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“Rubicon group” grasina valstybei 
milijoniniais ieškiniais

LSS Australijos Rajono skautų vadovų suvažiavimas
24 skautų vadovai iš Australijos trijų tuntų susirinko Melbourne dalyvauti Australijos rajono vado 
s. Henriko Antanaičio suruoštame vadovų suvažiavime, kuris vyko liepos 31 - rugpjūčio 1 dienomis, 
'įtintus atstovavo tuntininkai: iš Melboumo vs. Dana Lynikienė, iš Adelaidės ps. Antanas Pocius ir iš 
Sydnėjaus ps. Arvyd Zduoba. Suvažiavimo darbotvarkėje: skautų draudimas, uniformos, 
bendravimas su JAV LSS ir Australų skautų narių priėmimo reikalavimai.

Vilnius,rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) - Į Seimo narių kyšių 
ėmimo skandalą įsivėlusi 
įmonių grupė “Rubicon Group” 
artimiausiu metu ketina teismui 
įteikti ieškinį prieš įvairias 
valstybės institucijas dėl 
“Rubicon Group” dalykinės 
reputacijos menkinimo. Bendra 
ieškinių suma, ”Rubicon 
Group” teisininkų vertinimu, 
gali siekti iki 61 mln. litų. 
“Rubicon Group” ketina dar 
apsvarstyti ieškinio dydį ir 
kreiptis į teismą tik dėl 
akivaizdžiausiai patirtos žalos 
atlyginimo, todėl reikalaujama 
kompensacija gali būti mažesnė, 
pranešė bendrovė. “Šiuo teismo 
procesu mes pirmiausia siekia
me teisinėmis priemonėmis 
įrodyti, jog prieš mūsų grupę 
pradėtas visas puolimas buvo 

vykdomas pažeidžiant begalę 
teisės aktų ir prasilenkiant su

sakė “Rubicon Group” valdybos 
pirmininkas Andrius Janukonis. Jam 
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra 
pareiškusi įtarimus Seimo narių 
papitkinėjimu. Pasak pranešimo, “Rubicon 
Group” prašys atsakomybėn patraukti STT, 
Generalinę prokuratūrą, kai kuriuos Seimo 
Antikorupcijos komisijos narius ir Lietuvos 
valstybę,atstovaujamą vyriausybės kan
celiarijos. “Rubicon Group” nepatenkinta 
tuo, jog žiniasklaida paviešino ikiteisminio 
tyrimo duomenis - A Janukonio pokalbiu 
su Seimo nariais bei kitais asmenimis. Pasak 
A. Janukonio, jokia žiniasklaidos priemonė 
šiame procese nebus įvardinta kaip 
atsakovė, nes už padarytą žalą turi atsakyti 
institucijos ir asmenys, ku rie paviešino jų 
žinioje buvusią informaciją Praėjusią 
savaitę “Rubicon Group” teisininkai per 
antstolius įteikė paklausimus visiems Seimo 
Antikorupcijos komisijos nariams, 
prašydami oficialiai paaiškinti kokiomis 
aplinkybėmis ir kokiupagrindu buvo 
nuspręsta paviešinti ikiteisminio tyrimo 
medžiagą. Specialiųjų tyrimų tarnyba

A,Ka™n?S Lietuvos įvykių apžvalga
teisinės valstybės principais”, piktinasi gandais apie jos darbą.

Tėvynės Sąjun
ga siūlo politinį 
apsivalymą

Vilnius, rugpjūčio 
2 d. (ELTA). 
Siekdamas sumažinti 
korupciją Tėvynės 
sąjungos lyderis Seimo 
narys Andrius Kubi
lius siūlo dar iki Seimo 
rinkimų parengti ir

įgyvendinti Politikos apsivalymo programą. 
“Norint sumažinti korupciją politikoje, 

reikia ne atskirų parodomųjų veiksmų, o 
sistemingos Politikos apsivalymo

rudenį ketina laimėti Seimo rinkimus.
Su šūkiu “Atsėputė Plateliuos 

laimiėscm ir ontrus rinkėmus!” rugpjūčio 
6-8 dienomis liberalcentristai rinksis į 
tradicinį sąskrydį Žemaitijos naciona
liniame parke.

Nors sąskrydyje daugiausia laiko 
numatoma skirti sportui ir kitokioms 
pramogoms, svarbiausiu jo akcentu turėtų 
tapti pasiruošimas artėjantiems Seimo 
rinkimams.

Siūloma nebe sovietiškai 
tvarkyti namų šildymą

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA). Seimo
programos”, - sakė jis pirmadienį spaudos 
konferencijoje Seime.

Politikas siūlo artimiausiu metu 
surengti pagrindinių parlamentinių partijų 
vadovų pasitarimą dėl Politikos apsivalymo 
programos parengimo. A. Kubilius ypač 
akcentuoja valdančiosios koalicijos lyderių 
Algirdo Brazausko ir Artūro Paulausko 
atsakomybę ir kviečia juos suvokti, kad jie, 
o ne Prezidentas, ne opozicija, ne pilietinė 
visuomenė yra atsakingi už tai, kad tokia 
Politikos apsivalymo programa būtų
nedelsiant parengta ir įgyvendinta.

Antikorupcijos komisijos pirmininkė Nijolė 
Steiblienė siūlo numatyti Daugiabučių 
namų savininkų bendrijoms teisę pačioms 
prižiūrėti namų šildymo ir karšto vandens 
sistemas.

N. Steiblienės teigimu, reikia keisti 
Šilumos ūkio įstatymą ir nustatyti, kad, 
namo savininkų bendrijai jos įstatų nustatyta 
tvarka priėmus tokį sprendimą, šildymo ir 
karšto vandens sistemos priežiūrą vykdo 
bendrijos pasirinktas Vyriausybės ar jos 
įgaliotos institucijos nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis

“Tik sistemingas ir neatidėliotinas visų 
šių problemų sprendimas gali situaciją

asmuo, su kuriuo bendrija sudaro darbo ar 
kitą sutartį.

pakeisti iš esmės. Tai neišspręs visų 
korupcijos problemų, tačiau bent dalis 
politinio gyvenimo taps laisva nuo 
korupcijos ar nuo įtarimų dėl korupcijos”,- 
sakėA Kubilius. Pasak jo, tokį problemų 
sprendimą ir turi numatyti siūloma 
Politikos apsivalymo programa.

Opozicija ruošis rinkimams
Vilnius/Plateliai, rugpjūčio 4 d. 

Savaitgalį pailsėję prie Platelių ežero, šiuo 
metu opozicijoje esantys liberalcentristai

Gal ir teisėjai Lietuvos 
korupcijoje?

Vilnius, rugjūčio 4 d. Teismų taryba 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, 
Specialiųjų tyrimų tarnybą, Valstybės 
saugumo departamentą ir Policijos 
departamentą, prašydama pateikti jų turimą 
medžiagą apie galimą teisėjų korupciją 
vadinamojoje “Rubicon group” byloje. 
Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė, esant
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R.Pakso koaliciją į 
rinkimus ves V. Mazuronis

Kristina Aleknaitė, www.DELFI.lt 
rugpjūčio 5 d. Spalio mėnesį vyksiančiuose 
Seimo rinkimuose Rolando Pakso 
koalicijos “Už tvarką ir teisingumą” 
kandidatų saraše pirmuoju numeriu bus 
įrašytas Liberalų demokratų partijos 
pirmininkas Valentinas Mazuronis. Tačiau 
koalicijos nariai kol kas nenori atskleisti 
savo rinkiminės kampanijos rėmėjų. Pasak 
koalicijos lyderio Rolando Pakso, dėl 
pirmojo kandidatų penketuko dar 
neapsispręsta, tačiau surasti žmones, anot 
jo, nebus sunku. “Manau, iš 76,000 
koalicijos narių, su rasti žmonių, kurie bū tų 
koalicijos sudarytos vyriausybės nariai, 
nebus sudėtinga”, - sakė R. Faksas. Pavasarį 
nuo Prezidento pareigų nušalintas R. 
Paksas teigė, kad jo vardu pavadintą 
koaliciją bijomasi finansiškai paremti dėl 
apie libcraldcmokratus formuojamos 
neigiamos visuomenės nuomonės. Tačiau, 
pasak koalicijos lyderio, norinčiųjų remti šią 
organizaciją yra. “Eilė stojasi vis ilgesnė ir 
ilgesnė”, - taip apibendrino R. Paksas, 
atsisakęs įvardinti potencialius rėmėjus.

V. Mazuronis teigia, kad koalicija yra atvira 
bendradarbiavimui su visomis politinėmis 
jėgomis ir jog dėl to šiuo metu yra tariamasi 
su “tam tikromis” visuomeninėmis, 
politinėmis organizacijomis. Kokios 
jos.V.Mazuronis neatskleidė. Koalicijos 
nariai artėjančiuose Seimo rinkimuose tikisi 
gauti sovietų. Pasak R.Pakso, jų negąsdina 
politinių partijų reitingai ir Darbo partijos 
populiarumas. Pasak koalicijos “Už tvarką 
ir teisingumą” lyderio, ViktoroUspaskicho 
vadovaujama partija sugebėjo sėkmingai 
pasinaudoti šalyje vykstančiais įvykiais bei 
situacija. “Darbo partija sėkmingai 
pasinaudojo ir mano apkaltos procesu”. - 
vardino R.Paksas. Tačiau apkaltos būdu 
nušalintasis Prezidentas teigia, kad vertinti 
iš spaudoje pasirodančių populiarumo 
reitingų koalicijos galimybių laimėti 
rinkimus neįmanoma, nes jo vardo koalicija 
reitinguose nenurodoma. Susitikime su 
žurnalistais dalyvavęs dabartinis 
curoparlamentaras Rolandas Pavilionis 
neatskleidė savo planų, susijusių su Seimo 
rinkimais. Jis teigė, kad dirbs “Lietuvai bet 
kokiu atveju” ir dirbs ten, “kur 
reikalingiausia”. R. Pavilionis sakė, kad jis,
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Atsiprašome
Dėl sutrikimų spaustuvėje, pastarųjų dviejų M.P. numerių (nr. 29 ir 30) 

nuotraukos atsispaudė labai prastai. Skaitytojų atsiprašome!
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

“Mūsų Pastogės” skaitytojų žiniai
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams pranešame, kad penktadienį, rugpjūčio 

20 dieną, “Mūsų Pastogė” neišeis. Kaip rašėme anksčiau, LB Spaudos Sąjungos 
Valdyba taupymo tikslais nutarė “M.P” neišleisti du kartus į metus (neskaitant Kalėdų 
ir Naujų Metų laikotarpio). Šiais metais “M.P” vienas numeris neišėjo Velykų savaitę, 
o kitas neišeis rugpjūčio 20 d. Sekantis “M.P” numeris pasirodys rugpjūčio 27 d.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Liepos30d. 
dujų sprogimas 
sukrėtė Ghislen- 
ghien vietovę Bel
gijoje, 30 km. į 
pietvakarius nuo 
Briuselio. 
Sprogimą sukėlė 
statybos darbi
ninkai, netyčia 
pragręžę požeminį 

dujų vamzdį. Užsidegė keli gretimi fabrikai. 
Žuvo 18 žmonių, apie 120 sužeisti.

♦ Liepos 30 d. JT Saugumo Taryba 
priėmė JAV pasiūlytą rezoliuciją, 
įpareigojančią Sudano vyriausybę per 30 
dienų nuginkluoti privačias arabų armijas, 
siaučiančias Darfur provincijoje. Šios iki 
šiol vyriausybės palaikytos ir ginkluojamos 
armijos praveda Darfur srities “etninį 
valymą” nuo juodųjų čiabuvių. Saugumo 
Taryba žada pavartoti sankcijas, jei Sudanas 
nepaklustų rezobucujai

♦ Liepos 31 d. nepasisekė Al - Qaeda 
organizacijos bandymas nužudyti Pakistano 
finansų ministrą Saukat Aziz, nominuotą 
ministro pirmininko pareigoms. Savižudys 
susisprogdino prie ministro, atvykusio į 
Pundžab provinciją rinkiminei kampanijai. 
Jis užmušė 6 asmenis, jų tarpe ministro 
vairuotoją bei sužeidė 45 žmones, bet pats 
ministras išliko nesužeistas.

