personal details and 
credit card information are safely stored 
away from the website.

History of the e676
The e-Visa system has been in place for 

UAE and Kuwaiti nationals since 10 March 
2003 and has worked well. It is envisaged 
that e-Visa for visitor visas will be expanded 
to further countries in the near future.

Further information
For further information, please visit the 

D1MIA website at www.immi.gov.au and 
follow the links from Visiting Australia/ 
Online Services/visiting Australia/Tourist 
Short Stay visa. Alternatively, you can 
contact the eVisa Tourist Short Stay visa 
help deks by e-mail at e-Visa.676. 
Helpdesk@immi.gov.au for advice.

Lietuvos kariuomenės 
moterys leitenantės

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA). Penkta
dienį Prezidento dekretu 121 Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
absolventui suteiktas Lietuvos kariuomenės 
leitenanto laipsnis. Tarp absolventų - 
pirmosios 8 Karo akademiją baigusios 
moterys.

Pirmojo karininko laipsnio suteikimo 
ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius, Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus, 
Lietuvos kariuomenės lauko pajėgų vadas 
brg. gen. Arvydas Pocius, Gynybos štabo 
viršininkas pik. Vitalijus Vaikšnoras, pajėgų 
vadai, svečiai, kariūnų artimieji.

Iškilmingoje rikiuotėje stovėjo ir I 
laidos absolventai, kuriems 1994 metų liepos 
20 dieną Nepriklausomybės aikštėje buvo 
suteiktas pirmasis karininko laipsnis.

Įšventinimo į karininkus ritualą, kada 
kardu paliečiamas kiekvieno absolvento 
petys, Rikiuotės aikštėje atliko krašto 
apsaugos ministras L. Linkevičius. Sis 
ritualas - tarpukario Lietuvos Karo mokyklos 
tradicijų tąsa, kai karininko priesaikos 
ceremonijos metu Prezidentas Antanas 
Smetona kardu paliesdavo kiekvieno 
absolvento petį ir ištardavo “Be reikalo - 
nepakelk, be garbės - nenuleisk”.

Sveikindamas absolventus ministras, 
neseniai grįžęs iš NATO viršūnių susitikimo 
Stambule, kur Lietuva pirmą kartą dalyvavo 
kaip visateisė narė, neslėpė optimizmo: 
“Mūsų tvirtą nuomonę, tvirtą poziciją visi 
gerbia, ir tą pagarbą užtarnavo Lietuvos 
kariuomenė”.

Absolventai prisiekė Lietuvos valsty-bei, 
juos palaimino kariuomenės vyriausiasis 
kapelionas pik. Itn. Juozas Gražulis. □ 

Liepos 2 d. Los Angeles ligoninėje mirė 
kino aktorius Marlon Brando, sulaukęs 80

metų amžiaus. Jis išgarsėjo 
1951 m. Stanley Kowalski 
filme “A Strreetcar Named 
Desire”, laimėjo du “Oska
rus” kaip geriausias aktorius, 
antrąjį iš jų už mafijos lyderio 
Don Corleone vaidmenį 
filme “The Godfather”. □

In memoriam

Didins mokyklų skaičių 
užsienyje?

(ELTA). Daugėjant išvykstančiųjų iš 
Lietuvos gyventi svetur ''Ąriausybė ketina 
kurti užsienyje daugiau lituanistinių 
mokyklų bei remti užsienyje dirbančius 
mokytojus.
Tokia nuostata išsakyta Užsienio lietuvių 
bendruomenių rėmimo 2004-2006 metų 
programoje.

“Mokytojų kasmet reikia vis daugiau, 
kadangi užsienio lietuviams istorinė tėvynė 
tampa patrauklesnė, o neseniai 
emigravusiems į Vakarų Europos valstybes 
arba JAV jaunosios kartos išeiviams rūpi 
auklėti vaikus lietuviška dvasia. Pavyzdžiui, 
dabar vien JAV veikia per 20 lituanistinių 
mokyklų. Šiuo metu išvykstančiųjų iš 
Lietuvos daugėja, todėl reikia kurti daugiau 
lituanistinių mokyklų, remti užsienyje 
dirbančius arba siunčiamus ten dirbti 
specialistus”, - sakoma programoje.

Šiuo metu įregistruotos 35 valstybių 
lietuvių bendruomenės. Jos sudaro Pasaulio 
lietuvių bendruomenę, kurios centras - 
Vilniuje. Užsienyje gyvena daugiau kaip 
milijonas lietuvių kilmės asmenų.

