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PLB kraštų pirmininkų suvažiavimas Lietuviai Atėnų Olimpiadoje
Austrai Skujytei - olimpinis sidabras

Athens 20t>4 Lietuvos daugiakovinin- 
OO'p kė Austrą Skujytė (žiūr. 

nuotr. dešinėje) pirmoji iš Lie
tuvos sportininkų delegacijos iškovojo 
olimpinį medalį! Atėnų olimpinėse žaidy
nėse septynkovės rungtyje, pasibaigus 
paskutiniajai 800 metrų bėgimo kovai, 
paaiškėjo, kad Lietuvos sportininkė iško
vojo sidabro medalį.

Tai yra aukščiausias Lietuvos septyn- 
kovininkų pasiekimas ir asmeninis Austres 
Skujytės rezultatas. Ji taip pat pagerino sa
vo asmeninį rekordą, septyniose rungtyse 
surinkusi 6435 taškus. Paskutinėje, 800
metrų bėgimo rungtyje, Austrą nubėgo 
distanciją per 2 min. 15.92 sek., pasiek

PLB kraštų pirmininkų suvažiavimas Birštone jau antrą dieną vyksta labai intensyviai 
ir produktyviai. Suvažiavimo dalyviai kartu su Lietuvos Vyriausybės institucijomis ir jų 
vadovais sprendžia labai svarbius ir visiems kraštams aktualius klausimus. Į 
suvažiavimą atvyko bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai ar jų atstovai iš 34 
pasaulio šalių. Pirmąją dieną LR Prezidentas išeivijai dėmesio negailėjo - net 4 savo 
dienotvarkės valandas skyrė. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
pirmininkei LR Prezidentas Valdas Adamkus paminėjo, kad savo planuose turi įtraukęs 
kelionę į Australiją. PLB Valdybos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis, suvažiavimo 
eigoje atsisakęs bet kokio parlamentarinio biurokratizmo, suvažiavimą ne tik surengė, 
bet ir veda šeimyniškoje atmosferoje labai racionaliu ir efektyviu būdu.

Tiesiai is Birštono - Lolita Kalėda
Nuotraukoje - ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda (kairėje) su Lietuvos 
Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi (dešinėje) ir jo žmona Alma (centre).

Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Prisimintas 
“Baltijos kelias”

(ELTA) Rugpjū
čio 23-iąją, pirmadie
nį, sukako penkiolika 
metų nuo dienos, kai 
pagrindinėje Baltijos 
valstybių magistra
lėje rankomis susika

bino pusantro milijono Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos piliečių. Baltijos kelio 15-ųjų 
metinių rengiama pilietinė akcija “Baltijos 
kelio atminimo puokštė”. Planuojama įgy
vendinti sumanymą, kad per visą Baltijos 
kelią kas 3-4 kilometrus vėl atvyktų ir su
stotų tų rajonų žmonės. Jie vienas kitam iš 
rankų į rankas nuo Gedimino pilies Vil
niuje iki Latvijos sienos iškilmingai per
duotų puokštę. Pasak vienos iš organiza
torių Angonitos Rupšytės, Baltijos keliu 
“pereisiančią” puokštę vėliau planuojamą 
atiduoti saugoti Lietuvos nacionaliniam 
muziejui, o Latvijai ir Estijai nuo lietuvių 
tautos bus perduotos kitos dvi puokštės.

“Baltijos kelias yra amžinas dalykas. Jis 
bus tol, kol bus Lietuva ir lietuvių. Juo eis visi
- ir mūsų turčiai, ir tie, kurie šiandien rau
siasi šiukšlių konteineriuose”, - istorinės 
akcijos 15-ųjų metinių minėjimo išvakarėse 
pareiškė poetas Justinas Marcinkevičius.

Spaudos konferencijoje J. Marcinke
vičius prisiminė kartu su kitais 500 000 
lietuvių dalyvavęs Baltijos kelyje ir iki šiol 
šį įvykį laikąs aukščiausiu savo pilietiniu 
bei poetiniu patyrimu. “Nieko labiau 
jaudinančio, reikšmingesnio, gilesnio man 
daugiau nepavyko išgyventi”, - sakė jis

Nors 1989 m. rankomis buvo susikibę 
visų trijų Baltijos šalių gyventojai, J. Mar
cinkevičiui jis pirmiausiai regisi kaip tautos 
kūrinys: “Bent trečdalį kelio sukūrė lietuvių 
vienybė, susitelkimas, santarvė, drąsa, pasi
šventimas - tos idėjos, kurias tuo metu iš
gyveno visa Lietuva. Jame dega brolybės, vie
nybės, laisvės, santarvės dvasia ir nėra jame 
egoizmo - nei politinio, nei socialinio”. Poeto 
žodžiais, Baltijos kelias prisidėjo formuo
jant moralinį mūsų tautos charakterį, 
išryškinant pagrindines dvasines vertybes: 
sąžiningumą, drąsą, pasiryžimą atkurti tiesą 
ir teisingumą, ginti ir puoselėti savo nacio
nalinį tapatumą, istoriją, kalbą, kultūrą.
Prezidentas suteikė pulkininkų 

laipsnius
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

suteikė karinius laipsnius trims kari
ninkams. Prezidento dekretu pulkininkų 
laipsniai suteikti pulkininkams leitenan
tams Antanui Bernotui, LR kariuomenės
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dama geriausią asmeninį sezono rezultatą.
(DELFI)

Lietuviai krepšininkai skina pergales
• Rugpjūčio 21 d. Atėnų olimpinia

me krepšinio turnyre B grupės varžybose 
tarp Lietuvos ir JAV krepšinio rinktinių 
triumfavo Lietuvos krepšininkai! Jie iško
vojo pergalę rezultatu 94:90 (23:26,21:23, 
23:20, 27:21). Naudingiausiai Lietuvos 
rinktinės gretose žaidė fantastiškai ket
virtame kėlinyje pasirodęs Šarūnas Jasi- 
kevičius, kuris pelnė 28 taškus (7/12 trit., 
2/2 dvit. 3/3 baudų). Beveik visų varžybų 
metu lietuviai buvo priversti vytis ameri
kiečius, tačiau trijų taiklių Š.Jasikevičiaus 
tritaškių dėka, ketvirtojo kėlinio pabaigo
je Lietuvos ekipai pavyko išsiveržti į priekį 
ir laimėti rungtynes. Komandos kapitonas 
Saulius Štombergas pelnė 16 taškų (23 trit., 
0/1 dvit., 10/12 baudų) ir atkovojo 10 ka
muolių, o Ramūnas Šiškauskas pridėjo 14 
taškų (0/2 trit., 5/7 dvit., 4/6 baudų).

• Rugpjūčio 15 d. rungtynėmis tarp 
Lietuvos ir Angolos rinktinių prasidėjo 
olimpinis krepšinio turnyras. Lietuvos 
krepšininkai iki 27-osios varžybų minutės 
buvo priversti vytis savo priešininkus ir tik 
po įtemptos kovos iškovojo sunkią pergalę 
rezultatu 78:73 (14:24; 14:8; 28:23; 
22:18). Rezultatyviausi lietuvių gretose 
buvo aukštaūgiai Eurelijus Žukauskas (5/

8 dvit., 5/10 baudų) ir Kšyštofas Lavrino- 
vičius (3/5 dvit., 2/3 trit., 3/6 baudų) pelnę 
po 15 taškų. Šarūnas Jasikevičius įmetė 14 
taškų (2/5 dvit., 1/5 trit., 7/8 baudų), Arvy
das Macijauskas pridėjo 10 taškų (1/2 dvit., 
2/5 trit., 2/3 baudų).