♦ Rugpjūčio 1 d. Paragvajaus sostinės 
Asuncion priemiestyje, vidurdienį užsidegė 
pilna pirkėjų universalinė parduotuvė. 
Gaisro metu žuvo 400 žmonių, negalėję 
išbėgti iš pastato, nesjovisišoniniai išėjimai 
buvo aklinai uždaryti, kad būtų išvengta 
vagysčių.

♦ Irake tebesitęsia kasdieniniai 
susidūrimai su sukilėliais bei sabotažo 
veiksmai. Rugpjūčio 1 d. pirmą kartą 

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta išlpsL
pagrindui, operatyviai reaguoti į susidariusią 
situaciją teismų ir teisėjų savivaldos 
nustatytomis priemonėmis.

Savo ruožtu bendrovė “Rubicon group” 
trečiadienį išplatintame pranešime pareiškė 
įžvelgianti teismams daromą spaudimą. 
Pasak “Rubicon” pranešimo spaudai, 
“paskutinėmis dienomis šalies teismų 
sistemai daromas spaudimas, siekiant iš 
anksto sudaryti neigiamą teisėjų nusistatymą 
Grupės atžvilgiu”. Bendrovė pabrėžia 
kategoriškai atmetanti bet kokius oponentų 
skleidžiamus gandus.

Viešas kalbas apie galimas teisėjų sąsajas 
su korupcijos skandalu “Rubicon group” 
atstovai laiko atsaku į pranešimus apie tai, 
jog ketinama siekti valstybės institucijų ir 
atstovų atsakomybės dėl bendrovei 
padarytos žalos.

“Mus labiausiai piktina tai, kad gandų 
skleidėjai sąmoningai dozuoja klaidingą 
informaciją, siekdami manipuliuoti 
visuomenės, taip pat ir teisėjų, nuomone ir 
toliau šmeižia mūsų įmonių grupę”, - teigia 
“Rubicon group” valdybos pirmininkas 
Andrius Janukonis. Jis dar kartą pareiškė, 
kad “Rubicon group” finansinė veikla yra 
skaidri.

Siūloma sušaukti neeilinę 
Seimo sesijų

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA) 49 
įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys 
parlamentarai siūlo rugpjūčio 16-23 
dienomis sušaukti neeilinę Seimo sesiją. 
Trečiadienį parlamentarų, remiančių tokios 
sesijos surengimą, parašai įteikti Seimo 
Pirmininkui Artūrui Paulauskui.
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koordinuotai užpulti Irako krikščionys. 
Bagdade įvyko sprogimai prie keturių 
armėnų bei asirų bažnyčių, maldininkams 
susirinkus į bažnyčias vakarinėms 
pamaldoms. Ibo pat metu užpulta kita 
krikščionių bažnyčia Mosukt mieste. Žuvo 
11 žmonių, sužeista virš 60.

♦ Rugpjūčio 3 dieną iš Cape Canaveral 
Floridoje išskrido į Merkurijaus planetą 
kosmoso tyrinėjimo raketa “Messenger”. Ši 
raketa turėtų 2008 ir 2009 metais tris kartus 
praskristi netoli Merkurijaus, o 2011 metų 
kovo mėnesį ji turėtų pasiekti savo galutinį 
tikslą - orbitą apie Merkurijų. Tikimasi, kad 
“Messenger” surinks daug reikalingų žinių 
apie šią mažai ištirtą planetą. Anksčiau į 
Merkurijų iššauta raketa “Mariner 10” 
praskrido netoli planetos 1974 ir vėl 1975 
metais, bet nepajėgė surinkti pakankamai 
žinių.

♦ Rugpjūčio 3 d. britų policija įvairiose 
vietovėse pietinėje Anglijoje suėmė 12 
asmenų, įtariamų priklausius teroristinei al- 
Qaeda organizacijai Jie suimti po to, kai 
Pakistane į policijos rankas patekusio ai - 
Qaeda ryšininko Mohammad Nareem Noor 
Khan kompiuteryje buvo surasti smulkiai 
paruošti planai teroristiniams užpuoliams 
D. Britanijoje, jų tarpe užpuolimas 
Heathrow aerouoste Londone. Suimtųjų 
tarpe yra svarbus al - Qaeda aktyvistas Eisa 
ai-Hindi

♦ Rugpjūčio 5 d. įsiliepsnojo kovos su 
sukilėliais pietinėje Irako dalyje bei Sadr 
mieste, šiitų gyvenamame Bagdado 
priemiestyje. Sadr mieste nukauta 20 
irakiečių, sužeista 114. Sraigtasparnių 
remiamos JAV karinės pajėgos kovoja su 
sukilėliais “šventajame” Najaf mieste. Anglų 
ir italų kariai kovoja Basra, Ama ra ir 
Naši rija miestuose prieš juos užpuolusius 
šiitus sukilėlius.

Sesiją inicijuojantys politikai siūlo 
svarstyti apie 50 įvairių įstatymų projektų ir 
jų pataisų. Daugelis siūlomų nagrinėti teisės 
aktų yra antikorupciniai dokumentai, 
kuriuos priimti nutarta, įsiplieskus 
parlamentarų korupcijos skandalui

Kaip Eltai sakė Seimo Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas, 
neeilinėje Seimo sesijoje planuojama 
svarstyti Politikų elgesio kodekso 
patvirtinimo įstatymo projektą, Politinių 
partijų, politinių organizacijų ir politinių 
kampanijų finansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatymo projektą, Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo papildymo projektą.

Pasak jo, į Seimo darbotvarkę 
planuojama įtraukti Mokesčių 
administravimo, Pelno mokesčio. 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų 
pataisas. Pilietybės įstatymo pakeitimo 
projektą, taip pat kelias tarptautines sutartis. 
Parlamentarai, be to, ke tina svarstyti ir kitus 
Lietuvos Prezidento, Vyriausybės ir Seimo 
Pirmininko teikiamus projektus.

Tikimasi, kad neeilinėje Seimo sesijoje 
prisieks naujasis Seimo narys, kuris turėtų 
pakeisti dėl korupcinio skandalo iš Seimo 
pasitraukusį konservatorių Arvydą 
Vidžiūną. Kaip numato Konstitucija, 
neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas 
ne mažiau kaip trečdalio visų Seimo narių 
siūlymu.

Paaiškėja kas su kuo

Artėjantys Seimo rinkimai partijas 
verčia burtis į koalicijas. Veiksmus, artėjant 
rinkimams, derina valdančiajai koalicijai

Pranašautas pragaras
(“Reuters”-BNS). Pretendento į JAV 

prezidento postą. Demokratų partijos 
atstovo John Kerry žmona Teresa Heinz- 
Kerry pranašauja Amerikai “pragarišką 
gyvenimą”, jeigu bus perrinktas pagrindinis 
jos vyro varžovas, dabartinis prezidentas 
George W. Bush.

T. Heinz-Kerry, kuri žinoma drąsiomis 
pastabomis apie vyro politinius 
oponentus, pareiškė šią nuomonę per 
įvyksiančių prezidento rinkimų kampaniją.

Vienas dabartinio Amerikos vadovo 
šalininkų per ponios T.Heinz-Kerry 
susitikimą su rinkėjais sušuko: “Dar 
ketverius metus!”. Ji į šiuos žodžius

Pakso koalicija
Atkelta išlpsL
būdamas Europarlamente, turi gerą progą 
išgirsti kitų europarlamentarų nuomonę 
apie Lietuvą. Jo teigimu, Europos 
Parlamento nariai stebi šalyje vykstančius 
įvykius. “Visiems jiems kyla vienas 
klausimas: kodėl asmenys, kurie kaltino 
Prezidentą, šiandien yra patys kaltinami”, - 
aiškino R. Pavilionis. Liberakiemokratas 
sako, kad jis tikėjosi korupcijos skandalo 
Seime. Europarlamento narys mano, kad 
Seime korumpuotų parlamentarų yra daug 
Konstitucinis Teismas gegužės mėnesį 
paskelbė nutarimą, kuris apkaltos būdu 
iš Prezidento posto pašalintam R. Paksui 
užkirto kelią dalyvauti pirmalaikiuose 
Prezidento rinkimuose. Po šio 
Konstitucinio Teismo sprendimo R Paksas 
prarado galimybę užimti valstybėje ir bet 
kokias kitas su priesaika susijusias pareigas. 
RPakso koalicija “Už tvarką ir teisingumą” 
įsteigta liepos 6 dieną Telšiuose. Koalicinę 
naujojo susivienijimo sutartį pasirašė R. 
Pakso2002 metais įsteigta Liberalų 
demokratų partija, europarlamentaro R.
Pavilionio vadovaujamas judėjimas “Už pasitikėjimo.

priklausančios Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP) ir Naujoji sąjunga (NS). 
Abiejų partijų derybininkai jau porą 
savaičių kalba apie bendrą LSDP ir NS 
kandidatų į Seimą sąrašą Taip pat deramasi 
dėl kandidatų vienmandatėse apygardose. 
Anot Seimo Pirmininko Artūro Paulausko, 
NS lyderio, šią savaitę turėtų paaiškėti 
išankstinė abiejų partijų nuomonė apie 
koaliciją. Tačiau Premjeras Algirdas 
Brazauskas, LSDP lyderis, pabrėžia, jog 
galutinį sprendimą dėl to, ar galima į 
rinkimus eiti bendru sąrašu, rugpjūčio 
pabaigoje priims abiejų partijų tarybos. 
Šiandien šaukiami ir LSDP, ir NS 
prezidiumų posėdžiai, kuriuose, be kita ko, 
bus išklausyta ir abiejų partijų skyrių 
nuomonė apie galimybę sudaryti A, 
Brazausko ir A. Paulausko vardo koaliciją

Kol valdantieji socialdemokratai ir 
socialliberalai svarsto galimybę į rinkimus 
eiti vienu sąrašu, opozicijai priklausantys 
liberalcentristai ir konservatoriai ketina 
pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo 
po rinkimų

Milijonai Lietuvos partijoms

Koreguojant šių metų biudžetą 
numatyta skirti partijoms papildomus 10 
mln. litų prie dabar jau skiriamo milijono. 
Tačiau dalis šių lėšų gali būti skirta tiesiogiai 
radijo ir televizijos kompanijoms, kad šios 
lygiaverčiais pagrindais pristatytų visas 
partijas ir kandidatus, dalyvaujančius Seimo 
rinkimų kampanijoje. Taip pat ketinama 
apriboti ir griežtai reglamentuoti kitokią 
politinę reklamą pavyzdžiui, spaudoje. 
Žadama sekti, kaip partijos gauna pinigus 
iš privačių rėmėjų, norima apriboti teikiamų 
pinigų sumas. Šiuos ir kitus kovos su politine 
korupcija klausimus svarstys po poros 

atsakė: “Jie nori dar ketvertų metų pragaro".
Ir pridūrė: “Ką ten metus, dar u 
tris mėnesius”, turėdama omenyje rinkini) ų 
dieną. T.Heinz-Kerry taip pat sakė, i, 
komentuodama karą, kurį pradėjo c 
G.W.Bush administracija Irake, kad d 
“kiekvienam protingam žmogui būtina a 
pripažinti klaidas ir mokėti keisti savo c 
poziciją”.

Pats J.Kerry gina žmoną, kuri dažnai ii 
puolama už tai, kad nebijo pareikšti ti 
savo nuomonės.

