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XII-toji Lietuvių tautinių

Jaunos vainikuotos šokėjos ruošiasi pasirodyti XII-toje Lietuvių tautinių šokių 
šventėje, kuri vyko liepos 3 d., Čikagoje. Skaitykite pilną aprašymą M/’psl. 4-5

Lietuvos įvykių apžvalga

Sveikinimas J.E. Lietuvos 
Respublikos Prezidentui 

p. Vaidui Adamkui
Šiandien atverčiame dar vieną ilgaamžės ir garbingos mūsų valstybės istorijos 

puslapį. Lietuvių tauta antrąjį kartą tiesioginiuose ir demokratiniuose rinkimuose 
išrinko Jus, p. Adamkau, Lietuvos Prezidentu. Už Jus balsavo ir visi Australijos 
Lietuvių Bendruomenės nariai.

Jūs, J.E Valdai Adamkau, puikiai vadovavote šaliai tuo metu, kai valstybė ir 
visuomenė bendru apsisprendimu pasirinko Europos tautų šeimą ir saugumą 
atlantinės integracijos rėmuose. Pasirinkusi Europos Sąjungą bei NATO, Lietuva 
dabar žengia spartesniu ir stipresniu žingsniu kurdama savo valstybės ir žmonių 
šviesesnę ateitį.

Australijos lietuviai sveikina Jus, Lietuvos Respublikos Prezidente p. Adamkau, 
ir linki ištvermės, optimizmo ir sėkmės Jūsų veikloje. Tikim, kad tęsite jau pradėtus 
darbus santarvės, interesų derinimo ir susitarimo ieškojimo dvasia. Nuo šiol, Jūs 
tampate mūsų moraliniu autoritetu, kuris stiprins toli nuo Tėvynės- Australijoje 
gyvenančius lietuvius.

ALB Krašto Valdyba sveikina ir pabrėžia, kad visų mūsų tikslas vienas - kurti ir 
stiprinti savo valstybę -bangiąją Lietuvą.

Pagarbiai
Australijos Lietuvių Bendruomenės vardu - Krašto Valdyba

Vilnius, liepos 16 d. (ELTA). Susipažinęs 
su Generalinės prokuratūros medžiaga apie 
galimus parlamentarų kyšininkavimo 
atvejus, Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas nusprendė perduoti ją tirti Seimo 
Antikorupcijos komisijai.

Seimo vadovas prašo Nijolės Stciblienės 
vadovaujamos komisijos išsiaiškinti, ar 
Generalinės prokuratūros medžiagoje 
paminėti parlamentarai nedarė veiksmų, 
nesuderinamų su Seimo nario statusu.

Penktadienį spaudos konferencijoje A. 
Paulauskas sakė, kad Seimo Antikorupcijos 
komisija turėtų pateikti savo išvadas iki 
rugpjūčio 2 dienos.

“Tos išvados bus pateiktos visiems Seimo 
nariams. Jų pagrindu Seimo nariai galės 
reaguoti ir daryti atitinkamus sprendimus”, 
- sakė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas sakė, kad iš 
Generalinės prokuratūros yra gavęs 
medžiagą dėl Seimo narių Vytenio Povilo 
Andriukaičio. Vytauto Kvietkausko. Arvydo 
Vidžiūno. Eligijaus Masiulio ir Gintaro 
Steponavičiaus. Kadangi Seimas antradienį 
nedavė sutikimo V. Andriukaitį, V. 
Kvietkauską ir A. Vidžiūną patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn, ikiteisminis 
tyrimas dėl jų veiksmų nebus pradėtas. Nors 
dėl E. Masiulio ir G. Steponavičiaus nebuvo 
kreiptasi į Seimą prašant leisti patraukti juos 
baudžiamojon atsakomybėn, tačiau, anot A. 
Paulausko, toje medžiagoje visus paminėtus 
penkis Seimo narius prašoma įvertinti Seimo 
Statuto nustatyta tvarka, ar jie neatliko 
veiksmų, nesuderinamų su Seimo nario 
statusu.

Pasak A. Paulausko, iš parlamentarų 
pokalbių suvestinių ryškėja, kad jie kalbasi 
apie įstatymų leidybą, apie kitus dalykus, 
kitaip sakant, ten yra “visa parlamento 
virtuvė”. Seimo Pirmininko teigimu, taip pat 

yra pridėti “Rubicon” įmonės buhalterijos 
dokumentai. Tai, pasak A. Paulausko, 
“juodoji buhalterija”, nes niekur tie 
dokumentai neapskaityti, jie rasti 
kompiuterinėse laikmenose.

Komentuodamas gautą medžiagą, A. 
Paulauskas sakė, kad Įtarimams pagrindas 
yra, pradėti ikiteisminį tyrimą buvo 
pagrindas, tačiau nėra kategoriškų išvadų, 
yra viskas prielaidų lygio. “Visuma šitų 
surinktų įrodymų tikrai leidžia formuluoti 
įtarimus. Tačiau pasakyti, kad šita medžiaga 
yra visapusiškai surinkta, tikrai negalėčiau”, 
- sakė jis.

Pasak jo, visiškai nėra tos dalies 
dokumentų, apie kuriuos kalbama, tai yra 
apie balsavimus, apie teikiamas įstatymų 
pataisas, pasiūlymus.

A. Paulausko nuomone, šitą medžiagą 
reikėtų dar papildyti."Kadangi prokuratūra 
nutarė nebetirti, o atsakomybės klausimas 
išlieka, mano supratimu. Seimas turėtų savo 
jėgomis, kiek mums leidžia kompetencija, 
įgaliojimai, papildyti ir užbaigti tyrimą”, - 
sakė jis.

Pasak A Paulausko, reikėtų įvertinti, ar 
paminėti Seimo nariai nepažeidė 
Konstitucijos, įstatymų, priesaikos, ar 
nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

Vilnius, liepos 16 d. (ELTA). Prezi
dentas Valdas Adamkus toliau formuoja 
savo patarėjų komandą.

Socialinės apsaugos grupei vadovaus 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
sekretorė Audronė Morkūnienė. Šioje 
grupėje taip pat dirbs Skirmantė 
Kondrotienė, buvusi socialinių reikalų 
viceministre JAV Prezidento Ronald Reagan 
vyriausybėje. Ekonomikos ir vietovės 
plėtros grupėje dirbs Užsienio reikalų 
ministerijos patarėja strateginių ūkio šakų

Nukelta į 2 psL

Lietuva išsiskiria 
optimizmu

Vilnius, liepos 9 d. (BNS). Lietuvos 
gyventojai savo bei visos šalies ekonomikos 
perspektyvas vertina gerokai optimistiškiau, 
palyginti su kitų naujųjų Europos Sąjungos 
(ES) šalių narių gyventojais.

29% Lietuvos gyventojų mano, kad 
narystė ES teigiamai paveiks jų gyvenimą 
per artimiausius 12 mėnesių, rodo Europos 
Komisijos užsakymu bendrovės „Baltijos 
tyrimai“ atliktas „Eurobarometro“ tyrimas.

Visose naujose ES narėse taip 
manančiųjų yra 7 procentiniais punktais 
mažiau.

Optimistų skaičius Lietuvoje viršija 
pesimistų skaičių - gyvenimo pablogėjimo 
sakė laukiantys 16% apklaustųjų.

Daugiausiai - beveik pusė (48%) 
respondentų pažymėjo tikintys, jog padėtis 
minimu laikotarpiu nesikeis.

Tuo tarpu visose ES naujokėse pesimistų 
skaičius siekia 31%, o jokių pokyčių nesitiki 
42% apklaustųjų.

Beveik trečdalis - 32% šalies žmonių 
(dvigubai daugiau negu kitose naujokėse) 
prognozuoja geresnę ekonominę padėtį 
Lietuvoje. 23% šalies gyventojų 
įsitikinimu, jų šeimų finansinė padėtis per 
artimiausius 12 mėnesių pagerės - visose 
naujose ES narėse taip manančiųjų buvo 
15%.

Lietuvos gyventojai optimistiškai

Slavų
sąjunga?

(ELTA) Priešta
ringai vertinamas
Rusijos politikas
Vladimiras
Žirinovskis pirmadienį pareiškė, kad 
Europos Sąjunga per 10-15 metų iširs ir kad 
bus sudaryta visų slavų valstybių sąjunga. 

vertina ir įsidarbinimo galimybes. 26% 
respondentų mano savo šalyje turėsiantys 
didesnių galimybių susirasti darbą, o 18% 
įsitikinę, kad jų asmeninės galimybės 
įsidarbinti išaugs.

„Per ketverius metus Lietuvos gyventojų 
optimizmas, žvelgiant į ateitį, augo. Prieš 
ketverius metus dauguma gyventojų manė, 
kad po metų ekonominė situacija bei jų 
finansinė padėtis blogės, o dabar tokių liko 
tik ketvirtadalis“, - tyrimo ataskaitoje teigia 
„Baltijos tyrimų“ vadovė Rasa Ališauskienė.

Pasak jos, nežymus optimizmo 
sumažėjimas nuo 2003-ųjų rudens vertinant 
gyvenimo apskritai perspektyvas pirmiausia 
yra susijęs su šį rudenį ir žiemą Lietuvoje 
dominavusiu „prezidentiniu“ skandalu.

„Būtent politinės peripetijos šešis 
mėnesius buvo svarbiausias visuomenę 
jaudinęs dalykas, o visi kitų gyvenimo sričių 
klausimai buvo vertinami šio skandalo 
kontekste“, - teigia R. Ališauskienė.

Tyrimas parodė, kad jaunimas visais 
atžvilgiais į ateitį žiūri daug optimistiškiau 
nei vyresni žmonės.

Iš jaunesnių nei 30 metų Lietuvos 
gyventojų beveik pusė tiki, kad ateinantys 
metai bus geresni, tuo tarpu iš vyresnių nei 
50 metų tik kas septintas yra optimistas.

Visose Europos Sąjungos šalyse bendro 
gyvenimo pagerėjimo per artimiausius 
metus laukia 31% žmonių, jokių 
pasikeitimų nesitiki 49%.
„Eurobarometro“ tyrimas 13-oje šalių buvo 
atliekamas šiemet vasario ir kovo mėnesiais.

Kalbėdamas Valstybės Dūmoje per 
susitikimą prie apskritojo stalo, skirtą slavų 
suvienijimo galimybėms. V. Žirinovskis 
pareiškė, kad “suvešėjusios ES valstybių 
ambicijos ir interesų skirtumas nulems 
organizacijos žlugimą".

Skirtingai nuo ES, kuri, V. Žirinovskio 
nuomone, daugiausia vadovaujasi 
ekonominiais interesais, slavų valstybės 
vienysis kultūrinių, dvasinių ir tautinių 
vertybių pagrindu.
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Vytautas 
Patašius

♦ Liepos 9 d. 
Maskvoje nežinomi 
asmenys keturiais 
revolverio šūviais 
mirtinai sužeidė 
žurnalo “Forbes” 
Rusijos laidos 
redaktorių Paul 
Chlebnikov. Rusų 
kilmės JAV pilietis 
P. Chlebnikov į

Maskvą atvyko prieš 6 mėnesius ir tuoj įsigijo 
daug priešų, pradėjęs tyrinėti naujųjų turtuolių 
tamsius užkulisius. Jis pagarsėjo savo knyga 
apie bilijonierių Borisą Berezovskj bei 
“Forbes” žurnale paskelbtu 100 turtingiausių 
Rusijos biznierių sąrašu.

♦ Liepos 9d. Tarptautinis Teismas 
Hagoje priėmė sprendimą, kad Izraelio 
Palestinos Vakariniame Krante statoma 
apsaugos siena pažeidžia tarptautinės teisės 
nuostatus ir turi būti nugriauta. Liepos 9 d. 
Izraelio Vyriausybė pareiškė. kad ji nevykdys 
Tarptautinio Teismo įsakymo. Izraelis tikisi, 
kad JAV vetuos bet kokią J. T. Saugumo 
Tarybos priimamą rezoliuciją, paremiančių 
Tarptautinio Teismo sprendimą.

