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Launceston’o Lietuvių Bendruomenės 
seniūnė su John Howard

Birželio 27 d. Ministrui Pirmininkui, John Howard viešint Launceston'e, Irena Grant- 
Vilnonytė, Launceston’o Lietuvių Bendruomenės Seniūnė,buvo pristatyta paaiškinti jos 
radio stoties kūrimą ir kartu prašyt i finansinės pagalbos. Irena Grant- Vilnonytė nori sukurti 
Tarptautinį Bendruomenių Radio stočių tinklą, pirmiausia Launceston’e, o vėliau ir kituose 
miestuose (Multi Cultural Community Radio Network).

Lietuvos įvykių apžvalga
Prokuratūrai 

teikia leidimo 
(ELTA) Generalinė 

prokuratūra turi ofi
cialiai kreiptis į Seimo 
vadovybę dėl kelių 
korupciniais ryšiais 
įtariamų parlamentarų 
patraukimo baudžia
mojon atsakomybėn. 
Seimas balsuos, ar leisti 

juos išduoti teisėsaugininkams. Pirmadienio 
vakarą apie būsimą Generalinės 
prokuratūros kreipimąsi į Seimą 
aukščiausioms šalies politikams pranešė 
generalinio prokuroro pavaduotojas 
Gintaras Jasaitis ir Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) Vilniaus skyriaus viršininkas 
Vaidas Skirmantas. G. Jasaitis pirmadienį 
nepatikslino, kiek parlamentarų yra 
įtariamųjų sąraše, kokie įtarimai jiems gali 
būti pateikti. Anot jo, viskas paaiškės iš 
Generalinės prokuratūros kreipimosi į 
Seimą, kuriame pateikti įrodymai bus vieši.

Galimai įtariamų ėmus kyšius Seimo 
narių pavardės pirmą kartą oficialiai bus 
paviešintos tik tada, kai prašymas bus 
pristatomas Parlamento posėdyje. 
Artimiausias plenarinis posėdis numatytas 
ketvirtadienį. Praėjusią savaitę generalinis 
prokuroras Antanas Klimavičius iš Seimo 
tribūnos paskelbė, kad penki parlamentarai 
gali būti įtariami ėmę kyšius už bendrovei 
“Rubicon group” palankių įstatymų 
priėmimą. “Rubicon group” vadovui 
Andriui Janukoniui jau yra pareikšti įtarimai 
papirkinėjus Seimo narius.

Valstybės Diena
Liepos 7 d. Lietuvoje paminėta Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
diena. Priešais Prezidentūrą iškilmingai 
pakelta Lietuvos vėliava, šalyje buvo 
atidarytos įvairios parodos, prisiminti 
senovės amatai ir gyvenimo būdas, 

tradiciškai įteikti valstybiniai 
apdovanojimai, o Vilniaus Katedros aikštėje 
surengtos Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimo 
rėmėjų pagerbimo iškilmės.

“Paksistų” partija?
Valstybės dieną įsteigti du politiniai 

judėjimai, dalyvausiantys artėjančiuose 
Seimo rinkimuose. Vakar vakare surengtas 
R. Pakso rėmėjų politinio susivienijimo 
steigiamasis susirinkimas Telšiuose - 
gimtajame nušalintojo Prezidento mieste. 
Naujasis politinis darinys pavadintas 
Rolando Pakso koalicija “Už tvarką ir 
teisingumą”. Nors R. Pakštu uždrausta būti 
Prezidentu, Seimo nariu, Vyriausybės nariu, 
teisėju, valstybės kontrolieriumi, visgi 
naujai suburto judėjimo šalininkai tikisi, kad 
R. Pakso vardo suteikimas šiam dariniui 
privilios rinkėjus.

Įteikti Prezidento įgaliojimai
Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos 

(VRK) gavęs išrinkimą į valstybės vadovus 
liudijantį pažymėjimą Prezidentas Valdas 
Adamkus formuoja savo būsimą komandą. 
Prezidento pažymėjimą V. Adamkui 
pirmadienį įteikė VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas, dalyvaujant visiems komisijos 
nariams. Išrinktajam Prezidentui per Seime 
surengtą ceremoniją buvo įteikti du - didysis 
ir mažasis - pažymėjimai. Pirmasis - 
papuošti darbo stalą, antrasis, kaip juokavo 
VRK pirmininkas, skirtas “kasdieniam 
naudojimui, patekti į Prezidentūrą”. KD, LŽ

Komplikuojami Rinkimai
Vilnius, liepos 7 d. (ELTA). Lietuvos 

politologų nuomone, prieš ketverius metus 
tuometinės konservatorių daugumos valia 
panaikinta dviejų ratų Seimo rinkimų 
sistema turi būti grąžinta.

“Antrasis ratas, ko gero, leistų 
racionaliau pasirinkti politikus 
vienmandatėse rinkimų apygardose. Tai 
būtų objektyvesnis atrankos būdas”, -

Nukelta į 2 psL

V. Adamkaus 
inauguracija bus kukli

(Liet, televizijos Naujienų tarnyba) 
Prezidento inauguracija bus be pokylio ir be 
fejerverkų. Pageidavimą, kad inauguracijos 
iškilmės būtų kuklios, išreiškė išrinktasis 
prezidentas Valdas Adamkus. Anot 
inauguracijos komisijos, iškilmės vyks pagal 
supaprastintą scenarijų.

Pagal Konstituciją numatyta, jog 
prezidentas privalo prisiekti Seime. Po to, 
kaip ginkluotųjų pajėgų vadas - priims 
kariuomenės paradą Nepriklausomybės 
aikštėje. Čia pražygiuos atskirų kariuomenės 
rūšių atstovai.

Nebus naikintuvų ir sraigtasparnių, 
kaitinusių aistras prieš Rolando Pakso 
inauguraciją. Į inauguracijos scenarijų 
įtrauktos ir tradicija tapusios mišios 
arkikatedroje, Prezidentūros perdavimo 
ceremonija Daukanto aikštėje.

Antot prezidento kanceliarijos vadovo, 
bus ir naujovių. Viena iš jų - išrinktasis 
Prezidentas pagerbs Valstybės įkūrėją. Prie 
Karaliaus Mindaugo paminklo išsirikiuos 
vėliavnešiai su Lietuvos miestų ir miestelių 
vėliavomis. Išrinktasis prezidentas prie 
paminklo padės gėlių. Valdo Adamkaus 
pageidavimu atsisakyta puotos 
Prezidentūroje. Pirmąjį kartą Adamkų 
išrinkus Prezidentu, syko net keturi pokyliai, 
skirtingose miesto vietose.

Rolandas Paksas rengė tik vieną puotą - 
Prezidentūroje, tačiau tuomet kilo 
nepasitenkinimas, kad nepakviesti kai kurie 
svečiai.

Vietoj pokylio, Katedros aikštėje vyks 
koncertas. Nenumatyti ir fejerverkai. Anot 
Meškausko. Prezidento inauguracijos 
iškilmėms dėl Rolando Pakso atstatydinimo 
persikėlus į liepos mėnesį, ateityje 
prasminga būtų naujųjų šalies vadovų 
inauguracijas rengti liepos 6-ąją , per 
Valstybės dieną. Savaite sutrumpėtų ši 
Prezidento kadencija, tačiau dvi svarbias 
šventes- valstybės įkūrėjo karūnavimo dieną 
ir Lietuvos Prezidento inauguraciją būtų 
galima švęsti kartu.

Inauguracijos iškilmėms finansų 
ministerija skyrė 320,000 litų, tačiau dalį 
lėšų, supaprastinus šventės scenarijų, 
tikriausiai pavyks sutaupyti.

Nušalintas Prezidentas 
vadintas “Dievu”

“Kauno diena” liepos 10 d. Vakar Kauno 
rajono savivaldybėje lankęsis koalicijos “Už 
tvarką ir teisingumą" vadovas Rolandas 
Paksas surengė susitikimą su savo 
šalininkais. Jie salėje savo lyderio laukė 
pusantros valandos, bet dėl to nesiguodė.

“Žmonės atėjo taip anksti, nes labai norėjo 
pamatyti mūsų Prezidentą. Jis mums kaip 
Dievas, Prezidentu širdyse išliks visą 
gyvenimą”, - sakė minėtos koalicijos Kauno 
regiono koordinacinės tarybos pirmininkas 
Mečys Miknevičius. “Klausykite, ar jums 
nekeista, kadR.Paksą“išbuksavusieji” dabar 
patys greičiausiai sės į kalėjimą?” - dar 
paklausė jis.

Į susitikimą su R.Paksu ir Liberalų 
demokratų partijos pirmininku Valentinu 
Mazuroniu atėjo keliasdešimt kauniečių.

Popiežiaus 
sveikinimas

Krašto Valdyba gavo laišką ir šią nuotrauką 
iš Popiežiaus Jono Pauliaus II, Vatikano. 
Laiške Popiežius dėkoja už ALB Krašto 
Valdybos atsiųstą nuoširdų Velykinį 
sveikinimą ir laimina visus Australijos 
lietuvius žengiančius krikščionybės keliu 
toli nuo savo Tėvynės.

Viena moteris atsinešė didelę rožių puokštę.
RPaksas “Kauno dienai” sakė, kad 

naujasis judėjimas stengsis įgyvendinti 
pakoreguotus jo prezidentinės programos 
tikslus. “Norime, kad Lietuvoje visiems būtų 
gera gyventi, o ne tik saujelei”, - sakė jis.

Anot R Pakso, koalicija sieks pakeitimų 
ir įstatymų leidyboje. “Dabar kilo korupcijos 
skandalas dėl dviejų įstatymų, kuriuos abu 
vetavau. Negalima leisti, kad įstatymus 
priiminėtų keliolika Seimo narių. Manau, kad 
būtina įteisinti dvejus parlamento rūmus, 
išsaugant dabartinį parlamentarų skaičių, nes 
taip būtų lengviau išvengti kyšininkavimo. 
Sieksiu, kad Lietuva pagal korupcijos lygį 
patektų į pasaulio skaidriausių valstybių 
penketuką”, - kalbėjo RPaksas.

Jis teigė, kad naująjį judėjimą finansuoja 
ir jo nariai, ir verslininkai. “Kokie? Sąžiningi 
verslininkai, kurie nori išgyvendinti 
korupciją”, - sakė RPaksas.

Koalicija “Už tvarką ir teisingumą” buvo 
įkurta liepos 6 dieną Telšiuose. Naujojo 
susivienijimo sutartį pasirašė penkios 
organizacijos: Liberalų demokratų partija, 
europarlamentaro Rolando Pavilionio 
vadovaujamas judėjimas “Už teisingumą ir 
demokratinę Lietuvą”, Seimo nario Juliaus 
Veselkos vadovaujama Liaudies sąjunga “Už 
teisingą Lietuvą” bei Lietuvos smulkiųjų 
žemdirbių sąjunga ir profesinė sąjunga 
“Solidarumas”.

Nors naujam judėjimui suteiktas R. Pakso 
vardas, jis negalės dalyvauti rudenį 
vyksiančiuose Seimo rinkimuose. Konsti
tucinis Teismas paskelbė, kad priesaiką 
sulaužęs ir už tai nuo pareigų nušalintas 
pareigūnas niekada nebegalės pretenduoti į 
pareigas, kurioms užimti reikia prisiekti.
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Vytautas
Į Patašius

♦ Prokuratūra yra 
baigusi pristatyti 
kaltės įrodymus 
Tarptautiniame 
Karo Tribunole 
Hagoje genocidu 
kaltinamo buvusio 
Jugoslavijos dikta
toriaus Slobodan 
Miloševič byloje. 
Liepos 5 d. gynyba 

turėjo pradėti šaukti savo liudininkus. 
Slobodan Miloševič. kuris pats veda savo 
gynybą, griežtai atsisakydamas advokatų 
tarpininkavimo, reikalavo bylos tęsimą atidėti 
dėl jo aukšto kraujo spaudimo. 2002 metų 
vasario mėnesį prasidėjusi byla ir taipjau yra 
ilgai užsitęsusi dėl nuolatinių S. Miloševič 
sitgimų. Kyla abejonių, ar ji iš viso kada nors 
pasibaigs. Teisėjų nutarimu, byla tęsis, jei tai 
leis Miloševič sveikatą patikrinęs bešališkas 
širdies ligų specialistas.

♦ Liepos 5 d. Indonezijoje įvyko 
prezidento rinkimų pirmasis ratas. 153 
milijonai balsavimo teisę turinčių asmenų 
turėjo pasirinkti vieną iš penkių kandidatų, 
išmušdami skylutę per pageidaujamo 
kandidato atvaizdą balsavimo lakšte. Apie 
30% rinkėjų šią skylutę išmušė per pusiau 
sulenktą lakštą, kuriame tuo būdu atsirado dvi 
skylutės. Pradžioje Indonezijos rinkimų 
komisija skelbė šiuos balsus negaliojančiais, 
vėliau pakeitė savo nuomonę ir juos liepė 
užskaityti, perskaičiuojant balsus visose 
580.000 rinkimų būstinių. Antrasis rinkimų 
ratas įvyks rugsėjo mėnesį. Dalyvaus du 
daugiausiai balsų surinkę kandidatai: 
Demokratų partijos išstatytas buvęs Saugumo 
viršininkas generolas Susilo Yudhoyono ir 
dabartinė prezidentė Megawati Sockamo- 
putri. Ji vos įveikė trečiuoju pasilikusį Golkar 
partijos išstatytą generolą Wiranto.