• Rugpjūčio 17 d. antrose antrojo tu
ro B grupės varžybose susitiko Lietuvos ir 
Puerto Riko rinktinės. Pergalę rezultatu 
98:90 (26:32; 23:12; 22:22; 27:24) šventė 
Lietuvos krepšininkai. Rezultatyviausiai 
lietuvių gretose rungtyniavo Ramūnas Šiš
kauskas, kuris pelnė 23 taškus (4/8 dvit., 1/ 
4 trit., 12/16 baudų), Arvydas Macijauskas 
įmetė 19 taškų (2/2 dvit., 5/8 trit., 0/2 
baudų), o Šarūnas Jasikevičius pelnė 18 
taškų (1/1 dvit., 4/7 trit., 4/6 baudų).

• Rugpjūčio 19 d. įvyko susitikimas 
tarp Lietuvos ir varžybų šeimininkės Grai
kuos rinktinių. Pergalę triuškinamu re
zultatu 98:76 (28:10, 26:15, 22:19, 22:32) 
iškovojo Lietuvos krepšininkai. Rezultaty
viausiu rungtynių žaidėju tapo Ramūnas 
Šiškauskas, kuris surinko 25 taškus (5/7 
trit., 4/6 dvit., 2/3 baudų). Saulius Štom
bergas pelnė 22 (4/5 trit., 3/4 dvit., 4/4 
baudų), o Darius Songaila -13 taškų (1/1 
trit., 3/5 dvit., 4/5 baudų).

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju mielai Dovilei Zduobienei, kuri taip rūpestingai ir 

sumaniai mane pavadavo redaktorės pareigose nuo liepos 1 iki rugpjūčio 13 
dienos. Nenumatytai, jos darbą labai apsunkino kelis kart gedę seni redakcijos 
kompiuteriai, sukėlę daug rūpesčių bei techninių sunkumų.

Dalia Doniela
“Mūsų Pastogės” redaktorė

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėją Petrui Viržintui, pašventusiam keletą 

savaitgalių sutvarkant ir atnaujinant sunegalavusią “Mūsų Pastogės” kompiuterių 
sistemą. Beje, Petras “Mūsų Pastogei” padeda jau ne pirmą kartą, tuomi 
sumažindamas aparatūros išlaikymo išlaidas.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Vaidyba
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pffilu" Trumpai iš visur
♦ Rugpjūčio 9 d. 
atsistatydino res
publikoniškų pa
žiūrų Tasmanijos 
gubernatorius Ri
chard Butler, bu
vęs Jungtinių Tau
tų ginklų inspek
torius Irake, išbu
vęs gubernatoriaus 
pareigose vos 10 

mėnesių. Jis įsigijo daug priešininkų Tas- 
manijoje dėl pakartotinų diplomatinės 
etikos pažeidimų. Tasmanijos Valstybės 
kontrolė laikinai sustabdė $650 000 sumos 
išmokėjimą gubernatoriui, kurią premjeras 
Paul Lennon buvo sutikęs išmokėti kaip 
kompensaciją už priešlaikinį pasitraukimą, 
nes gubernatorius nebuvęs atleistas, o pa
sitraukęs savo noru.
♦ Rugpjūčio 10 d. ispanų mokslininkai 
nusprendė, kad jie galutinai išaiškino, jog 
asmuo, palaidotas Sevilijos katedroje yra 
ne Kristupas Kolumbas, o greičiausiai jo 
sūnus Diego. Jie linkę manyti, kad Valla
dolid mieste Ispanijoje mirusio Kolumbo 
kūnas atsidūrė dabartinėje Dominikonų 
respublikoje centrinėje Amerikoje, kur 
1877 metais buvo rastas “Don Cristobal 
Colon” užrašu pažymėtas karstas.
♦ Rugpjūčio 13 d. sužvėrėję Hutu fanatikai 
iš gretimos Kongo Respublikos įsiveržė į 
Jungtinių Tautų pabėgėlių stovyklą Bu
rundi valstybėje ir išžudė virš 160 pabėgė
lių, daugiausia moterų ir vaikų. Gatumba 
stovykloje buvo globojami Tutsi genties 
pabėgėliai iš Kongo.
♦ Rugpjūčio 13 d. uraganas “Charley” 
nusiaubė Kubą ir pietvakarių Floridą. 
Floridoje žuvo 20 žmonių, sugriauta ar 
apgriauta 250 000 pastatų, vėjas pasiekė 235 
km/val. greitį. Tą pačią dieną kitame pa

Lietuvos įvykių apžvalga
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mokymo ir doktrinų valdybos karinio per
sonalo rezervo karininkui, Juozui Gražu
liui, Lietuvos kariuomenės Ordinariato 
generaliniam vikarui-vyriausiajam kariuo
menės kapelionui, bei Jonui Marcinkui, 
Lietuvos kariuomenės vado sekretoriato 
karininkui NATO štabe.

Pagal įstatymus Prezidentas teikia pir
mąjį karininko laipsnį - leitenanto - ir vy
riausiųjų karininkų laipsnius - pulkininkų, 
generolų, admirolų. Jaunesniesiems kari
ninkams laipsnius suteikia krašto apsau
gos ministras.
Lietuvos atstovai Vienoje diskutavo 

su Austrijos žurnalistais
(ELTA). Lietuvos ambasados ir Euro

pos Sąjungos atstovybės Austrijoje inicia
tyva rugpjūčio 19 d. Vienoje surengtas 
Austrijos žiniasklaidos atstovų susitikimas 
su Lietuvoje išrinktu Europos Parlamento 
nariu Justu Vincu Paleckiu ir Lietuvos am
basadoriumi Austrijoje Jonu Rudalevi- 
čiumi. Per darbo pusryčius buvo aptarta 
politinė padėtis Lietuvoje po prezidento ir 
Europos Parlamento rinkimų. Žurnalistus 
domino pirmieji Europos Parlamento 
nario J. V. Paleckio įspūdžiai iš Briuselio 
ir Strasbūro.

Praėjusių metų birželį penkiolika Aus
trijos žurnalistų, rašančių Europos Sąjun
gos temomis, visą savaitę lankėsi Lietuvo
je, susitiko su šalies Prezidentu, Ministru 
Pirmininku, Seimo nariais, Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnais, kitais poli
tikais, verslininkais, žurnalistais. Po jų ke
lionės pasirodė gana daug straipsnių, ra
dijo ir televizijos laidų apie Lietuvą.

Praėjus metams po kelionės į Lietuvą 
da, EI-TA, BNS irljGTICbiuletemais.
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saulio krašte, rytinėje Kinijoje, taifūnas 
“Rananim” padarė irgi daug nuostolių, 
žuvo 115 žmonių, 1800 sužeistų.
♦ Rugpjūčio 15 d. virš 1500 palestiniečių 
pradėjo bado streiką Izraelio kalėjimuose, 
reikalaudami geresnių sąlygų. Šiuo metu 
ten yra 22 sustiprinto saugumo kalėjimai, 
kuriuose kalinami apie 7500 palestiniečių.
♦ Irake tebesitęsia kovos tarp sukilėlių ir 
JAV remiamos irakiečių policijos. Ypač 
smarkios kovos vyksta musulmonų šven- 
tąjame Najaf mieste. Sukilėlių vadovas 
Moqtada al-Sadr rugpjūčio 17 d. pakvietė 
popiežių Joną Paulių II tarpininkauti tarp 
jo ir Irako vyriausybės. Sukilėliai yra gerai 
ginkluoti raketinėmis granatomis. Jie yra 
įsitvirtinę imamo Ali šventovėje, kurios tie
sioginis puolimas įžeistų viso pasaulio mu
sulmonų religinius jausmus. Sukilėliai grą- 
so padegti Irako naftos šaltinius, jei Irako 
policija ir JAV pajėgos nepasitrauks iš Najaf 
apylinkių.
♦ Rugpjūčio 18 d. kiniečių žmogaus teisių 
organizacijos užsienyje pranešė, kad Ki
nijoje vėl prasidėjo katalikų kunigų areštai. 
Suiminėjami kunigai, kurie popiežių pri
pažįsta Bažnyčios galva.
♦ Rugpjūčio 18 d. maoistai sukilėliai 
visiškai nutraukė bet kokį susisiekimą 
žeme su Nepalo sostine Kathmandu.
♦ Rugpjūčio 18 d. Izraelį valdančios Likud 
partijos centro komitetas didele balsų per
svara atmetė min. pirm. Ariel Šaron pasiū
lymą sudaryti koaliciją su opozicine Darbo 
partija. Koalicijos dėka A.Šaron būtų galė
jęs parlamente pravesti savo paskelbtą pla
ną atitraukti žydų najakurius iš Gazos ruožo.
♦ Rugpjūčio 19 d. Los Angeles mieste mirė
kompozitorius Elmer Bernstein, sulaukęs 
82 metus amžiaus. Jis buvo 14 kartų nomi
nuotas “Oscar” premijoms už savo sukurtą 
muziką Hollywood filmams. q