♦ Liepos 12d. naujosios Irako 
Vyriausybės min. pirmininko pavaduotojas 
Barham Salih Damaske susitarė su Sirijos 
prezidentu Bašar al-Assad, kad abiejų 
valstybių pastangomis bus uždarytas ilgas, per 
dykumas einąs pasienis tarp Sirijos ir Irako, 
sustabdant sukilimą remiančių užsieniečių 
infiltraciją į Iraką.

♦ Irake nesiliauja sukilėlių teroro 
veiksmai. Liepos 14d. jie užpuolė su palyda 
vykstantį Mosulo gubernatorių Osama 
Kashmoula ir jį nukovė. Bagdado tarp
tautinėje zonoje susprogdintas automobilis 
užmušė 11 žmonių ir sužeidė apie 40 kitų. 
Sukilėliai nužudė du pagrobtus bulgarų kil

Lietuvos įvykių apžvalga
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klausimais Nijolė Žambaitė.

ELTA primena, kad buvęs Lietuvos 
ambasadorius Italijoje Edminas Bagdonas 
užims Prezidento patarėjo užsienio politikos 
klausimais postą. Dirbti patarėju 
diplomatiniais klausimais pakviestas 
Lietuvos ambasados Argentinoje laikinasis 
reikalų patikėtinis Valteris Baliukonis. 
Prezidento spaudos tarnybos vadovu 
paskirtas Marius Lukošiūnas, talkinęs V. 
Adamkui per pirmalaikių Prezidento 
rinkimų kampaniją kaip atstovas viešiesiems 
ryšiams.

Atstove spaudai nuo pirmadienio dirbs 
krašto apsaugos ministro atstovės spaudai 
pareigas iki šiol einanti žurnalistė Rita 
Grumadaitė. Be to, spaudos tarnyboje dirbs 
dienraščio “Lietuvos rytas” žurnalistas 
Valdas Bartasevičius, rašysiantis kalbas 
valstybės vadovui.

Patarėju valstybės saugumo klausimais 
taps Rytis Muraška, jau kuravęs šią sritį 
ankstesnės V. Adamkaus kadencijos metu. 
Patarėjų teisės klausimais grupės vadove 
sutiko tapti Lietuvos teisės universiteto 
Konstitucinės teisės katedros vedėja prof. dr. 
Toma Birmonticnė.

Ekonomikos klausimais Prezidentui 
patarinės Vilniaus banko prezidento 
patarėjas dr. Gitanas Nausėda. Tiesa, jis 
dirbs visuomeniniais pagrindais. Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto Istorijos 
teorijos ir kultūros istorijos katedros docentė 
dr. Irena Vaišvilaitė sutiko patarinėti antrąją 
kadenciją pradėjusiam V. Adamkui kultūros 
klausimais. Buvęs Anykščių rajono meras, 
Liberalų ir centro sąjungos valdybos narys 
Darius Gudelis eis Prezidentūros 
sekretoriaus pareigas.
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Trumpai iš visur
mės civilius, kai Bulgarija atsisakė atitraukti 
savo karius iš Irako. Jų kūnai rasti upėje.

♦ Liepos 14 d. Filipinų Vyriausybė 
nusileido Irako sukilėlių grasinimui nužudyti 
pagrobtą civilį įkaitą Angelo de la Cruz ir 
paskelbė atitraukianti savo 51 karį iš Irako. 
Irako vyriausybė bei JAV ir Australijos 
vyriausybės pareiškė Filipinų Vyriausybei savo 
nepritarimą dėl šio sprendimo, nes prievartinis 
pajėgų atitraukimas paskatins sukilėlius šią 
taktiką vartoti prieš kitų valstybių piliečius.

♦Liepos 15 d Irako sukilėliai susprogdino 
automobilį Haditha mieste į šiaurės vakarus 
nuo Bagdado, užmušdami 10 asmenų ir 
sužeisdami daug policininkų.

♦ Liepos 15 d. Naujosios Zelandijos 
teismas paskyrė 6 mėnesių kalėjimo bausmę 
dviems įtariamiems Izraelio žvalgybos 
organizacijos Mossad agentams. Jie buvo 
suimti kovo mėnesį, kai bandė nelegaliai 
įsigyti NZ pasus. NZ ministrė pirmininkė 
Helen Clark paskelbė, kad bus atšauktas 
rugpjūčio mėnesiui numatytas Izraelio 
prezidento Moše Kavac apsilankymasN. 
Zelandijoje. Izraelis atsisakė patvirtinti ar 
paneigti, kad suimtieji yra Mossad agentai, 
tačiau Izraelio Užsienio reikalų ministras 
Silvan Šalom pareiškė, kad Izraelis atsiprašo 
N. Zelandijos.

♦Kinija pradėjo karinius pratimus savo 
pietryčių pakrantėje. Žemyno, oro ir jūros 
karinės pajėgos, iš viso apie 18 000 karių, 
inscenizuoja Taivano invaziją. Hongkongo 
laikraščiai rašo, kad tokia invazija 
planuojama, jei Taivanas paskelbtų visišką 
atsiskyrimą nuo Kinijos.

♦Liepos 15 d. JAV pareigūnai pranešė, 
kad jie tikisi, kad Japonijos Imigracijos 
departamentas išduos jiems buvusį pasaulio 
šachmatų čempioną Bobby Fischer, paieškomą 
nuo 1992 m. kai jam buvo drausta vykti j 
Jugoslaviją.

Leidyklos “Baltos lankos” vadovas Saulius 
Žukas patarinės kultūros klausimais 
visuomeniniais pagrindais. Prezidentūroje 
dirbančių politinio pasitikėjimo pareigūnų, 
palyginti su Rolando Pakso kadencija, 
sumažės nuo 42 iki 40.

Vilnius, liepos 15 d. (ELTA). Londone 
Rusijos gynybos ministras Sergejus Ivanovas 
pareiškė, kad NATO neturi laikyti savo 
pajėgų Baltijos valstybėse. Jis taip pat 
pastebėjo, kad Baltijos valstybių 
nesugebėjimas gerbti rusų teises kelia 
“grėsmę” Rusijai, - skelbia britų dienraštis 
“Independent”.

Antradienį S. Ivanovas skaitė paskaitą 
prestižiniame Tarptautiniame strateginių 
tyrimų institute. Rusija seniai jaučiasi 
sunerimusi dėl NATO artėjimo prie jos 
sienų, - tvirtino gynybos ministras. 
“Didžiausią nerimą dėl mūsų saugumo kelia 
NATO įrangos ir pajėgų dislokavimas naujų 
narių teritorijoje”, - sakė S. Ivanovas. 
Britų dienraštis primena, kad NATO 
lėktuvai patruliuoja Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. “Rusija susirūpinusi, kad Baltijos 
radarų sistema stebi jos oro erdvę”, - rašo 
“Independent”.

Strateginių tyrimų institute S. Ivanovas 
išskyrė Europos Sąjungos nares Latviją ir 
Estiją dėl jų nesugebėjimo užtikrinti 
žmogaus teises. Ministro nuomone, šiose 
šalyse žmogaus teisių padėtis esanti blogesnė 
nei Rusijoje. Instituto bendradarbė Oksana 
Antonenka pasakė, jog ministro tonas buvęs 
“teigiamas”. “Pasakyčiau, kad jo kalba buvo 
stebėtinai palanki NATO”, - tikino O. 
Antonenka. Jos nuomone, S. Ivanovo kalba 
rodanti, jog Rusija nori bendradarbiauti su 
Aljansu. ū
Rengiant apžvalga naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Šiaurės Europos sąjunga
Naujausia apklausa rodo, kad didžioji 

dauguma Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
gyventojų norėtų Šiaurės Europos Sąjungos 
vietoj Europos Sąjungos, praneša Danijos 
dienraštis “Politiken”, kuriuo remiasi ELTA.

Kai kurių Skandinavijos šalių 
euroskeptikų svajonė sukurti Šiaurės 
Europos Sąjungą ir atsiriboti nuo Europos 
Sąjungos gali būti nepasiekiama, tačiau 
daug žmonių ją palaiko. Tokie naujosios 
apklausos rezultatai stebina.

Agentūrų “Gallup”, “Senti-Norstat” ir 
TEMO atliktos apklausos rezultatai rodo, 
kad 45% švedų yra patenkinti Europos 
Sąjunga, tuo tarpu 49% apklaustųjų teikia 
pirmenybę Šiaurės Europos Sąjungai. 
Norvegijoje, kuri nepriklauso ES, 
palaikančių Šiaurės Europos Sąjungą yra 
46%, o ES remiančių - tik 40%

Danija, kuri Europos Sąjungai priklauso 
jau 31 metus, atrodo, labiau linksta prie 
Šiaurės kaimynių, tačiau tik iki tam tikros 
ribos. 47% danų palaiko Europos Sąjungą, 
o 44% mieliau rinktųsi sąjungą su

Į Lietuvą neįleista Rusijos 
karinė komanda

(BNS) 2004 liepos mėn. 12 d. Lietuvos 
sienos saugotojai pirmadienį paryčiais į šalį 
neįleido tranzitu vykusios Rusijos karinės 
komandos - 5 kareivių ir juos lydinčio 
karininko. Iš tranzitinio traukinio Maskva- 
Kaliningradas išlaipinta komanda, vykusi į 
karinį dalinį Kaliningrado srityje, neturėjo 
būtino tokiais atvejais Lietuvos kariuomenės 
judėjimo kontrolės centro leidimo vykti 
tranzitu per šalies teritoriją, pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Rusijos karinė komanda buvo išlaipinta 
apie3 vai. 45 min. Kenos pasienio kontrolės 
punkte traukiniui pervažiavus Lietuvos 
sieną iš Baltarusijos.

Kariškiai buvo neginkluoti, vilkėjo 
uniformomis. Dėl šio įvykio traukinys 
Kenoje užlaikytas nebuvo ir nustaty tu 
maršrutu išvyko pagal grafiką.

Išlaipintąją Rusijos karinę komandą 
VSAT pareigūnai traukiniu Vilnius. - 
Minskas grąžino į Baltarusiją. Karine 
komanda vadinama keturių ir daugiau 
kariškių grupė.

Anot pranešimo, pastaruoju metu 
atvejai, kuomet Rusijos kariškiai per Lietuvą 
vyktų neturėdami leidimų tranzitui, yra reti 
- šiemet tai pirmas toks įvykis.

Didžiausią Rusijos karinę komandą 
Lietuvos pasieniečiai yra išlaipinę 2002 
metų gegužę. Tąkart VSAT pareigūnai į šalį 
per Kenos PKP neįleido Rusijos karinės 
komandos - 155 Indijos piliečių ir 2 juos 
lydinčių Rusijos karininkų.

Šią išlaipintą karinę komandą sudarė 
Rusijos karinėse jūros mokyklose 
besimokantys indai, vykę į pratybas 
Kaliningrado srityje.

Naujoji KGB
(BNS) liepos 14 d. Rusijos prezidentas 

Vladimiras Putinas pasirašė įsaką refor
muoti šalies Fcdcralinę saugumo tarnybą 
(FST), kurios direktorius pagal statusą bus 
prilygintas ministrui, praneša BBC.

Kaip žurnalistams sakė FST direktoriaus 
pavaduotojas Jevgenijus Lovyrevas, liepos 
11 dieną pasirašytas prezidento įsakas 
nenumato pervadinti šios žinybos į Valstybės 
saugumo ministeriją, nors anksčiau 
žiniasklaidoje buvo daroma tokia prielaida.

Remiantis įsaku, FST direktoriaus 
pavaduotojų bus tik keturi vietoj ankstesnių 
12-os. Be to, naikinami departamentai, 
veikę kaip savarankiški padaliniai. Jie įeis 
į kuriamų FST tarnybų sudėtį.

J.Lovyrevas patvirtino, kad nuo šiol FST 
direktorius turės daugiau įgaliojimų.. 

Skandinavijos valstybėmis. Tačiau jei 
Šiaurės Europos Sąjunga galėtų 
bendradarbiauti su ES tokiose srityse, kaip 
prekyba ir laisvas judėjimas, 51% danų 
pasirinktų Šiaurės Sąjungą ir tik 36% 
palaikytų ES.