♦ Canbcrrojcapsilankė devy nių Tailando

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
trečiadienį Eltai tvirtino Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto (TSPMI) 
dėstytojas politologas Lauras Bielinis.

Parlamentarai po pateikimo pirmadienį 
pritarė Seimo rinkimų įstatymo pataisoms, 
kuriomis būtų grąžinta dviejų ratų Seimo 
rinkimų sistema vienmandatėse apygardose.

Priėmus šias pataisas, būtų įteisinta iki 
2000 metų galiojusi Seimo rinkimų sistema, 
pagal kurią, praėjus dviem savaitėms po 
pirmojo Seimo rinkimų rato, antrajame rate 
varžytųsi du daugiausiai balsų gavę 
kandidatai. Išrinktu būtų laikomas tas 
politikas, kuris antrajame rinkimų rate gautų 
daugiau balsų už savo varžovą.

Seime pristatant Seimo rinkimų įstatymo 
pataisas, joms prieštaravęs liberaleentristas 
Kęstutis Glaveckas tvirtino, kad antrasis 
Seimo rinkimų ratas pareikalautų 
papildomai per 4.5 mln. litų.

Už Seimo rinkimų įstaty mo pataisas po 
pateikime balsavo 37 Seimo nariai, prieš 
buvo 17. 10 parlamentarų susilaikė. Šį 
projektą Seimas ketina svarstyti skubos 
tvarka. Pagal galiojančią rinkimų sistemą. 
71 Seimo narys renkamas vienmandatėse 
apygardose, kiti 70 - daugiamandatėje 
apygardoje pagal partijų sąrašus.

Europarlamentarų pajamų 
deklaracijos

(ELTA). Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininko Algimanto 
Salamakino nuomone. Lietuvoje išrinkti 
Europos Parlamento nariai turėtų laikytis 
visų Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo numatytų 
prievolių bei pildyti ir pateikti privačių 
interesų deklaracijas. įteisinti tokį 
įpareieoiima jis siūlo Viešui') ir privačiu
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Trumpai iš visur
ministrų delegacija, vadovaujama paties 
ministro pirmininko Thaksin Shinawatra. 
Liepos 5 d. Australija ir Tailandas pasirašė 
dvišalę laisvos rckybos sutartį.

♦ Irako suverenitetą perėmusi iš sąjun
gininkų min. pirmininko Iyad Allawi 
vyriausybė baigia projektuoti griežtus 
įstatymus kovai prieš teroristus, kurie kasdien 
užpudinėja svetimšalius ar Irako karius bei 
policininkus. Pirmas didesnio masto 
teroristinis puolimas po birželio 28 d. valdžios 
perėmimo įvyko liepos 7 d. netoli Fallujah, 
laidojant sukilėlių nukautą policininką. 
Teroristas su automobiliu įvažiavo į laidotuvių 
eiseną ir susisprogdino, užmušdamas 14 
žmonių ir sužeisdamas daug kitų.

♦ Liepos 7 d. televizijos tinklas Al - 
Arabiya rodė ginkluotų ir kaukėtų irakiečių 
vyrų grupę, pasivadinusią iki šiol negirdėtu 
' Gelbėjimo Sąjūdžio " vardu. Grupė grasino 
pagrobti ir nužudyti Jordano kilmės sukilėlį 
Zarqawi, nes šis žudo nekaltus irakiečius ir 
kerta galvas niekuo nenusikaltusioms 
užsieniečiams. Zaqavvi turįs skubiai išvy tai iš 
Irako, jei nori išlikti gyvas.

♦ Liepos 8 d. Wasliington’e pasibaigė
gy nybos pasitarimai tarp JAV ir Australijos, 
dalyvaujant Australijos gynybos ministrui 
Robert Hill ir užsienio reikalų ministrui 
Alexander Downer. JAV buvo atstovaujama 
gy nybos sekretoriaus Donald Rumsfeld ir 
valsty bės sekretoriaus Colin Powell. Susitarta 
Australijoje įrengti bendras JAV ir Australijos 
karių intensyvaus apmokymo bazes. Bazėse 
būtų pravedami bombardavimo pratimai ir 
manevrai su kovos šoviniais. Šiam tikslui bus 
panaudojamos Shoalhavcn Bay poligonas 
netoli Rockhampton Queensland valstijoje 
bei Bradshaw poligonas netoli Darwino 
Šiaurės Teritorijoje. Bombardavimui bus 
naudojama Delamere Oro Ginklų bazė 200 
km. j pietvakarius nuo Katherine Šiaurės 
Teritorijoje. □ 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo pataisoje, kurią yra įregistravęs 
Seimo posėdžių sekretoriate.

Kaip primena A. Salamakinas, šis 
įstatymas įpareigoja valstybės politikus 
nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti 
tarnybines pareigas, vengti interesų 
konflikto, nesinaudoti pareigomis asmeninei 
naudai gauti, priimant sprendimus 
vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės 
principu.

Priėmus teikiamą Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo pataisą, prie asmenų, kurių 
privačių interesų deklaracijos viešos, 
siūloma priskirti ir Europos Parlamento 
narius.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatyme numatoma, kad asmenys, dirbantys 
valstybės tarnyboje, privalo pildyti privačių 
interesų deklaracijas, kurias turi pateikti 
atitinkamoms institucijoms arba tyriausiajai 
tarnybinės etikos komisijai. Kai kurių 
valstybės tarnautojų, tarp jų ir politikų, 
metinių privačių interesų deklaracijų 
suvestiniai duomeny s - vieši.

Iškilmingai prisiekę Seime. į Parlamento 
veiklą įsitraukė dar try s nauji parlamentarai 
- Dobilas Kirvelis. Saulius Nefas ir Ilona 
Stulpinienė. Jie pakeitė į Europos 
Parlamentą išvykstančius Seimo narius 
Aloyzą Sakalą. Vytautą Landsbergį ir 
Rolandą Paviliotų.

Valstybės parama Afganistane 
tarnavusiems piliečiams

(ELTA). Seimo Žmogaus teisių komiteto 
pirmininkas Gediminas Dalinkevičius siūlo 
asmenims, kurie būtinosios karinės tarnybos 
sovietinėje armijoje metu tarnavo 
Afganistane, pripažinti nukentėjusiųjų nuo 
1939-1990 metų okupacijųasmenų teisinį

Euroskeptiko 
pagraudenimai
Rašytojas Kazys Almenas (“Upė į Rytus, 
upė į šiaurį” “Sauja skatikų", “Bėgiai”, 
Šienapjūtė", “Lietingos dienos Palan
goje") dalinasi savo mintimis apie Lietuvos 
įstojimą į Europos Sąjungą.

Atšventėme. Pamojavome mėlynomis 
vėliavėlėmis. Į Liublino uniją ėjome dantis 
sukandę, į sovietinį varu varomi, o į šį 
“Freude schooner Gotterfunken!” ir“Da, da. 
da” dainuodami.

Abi dainos vokiškos, beje, antroji, mano 
galva, geriau atspindį įvykį, mat jos 
priedainis: "Ich licbe dich. du licbst mich 
nicht” ("Myliu tave, tu manęs - ne”). Kol 
kas mes "juos" tikrai mylime ir tuo šis 
nepriklausomybės praradimas stipriai 
skiriasi nuo dviejų ankstesniųjų.

Referendume balsavau "prieš" dėl 
ideologinių priežasčių. Patyriau, kad 
daugelis jų nesupranta, tad apsistosiu prie 
praktiškųjų. Pirmiausia tai Briuselio 
biurokratija. Didžiulė, save puikiai 
apmokanti, jau kelis dešimtmečius beveik 
nekontroliuojama ir stipriai auganti. Kol kas 
iki 35,000 valdininkų vien Briuselyje. Su 
ta biurokratija susidursime nuolat. Tai taps 
viena iš labiausiai varginančių ir įkyriausių 
mūsų buities realybių. Kažkas panašaus į 
Rolando Pakso skandalą, tik vienas 
skirtumas - šis išties niekad nesibaigs.

“Nežiūrėk taip tragiškai... - drąsina 
mane ne vienas pažįstamas - Burnoti prieš 
biurokratiją - tai pūsti prieš vėją. Reikia ne 
pūsti, o galvoti, kaip ją išnaudoti. Turim 
kietą Maskvos mokyklą. Ten išmokom 
pramušti, ko reikia. Pritaikysime patirtį 
Briuselyje”.

Pripažinsiu. kad tai tinkamesnis 
nusistatymas negu mano. Įpuolus į 
neišbrendamą balą-geriau ne beviltiškai 
kapanotis, o žiūrėti, kaip čia įsirengus 
statusą.

“Nors praėjo jau daugiau kaip 10 metų, 
tačiau mūsų valstybė iki šiol nėra teisiškai 
apibrėžusi Lietuvos jaunuolių, sovietinio 
okupacinio režimo prievarta pasiųstų 1979- 
1989 metais į Afganistaną, teisinio statuso”. 
- teigia G. Dalinkevičius. Seimo posėdžių 
sekretoriate įregistravęs Asmenų, 
nukentėjusių nuo 1939-1990 metų 
okupacijų, teisinio statuso įstatymo 
papildymo projektą.

Pasak jo. iki šios dienos nėra tinkamai 
įvertinta ta žala, kurią patyrė keli tūkstančiai 
Lietuvos jaunuolių, dalyvaudami 
Afganistano karo veiksmuose. G. 
Dalinkevičiaus teigimu, šiandien dar 
negalima pasakyti tikslaus skaičiaus 
Lietuvos gyventojų, kurie buvo okupacinio 
režimo pasiųsti į Afganistaną "atlikti 
būtinąją karinę tarnybą”, tačiau, apytikriais 
duomenimis, šiame kare galėjo dalyvauti 
apie 5.000 Lietuvos jaunuolių.

“Dalis šių jaunuolių grįžo į Lietuvą 
cinkuotuose karstuose, dalis grįžo sužaloti 
ar tapę invalidais, tačiau visiems šiems 
jaunuoliams šis karas padarė didžiulę 
nepataisomą žalą jų tolesnio gyvenimo 
kokybei”. - teigia įstatymo pataisos autorius.

Jo pateiktu projektu siekiama nustatyti, 
kad Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie 
būtinąją karinę tarnybą ar karinius mokymus 
sovietinėje armijoje 1979-1989 metais atliko 
Afganistane, pripažįstami nukentėjusiais 
nuo 1939-1990 metų okupacijų tyriausybės 
nustatyta tvarka šį statusą pripažintų ir 
pažymėjimus išduotų bei jų apskaitą vestų 
Krašto apsaugos ministerija. Šiuo įstatymu 
būtų išreikšta valstybės pozicija Lietuvos 
jaunuolių, prievarta pasiųstų kariauti į 
Afganistaną, atžvilgiu bei suteikta jiems 
nors nedidelė valsty bės parama. Q 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTICbiuleteniais. 

patogią purvo vonią. Pats metas tad molkytis, 
kaip atidaryti šiltesnių eurų sklendes, kaip 
bent jau nykščiu užkišti eurų nutekėjirmą. O 
mokytis visada pravartu iš patyrusių.

Įspėju - bus nelengva. Ne todėl, kad. 
Briuselio biurokratija būtų ypač gudrcsmė už 
Maskvos. Pagrindinė problema - Briuseelyje 
konkuruoti teks su profesionalais.

Štai vienas pavyzdėlis. Paimtas me iš 
skandalingosios spaudos puslapių (Eurropos 
žiniasklaidojc tų pavyzdžių apstu), boot iš 
patirties. Tiesa, ne asmeniškos, o mtano 
kolegos Marino iš Maryland universiiteto. 
Geras vyras, kaip vardas nurodo - it.lalas. 
Draugiškai dirbome prie įvairių projekktų. o 
kiekvieną rudenį Marino mane pavavai- 
šindavo. jo žodžiais tariant, "brangiaūausiu 
Italijos vynu”. Kaina priklausydavo o nuo 
metų. Kartais išeidavo apie 100 dolerinių už 
butelį, kartais ir daugiau.

O kaina įvairuodavo štai dėl ko. Malarino 
kilęs iš plačiai išsišakojusios giminės kažižkur 
į pietus nuo Neapolio. Kasmet vassaros 
pabaigoj jie suvažiuoja į dėdės L (bererods 
"Luigi", nenoriu suklysti) prižiūririmą 
vynuogyną. Mat Marino vienaas iš 
vynuogyno paveldėtojų. Nuvykus teenka 
išklausyti dėdės Luigi vargų litanijas.. Tai 
per daug lietaus vynuogėms, tai per mažai, 
tai parazitai jas užpuolė, tai grybeliai 
naikina. Vargas su darbininkais, spaudžia 
konkurentai, o prakeiktoji ES tik trukedo. 
Nuostoliai auga, todėl dėdė Luigi vėl 
priverstas prašyti visų dalininkų sunnesti 
bent po keletą tūkstančių dolerių, kad 
vynuogynas nebankrutuotų

Bet maniau, kad ES subsidijuoja žeemės 
ūkį?