žurnalistus ypač domino, kas pasikeitė 
šalyje per šį laiką, kokie įvyko poslinkiai 
ekonominiame ir kasdieniniame gyvenime, 
koks susiformavo gyventojų požiūris j Euro
pos Sąjungą.
Lažybos dėl Lietuvos ir JAV krepši
nio rinktinių susitikimo baigties

(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 
ir JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen 
Mull susilažino dėl Lietuvos ir JAV krepši
nio varžybų baigties. Atėnuose vykstančiose 
vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvau
jančios Lietuvos ir JAV vyrų krepšinio rink
tinės atrankos rungtynėse susitiko šešta
dienį, rugpjūpjp 21 dieną, 20 vai.

Belaukdami šio susitikimo, Lietuvos 
vadovas ir JAV diplomatas paskelbė apie 
simbolines lažybas. Jei šeštadienį laimės 
JAV krepšininkai, JAV ambasadorius Lie
tuvoje Stephen Mull pažadėjo įteikti 
Prez.Valdui Adamkui dėžę amerikietiško 
vyno. Lietuvių nesėkmės atveju V Adamkus 
diplomatui įteiks dėžę “Švyturio” alaus. 
(Dabar jau žinoma, kad pralaimėjo JAV 
ambasadorius. Red)

Juoko galia
(ELTA). Juoko galią šiuolaikinėje Bal

tijos ir Šiaurės regiono šalių literatūroje ir 
humoro suvokimo skirtumus aptars rug
pjūčio 26-29 dienomis pirmą kartą Lietu
voje rengiamo tarptautinio šiuolaikinės 
literatūros forumo “Šiaurės vasara. Juoko 
galia” dalyviai. Vilniaus “Barbakan” vieš
bučio kino bare ir Jurbarko krašto muzie
juje vyksiančio forumo dalyviai skaitys 
pranešimus, vyks seminarai, diskusijos, 
filmų ir komiksų peržiūros ir t.t.

Rengiant apžvalgą naudotasi Jdetuvos spau

Lietuviai Atėnų Olimpiadojje
ATHEMS2BM

• Varžyvbas Atėnų žai
dynėse baigė Sydnėjaus olim
piados čempionė Daina Gu- 
dzinevičiūtė, boksininkas Ro
landas Jasevičius ir plaukikas

Paulius Andrijauskas.
• Šaudymo tranšėjinėje aikštelėje į 

skrendančius taikinius kvalifikacinėse 
varžybose Daina Gudzinevičiūtė su
rinko 55 taškus iš 75 galimų ir aplenkė vos 
tris varžoves iš Ukrainos, Kanados ir 
Kinijos. Po pirmosios 25 šūvių serijos Dai
nos rezultatas buvo 11-12-asis, o po antro
sios - 9-12-asis. Dainai Gudzinevičiūtei 
šioje olimpiadoje buvo prognozuojamos 1- 
6 vietos.

• Boksininkas Rolandas Jasevi
čius (svorio kategorija iki 69 kg) irgi tapo 
jau tik žaidynių žiūrovu. Vilnietis triuški
nančiu skirtumu - 21:54 - pralaimėjo še- 
šioliktfinalio kovą Turkmėnistano atstovui 
Aliaskerui Baširovui. RJasevičiui olimpia
doje buvo prognozuojama 9-16 vietos.

• Plaukikas Paulius Andrijauskas 
rugpjūčio 16 d. 200 m peteliške atrankos 
varžybose tarp 39 dalyviu liko 30-asis ir į 
pusfinalį nepateko. 19-metis panevėžietis 
nuotolį įveikė per 2 min. 4.64 sek. ir antro
joje grupėje užėmė ketvirtąją vietą. P.An
drijauskas savo plaukime aplenkė Serbi
jos ir J uodkalnijos, Alžyro bei Taivano at
stovus. Kad patektų į pusfinalį, Pauliui 
reikėjo nuplaukti5.77 sek. greičiau.

• Patikslintais duomenimis, Lietuvos 
plaukikai Atėnuose pagerino keturis Lie
tuvos rekordus. Be kauniečių Auri-mo 
Valaičio (100 m krūtine - 1:4,11), 
Sauliaus Binevičiaus (200 m laisvu sti
liumi - 1:50,50) ir vyrų komandos esta
fetėje 4po 100m laisvu stiliumi (3:19,28) 
pasiektu rezultatu, nudžiugino dar vienas 
kaunietis Rolandas Gimbutis: jis, pir
masis pradėjęs estafetę, 100 m laisvu sti
liumi nuplaukė per 49.11 sek. ir pagerino 
sau pačiam priklausiusį Lietuvos rekordą 
(buvo 49.50 sek.).

• Lietuvos dviratininkė Edita Pu-
činskaitė, Atėnų olimpinių žaidynių gru
pinėse lenktynėse nuvažiavusi maždaug 
114 km iš 118 km, dar kovojo dėl meda
lio. Tačiau viename iš posūkių ji krito ir 
olimpines viltis jai teko atidėti. Lietuvos 
dviratininkės dar galės atsigriebti asme
ninėse lenktynėse, kuriose startuos dvi iš
trijų komandos narių.

Lietuva pristatyta pasauliui kaip 
ekonominis stebuklas

(ELTA). Lietuva 90-čiai pasaulio ša
lių gyventojų penktadienį ir šeštadienį 
(rugpjūčio 20 ir 21 dienomis) buvo pri
statyta kaip ekonominis stebuklas. Itin 
palankų Lietuvai reportažą Belgijoje 
įsikūrusi ir pasauliui laidas parduodanti 
“CNBS Europe” televizija transliavo penk
tadienį, rugpjūčio 20 d., 22 vai. ir pakartojo 
šeštadienį, rugpjūčio 21 d., 21.30 vai. 
Lietuvos laiku.

Reportažą “CNBS Europe” televizijai 
padėjo rengti Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūra (LEPA).

“Nors gauname mažiau tiesioginių už
sienio investicijų nei kai kurios kitos Rytų ir 
Vidurio Europos šalys, tačiau augame du 
kartus greičiau ”, - teigia LEPA generalinis 
direktorius Remigijus Kabečius pokalbyje, 
kurį davė TV programos “World Business” 
reporterei.

Savaitinę programą, kurią rengia Briu
selyje esanti stotis, gamina Italijos 
kompanija “FBC Media” kartu su 
“International Herald Tribune TV”. 
“World Business” programa transliuojama 
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E.Pučinskaitė nuo nugalėtojos atsililiko 46 
sekundes (3.25.10) ir užėmė devintąjąją vie
tą. Rasa Polikevičiūtė ir jos sesuoo Jo
lanta finišavo su pagrindine gnrupe, 
atsilikusios 1 min. 18 sek. Jos užėmėė 29- 
ąją ir 31-ąją vietas.

• Olimpinių žaidynių buriavimto re
gatoje “Laser” klasėje startuojantis Giied- 
rius Gūžys rugpjūčio 26 d. aštuntame plau
kime buvo devynioliktas ir bendroje įskai
toje su 159 baudos taškais tarp 42 bumuo- 
tojų iš 27-osios vietos sugrįžo į 26-ąjąą.