“Ji kalba tai, ką galvoja, ir sako tiesą, ir J 
žodžio kišenėje neieško. Todėl 
Amerika priims ją, ir ji bus puiki Jungtinių ą 
Valstijų “pirmoji ponia”, sakė jis.

teisingumą ir demokratinę Lietuvą”, Seimo c 
nario Juliaus Veselkos vadovaujama t 
Liaudies sąjunga “LB teisingą Lietuvą”, taip | 
pat Lietuvos smulkiųjų žemdirbių sąjunga i 
ir profesinė sąjunga “Solidarumas”. Q |

Kuo lietuviai pasitiki?
Vilnius rugpjūčio 5 d. (BNS) Visuo

menės tyrimas rodo, kad Lietuvos i 
gyventojai labiausiai pasitiki šeima, bankais l 
ir bažnyčia, mažiausiai pasitikėjimo : 
nusipelno politinės partijos ir Seimas. Liepą l 
atliktos apklausos duomenimis, Lietuvos i 
gyventojai labiausiai pasitiki šeimos i 
institucija, kurią nurodė net 95.1% : 
apklaustųjų. Bankais visi&ai pasitiki arba 
pasitiki nurodė 75.5% apklausos dalyvių. 
Ne mažesnio pasitikėjimo nusipelno ir 
bažnyčia, kuria pasitikintys nurodė 7111%. 
Ketvirtoje vietoje seka prezidento institu
cija, kuria pasitiki 55.3% penktoje - 
savivaldybės (50.2%), šeštoje - žiniask laida 
(50.2%). 1 galimą tryšmmlravimą skandalais 
įsipainiojusios politinės partijos ir Seimas 
atitinkamai pelnė vos 15.2% ir 20.5% 

savaičių į neeilinę sesiją susirinkęs Seimas. 
Pasirengimą jai Prezidentas Valdas 
Adamkus vakar aptarė su Seimo 
Pirmininku, Naujosios sąjungos lyderiu 
Artūru Paulausku ir Ministru Pirmininką 
socialdemokratų vadovu Algirdu 
Brazausku, taip pat parlamentinių partiją 
atstovais.

Paminėtos žudynės

Šeštadienį iškilmingai paminėtos 13- 
osios Medininkų tragedijos metinės. 
Antakalnio kapinėse buvo palaiminti 
žuvusiųjų kapai. Medininkų auką 
atminimą pagerbė Prezidentas Valdas 
Adamkus.

Karinės pratybos
Rugpjūčio 3 d. Lietuvos pajūryje 

prasidėjo išsigelbėjimo jūroje pratybos 
“Baltic Bikini 2004”. Jų metu karinią 
orlaivių įgulos mokysis gelbėtis iš avariniu 
būdu į vandenį nusūeidusio orlaivio. Pasak 
pratybų vadovo majoro Rimo Aksomaičio, 
Lietuvos karinių oro pajėgų pareigūnai jau 
daug metų dalyvauja Danijoje rengiamuose 
mokymuose “Bikini”. Per trejus metus 
Danijoje mokėsi ir gavo instruktorių 
pažymėjimus trys Lietuvos karinių oro 
pajėgų lakūnai. Todėl pratybos “Baltic 
Bikini 2004” yra ne tik mokymai, bet ir 
egzaminas, kurio metu instruktorių 
komandos bei įgulos išsigelbėjimo 
veiksmus stebės ir vertins Danijos 
kariuomenės specialistai Lietuvos karinią 
oro pajėgų rengiamose pratybose dalyvauja 
apie 50 karių iš Danijos bei visų trijų Baltijos 
valstybių. Mokymai baigsis šį penktadienį, 
o ateityje vyks ir Latvijoje bei Estijoje.

Keagiaat apiyalgąnaudotasilaetuvos spau
da, ELTA, BNSa-LGTICbaLdaaais.
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Bendruomenės baruose_______
Valstybės dienos bei Dariaus ir 

Girėno minėjimai -- Perth
<■ A. Čižcika

ALB Perth’o Valdybos ruoštas Lietuvos 
Valstybės dienos minėjimas įvyko š.m. 
liepos 4-tą. Jis prasidėjo su šv. Mišiomis šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, kur 
pamaldas atnašavo kun. Paulius Pitzen, o 
vargonais grojo Vytas Francas.. Kažkaip 
tuščiai atrodė vieta, kurioje stovėdavo 
“Rūpintojėlis”, gražiai gėlėmis puošiamas 
ponios Marijos Stankevičienės. Linkime jai 

Valstybės Dienos proga V Francas nufotografavo ALB Perth’o Apylinkės valdybą. D kairės: 
vice-pirmininkė Daiva Siebertienė, sekretorė G. Višniauskienė, iždininkė - L.Grinevifienė ir 
pirmininkas A-Čižeika.

greito sveikatos ir stiprybės grižimo, kad 
vėl galėtume gėrėtis jos gėlių puošimo menu.

Mūsųkun. Ričardas Rutkauskas, jau tris 
savaites grižęs iš JAV, yra paskirtas į Innaloo 
šv. Dominyko parapiją. Ten sekmadieniais 
jis laiko trejas Mišias ir dar užimtas kitomis 
pareigomis, tad, nepasikalbėjęs su 
arkivyskupu, jis nežino ar galės ir mūsų 
lankomoje bažnyčioje šv. Mišias atnašauti.

Bažnyčioje buvo svečias iš Geefongo, dr. 
TedReiljysu žmona Jūrate. Mišių pabaigoje 
jis sakė, kad čia atsivežęs jo parašytas knygas 
“First Snow”, kurią ten buvusieji galėjo 
įsigyti už $30. Kai kurios ištraukos iš knygos 
buvo įdėtos į “Mūsų Pastogę”. Norintieji ją 
nusipirkti gali kreiptis į AČižeiką.

Po pamaldų, atvykusieji į minėjimo tašą 
Lietuvių Nanuose, prieš pradedant pietauti 
buvo paprašyti pasirašyti Krašto Valdybos 
atsiųstą peticiją dėl lietuvių kalbos 
Australijoje išlaikyto egzamino atstatymo 
įskaityti jo pažymį stojančiam į Australijos 
universitetą Tą peticiją pasirašė visi ten 
buvusieji. Už tai visiems nuoširdus ačiū. 
Parašai buvo išsiųsti Krašto Valdybos 
pirmininkei Lolitai Kalėdai.

Minėjimas prasidėjo tuoj pavalgius 
pietus. Buvo padėkota šeimininkėms 
E.Cižeikienei ir D.Francienei už skanių 
pietų pagaminimą, taip pat ir salės 
paruošėjams bei kiemo sutvarkytojui. 
Malonu buvo matyti naują iždininkę 
Laimutę Grinevičienę pardavinėjant pietų 
bilietukus ir ant jos stalo sudėtus paaukotus 
loterijos fantus. Buvo ir įvairių pyragų, 
kuriuos aukojo H.Siebertienė, 
E.Klimaitienė, Birutė Ward, Marija 
Uktveris, D.Frandenė irE.Čižeikienė.

Padėkojęs, Valdybos pirmininkas 
pristatė susirinkusiems iš Kauno atvykusią 
branduolinės technologijos studentę Giedrę 
Motiejūnaitę ir jos draugą pertiškį Mr. 
Millard. Pranešus minėjimo programą visi 

atsistoję sugiedojo Tautos Himną. Po himno 
pakviesta Daiva Siebertienė paskaitė 
paskaitą apie Lietuvos vienintelio karaliaus 
Mindaugo vainikavimą 1253 m. liepos 6-tą 
irtų laikų Lietuvą.

Kadangi liepos mėnesį lietuviai dar mini 
Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą, tad 
apie tą garsų, bet tragišką įvykį paskaitą 
skaitė ACižeika. Abi paskaitos buvo 

transliuotos per “Lietuvių balso” radijo 
valandėlę.

Per minėjimą buvo pranešta, kad jau 
renkami Apylinkės ir Sąjungos nario 
mokesčiai už 2004/05 metus. Bendruo
menės mokestį, kuris yra $5, renka 
L.Grinevičienė ir jai jau sumokėjo 
AKrutulienė ir A ir B. Kateivos per 
minėjimą

Sąjungos nario mokestį, kuris taip pat 
yra $5, renka jos iždininkas V. Francas ir 
jau gavo iš A Krutulienės (paštu), o per 
minėjimą sumokėjo Vytas, Elė, Andrius ir 
Varius Klimaičiai, Gaila Davies, E ir R. 
CibulskiaiirD.irV. Francai.

Pirmininkas palinkėjo liepos mėnesį 
gimusiems atsilankiusiems ir negalėjusiems 
ten atvykti geros sėkmės, sveikatos ir gražių 
ateities dienų gimtadienio proga ir jiems 
buvo linksmai sudainuota “Ilgiausių metų”.

Loterijos bilietukus pardavinėjo Daiva 
Siebertienė, o loteriją pravedė 
E.Stankevičius su Daivos ir Viliuko Siebertų 
pagalba. Dar kurį laiką vaišinomės su 
skaniais pyragais ir kavute.

Sekantis valdybos ruošiamas minėjimas 
Lietuvių Namuose bus Žolinės minėjimas 
rugpjūčio 15d.

Labdaros siuntiniai
Gera žinia pasiekė Australiją kad mūsų 

dovanos į Lietuvą jau pasiekė mūsų 
įgaliotinį Kėdainiuose. Jis jau pradėjo 
išvežioti siuntinius adresatams Lietuvoje.

Praneša organizatoriai
H. Statkuvienė ir A. Kramilius

Skaityk “Mūsų 
Pastogę“ — viską 

žinosi!

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Ne už kalnų 
XXVIII vasaros 

' olimpinių žaidynių
S' atidarymas jų 

f f tėvynėje - senoje
Olimpijoje.

A* “Mokslas ir Gyve-
V nimas” 2004 m. 6-

* tame numeryje yra
L,, r* nemažai aprašymų

ir puikių nuo
traukų šia tema. Tad prisiminkime porą 
svarbių detalių: “ Humanistiniai senovės 
graikų idealai skatino - kūno grožį ir 
grakštumą proto, dvasios, sportininko 
kilnumo ir dorumo ugdymą... Olimpinės 
žaidynės - tai sporto kulminacija, į kurią 
pakilti reikia didžiulės dvasinės jėgos, 
atkaklumo, meistriškumo ir ilgos rengimosi 
patirties.”

Olimpinės žaidynės vykdavo dievo 
Dzeuso pagerbimui. Senoje Olimpijoje, 
netoli nuo hipodromo, buvo “Žymioji 
Dzeuso Olimpiečio šventykla (V a. pr. Kr.), 
o jos viduje stovėjo septintuoju pasaulio 
stebuklu laikyta Dzeuso statula, kurią 
sukūrė Fidijus (Phidias)”. Žaidynių pradžia 
yra turbūt 775 m. pr. Kr. ir iki 472 m. pr. 
Kr. žaidynės vykdavo vieną dieną. Vėliau 
varžybos vykdavo net penkias dienas. 
Žaidynėse dalyvaudavo tik atletai vyrai ir 
jaunuoliai. “Dalyviai rungdavosi 
važnyčiotojų, kumštynių ir penkiakovės 
rungtyse. Penkiakovės programą 
sudarydavo bėgimo, disko ir ieties metimo, 
šuolių į tolį ir imtynių varžybos. Taigi, 
septynios sporto šakos. O XXVIII-se 
olimpinėse žaidynėse yra net 41- na 
pagrindinė sporto šaka ir jos trunka 18 dienų 
su atidarymo ir užbaigos ceremonijomis. 
Tiesa, dabar žaidynės vyksta pasaulinio 
sporto mastu!