Tik didiesiems gamintojams. Taip mums 
aiškina dėdė Luigi. Jis bandęs subsidijų 
gauti, tačiau beviltiška. Viską pasidaliję tie, 
kurie vagonų cisternas pripila iš cukrinių 
runkelių gaminamu "Chianti”. Jie užgrobė 
ir kvotas, ir subsidijas.

Runkelių?
Na. dėl spalvos įmeta vieną kitą vynuogę. 

Bet šiaip tai runkeliai ir chemija. Kvota 
užpildyta, tad dėdei telieka mus graudenti, 
kad jau trys šimtai metų kaip vynuogymas - 
šeimos pasididžiavimas. Garbė ncleitdžia 
jam žlugti. Sumetam. Pikčiausia, kad teenka 
pridėti ir už pusbrolį Roberto, kuris nuuolat 
prie bankroto ribos. Už tai gaunam po c dėžę 
vyno. Štai kaina ir paaiškinta. į sveikattą!

Taip buvo daugelį metų. Bet štai 
atsilankius praeitą kartą Marino vėl pakvietė 
išgerti dėdės Luigi vyno ir patenkimtas 
pareiškė, kad šis atpigo beveik per pusę. 
Geresnis derlius, klausiu. Ne, ne. Šiais 
metais, anot dėdės Luigi, sunkumų 
vynuogyne net daugiau. Skirtumas tas. kad 
pusbrolis Roberto ne tik sumokėjo savo dalį, 
bet ir pridėjo už praėjusius metus. Mat 
Roberto perprato Europos žemės ūikio 
subsidijavimo ypatumus.

Berods sakei, kad jis chemikas, ku© čia 
dėtas žemės ūkis?

Tikrai taip, užtikrino Marino, chemikas. 
Turi nedidelį fabrikėlį su keliais 
darbininkais, kur gamindavo plastikinius 
kamščius vyno buteliams. Nuolat skundėsi, 
kad bankrutuoja. Bet štai šiais metais 
atvažiuoja su nauju "Ferrari”, nauja 
blondine žmona ir pilnomis kišenėmis cuirų. 
Mat pakeitė savo produkcijos asortimenttą. 
Dabar gamina plastikinius alyvmedžiuss.

Alyvmedžius? Plastikinius? 'Gal 
suvenyrinius?

Ne. Natūralaus dydžio plastikimius 
alyvmedžius. Tiesa, kamienas iš medžiio.

Negi tokiems yra rinka?
Su ES pagalba atsirado. Mat Italija ą yra 

išsiderėjusį didelį subsidijuojamų alalyv- 
medžių plotą. Didesnį, negu jai reikiaia. O 
štai Kalabrijos išdžiūvusiuose ka:alnų 
šlaituose yra žemės, kurioje beveik nieiekas 
neauga. Ten, ypač sunkiai prieinammose 
vietose, sukaičiojami į žemę šie plastikininiai

Nukelta į 5 p psL
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Bendruomenės baruose Literatų užeiga
“The Daily Telegraph” Monday June 21 

(Skiwatch) “The most amazing June 
conditions in Australian Alpine history. ”

Iškrito 1.2 metro sniego. Staiga 
prisiminiau Australijos Lietuvių Žiemos 
Sporto šventes...

1969 metais Melburno slidininkų klubas 
“Neringa” suruošė pirmąją Australijos 
Lietuvių Žiemos Sporto šventę, kurioje 
dalyvavo Australijos lietuvių slidininkai. 
Nuo to laiko, eilės tvarka, kas metai - 
Canberros “Vilkas”, Melburno “Neringa” ir 
Sydnėjaus “Kovas” ruošė žiemos sporto 
šventes. Tose šventėse dalyvaudavo vaikai, 
jaunimas ir senukai, jos niekada neišdils iš 
mano atminties. Palikus Sydnėjaus gatves, 
prikimštas automobilių, benzinu užterštą 

Karpavičių šeima slidinėja

orą, atsiduri visai kitame pasaulyje. Atsiduri 
pasaulyje, kur susitinki savo bendraminčius 
draugus, kur krintančios snaigės apkloja 
kalnus baltu patalu ir. stebint tą gamtos grožį 
bent laikinai užmiršti savo kasdieninius 
rūpesčius.

Kyla klausimas - kas atsitiko su lietuvių 
žiemos sporto šventėmis? Aš manau, kad 
Darvinas buvo teisus, pasirodo, kad

Gedulo ir Vilties 
dienos minėjimas 

Melbourne
Kaip ir kiekvienais metais ML Apylinkė 

š.m. birželio mėn. 13 d. į Lietuvių Namus 
sukvietė tautiečius pami-nėti šią liūdną 
birželio 15 dieną.

Minėjimą atidarė ALB Melbourne 
Apylinkės pirm. A. Vaitiekūnas:

“Mieli tautiečiai, mieli svečiai. 
Šiandieną susirinkome prisiminti ir 
paminėti susus mūsų brolius ir seseris, kurie 
tapo okupantų aukomis, ištremti, 
nukankinti, nužudyti. Buvo įvykdytas baisus 
Sovietų Sąjungos nusikaltimas prieš 
žmogiškumą.”

Vėliavos buvo įneštos ir invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Šimkus.

Viktorijos ir Tasmanijos Garbės konsulas 
A. Žilinskas priminė, kaip nukentėjo nekalta 
lietuvių tauta, nes tų dienų sužvėrėję 
galiūnai, birželio 14 - 15-sios naktį išvežė į 
Sibirą mūsų brolius ir seseris.

Paskaitą skaityti buvo pakviesta V. 
Kružienė.

“... Po sandaros su Vokietija, Sovietų 
Sąjunga pasiūlė Lietuvai atsiimti Vilniaus 
kraštą. Lietuva atsisakė nes nenorėjo 
įsijungti į karą. Sovietų Sąjunga padėjo 
vokiečiams kariauti prieš Lenkiją, ko 
pasėkoje, vėliau atidavė Lietuvai Vilniaus 
kraštą. Yra posakis - “Vilnius jūsų (lietuvių), 
Lietuva mūsų.

1941 m. birželio 14-15 vidurnaktį iš 
Lietuvos į Sibirą buvo ištemta 35,000 - 
40.000 žmonių. Mes esame gyvi liudininkai.

Tai nėra liūdna pasaka, bet išgyventa 
tiesa.

Jeigu žydai visomis progomis ir visur 
kalba apie jų holokaustą - tai mūsų 1941 
ir vėlesnių metų genocido žaizda mums yra 
be galo skaudi. Tai labai svarbu dabar visur 
ir visada visiems priminti, ir apie tai 
kalbėti... Sakoma: “Tas, kims yra užmiršęs

K. Rupšienė su dukrom 

evaliucija pakeičia ne tik gamtą, bet ir 
žmones...

Pirmieji lietuviai atvy ko į šį kraštą, kur 
gamta nepaprastai skirtinga, sniege 
pasijusdavo kaip namuose. Jie išmokė savo 
vaikus mylėti sniegą ir slidinėjimą. {Žiemos 
šventes susirinkdavo daugiau nei 60 dalyvių, 
bet laikui bėgant slidininkų skaičius vis 
mažėjo. Senukams jau sunku sulenkti kelius, 
jaunimas subrendo, apsivedė, susilaukė 
vaikiukų, jiems sunku palikti namus. Be to, 
gimus Australijoje, sniegas gal ne taip jau 
ir brangus...

Man teko nugirsti, kad Sydnėjuje yra 
keletas jaunų šeimų, kurie neužmiršo sniego. 
Jie su savo vaikais važinėja slidinėti į kalnus. 
Tikiu, kadjų yra ir Canberrojc bei Melburne. 
Gal reikėtų ir vėl atgaivinti Australijos 
Lietuvių Žiemos sporto šventes?

V. Binkis

savo tautos praeitį - nėra jos vertas...” 
'caįpįrmp Al- Vaitiekūnas. "“Prisiminti 
Lietuvos tragediją- trėmimus yra svarbu tam.

kad jų kančios ir 
skausmai nebūtų 
pamiršti. Mes turime 
įvertinti ir branginti 
savo praeitį, istoriją - 
savo palikimą.”

Visų susirinkusių 
vardu noriu padėkoti

V. Kružienci už jos kruopščiai paruoštą 
paskaitą.

Meninė dalis.
Melbourno “Dainos Sambūris” šiais 

metais švenčia 55 metųveiklos jubiliejų. Jie 
pasirinko mums padainuoti : V. Telksnio 
“Gimtinės upeliai” ir A. Martinaičio 
“Maironio žemei”. Dirigavo B. Prašmutaitė, 
akompanavo Z. Prašmutaitė.

Šie metai yra “Knygos metai”. Ištraukas 
apie išvežimus į Sibirą skaitė iš 
“Antikomunistinis Kongresas ir Tribunolų 
Procesas”, “Frozen Inferno”, “Leave my 
Tears in Moscow” ir “Lietuviai Arktyje” 
knygų. Juos įspūdingai atliko - D. Gaylard, 
V. Krivickas, P. Petraitis, B. Prašmutaitė.

Ir vėl “Dainos Sambūris” sudainavo - 
“Žalias kraštas”, harm. J. Povilionio ir 
“Leiskit į Tėvynę”, harm. L. Abariaus.

Pirm. A. Vaitiekūnas padėkojo visiems, 
kurie dalyvavo minėjime. Taip pat 
Geelong’o lietuviams taip gausiai 
suvažiavusiems. Dėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie minėjimo: “Dainos 
Sambūriui”, skaitovams, B. Prašmutaitci, 
kuri paruošė tekstus, surinko skaitovus.

Ačiū F. Sodaičiui ir I. Arienei už knygų 
parodą. Kviečiu visus jas perskaityti.

Už apšvietimą J. Balčiūnui ir Z. 
Strazdauskui, už skaidres Z. Strazdauskui. 
Už išvežimų nuotraukų parodą A. 
Kairaičiui.

Minėjimas buvo baigtas giedant Lietuvos 
himną.

A. Vyšniauskienė

$ n.nsimvDET į

Apsirikote! Tai 
ne motelis, o kitaip 
pavadinta žodžio ir 
muzikos popietė, 
kuri įvyks Lietuvių 
Namų jubiliejinėje 
salėje gruodžio 29 
d., 3 vai. po pietų.

Literatų užeiga tai tiesiog svetainė, kur 
sueina poetai, rašytojai, muzikai, klausytojai 
ir šiaip žmonės, kurie domisi kultūra. O su 
jais pabendrauti ir pabuvoti toje užeigoje ne 
tik galima, bet ir labai nuoširdžiai 
kviečiame, tik ne ilgam - keliom valandom.

Pavadinome kitaip, nes ir nuotaiką 
norime sukurti kitokią. Užeiga tai užeiga, o 
ne teatras ar koncertas. Visi čia apsilankę 
sėdės prie staliukų su vyno taure ir šio to 
pakramtymui. Gurkšnodami vyną - ar alų - 
jaukioje aplinkoje klausysimės čia pat tarp 
mūsų sėdinčių poetų, prozininkų, feljeto
nistų. O kad geroj svetainėj visuomet būna

Nauja Adelaidės Apylinkės Valdyba

Linas Pocius. Elizabeth Pagc-Hanify. Vytautas Opulskis, Jūratė Gngonytė ir Jonas Pocius 
_______________ _____________ (Lolitos. Kalėdos nuotr.)____________________________

Nuo liepos 1 dienos Adelaidės Lietuvių pagarbą atidavė skautai. Krašto Valdybos
Apylinkės Valdybos vairą perėmė nauji 
bendruomenės nariai. Susipažinkite: Vytautas 
Opulskis - AV pirmininkas; Linas Pocius - 
vice-pirmininkas, Leonas Vasiliūnas - 
sekretorius, Elizabeth Page-Hanify - 
iždininkė ir Jonas Pocius - atsakingas už 
parengimus. Buvusiai Adelaidės Lietuvių 
Apylinkės Valdybos pirmininkei Jūratei 
Grigonytei Krašto Valdybos pirmininkė L. 
Kalėda viešnagės Adelaidėje metu (liepos 4 
d.) padėkojo už įdėtą darbą ir atiduotą meilę 
Lietuvos labui bei įteikė bendruomenės 
dovanotą suvenyrą - lietuvišką staltiesę. 
Buvusi AV pirmininkė mielai sutiko 
nusifotografuoti kartu su naujosios Valdybos 
nariais Australijos Lietuvių muziejaus 
patalpose. Sveikiname šaunią, jauną 
Adelaidės Apylinkės Valdybą ir linkime kuo 
geriausios kloties bei sėkmės.