Danijos parlamento narys Ole Krarup iš 
“Tautų judėjimo prieš ES” teigė dienraščiui 
“Politiken”: “Jei Danija ar Švedija balsuos 
prieš Konstituciją tai iš tikrųjų nebus nauja 
išeitis. Vyriausybė gali pagrasinti, kad 
Danija gali būti priversta pasitraukti iš ES. 
Tačiau iš tikrųjų daugelis žmonių to norėtų".

Senas Danijos euroskeptikas Jens Peter 
Bonde iš “Birželio judėjimo” ne taip 
entuziastingai kalba apie Šiaurės Europos 
Sąjungą: “Aš nemanau, kad tai galėtų būti 
atsvara Europos Sąjungai. Tol, kol mes 
esame Europos Sąjungoje, tol mes einame 
išvien”.

Tiek Danijos užsienio reikalų ministras 
Per Stig Muller, tiek Švedijos užsienio 
reikalų ministrė Laila Freivalds atmetė 
Šiaurės Europos Sąjungos idėją.

Galimybė įsidarbinti ES
(ELTA) Užsienio reikalų ministerijos, 

Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos 
viešojo administravimo instituto iniciatyva 
liepos 9 dieną oficialiai atidaryta interneto 
svetainė lietuvių kalba, skirta įsidarbinimui 
ES institucijose, sakoma pranešime spaudai.

Svetainės atidaryme dalyvavęs Lietuvoje 
besilankantis Europos personalo atrankos 
tarnybos direktorius Erik Halskov 
sveikinimo kalboje teigė, jog kuo daugiau 
Lietuvos žmonių žinos apie rengiamus 
konkursus ir atrankos procedūras, tuo 
didesnė bus tikimybė, kad aukšto 
pasirengimo kandidatai sieks karjeros 
Europos Sąjungoje. Tai atitiks tiek Lietuvos, 
tiek ES interesus.

E.Halskov pabrėžė esąs įsitikinęs, jog 
kitos šalys paseks Lietuvos pavyzdžiu ir 
stengsis, kad geriau būtų matomos 
galimybės įsidarbinti ES.

Naujoje interneto svetainėje galima rasti 
informaciją apie naujai paskelbtus ar 
vykstančius konkursus, sužinoti, kaip vyksta 
konkursai į ES institucijas bei kokios 
įsidarbinimo galimybės skirtingų profesijų 
atstovams, kaip rengtis konkursams ir 
kokios darbo sąlygos laukia įsidarbinusių.

Šioje svetainėje bus informacijos, skirtos 
norintiems stažuotis ES institucijose.

Interneto svetainė suteiks daug praktinės 
informacijos besirengiantiems dalyvauti 
konkursuose: kaip rašyti gyvenimo 
aprašymą kur galima rasti testų pavyzdžius 
bei kokios galėtų būti naudingos interneto 
nuorodos.

Svetainės lankytojai taip pat galės 
registruotis nuolatiniam informacijos 
gavimui elektroniniu būdu apie naujai 
paskelbtus konkursus, užsiregistruoti 
parengiamiesiems kursams, užduoti 
dominančius klausimus ar diskutuoti 
tarpusavyje.

Interneto svetainei informaciją teikia 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija kartu 
su Vidaus reikalų ministerija. Lietuvos 
viešojo administravimo institutas užtikrina 
jos administravimą. Interneto puslapį 
galima rasti adresu: www.es-isidarbinimas.lt

Direktoriaus pavaduotojams ir FST tarnybų 
vadovams suteikiami pakankamai dideli 
įgaliojimai atstovauti FST bendraujant su 
vyriausybe, federaliniais vykdomosios ir 
įstatymų leidžiamosios valdžios organais, 
teismų instancijomis.

FST nuo šiol praktiškai turės visas 
buvusios SSRS KGB funkcijas. Ši tarnyba 
nuo 1917 metų ne kartą keitė savo 
pavadinimą ir struktūrą.
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Bendruomenės baruose
Imkite mane ir skaitykite!

Sakoma, kad niekas nestovi vietoje, ir 
kad gamta nemėgsta tuštumos. Nors 
Melbourno lietuvių biblioteka dar tebestovi 
vietoje, tačiau kaip gamta, ji nemėgsta 
tuštumos. Darant kratą, išrenkant knygas, 
kurių turime daugiau negu vieną 
egzempliorių, lentynose atsiranda tuščių 
vietų, bet ne ilgam. Kaip gamtoje, taip ir 
mūsų lentynose, greitai vėl prisipildo visos 
tuščios vietos. Auga knygų sąstatas.

Imtasi “išravėti” dublikatus, o 
atliekamas Vakaruose leistas knygas, 
pradėta persiųsti į Lietuvą. Kartu su neseniai 
į Lietuvą nuplukdytais humanitarinės 
pagalbos siuntiniais, plaukia ir astuonios 
dėžės mūsų knygų. Jų sulauks Kudirkos 
Naumiesčio, Tauragės viešosios bibliotekos, 
ir kun. Šulco Jaunimo sodyba. Australijos 
Lietuvių Fondas malonėjo apmokėti 
siuntimo išlaidas.

Tuo tarpu malonūs davėjai vis atneša ką 
nors naujo. įdomaus arba ir senesnių knygų, 
kurių biblioteka ligi šiol dar neturėjo. Štai 
Arūnas Žižys, sužinojęs, kad ruošiamas 
knygų anglų kalba kampelis, padovanojo, 
tarp kitko, William Urban, “The Teutonic 
Knights: a Military History” (2003), 
Alexander N. Jakovlev, “A Century of 
Violence in Soviet Russia” (2002), Anne 
Appelbaum, “Gulag: a History” (2003), Rose 
Zwi, “Last Walk in Naryshkin Park” (1997), 
“Hidden History of the Kovno Ghetto”, 
Saulius Sužiedėlis, “Thought in Lithuania’s 
Shadows of the Past: a historical essay on 
the lagacy of war”. Pastarieji trys leidiniai 
papildo turimų leidinių apie Lietuvos žydų 
tragediją rinkinį. Nuostabų spalvotų 
nuotraukų leidinį, “Lietuvos bažnyčių 
menas: the Art of Lithuanian Churches” 
(1993) atnešė Arūnas Skimbirauskas. Rūta 
Švambarytė-Kenny padovanojo naujai į 
lietuvių kalbą išverstus romanus: Frances 
Ferguson, “Asmenybė nustatyta: 
detektyvinis” (2002), Betty Mahmoody & 
William Hoffer, “Tik su dukra” (1998), 
Francoise Sagan, “Prarastas profilis” (1994).

“Dainos” Jubiliejinio koncerto 
svečiams ir talkininkams 

AČIŪ!
“Dainos” choro jubiliejinis koncertas, 

galime drąsiai sakyti, praėjo gražiai ir 
iškilmingai. Prie jo pasisekimo prisidėjo 
choro rėmėjai ir talkininkai.

Prie šventės iškilmingumo savo darbu ir 
produktais prisidėjo: Zita Andriukaitienė, 
Nemira Matulic - jubiliejiniai tortai; kitus 
pyragus aukojo Anelė Pauliukonienė, 
Veronika Kaminskienė, Bcnigna 
Zakarauskaitė ir Onutė Dobbs.

Petrui Viržintui už įdomiai pravestą 
šventės minėjimą. Jaunajai Lanai 
Venskuvicnei, kuri seka mamos Akdonos 
pėdomis, už programos pranešimus ir salės 
dekoracijas. Justinui Ankui, nepakeičiamam 
akompaniatoriui ir vargonininkui - visiems 
esame labai dėkingi.

Visai eilei nuoširdžių talkininkų: 
Angelei Montvidienei, Marrie Bezzina, 
Viliui Jurkšaičiui, David Fraser, Adolfui 
Griškauskui, Kęstui Ankui, Darijai 
Mėginienei, Lietuvių Klubo administracijai 
už 36 šampano butelius vakarienei, 
Jeronimui Belkui, Dany Staitis, Lolitai ir 
Danny Kalėdoms, Nijolei Vaičiurgytei 
(bilietų kontrolierei), “Mūsų Pastogei” ir 
SBS radijo pranešėjams Pauliui Jokūbaičiui, 
Melbourne ir Rimantei Geli Sydnėjuje. 
Dėkojame choro rėmėjui “X”, kuris

Melbourno. lietuvių bibliotekoje: Jieva 
Arienė (sekė.), Petras Zabielskis (svečias), 
Feliksas Sodaits (bibliotekos vedėjas). Zigmo 
Augaičio nuotrauka._____________________

Algis Šimkus padovanojo gražų albumą. 
“Prie Hanzos kelio: Šiauliai” ir Šiaulių 
Juliaus Janonio gimnazijos žinyną, ir to 
paties pavadinimo vidurinės mokyklos ir 
berniukų gimnazijos istorijas. Kiti davėjai: 
A. Baltrukonienė, R. Čėsna, A. Laukaitis 
(autobiografija), V. L. Mačys, p. 
Miliauskienė, I. O’Dwycr, A. Šurna, a.a. V. 
Vaitiekūnienė. Jų, ir kitų nepaminėtų davėjų, 
visų atneštų knygų sąrašas gal truputį per 
ilgas čia paskelbti.

Aišku, turime ir mūsų vietinių rašytojų 
naujausius kūrinius, būtent Aleksandro 
Mauragio “Nepraraskime vilties”, Alės 
Liubinienės autobiografinius tomus, Lidijos 
Šimkutės poezijos antologijas, Genovaitės 
Kazokienės knygą apie Australijos lietuvius 
menininkus. Pagaliau mus pasiekė ir kun. 
K. Ambraso “Kengūrų ir koalų pašonėje”.

Ar tai knygų, ar lietuviškų laikraščių ar 
žurnalų paskaityti, ar jų pasiskolinti, visi 
lankytojai sekmadieniais bibliotekoje 
visuomet laukiami. Šiais knygos metais 
reikėtų ypatingai pasistengti atsiliepti į 
kiekvienos knygos šauksmą - “Imkite mane 
ir skaitykite!” J. Arienė 

apmokėjo $665 vertės gėrimus vakarienės 
metu.

Atleiskite jei ką nors nepaminėjom, mes 
dėkingi ir už mažiausią paslaugą.

Šio gimtadienio proga sveikina “Dainos” 
chorą: Ona Grosienė su auka $100, A. L. 
Juragiai - $100, po $50 - J. Mickienė, M. 
Paltanavičienė, R.R. Zakarevičiai, Bronė 
Sidaras, S.O. Abramavičiai irOnutė Dobbs. 
$30 - Nijolė Vaičiurgytė , po $25 - Ona 
Meiliūnienė ir Lėta Kramilienė, po $10 - 
Isolda Požėlaitė-Davis AM, Zita Belkutė, 
Nemira Matulic, $5 - O. Grosas.

Nepabūgo tolimų kelionių ir išlaidų 
atvykdami mus pagerbti dirigentai iš kitų 
miestų - Birutė Prašmutaitė iš Melbourno, 
Aldona Scano iš Geelong’o ir Jonas Pocius 
iš Adelaidės. Jų tarpe buvę dirigentai Zita 
Belkutė-Blair iš tolimojo Perth’o, Stasys 
Žukas iš Newcastle ir Maria Umbražiūnienė 
iš Sydnėjaus. Didelis ačiū viešniai ir svečiui 
solistams: Gražinai Urbai-Zigaitytei ir Gary 
Penhall.

Jūsų nepaprastas nuoširdumas ir 
dosnumas suteikia mums vilčių ir stiprybės 
žengiant įkitą pusę šimtmečio.