• Atėnų olimpiniame baseine, i, vyrų 
200 metrų plaukimo kompleksiniu b būdu 
finale Lietuvos sportininkas Vytautais Ja- 
nušaitis distanciją įveikė per 2 min.i. 1.28 
sek. ir, aplenkęs vieną varžovą, finišavai sep
tintas. Tai yra aukščiausia Lietuvos p plau
kiko užimta vieta per Nepriklausomjiybės 
laikotarpį.

• Virgilijus Alekna, rugpjūčio 22.1d. 
rytą Atėnuose startavusiose vyrų dilisko 
metimo kvalifikacijos varžybose, geriaausiu 
metimu nusviedė diską 67 metrus i ir 79 
centimetrus bei užsitikrino vietą firinale. 
Lietuvos olimpinė viltis VAlekna rezirulta- 
tą pasiekė paskutiniuoju trečiuoju 1 ban
dymu. Pirmasis atleto bandymas tbuvo 
neužskaitytas, o antrajame diskas skiriejo 
63.80 metro.

Norint patekti į finalą reikia nusviesti 
diską ne mažiau 64.50 metro arba j finalą 
pateks 12 geriausius rezultatus pasiekusių 
sportininkų. V. Aleknos grupėje vietą finale 
kolkas užsitikrino tik 2 sportininkai - pats 
V.Alekna ir estas Aleksandr Tatnimert 
(65.70m)

• Lietuvos atstovė Simona Krupec- 
kaitė Atėnų olimpinių žaidynių dviračių 
treko varžybų moterų sprinto aštuntfina- 
lyje sekmadienį, rugpjūčio 22 d., nugalėjo 
patyrusią rusę Svetlaną Grankovskają ir 
pateko į ketvirtfinalį. Rugpjūčio 23 d. as
tuonios geriausios sprinterės varžysis dėl 
teisės kovoti pusfinalyje. Š. m. pasaulio čem-
pionate, vykusiame Australijoje, S. Krupec- 
kaitė šioje rungtyje užėmė septintąją vietą.

• Lietuvos vyrų treko dviratininkų ko
manda, 4 km komandinio persekiojimo 
rungtyje nusileido pasaulio rekordą pagerinu
siems Australijos dviratininkams ir į kitą 
etapą nepateko. Lietuvos komandai atsto
vavo Linas Balčiūnas, Ignas Konova
lovas, Tomas Vaitkus ir Raimomdas
Vilčinskas. □

90 šalių per 20 kanalų (“CNBC Europpe”, 
“Euronews”, “RAI Italy”, “N24”, “Star'ir TV 
Asia” ir “PBS” JAV bei kt.) visameae pa
saulyje ir verčiama j 16 kalbų. Be toto, 25 
aviakompanijos, iš jų “Air France”, “Britritish 
Airways” ir “Emirates”, rodo šią prograramą 
skrydžių metu.

“World Business” reporterė Alexamndra 
Capelle Lietuvoje lankėsi liepos 12-16 (6 die
nomis. Be LEPA, ji aplankė Druskinininkus, 
Grūto parką, ėmė interviu iš jo įkūūrėjo 
Viliumo Malinausko, kalbėjosi su i ūkio 
ministru Petru Cėsna, “Pricewaterhtouse 
Coopers” vadovu Lietuvoje Chris Butitler, 
domėjosi “VP Market” plėtra, Liettuvos 
informacinių technologijų (IT) sektorriaus 
pasiekimais.

Beveik puspenktos minutės reportitaže 
apie Lietuvą pabrėžiama, kad atsigavvusią 
po Rusijos krizės Lietuvą galima vaidinti 
ekonominiu stebuklu. Jame atkreipiaamas 
dėmesys į per metus dvigubai išaugusiaas IT 
sektoriaus eksporto apimtis ir peer 18 
mėnesių net 200% išaugusį clektrooninį 
bankininkystės vartotojų skaičių. □

2



Bendruomenės baruose
Valstybės Dienos minėjimas Melbourne

Dalis “Dainos Sambūrio” choristų su dirigente Birute Prašmutaite (dešinėje), šalia 
jos kairėje - “karalius Mindaugas” - Paulius Petraitis.

Štai ir vėl Melboumo ir apylinkių lie
tuviai turėjo progą įdomiai bei maloniai 
praleisti sekmadienio, liepos 11 d. popietę.

Jauna ir energinga Melboumo Apylin
kės Valdyba suruošė minėjimą, švenčiantį 
Lietuvos valstybės įsikūrimą. Juk prieš 751 
m. liepos 6 d. Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Mindaugas popiežiaus nurodymu buvo 
karūnuotas Lietuvos karaliumi.

Atvykusių į Melboumo Lietuvių Na
mus akį patraukė Ievos Arienės ir Felikso 
Sodaičio paruošta knygų paroda.

Salė šiai progai buvo išpuošta tautiniais 
motyvais gabios Jūratės Šimkienės.

Gerą nuotaiką žadino ekrane rodomi 
Širdžiai mieli Lietuvos vaizdai, lietuviška 
atributika, žymūs Lietuvos žmonės.

Pranešėja Gražina Kymantaitė visus 
pasveikino ir sumaniai pravedė minėjimą. 
Visiems pagarbiai atsistojus, šauliai įnešė 
Lietuvos ir Australijos vėliavas.

ALB Melboumo Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Andrius Vaitekūnas, pasvei
kinęs susirinkusius ir taręs įžanginį žodį, 
pabrėžė šios šventės svarbą. 1253 m. 
Lietuvoje pirmą kartą karūnuotas karalius 
pagal krikščioniškas tradicijas. Lietuva 
pripažinta kaip savarankiška valstybė, 
sugebėjusi visus lietuvius suvienyti į bendrą 
visuomenę, valstybinį junginį. Šiandien 
Lietuva stovi prie naujo slenksčio savo 
valstybės istorijoje. Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dieną šiandien Lietuva šven
čia jau būdama ES ir NATO nare. Palin
kėjęs Lietuvai sėkmės, pirmininkas pabrė
žė, jog svarbu, kad Lietuva aukštai ir tvirtai 
laikytų savo valstybės garbę ir kad Lietu
vos piliečiai būtų pasiruošę ginti Lietuvos 
valstybingumą bei jaustų atsakomybę užjos 
gyvenimą.

Invokaciją pravedė mielas svečias iš 
Lietuvos kun. Žydrūnas Vabuolis, kuris 
paskatino visus gėrį skleisti per pasaulį.

Šio minėjimo prelegentė Eglė Taurins- 
kaitė-Stankūnavičienė šios šventės proga 
perskaitė labai įdomią paskaitą.

Šiuolaikinio žmogaus akimis Eglė per
žvelgė visą Lietuvos istoriją. Cituodama 
Hermano Vartbergės, Livonijos ordino 
magistro metraštininko, atpasakojamą 
Livonijos kroniką, ji mus supažindino su 
to laiko įvykiais ir paklausė, kaip šiais lai
kais būtų vertinamas valstybės vadovas, 
atidavęs savo žemes priešui? (Karalius 
Mindaugas karūnavimo proga padovanojo 
Livonijos ordinui Žemaitijos žemes). Kaip 
jis pasiaiškintų dėl savo moralinio ne
nuoseklumo, teritorijos vientisumo nesau
gojimo, dėl savo elgesio su moterimis? 
(Mirus Mindaugo žmonai, jis vedė žmonos 
seserį, Nalšios kunigaikščio Daumanto 

žmoną, už ką Daumantas keršydamas 
nužudė Mindaugą ir abu jo sūnus.)