Taip pat Krašto Valdyba dėkoja už 
pirmininkės Lolitos Kalėdos pakvietimą į 
Adelaidėje naujos Apylinkės Valdybos 
surengtą Lietuvos Valstybės dienos 
minėjimą. Atmintyje išliks liepos 4-osios 
sekmadienis Adelaidėje, kur iškilmingai 
klebonas J. Petraitis MIC aukojo Šv. mišias, 
prasmingai su Karaliaus Mindaugo 
incenizaciniais intarpais buvo surengtas 
Lietuvos Valstybės dienos minėjimas. Jame 
dainavo “Lituania” choras, šoko jaunimo 
tautinių šokių grupė ir vėliavų rikiuotėje

Pranešimas
Rugpjūčio 14-19 Birštone (Lietuvoje) 

įvyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kraštų pirmininkų suvažiavimas, į kurį 
vyksta ALB Krašto Valdybos pirmininkė p. 
L. Kalėda. ALB Krašto Valdybos 
pirmininkės pareigas nuo 2004 m. rugpjūčio 
12 d. iki 24 d. eis ALB KV vice-pirmininkė 
- dr. L. Popenhagen. Visais klausimais 
minėtu laikotarpiu prašome kreiptis į Dr. 

ir muzikos, jų skaitymus paįvairins dainos: 
mūsų populiarusis Ritos ir Birutės duetas 
su kanklių palyda, “Geelongo Aidai” ir 
melboųrniškis “Kaimas” , o tarpais dar 
pianinu paskambins Petras Šurna ir 
Rolandaslmbrasas.

Ne mažai literatų jau sukviesta, ir į 
užeigą jie suvažiuos iš Adelaidės, Geelongo 
ir Sydnėjaus. Kas jie bus, dabar neskelbsime 
- norime truputi ir staigmenos palikti.

Ir ką gi galvojate - negi paliksim plikas 
užeigos sienas? Tad visi dalyviai kviečiami 
siusti savo gražiausias nuotraukas, tegu 
šypsosi jūsų veidai iš visų pusių. Nuotraukų 
reikės ir Lietuvių Dienų leidiniui, tad jeigu 
galvojate, kad sienų dekoracijai tinka 
vienokia, o leidiniui kitokia - siųskite dvi!

Popietę organizuoja Aldona Butkutė, tad 
jeigu turite kokių klausimų, kreipkitės į ją. 
tel. 03-9387-3161 arba mobiliuoju 0425- 
775-641. Jos adresas: 69 Heller Str.,W. 
Brunswick, 3055.

ALD Informacija

pirmininkė Lolita Kalėda šventės proga 
pasakė pranešimą (dviem kalbomis) 
apžvelgdama Lietuvos istorinius kelius ir 
nubrėždama dabarties bei ateities šalies ir 
pasaulio lietuvio vizijas. L. Kalėda lauktuvių 
Adelaidės bendruomenei atvežė videojuostą 
apie Lietuvės tūkstantmečio istoriją ir 
Lietuvos kariuomenės paradą įstojimo į 
NATO proga; filmą įrašytą į CD ir 
informacinių leidinių apie krašto apsaugos 
strategines kryptis bei vystymąsi.

KV pirmininkė L. Kalėda apsilankė ALB 
Archyve, kurio vedėjas V. Baltutis 
supažindino su archyvo išskirtine svarba 
išlaikant jį Australijoje. Apylinkės 
pirmininkas ir “Vaidilos” teatro režisierius 
J.Opulskis trumpai supažindino su 
Adelaidės teatro istorija ir jo nostalgiška 
praeitimi. Pirmininkei užsukus į biblioteką 
buvo ankštoka, nes knygos mylėtojų kaip 
niekad buvo gausu. Vienintelio Lietuvos 
muziejaus Australijoje vedėjas A. Vitkūnas 
viešnią pagarbiai priėmė ir profesionaliai 
supažindino su sukauptomis istorinėmis 
Lietuvos vertybėmis. Pirmininkė L. Kalėda 
pažadėjo savo Lietuvos kariuomenės 
karininkės uniformą padovanoti šiam 
muziejui. Pašnekesys prie apvalaus stalo 
su Adelaidės aktyviausiais nariais ir 
Lietuvos garbės konsule J. Vabolienė OAM 
užsitęsė iki sutemų.

ALB KRAŠTO VALDYBA

Liuda Popenhaįm: 17 MAYMAN ROW. 
MENAI NSW 2234; tel. (02) 9543 3118; 
popenhagen@speednet.com.au. Tuo pačiu. 
Krašto Valdyba dėkoja Lietuvių Fondo 
Valdybai (pirmininkas A. Šimkus) ir 
Canberros Lietuvių Apylinkės Valdybai 
(pirmininkas V. Martišius) už finansinę 
paramą skirtą KV išlaidų už kelionę į 
Lietuvą (dėl PLB kraštų pirmininkų 
suvažiavimo) padengimui.______________
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Lietuviai pasaulyje Ieško etninių ryšių su baltais — Pakistane
Musų menininkai — Henrikas Sliteris

Iš profesijos architektas - iš pašaukimo 
menininkas. Meno pasaulyje tai neretas 
sutapimas. “The Sculptors’ Society” 
valdybos narys. Henrikas Šlitcris. nėra 
vienintelis architektas šioje draugijoje 
pasirinkęs vystyti savo talentą trimatėje 
formoje, atsisakydamas profesinės veiklos. 
Anot jo “...negali būti skulptoriumi tik

puslaikiu.” Betgi, kaip ir daugelis gabumais 
apdovanotų žmonių. Henrikas juto traukų ir 
scenai ir piešiniui, škicui bei aliejinei 
tapybai. Išbandęs kelias meno šakas, pajuto, 
kad sėkmingiausiai jam sekasi kurti 
skulptūras. Visai nenuostabu, nes 
studijuodamas architektūrą susidūrė su 
įvairiom meno epochom, kurių metu 
išryškėjo ryšys tarp pastato ir skulptūros 
stiliaus. Juk architektūra ir skulptūra yra abi 
trimatės meno šakos.

Menininko nueitas kūrybinis kelias - 
įdomus. Pasiekimai kitose meno šakose, be 
abejo, brandino jo asmenybę. O palinkimą 
menui, jis pajuto ankstyvoj jaunystėj. Meno 
gijos plačiai vingiuoja Henriko giminėje: 
du dėdės buvo tapytojai, iš jų vienas - kuris 
mokėsi meno Romoje - buvo pakirstas 
jaunystėje. Pusseserė Ala Slavėnienė irgi 
yra tapytoja Lietuvoje.

Henrikas, kaip ir daugelis kitų 
menininkų, mokėsi dailės Julian Ashton 
meno mokykloje Sydnėjuje. Jis. taip pat. 
apvainikavo architektūros studijas NSW 
universitete Honours Degree diplomu. 
Laisvalaikiu mėgo piešti, ir greitais škicais 
užfiksuoti įvairius gamtos momentus, 
objektus ir žmones. Šis pomėgis lydi jo 
gyvenimo žingsnius. Ypač daug škicų jis 
sukūrė Nigerijoje, kur jam teko darbuotis

“Oželis”
architekto profesijoje.

Sprendžiant iš matytų škicų ir 
menininko teigimu, jo piešimo techninis 
priėjimas turi sąlyčio su Craig Ruddy 
“Gulpilil” portretu laimėjusio Archibald 
portretų konkursą 2004 metais. Greitais, 
gyvybingais brūkšniais Henrikas atkuria 
pasirinktą modelį, gamtos vaizdą, objektą.

Aliejinė tapyba jį. taip pat. domina. Yra 
nutapęs tematikos atžvilgiu įdomių bei 
tapybiniai vaizdingų paveikslų Nigerijoje. 
Henrikas visgi mano, kad jo būdas
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nesiderina su šia meno šaka. Todėl tapo 
daugiau asmeniniui malonumui ir gan 
kritiškai vertina savo pasiekimus. Anot jo. 
nėra pakankamai perpratęs ir įsisavinęs 
spalvų savybes. Jei tapo, tai naudoja 
aliejinius dažus, nes jie šiltesni, minkštesni 
už akrilą. Paveikslams renkasi drobę, kurią 
gruntuoja plonu dažų sluoksneliu atskiestu 
terpentinu. Progresyviai maišo ant paletės 
sėmenų aliejų į dažus, kol išgauna norimą 
spalvos toną. Pradeda tapyti nuo fono ir 
tolimojo plano i artimiausiąjį. Tad figūros ir 
kiti objektai neatrodo suploti, bet turintys 
apimtį.

Henrikas yra sėkmingai išbandęs akių 
pastabumą bei pirštų meistriškumą ir 
portretų tapyboje, kurių yra nemažai nutapęs 
. Kaip jis prisipažino, portretai susikuria 
kažkaip nejučiomis, o jis lyg ir tampa jų 
užmačių įrankiu. Keturi matyti portretai - 
dailininkės Erica Beck, Onos Baužienės ir 
dukters Sofijos yra realistiniai, gyvybingi, 
kompetetingai nutapyti. Kiekviename 
portrete yra simbolininis ry šys tarp modelio 
ir jį apibūdinančio fono. Dailininkės Beck 
portreto fonas intriguojantis. Henrikas jame 
atkūrė dailininkės tapytą paveikslą. Onos 
Baužienės portreto fonui, jis pasirinko 
mėlynų spalvų gamą. Netikėta takoskyra 
perkerta foną į dvi skirtingas dalis: šviesiai 
mėlyni tonai priešpastatyti tamsiai 
mėlyniems suponuoja du skirtingus
gyvenimo 
etapus. Mo
delio figūra 
pavaizduota 
tarp jų. įtai
goja simbo
linį peržen
gimą į bran
desni amžių. 
Dukters Sof
ijos portreto 
fonas vėl 
kitoks. Tai 
šviesių, 
jaunatviškų 
spalvų 
variacijos 
sukurtos skudurėlio teptelėjimais 
pamirkytais į dažų ir terpentino skiedinį. 
Gerai pavykęs yra ir dr. Roberto Baužos 
portretas, kuriame šaltokų mėlynų spalvų 
aprangai su baitais lopinėliais, kontrastuoja
patrauklus, šiltas rausvai rudų tonų fonas 
nusidriekiantis j juosvumą. Vykusiai išgautoj 
perspektyvoj atsimuša modelio galva.

Skulptūras Henrikas pradėjo kurti 
Londone apie 1970 metus. Swiss Cottage Art 
School jis išmoko statyti armatūrą 
skulptūroms ir modeliuoti molį. Sydnėjuje 
jis dažnai dirba pagarsėjusioj Tom Bass 
Sculpture School and Studio, kur modeliuoja 
molį, kuria skulptūras, daro gipso modelius 
tradiciniais klasikos metodais. Kūrybos 
procese, jame tarp kitų, svarbos turi ir du 
pagrindiniai principai: “protas ir 
meistriškumas - įgudimas”. Dabartinių 
skulptūrų stilius yra abstraktaus pobūdžio. 
Ji domina abstrakcionizmas, “grynoji forma” 
- tūris, linija, faktūra. Abstrakčių idėjų 
“įgyvendinimas” lazeriu pjaunamose plieno 
konstrukcijose, mechaniškas medžio
apdirbimas ir kiti naujosios eros metodai ir 
galimybės. Kadangi Henrikas padaro daug 
škicų prieš pradedamas kurti pačią skulptūrą, 
tad jam nesunku jai pritaikinti pačią 
tinkamiausią medžiagą ir pjedestalą.

Neturėdamas dideliems darbams 
studijos, Henrikas turi riboti savo skulptūrų 
dydį, nors yra sukūręs keletą monumentalių 
matų darbų. Todėl didžioji dalis jo skulptūrų 
yra intymūs, mažesnio dydžio darbai - iš 
bronzos, baltojo cemento su epoksio (epoxy) 
paviršiumi ir polyurethane danga. Mėgsta

(BNS). Garsus 
keliautojas 
alpinistas Vladas 
Vitkauskas su ben
draminčiais Vyčiu 
Vidūnu bei Vladu

Lašu aplankys aukščiausių Žemės kalnynų 
sandūroje esantį kraštą - atokius Karo- 
korumo kalnus Pakistane ir ten gyvenančias 
Baltistano ir Hunzos tautas.

Kaip pranešė keliautojai, apie mėnesį 
truksianti ekspedicija “Himalajų kelias: 
Baltistanas 2004“ prasidės trečiadienį.

Svarbiausias ekspedicijos tikslas r 
sukaupti ir parvežti j Lietuvą informaciją 
apie tolimame ir lietuvių nelankomame 
regione gyvenančias tautas, šių kraštų 
gamtą, istoriją.

Keliautojai tikisi, kad į Lietuvą parvežta 
filmuota bei fotografuota medžiaga bei 
autentiški įspūdžiai bus naudojami šalies 
mokyklose, sudomins mokslininkus, 
paskatins lietuvių turistus, galbūt ir 
verslininkus, dažniau lankylis šiame krašte.

Ekspedicijos metu taip pat norima 
patikrinti kadaise šiaurės Pakistaną 
aplankiusio žymaus lietuvių keliautojo

Kernavė įtraukta į pasaulio 
paveldo sąrašą

(BNS). Kinijoje vykstančioje UNESCO 
Pasaulio paveldo komiteto sesijoje nuspręsta 
įtraukti Kernavės archeologinę vietovę į 
Pasaulio paveldo sąrašą.

Didžiausias valstybių bei pasaulio 
visuomenės dėmesys sesijos metu skiriamas 
Pasaulio paveldo komiteto sprendimui dėl 
naujų vietovių ir objektų įtraukimo j 
Pasaulio paveldo sąrašą.