Pirmieji kalendoriai Lielnvoje - 
Pirmieji kalendoriai atsirado dar prieį 
spaudos uždraudimą (1864-1904). Tai buvo 
Lauryno Ivinskio sudarytas “ Metų skajtlus 
ūkiniškas ant metų Viešpaties 1846” 
išleistas Adomo ZavadskioVilniuje.Tie 
kalendoriai buvo svarbus įnašas į lietuvių 
kalbos ir rašybos išlaikymą, nes jie tęsėsi 
per visą spaudos draudimo laikotarpį. Už 
draudžiamų knygų, kaip ir kalendorių bei 
kitos spaudos gabenimą, platinimą bei 
skaitymą buvo teisti 2854 asmenys, jų tarpe 
ir mano tėvas Vladas Požėla Vieniems buvo 
pritaikinta kalėjimo bausmė. Kiti buvo 
ištremti į Rusiją ar net į Sibirą

Dvi garsenybės iš Aleksoto - Nustebau 
perskaičiusi, kad Aleksote (Kauno 
priemiestyje) du garsūs mokslininkai 
išvydo dienos šviesą, būtent: Oskaras ir 
Hermanas Minkowskiai. Oskaras, 
vyresnysis brolis “buvo pasižymėjęs 
patofiziologas ir terapeutas, betarpiškai 
prisidėjęs prie insulino atradimo”. 
Hermanas “ išgarsino Aleksotą savo 1909 
m. fizikai skirtu moksliniu darbu ‘Erdvė ir 
laikas’. Jis yra minimas greta reliatyvumo 
teorijos kūrėjų.” Be to Hermanas 
Minkowskis buvo Albert Einstein 
matematikos profesorius Zūrich’o 
universitete. Abu broliai lankė buv. Kauno 
gubernijos gimnaziją. Minkowskiu šeima

JVusišiipsebime
Stasys ir Petras pasisamdę valtį, 

išplaukia pažvejoti.
Žuvys kimba kaip niekad, meškerės 

linkstą draugai traukia žuvis vieną po kitos. 
Kai ateina laikas važiuot namo, jie nutaria 
vėl rytoj sugrįžt. Bet kaip vėl surast šią 
stebuklingą ežero vietelę? Stasys sušunką

—Štai!— Ir su pieštuku jis nupiešia 
didelį “X” ant valties šono. 

persikėlė gyventi į Karaliaučių, kai 
Hermanui sukako aštuoneri metai. Brolių 
Minkowskiu vardu yra dabar pavadinta 
gatvė Aleksote.

Vilniaus universitetas - vienas iš 
seniausių Rytų Europos universitetų ir 
daugelio tautiečių tėvynėje ir kai kurių 
lietuvių išeivių senoji Alma Mater, švenčia 
425-ių metų jubiliejų š.m. rugsėjo mėnesį. 
Ta proga “universitete įvyks tarptautinė 
mokslinė konferencija ir teatro salės 
balkonų lubose ir kupole, aplink scenos 
šviestuvą šešiais sluoksniais uždažytos XVII 
a. freskos bus restauruotos.” Kaip būtų 
įdomu jas pamatyti!

Festivaliai
Nidoje jau nuaidėjo VIII tarptautinis 

Thomas Mann festivalis. Festivalio 
pavadinimas “Mes Europoje ir Europa 
mumyse.” Festivalyje dalyvavo daug svečių 
iš Lietuvos ir iš užsienio. Vokietijos 
ambasado rius Alexander vonRom pasakė 
festivalio atidarymo kalbą. O festivalio 
globėjas prezidentas Valdas Adamkus su 
žmona atsilankė į paskutinį renginį ir “ 
palydėjo jį sveikinimo kalba, išskirtinai 
džiaugdamasis turiningu lietuviškos 
muzikos pristatymu festivalyje” Prezidento 
pastaba buvo nukreipta į lietuviškos 
muzikos vakarą. Tai buvo trečiasis 
koncertas skirtas Lietuvos muzikos 
patriarcho Juozo Naujalio kūrybai, kurią 
aptarė muzikologė ir kompozitorė Ona 
Narbutaitė.

Liepos 14-18 dienomis Gdanske įvyko 
tarptautinis gatvės teatrų festivalis, kuriame 
dalyvavo ir Vilniaus senamiesčio teatras.

Liepos 21-25 d. Klaipėdoje įvyko 
tarptautinis Baltijos ir Adrijos šalių 
modernaus meno festivalis “Seas”. 
Programoje - diskusijos, dramos, šokio ir 
lėlių spektakliai, instaliacijos, muzikos ir 
poezijos rengmiaiRugpjūčio mėn. 1-8 d. 
Druskininkuose rengiama “Mikalojaus 
Konstantino studijų savaitė”. Rugpjūčio 
mėn. Nidą užlies džiazo muzikos garsai - 
Festivalį atidarys “Nidos džiazo 
maratonas.” Nepasakytą kaip ilgai jis vyks!

Lietuvos operos dienos S aremos saloje/ 
Estijoje - tradicinis festivalis šiemet skirtas 
Lietuvos operai. Kauno valstybinio 
muzikinio teatro kolektyvas atliks Charles 
Gounod Operą “ Romeo ir Džiuljetą” ir 
Giuseppe Verdi “La Traviatą” Švedų 
kompozitoriaus “Baikerių simfoniją” 
(Bike-rider Symphony) Kristupo vasaros 
festivalyje Kalnų parke atliko “mažne 30 
baikerių kolona-orkestras, griausmingai 
įlėkę ant scenos.” Chm? Neišgirdus ir 
nemačius-sunkoka įvertinti jų meną

Literatūra
Dėmesio! DELFI spausdina skaitytojų 

literatūrinius kūrinius: eilėraščius, noveles, 
esė, romanus- viską, ką jiems atsiusite. “ 
Visas kūrybingas asmenybes kviečiame 
nepalikti savo grožinių kūrinių dūlėti 
stalčiuose”. Taigi, gera proga spausdintis!

Sveikiname sydnėjiškį Jurgį Janavičių! 
“Šiaurės Atėnai” spausdino jo miniatiūrą 
“Darbas prie Etremos”. Jurgio taupus 
stilius, raktažodžiais įrėminta vinjetės šerdis 
ir pikantiška bei netikėta užbaigą verčia 
skaitytoją šyptelėti.

Petras pyksta,
—Nebūk durnas! Ojei rytoj negausime 

tos pačios valties?

© © ©
Žmogus įeina į klubą. Jam ant galvos 

tupi papūga.
—Algi! Kas atsitiko?, klausia nustebęs 

padavėjas.
—Jei ir pasakyčiau, netikėtum, kas man 

šiandien įvyko!—atsako papūga.
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Lietuviai pasaulyje_________
Lietuvių kilmės dailininkė laimi premijų

Lietuvių kilmės Syd nejaus dailininkės 
Josonia Palaitis nuostabiai realiai nutapytas 
portretas “Aunt Syd and her One Hundred 
Years” laimėjo2004 “Doug Moran National 
Portrait” premiją.

Josonia Palaitis laimi šią premiją jau 
antrąkartą. 1994 metais ji laimėjo už tėvo 
portretą. 1995 metais Josonia laimėjo 
“Archibald People’s Choice” premiją. 2000 
metais Tautinė Portretų Galerija (National 
Portrait Gallery) užsakė jos nutapytus John

Premiją laimėjęs portretas “Aunty Syd 
and her One Hundred Years’'

Laiškai iš Anapus
Genovaitė Kazokienė

Knyga “Laiškai iš anapus” (Letters from 
the Outside) išleista Tasmanijoje Lietuvių 
Studijų Draugijos 2004 m. Parašyta dviejų 
jaunų, ne lietuviškos kilmės mergaičių iš 
Tasmanijos: Kate Elizabeth Gross ir Daren 
Jane Rozentals. Jos rašo apie Sibiro 
trėmimus, pradėtus jau nuo 1941 m. Be 
abejo, jų Išklausytos, o gal ir išskaitytos 
žinios apie tą siaubingą Lietuvos laikotarpį 
yra padariusios didžiulį įspūdį, tokį įspūdį, 
kuris privertė jas atsisakyti jaunystės 
linksmybių ir prisėsti prie rimto, bet gūdaus 
darbo. Manau, kad buvo surinkta daug 
medžiagos, perskaityta daug knygų ir 
straipsnių. Bet labiausiai jas paveikė Hobarte 
veikianti HELLP organizacija. (Help 
Estonian, Latvian and Lithuanian Peoples 
Association), ypač jos leidžiamas periodinis 
leidinys “Baltic News”, kurio reguliarus 
redaktorius ir nuolatinis bendradarbis buvo 
Algimantas Taškūnas.

Pradžioje yra trumpi “Baltų istorijos” ir 
“Tasmanijos istorijos” skyreliai. Čia 
randama net sulyginimų tarp šių šalių 
deportacijų istorijos, visai užmirštant 
svarbų faktą, kad iš Baltijos šalių deportavo 
politinius ar ir nepolitinius nekaltus 
žmones, kai tuo tarpu jTasmaniją deportavo 
žmones apkaltintus kriminaliniais, gal ir 
visai menkais nusikaltimais, (p. 17). Tariau 
toliau turinys sukasi apie sąžinės kalinius 
sovietmečiu.

Pirmasis sąžinės kalinys, aplankęs 
Hobartą, buvo Simas Kudirka 1980 m. Jis 
kalbėjo Hobarto miesto rotušėj, sukeldamas 
žmonių susidomėjimą Sovietų Sąjungos 
santvarka. Be abejo, tuo labiausiai 
susidomėjo patys baltai. Simas Kudirka 
ragino visus “adoptuoti" bent vieną sąžinės 
kalinį ir jam nuolatos rašyti paprasčiausius 
laiškus. Juose jokiu būdu nepolitikuoti, bet 
tik priminti jam, kad jie nėra vieni, kad 
plačiame pasaulyje jie yra žinomi. Laiškai 
sąžinės kaliniams, kaip vėliau visi įsitikino, 
ne tik suteikdavo didžiulę moralinę paramą 
bei jėgų pernešti tremtį, bet įdiegdavo viltį 
laisvės galimybe, o taip pat paveikdavo 
Sovietus atkreipti dėmesį į jų pačių sukurtą 
įvaizdį apie save, kurio jie nenorėjo viešinti

Simo Kudirkos mesta mintis rado stiprų
Mūsų Pastogė Nr. 31, 2004.08.13, psl. 4

Dailininkė Josonia Palaitis su teta Syd
Clegg priejos portreto

ir Janette Howard portretus. 2002 metais 
jai pavedė sukurti “Childers Memorial” 
portretą 15-os turistų, žuvusių viešbučio 
gaisre atminimui.

Paroda veikia State Library of NSW 
Galleries, Macquarie St, Sydney iki rugsėjo 
19-tos.

atgarsį mūsų, išeivių, tarpe, o taip pat 
veiklesnių išeivių pastangomis buvo 
sudominti ir kiti svetimtaučiai. Pagal 
knygoje išspausdintą lentelę tokių laiškų 
daugiausia parašyta Tasmanijoje, kurioje 
gyvena, pabrėžiama, saujelė lietuvių. Taip 
pat pabrėžiama, kad šio rašymo pasekmėje 
jau po metų buvo paleista iš koncentracijos 
stovyklų 12 sąžinės kalinių.

Reikia manyti, kad tam didžiulį poveikį 
padarė kaip tik Hobarte 1975 m pradėtas 
leisti biuletenis “Baltic News”, o vėliau, 
1981 m. jau po S. Kudirkos apsilankymo, 
įsteigta “Friends of the Captives” 
organizacija, kuri po metų pakeitė savo 
vardą į “Friends of the Prisoners”.

Plačiau veikė tarptautinė humanitarinė 
organizacija “Amnesty International”, kuri 
kovojo bendrai “už žmogaus laisvę”: už 
spaudos, už veiklos, už švietimo ir sąžinės 
laisves, neklausiam ar kas tiki bažnytinėm 
tiesom ar ne.

Tolimesnėje knygelės dalyje yra aprašyti 
individualūs kovotojai, kurie buvo sugauti 
ir įkalinti. Minimi Nijolė Sadūnaitė, Julius 
Sasnauskas, Henrikas Jaškūnas, Vytautas 
Andziulis, neužmirštant pabrėžti jų 
tikėjimą ir priklausymą bažnyčiai.

Baigiant reikėtų pasakyti, kad tai 
pirmoji tokios rūšies knyga, akcentuojanti 
tikinčiųjų kovą su komunizmu. Knyga 
sudaro įspūdį, kad tik tie tikintieji buvo 
kovotojai Bet tai nėra pilna tiesa.