Statistikos departamento duomenimis, 
per tris šių metų mėnesius tarptautinės 
migracijos apimtys padidėjo 82% - iš 
Lietuvos sausio - kovo mėnesiais gyventi 
svetur persikėlė 2,800. žmonių, kai pernai 
tuo pačiu laiku išvyko 1,500.

Į NVS (Nepriklausomų valstybių 
Sąjungą = buvusi Sovietų Sąjungą, be 
Baltijos valstybių) gyventi išvažiavo 653 
gyventojai, arba panašiai kaip ir pernai 
(648). Į kitas valstybes persikėlė 2,100 
asmenų - 2.5 karto daugiau nei per pirmąjį 
2003 metų ketvirtį (896 asmenys).

SEKITE SLIC!!
Ten matysite ir 

girdėsite lietuvių 
kalbos pamokas. 
www.slic.org.au

AR JAU 
SUMOKĖJAI “MUSŲ 

PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ?

....  A
ATITAISYMAS

Praėjusios savaitės “Mūsų Pastogėje” Ksanos Dauguvietytės-Šniukštienės nekrologe 
įsivėlė klaidelė - visu dešimtmečiu suvėlinau Ksanos vaidmenis Prano Pusdešrio dramoje 
“Vardan Dievo”. Motiną ir vienuolę tame spektaklyje Ksana suvaidino ne 1997, o 1987 
metais. Atsiprašau. Su pagarba, Rita Baltušytė

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos Lietuvių 

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 9.00-12.00 vai. 
ryte, Melbourne Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietuvišku 
švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavimą 
ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakalbėti 
kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą programą.

Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094. Tel: (03) 9431 4852
Jievos tel: (03) 9850 6412.

Jieva Arienė

AA Alf Dilba
Alfgimė 1943 m. birželio 16d. Vokietijo

je. Būdamas septynių metų jis su tėvais atvy
ko į Australiją. Vėliau persikėlė į Tasmaniją. 
Lankė Moonah ir Glenorchy pradžios mokyk
lą, mokėsi New Town Technical College.

Norėdamas pagilinti žinias, vakarais 
studijavo ir gavo Matriculation diplomą. 
Baigęs studijas, pradėjo dirbti Department 
of Veterans Affairs. Čia Alf išdirbo 30 me
tų, tvarkė veteranų pensijas. Jis daug padė
jo Tasmanijos veteranams.

Alf mėgo sportą. Įkūrus sporto klubą 
“Perkūnas”, Alf įsijungė į jo gretas. Žaidė 
krepšinį ir stalo tenisą. Buvo “Rapid” futbo
lo klubo sekretorius.

Alf buvo nuoširdus ir vaišingas, mėgo 
muziką, daug skaitydavo ir mėgo diskutuoti 
apie pasaulio įvykius.

Iškeliaudamas į Anapilį, liūdesyje paliko 
96 metų mamą, seserį ir du brolius. Alf mir
tis paliko didelę spragą Tasmanijos lietuvių 
bendruomenėje. Z. Adickas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

“First Snow” by Edward Reilly
is now available. Selections from this humorous account of his journey in late 2003 to 

Druskininkai & Kaunas as a volunteer education consultant have been enjoyed by readers 
of “Mūsų Pastogė”.

The book can be ordered by sending a cheque or money order for $30 to E. Reilly, 107 
Camden Rd., Newtown, Geelong Vic. 3220...................................

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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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 Ine. Annual General Meeting Sunday 
18 July 1:30 p.m., Lithuanian House, Pettitt Park, Bell Post Hill.
All members of the community arc invited to attend to hear & discuss the annual 
reports from the Committee Prcsident.Treasurcr. 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.

S YDNĖJAUS 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 KviBCia 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’5 restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

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 { 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

susimokėti metinį nario mokestį, $11.00

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

Pranešimas Melbourno 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

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

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

Nauja knyga anglų kalba
“The Consummate Art of Leonas Urbonas”

An autobiography selected and annotated by Kazys J.
Kemežys.
Dydis: 148 x 210 mm, 136 psi., minkšti viršeliai.
Kaina: $20.
Gaunama šiuo adresu:

K. J. Kemežys
P.O. Box 194
Curtin, ACT 2605

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zuobienė.

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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@senct.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
56 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.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

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

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