Kultūros ministerijos duomenimis, 
penktadienį į šį garbingą sąrašą įtraukta ir 
Kernavės archeologinė vietovė.

Kernavės nominacija pateikta UNESCO 
2002 metais.

Kernavė pirmą kartą istoriniuose 
šaltiniuose paminėta 1279 metais Hermano 
Vartbergės kronikoje bei eiliuotoje Livonijos 
kronikoje kaip Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Traidenio (1269-1282) valda. 
13 amžiuje Kernavės tvirtovė ir miestas 
buvo vienas svarbiausių Lietuvos 
ekonominių ir politinių centrų.

1928 metais Kernavėje buvo įsteigtas 
kraštotyros muziejus, o 1989 metais 196.2 
hektaro plote įkurtas valstybinis Kernavės 
archeologijos ir istorijos muziejus- 
rezervatas.

Rezervatas yra per tūkstantmečius 
gamtos ir žmogaus sukurta ekspozicija po 
atvira dangumi, kurioje yra daugiau kaip 
50 archeologijos, istorijos ir kultūros 

modeliuoti darbus iš resin (kanifolijos) ir 
jų paviršių užbaigti rausvai ruda nikelio 
glazūra. Darbus iš plieno, Henrikas atlieka 
dirbtuvėje. Čia jis lydo, lituoja bei klijuoja 
dalis ir apipavidalina skulptūrą.

Man labai patiko jo apvalių linijų, 
didesnes ir miniatiūrinės skulptūros, kurios 
tiesiog kviečia jas paglostyti ranka. Kitos 
yra intymios, kaip pav. “Motina ir vaikas”, 
kurioje motinos ranka apglėbia vaiko 
kontūrą išjovoje. Kiek atokesnė yra 
“Banga”, kurios “pasišiaušimą” ir judesį 
meistriškai atkūrė medyje. Originali ir 
linksma tautinių šokių “Oželio” skulptūra, 
atspindi margas rūbų spalvas ir šokio 
judesius.

Kas dar nėra susipažinęs su Henriko 
Šliterio menu, turės gerą progą pamatyti jo 
skulptūras:

“2004 Sculpture Exhibition” Darling 
Park Gallery, IBM/Herald Building, 2004 
m. nuo 3 rugpjūčio iki 4 rugsėjo, 201 
Sussex St. Sydney.

Isolda Poželaitė - Davis AM 

Antano Poškos teiginius apie Baltijos jūros 
baltų ir Baltistano bei kaimyninių tautelių 
galimus etninius ryšius.

Ekspedicijos “Baltistanas 2004“ dalyviai 
paminės ir pirmojo įkopimo į antrą 
aukščiausią ir sunkiai įveikiamą pasaulio 
viršūnę K2 (8611 m.) penkiasdešimtąsias 
metines.

Vėliau keliautojai žada įveikti K2 link 
vedantį Baltoro ledyną ir pasiekti K2 
papėdę, esant palankioms sąlygoms įkopti į 
Mustagh La perėją.

Ekspedicija “Baltistanas 2004“ yra 
pirmoji Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirto 
kultūrinio mokslinio projekto „Himalajų 
kelias“ dalis.

Projektas 2004 -2009 metais numato 
surengti kelias tiriamąsias lietuvių 
ekspedicijas į Himalajus ir gretimas Azijos 
sritis, susijusias su Lietuva istoriniais, 
kultūriniais bei kitais ryšiais, o taip pat 
reikšmingus Lietuvai pažintine prasme.

Projektą sumanytojai ir rengėjai yra 
V. Vitkauskas bei Vilniaus universiteto 
Orientalistikos centras, keliautojus globoja 
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

paminklų, tarp jų - didžiausias Lietuvoje 
gynybinis penkių piliakalnių kompleksas, 
šalia piliakalnių. Pajautos slėnyje, yra buvęs 
medinis viduramžių miestas.

Pasaulio paveldo komitetą sudaro 21 
valstybės, pasirašiusios Pasaulinio gamtos ir 
kultūros paveldo globos konvenciją, atstovai, 
šiuo metu 1972 metais priimtą Pasaulinio 
gamtos ir kultūros paveldo globos konvenciją 
yra pasirašiusios 178 šalys.

Lietuvai Pasaulio paveldo komiteto 
sesijoje atstovauja nuolatinė atstovė prie 
UNESCO ambasadorė Ina Marčiulionytė, 
kultūros paveldo specialistas Arūnas Bėkšta 
ir gamtos paveldo specialistas Gediminas 
Raščius.

Šiuo metu į Pasaulio paveldo sąrašą yra 
įtraukti 754 objektai, tarp kurių - 582 
kultūros objektai, 149 gamtos ir 23 mišrūs 
objektai 129 valstybėse. Vieninteliais ir 
nepakartojamais pasaulio kultūros objektais 
yra pripažintas Vilniaus senamiestis (1994 
metais) ir Kuršių nerija (2000 metais),

2001 metų gegužę UNESCO paskelbė 
Lietuvos kryždirbystę ir kryžių simboliką 
žmonijos materialaus ir žodinio paveldo 
šedevru. Pernai lapkritį vienu iš pasaulio 
žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų 
UNESCO pripažino trijų Baltijos valstybių 
dainų švenčių tradiciją. UNESCO Paveldo 
centrui įteikta ir Trakų istorinio- 
nacionalinio parko dokumentacija.

Musišypsokime
Viena moteris sako kitai:
- Nesuprantu, kodėl visi žavisi tuo Placido 
Domingo. Jis dainuoja užkimusiu balsu, 
švepluoja ir dar nesugeba išdainuoti aukštų 
natų
.- Buvai jo koncerte?
- Ne, man vyras padainavo kelias Domingo 
arijas.

*******
Mokytoja klausia mokinių:
- Kokia turėtų būti ideali mokykla?
Petriukas:
- Užrakinta ir be mokinių!
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Sydnėjaus choras “Daina” 
švenčia 50 metų Jubiliejų

Isolda Poželaitė - Davis AM
Tęsinys, pradžia MP Nr. 26 (2004)

Pirmosios dalies likusioms trims 
dainoms dirigavo sydnėjiškė Birutė 
Aleknaitė. Pirmoji - kompozitoriaus D. 
Gako. ir J. Ankaus įdomiai harmonizuota 
“Su dainele”. Po to sekė Vinco Kazoko 
poema “Man skamba toliuos...”, kuriai 
muziką sukūrė B. Kiveris. Kompozitorius 
paryškino poemos idėjų svarbą puikiu 
pianino įvadu ir pritaikintom muzikinėmis 
frazėmis. Koks tai buvo puikus ryšys tarp 
žodžių melodijos ir muzikos palydos! 
Trečioji daina buvo A. Mackaus Pagėgio 
“Aš užmiršau”, kuriai muziką sukūrė 
Vaclovas Šimkus. Tėvynės ilgesys persmelkė 
klausovų širdis nostalgiškuose liūdinčių 
beržų įvaizdžiuose - taip melodingai 
užburiančiais gerai susidainavusio choro 
balsais.

Antroje koncerto dalyje ir vėl išryškėjo 
dirigentės Birutės Aleknaitės ir choro 
pasiekimų rezultatai. Prelato Petro Butkaus 
muzikos ir G. Gečo harmonizuota liūdna 
daina “Aras” praskambėjo nostalgiškai. 
Pirmųjų žodžių tragiškumas apibūdina 
daugelio išeivių netekties dalią. “ Kaip aras 
pašautas ir blaškomas vėjo, toli nuo 
tėvynės..." Netikėti staccato įtarpai. 
suskambėjo kaip šūviai dainoje.

Toliau sekė JAV gyvenančio 
kompozitoriaus Broniaus Budriūno 
harmonizuota liaudies daina “Pradės aušrelė 
aušti”. Po to pasigirdo trys ištraukos iš 
kantatos “Tėviškės namai”. Išeivių 
kompozitoriaus siela, jausmai ir idėjos 
atsiskleidžia jo kantatose, kuriuose solistai 

turi svarbias partijas. Mane sužavėjo 
“Tėviškės namų kantatoje” solistų Gary 
Penhall ir Kay Summers balsai. Solistas turi 
plataus diapozono boso-baritono balsą. 
Aukštutiniame registre dainininkas pasiekė 
net tenoro žemąją ribą, o boso registre labai 
žemas gaidas. Ir vis dėlto jo balsas 
neprarado skambesio. Labai patiko ir Kay 
Summers labai aukštas, šiltas sopranas ir 
solistės muzikalus gaidų tikslumas. “ Mano 
protėvių žemė” kantatoje solistė Gražina 
Žigaitytė-Hurba savo tyru sopranu skambiai 
prabyla į publiką prasmingais melodijos 
žodžiais “Tu viena”. Jos balsas ir toliau 
sklandė aukštuose registruose virš choro. O 
choras “Daina” tikrai įrodė savo muzikalų 
brandumą puikiame susidainavime, švariais 
įstojimais ir tonacijos bei balso 
moduliavime.

Antroji staigmena - priėmę kvietimą į 
jubiliejinį koncertą gražius komplimentus 
chorui tarė du Australijos vyriausybės 
atstovai: Michael Hatton MP Federal 
Member for Blaxland ir Tony Stewart MP 
State Member for Bankstown. Pirmasis 
žavėjosi programos įvairove, sudėtingumu 
ir niuansų gausa apibūdindamas choro 
aukštą lygį sekančiai: “...we witnessed an 
orchestral rendition of using human voice.” 
Antrasis teigė, nors ir nesupratęs dainų ir 

kantatų žodžių prasmę, tačiau pajutęs 
širdimi lietuvių tautos kultūrą, kurią jis 
ragino išlaikyti. Prieš parlamentarus tarė 
žodį ir Lietuvos Respublikos generalinis 
garbės konsulas Viktoras Šliteris, kuris, 
matomai, buvo sujaudintas choro bei solistų 
pasiekimais, nuoširdžiai tarė: “Ačiū! Ačiū, 
už tokią gražią dovaną! “ Australijos Krašto 
Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda, 
prasmingais žodžiais įvertindama choristų, 
jų dirigentų ir administracijos pareigūnų 
darbą. įteikė “Dainos” chorui 50-ties metų 
veiklos įrėmintą padėką.

Trečioji staigmena. Žmonės sako, kad 
lietuvis mėgsta dainuoti. O “Dainos” 
choristai, tai jau tikrai! Juk yra asmenų, 
kurie nuo pat choro įsteigimo pradžios 
dainuoja koncertuose ir... repeticijų, 
repeticijose. Tokie dainoriai yra Aldona 
Kolbakienė, Kęstutis Protas, Juozas ir 
Vytautas Stasiūnaičiai ir Alfonsas 
Šidlauskas. Choro pirmininkė Danutė 
Ankienė pareiškė jiems padėką, o kolegės 
choristės juos apjuosė puošniai austomis 
juostomis. Na, o kiti choristai irgi galėtų 
švęsti ilgų metų dalyvavimo jubiliejus. Tad 
garbė visiems! Pagalvojau, kad choro sąstate 
yra apie keturiasdešimt vyrų ir moterų 
dainininkų - lygiai pasiskirstę balsais. Tad, 
jei sudėtum jų paaukotas valandas chorui, 
tai ordinais galėtų pasispuošti daugelio 
krūtinės. Užsitarnauti ordiną - malonu. 
Manding, choristams didelį malonumą 
teikia gerai atlikta daina susilaukianti 
katučių audros iš gausiai susirinkusios 
publikos. Choristai dainuoja bendruomenei 

ir atstovauja bendruomenę šio krašto 
visuomenės parengimuose. Iš dalies jie ir 
tenkina savo meilę lietuviškai dainai, nes 
be entuziazmo menui, nebūtų susiformavę 
artistiniai vienetai.

Nereikėtų ir pamiršti, kad choras nebūtų 
taip ilgai išsilaikęs be gabių ir pasišventusių 
chorvedžių. O jų jau buvo devyni, nuo 
pačios choro įsteigimo pradžios. Tai 
sydnėjiškiai: Jonas Gaižauskas, Algis 
Plūkas, Kazimieras Kavaliauskas, Bronius 
Kiveris, Zita Belkus, Stasys Žukas (į 
repeticijas ir koncertus atvažiuodavo iš 
Newcastle), Justinas Ankus, Jacintą Mikus 
ir dvi kadencijas aukojanti Birutė Aleknaitė. 
Kai kurių dirigentų nebėra mūsų tarpe- Jono 
Gaižausko, Algio Pluko, Kazimiero 
Kavaliausko ir Broniaus Kiverio.

Tad ketvirtoji staigmena - buvo gražus 
choro žestas prisiminti juos tylos minute ir 
pakviesti jų šeimos narius atstovauti juos 
koncerte. Man irgi teko susipažinti su 
Audrone Plukas - Pope, kuri specialiai 
atvyko į koncertą iš Cowra miesto.