Svarbiausieji kovotojai buvo aktyvūs 
partizanai, Žemaitijoje vadinami 
“vanagais”, Suvalkijoje - “miško broliais”. 
Jie kovojo ir paaukojo savo gyvybes. Štai už 
ką tikrieji kovotojai kovojo: už laisvą 
Lietuvą. Pridedu partizanų priesaiką:

“Aš prisiekiu Visagalinčio Dievo 
akivaizdoje vardan kritusių brolių už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę uoliai 
dirbti nepriklausomos Lietuvos atstatymo 
darbą, nesigailėdamas nei jėgų, nei gyvybės, 
griežtai vykdyti vadovybės įsakymus, 
didžiausioje paslaptyje laikyti veikimą, 
nesidėti su priešu ir viską pranešinėti savo 
viršininkams. Man yra žinoma, kad už šios 
priesaikos sulaužymą būsiu nubaustas 
mirties bausme. - Tai, ką pasižadu, tegul 
Dievas išlaikyti man padeda”. (Citata 
paimta iš “Lietuvių Enciklopedijos”,

Nukeltai 5 pel

Venecijos kino festivalyje - 
lietuviškas filmas

(BNS) rugpjūčio 5 d. {rugsėjį vyksiantį 
Venecijos tarptautinį festivalį pakviestas 
lietuvių režisieriaus ir operatoriaus Ramūno 
Greičiaus filmas “Baltos dėmės 
mėlyname”. Kaip pranešė Lietuvių kino 
sklaidos ir informacijos biuras, 
vienas garbingiausių pasaulio kino forumų 
- Venecijos festivalis - vyks rugsėjo 1-11 
dienomis.

Lietuvių režisieriaus filmas dalyvaus 
oficialioje trumpametražių filmų 
konkursinėje programoje “Corto 
Cortissimo”. R.Greičiaus filmo “Baltos 
dėmės mėlyname” premjera įvyko gegužės 
mėnesį ”Kino pavasario” festivalyje.

“Baltos dėmės mėlyname” - poetinis 
pasakojimas apie paauglystę - jos 
nuoskaudas, baimes, požiūrį į suaugusiųjų 
pasaulį, kuris yra juokingas,atgrasus ir 
siurrealistinis. Filme vaidina Jorunė 
Greičiūtė, Vaidotas Martinaitis, Eglė 
Mikulionytė. Lietuviški filmai dalyvaus ir 
kituose tarptautiniuose festivaliuose. 
Rusėjo mėnesį RGreičiaus “Baltosdėmės 
mėlyname” ir režisieriaus Igno Jonyno 
filmas “Sekmadienis toks, koks yra” vyks į 
Thimpametražių filmų festivalį Prancū
zijoje.

Spalio mėnesį režisieriaus Igno 
Miškinio filmas “Lengvai ir saldžiai” 
dalyvaus Trumpametražių filmų festivalyje 
Seule (Pietų Korėja). Beje, šis 
filmas birželio mėnesį didžiulės sėkmės 
sulaukė Tarptautiniame Hamburgo 
festivalyje.

Laisvės statula vėl 
atidaroma lankytojams
(“Reuters”-BNS). Laisvės statula, kuri 

buvo uždaryta po 2001 metų rugsėjo 11- 
osios užpuolimų, antradienį vėl atidaroma 
lankytojams sustiprinus jos saugumą, 
kuriam aukotojai skyrė daugiau kaip 30 
mln. JAV dolerių (maždaug 84 mln. litų).

Tačiau atidarymo džiaugsmą temdo 
kritika, kad garsiausio Amerikos simbolio 
karūna tebėra nepasiekiama lankytojams ir 
kad Washington’as neatsakė į New York’o 
prašymus skirti daugiau paramos užtikrinti 
pastatų, kurie gali tapti teroristų taikiniais, 
apsauga. Laisvės statula New York’o uoste 
buvo uždaryta prieš beveik trejus metus 
imantis atsargumo priemonių po lėktuvų 
pagrobėjų išpuolių, kurie pareikalavo 
beveik 3,000 žmonių gyvybių.

New York’e dažnai buvo skelbiamas 
naujų išpuolių pavojus, o naujausias toks 
perspėjimas paskelbtas sekmadienį, kai 
vyriausybė pranešė apie “al-Qaeda” 
išpuolių prieš finansines institucijas 
galimybę. New York’o vertybinių popierių 
biržą ir“Citigroup” pastatą Manhattan’e, 
kurie buvo minimi sekmadienio perspėjime 
dėl galimų išpuolių, pirmadienį saugojo 
automatais ginkluoti policininkai

Statulos saugumui sustiprinti buvo 
skirta 30 mln. dolerių, paaukotų labdaros 
fondui “Statue of Liberty-ElHs Island 
Foundation”, ir6 mln. dolerių, surinktų per 
“American Express” paremtą kampaniją.

Buvo patobulinti avariniai išėjimai, 
įrengta naujų išėjimų, sugriežtinta 
patikrinimo sistema, pertvarkyta 
priešgaisrinė sistema ir aptverti laiptai, 
kad gaisro atveju būtų galima saugiai 
evakuotis. Lankytojai vieną kartą bus 
tikrinami prieš tai, kai lips į keltus, 
plaukiančius prie Laisvės statulos, o antrą - 
prie įėjimo į 93 m aukščio statulas vidų.

Tačiau nebus leidžiama lankytojams 
užlipti įstatuloskarūną.Vienas New York’ui 
atstovaujantis Kongreso narys tai pavadino 
“teroristų laimėjimu”.

Atstovų Rūmų narys demokratas

Restauruojama 
Raudonės pilis

Jurbarko rajone pradėti vienos K turistų 
pamėgtų panemunės pilių rūmų 
atnaujinimo darbai. Manoma, kad 
Raudonės pilies rūmams atnaujinti reikės 
daugiau nei 2 milijonų litų. XVI a. 
pabaigoje iš raudonų plytų pastatya 
Raudonės pilis 1996 m. įrašyta į 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro 
Statinių ansamblių sąrašą ir paskelbta 
kultūros vertybe.

Lietuvos baletas
(ELTA) rugpjūčio 2 d. Lietuvos 

nacionalinis operos ir baleto teatras 
(LNOBT) liepos 30-ają baigė vienas^ 
didžiausių savo istorijoje gastroles 
Didžiojoje Britanijoje, Nottingham’o 
karališkajame teatre.

Britų publikai parodytos trys operos: 
Mozarto “Don Žuanas”, Verdi “Aida” ir 
“Nabukas” bei trys baletai - 
Prokofjevo “Romeo ir Džuljeta”, Bizet - 
Rodiono Ščedrino “Karmen”, 
Liudvigo Minkaus baleto “Don Kichotas” 
trečias veiksmas. Nottingham’e 
gastroliavo LNOBT operos ir bak-to trupės, 
choras, simfoninis orkestras ir buvo 
eksponuojama teatro fotografo Michail 
Raskovski nuotraukų paroda.

Keturi medaliai Lietuvos 
chemikams

(BNS) Vilnius. Vokietijoje vykusioje 
tarptautinėje moksleivių chemikų 
olimpiadoje lietuviai iškovojo keturis 
medalius - aukso, sidabro bei du bronzos. 
Kaip pranešė švietimo ir mokslo ministerija 
(ŠMM), sėkmė lydėjo visus keturis 
olimpiadoje dalyvavusius Lietuvos 
moksleivius. Raimondas Galvelis iš 
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 
iškovojo aukso medalį. Pernai tarptautinėje 
chemikų olimpiadoje jis laimėjo bronzą 
Sidabro medalį parsivežė pirmą kartą 
tarptautinėje olimpiadoje dalyvavęs 
Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės 
mokyklos moksleivis Audrius Laurynėnas. 
Bronzos medalius iškovojo Vilniaus 
moksleiviai Petras Kruopis ir Mindaugas 
Juozapavičius.

Anthony Weiner sakė, “Jei vėl neatida
rysime Laisvės statulos karūnos, teroristai 
bus laimėję. Jos kojų atidarymas nėra 
triumfas”. Statula atidaroma tuo metu, kai 
Kongrese kritikuojamas fondas “Statue of 
Liberty-Ellis Island Foundation”, esą 
pemclygdaug mokėjęs savo valdytojams ir 
netinkamai prižiūrėjęs aukojimus.

Laisvės statulą JAV 1886 metais 
padovanojo Prancūzija. Ji tapo imigrantams 
Amerikoje atsiveriančių galimybių ir 
politinės laisvės simboliu. □
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondo veikla
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Fondas (PLBF) jau 25 metai kaip remia PLB 
ir kitus projektus išeivijoje ir 14 metų 
Lietuvoje. 1979 m. kovo 30 d. jis buvo 
oficialiai įregistruotas Illinois valstijoje kaip 
pelno nesiekianti korporacija. Vėliau jis 
buvo įregistruotas ir Michigano valstijoje, 
nes joje gyvena ir dirba PLBF valdybos 
nariai. Jo tikslai yra telkti lėšas ir remti 
PLB Valdybos bei jos institucijų vykdomus 
specifinius švietimo, kultūros, jaunimo ir 
kitokius darbus bei projektus, padėti lietuvių 
organizacijoms ir atskiriems mecenatams 
remti jų projektus, ir atlikti kai kuriuos 
paties PLBF darbus. Visas aukas Fondui 
galima nurašyti nuo fcderalinių mokesčių.

Savo veiklos pradžioje PLBF leido ir 
platino perspausdintus Lietuvos pogrindžio 
leidinius, pasiekusius Vakarų pasaulį. Šis 
fondas 1981 m lapkričio 20 d. pasirašė 
sutartį su Illinois universitetu Čikagoje ir 
įsteigė amžiną PLB Lituanistikos katedrą, 
kuriai iki 1987 m. sutelkė ir sumokėjo 
600,000 dol. universitetui kaip pasaulio 
lietuvių dovaną (endowment). Nuo 1984 
m. rudens PLBF stipendijomis iš Stasio 
Barzduko stipendijų fondo remia PLB 
Lituanistikos katedros magistrantus, 
doktorantus irstažuotojus, papildydamas iš 
Lietuvių Fondo teikiamą paramą 
Lituanistikos katedrai. Dosniomis lietuvių 
aukomis ir keliais palikimais buvo paremti 
PLB Valdybos projektai, kuriuos ji vykdo 
per35 kraštų Lietuvių Bendruomenes, PLB 
Atstovybė Vilniuje, PLB seimai ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresai, “Pasaulio 
lietuvio” žurnalas, platintos visos PLB 
išleistos knygos, teikta parama Lietuvių 
Išeivijos Institutui prie Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune ir stipendijomis paremti 
Lietuvos universitetai bei jų studentai, 
Vasario 16 gimnazija. Fondas šelpė Sausio 
13-sios žuvusiųjų šeimas, našlaičius, 
senelius, gydė Lietuvos vaikus. Kartu su 
Indre Tijūnėliene yra administruojamas 
Dieviškojo Kryžiaus fondas, kurio aukos 
siunčiamos JE kardinolui Audriui J. 
Bačkiui labdaros projektams Lietuvoje. 
Fonde buvo ir yra keli tuzinai specialių 
fondelių arba sąskaitų įvairiems 
labdaringiems projektams paremti, kaip 
Sibiro lietuvių paramos fondas, keli 
stipendijų fondai. Nuo 2000 metų rudens 
PLB Fondas talkina Valdovų Rūmų 
Paramos Fondui (VRPF) Vilniuje telkti 
lėšas išeivijos lietuvių tarpe.

Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte (prie 
Čikagos) esančiuose sandėliuose laikomos 
PLBF platinamos knygos ir kai kurie likę 
PLB bei asmenų archyvai, dabar tvarkomi 
išsiuntimui į Lietuvą. Beveik visi gausūs 
PLB ir kai kurių lietuvių organizacijų bei 
asmenų archyvai PLBF pastangomis per 
eilę metų buvo persiųsti ir sutelkti Lietuvių 
Išeivijos Institute Kaune.