Savo apsilankymu mus pagerbė ir 
Bankstown’o merė Helen Westwood, 
Michael Hatton MP federalinis narys

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Vilniuje gyvenantis Bronius Žalys mūsų 
neužmiršta. Štai ir vėl atskrido laiškas... tik 
šį kartą su “kraiteliu” - gražia vaizdajuoste. 
Joje pavaizduoti Broniaus gyvenimo 
epizodai iš paskutiniųjų metų Sydney ir 
Vilniuje. “Filmuką”, kaip jis sako “... 
susuko žmonos anūkas Ignas Krupavičius.” 
Tai jo žurnalistikos diplominių egzaminų 
projekto dalis, kuriai jis panaudojo ir 
Lietuvos gamtovaizdžius ir Vytauto Vaitkaus 
nuostabias Australijos gamtos panoramas. 
Jaunasis fotožurnalistas vykusiai perpynė ir 
priešpastatė Broniaus gyvenimo išpjovas 
šiaurės ir pietų pusrutuliuose skirtingais 
metų laikais. Nestebėtina tad, kad 
universiteto egzaminų komisija įvertino jo 
darbą geru pažymiu mūsiškai aukštu 
“Credit”

Literatūra
Iš Bankstown L.N. bibliotekos ratuoto 

kaimyno parvežta knyga “ Lietuvos bajorų 
palikuonys”, Danielius, Vilnius, 2000 (929/ 
STA) sugundė mane pasikelti į puikybę. Net 
trys draugų ir dvi giminių šeimos bajorų 
kilmės! Broleli, mano - pasijutau esanti 
garbingoj kompanijoje! Juokai į šalį - 
knygoje yra geros pratarmės lietuvių ir anglų 
kalbomis, trys svarūs 42 puslapių straipsniai 
apie Lietuvos bajorus, kilimą teises ir kita 
informacija. Knyga gerai iliustruota ir 
beveik “de luxe” leidinys. Pastebėkite - 
knygos TURINYS pačioje pradžioje. 
Nebereikia vartalioti paskutinių puslapių.

Palangos dienoraštis, rašytojo V. 
Girdzijausko knyga, anot reporterės yra 
“... savotiškas esė, dienoraščio ir išpažinties 
prozos mišinys” Joje autorius svarsto 
pasaulines ir Lietuvos problemas ir perpina 
jas savosios dabarties įvykiais.

Vasarinis “Teatras” Nr. 1 nauja žurnalo 
laida. Jame daug įdomių straipsnių apie 
mūsų dabartinio ir tarpukario teatro 
aktorius, režisierius, dramaturgus, dramų 
scenines interpretacijas, apie šokio ir baleto 
istorikę bei kritikę, Padėkos premijos 
laureatę, Aliodiją Ruzgaitę - Valio buv. 
Marijos Pcčkauskaitės gimnazijos klasės 
draugei Kaune!

Opera, operetė ir 
baletas

LNOBT - Lietuvos Nacionalinis operos 
ir baleto teatras 2004 m.liepos 21-30 
dienomis gastroliuos Nottingham teatre. 
Didžiojoje Britanijoje. Sąstato apimtis - 236 
asmenys: “teatro ir baleto trupės, choras, 
orkestras bei Michailo Raškovskio 
nuotraukų paroda”. LNOBT pastatys W.A.

Atitaisymas
Aprašydamas Australijos lietuvių žiemos sportą. (MP nr. 27) padariau klaidą. Pirmąją 

Australijos kalnų slidinėjimo sporto šventę 1969 m. suruošė Canberra sporto klubas 
“Vilkas” (Petro Pilkos iniciatyva), ne Melbourno “Neringa”. Už padarytą klaidą 
atsiprašau. Vincas Binkis

Blaxland apygardai, Tony Stewart MP 
valstijos narys Bankstown apygardai, 
Jungtinio Baltų komiteto prezidentė Tiiu 
Simrnul.

Visi garbės svečiai buvo maloniai 
nustebinti puikiu choro dainavimu ir šventės 
iškilmingumu.

Po šventės choras, savaitę pailsėjęs, vėl 
kibs į darbą. Lietuvių Dienos Melbourne 
ateis anksčiau nei mes laukiame. Linkime 
mūsų vadovei Birutei Aleknaitei ir jos 
talkininkėms stiprybės ir sveikatos dirbant 
su mumis, vyresnio amžiaus dainininkais.

Po koncerto choras padidėjo naujais 
skambiais balsais - Vilija Burneikytė, 
Albina Liutackienė ir Garry Penhall.

“Dainos” choro valdyba

Mozart “ Don 
Giovanni”, G. 
Verdi “Aida” ir 
“Nabucco” bei tris 
baletus: S.
Prokofiev “Romeo 
ir Džiuljetą”, 
G.Bizet-R. Ščedrin 
“Carmen” ir L A. 
Minkus “Don 
Kichoto” III 

veiksmą.
Kaune vyksta šią vasarą jau trečias 

tarptautinis festivalis “Operetė Kauno 
pilyje”. Jame dalyvaus, anot reporterės “ 230 
geriausių šio žanro atlikėjų iš Lietuvos, 
Austrijos, Italijos, Vengrijos, Čekijos, 
Lenkijos ir Rusijos."

Potsdam, prie Berlino gražiojo Neues 
Palais Sanssouci muzikos festivalyje 
dalyvavo solistė Asta Krikščiūnaitė. Ludwig 
van Beethoven “Devintoje simfonijoje d- 
moll, op. 125”, ji atliko soprano partiją. 
Anot muzikos kritikų, “ renginys sulaukė 
didžiulio garbingų svečių dėmesio bei 
publikos susižavėjimo”.

Radu Marian - rumunų solistas, 
vyriškasis sopranas, koncertavo su senosios 
muzikos ansambliu iš Italijos “ 11 teatro alia 
moda ”- barokinis smuikas, viola da gamba 
ir klavesinas - Bernardinų bažnyčioje 
turinčią puikią akustiką ir puošnų interjerą. 
Baroko muzikų kaip Georg Friedrich 
Hūndel opusai žavėjo kritikus, kurie 
nepagailėjo solistui komplimentų: 
“...unikalus talentas, virtuoziška vokalo 
technika ir baroko stiliaus išmanymas”

Kioto Choras - dainuos Vilniuje ne tik 
japoniškos muzikos opusus, bet ir 
pagarsėjusių Vakarų kompozitorių kaip L. 
Palestrinos, G.B. Pergolesi, G. Faurė 
kūrinius chorams.

Wauto Barkausko specialiai Vilniaus 
festivalio koncertui sukurta “Duo 
concertatite” op. 122 kūrinio premjera jau 
praeityje. Kompozitorius dedikavo jį 
Japonijos diplomatams Yukiko ir Chiune 
Sugihara. Premjeroje grojo prancūzas 
smuikininkas Phillippe Grafiin ir japonė 
altininkė Nobuko Intai bei Vilniaus festivalio 
orkestras.

Dailė
Juodkrantėje - liepos 1-ąją buvo 

atidaryta Andriaus Giedrimo tapybos 
paroda. Jo kūryba pasižymi “... subtilia šaltų 
spalvų palete. Žalios ir mėlynos spalvų 
niuansai, pustoniai, smulkūs virpantys 
potėpiai, sukuria savitą pasaulį Antroji 
paroda yra V. Žuko, kurio keraminiuose 
reljefuose apstu “sodrią kontrastingų spalvų 
ir netikėtų detalių derinių.”

Vilniaus Jeruzalėje pasižymėjusio 
skulptoriaus Vlado Vidžiūno galerijoje buvo 
surengta Teodoro Kazimiero Valaičio (1934- 
1974)

.Nusišypsokime
Mokytojas aiškina nepažangiam mokiniui:
- Jei ir toliau taip mokysies, tavo tėvas 
tikrai pražils.
- Įsivaizduoją kaip ji apsidžiaugs - juk 
dabar yra visiškai plikas...

Tėti, jeigu tave užpultų tigras, ką tu 
darytum?
- Aš sudraskyčiau jį į gabalus.
- O jeigu liūtas užpultų?
- Aš nudirčiau jam kailį.
- O jeigu liūtas ir tigras kartu?
- Aš tiesiog juos užmuščiau.
Berniukas susimąstęs:
- Reiškia, tu tik mamos bijai.
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šokame kartu visi!

Laiškas iš Čikagos
Nijolė Jankutė - Užubalienė

Labas, mielieji tolimieji “Mūsų

saulė, o vėjas nuo Michigan ežero dailiai 
plaikstė mūsų trispalvę ir Čikagos miesto 
vėliavas. Didžiulis plakatas skelbė: XII 
Lithuanian Dance festival!

Pastogės” skaitytojai!
Negaliu iškentėt nepasidalinusi su jumis 

apie tai, kas š. m. birželio-liepos mėn. vyko 
Čikagoje, tai yra, toje Čikagoje, Lietuvos 
sostinėje Nr.2. O įvyko, nenusigąskit, nieko 
blogo, tik daug gero, gražaus ir linksmo. 
Vienu žodžiu. - XII-toji Lietuvių tautinių 
šokių šventė! Ir ne tik. o ryšium su švente, 
daugybė įdomių renginių ir renginėlių.

Nuo paskutinių birželio savaičių, ne tik 
lietuviškoji, bet ir didžioji Čikagos spauda 
skelbė, kad “lietuviai linksmins visų miestą”. 
Iš tikrųjų, buvo malonu skaityti apie lietuvių 
renginius didmiesčio laikraščiuose. Žinoma, 
tai rezultatas labai vieningų, darbščių ir 
entuziastingų rengėjų pastangų.

Vasaros metu (pas mus čia dabar vasara, 
primenu) Čikagoje vyksta labai daug įvairių 
renginių. Vienas iš jų, sutraukiąs būrius 
dalyvių - “Chicago Summer Dance”. Taigi 
lietuviai savo didžiąją šventę pradėjo čia ne 
tik dalyvaudami, bet ir pamokydami 
čikagiečius tautinių šokių ("Grandies” grupė 
ir “Sodžiaus” kapela). Naujajame Čikagos

Millenium parke koncertavo džiazo 
muzikantas K. Stančiauskas ir jo “Street 
Dancers” bei foto paroda. Lietuviai čia buvo 
vieni iš Čikagos Kultūros centro svečių. Na. 
o paskutinę birželio dieną miesto centre, prie 
garsiosios Picasso skulptūros. įvyko XIITŠŠ 
atidarymas.

Oras pasitaikė puikus: dar ne per karšta
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Šventę atidarė Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Vygandas Ušackas; visus 
pasveikino Čikagos konsulas Arvydas 
Daunoravičius. Dalyvavo garsusis Lietuvos 
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, Čikagos 
miesto atstovai. Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkai: Pasaulio. JAV. Kanados. 
Gausiai miesto centro susirinkusius 
čikagiečius sudomino “Spindulio" (Lemont, 
II) ir “Kalnapušės” (Neringa, Lietuva) 
šokėjai, pašokdami keletą šokių. Aikštėje 
veikė lietuviškų gaminių mugė: maistas, 
suvenyrai (šventės ženkliukai, marškinukai, 
krepšeliai pirkiniams ir net magnetukai su 
šventės ženklu), foto albumai, medžio ir 
molio, gintaro dirbiniai. Čia buvo rodoma, 
kaip marginami kiaušiniai, veriami 
šiaudinukai, kaip audžiamos juostos. 
Lietuvos konsulato atstovai teikė informaciją 
apie Lietuvą. Mugės palapinės buvo nuolat 
pirkėjų apsuptos.

Po tokio saulėto įvado, atėjo ir Čikagos 
lietuvių pastangų, ruošos ir geriausių norų 

išsipildymo viršūnė - Xll-oji šokių šventė 
liepos 3 d. milžiniškoje Allstate arenoje, 
Rosemont priemiestyje.

Na ir suplūdo lietuviai iš Čikagos, 
apylinkių, visų JAV valstijų, iš Kanados, net 
iš Pietų Amerikos. Australai - pasigedome 
jūsų! Bet Allstate arena didžiulė, talpinanti
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toji Lietuvių
Celebration is a 
Baltic Ballet

By Web Behrens 
“Chicago Tribune”

Audrone Tamulis still has vivid memo
ries of her first trip to the Windy City.

“We traveled all night on the train, 
arrived in Chicago early in the morning,” 
she said. “What a huge city! I remember 
the tallest building at that time was the 
Prudential Building. Things have changed 
a little.” (Ed. The 41 story Prudential 
building is now dwarfed by the 112 story 
Sears Tower.)

Indeed, she was just a single girl at that 
time, a Lithuanian immigrant living in 
Baltimore, traveling to Chicago with 
friends. Their destination on that trip in 
1957 was the first Lithuanian Folk Dance 
Festival, held in the now-defunct 
International Amphitheater.

"The excitement is still with me,” she 
said. “That thrill of the first festival is still 
there. It was unbelievable.”