Toliau Eglė kalbėjo apie tolimesnius is
torijos įvykius: Kęstučio nužudymą, Jo
gailą, Vytautą, Žalgirio mūšį - istorinę 
Lietuvos pergalę prieš kryžiuočius, vėlesnę 
Lietuvos-Lenkijos uniją (Žečpospolitą). 
Dabartinis istorikas akademikas E. Gai
damavičius šią sąjungą vertina kaip ES 
prototipą, priešingai daugumos traktuotą 
kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žlugimą. Toliau prelegentė kalbėjo apie 
prieškarinės nepriklausomos Lietuvos 
istorinę patirtį. Tik 22 Lietuvos laisvės me
tai suvokiami lyg Lietuvos aukso amžius, 
tačiau modernaus žmogaus akimis Lietuva 
nebuvo demokratinė, nes buvo valdoma 
autokratinio prezidento ir nuo 1926 metų 
net be Seimo. Toliau Eglė palietė pokarinį 
juodąjį ir baisųjį sovietinės okupacijos 
laikotarpį. Istorijos eigoje tai tik akimirka, 
- teigė Eglė.

Perėjusi prie 1990 m. nepriklausomybės 
atkūrimo laikotarpio, Eglė klausia, kaip 
nauji šalies vadovai bei Lietuvos politikai 
bus istorikų vertinami ateityje? Ir kas gi 
pasikeitė nuo Mindaugo laikų? Intrigų ne
trūksta ir šiandien. Ekonominis valstybės 
valdymas irgi gana diskutuotinas. Kaip 
sustabdyti nepageidaujamą Rusijos eko
nominę įtaką, jei politinių ar ekonominių 
problemų nebegalima išspręsti karalių 
vedybomis, kaip Mindaugo laikais. Į visa 
tai atsakys ateitis.

O šiandien lietuviai pasireiškia kaip 
darbšti ir kūrybinga tauta, vis daugiau 
eksportuojanti savo produkcijos į Vakarus. 
Tačiau po laisvės atgavimo vis daugiau ir 
daugiau žmonių palieka kraštą, daugiausia 
ekonominiais sumetimais. Nuo 1990 m. 
Lietuvą apleido apie 600,000jos gyventojų. 
O Vilniaus gyventojus stebina ateiviai ki
nai bei arabai. Eglė teigė, kad valstybingu
mo išlaikymas priklausys nuo pačių lietu
vių pilietiškumo, Lietuvos politikų valsty
binio mąstymo, sąžinės ir atsakomybės 
jausmo. Laisva politinė visuomenė yra 
svarbiausias Lietuvos istorinis uždavinys. 
Nuo jo sėkmės priklausys, ar išliksime kaip 
tauta. Lietuvoje jaučiasi atgimstantis pa
triotiškumas, pilietiškumo brendimas, lo
čiau ilgas ir nelengvas yra laisvos visuo
menės kūrimas, prie kurio Eglė kvietė visus 
visomis išgalėmis prisidėti. Esame lietuviai. 
Jais ir būkime iki savo paskutinės dienos, - 
užbaigė Eglė savo įdomų pasisakymą.

Po nuoširdžios padėkos plojimų buvo 
pakviestas ALB Melboumo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Andrius Vaitiekū
nas, kuris turėjo garbės pristatyti lito metinių 
proga Lietuvos banko išleistą knygą “Lito

Naujų Metų sutikimas
Krašto Taryba jau bus numačiusi ateinančių dvejų metų veiklos 

H dvSB'CJ K g3*168, bus praėję visi renginiai ir sporto varžybos. Jau žinosime, 
3 5 kas bus 2006 m. ALKS rengėjai (tuo tarpu varžybos beveik kaip
< ISJfflull s prieš prezidento rinkimus!). Vienu žodžiu-visi rūpesčiai jau bus 
$ UKTCUVing į praeity, ir susirinksime sutikti 2005-uosius.
* ©H^IrW * Moonee Valley Race Course klubo salė didelė, erdvi, laisvai 

talpinanti 600 žmonių (ir daugiau), bus gražiai papuošta. Apskriti 
stalai po 10 žmonių leis sudaryti jaukias kompanijas. Vakarienė bus pritaikyta lietuviš
kam skoniui. Jeigu kas norėtų vegetariškos vakarienės, reikės tik iš anksto (geriausia - 
užsisakant bilietą) pranešti. Po vakarienės bus kava. Gėrimus galima bus nusipirkti čia 
pat esančiame bufete labai prieinamomis kainomis. (Gėrimai neįskaityti į vakarienės 
kainą, nes vieni nori daug išgerti, o kiti - visai nenori).

Nepilnamečiai iki “geriamojo amžiaus” mielai kviečiami, bet jiems gėrimus pirkti ir 
už jų elgesį atsakyti teks tėvams arba kitiems vyresniesiems.

Visi pobūvio dalyviai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.
Savo maisto ir gėrimų, aišku, kaip ir visur klubuose, atsinešti negalima.
Šokiams gros du orkestrai: iš Lietuvos atvykusi “Sutaro” kapela ir melboumiškis 

“Dabar”.
Naujų Metų sutikimas prasidės 8 vai. vakaro ir Moonee Valley baigsis 1 vai. po 

vidurnakčio - ir tęsis Lietuvių Namuose iki paryčių.
Nemokama aptverta automobilių stovėjimo aikštelė priklauso M.V.R. klubui. Ją 

prižiūri, kontroliuoja ir saugo klubo samdomi tarnautojai.
Vaikų kambarys.
Čia pat prie pokylių salės yra vaikų kambarys, kur laiką galės praleisti kūdikiai ir maži 

vaikai. Jų priežiūra turi pasirūpinti patys tėvai, padabodami pakaitomis. Vaikus 
užregistruoti reikia pas Joaną Hacket, tel.:( 03) 9543-1439

Į vaikų kambarį galima atnešti jiems tinkamo maisto.
Bilietai.
Bilietai į sutikimą kainuoja $55, be amžiaus skirtumo (išskyrus mažus vaikus). Bilietus 

reikia užsisakyti ir sumokėti iš anksto, pasiunčiant čekį arba pašto perlaidą Jūratei 
Šimkienei, SS Lancaster Str., Bentleigh East Vic. 3165. (Tel. 03-9578-4319). 
Melboumiškiai gali sumokėti Jūratei sekmadieniais Lietuvių Namuose. Sudarant stalą 
galima užsakyti 10 bilietų vieno asmens vardu, bet Jūratei reikia pranešti, kas prie to stalo 
sėdės.

Bilietų užsakymai priimami nuo spalio 1 d. iki gruodžio 20 d. Bilietai bus išsiuntinėti. 
Nepamirškite parašyti savo adresą!

Iki pasimatymo pokylyje! ALD informacija

užkulisiai”. Knygos išleidimas sutapatintas 
ne tik su Lietuvoje paskelbtais knygos ir 
kalbos metais, bet ir su svarbia data - a.a. 
Kęstučio Lyniko 80-mečiu, kurio vaid
muo lito kūrime ir išleidime yra nepap
rastai didelis ir svarbus. Knygą parašė 
Lietuvos banko atstovas spaudai Min
daugas Vinkus. ALB Melboumo Apylin
kės Valdybos pirmininkas Andrius Vai
tiekūnas padėkojo knygos autoriui ir Lie
tuvos bankui, dovanojusiam mūsų Lietu
vių Bendruomenei 100 šios knygos eg
zempliorių. Tai labai gražus žestas, prisi
menant a.a. Kęstutį Lyniką ir jo darbą lito 
istorijoje, - baigė Andrius.

Oficialiąją minėjimo dalį užbaigė 
Danutė Lynikienė, perskaitydama Lietuvos 
banko valdybos pirmininko Reinoldijaus 
Šarkino atsiųstą jai asmeninį laišką ir 
padėką už vyro sukauptą ir jos pačios 
Lietuvos bankui laiku gražintą asmeninę 
korespondenciją lito gamybos klausimais.