Gegužės 8 d. Lemonte posėdžiavo 
PLBF direktoriai ir išklausė metinius 
pranešimus. Juos pateikė PLB 
Lituanistikos katedros vedėja prof. dr. 
Violeta Kelertienė, Fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, iždininkas Juozas 
Lukas, teisės patarėjas advokatas Saulius 
Kuprys.

PLB Lituanistikos katedroje 
studijuojančių magistrantų ir doktorantų 
skaičius priklauso nuo finansinės paramos, 
kurią skiria “milijoninis” Lietuvių Fondas. 
Prie tos paramos papildomai prisideda PLB 
Fondas. Per 18 metų iš PLBF esančio 
Stasio Barzduko vardo stipendijų fondo 
buvo paremti apie 50 studentų, išmokėta 
daugiau negu du šimtai tūkstančių dolerių 
stipendijoms ir jame neliko daugiau lėšų. 
Katedroje paskaitas skaito profesoriai 
Violeta Kelertienė ir Giedrius Subačius. 
Magistro ir daktaro laipsnių siekia 5

PLB Fondo dalis direktorių. Sėdi iš kairės: Milda Lenkauskienė ir Laima Braune. Stovi iš 
kairės Karys Laukaitis, Kęstutis Stoikus, dr. Antanas Razma, Vytautas Kamantas, Jonas 
Treška Jr. ir dr. Edmundas Lenkauskas. Nuotraukoje trūksta direktorių dr. Petro Kisieliaus, 
Gražinos Liautaud ir Juozo Luko, ir teisės patarėjo advokato Sauliaus Kuprio.

kandidatai, o bakalauro lygio kursus lanko 
apie 100 įvairių tautybių studentų.

Pirmininkas Vytautas Kamantas 
pranešė apie vykdomus darbus, projektus, 
gautus prašymus, pravestą prieškalėdinį 
vajų, administracinius darbus ir ateities 
planus. Greitu laiku Vilniuje bus baigta 
spausdinti PLB istorijos knyga ir vasaros 
metu ji bus išsiųsta visiems iš anksto 
užsimokėjusiems prenumeratoriams. 
Fondo darbus, susirašinėjimą, admi
nistracinius reikalus ir finansus tvarko 
valdybos nariai ir atskiri direktoriai. Visi 
darbai atliekami veltui.

PLBF direktorius ir iždininkas Juozas 
Lukas yra taip pat ir PLB Valdybos 
iždininkas. Tokiu būdu yra labai artimas 
ryšys su PLB Valdyba, nes jos iždininkas 
žino PLBF darbus, projektus, finansus, 
gaunamas ir išleidžiamas lėšas. Jis pateikė 
PLBF finansines apyskaitas už 2003 metus, 
kurias kas metai patikrina nepriklausoma 
revizorių firma Hoffman, Steensma & 
Plamondon, PLC, (Certified Public 
Accountantsand Consultants). VisiPLBF 
direktoriai gavo revizorių raportus ir jų 
paruoštas IRS 990 nuo mokesčių atleistų 
organizacijų atsiskaitymo formas. Visų 
finansinių raportų kopijos buvo pasiųstos 
IRS įstaigai, Illinois ir Michigan valstijų 
įstaigoms ir PLB Valdybos pirmininkui. Fter 
2003 metus PLBF turėjo 101,433 dol. 
pajamų, 174,301 dol išlaidų, ir banke bei 
investicijose liko 139,628 dol Didesni 
paramos išmokėjimai buvo persiųstos aukos 
Valdovų rūmų paramos fondui Vilniuje - 
52,000 dol, stipendijos PLB Lituanistikos 
katedrai - 24,400 dol, PLB Valdybai ir 
Atstovybei Vilniuje-20,265 dol, Dieviškojo 
kryžiaus projektų paramai - 20,000 dol., 
Lietuvių Išeivijos Institutui -12,000 dol., 
ir po mažiau įvairiems kitiems projektams. 
Likę pinigai yra 53,831 dol. Dieviškojo 
kryžiaus fonde, 52,536 dol. Broniaus 
Bieliuko stipendijų fonde, 12,667 dol PLB 
istorijos knygos sąskaitoje, 5,775 dol prot 
d r. Broniaus Vaškelio stipendijų fonde, 
2,859 dol. Valdovų rūmų paramos 
sąskaitoje, 1,466 dol. Stasio Barzduko 
stipendijų fonde ir po mažiau kitose 25-iose 
sąskaitose stipendijoms ir specialiems 
projektams.

PLBF direktoriai diskutavo praėjusių 
metų PLB XI Seime priimtą nutarimą, kad 
PLBF korporacija yra pavaldi PLB Seimui 
ir PLB Valdybai Praktiškai kalbant, tai PLB 

Valdyba savo nutarimu įsteigė PLB Fondą 
ir jis buvo įregistruotas Illinois valstijoje 
kaip nepriklausoma pelno nesiekianti 
korporacija finansiškai remti PLB darbus 
ir padėti lietuvių organizacijoms bei 
atskiriems mecenatams. Tuos tikslus jis 
per visus 25 metus vykdo. Fondas visą laiką 
artimai dirbo ir dirba su PLB Valdyba, 
remia jos projektus. Jai ir PLB seimams 
pateikia savo pranešimus ir apyskaitas, 
atsako klausimus. Tilo atžvilgiu jis rodo 
tinkamą dėmesį ir pavaldumą PLB 
vadovybei PLB valdybos nariai ir iždininkai 
buvo ir yra PLB Fondo direktoriai, tad yra 
artimas ryšys ir per direktorius. Tačiau 
teisiškai PLBF yra nepriklausoma 
finansinė institucija arba korporacija, 
neturinti narių, bet turinti rėmėjus, yra 
tvarkoma jos direktorių, veikia savistoviai 
pagal ankstyvesnių PLB Valdybų nutarimus 
ir patvirtintus įstatus PLB Fondui teisiškai 
negalioja kitų korporacijų nutarimai.

Du PLBF direktoriai baigė savo kelias 
kadencijas, pasi traukė iš pareigų ir “išėjo į 
pensiją”. Tai 15 metų dirbę dr. Petras 
Kisielius ir dr. Edmundas Lenkauskas. Už 
jų daugelio metų pozityvų ir atsakingą darbą 
jiems buvo išreikšta didelė padėka. Jų 
vietas perėmė Gražina Liautaud ir Milda 
Lenkauskienė. Kiti PLBF direktoriai yra 
Laima Braune, Vytautas Kamantas, Kazys 
Laukaitis, Juozas Lukas, dr. Antanas Razma, 
Kęstutis Slo tkus ir Jonas Treška Jr.

PLBF valdyba yra renkama kiekvienais 
metais. Pirmininku buvo išrinktas Vytautas 
Kamantas, sekretoriumi Jonas Treška Jr. ir 
iždininku Juozas Lukas.

PLB Fondo adresas yra: Lithuanian 
World Community Foundation, PO Box 
140796, Grand Rapids MI 49514-0796.

Jonas IFeška Jr. 
PLB Fondo sekretorius

Lietuvos olimpinė rinktinė 
oficialiai akredituota

Atėnai, rugpjūčio 6 d. (BNS). Lietuvos 
olimpinė rinktinė penktadienį oficialiai 
akredituota Atėnų olimpinėse žaidynėse. Iš 
viso akredituotas 61 sportininkas, iš jų - 49 
vyrai ir 12 moterų.

Tiesa, šiomis dienos paaiškės, ar 
olimpiniai normatyvai paklus dar dviem- 
trim Lietuvos lengvaatlečiams.

Pagal akredituotų sportininkų skaičių, 
buvo akredituoti 39 Lietuvos aptarnaujančio 
personalo atstovai - treneriai, medikai Taigi 
iš viso kaimelyje gyvens 100 lietuvių. Dar 7 
treneriai ir medikai gavo akreditacines 
korteles, kurios suteiks teisę lankytis sporto 
bazėse, tačiau į olimpinį kaimelį jie galės 
patekti tik kaip svečiai.

Beje, sunkiausia Lietuvos atstovams 
buvo ne praeiti akreditaciją, o... rasti vietą, 
kur ji vyksta: apsaugos Atėnuose labai daug, 
tačiau ko nors paklausti paaiškinti jie nieko 
negalėjo...

Į Atėnus išvykę pirmieji Lietuvos 
olimpinės delegacijos nariai ir pirmasis iš 
Lietuvos olimpiečių būriuotojas Giedrius 
Gūžys jau apsigyveno olimpiniame 
kaimelyje. Kaimelis, nuo tada, kai Lietuvos 
olimpinės delegacijos nariai ten lankėsi 
paskutinį kartą, gerokai pasikeitęs: daugiau 
žalumos, jau daug kur plevėsuoja valstybių 
vėliavos.

Lietuvos vėliavos pakėlimo laikas 
pasikeitė: ji olimpiniame kaimelyje bus 
pakelta rugpjūčio 11 dieną 13 valandą. Kartu 
su Lietuva savo vėliavas kaimelyje pakels 
Nikaragva, Saudo Arabija, Slovėnija ir 
Vengrija.

Laiškai iš Anapus
Atkelta iš 4 psl

XXII tomo, psl, 45.)
Manau, kad šioji priesaika aiškiai pasako 

už ką iš tikrųjų buvo kovota: už 
Nepriklausomą Lietuvą. Gi 
nepriklausomame krašte visa žmogaus 
kūrybinė veikla yra laisva. Laisva yra 
spauda, švietimas, tikėjimas bei prekyba.

Todėl manau, kad plačią, visa ką 
apimančią partizanų laisvės kovą sumažinti 
iki vieno laisvės aspekto yra, mažių 
mažiausia, netikslu. Gal reikėtų priminti, 
kad Sovietai, okupavę Lietuvą, totaliai 
sunaikino visas organizacijas (tautines, 
religines, komercines), paliko tik Bažnyčią, 
nors jos ir neglostė. Bažnyčia, likusi 
vienintelė gyva organizacija, ėmė augti ir 
plėstis, nes į ją sugužėjo be tik tikintieji, bet 
ir tokie, kurie tokiu būdu norėjo 
pademonstruoti pasipriešinimą Sovietų 
santvarkai

Abi autorės, kaip jau minėta, jaunos 
australės, atliko istorišką žygį, lyg ir 
sugėdino mūsų jaunimą, tik gaila, kad jų 
susidomėjimas nebuvo paremtas 
visapusiška medžiaga apimant tikruosius 
aktyvuosius kovotojus, bet pasitenkina 
daugiausia “pasyviaisiais pasipriešintojais”. 
Jei jos ir toliau domėsis šia tema, 
nenustebčiau išvydus jau stambesnių 
veikalų. Sėkmės joms abiems.

□

Sydnėįaus skautų dėmesiui
Sekanti “Aušros” tunto sueiga ir 

“bowling” išvyka vyks sekmadienį 
rugpjūčio 22 d. Visi skautai renkasi su 
kaklaraiščiais lietuvių klube 2:00 vai p.p.

Attention Sydney scouts
The next event on our calendar is a 

“Bowling Day” on August 22,2:00pm. AH 
scouts are to meet at the Lithuanian Club. 
Please wear your ties.
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Sportas
A Nation’s Passion
(CNN/Time”) In Kaunas, Lithuania’s 

former capital, more than 650 childreen 
attend the Sabonis Basketball School every 
day. Established in 1994 by Arvydas 
Sabonis, a Lithuanian basketball legpnd, the 
school is one of 14 such schools in 
Lithuania, a country which has produced 
some of the world’s leading basketball 
players.

Basketball was invented in 1891 by 
Canadian James Naismith as a sport which 
could be played indoors during bitterly cold 
winter months. A YMCA physical 
education instructor in Massachusetts, 
Naismith originally used peach baskets as 
hoops and climbed a ladder to retrieve the 
balls.

Basketball quickly gained popularity 
around the country through the YMCA and 
high school sports network By the 1930s, 

it had spreadinternationally and became 
an Olympic sport in 1936. Today, 
basketball is one of the biggest participation 
sports in the world.

A pioneer of European basketball, 
Lithuanians made up the bulk of the gold- 
medalwinningSoviet teams. Since gaining 
independence in 1991, this small nation has 
won three Olympic bronze medals. As the 
current European Champions, Lithuania is 
hotly tipped for another medal at the 
forthcoming Games.