Now 47 years later, Tamulis is married, 
living in Chicago and running the show.

dancing well, is to sec these incredibleFor the past 18 months, she’s served as

president of the organizing committee of the 
12th Lithuanian Folk Dance Festival. An 
event that now occurs every four years, 
planners of this weekend’s festival expect a 
colorful melange of 1,500 dancers from 45 
different groups, some from as far away as 
Brazil. It’s like the Olympics ofLithuanian 
culture.

“That’s a wonderful way of describing 
it," Tamulis said. In the beginning, it 
seemed like just a U.S. event, but “after the 
first one or two [festivals], Canada came 
on board. Eventually the organizers pulled 
in South America. Once, we actually had a 
group coming from Australia. Since 1992, 
groups from Lithuania arc coming also to 
join us in our Folk Dance Festival." And, 
she added with excitement. “For the first 
time in the histoiy of the festival, the sitting 
president of the Lithuania is coming.”

Unlike with the Olympics, there’s no 
competition for awards. Furthermore, 
Chicago pretty much has a lock on hosting 
duties. Most of the festivals—a full 75 
percent—have been held here; two were in 
Canada, one in Ohio. The reason is simple: 
“According to statistics. Chicago has the 
largest Lithuanian community outside of 
Lithuania,” Tamulis said.

Naturally, a plurality' of the participants 
will come from the Chicago area.

Evanston’s Ramune Kubilius is a 
member of one local dance group called 
Grandis, “which means chain,’ meaning 
we’re emotionally and patriotically a link 
in the chain to our parents’ homeland,” she 
said.

With about 150 members, Grandis has 
been rehearsing several hours each week 
since last fall at the World Lithuanian Center 
in southwest suburban Lemont.

Although the festival’s lure is strongesl 
to those who share its heritage, the folk 
dancing appeals to anyone who appreciates 
visual spectacle. Garbed in traditional 
costumes, the dancers separate by age 
groups, from children to seniors, but then 
they perform simultaneously. Two days of 
rehearsal, to practice threading the dancers 
together, precede Saturday’s public 
performance, when hundreds will move to 
the folk music, weaving patterns on the floor. 
The effect is designed for those watching 
from above, in the stadium seating. Il’s like 
a halftime show, with different music.

The dancers form “a living mandala," 
said Antanas Vainius. 32, who began 
learning the dances at age 5 in Lithuanian 
school on Saturdays. “The goal in the 
culminating performance, if everybody’s

shapes, this sort of kaleidoscope that 
happens.”

“A lot of the folk dances have come down 
for several hundred years, people dancing 
the same thing,” Tamulis said. “The 
tradition of the forms, like the circle dance, 
are very old. even if a [specific] dance itself 
was choreographed only 50 years ago.”

Having studied at a Lithuanian school 
in Germany for a year as a teenager. Vainius 
explained that pagan roots can be discerned 
in the dances.

“The sun was worshipped; lightning and 
thunder were worshipped; water and wind 
were worshipped.” he said. “All these things 
came through in the dances, in the shapes 
and the music.”

“Most of the dances deal with the land, 
the farm, the harvest,” said Loreta Vainius, 
Antanas’ mother, who will be coming from 
Pennsylvania to dance in the festival. 
“There’s a sense of the community getting 
together, spinning around the land, being 
gratefill for what the harvest has brought— 
and the flirtations of tryingto unite people.”

The cycle continues, on a much larger 
scale. Instead of coming from nearby 
villages, they’re coming from thousands of 
miles away. To celebrate the close 
relationships the dancers have formed with
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Celebration
is a

Baltic Ballet
Atkelta iš 4 psL

each other over the years, 
the weekend’s activities

“It’s a big party,” 
Antanas Vainius said. 
Back in the Old Country, 
for a celebration, “some-

Laiškas iš
Atkclta iš 4 psi.

daugelį tūkstančių, taigi negaliu meluoti, 
kad visą aklinai užėmėm. Bet mūsų buvo 
DAUG!

Šventė prasidėjo JAV, Lietuvos, Kanados 
ir Brazilijos vėliavų įnešimu ir himnais. 
Šokėjus ir žiūrovus pasveikino, ką tik iš 
naujųjų ES narių priėmimo iškilmių grįžęs, 
laikinai Lietuvos Prezidento pareigas 
einantis Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. Jis “apgailestavo”, kad šventė 
vykstanti “per anksti”. “Jei savaite vėliau - 
naujai išrinktas Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus būtų pats atvykęs jus pasveikinti”, 
sakė p. A. Paulauskas ir visiems perdavė 
Prez. V. Adamkauslinkėjimus, pasidžiaug
damas išeivijos lietuvių ištverme pasilikt 
lietuviais svetimų kultūrų įtakoje. Taip pat 
kalbėjo didelis lietuvių draugas senatorius 
Richard J. Durbin, o JAV kongreso atstovas 
John M. Shimkus perskaitė JAV prez. G. W. 
Bush laišką, skirtą lietuviams ir šiai šventei.

Ir prasidėjo XII TŠŠ! Trūksta žodžių 
apsakyti tą spalvų ir judesių reginį, kai virš 
pusantro tūkstančio šokėjų įžygiuoja 
arenon. nešini savo vienetų bei vietovių 
vardais. Žiūrovų plojimai ir valio šūksniai 
nustelbė muziką ir skambų pranešėjos 
Atidos Vitaitės balsą. 49 vienetai tautinio 
šokio entuziastų! Vardai - nuo A iki Ž! O 
šokėjai - nuo mažųjų, gėlytėm vainikuotų 
mergyčių ir labai rimtai besistengiančių 
gerai šokti berniukų, iki nuometuotų, oriai 
judančių “dėdienių” ir jų skrybėlėtų ir 
čebatuotų “dėdžių”. Daugiausiai plojimų 
susilaukė šokėjai iš Brazilijos ir Lietuvos 
(Neringos, Panevėžio), taip pat gausus 
lituanistinių mokyklų atžalynas iš įvairių 
JAV miestų. Žiūrint į tą nuostabų paradą, 
buvo aišku, kad po visų negailestingos 
istorijos smūgių ir negandų, ir Lietuva, ir 
jos išeivija - GYVA! Tad kaip gi nešokti, 
kaip gi neploti, kaip gi valio nešaukti!

Vienas po kito sukosi šokių sūkuriai;
šokėjų eilės raitėsi ratais, ratai biro į ratelius, 
rateliai susiliejo į gyvo audinio raštus, 
kryžiavosi į milžiniškus “Malūno” sparnus; 
sparnai lūžinėjo į lėtus “dėdžių" ir 
“dėdienių” pasivaikščiojimus “Trcpsiuke”; 
o gi klumpėm trenkiantis vyrukų 
“Pakeltkojis”!, o gi švelnusis merginų 
“Abrūsėlis”! ir, turbūt, iš visų liaudies šokių 
plastiškiausia “Blezdingėlė”. Bet 
neapsiriksiu pasakiusi, kad labiausiai 
žiūrovus sužavėjo mažieji šokėjai, ypač jų 
šokis “Lietaus lašiukai” (muzika V. 
Barausko, žodžiai poetės V. Palčiauskaitės): 
“Kas ten trepsi, kas ten šoka/ Kas ten 
vaikščioja po stogą?/ Ciku-caku, tuku-tuku./ 

Daug žydrų lietaus lašiukų!/ Tipu-tapu, 
tuku-tuku./ Daug lietučio sviedinukų!”

Trys valandos besigėrint šiuo milžinišku 
tautinio šokio spektakliu neprailgo. Ir 
šokėjų, ir žiūrovų didžiulę minią jaudino, 
rišo, kėlė staigios įžvalgos banga - esam visi, 
esam kartu, esam gyvi ir būsim! Kaip 
laikinasis Prez. A. Paulauskas sakė:”... esam 
tokia tauta, kuri negali 
nedainuoti ir nešokt net 
tada, kai atsiduria 
tremtyje, kalėjime... O 
gal todėl ji išlieka visur, 
kur esame MES!
Sužavėta žiūrovė ir 
XII TŠŠ renginio 
komiteto narė, Nijolė 
Jankutė-Užubalienė

P.S. 2003 m. rudenį 
UNESCO paskelbė 
Baltijos šalių dainų- 
šokių švenčių tradiciją 
pasaulio “Žodinio ir 
nematerialaus paveldo” 
šedevru. Šiai, kaip ir 
kiekvienai šokių 
šventei, yra išleistas 
skoningas, sveikinmais, 
aprašais, veidais, var
dais gausus albumas.

Leonas Urbonas - leidinyje
Vytautas Doniela

Aiškinti savo darbus menininkai 
dažniausiai nemėgsta ir tarsi sako, kad už 
juos turi kalbėti patys darbai, nes ten jau esąs 
įgyvendintas - sėkmingai ar ne visai - 
kūrybinio proceso tikslas. Nelinkę yra 
menininkai kalbėti ir apie meninės kūrybos 
esmę - tegu tai lieka meno teoretikams, arba 
tegu sau apie tai šneka vienas kitas 
pretenzingas, deja, tik paviršutiniškai 
nusimanantis žiūrovas.

Bet įdomi išimtis buvo Leonas Urbonas.
Kaip Australijos lietuviai, ypač sydnėjiškiai 
prisimins, kaip meteoras sušvito jis netikėtai 
1950-ųjų metų pabaigoje. Pirmas laimėjimas 
- prestižinis Mosman Art Prize 1959 metais.
po kurio jam atsidarė durys į galerijas bei 
parodas, rodėsi palankios recenzijos 
spaudoje ir, žinoma, garsą lydėjo komercinė 
sėkmė. Tai buvo Leono Urbono savotiškai 
karštligiškas laikotarpis, nenutrūkstantis 
vaizduotės ir rankos darbštumas, išreikštas 
šimtais kūrinių ir aktyvumu parodose. 
Spalvos, spalvos... spalvų verpetai, kuriems 
ne visai tiktų įprastinis žodis “forma”, nors 
kūrinių turinį sudarė harmoningai 
susiliejančios, bet visgi atskiriamos dalys. 

include the Friendship 
Dance tonight at. Navy 
Pier, where everyone can 
relax and groove to a 
modern-day band before 
Saturday’s return to 
tradition.

body would grab a squeeze
box accordion or a flute, and everybody 
would dance and drink mead, maybe roast 
a pig on a spit,” he said. “It was how the 
community came together. And that’s still 
ultimately the purpose: It’s bringing a people 
together from wherever Lithuanian 
communities arc—the United States and 
South America and Europe.”

1966 metais jis išskrido į JAV, kur taip pat 
išstatinėjo su nemažu pasisekimu, o išvyką 
vainikavo dalyvavimas išskirtinio lygio 
parodoje Palm Springs (Kalifornija) kartu 
su darbais, kurių autoriai - Picasso. Dali, 
Diego Riviera ir taip toliau. Antroji išvyka į 
JAV, deja, atnešė nusivylimo, ir meteoras 
pradėjo blėsti 1970-ųjų metų dešimtmetyje.

Tačiau Leonas Urbonas kūrė ne tik 
spalvomis. Kaip reta tarp dailininkų, jis taip 
pat net rašė. Turbūt mažai žinoma, kad. kaip 
jis pats sako, rašyti jį vertė ta pati vidujinė 
būtinybė, kuri vertė jį piešti. Kaip neįprastas 
bei originalus buvojo išsiliejimas spalvomis 
bei stebinančiomis formomis, taip nuoširdūs 
buvojo žodžiai apie žmogiškąjąegzistcnciją. 
Šiame kontekste įdomiausios bei 
vertingiausios yra jo mintys apie meninės
kūrybos vyksmą. Leonui Urbonui būdinga 
yra tai, kad jis nėra iš tolo stebintis 
analitikas, kuris sąmoningai nori sukurti 
atstumą tarp menininko ir kūrinio.
Priešingai. Urbonas stengiasi įžvelgti kas 
vyksta, kai p tapo jis pats. Iš čia, tarp kitko, 
kyla Urbono nepaprastas dėmesys 
pasąmonei (apie kurią jis keletą kartų 
kalbėjo bendrakūrėjų grupėms), ir šitaip 
atsiranda jo svarbus teiginys, kad kūrybos 
procesą trukdo kaip tik nustatytas ar

“Šok, jaunyste, džiaugsmo šokį, 
dienos, naktys dėl tavęs!"—ir turime 
tikėti, kad esant tokiems šauniems 
vadovams bei šokėjams, tautinių šokių 
šventės dar ilgai gyvuos. Ačiū už 
šventę."