Penktoji staigmena - buvę choro “Daina” 
bei kitų valstijų dirigentai irgi atvyko 
pagerbti sydnėjiškių chorą: Zita Belkus iš 
tolimojo Perth’o, Maria Umbražiūnas, 
Ričardas Bukis ir Justinas Ankus iš 
Sydnėjaus, Aldona Scano iš Geelong’o,

“Dainos” choro jubiliejinis balius

Jonas Pocius iš Adelaidės, Birutė 
Prašmutaitė iš Melbourne ir Stasys Žukas 
su žmona iš Newcastle.

Šeštoji staigmena - sumani choro 
pirmininkė Danutė Ankienė svečius 
dirigentus pagerbė mielu žodžiu ir raudona 
rože, o buvusius ir dabartinę “Daina” choro 
dirigentus Birutę Aleknaitę, Justiną Ankų, 
Zitą Belkus ir Stasį Žuką ir lipšniu žodeliu 
ir prabangia juosta, o Birutę dar ir skulptūra.

Septintoji staigmena - Abu australai 
solistai, choro “Daina” prieteliai, Kay 
Summers ir Gary Pcnhall, nebuvo pamiršti. 
Danutė Ankienė jiems išreiškė choro ir 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės padėką 
gėlėmis ir tauriu gėrimu. Negana to, ji viliote 
viliojo Gary įsijungti į choro sąstatą! 
Publikos akivaizdoje, aišku!

Aštuntoji staigmena - Choro pirmininkė 
dėkojo choristams, solistams, svečiams 
dirigentams, koncerto muzikinei direktorei 
Birutei Aleknaitei, koncertmeisterei Megan 
Dunn. akompaniatoriui Justinui Ankui,

ALB Krašto Tarybos XXIX suvažiavimas
ALB Krašto Valdyba patvirtino 

delegatų sąrašą ir renkamų delegatų skaičių 
nuo kiekvienos Apylinkės ir Seniūnijos 
atstovaujant jas Krašto Tarybos XXIX 
suvažiavime, Melbourne. 2004 m. gruodžio 
29-31 d.d..
ALB Krašto Valdybos nariai
Lolita Kalėda, dr. Liuda Popenhagcn, Daina 
Šliterytė. Vincas Bakaitis. Arminas Šepokas 
ALB Apylinkių Pirmininku/Seniūnijų 
Seniūnai
Adelaide: Vytautas Opulskis; Brisbane: 
Gaila Bagdon; Canberra: Viktoras Mar
tišius; Geelong: Stasys Šutas; Gold Coast: 
Juozas Songaila; Hobart: Endrius Jankus; 
Launceston: Aldona Nunez; Melbourne: 
Andrius Vatiekūnas; Newcastle: Stasys 
Žukas; Perth: Alfonsas Čižeika; Sydney: 
Vytautas Deikus
PLB Seimo Nariai
Girius Antanaitis - ALIS pirmininkas, 
Lolita Kalėdą Birutė Prašmutaitė, Dr Kazys

Euroskeptiko 
pagraudenimai
Atkelta iš 2 psl

alyvmedžiai. Už kiekvieną hektarą medžių 
ES primoka po 420 eurų.

Nejuokauk, sakau, nejaugi taip lengva 
apstatyti tą Europą?

Ne visai. Jie tikrina. Pralekia su 
lėktuvais, fotografuoja iš palydovų. Jei nori 
subsidijos už alyvmedžių hektarą, reikia, kad 
toks būtų. Tai ir pateikia Roberto.

Negi neatskiria, kur plastikas, kur 
alyvmedis?

Stengiasi. Fotografuoja net ir infraraudo- 
nosiomis kameromis. Užtai Roberto į 

pranešėjai Lanai Stasiūnaitytei - Venckienei 
(labai patiko jos pateikti konpozitorių 
apibūdinimai) ir nepamainomam konfe
ransjė (confėrencier) Petrui Viržintui, 
kantriai laukusiam publikos tylos. Padėkos 
nepagailėjo ir choro administratoriams: be 
Antano Kramiliaus ir kitų padėjėjų darbo ir 
triūso koncertai ir choro išvykos neįvyktų 
taip sklandžiai. Jos šilto žodžio susilaukė ir 
gausiai atsilankiusi publika. Tačiau dirigentė 
Birutė Prašmutaitė iš Melbourne nustebino 
visus: Tautodailės puošyba pagražintu 
aplanku, kuriame, be abejo, buvo prasmingi 
linkėjimai choro jubiliejaus proga ir puošnia 
juosta jo chorvedei Birutei Aleknaitei.

Devintoji staigmena - Publika nelabai 
noriai skiriesi. Grupelės dar ilgokai 
stovinėjo ir dalinosi gerai pavykusio choro 
jubiliejinio koncerto įspūdžiais.

Dešimtoji staigmena - Iškilminga ir, 
neabejotinai, skani jubiliejaus vakarienė jau 
ir australų spaudoje pagarsintame DARIA 
restorane. □

Zdanius, Henrikas Antanaitis, Petras 
Bielskis, Daina Šliterytė, Balys Stankū- 
navičius.

ALB Garbės Teismo Pirmininkas: Petras 
Bielskis; ALB Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkas: Vytautas Patašius; AL Spau
dos Sąjungos Pirmininkas: Vytautas 
Patašius; AL Fondo Pirmininkas: Algirdas 
Šimkus; ALFAS Pirmininkas: Rimas 
Mickus; ALB Archyvo Vedėjas: Viktoras 
Baltutis; AL Jaunimo Sąjungos Pirmi
ninkas: Girius Antanaitis

Apylinkių ir Seniūnijų renkamų atstovų 
-delegatų vietų skaičius į ALB Krašto Ta
rybos XXIX suvažiavimą: Adelaide: 8; 
Canberra: 2; Geelong: 2; Cold Coast: 1; 
Melbourne: 10; Sydney: 9; Hobart: 2; 
Newcastle: 1; Perth: 1

ALB Krašto Valdyba dėkoja visiems ir 
skatina toliau išlaikyti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės darną ir aktyvumą 
lietuviškoje dvasioje.

ALB KRAŠTO VALDYBA

plastiką primaišo chlorofilo. Fotografijose 
iš palydovo spalvos išeina kaip tikrų 
alyvmedžių. Pasirodo, kad Roberto neprastas 
chemikas. Užtai dabar turi šios srities 
monopolį.

Bet palauk, jei ES pripažįsta, kad yra 
alyvmedžių, privalo būti ir alyvuogių.

Yra! Tai dar vienas pajamų šaltinis, 
aiškina man Marino. Mat Ispanija 
išsiderėjusi nepakankamą alyvmedžių plotą. 
Užaugina jų daugiau, negu leidžia ES 
biurokratija. Taigi Roberto perka jas pigiai 
iš ispanų, o parduoda už subsidijuotą kainą. 
Pelno užtenka ir “Ferrari”, ir naujai žmonai. 
Geriau ir mums - dėdės Luigi vynas 
pigesnis.

Išgėrėme du butelius. Antrąją už ES 
subsidijas žemės ūkiui.□
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Sportas
Lietuvos olimpinėje 

rinktinėje - 64 sportininkai
(ELTA) liepos 8 d. Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto (LTOK) Vykdomasis 
komitetas ketvirtadienį savo posėdyje 
Vilniaus “Karolinos” viešbučio konferencijų 
salėje patvirtino Lietuvos olimpinės rink
tinės sąrašą. Jame - 64 sportininkai (52 indi
vidualių sporto šakų atstovai ir 12 krepši
ninkų) bei 40 trenerių, medikų ir vadovų.

Atėnų olimpinėse žaidynėse 13 sporto 
šakų Lietuvai atstovaus 50 vyrų ir 14 moterų. 
Tiesa, olimpinės rinktinės narių sąrašas 
artimiausiu metu gali kiek pailgėti, nes 
sportininkai dar turi galimybių įvykdyti 
olimpinius normatyvus.

Atėnų olimpinėse žaidynėse, kurios vyks 
rugpjūčio 13-29 dienomis, teisėjaus du 
■Lietuvos arbitrai: Zigmantas Raudonius 
(baidarių ir kanojų irklavimas) bei Virginijus 
Dovidavičius (krepšinis).

1992 metų Barselonos olimpinėse 
žaidynėse dalyvavo 46, 1996 metų Atlantos 
olimpinėse žaidynėse - 60, o 2000 metais 
Sydnėjuje kovojo 61 Lietuvos sportininkas.

Lietuvos jaunimas nugalėjo 
australus

(BNS, Eurobasket.lt) Europos jaunimo 
vaikinų (iki 20 metų amžiaus) krepšinio 
čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė 
savaitgalį Klaipėdoje du kartus kontrolinėse 
varžybose nugalėjo Australijos bendraamžių 
komandą

Po sekmadienį vykusių antrųjų draugiškų 
rungtynių prieš Australijos jaunimą 
rinktinės gretos dar labiau išretėjo.

Po rungtynių prieš australus rinktinės 
marškinėlių neteko Klaipėdos “Neptūno” 
žaidėjas Martynas Mažeika ir Vilniaus 
“Sakalų” narys Renaldas Scibutis.

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia A/PNr. 13 (2003)

- Ne tiek, kiek aš tave.
Į stovyklą grįždavo kiekvienas atskirai. 

Kartais, kai eidavo susikibę už rankų, kitoj 
judrios gatvės pusėj išnirdavo pažįstamas 
veidas ir įsmeigdavo įjuos nustebusias akis.

- Turės ką papasakoti kaimynėms. 
Vėjais eina tavo geras vardas!

- Vėjais eina tavasis, pone pirmininke! 
Kas galėjo patikėti! Toks protingas, rimtas 
žmogus...

- Pasirodo, kad mes turim kitą, savo, 
gyvenimą. Rūpiniesi, kad mus mato?

- Nesirūpinu. Vis viena visa stovykla jau 
žino. Neturiu kam aiškintis ar teisintis.

- Aš manau, kad iš viso nereikėtų 
slapstytis, visą laiką turėtume būti kartu ir 
stovykloje.

- Norėtum, kad aš su vaikais atsikelčiau 
į tavo kambarį ar tu pas mus tris?

- Ach, žinau, žinau. Nepyk, kad taip 
kalbu. Norėti galima, ar ne? Svajoti...

Išvykti iš Augsburgo Aldonai buvo gana 
sudėtinga, todėl užmiestyje susitikdavo 
gana retai ir šiuos pasimatymus ypač 
brangino. Jonas išrinkdavo vietovę prie 
geležinkelio: Meitlingeną, Roflingeną, 
Nordenhofą ar dar kitą, primindavo 
traukinio išvykimo laiką. Aldona prašydavo 
Elvyros, kad kartu su Dalia pasiimtų ir jos 
vaikus iš darželio ir mokyklos (Linukas jau 
ėjo į pirmą skyrių), kartu pernakvotų ir lytą 
išleistų į mokyklą. Aldona sutartu laiku 
išvažiuodavo iš Augsburgo stoties. Jonas, 
anksčiau nuvykęs ir suradęs vietą, kur 
apsistoti, pasitikdavo ją miestelio stotyje.

Kai tolėliau išvažiuodavo, nors ir kaip 
ilgėjosi ir troško būti kartu, Aldoną 
visuomet apnikdavo abejonės. Ji nekentė 
savęs dėl to, kad meluoja vaikams, nes 
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Pasaulio jaunių vicečempionu 2003 
metais tapęs M.Mažeika yra pirmasis tos 
rinktinės naiys, kuris tikrai nežais Europos 
pirmenybėse. Komandos treneris Ramūnas 
Butautas teigė, jog šiuo metu 192 cm ūgio 
krepšininko forma neatitinka rinktinės lygio.

Šeštadienio rungtynėse prieš australus 
M.Mažeika nerungtyniavo, tuo tarpu antrose 
draugiškose rungtynėse jis aikštėje praleido 
13 minučių. Per tą laiką jis nepasižymėjo: 
prametė po du tritaškius ir dvitaškius, po du 
kartus suklydo ir prasižengė. Vienintelis 
krepšininko pliusas - rezultatyvus 
perdavimas.

Renaldas Seibutis šeštadienį taip pat 
nerungtyniavo, o sekmadienį aikštėje išbuvo 
15 minučių. Per tą laiką 196 cm ūgio 
lengvasis kraštas pelnė tris taškus (1/1 
dvitaškio, 1/1 baudos). Dar prieš tai 
Ramūnas Butautas nusprendė atsisakyti kitų 
dviejų Klaipėdos “Neptūno" krepšininkų 
paslaugų. Komandoje vietos neatsirado 
Petrui Šalviui bei Vaidotui Pridotkui.

202 cm ūgio puolėjui V. Pridotkui kelią į 
rinktinę užkirto patirta peties traumą. 194 
cm ūgio snaiperis P. Šalvis treneriui netiko 
demonstruodamas prastą formą. Abiejų 
žaidėjų jaunimo rinktinėje žaidžiant prieš 
australus nebuvo.

Po trečiųjų draugiškų rungtynių tarp 
Lietuvos ir Australijos jaunimo turėtų 
paaiškėti visa rinktinės sudėtis, kuri liepos 
23-ąją pradės kovas Europos čempionate.

Rinktinėje liko 13 krepšininkų. Net 11 
iš jų - praėjusių metų pasaulio jaunių 
vicečempionai.