In basketball-mad Lithuania, players 
such as Arvydas Sabonis and Žydrūnas 
Ilgauskas who have extensive experience in 
the NBA league, are feted as sporting 
heroes. Sabonis started his career at 
Žalgiris Kaunas, Lithuania’s top basketball 
club, which also commands a gauge 
national following At Sabonis’ basketball 
academy, 11 of Lithuania’s top youth 
coaches put the children through their 
paces. All share a common dream - to one 
day leap to international success playing 
their nation’s favorite sport

Jauna 
sportininkė

Vida Robinson (Gintos 
Viliūnaitės-Robinson dukra) 
liepos mėn. dalyvavo Jaunų 
sportininkų “PSSA and CHS All 
Schools Cross Country 
Championships” varžybose. Ji 
laimėjo antrą vietą 8-9 metų 
skyriuje.
Vidos Robinson nuotrauka daryta 
Brett CosteBo, Daily Telegraph

(Sydney)

A^A Valentinui Gulbinui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Romą ir dukrą Ireną su šeimomis, 
taip pat Daną Svaldenienę ir visus artimuosius.

Sydnėjaus Liet. Pensininkų 
Klubas “Neringa”

Mirus

A4>A Stasiui Jankauskui
Nuoširdi užuojauta dukrai Onutei Kapočienei, žentui Algiui, anūkams 
irproanūkams.

E. Daniškevičienė
B. Ropienė

Anapilin iškeliavus

A4hA Stasiui Jankauskui
jo dukrą Onutę, žentą Algį, anūkus ir proanūkus, liūdesy pasilikusius 
artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Teodoras ir Marguerite Rotcai

Mirus

A^A Stasiui Jankauskui
Gili užuojauta dukrai Onutei Kapočienei, žentui Algiui, anūkams ir 
proanūkams.

Alfonsas Mikalauskas

Paskutinėn kelionėn išleidus senelį ir uošvį

A4hA Stasį Jankauską
brolius vyčius Algį (jnr.), Petrą ir Antaną, I-os laidos veteraną Algį (snr.) į
Kapočius, jų šeimas bei artimuosius skausmo valandoje giliai užjaučia

s.v “Geležinio Vilko” būrelis

Elena. Jonaitienė

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

Sienų marmuro lentos priminė keliuose 
karuose žuvusiųjų pavardes.

Jie ėjo priešinga kryptimi, žemyn į slėnį 
turėjo pereiti kelis siaurus akmenų tiltus per 
uolėtu dugnu srauniai tekantį kalnų upelį. 
Palei ežerą išsidėstęs miestelis iš tikro buvo 
didesnis negu atrodė nuo kalno. Per jį ėjo 
pagrindinis kelias j Oberstdorfą. Tačiau 
Aldonos miestas netraukė. Mieliau ji 
sukdavo į kitą pusę, aplink ežerą į pušyną ar 
net toliau - j už jo kylančias uolėtas 
aukštumas. Miško žemę dengė žalsvos 
samanos, pušys augo tiesios ir aukštos. 
Vaikai mėgdavo išsitiesti ant minkšto miško 
pakloto ir stebėti ritmišką pušų viršūnių 
siūbavimą, primenantį miško milžinų šokį 
Tose vietose, kur tarp pušų įsimaišydavo 
lapuočių medžių ir krūmų, miško 
gyvenimas atrodė įvairesnis, ten buvo pilna 
paukščių, vabzdžių, gyvūnėlių. Vaikai 
žavėjosi plačiauodegių voveraičių 
išdaigomis, sustoję klausėsi gegutės 
kukavimo ir skaičiavo, kiek jiems skirta 
metų, sutūpę sekė drausmingų skruzdėlių 
kelius. Aldona nuolat vaikams aiškino, 
rodė, ypač Linukui, kuris mėgo eiti šalia, 
klausytis ir klausinėti. Kai sustodavo 
pailsėti, ji sugalvodavo mįslių, tęsdavo dar 
vakar pradėtą pasaką ar prisimindavo 
nuotaiką atitinkančių legendų. Vaikai 
klausėsi. Ojai reikėjo kalbėti. Visą laiką.

O kai mažieji klausytojai patys 
Asirasdavo įdomybių (iš upelio rankiojo 
įvairiaspalvius akmenėlius, vytelėmis taškė 
neramią vandens srovę), Aldona, pasilikusi 
viena, sėsdavo ant akmens, užmerkdavo 
akis ir, klausydama ramaus čiurlenimo, 
pasinerdavo į ilgesingus atsiminimus.

Vėlai vakare, kai vaikai užmigdavo ir 
viskas aplinkui nutildavo, o namas 
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paskęsdavo tamsoje ji sėdėdavo prie atviro 
lango, žvelgė į nakties dangų, priartėjusį prie 
žemės, pažįstamus žvaigždynus, Paukščių 
taką, regėjos ranka pasiekiamą, ir gedėjo.

Pahidusi iš neramaus sapno vos pradėjus 
švisti, ji keldavosi, eidavo į virtuvę ruošti 
vaikams pusryčių, stebėdavo, kaip kitoj 
slėnio pusėj, už ežero, tolimos kalnų 
viršūnės nusidažydavo švelniu rausvumu, 
kaip kalną dengiantis šešėlis pamažu 
slinkdavo žemyn, migloti siluetai išnirdavo 
iš tamsos, ryškėjo, kol pagaliau skaisčiai 
sublizgėdavo rytmečio saulėj. Iš aukštumos 
ganyklų atsklidęs bandos varpelių skam
bėjimas nunešdavo Aldoną į Augsburgą

Beveik kiekvieną naktį sapnavo tą patį 
sapną: ji ėjo ieškoti Jono. Kartais tai buvo 
pažįstamo miesto gatvės, kartais - stovykla, 
o kartais - visiškai nežinoma vietovė ar kalno 
takelis, kuriuo tik ką žygiavo. Eidama ji sau 
kartojo: turiu pamatyti jo veidą. Tik 
pamatyti. Nekalbėti. Nepaliesti. Tik 
pamatyti jo veidą. Jos žingsnis vis spartėjo. 
Pagaliau tolumoje išvydo jį. Bet jis tolo. 
Norėjo pašaukti, bet nesugebėjo praverti 
lūpų. Mėgino jį pavyti, bet kojos lyg medinės. 
Tik vieną kartą pamatėjį visai netoli, tarp 
žmonių. Stūmėsi perjuos, kad pasiektų. 
Pagaliau, kai jau visai čia pat, jis atsisuko. 
Bet veidas buvo ne jo, o visiškai svetimo 
žmogaus. Atgavusi balsą, ji suklykė ir 
nubudo. Abu vaikai atsisėdo lovose 
išsigandę.

Vytautas atvažiuodavo savaitgaliais. 
Visada turėdavo dovanų: Aldonai - 
amerikietiškų cigarečių pakelį ar du, 
vaikams - šokolado. Vėliau prisipažino, kad 
cigaretes skolindavosi iš bendradarbių ar 
iškeisdavo į ką kitą, nors seniai jau nebuvo 
likękąkeisti. Šokoladą dažniausiai gaudavo 
iš pažįstamų amerikiečių kaip pašalpą

sergantiems vaikams. Jo gaunamo davinio 
net neužteko sumokėti už namo nuomą ir 
šeimos maistą

Vytautui atvykus, pasivaikščiojimai 
tapdavo įdomesni. Jis iš anksto 
išstudijuodavo vietovės žemėlapius, žinojo, 
kur eiti ir ką pamatyti. Jau pirmą 
sekmadienį išnuomojo valtį, ir visi keturi 
pusdienį irstėsi po ežerą Kitą kartą nusivedė 
šeimą prie keltuvo. Juo pakilo į viršūnę, nuo 
kurios atsivėrė nuostabi kalnų panorama, 
be jokių gyvenviečių. Kitą kartą vingiuotu, 
vis kylančiu taku Vytautas juos nuvedė prie 
aukštumoje pasislėpusio apskrito, ramaus, 
be mažiausios Vilnelės, neįtikėtinai žalio 
ežerėlio, glūdinčio tarp aukštų viršūnių, 
tiesiai virš didesnio ežero slėnyje.

Vaikų nedrąsumas susitikus tėvą greitai 
dingo. Džiaugėsi įdomybėmis, kurias jis 
parodydavo, ir nekantriai laukė, kada jis vėl 
atvažiuos.

Kai aplankė trečią kartą, vaikams 
sumigus, iš prieškambario, kuriame 
miegojo ant sofos, Vytautas atėjo į Aldonos 
lovą. Jų susijungimas nebuvo džiaugs
mingas. Buvo aišku, kad jie abu sielvartavo 
dėl to, kas buvo prarasta ir nebeatgaunama. 
Vėliau Aldona, nugrimzdusi į savo slaptą 
liūdesį, verkė iki ryto.

Savaitėms bėgant, vaikų veideliai įdegė, 
lankai apie Linuko akis išnyko. Abu ėmė 
gerai miegoti ir valgyti, be to, niekada 
nesiskundė, kad pavargę, nors ir kaip toli 
vaikščiotų.

Šeima praleido kalnuose visą vasarą. 
Artėjantis ruduo vertė apsispręsti, kaip 
toliau gyventi. Aldona bijojo galvoti apie 
ateitį ir viską paliko Vytautui, nors per 
vasarą jis nieko neklausė ir nesiūlė. Pagaliau 
vieną sekmadienį Vytautas pasakė ketinąs 
ieškoti civilinio darbo. Girdėjęs, kad 
neseniai įsikūrusios užsienio atstovybės 
ieško vertėjų. Vienoj iš jų - Australijos 
atstovybėj Ludwigsburge, netoli Stuttgarto, 

- buvęs pasiteirauti ir manąs, jog ten galėtų 
gauti darbo. Šios atstovybės, kaip ir daugelio 
kitų, svarbiausias tikslas esąs rūpintis karo 
pabėgėlių emigravimu iš Vokietijos.

- O Stuttgarteyra dvi nedidelės lietuvių 
stovyklos, - aiškino Vytautas. - Iš tikro 
dipukai apgyvendinti tarp vokiečių, 
privačiuose namuose, ir gauna maisto 
korteles. Manau, kad ir mums ten būtų 
suteiktas kambarys.

Aldona tylėjo. Po trumpos pauzės jis 
pridūrė:

- Žinoma, jei tau tai priimtina.
- Jei tu manaį kad tai priimtina
-Otų?
- Nežinau. Kaip nuspręsi, taip ir bus 

teisingiausia
-Tai taip ir padarysim. Aišku, pirmiausia 

turiu gauti darbą.
Taip ir buvo sutarta. Tik prieš jam 

išvažiuojant, Aldona išdrįso paprašyti:
- Ar negalėtum taip susitvarkyti, kad man 

ir vaikams nereikėtų grįžti į Augsburgą, o 
tiesiai važiuotume į Stuttgartą? Gal galėtum 
nuvažiuoti paimti mūsų paliktų daiktų?

Jis nustebo, lyg ketino ko klausti, bet, 
atidžiai pažvelgęs į ją, tik ištarė:

-Žinoma nuvažiuosiu. Man tai bus daug 
lengviau negu tau su vaikais.

Per vieną iš paskutinių jo apsilankymų, 
prieš išvažiuojant šeimai iš Oberstdorfo, 
galėjo įvykti nelaimė. Visi keturi vaikščiojo 
slėnyje prie ežero ir jau rengėsi grįžti namo. 
Išėję iš miestelio, pradėjo atšlaite kopti ūkio 
link. Šiek tiek palypėję, priėjo sankryžą 
pažymėtą pradėjusių geltonuoti topolių eite. 
Vytautas pastebėjo:

- Ar kada išmėginot šitą taką? Žinot, kur 
jis veda?

- Ne. Kelis kartus žadėjom, bet vis 
nuėjom kitur.