Po pagarbaus vėliavų išnešimo, meninę 
dalį pradėjo Martynukas Didžys, gražiai 
padeklamavęs Maironio eilėraštį “Mylėk, 

Nevystančios gėlės
Laidojant choristės Onutės Kapočienės tėvelį Stasį Jankauską, vietoje gėlių dalyviai 

aukojo chorui “Daina”:
$500 - Kapočių šeima, $50- Valė Stanevičienė, $30 -B. Ropienė, $25 - J. Kalgovienė.
Po 20 - L. Kramilienė, T. Vingilienė, A.I. Dudaičiai, Arminas, A.M. Reisgiai, E.V. 

Stasiunaičiai, A.R. Migai, David Fraser, V. Stanevičius, P.Z. Andriukaičiai, KN.Stašioniai, 
A. Liutackienė.

Po $10 - L. Pukys, neįskaitoma, J. Mickienė, A. Mikalauskas, Skuodai, A. J. Šidlauskai, 
A. Pauliukonienė, M. Kavaliauskienė, I. Daniškevičienė, N. Liutikaitė, N. V. Jurkšaičiai, 
R. Šarkauskienė, M. Karpavičienė, I.J. Barilai, N.M. Chan.

Po $5 - A. Marašinskienė, L.V. Gaidžioniai, Audrey Gathehouse.
Labai gražios ir nevystančios gėlės Stasio Jankausko atminimui.
“Dainos” choristams Hobarto kelionė kainavo $26,000 (tik bilietai ir nakvynė). Ateina 

Lietuvių Dienos ir Dainų Šventė, kuri choristams kainuos apie $ 30,000. Mūsų dirigentė 
Birutė Aleknaitė dėl savo darbo praleidžia daug laiko provincijoje, savaitgaliui turi grįžti 
šimtus kilometrų į Sydnėjų, nes penktadienio vakare yra choro repeticijos. O kur vyresnio 
amžiaus choristai, kurie kiekvieną penktadienio vakarą renkasi į repeticijas.

Kai kurių mūsų bendruomenės narių keisti komentarai privertė rašyti apie tai.
Mūsų nuoširdus ačiū jums, kurie suprantate ir remiate mūsų sunkų darbą bendruomenės 

labui. Choro “Daina” sekretorius Antanas Kramilius
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lietuvi, tą brangią žemę”.
“Tembro” solistės Rita Mačiulaitienė ir 

Birutė Kymantienė klausytojams pado
vanojo jautriai atliktas dainas: M.K. Kla
jūno “Lai žino kiekvienas” ir “Lopšinę 
gimtinei ir motinai”.

Ir koks bus karaliaus Mindaugo minė
jimas be paties karaliaus? Juo pabuvo Pau
lius Petraitis, perskaitęs ištrauką iš Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Mindaugas”. Jo 
karūną su iš tolo blizgančiais deimantais 
sukūrė Marytė Igaunienė. Šią įspūdingo mi
nėjimo dalį užbaigė “Dainos Sambūris”, pa
dainuodamas “Ant kalno mūrai”, “Šviesa 
amžinoji dainos”, o į paskutinę muz. A. Fo
ko dainą “Jei karalium būčiau” buvo 
įtraukti dainuoti visi popietės dalyviai.

Minėjimas baigtas visiems sugiedojus 
Tautos Himną. ALB Melboumo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Andrius Vaitiekūnas 
padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio 
minėjimo sėkmės. Apylinkės Valdybos 
vardu visi buvome pakviesti pabendrauti 
vaišinantis kava ir pyragaičiais

Dalia Didžienė.
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Lietuva iš arti
Prisikėlimo bažnyčia gali būti 

atidaryta per Kalėdas
Kaune restauruojama prieš sep

tyniasdešimt metų pradėta statyti 
Prisikėlimo bažnyčia (žiūr. nuotr. 
dešinėje). Per Kalėdas ji turėtų atverti 
duris tikintiesiems. Ant bažnyčios 
stogo jau įrengta koplyčia, kurioje 
sutuokta pirmoji jaunavedžių pora.

Kauno miesto savivaldybės Fi
nansų skyriaus duomenimis, nuo 
1989-ųjų Prisikėlimo bažnyčiai at
statyti išleista apie 10 mln. litų, apie 
pusė iš jų - aukotojų lėšos. Iš mies
to biudžeto 2001-2002 metais skirta 
50,000,2003-iaisiais iš Savivaldybės 
privatizavimo fondo - 100,000 litų. 
Valstybė bažnyčios atstatymo darbus
parėmė beveik 5 milijonais litų.

Vasarį Kauno miesto mero Arvydo Gar- 
baravičiaus siūlymu Taryba priėmė spren
dimą imti ilgalaikę 4 milijonų litų paskolą 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios atstatymo 
darbams finansuoti.

Speeialistų teigimu, bažnyčios atsta
tymui baigti ir aplinkai sutvarkyti reikia 
dar penkių milijonų litų. Tikimasi, kad 
lėšų skirs Vyriausybė.

Prisikėlimo parapijos klebonas Vy
tautas Grigaravičius taip pat pasidžiaugė, 
kad darbai sparčiai juda - jau visiškai nu
tinkuotos tiek priekinė, tiek ir galinė baž
nyčios dalys, tad iš išorės liko tinkuoti tik 
šonines puses: ’’Šiemet jau atlikta darbų 
beveik ui 600,000 litų. Džiugu ir tai, kad 
tikintieji toliau aukoja šventovės atstatymui

Lietuviai - su nauja apranga
Didžiausia Baltijos šalyse sportinės 

aprangos gamintoja bendrovė “Audimas” 
Lietuvos olimpinei rinktinei sukūrė 36 
aprangos modelius, papuoštus Saulės 
ženklu, siejamu su energija, stiprybe, 
ištverme.

Šią aprangą Lietuvos sportininkai vilkė
jo rugpjūčio 13 dieną Graikijos sostinėje 
Atėnuose prasidėjusioje olimpiadoje.

“Olimpinę aprangą kūrėme ir tobulino
me dvejus metus, siekdami, kad ji būtų 
originali ir maksimaliai funkcionali”, - sakė 
“Audimo” pardavimų direktorius Arvydas 
Povilaitis. “Medžiagas ir kitus komponen
tus pasirinkome net iš penkiolikos šalių ”.

“Audimo” dizaineriai, kurdami olim
pinę aprangą, tarėsi su geriausiais Lietuvos 
sportininkais - jie jau prieš mėnesį galėjo 
išmėginti naują kolekciją. Vienas iš išskir
tinių naujosios aprangos bruožų - lengvu
mas. Pavyzdžiui, sportinio kostiumo svoris 
nesiekia nė 400 gramų.

Aprangos kūrėjai atsižvelgė ir į Atėnų 
karščius - pasirinktos medžiagos, leidžian
čios odai kvėpuoti ir atletams likti aktyviems

Kas Lietuvoje bankrutuoja?
Grėsmingas žodis “bankrotas” Lietuvoje 

realia sąvoka tapo po nepriklausomybės 
atkūrimo. Sovietiniais laikais neefektyviai 
ūkininkaujančių įmonių nuostolius pa
dengdavo valstybė. Šiuo metu 1267 ben
drovėms, kurios negali išsimokėti skolų, 
tęsiasi bankroto procedūros.

Ūkio ministerijos duomenimis, šiemet 
bankroto bylos jau iškeltos 165 įmonėms. 
Beveik du trečdaliai nesėkmę patyrusių 
bendrovių - užsiimančios prekyba. Šiuo 
metu 1267 bendrovėms, kurios negali 
išsimokėti skolų, tęsiasi bankroto proce
dūros. Su kaupu pildosi sociologų, net ar
chitektų pranašystės, kad miestų centruose
-------------------------------------------------------------- Ypač noriai perima kvalifikuotus darbi-
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- vien šiais metais paaukota per 100,000 
litų”.