—Rasa Poskočimienė, XXII-tosios 
Lietuvių tautinių šokių vedėja

nusistatytas tikslas. Meninė kūryba esanti 
spontaniška, ar kaip jis pats sako, ji esanti 
laisvė. Taigi, menas negali būti palenktas, 
menui kenkia subordinacija. Menas kyla 
laisvai “iš gelmių”.

Istorijoje yra reta, kad apie kūrybinį 
procesą kalbėtų pats menininkas, o 
lietuviškoje raštijoje - itin reta. Todėl būtina 
pagirti canberriškį dr. Kazį Kemežį, kad jis 
atrinko, dalinai išvertė, suredagavo ir išleido 
Leono Urbono rašinių rinkinuką, savotišką 
“autobiografiją”. Tai, palyginti, nedidukė 
knygutė, 136 psl., kurios svarbiausias dalis 
ir sudaro mintys apie meninės kūrybos 
psichologinį procesą bei gilumines versmes. 
Lietuviškoje plotmėje - tai dėmesio vertas 
indėlis, nes juk ieškome ko nors rimtesnio, 
gilesnio, pastovesnio, kas lietuviams tiktų 
neštis į universaliosios kultūros pasaulį.

Rinkinyje yra (autojbiografinių žinių 
apie Leoną Urboną ir buitine prasme. Ypač 
informatyvus yra (nepasiųstas?) laiškas
pusbroliui Vincui Amerikoje, kur Leonas 
pateikia impresionistinę savo gyvenimo 
santrauką. Tai - vaikystė neturtingoje 
šeimoje Zarasų apylinkėje, mokinio 
entuziazmas akrobatikai, vokiškoji Meno 
akademija Stuttgarte, nendrių kirtimas
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Sportas
ong Beach, 
s 12 d. („Rcu- 
-BNS). JAV 
tikas Brendan 
en liepos 11d.

pagerino jau antrąjį pasaulio rekordą per 
ketvertas dienas. Kalifornijoje vykstančiose 
JAV plaukikų atrankos į Atėnų olimpines 
žaidynes varžybose B.Hansen 200 m krūtine 
įveikė per 2 minutes 9.04 sekundės ir 0.38 
sek. pagerino praėjusių metų pasaulio 
čempionate Barselonoje japono Kosuke 
Kilajama pasiektą rekordą. Antradienį 22- 
jų metų amerikietis 0.48 sek. pagerino 
K.Kitajama pasiekimų dvigubai trumpes- 
niame nuotolyje, 100 m krūtine nuplaukęs 
per 59.30 sekundės.

“Anti doping”
(BNS), liepos 13 d. Šių metų birželio 30 

d. įvykusiame Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės posėdyje buvo pritarta 
Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo 
suteikti įgaliojimai Kūno kultūros ir sporto 
departamento generaliniam direktoriui Atytui 
Nėniui pasirašyti Kopenhagos deklaraciją dėl 
antidopingo sporte.

KKSD gcn. direktorius V.Nėnius šią 
deklaraciją pasirašė liepos 10 dieną. 
Patvirtinimas apie tai išsiųstas Pasaulinei 
antidopingo agentūrai (WADA), Danijos 
kultūros ministrui, kuris atsakingas už 
Europos Sąjungos valstybių prisijungimą 
prie šios deklaracijos, taip pat Tarptautiniam 
olimpiniam komitetui (TOK).

Kopenhagos deklaraciją jau pasirašė 
visų pasaulio valstybių vyriausybių atstovai, 
išskyrus Malį, Indiją ir Slovėniją, ją taip pat 
pasirašė dauguma tarptautinių sporto 
organizacijų. Išsamesnę informaciją apie tai 
galima rasti WADA interneto tinklalapyje 
(www.wada-ama.org).

Deklaracijos tikslas pripažinti WADA

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MPNr. 13 (2003)
- Neskubu niekur išvažiuoti. Darbo 

netrūksta ir čia, stovykloje. Be to, ketinu 
laukti, kol tu nuspręsi, ką daryti.

- Kaip man nuspręsti? Esu ištekėjusi, 
turiu šeimą.

- Galėtum išsiskirti.
- O vaikai, pamiršai? Jie turi tėvą.
- O ar labai jis jais rūpinasi?
- Kiekvienam savo vaikai rūpi, turbūt ir 

jam.
- Tu jį tebemyli.
- Myliu tave. Myliu labiau negu bet kada 

įsivaizdavau, kad galima mylėti. Bet jei 
turėsiu rinktis, mano sprendimą nulems ne 
jausmai tau, o tik vaikai.

Vieną dieną komendantui prireikė 
vertėjo ir jis pasikvietė Aldoną. Jai išeinant, 
paklausė, ar ji, kaip daugelis lietuvių, yra 
katalikė. Aldona nustebusi atsakė, kad taip.

- Kažkada minėjote, kad buvote 
mokytoja, - tęsė komendantas. - Gal Jums 
pasisektų išvažiuoti į Kanadą. Visai neseniai 
girdėjau, kad į Muncheną atvažiavo 
kanadiečių katalikų misija verbuoti 
mokytojų dirbti prancūziškoj Kanados 
srityje. Jūs laisvai kalbate prancūziškai, gal 
norėtumėt pabandyti?

Aldona pasiėmė savo diplomą, paliko 
vaikus Elvyrai ir išvažiavo ieškoti laimės į 
Muncheną. Bet nesurado. Aldoną priėmęs 
senyvas kunigas paaiškino, kad mokytojų 
pageidaujama viengungių, nors ypatingu 
atveju galėtų priimti ir šeimą. Tačiau 
prancūziškai kalbančiame krašte prancūzų 
kalbos mokytojų netrūko, o ką nors kitą 
dėstyti ji neturėjo kvalifikacijos.

Pokalbis buvo toks trumpas, kad išėjusi 
Aldona iki traukinio į Augsburgą turėjo 
kelias valandas laiko. Nutarė pamėginti 
aplankyti Šernus, nors abejojo, ar juos 
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vaidmenį ir jąremti, palaikyti WADAFondo 
valdybos Pasaulinėje konferencijoje dopingo 
vartojimo sporte klausimais (2003 m. kovo 
3-5 d., Kopenhaga) priimtą Pasaulinį 
antidopingo kodeksą, palaikyti tarptautinį 
tarpvyriausybinį bendradarbiavimą siekiant 
toliau derinti antidopingo politikos kryptis 
ir praktiką sporte.

Olimpiados uniformos
(Liet. taut, olimpinis kom.)liepos 14 d. 

“Audimo” parduotuvėje, Lietuvos olimpinei 
rinktinei buvo perduota sportinė apranga.

Sportinė apranga beveik dvejus metus 
buvo tobulinama ir gražinama. LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas pasidžiaugė, 
kad mūsų olimpiečiai Atėnuose vėl bus 
dailiai apsirengę, o baidarininkas Egidijus 
Balčiūnas pažymėjo, kad naujoji apranga yra 
ne tik graži, bet ir rungtyniauti patogi.

Lietuviškas “Survivor”
(Omni) Nauja TV3 realybės programa, 

kuriama pagal vieną populiariausių 
pasaulyje realybės programų “Išlikimas” 
(“Survivor”), vyks didžiausiose ir 
pavojingiausiose Malaizijos džiunglėse.

“Šios realybės programos dalyviai pateks 
į vieną ekstremaliausių vietų pasaulyje - tai 
bus tikros džiunglės: drėgmė, karštis, uodai, 
gyvatės, beždžionės ir kiti džiunglių gyviai. 
Šiose džiunglėse gyvena net drambliai, o 
turistinėms grupėms kelias į jas - 
uždraustas”. - pasakoja prodiuseris Vygintas 
Prcbcrgas.

“Kol kas apie šias džiungles galiu 
pasakyti tik tiek, kiek pasakiau, nes jei 
papasakosiu viską, manau, mūsų dalyviai 
išsigąs ir atsisakys dalyvauti programoje”. - 
juokavo V. Prebergas.

Šioje realybės programoje TV3 žiūrovai 
rudenį pamatys šešis Lietuvoje gerai žinomus 
žmones. Jis išdavė tik tiek, kad tarp jų bus 
politikas, muzikos pasaulio atstovas, TV 
ekrano žvaigždė ir Vytautas Kernagis.

besuras, nes manė, kad jie turėjo vieni iš 
pirmųjų emigruoti į Ameriką. Aldona 
nustebo, kai namo prieškambaryje sėdinti 
durininke paaiškino, kad Šernai čia 
tebegyvena, tik ji nežinanti, ar šiuo metu jie 
namuose. Užlipusi laiptais, Aldona pasibeldė 
j duris. Girdėjosi, kad bute kažkas yra, bet 
durų niekas neatidarė. Aldona pabeldė 
smarkiau ir vėl laukė. Kažkas sušlepsėjo. ir 
durys vos vos prasivėrė, paskui staiga 
atsidarė iki galo.

- Aldona! Tu? Viešnia nebuvėlė! Būčiau 
iš karto atidariusi...

Išvydusi Daną. Aldona aiktelėjo. Jos 
veidas buvo sutinęs, viena akis uždengta 
raiščiu, kita - pamėlynavusi. Nors jau buvo 
po vidurdienio, Dana tebevilkėjo chalatą ir 
atrodė, kad buvo ką tik atsikėlusi.

- Dana! Kas atsitiko? Sergi? Kur Matas? 
Kur Meilė?

- Meilė mokykloje. O Matas... nežinau 
kur. Užsigavau...

Nebaigusi sakinio, draugė apkabino 
Aldoną ir ėmė pasikūkčiodama verkti.

- Kaip gerai, kad tu atvykai. Nenorėjau 
atidaryti durų ir kam nors pasirodyti tokia. 
O taip reikia išsikalbėti... Ir nėra su kuo. 
Neužsigavau, Matas mane primušė.

Verkdama Dana pamažu išsipasakojo. 
Paaiškėjo, kad prieš dvejus metus Matas 
būtinai norėjo apsistoti ne kur kitur, o tik 
Miinchcnc todėl, jog jo čia laukė mergina, 
ta pati Martha, kurią moterys matė , kai 
lankė vyrus prie Karaliaučiaus. Dana jau 
tada jautė, kad Martha Matui buvo ne tik 
šeimininkė. Tačiau, kai jis atvažiavo pas 
šeimą į Winzerį, manė, kad viskas pasibaigė, 
ir Martha liko praeityje. Bet labai apsiriko. 
Mergina atsekė Matą ir jau Donaustaufe jis 
apie tai žinojo, nors Dana negalėjo suprasti, 
kaip jai pavyko juos surasti.

Apie "Pirmąjį sniegą"
Skaitytojai tikriausiai prisimena pereitų 

metų ir 2004-jų pradžioje “Mūsų Pastogėje” 
spausdintą serialą anglų kalba - “Ted Reilly: 
įspūdžiai Lietuvoje”. Štai dabar jau išleista 
knyga, pavadinta “First Snow”, kurioje telpa 
jau kitaip suredaguotas, išplėstas tekstas, 
suskirstytas į 22 dalis, įskaitant išsamią 
biografiją.

Pirmiausiai truputį duomenų apie 
autorių. Edward Reilly gimė 1944 m. 
Adelaidėje, savo aukštesnį išsilavinimą 
pradėjo Adelaide Teachers’ College. Vedęs 
lietuvaitę Jūratę Vitkūnaitę, persikėlė į 
Viktorijos valstiją ir daug metų dirbo 
Victorian Dept, of Education and Training. 
Ilgainiui dėstė anglų kalbą ir literatūrą 11- 
12-ųįų klasių mokiniams. O dabar? Dabar 
priė jo pavardės formaliais atvejais 
puikuojasi titulai M.A. ir Ph D., atseit, 
(Master of Arts in Literary' Studies, Deakin 
Uni.) ir daktaratas (Doctor ofPhilisophy in 
Creative Writing, Victoria Uni.) Draugams 
ir pažįstamiems jis - paprasčiausiai Ted.