Atrodo, kad rinktinės treneris paskutinę 
vietą komandoje atiduos vienam iš likusių 
dviejų krepšininkų. Rinktinei taip pat 
priklauso Vilius Šumskis (Kauno “Žalgirio- 
A. Sabonio mokykla”. LKAL) bei Michailas 
Aiųsimpvas (Šiaulių “Šiauliai”, LKL).

reikėjo sugalvoti pretekstą, kodėl pusantros 
dienos nebus namuose. Varžėsi Elvyros, 
virtuvėj gėdijosi kaimynų žvilgsnių. Bet 
susitikimų atsisakyti nepajėgė.

- Bijau ir pagalvoti, kaip tau vieną dieną 
skaudės, kai šita istorija pasibaigs, - rūpinosi 
Elvyra. - O gal manai, kad gali tęstis be 
galo? Nenoriu pamokslauti. Bet nereikia 
taip įsimylėti, kaip tu dabar. Atrodo, kad ir 
jo panaši būsena, nesngeba blaiviai 
mąstyti... Ką ketinate daryti?

- Nežinau. O ką galime daryti?
- Manai, kad tavo vyras žino?
- Jei pasiteirautų, žinotų.
- Kaipjis reaguotų?
- Nemanau, kad jam labai skaudėtų. 

Nerūpim mes jam. Neatvažiuoja net vaikų 
aplankyti. Turbūt jau ir pamiršo mus.

- Bet siuntinėlius siunčia reguliariai, ar 
ne?

- Taip, tarsi jau būtume išsiskyrę ir jis 
mokėtų alimentus vaikams išlaikyti.

- Tai gal turėtumėt iš tikrųjų išsiskirti? 
Bent žinotumėt, kokia jūsų padėtis ir 
galėtumėt apsispręsti, kaip toliau gyventi.

- Ar tai padėtų?
- Tai gal turėtum vieną kartą pasiryžti 

ir nebesusitikinėti su Sugintu.
- Negaliu!
Aldona skubėjo į stotį, o mintyse 

skambėjo draugės žodžiai, vaikų klausimai, 
tebejautė smerkiančius kaimynų žvilgsnius 
ir pati save kaltino. Bet, kai traukinys 
sustojo stotyje ir perone pamatė laukiantį 
Joną, visi priekaištai ir abejonės išnyko. 
Liko tik jis ir džiaugsmas, kurį patirdavo, 
kai būdavo kartu. Jonas surasdavo kambarį 
kokiame nors kaimo viešbutėlyje. Aldona 
atsiveždavo vakarienę iš stovyklos. Visą 
vakarą, naktį ir rytą galėjo praleisti 
neišeidami iš kambario. Vienas kito ilgesį

V. Alekna “Aukso 
lygos” nugalėtojas

(ELTA) 
Olimpinis ir 
pasaulio disko 
metimo čempi
onas Virgilijus 
Alekna liepos 2 
d. Romoje tapo 
Tarptautinės 
lengvosios 
atletikos federacijos “Aukso lygos” varžybų 
antrojo etapo nugalėtoju ir išliko tarp 
pretendentų į pagrindinį prizą -1 mln. JAV 
dolerių.

32 metų vilnietis diską nusviedė 68 m 
42 cm, pagerindamas nuo 1982 metų čekui 
Imrichui Buganti priklausiusį varžybų 
rekordą 52 centimetrais.

Sėkmingiausias buvo pirmasis V. 
Aleknos bandymas. Antruoju bandymu jis 
diską nuskraidino 67 m 77 cm, trečiuoju - 
66 m 95 cm, ketvirtuoju - lygiai 67 m.

Antrąją vietą užėmė Europos čempionas 
vengras Robertas Fazekašas. Jis pasaulio 
reitingo lyderiui V. Aleknai nusileido 76 cm. 
Sėkmingiausias buvo trečiasis Vengrijos 
atleto bandymas (67 m 66 cm). Trečioje 
vietoje - kitas vengras Zoltanas Kovagas, 
diską nusviedęs 66 m 19 cm. V. Alekna 
laimėjo ir pirmąjį šių varžybų etapą. Birželio 
11 dieną Bergene (Norvegija) lietuvis diską 
nusviedė 69 m 21 cm.

Trečiasis “Aukso lygos” varžybų etapas 
bus surengtas liepos 23 dieną Paryžiuje. Po 
varžybų Romoje į pagrindinį prizą 
pretenduoja penki sportininkai: Tonique 
Williams (Bahamai, 400 m) ir Hestrie 
Cloete (PAR) bei Virgilijus Alekna 
(Lietuva, diskas), Felix Sanchez (Dominikos 
Respublika) ir Christian Olsson (Švedija).

Norint pasidalyti 1 mln. dolerių, jiems 
reikia laimėti,visus ketuqs lilįusius. etapus. 
nuraminę kalbėdavosi. Aldona nenustojo 
stebėtis, kad tiek daug vienas kitam turėjo 
ką pasakyti, ir žodžių norėjosi klausyti, tarsi 
šitaip galėtų pasidalyti visu ankstesniu 
gyvenimu iki dabarties, tarsi atskirai 
gyventus metus žodžiai galėtų sujungti. 
Kildavo beprasmių klausimų:

- Kodėl tada nesisitikom? Kiekviena 
diena ir visas gyvenimas būtų buvęs 
nuostabus! - apgailestavo Jonas.

- Kažin ar dabar iš jo būtų likę bent 
skuteliai? Juk tu gyvenai gražiai ir 
laimingai, ir viskas buvo sunaikinta.

- Kai Irutę išvežė, maniau, kad mirsiu 
iš sielvarto. Bet. kaip matai, gyvenu. Žmoną 
išvežė, jaunesnysis brolis, dar vaikas, žuvo 
pirmomis karo dienomis, o aš gyvenu kaip 
niekur nieko. Sakau kalbas, juokiuosi... 
Kartais atrodo lyg gyvenčiau į skolą, kad 
man dar reikės už viską sumokėti, kad 
viskas surašoma juodoj likimo knygoj ir 
niekas neužmirštama. Gal ir tave sutikau 
kaip tik dėl to.

- Ką nori pasakyti?
- Vieną dieną tu dingsi, ir liks 

nepakeliamas skausmas. Mokėsiu skolą.
- Ką tik sakei, kad išlieki. Pamirši. 

Laikas išgydo...
- Žinau. Užgriūna skausmas, jį iškenti 

ir toliau gyveni. Žinau ir kad iš meilės 
nemirštama, bent jau ne mūsų šimtmetyje. 
Bet kai tave sutikau, mano gyvenimas 
pasikeitė. Iš drumzlino tapo saulėtai 
šviesus. Jei tu dingtum, jis taptų gedulingai 
juodas. Valandėlę patylėjęs, netikėtai 
nusijuokė:

- Žinau, nori pasakyti, kad esu 
sentimentalus romantikas, kad visa tai - tik 
tušti žodžiai.

-Tai tik žodžiai... Bet prašau, nenustok 
jų sakyti. Tavo žodžius susiversiu ir nešiosiu 
ant kaklo. Kai vidurnaktį atsibusiu vieniša 
ar išsigandusi, paliesiu juos ranka, ir 
šmėklos išnyks...

Nuo 1947 metų atsirado galimybių

Lietuvos programuotojai 
pelnė antrąją vietą

(ELTA) Brazilijoje vykstančiame 
tarptautinio konkurso “Imagine Cup 2004” 
finaliniame turnyre šią savaitę lietuvių 
programuotojų sukurtas darbas “The Fly” 
(Musė) laimėjo antrąją vietą.

Didžiausios pasaulyje programinės 
įrangos bendrovės “Microsoft” surengtame 
konkurse, skirtame programavimu 
besidomintiems studentams, Lietuvos 
atstovų kūrinys buvo įvertintas už meniškai 
perteiktą idėją naudojantis moderniausiomis 
programavimo technologijomis, teigiama 
pranešime.

Antrus metus organizuojamas “Imagine 
Cup” šiemet buvo suskirstytas į keturis 
pogrupius - programinės įrangos kūrimo, 
idėjos perteikimo, trumpametražio filmo bei 
algoritmo pogrupį. Iš viso finaliniame 
“Imagine Cup” turnyre Brazilijoje dalyvavo 
apie 150 atstovų iš 40 šalių. Bendras prizinis 
fondas siekė (USD) $87,000.

Kauno technologijos universiteto (KTU) 
studentai Paulius Liekis ir Aras 
Pranckcvičius konkursui pateikė trijų 
minučių filmą, kuriame musė ir jos aplinka 
vaizduojama stambiu planu. Filmo metu 
musės kūnas yra artinamas, kol jame 
pradeda ryškėti kita aplinka, kurioje gyvena 
mažesnė musė. Lietuvos atstovams už 
antrąją vietą įteiktas (USD) $4,000 prizas.

Konkurso finale Brazilijoje KTU 
studentai nusileido Kinijos programuotojų 
komandai, sukūrusiai animacijos darbą “The 
Legend Of the Dragon” perteikiantį kovos 
dėl turtų ir galios idėją. Trečioji vieta atiteko 
Belgijos komandai.

Kitais metais “Imagine Cup” vyks 
Japonijos Jokohamos mieste ir bus išplėstas 
papildomais pogrupiais, kuriuose studentai 
bus raginami išnaudoti daugiau galimybių, 
kurias kūrybiškumui teikia technologijos. 
dipukams emigruoti. Pirmieji kraštai, sutikę 
įsileisti karo pabėgėlius, buvo JAV, Didžioji 
Britanija, Belgija. Kanada, ir Australija. 
Vėliau prisidėjo kai kurios Pietų Amerikos 
šalys: Venesuela, Kolumbija ir Brazilija. 
Įvairios komisijos pradėjo lankyti stovyklas 
ir kviesti pabėgėlius registruotis. Tačiau 
vien to nepakako, kiekvienas kraštas 
negalėjo nepaisyti savų interesų. Dauguma 
pageidavo jaunų žmonių nekvalifikuotam 
fiziniam darbui. Pirmąją lietuvių grupę, 
sudarytą iš 500 merginų bei jaunų moterų, 
įsileido Anglija dirbti tekstilės įmonėse. 
Belgija pageidavo šeimų, bet tik tokių, kurių 
šeimos galva būtų stiprus vyras, sutinkantis 
dirbti anglies kasyklose. Kanada ir 
Australija norėjo nevedusių vyrų ir 
netekėjusių moterų. Jie turėjo pasirašyti 
sutartį dvejus metus dirbti ten, kur bus 
paskirti: vyrai - ūkiuose darbininkais, 
kasyklose, kelių statyboje, miškų 
kirtavietėse, moterys - tarnaitėmis. 
Daugumą lietuvių traukė JAV, kur žinojo 
esant stiprias senųjų lietuvių emigrantų 
organizacijas. Tačiau Jungtinės Valstijos 
ribojo žmonuų priėmimą per metus ir 
reikalavo, kad kiekvienas turėtų garantiją - 
raštišką priesaiką. Šių reikalavimų 
atsisakyta 1948 metais. Tada buvo pakeistas 
emigracijos įstatymas, ir tūkstančiai lietuvių 
išvažiavo į Ameriką. Pietų Amerika 
nereikalavo darbo sutarčių, ir iš viso mažiau 
varžė norinčiųjų atvykimą. Tačiau manyta, 
kad tame kontinente galėjo sėkmingai 
įsikurti tik žmonės, turintys tam kraštui 
naudingą technišką profesiją. Be to, ten 
buvo vartojamos ispanų ir portugalų kalbos, 
kurių daugelis lietuvių nemokėjo. Praėjus 
dvejiems metams nuo karo pabaigos, dar 
daug lietuvių gyveno stovyklose ir negalėjo 
emigruoti.

- Ar užsiregistravai? - kartą Aldona 
pasiteiravo Jono, - tau, viengungiui, 
neturėtų būti sunku.

Tęsinys kitame MP Nr.

6

Eurobasket.lt


(OMNI) Jūs

Mindaugo žudiko 
portretas

dabar galite pamatyti, kaip 
atrodė karaliaus Mindaugo 
žudikas Daumantas. Bet 
Jūs nusivilsite: jis 
pliktelėjęs, su pilvuku, 
visiškai nepanašus į 
tradiciškai vaizduojamus 
lietuvius kunigaikščius. 
Beje, tai pirmasis lietuvis 
(ne tik kunigaikštis), kurio 
autentišką portretą turime. 
Be to, tai pirmasis lietuvis, 
kuris stačiatikių laikomas 

šventuoju.
Daumantas yra vaizduojamas ikonoje. 

Pirmasis, kad žmogus, pavaizduotas šioje 
ikonoje, yra būtent Daumantas, nustatė rusų 
tyrinėtojas F. A Kalikinas. O kaip Daumantas 
atsirado ikonoje? Istorija lėmė tai, kad jis tapo 
stačiatikių šventuoju. Todėl nenuostabu, kad 
išliko jo portretas. Tačiau apie viską iš pradžių.