Pernai Prisikėlimo bažnyčia buvo 
įtraukta į Lietuvos tūkstantmečio progra
mą, tačiau šįmet priimtame Vyriausybės 
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finan
sinių rodiklių įstatyme bei Valstybės in
vesticijų programoje bažnyčios atstatymo 
darbams finansavimas nebuvo numatytas. 
Kauno savivaldybės parengtuose projek
tuose numatyta, kad Prisikėlimo bažnyčia 
ne tik tarnaus tikintiesiems, bet joje galėtų 
vykti ir sakralinės muzikos koncertai, 
paskaitos, čia būtų įrengta apžvalgos 
aikštelė, todėl su jau suremontuotu Ža
liakalnio funikulieriumi bažnyčia taptų 
svarbia Žaliakalnio kultūros centro dalimi.

Vilma Grudienė (“Respublika”)

Lietuvos penkiakovininkas E.Krungolcas 
apžiūri olimpinius marškinėlius.

esant aukštai oro temperatūrai.
“Mūsų sportininkai, dalyvaudami tarp

tautinėse varžybose, visada išsiskiria puikia 
apranga. Daugelis stebisi sužinoję, kad ji 
sukurta Lietuvoje. Tai - savotiška pergalė”, - 
teigė Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas.

Olimpiečių aprangą gali įsigyti ir sporto 
mėgėjai - jiems skirta “Athens 2004” 
kolekcija. (Pagal Lietuvos spaudą) 

atsidūrę didžiuliai prekybos centrai ne tik 
automobiliais užkemša artimiausias gat
ves, bet ir žlugdo nuo seno čia sėkmingai 
dirbusius smulkiuosius prekybininkus.

Įmonių bankroto valdymo departa
mento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 
pavaduotoja Svajonė Alunderienė “Kauno 
dienai” patvirtino, kad dėl įmonės bankroto 
netekę darbo žmonės oficialiai neskai
čiuojami, nes taip padaryti nelengva: dalis 
įmonių jau iki bankroto būna atleidę 
didžiąją dalį darbuotojų. UAB “Verslo ir 
bankroto konsultantai” direktorius Alvydas 
Mogenis čia didelės problemos nemato, nes 
“vieni žmones urmu atleidžia, o loti-priima

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Prieš kelias die
nas mane pasiekė 
naujausias 
INTERNATIONAL 
CAMPAIGN TO 
BAN LAND
MINES biuletenis. 
Trečiame puslapyje 
yra sveikinimas 
Lietuvai, cituoju:

“Lithuania Retains No Mines
On 7 June, Lithuania destroyed its last 

340PMN antipersonnel mines at a military 
base in Pabradė, 40 km from the capital 
Vilnius. Lithuania will destroy all of its 8,091 
stockpiled antipersonnel mines and will not 
retain any mines fortraining purposes.

As a region, North Eastern Europe has 
the largest remaining stockpile of anti
personnel mines. Lithuania’s deadline for 
destroying its stockpiled mines, as required 
by Article 4 of the 1997 Mine Ban Treaty is 1 
November 2007 and the ICBL would like to 
congratulate Lithuania for destroying its 
stockpiled mines so far ahead of the Treaty- 
imposed deadline. ”

Įstojimo į Europos Sąjungą 
atgarsiai Lietuvoje

Dešimt naujųjų - tokia tema menininkė 
ir reporterė Raminta Jurėnaitė praneša, kad 
Duisburg (Vokietija) Kūppersmūhle 
muziejuje atidaryta paroda “Welcome the 
New Ten”. Šia paroda siekiama parodyti, 
kad “.. .naujų šalių įstojimas į ES turi ne tik 
politinę, ekonominę ir socialinę reikšmę, bet 
ir praturtins Vakarų Europą geresniu 
turtingos šalių kultūros pažinimu. ” Viena iš 
trijų parodos kuratorių yra lietuvė Ramin
ta Jurėnaitė, o Lietuvai atstovaus Petro 
Mazūro skulptūros su augalais ir Karolio 
Jankaus videofilmai.

Prelegentė Nerija Putinaitė savo pra
nešime Thomas Mann festivalyje Nidoje 
nagrinėjo klausimą: “būti savimi ar būti 
europiečiu?" Pranešimo išvada: “Paradok
saliu būdu Europos savastis yra mūsų ran
kose, o kultūriškai visavertiškai būti savimi 
negalime nebūdami europiečiai.” Kaip 
Lietuvoje mėgstama “diskutuoti”! Kažko
dėl man visados buvo aišku, kad esu lietuvė 
ir europietė.

Festivaliai
VII operos ir simfoninės muzikos 

festivalis “MUZIKINIS RUGPJŪTIS 
PAJŪRYJE” vyks 2004.08.01 - 
2004.08.23. Programoje-Muzikinė Viena 
nuo W.A. Mozart iki A.Schonberg - 
Klaipėdoje, Nidoje, Juodkrantėje, 
Palangoje ir Plungėje.

Dailė
Atostogų studija Klaipėdoje - iki 2004. 

08.25. Kiekvieną tečiadienį, nuo 11 vai. ry
to LDM Klaipėdos paveikslų galerijos me
no pažinimo centre bus mokoma kurti ani
macinius filmus, skirtus vaikams ir jaunimui.

Menas už muziejaus sienų -icportens 
Artūras Rožėnas rašo apie meną, kuris 
negalėjo būti įgyvendintas muziejuose ar 
galerijose. Anot Rožėno, “erdvė” ir 
“projektai” yra raktiniai NEINSTITU- 
CINIO meno kūrėjų žodžiai. Viskas, ką 
jie darė, buvo ne kūriniai, o erdvių paieškos 
ir projektų realizavimas. Hm? Šio meno 

ninkus, nes juk ne jie kalti dėl buvusios 
darbovietės finansinės nesėkmės.

Statistikos duomenimis, kol kas efek
tyviausiai sekasi dirbti dideliems prekybos 
tinklams, taip pat automobiliais, jų at
sarginėmis dalimis, alkoholiu prekiau
jančioms įmonėms. Jų atstovai sociologams 
tvirtino, kad šiemet ekonominė padėtis 

pavyzdžiai nelabai patrauklūs, pvz. 
“Pasipuošęs, bet neturi kur eiti” projektas 
buvo priešais Prezidentūrą esančio klasi
kinio pastato kolonų apvyniojimas sku
durais. Kyla pagunda pacituoti lietuvišką 
patarlę: “Iš didelio rašto, išėjo iš krašto.” 0 
gal menininkai norėjo nustebinti, priblokšti 
ir pasireikšti tokiu “menu”? Ką gi, eks
perimentuoti niekas negali uždrausti. Ki
taip neįvyktų menų vystymosi raida. Tik 
kyla klausimas, ar viskas vertinga, kas 
eksponuojama?

' Australijos ir Okeanijos tautų menas- 
Genovaitės Kazokienės dovana Lietuvai 
eksponuojama Lietuvos dailės muziejaus 
Klaipėdos paveikslų galerijoje iki 
2004.12.31.

Prano Domšaičio tapybos galerija - 
eksponuoja garsiausio lietuvių ekspresio
nisto Prano Domšaičio kūrybos rinkinį. 
LDM Klaipėdos paveikslų galerijoje pa
roda veiks iki šių metų galo.

Kurt Beutler grafikos paroda vyks iki 
2004.08.27. Kurt Beutler gimė Klaipėdoje 
1933 m. ir su tėvais pasitraukė Vokietijon 
1944 m. Menininkas dažnai lankosi Klai
pėdoje bei apylinkėse ir visada su pieštuku 
ir popieriumi. Tad parodoje yra nemažai 
Lietuvos vaizdų.

Lietuvos jūrų muziejaus renginiai Klai
pėdoje -iki 2004.12.31. Pasirodymai vyks
ta kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį, 
jūrų liūtų cirko arenoje ir delfinariume. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais - vandens 
spektakliai-koncertai.