Tedas jau seniai pradėjo rašyti poeziją, 
išleido net keturias poezijos knygeles, iš 
kurių paskutinioji “Crossing the Border” 
tikrai įspūdinga, iliustruota jo paties 
spalvota tapyba. Visuomeninėje plotmėje jis 
priklauso net keletui rašytojų-poetų draugijų. 
Mums, lietuviams, malonu, kad Tedas dar 
nuo 1995-jų metų dirba ALB Geelong’o 
Apylinkės Valdyboje. Be to, eilę metų 
dalyvauja ir padeda organizuoti Baltic 
Studies konferencijas. Dar 60 metų 
nesulaukęs išėjo į pensiją ir dabar gali 
intensyviau dirbti savo pamėgtoje srityje, 
kaip poetas ir rašytojas. Autorius yra daug 
keliavęs, bet apie tai skaitome jo knygoje, 
kurioje yra daug autobiografinių bruožų, o 
tai daro jo pasakojimą žmogišką, šiltą ir 
nuoširdų.

Žinome, kad j Lietuvą, ši karta. Tedas

- Vos spėjom čia apsigyventi. Matas 
išlėkė pas ją, - pasakojo Dana. - Kurį laiką 
nieko apie tai nežinojau, bet paskui viskas 
išaiškėjo. Nuo to laiko namai virto pragaru. 
Su ja išsiskirti jis nežada ir kartu reikalauja, 
kad ir aš likčiau su juo. Todėl vis tebesame 
čia, nors seniai galėjome emigruoti. Kai 
pagrasinu, kad išvažiuosiu į Ameriką su 
Meile ir paliksiu jį čia su meiluže, jis 
atsiprašinėja, meluoja, žada arba... mane 
muša. Kaip atsitiko užvakar.

- Dana, turėtum jį palikti. Kaip gali šitaip 
gyventi?

- Negaliu, bet...
- O kaip jūs? Vis dar įsimylėję 

balandėliai? - išpasakojusi savo vargus, 
pasiteiravo Dana. - Kaip Vytautas? Vaikai?

- Auga, - atsakė Aldona, - tikriausiai 
nepažintum. Tiktai abu nėra stiprūs. 
Stovykloje daug kas serga. Vytautas gyveno 
Wiirzburge, o dabar - lyg Bad Kissingene.

- Vy tautas? Kaip? - Dana negalėjo 
patikėti, o Aldona nenorėjo pasakoti. 
Paminėjo, kad vyrautas nenorėjo priklausyti 
nuo labdaros, todėl sutiko stoti į apsaugos 
dalinius.

- Ar tu tikra, kad tylioji Anneliese iš jų 
gražiųjų Karaliaučiaus dienų neatsirado kur 
nors pašonėj? .

- Nežinau. Anksčiau neatsirado. Dabar 
nieko nebežinau.

Norėjo pridurti, kad jai visai nerūpi, bet 
susilaikė, be to, skubėjo į traukinį.

Dana purtė galvą.
- Kas būtų patikėjęs, kad judu nebesate 

kartu! Kas mums nutiko, Aldona? Kur dingo 
mūsų iliuzijos? Kas mūsų laukia ateityje?

Nebandydama atsakyti, Aldona 
atsisveikino.

Linuko paakiuose atsirado tamsūs 
lankai. Dainelės smulkus veidelis, slepiamas 
pasipūtusių baltų plaukų, tarsi sumažėjo ir 
dar labiau išbalo. Abu tempėsi į viršų, bet 
liko liesučiai ir jautėsi nuolat pavargę. 

važiavo rudenį, mokyti anglų kallbos. 
Druskininkuose mokė suaugusius, o Jėzuuitų 
gimnazijoje Kaune - jaunimą. Kaune dirlrbo 
su mokytojais metodikos konsultantu. Appie 
savo profesinę patirtį daug nerahšo. 
Svarbiausia, įvairiausi įspūdžiai - ganmta, 
žmonės, meno galerijos, muziejai, paroodos, 
kavinės, restoranai. Jo pasakojime ę yra 
nemaža jumoro. Pvz. skyriuose “Takingig the 
Waters” ir “The Cold”.

Visuomet labai svarbu ne tik apie le ką 
autorius rašo, bet ir kaip rašo. Manano 
supratimu, knygos “The First Smnow” 
patraukliausios savybės yra savitas, turtiningas 
anglų kalbos stilius ir tai, kad šią knynygą 
skaitydami pamatome dalį Lietuvuvos 
svetimšalio akimis. Kalbos stilių iki l tam 
tikro laipsnio diktuoja autoriaus enidiccr/a. 
ojos dr. E. Reilly tikrai netrūksta. Stebėtiinas 
faktų gausumas, lingvistika, kallbos 
šmaikštumas. Įdomūs ir gausūs jo 
apmąstymai, kurie dažnai išplauktai iš 
paprastos kasdienybės, bet išsišakojja į 
informatyvius samprotavimus.

Kažkaip vieną kartą išėjo iš kalbos, koodėl 
Tedas nusprendė vykti į Lietuvą mokytojauuti. 
Jis pasisakė, kad nemažai pasisėmęs? iš 
lietuviškosios, o taip pat ir baltų kultūnros, 
jautė pareigą kaip nors atsiteisti...

“First Snow” labai pravartu perskailityti 
ne tik vyresniajai kartai, bet ir lietuvių,(ir 
nelietuvių) kilmės studentams. Dr. Reitilly 
mielai suteiktų informaciją tiems, kuurie 
norėtų nuvykti į Lietuvą pamokyti angglų 
kalbos. Štai jo Email:editįonesbetulaa@ 
hotmail.com

Knygos kaina $30. ją taip pat galiima 
užsisakyti pasiunčiant čekį arba Morney 
Order autoriui sekančiu adresu:

Edward Reilly/Editiones Betula
107 Camden Rd.
Newtown, Geelong Vic 3220

Vikt. Vitkūnieinė

Daugelis tėvų stovykloje rūpinosi vaikkų 
dieta. Vaikų daržely ir mokykloje gaunanmas 
pienas buvo nugriebtas. Už Vytavuto 
siunčiamas cigaretes Aldona nupirkdaavo 
truputį sviesto, cukraus, kelis kiaušiniams, 
sezoninių vaisių ir daržovių, tačiau nuo š> šio 
maisto vaikai nestiprėjo. Abu tapo ncvalglgūs, 
atsisakydavo ne tik iš virtuvės pamcšammos 
sriubos, bet ir tų patiekalų, kuriuos Aldonona 
jiems ruošdavo iš geresnių produktų. Elvynyros 
Daliai irgi buvo panašiai. Kai pasklidido 
gandas, kad kitose stovyklose plininta 
tuberkuliozė. Hochfcldo tėvai pareikalavovo. 
kad visi vaikai būtų patikrinti. Atlikvsws 
tyrimus paaiškėjo, kad nemažai vaikų, ta tarp 
jų ir abu Aldonos, gali susirgti džiova.

Aldona nuskubėjo pas pažįstammą 
gydytoją teirautis, ką visa tai reiškia. DDar 
nuo vaikystės ją gąsdino žodtdis 
“tuberkuliozė”, nes ši liga butuvo 
nepagydoma. Prieš akis iškilo ligoninėnė, 
sanatorija, mirtis ir Aldona iš baimės pradėjtejo 
kūkčioti.

- Dėl Dievo meilės, - nustebo gydytojais, 
- kas Jums? Nemanykit, kad Jūsų vaikai jaau 
serga džiova. Žinoma, turėsit jais rūpintiis, 
patikrinti, bet visai nepanašu, kad jie sirgimų.

Aiškinimai baimės neišsklaidė. Kelidios 
dienos Aldonai buvo labai sunkios ir ilgosos. 
Vaikus tikrino gydytojai. Visi ramino ii ir 
guodė, kad tiesioginio pavojaus vaikamsns 
nėra.

- Ką reiškia “tiesioginio pavojaus”'s”? 
Vadinasi, šiandien jie dar neserga, bet rytopj...

Šį kartą gydytojas aiškino kantriaiai, 
neskubėdamas. Testas nerodo aktyvaus ligdgos 
plėtimosi. Jei imtų plisti, tik tada būtiūtų 
pavojinga. Todėl svarbu to išvengti.

- Kaip? - paklausė Aldona.
- Na... gydytojas ieškojo žodžių, į, - 

svarbiausia grynas oras, geras maistasas, 
poilsis. Jei gyventumėte normaliommis 
sąlygomis, sakyčiau, vežkit vaikus į kabiusius,

Tęsinys kitame MP NtVn
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In memoriam
Mikalina Radzevičienė
1912 12 20 - 2004 06 02

Retėja mūsų bendruomenė. Vienas po 

Mikalina Radzevičienė

kito iškeliauja Amžinybėn mums artimi ir 
pažįstami žmonės.

2004 m. birželio 2 dieną po stipraus 
insulto namuose. Canterbury ligoninėje 
mirė Mikalina - Mikasė Radzevičienė 
(Lepšytė), gimusi Marijampolės apsk. 
dideliame 99 ha ūkyje.

Mikalinai sulaukus 10 metų jos mama 
mirė ir jai teko ją pavaduoti savo 8 metų 
broliui ir dviejų metukų sesutei Aldonai.

Mikalina siekė mokslo Kauno Vytauto

Leonas Urbonas - leidinyje
Atkelta iš 5 psl.

Australijoje, vėliau menininko egzistencija. 
O nuolat šalia - žinojimo troškulys kai 
kurioms teorijoms bei pasaulėžiūtoms. 
Tačiau gyvenimą ne kartą perkerta, kartais 
palaimingai, kartais ir naikinančiai, 
įsimylėjimo ryšiai.

Leidinį praturtina keliolika biografijai 
reikšmingų nuotraukų. Pabaigai - 7 
sumažintos kūrybingiausio laikotarpio 
reprodukcijos, kuriose kiek įmanoma 
ištikimai išlieka Urboną tada išgarsinęs 
tapybos spalvingumas. Taip pat džiugu, kad 
Kazys Kemežys leidinį išleido estetiškai, be 
priekaištų.

Visas tekstas (nemažai vertimų) — anglų 
kalboje. Leidinys vadinasi The 
Consummate Art of Leonas Urbonas. An 
autobiography selected and annotated by 
Kazys J. Kamezys. Kaina $20. Gaunama 
rašant: K. J. Kemežys, P.O. Box 194, Curtin, 
ACT 2605. n 

Didžiojo universitete. Ten sutikus studentą 
Vincą Sniečkų apsivedė. Gyveno Kaune ir 
susilaukė dukrelės Reginos. Šeima, išvengus 
pirmos rusų okupacijos, antro “išlaisvinimo” 
nelaukė. 1945 m. Mikalina su 7 mėn. 
dukrele Regina pasitraukė į Vokietiją. Po 5 
metų vargo DP lageriuose Mikalina gavo 
leidimą emigruoti ir 1949 m. atvyko j 
Australiją, Bathurst stovyklą. Bathurst’e 
sutiko Petrą Radzevičių ir sukūrė šeimą. 
Sutartį atlikti juos paskyrė į provincijos 
miestelį Narrabri.

Atlikę sutartį, be jokio ryšio su lietuviais, 
po trijų metų jie persikėlė į Sydnėjų. Po 7 
metų mirė vyras ir Mikalina tapo vėl našlė. 
Dirbo po šešias-septynias' dienas, leisdama 
dukterį Reginą į mokslą. Savaitgaliais, po 
darbo, Redfern Lietuvių Namuose ilgus 
metus buvo virtuvės šeimininko.

Prisimenu mamą pozityviai žiūrint į 
gyvenimą. Ji buvo gerai apsiskaičiusi ir 
visada buvo malonu su ja pasikalbėti. 
Mikalina mėgo muziką, grojo gitara ir 
dainuodavo sau pritardama. Mikalina 
pergyveno dėl Lietuvos ir savo brolio Petro, 
kurio daugiau neteko pamatyti. Jis mirė 
1998 m. Likusi sesuo Aldona gyvena 
Vancouver, Kanadoje.

Po gedulingų pamaldų St. Joachim’s 
bažnyčioje, klebonas John Alt visada randa 
šiltą žodį ir užuojautą lietuviams. Žentas 
Russ tarė atsisveikinimą su velione. 
Mikalina palaidota birželio 4 d. Lietuvių 
kapinėse.