Mindaugas buvo nužudytas 1263 metais. 
Šio nužudymo priežastis: pagoniška opozicija 
buvo nepatenkinta krikščionišku Mindaugu. 
Tačiau ne kiekvienas žino, kaip tai atsitiko. 
OS istorija niekuo nenusileidžia kokiam nors 
šiuolaikiniam meilės romanui. Viskas 
prasidėjo tuomet, kai mirė Mindaugo žmona 
Morta. Jos apraudoti atvyko ir jos sesuo 
(vardas nežinomas), kuri buvo Daumanto 
žmona. Tikriausiai Mindaugui ji patiko, nes 
jis ją jėga pasiliko ir vedė. Taip Daumantas 
neteko savo žmonos. Kiek galima spręsti iš 
istorinių šaltinių - jis buvo ištikimas 
Mindaugo padėjėjas, neišdavęs jo net 
sunkiausiais momentais. Kai 1251 metais 
Mindaugas slėpėsi legendinėje Vorutos pilyje, 
Daumantas įnirtingame mūšyje kovėsi su 
vokiečiais. Tad toks jo valdovo poelgis galėjo 
giliai įžeisti Daumantą. Todėl jis laukė progos, 
kada galėtų atkeršyti. Ir ta proga pasitaikė. 
1263 metais Mindaugas, norėdamas 
sutrukdyti Volumes valdovo sūnaus vedyboms, 
pasiuntė kariuomenę. Šiame žygyje dalyvavo 

ir Daumantas. Kiek pažygiavus jis apsimetė 
susirgęs ir grįžo. Grįžo tam, kad nužudytų 
Mindaugą ir jo sūnus Ruklį ir Rupcikį.

Kaip matome, moteris buvo ne paskutinė 
Mindaugo nužudymo priežastis. Juk galima 
manyti, kad jei ne šis įvykis su Daumantu, 
visai galimas dalykas, jog Mindaugas būtų 
išsilaikęs soste, Lietuva būtų buvusi karalystė, 
o visa Lietuvos istorija būtų pasisukusi kitaip.

Greitai po Mindaugo mirties į Lietuvą 
grįžo jo sūnus Vaišvilkas Tai irgi neeilinė 
asmenybė. Jis buvo stačiatikių vienuolis, 
atsiskyrėlis. Sužinojęs, kad nužudytas jo tėvas, 
jis sugrįžo atkeršyti savo tėvo priešams. Juos 

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 Aricnė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094. Tel: (03) 9431 4852 
Jicvos tel: (03) 9850 6412.

Jieva Arienė

išvijęs ar išžudęs, valdžią atidavė Švamui, o 
pats vėl pasitraukė į vienuolyną. Deja, neilgai 
- ten jis buvo nunuodytas.

Taigi Vaišvilkui sustiprėjus. Daumantas 
suprato, kad jam teks rinktis: žūti arba pabėgti. 
Pasirinko antrąjį variantą. Taipjis apie 1265- 
1266 metus su 300 y-yrų kariauna atsidūrė 
Pskove. Jį svetingai priėmė, nuo įtūžusių 
naugardiečių ' apgynė kunigaikštis 
Sviatoslavas. Beje, šis buvo ir jo krikštatėvis: 
Daumantas gavo Timofėjaus vardą. Tačiau 
pasielgė visai nekrikščioniškai. Kai 
Daumantas užsitikrino pskoviečių pagalbą, be 
jokio varžymosi savo geradarį išvarė. Taipjis 
pradėjo valdyti Pskovą. Kaip matome, visai 
nešventas buvo Daumantas. Tačiau kaip jis 
juo tapo? Ogi už savo, nuopelnus ginant 
Pskovą nuo Livonijos ordino. Net jau būdamas 
senas, jis sugebėjo puikiai vadovauti mūšiui. 
1299 metais vokiečiams įsiveržus į miestą, 
beveik visą jį užėmus, jis sugebėjo juos 
nugalėti. O mirė jis 1299 metų gegužę. Kaip 
rašo Naugardo metraštis, “tais metais mirė 
Daumantas, Pskovo kunigaikštis, daug 
kentėjęs už Šv. Sofiją (Naugardą - V. S.) ir 
Švč. Trejybę (Pskovą. - V. S.)”. Jis buvo 
palaidotas Švč. Trejybės cerkvėje Pskove.

Kaip teigia metraščiai, pskoviečiai 
patirdavo stebuklingą šv. Daumanto 
Timofėjaus pagalbą 1332, 1341,1343 metais 
kovose su Livonija. O pirmasis jo patarimas 
pskoviečiams užfiksuotas 1480 metais, 
Livonijos ordinui apsupus Pskovą. Daumantas 
pasirodė vienam miestiečiui ir pamokė, kaip 
apsiginti. Reikia esą paimti gūnią nuo jo kapo, 
apnešti ją su kryžiais tris kartus apie tvirtovę, 
melstis ir nebijoti priešo. Po šių veiksmų 
priešas pasitraukė. Vėliau priėjo kapo vyko 
stebuklingi pagijimai: 1538 metais 
stebuklingai praregėjo akla moteris, vėliau 
vyras, kitam pagijo nudžiūvusi ranka. .

Taigi istorijos paradoksai lėmė, kad 
Mindaugo žudikas tapo šventuoju, mes 
žinome, kaip jis atrodė. O Mindaugo, kurio 
karūnavimo dieną švenčiame, atvaizdo 
neišliko. Netapo jis ir šventuoju. Tokia 
istorijos ironija.

Virginijus Savukynas

Karalius Mindaugas

Jeigu reikia daugiau detalių paskambinkite Cinui Antanaičiui 0421 238 399 
arba aplankykite www.aljs.org

Lietuvoje daugėja 
sergančiųjų Alzheimerio liga

Lietuvoje pastaraisiais metais sparčiai 
daugėja sergančiųjų Alzheimerio liga. 
Remdamasis Valstybinio psichikos sveikatos 
centro duomenimis, Kauno visuomenės 
sveikatos centras (KVSC) pranešė, kad per 
pastaruosius penkerius metus sergančiųjų 
Alzheimerio padaugėjo 87% - nuo 311 1999 
metais iki 579 2003-aisiais. 2000 metais 
sergančiųjų šia liga buvo užregistruota 381; 
2001 metais - 538; 2002 metais - 495 
asmenys. Tačiau specialistai mano, kad 
sergančiųjų Alzheimerio liga Lietuvoje iš 
tiesų yra apie 23,000.

Pasak medikų, mažam sergančiųjų 
skaičiui įtakos galėjo turėti iki 1993 metų 
vyravusi nuomonė, kad vyresnio amžiaus 
žmonių atminties, kalbos bei orientacijos 
sutrikimai yra natūralus senėjimo procesas 
arba sklerozė. Alzheimerio liga - tai po 
truputį progresuojantis žmogaus protinės 
veiklos silpnėjimas, kai atrofuojasi tam 
tikros smegenų struktūros. Dėl mokslui 
nežinomų priežasčių, nutrūkus ryšiams tarp 
smegenų žievės ląstelių neuronų, prasideda 
nenumaldomas jų irimas, kurio neįmanoma 
atstatyti ir tik šiek tiek sustabdyti.

Alzheimerio liga sergantys žmonės 
nebeatpažįsta artimųjų, jų supančios 
aplinkos, darosi nesaugu palikti tokius 
ligonius vienus namuose.

KVSC specialistai pataria vyresniems 
nei 65 metų asmenims nepamiršti kas 1-2 
metus pasitikrinti atmintį.

Krašto Valdyba prašo 
ataskaitų

Rengiant išplėstinį pranešimą PLB nuo 
ALB, Krašto Valdyba dar kartą prašo visų 
Lietuvių Apylinkių Valdybų ir Seniūnijų 
pirmininkus ar jų pavaduotojus skubiai 
atsiųsti savo metiniuose susirinkimuose 
paskelbtas ataskaitas (jų kopijas, nesvarbu 
kuria kalba tai būtų) už laikotarpį nuo 
2003m. sausio 1 d. iki 2004m. liepos 17 d. 
Jeigu jų neturite, atsiųskite iškarpas ar 
kopijas iš spaudoje ar biuleteniuose skelbtų 
svarbesnių informacijų/rašinių. Ši informa
cija apie įvairiapusišką lietuvišką veiklą Jūsų 
vadovaujamoje apylinkėje, palengvins KV 
informacijos rinkimą ir taip pat padės 
išvengti nesusipratimų bei klaidų.

Vilniuje renkasi 
konsulai

(BNS). Šią savaitę į Vilnių suvažiuos 
beveik šimtas įvairiose pasaulio šalyse 
Lietuvai atstovaujančių garbės konsulų.

Planuojama, kad nuo pirmadienio iki 
trečiadienio vyksiančiame susitikime, kuri 
rengia Užsienio reikalų ministerija, dalyvaus 
maždaug 80 garbės konsulų iš 35 šalių. 
Garbės konsulai aptars aktualiausius 
Lietuvai klausimus ir užsienio politikos 
prioritetus šaliai įstojus į Europos Sąjungą 
bei NATO, pranešė URM.

Lietuvos atstovai taip pat susitiks su 
premjeru Algirdu Brazausku, lankysis 
Vilniaus miesto savivaldybėje.

Antradienį garbės konsulai dalyvaus 
Lietuvos valstybės - Mindaugo karūnavimo 
dienos šventiniuose renginiuose.

Trečiadienį numatyti suvažiavimo 
dalyvių vizitai į Druskininkus ir Alytų, 
Panevėžį ir Anykščius, per kuriuos jie 
susipažins su rajonų savivaldybių, verslo ir 
turizmo atstovais, aplankys įmones bei 
turizmo objektus.

Lietuva jau yra paskyrusi daugiau nei 
100 garbės konsulų 57 pasaulio valstybėse.

Lietuvos garbės konsulas yra užsienio 
reikalų ministro paskirtas asmuo, vykdantis 
jam pavestas konsulines funkcijas bei 
atliekantis ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo skatinimo ir kitą URM 
pavestą darbą.

Paprastai garbės konsulais tampa 
pasiturintys verslininkai, galintys skirti lėšų 
Lietuvos ir jos siekių pristatymui savo šalyse, 
taip pat žmonės, jaučiantys simpatijų 
Lietuvai.

Pasak pranešimo spaudai, URM 
neapsiriboja esamu garbės konsulų tinklu ir 
numato toliau plėsti Lietuvos atstovavimą 
pasaulyje.

Steigiant garbės konsulatus, 
atsižvelgiama į formuojamus naujus 
Lietuvos užsienio politikos prioritetus bei 
ekonominį bendradarbiavimą su užsienio 
šalimis, taip pat į konkrečios valstybės arba 
regiono politinę, ekonominę reikšmę 
Lietuvai.

Tai jau antras Lietuvos garbės konsulų 
suvažiavimas. Pirmasis vyko Vilniuje 2001 
metų rudenį. Tęsiant tokių susitikimų 
tradiciją garbės konsulų suvažiavimus 
numatoma rengti kas trejus metus.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Pamaldos Sydnėjaus leituviams bus laikomos sekančiais sekmadieniais: 
liepos 18d. ir rugpjūčio 15d. (per Žolinę) 11.30 vai. ryto St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcome.

Antanas Kramilius

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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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.

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.

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 Prcsidcnt.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.

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.

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 rife Vilidti 
kaip rugp jūčio 22 dieną. Po to Vaidybadar privalo paruošti balsavimo lapelius su 
kandidatų pavardėmis ir išsiųsti Klubo nariams su visais kitais pranešimais.

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas 
susimokėti metinį nario mokestį, , jųmHaiųj
-------------------------------------------------------------------------- -——■ ,

TURGUS įvyks sekmadienį, liepos 25 dieną,

2:30 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Aukos “Musų Pastogei”

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

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba

10 Year ^uture °f Lithuanian Australian youth is 
invariant to you then ALJS would like to invite you to 
come and discuss the ability to increase the number of 
youth attending Lithuanian Activities.

Plan

The gathering will occur between 17th-18th July In 
the Melbourne Lithuanian Club

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
JAUNIMO SĄJUNGĄ

h you nerd niorv inlormatiun plca>e contact Ginus Antanaitis 0421 23S .W

J.Abromas NSW $ 15.00
S. Bernotas NSW $ 20.00
Mrs. M. Lodą NSW $ 5.00
V. Jakštienė QLD $ 35.00
A. Šerdis SA $ 2.50
A Griškauskas NSW $ 10.00
E. Vailokas NSW $ 15.00
G. Arienė NSW $ 10.00
P. Borumas ACT $ 35.00
Anonim. NSW $ 10.00
M. Kavaliauskienė NSW $ 35.00
Mrs. Z. Fitzgerald TAS $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams. 

“Mūsų Pastogės” administracija

R. Genys NSW $ 15.00
V. Palavikas VIC $ 15.00
A. ŠlidijŠfiš QLD $ 15.00
L. Markauskaitė NSW $ 3.00
V. Tarvey NSW $ 25.00
Mrs. J. Leščius SA $ 5.00
J. Juška VIC $ 10.00
D. Lynikienė VIC $ 5.00
V. Kružienė VIC $ 10.00
A. Muccnickas VIC $ 10.00
M. Prašmutienė VIC $ 5.00
Z. Prašmutaitė VIC $ 30.00
B. Gražienė ACT $ 20.00

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 En ol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel (03) 9578 4319.

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 c-mail: jvabotis@senet.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 .Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų tiulių įcuakcija neatsako.
X K K X K

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zuobienė.
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