-Einamdabar! Einam! - entuziastingai 
sušuko abu vaikai
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In memoriam
A+A Valentinas Gulbinas

Š. m. liepos mėnesio 25 d. iškeliavo į 
amžinąjį poilsį sunkiai ir ilgai sirgęs, daug 
kampažįstamas Valentinas Gulbinas.

Jis gimė 1924 m. kovo mėnesio 3 d. 
Linkuvoje, ūkininko šeimoje. Augo su 
seserimis Adele, Alma ir broliu Vytautu, 
kurie jau yra mirę.

Valentinas lankė Linkuvos gimnaziją, 
artėjant frontui nutraukė mokslą ir išvažiavo 
pas dėdę į Kauną. Iš ten buvo išvežtas 
darbams į Vokietiją.

Pasibaigus karui, 1947 metais pirmuoju 
transportu atvažiavo j Australiją. Privalomą 
darbą atliko Bonegiloje ir pietinėje 
Australijoje. Vėliau persikėlė į Sydnėjų. 
Pradžioje dirbo Concord ligoninėje. Dirbo 
įvairius darbus, jų tarpe ir draudimo agentu, 

i kur susipažino su kitais Sydnėjuje 
gyvenančiais lietuviais.

Vėliau įsigijo nuosavą taksi biznį ir dirbo 
iki sunkios ligos - dešinės pusės paralyžiaus.

Valentinas Gulbinas aktyviai dalyvavo 
lietuvių bendruomenės gyvenime. Buvo 
Sydnėjaus Apylinkės pirmininku, ALFAS 
Valdybos pirmininku, daug pastangų įdėjo 
dirbdamas Sporto komiteto pirmininku ir 
pabaigoje Pensininkų draugijos pirmininku.

Sydnėjuje sukūrė šeimą su Salomėja. 
Užaugino ir išleido į mokslą sūnų Romą ir 
dukterį Ireną. Gaila, kad 23 metus trukusi 
santuoka iširo.

Po aštuonių metų, 1979 metais 
Valentinas Gulbinas nuvažiavęs į Lietuvą 
vedė lietuvaitę Danutę, pasinaudodamas 
galimybe po Helsinkyje įvykusio pasitarimo 
sujungti šeimas, išleidžiant emigruoti į 
užsienį. Tokiu būdu jis pervežė nuo 
komunistų nukentėjusią šeimą. Tai 
politinio kalinio, išbuvusio Sibire, 
Vorkutos gulage 10 metų, dukterį Danutę 
Svaldenienę, jos dukrą Ditą ir sūnų Audrių 
Svaldenius. O praėjus dvejiems metams 
išsikvietė Danutės Svaldenienės mamą, 77 
metų Stefaniją Šmailienę, kuri neilgai 
pagyvenusi Sydnėjuje mirė ir yra palaidota 
Rookwoood kapinėse, lietuvių sekcijoje.

Po 11 bendro gyvenimo metų su minėta 
šeima, Valentinas Gulbinas pardavė savo 
gražų namą Ashfield priemiestyje ir abu 
atskirai įsikūrė gražiame Blakchurst 
priemiestyje, netoli vienas kito. Oficialiai 
neišsiskyrusi žmona Danutė ir toliau, visą 
laiką prižiūrėjo, gelbėjo jį ištikus bėdoms. 
Gamino jo mėgstamus lietuviškus valgius, 
atliko visus namų darbus ir visada buvo prie 
jo, kada tik buvo reikalinga.

Paskutinius du metus Valentinas sunkiai 
sirgo ir jo jėgos palaipsniui seko. Jis labai 
norėjo gyventi ir vis dar tikėjosi pasveikti

Per visą savo gyvenimą Valentinas 
Gulbinas buvo gerai žinomas daugeliui 
naujųjų lietuvių, kuriuos jis priglaudė ir 
padėjo pirmaisiais jų kūrimosi metais 
Australijoje. Jis visiems ištiesė pagalbos 
ranką. Jo energija ir noras padėti kitiems, 
ilgai liks jį pažinojusių žmonių tarpe.

Gilią užuojautą reiškiu pasilikusioms 
šeimoms.

Ilsėkis ramybėje, mielas Valentinai, tegul 
Tau būna lengva Australijos žemelė.

E.M.

1911 05.0t - 2004.08 .03

Štai vėl mirties angelas mūsų 
bendruomenėje apsilankęs išsikvietė 
amžinybėn žemaitį Stasį Jankauską.

Stasys augo aštuonių brolių ir trijų seserų 
šeimoje Bumbalų kaime, Užvenčio 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Jaunas išėjęs 
tarnauti pas ūkininkę Remeikienę 
susidraugauja sujos dukra Marijona ir ją 
veda.

Susirgus Stasio seseriai Suzanai paima 
jos 5 metų dukrą Onutę irją užaugina. Kaip 
irdauguma kaimo vyrų stoja į vietinį Šaulių 
būrį.

Išvengęs komunistų kalėjimo, jų antro 
“išvadavimo” 1944 metais, nelaukė ir su 
šeima pasitraukė į Vokietiją. Laikinai 
prisiglaudė pas ūkininką, o susiorganizavus 
DP lageriams apsistojo anglų zonoje. 
Prasidėjus emigracijai iš Vokietijos šeima 
1949 m. kovo mėn. pasiekia Australijos 
krantus. Stasys sėslus žmogus. Paskirtas 
atlikti sutartį du metus j geležinkelį, čia 
pasilieka iki pat pensijos. Dukra Onutė 
išteka už Algio Kapočiaus. Atsiranda

Jankauskas
anūkų. Visi įsikuria Pairfieldo priemiestyje. 
1975 m. mirus žmonai, Stasys pasiima 
anūką Algį Kapočių į savo namus. Pašlijus 
sveikatai, Stasys paskutinius gyvenimo 
metus praleidžia Senelių namuose.

Sydnėjuje įsisteigus Dariaus ir Girėno 
Šaulių kuopai, Stasys nuo 1976 metų buvo 
jos narys. Angino religingą šeimą. Su žmona 
lankė lietuvių pamaldas ir, kol sveikata 
leido, lietuvių bendruomenės parengimus.

Šaulių kuopos vardu reiškiu gilią 
užuojautą dukrai Onutei su vyru Algiu, 
anūkams Algiui, Antanui ir Petrui 
Kapočiams su šeimomis.

Toli nuo gimtosios Žemaitijos ilsėkis 
ramybėje eukaliptų pavėsyje, svetingoje 
Australijos žemėje po Pietų Kryžiumi.

Lai gerasis Viešpats priima tavo vėlę ir 
su teikia amžiną šviesą ir ramybę.

A.V. K.
PS. Gedulingas mišias aukojo parapijos 

klebonas Fr. John Alt
Pamaldų metu giedojo “Dainos” choras. 

Vargonais palydėjo A. Kramilius. Giesmę 
“ParvesldViešpatie”solo giedojo K. Protas, 
A. Kramilius “Gelbėk mane Viešpatie” ir 
“Nesu vertas”. Maldas skaitė Danutė 
Ankienė.

“Dainos” choro vardu užuojautas 
kapuose pareiškė Danutė Ankienė, Šaulių 
vardu A. Kramilius.

Anūkas Algis Kapočius su tėvuku 
atsisveikino angliškai. Pabaigus maldas ir 
kalbas buvo sugiedota tradicinė “Marija, 
Marija” ir Tautos himnas.

Dukra Onutė padėkojo atsilankiusiems 
ir pakvietė į Lietuvių Klubą šermenų 
pietums. Vietoj gėlių prašė aukoti “Dainas” 
chorui.

Pietų metu Šaulių vardu kalbėjo A. 
Kramilius, Moterų Draugijos vardu Tamara 
Vingilienė ir Sydney Apylinkės vardu Vytas 
Deikus.

A.V. K.S

Sydnėjaus lietuvių bendruomenės nariui,

Af A Viktorui Skeiviui
mirus, gilią užuojautą siunčiame jo žmonai dailininkei Agai ir sūnui Rimui.

Genovaitė Kazokicnė, Ugnė ir Kajus

A4XA Stasiui Jankauskui
mirus, dukrai Onutei, žentui Algiui Kapočiams, anūkams Algiui, 
Antanui, Petrui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Kaigovų šeima

AftA Stasiui Jankauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu Onutę ir Algį Kapočius, jų sūnus ir šeimas.

Jonas Zinkus

A^A Stasiui Jankauskui
mirus, Onutei Kapočienei reiškiame gilią užuojautą.

A. Pauliukonienė
A. Marnšinskienė

A'frA Stasiui Jankauskui
minis, reiškiame gilią užuojautą dukrai Onutei, jos šeimai, artimiesiems ir 
kartu liūdime.

Tamara ir Benius Vingiliai

A'uA Stasiui Jankauskui
mirus, dukrai Onutei Kapočienei - mūsų mielai bendradarbei, jos 
šeimai, anūkams ir visiems artimiesiems reiškiame širdingiausią 
užuojautą.

Sydney Lietuvių Socialinės Globos Dr-jos Valdyba

AfrA Stasiui Jankauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Onutę ir Algį Kapočius, anūkus Petrą, 
Algį, Antaną, jų šeimas ir visus artimuosius.

Dovilė ir Arvyd Zduobos

AftA Stasiui Jankauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame choristę ir Valdybos narę Onutę Kapočienę 
su šeima netekusią tėvelio. Skausmo valandose liūdime kartu.

Sydney “Dainos” choras
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LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622

16-18 East Terrace Bankstown 2200

Nominations are invited from members of the Club for the position 
of Director for the ensuing year. Nominations will close at the Club, 
at 4 pm on 20/08/04.

Members are reminded of the following abbreviated extracts from 
the Articles of Association of the Club (as amended) 1996.

• Candidates must be foundation or ordinary members ofthe Club and 
must be “financial” as at 20/08/04.

• They may not be employees ofthe Club (A volunteer is not an 
employee).

• Nomination must be in writing and be signed by two foundation or 
ordinary members of the Club.

Nomination forms and or information are available from the Club 
office.

Laurie Cox, Hon. Secretary.

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

Maloniai kviečiame Į 
6EELOIMGO LIETUVIŲ CHORO “VILTIS” 

KONCERTĄ,

kuris įvyks sekmadieBį, rugpjūčio 22,2004 - 2.00 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose, Pettit Park Hali, Beauford Avenue, Bell Post Hill

Garbės svečias - Dirigentas JONAS JUŠKA
Skambės gražios dainos, palinksmins grupė “AIDAI”, muzikantai Aldo ir 
Boris, ir Jaunieji Cooling Dainininkai

Po programos suneštinės vaišės
Bilieto kaina $10.00

Dėmesio ALB Melboumo Apylinkės nariams
Sekmadienį, rugpjūčio 29 d., 1:30 vai p.p. Melboumo Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
Salėje įvyks ALB Melboumo Apylinkės metinis susirinkimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:

1. Prezidiumo sudarymas.
2 Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės sudarymas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2003) protokolo skaitymas. Klausimai, priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Rinkimas Melboumo apylinkės atstovų į sekančią ALB Krašto Tarybą (10 vietų).
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyki

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

E-mail: slc@litliuanianclnb.org.au 
www.iitbuanlanclnb.org.au v

Sydnėjaus lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius lankytis 

savo Klube.

DARBO LAIKAS: 
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vaL 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.

i Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas!
I susimokėti metinį nario mokestį, $11.00 
L —_ — — — _ —J

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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 irp. 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 
jaunesnio amžiaus narių. Be jų klubo ateitis bus liūdna. Suinteresuotus prašome 
kreiptis pas valdybos narius. Kandidatų pareiškimai turi būti valdybai pristatyti 
nevėliau, kaip 22-tą rugpjūčio. Po to valdyba dar privalo paruošti balsavimo 
lapelius su kandidatų pavardėmis ir išsiųsti Klubo nariams su visais kitais 
pranešimais.

3. KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks NAUJU LAIKU:

sekmadienį, rugsėjo 26-tą dieną, 2 valandą p.p.
MLK Valdyba

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. 
Tbl.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpa8toge@bigpond.com

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

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

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami
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ŠĮ “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.
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