Amžino atilsio brangi mama ir močiute. 
Dėkojame tau už gerą širdį. Paliksi amžinai 
mūsų atmintyje ir maldose. Ilsėkis 
ramybėje. (Dukra) Regina Thomas

Padėka
AtfA Eugenijai Šimkienei 

iškeliavus amžinybėn, 
sesers Lidijos Šim- 
kutės-Pocienės, savo 
bei mūsų šeimų vardu, 
reiškiu nuoširdžią 
padėką kun. Juozui 
Petraičiui už šv. Mišias 
bei laidotuvių apeigas 
ir visiems atvykusioms 
Jąpaly-dėti į “dausas”. 
Dėkoju už aukas Jos 
atmini-mui kun. 
Hermano Šulco

Jaunimo sodybai Lietuvoje, bei Australijos 
Lietuvių Fondui. Nuoširdžiai dėkoju už 
atsisveikinimo žodžius laidotuvių proga, bei 
išreikštas uožuojautas asmeniškai, raštiškai 
bei per spaudą. Visa tai palengvino mūsų 
skausmą Mamytės netekties proga.

Algirdas Šimkus

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

KAIP VEIKIA 
LIETUVIŲ FONDO PELNO 
SKIRSTYMO KOMISIJA

(Pirma dalis)
Daug gandų, daug rašančių, bet mažai 

tikslios ir ir pilnos informacijos. 
Pasistengsime per tris straipsnelius daugiau 
supažindinti su fondo veikla.

Lietuvių Fondo (LF) tikslai nepasikeitė 
ir nesikeis. Suglaustai ištrauka iš LF įstatų 
knygelės. “LF telkia lėšas ir gaunamomis 
pajamomis remia lietuvių švietimą kultūrą, 
mokslą; skatina išlaikyti tautinius papročius 
ir kalbą: telkia stipendijas lietuvių kilmės 
jaunimui; ugdo tautinį susipratimą 
priaugančio jaunimo tarpe”. Fondas veikia 
prisilaikydamas US IRS Code paragrafo 
501(c)(3) ir State of Illinois pelno 
nesiekiančių organizacijų įstatymais.

LF tikslai yra pasiekiami remiant 
projektus ir skiriant stipendijas. Kiekvienų 
metų pradžioje, fondo Finansų komisijai 
rekomendavus, fondo taryba skiria gautą 
pelną projektams ir stipendijoms. 2004 
metais taryba šiam tikslui paskyrė vieną 
milijoną dolerių. Pelno skirstymą atlieka LF 
Tarybos paskirta Pelno skirstymo komisija 
(PSK).

Fondas naudoja dvi anketas. Viena yra 
PARAMOS PRAŠYMO ANKETA, kita yra 
STIPENDIJOS PRAŠYMO ANKETA.

Bet kurią anketą galima gauti kreipiantis 
į LF raštinę, ar per tinklapį 
(www.lithfimd.org). Gauti paramą projektui 
ar stipendijai reikia lietuviškai, taisyklingai 
ir tvarkingai užpildyti prašymo anketą. 
Užpildytą anketą reikia pristatyti LF 
raštinei iki nustatytos datos, kartu su visa 
prašoma dokumentacija. Negavus pilnai 
užpildytos anketos su prašoma 
dokumentacija, prašymas nebus svarstomas 
ir gal net automatiškai atmetamas.

Prašymų įvertinimui sudaroma 7 
asmenų ir 2 antrininkų Pelno Skirstymo 
Komisija. LF taryba skiria 4 tarybos narius, 
ju tarpe komisijos pirmininką, ir vieną 
antrininką. JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba yra kviečiama rekomenduoti 
3 asmenis ir vieną antrininką į komisiją. 
2004 metais JAV LB KV rekomendavo 
Onutę Daugirdienę, Alinį Kuolą, Marių 
Laniauską ir Vytautą Janušonį, kaip 
antrininką, į LF PSK. Dabar 2004 metų LF 

PSK sudaro: pirmininkas Kęstutis Jėčius, 
sekretorė Onute Daugirdienė, Vytautas 
Kamantas, Almis Kuolas, Marius 
Laniauskas, Algirdas Ostis, ir Ramona 
Stcphens-Žemaitieė. Antrininkas yra Kazys 
Ambrazaitis. Aktyvus ir energingas JAV LB 
rekomenduotas antrininkas Vytautas 
Janušonis atsiskyrė su šiuo pasauliu 2004 
metų liepos 3-čią dieną.

Kad neapsunkint 7 asmenų, stipendijų 
prašymų įvertinimui PSK pirmininkas 
sudaro stipendijų pakomisijų. Alfabetiniai, 
2004 metų pakomisijon buvo pakviesti: 
Sigita Balzekienė, Vaclovas Kleiza, Tadas 
Kulbis, Juozas Polikaitis, Andrius Tamulis 
ir pirmininkas Kęstutis Jėčius. Visi 
komisijos ir pakomisijos nariai turi būti 
Lietuvių Fondo pilnateisiai nariai.

Sekančiose dalyse supažindinsime kaip 
įvertinamos paramos ir stipendijų anketos. 
Taip pat apibūdinsime LF skirstymo gaires 
ir posėdžių eigą.

Lietuvių Fondo Informacija

LIETUVIŲ FONDAS - 
LITHUANIAN
FOUNDATION, INC.
14911 127* Street, Lemont,
IL 60439 USA
Tel. 630.257.1616
Ermail: admin(aĮlithfund.orą

Konstitucijos istorija vaikams
Kaip praneša “Lietuvos Žinios” , 

Andriaus Vaišnio “Konstitucijos istorija 
vaikams” - pirmoji Europoje knyga, vaikams 
priimtina kalba pasakojanti apie svarbiausio 
šalies įstatymo atsiradimą.

Knygelės veikėjai - mažo pasienio 
miestelio gyventojai. Ten gimusio ir užaugusio 
vaiko, tapusio Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nariu, istorija suprantamai atskleidžia XX 
amžiaus pradžios Lietuvos įvykius. Knygos 
siužetas apima sunkų ir skaudų Lietuvos 
istorijos etapą nuo spaudos draudimo metų 
iki Steigiamojo Seimo išrinkimo bei 
Konstitucijos paskelbimo, todėl “Konstitucijos 
istorija vaikams” gali būti skaitoma kaip 
papildomas šaltinis per istorijos pamokas 
jaunesnių klasių moksleiviams ar net 
darželyje.

“Wall Street Journal”: Europos centras Lietuvoje - geresnis už Europos centrą Ukrainoje
(ELTA) liepos mėn. 15 d. Europos 

centrų - ne vienas, ir ne du. į garbę turėti 
Europos centrą pretenduoja mažiausiai 
šešios valstybės. Kai kurios pretenzijos - 
visiškai nepagrįstos, kai kurios - arčiau 
tikrovės. Europos centras Lietuvoje - vienas 
įtikinamesnių, teigia amerikiečių dienraščio 
“Wall Street Journal” korespondentas Mare 
Champion.

Keli kilometrai nuo Rachivo miestelio 
Karpatų kalnuose, Ukrainoje, prie pat 
Rumunijos sienos, stovi žmogaus ūgio baltai 
žydras obeliskas. “Tai - Europos centras”, - 
tvirtina Rachivo mero pavaduotojas Vasil 
Choma. Iš lotyniško įrašo ant obelisko mero 
pavaduotojas ir jo miestelio gyventojai 
tiksliai žino savo vietą pasaulyje. Obeliską 
pastatė Austrijos-Vengrijos karo geografijos 
instituto bendradarbiai tada, kai ši sritis 
priklausė Habsburgų imperijai.

Oficialiame Rachivo vadove skelbiamas 
lotyniško obelisko įrašo vertimas: “Pastovi, 
tiksli, amžina vieta. Europos centras 
nustatytas labai tiksliai išmatavus 
lygiagretes ir meridianus su specialiu 
aparatu, pagamintu Austrijoje-Vengrijoje. 
1887 m.”. Deja, “akademiko N. Tarasovo” 
pasirašytas vertimas - klaidingas.

Europos Sąjungai plečiantis į Rytus, į 
Europos centrą pretenduojančių miestų yra 
kur tik nori, - rašo M. Champion. Vienur 
galvojama, jog eurocentrai pritraukia turistus, 
kitur centrus sukūrė politika. Europos žemė 
nusėta obeliskais, kurie tikrovę atitinka dažnai 
ne daugiau nei Rachivo Europos centras, rašo 
M. Champion.

Akmuo prie viduramžių aukso kasyklos 
Kremnicoje, Slovakijoje, yra papuoštas 
užrašu “Europos centras”. Jis atsirado 
praėjusio dešimtmečio pradžioje ir nėra 

jokio mokslinio pagrindimo, kad šis akmuo 
“ocntras”. Slovakijos mokslų akademijos 
geografijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Anton Brezak sako, kad centrą 
“greičiausiai įkvėpė Slovakijos 
nepriklausomybės sąjūdis”.

Lenkijoje yra du Europos “centrai”. 
Paskutinio Lenkijos karaliaus kartografas ir 
astronomas Szymon Anton Sobiekrajski 
1775 m. apskaičiavo, kad Europos centras 
yra Suchovolėje, Rytų Lenkijoje. Čia 
susikerta dvi linijos, jungiančios 
tolimiausius Europos taškus: Porsangerio 
iškyšulį Norvegijoje ir Matapano iškyšulį 
Graikijoje; Sent Vinsento iškyšulį 
Portugalijoje ir labiausiai į rytus nutolusį 
Uralo kalnyno Rusijoje tašką.

“Tuo tarpu Kiemozios miestelio netoli 
Varšuvos gyventojai tiki, jog Europos 
centras yra tiesiai po vietos kunigo 

valgomojo lempa”, - rašo M. Champion.
įtikinamesnė yra Prancūzijos valstybinio 

geografijos instituto versija, jog Europos 
centras yra Lietuvoje, prie Vilniaus. 
Prancūzai jį nustatė apskaičiuodami žemyno 
“svorio centrą” - “rasdami įsivaizduojamo 
kartoninio Europos žemėlapio pusiausvyros 
ant smeigtuko tašką”.

M. Champion prašymu neįvardytas 
Oksfordo profesorius sugaišo dvi dienas, kol 
išvertė blogai išsilaikiusį lotynišką obelisko 
įrašą.: “Pagrindinis fiksuotas Austrijoje- 
Vengrijoje atlikto tikslaus lygio nustatymo 
taškas Europos meridianų ir lygiagrečių 
laipsniais”.

Sužinojęs apie obelisko teksto vertimo 
klaidą, buvęs kunigas pastebėjo, kad “čia 
žmonės labai tiki centru ir tą suvokimą bus 
sunku ištrinti”. Mero pavaduotojas Vasil 
Buzaš sutinka: “Europos centras yra čia”.
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Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus laikomos sekmadienį, 

rugpjūčio mėn. 15d. (per Žolinę) 11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombc.

Antanas Kramdius

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

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
x mūsų visų reikalas

1 J 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 tcL (03) 9578 4319.

• AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

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 VALD YBĄ
Visi Valdybos nariai pagal mūsų Konstitucijų 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 dienų. 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

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 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

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

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas 
susimokėti metinį nario mokestį, $11.00

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

TURGUS įvyks sekmadienį, liepos 27 dieną,

2:30 vai. p.p.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a E. Šimkienės atminimui:
$50 — A & A Kesminai ($745 )
$20 - R & J Dagiai ($130 ) 
a.a D.A. Švamharienės
atminimui:
$10 - B. Prašmutaitė ($575 )

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

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, Melbourno Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North 
Melbourne. Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai 
bei kiti lįctuvišku švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo 
dalyvavimą ir pasiūly ti 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 Jicvos tel: (03) 9850 6412.

Jieva Arienė

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

An autobiography, selected and annotated by Kazys J.
Ketnežys.

Dydis: 148 x 210 mm. 136 psl„ minkšti viršeliai.
Kaina: $20.
Gaunama šiuo adresu:

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

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

Jurisdiction:.......South Australia. Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.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. 
įžeidėjas 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 Prutas, 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. NZelandijoje 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.

ŠĮ “Mūsų Pastogės” numeri redagavo Dovilė Zduoblenė.
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