Fotografija
Fotomenininkas iš Tokijo Tošiki Ozava 

vieši Lietuvoje ir meniškai fotografuoja ak
tus. Ozava yra lietuvių fotografijos propa
guotojas Japonijoje. Lietuvos Fotomeni
ninkų sąjungos pirmininkas, A. Macijaus
kas, kalbėdamas apie Ozavą, pareiškė: “Mes 
T.Ozavai, Tokijo menininkų grupės vadovui, 
dėkingi netik už jo dėka užmegztus ryšius, bet 
ir užfinansinę paramą galerijai sunkiausiu 
laiku - pirmaisiais atkurtosios nepriklau
somybės metais. ”

Pasaulio litvakų kongreso 
kultūrinė programa

2004.08.23-30d. Lietuvos žydų ben
druomenė antrą kartą kviečia po pasaulį 
pasklidusius savo tautiečius ir svečius j 
susibūrimą Vilniuje, kuriame numatyta 
daug renginių. Paminėtini bent keli: 
“Tarptautinė konferencija ‘Litvakų indėlis j 
pasaulio kultūrą’, kongreso atidarymas 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Juo
zo Domarko diriguojamas Lietuvos na
cionalinis simfoninis orkestras ir kantorius 
iš JAV Albertas Mizrahi koncertas, attik
siantys labai įvairią simfoninės ir vokalinės 
muzikos programą. Programa bus pakartota 
Kaune, Prisikėlimo bažnyčioje.

Nacionalinėje filharmonijoje vyks džiazo 
pradininko Lietuvoje Danieliaus Pomeran- 
co 100-osioms gimimo metinėms skirtas 
koncertas, f jį atvyksta muziko duktė, 
smuikininkė Dana Pomerancaitė E JAV. 
Bus rodomas australo režisieriaus Ron 
Freedman filmas “ Uncle Chalzkel”, sukurtas 
1999 m., pasakojantis apie iškilų Lietuvos 
kalbininką, žodynų sudarytoją Chackelj 
Lemcheną. Bus taip pat parodytasfilmas apie 
paskutinį klezmerį “The Last Klezmer: 
Leopold Kozlowski - His life and Music”. 
Klezmerio muzika jungianti čigonų, žydų 
liturginę muziką ir įvairias Rytų Europos 
muzikos formas, net polką, būdavo grojama 
per vestuves ir kitokias šventes. ” q

geresnė, to paties tikisi ir ateityje. Tokias 
mintis patvirtina skaičiai: per praėjusį 
mėnesį net 18% išaugo stambių (50 it 
daugiau darbuotojų) įmonių, o vidutinių 
(10 - 49 darbuotojai) prekybos įmonių, 
skaičiuojant palyginamomis kainomis, 
apyvarta 6.4% sumažėjo.

“Kauno diena”
: .iikl-r :i.t>.ii. :■ '-i
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Wlenas ir kultūra
Graži paroda gražioje galerijoje 

gražiajame Sydnėjuje
Rita Baltušytė

Rugpjūčio 4 dieną vienoje labiausiai 
prestižinių Sydnėjaus erdvių - Darling 
Park Gallery - atidaryta NSW Skulptūros 
draugijos kasmet organizuojama paroda.

Skulptūros draugija, įkurta 1951 metais, 
yra seniausia Australijoje menininkų 
organizacija ir vienintelė tokia NSW.

Naujausius 92 draugijos narių, tarp jų - 
dviejų lietuvių darbus, iki rugsėjo 4 dienos 
galima pamatyti Sussex ir Market gatvių 
kampe netoli Darling Harbour esančiame 
30aukštų IBM pastate (201 Sussex St.), kur 
galerija įsikūrusi.

200 įvairiausių apimčių, stiliaus ir iš 
visokiausių medžiagų sukurtų skulptūrų 
skoningai išsklaidytos po visą milžinišką 
gera kava kvepiantį pirmą aukštą, tarp 
prabanga dvelkiančių kavinių su minkštais 
giliais foteliais ir odinėmis sofomis ant 
brangiai atrodančių kilimų ir poliruotų 
medinių grindų, neprasčiau išblizgintų 
informacijos centrų (front desks), liftų durų 
bei palei stiklinę fasado sieną išdėliotų 
vazonų su brangiais Australijos miško 
augalais, anksčiau vadintais “black boy”.

Paroda nemokama, atidaryta kasdien, 
įeiti galima ir po darbo valandų, bet įdomiau

Jolanta Janavičienė prie savo skulptūros.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

darbo metu, kai prašmatniu fojė traukia 
gražiai apsirengusių žmonių būriai iš tame 
pačiame ir aplinkiniuose pastatuose įsi
kūrusių korporacijų, stambiųjų laikraščių 
redakcijų. Žodžiu, tai reta ir puiki proga iš 
malonios pusės pajusti didmiesčio kvė
pavimą, pasigėrėti modernia architektūra, 
kuri ne užgožia, o kilsteli virš kasdienybės.

Skulptūros IBM pastato lankytojus 
pasitinka jau gatvėje: aikštelėje į kairę nuo 
pagrindinio įėjimo trykšta fontanai, aplink 
kuriuos stypso arba juose varles gaudo 
metaliniai gandrai (bent jau man taip 
atrodo). Tiesa, su skulptūros paroda ši 
kompozicija nieko bendra neturi, bet vis 
tiek ją verta apžiūrėti (ir nuotraukos gerai 
“išeina”). Daugiau fontanų ir nuolatinių 
skulptūrų yra vidaus kiemelyje, kurį galima 
pavadinti ir nedideliu parku. Iš gatvės jis 
nematomas, tačiau iš skulptūros ekspo
zicijos - kuo puikiausiai. Į jį patekti galima 
nusileidus vienu aukštu žemiau arba pra
ėjus į kairę už fontanų su gandrais (gal ten 
ir gervės...).

Bet žinoma, svarbiausias mūsų išvykos 
tikslas - nekasdieniškai šaunioje aplinko
je pamatyti savo tautiečių darbus. Tie 
tautiečiai - tai Jolanta Janavičienė ir 
Henrikas Šliteris.

Jolanta meno gerbėjams gerai pažįstama 
keramikė (turbūt reto Australijos lietuvio 
namuose nerasime bent vieno jos darbelio), 
o apie Henriko skulptūras ir kitus kūry
binius ieškojimus išsamiai rašyta “Mūsų 
Pastogės” Nr. 27, š.m. liepos 16 d. Tad čia 
nesikartosime, tik atkreipsime dėmesį, kad 
jų darbų nuotraukas rasime ir oficialiame 
Skulptūros Draugijos kvietime į parodos 
atidarymų. Turint omenyje, kad programą 
puošia tik 25 iš 200 eksponatų, galima 
drąsiai teigti, jog tai rodo mūsų tautiečių 
pripažinimą. Henriko darbai išstatyti visi 
drauge parodos centre, o Jolantos - net 
keturiose (bet labai gerose) vietose.

Šiai kūrybinei išvykai į miestą drąsiai 
galima skirti gerą pusdienį. Beje, jei po 
meno dozės atsigaivinę geros kavos puo
deliu, rasite jėgų Sussex gatve arba per 
Darling Harbour paėjėti iki Entertainment 
Centre, žalioje aikštėje tarp jo ir Novotel 
viešbučio pamatysite ir jaunos, bet jau 
pripažintos Sydnėjaus dailininkės Ingridos 
Skirkaitės skulptūrą “Atminimo laidai” - 
paminklą žuvusioms darbo vietoje (apie 
Ingridą ir jos kūrybą taip pat neperseniau
siai rašėme “Mūsų “astogėje”). n

Parodoje. Henrikas Šliteris prie savo skulptūrų. Ritos Baltušytės nuotrauka.

Mirė Nobelio premijos laureatas

Aldona Prižgintaitė
VASAROS BURTAI

Iš anos vasaros laikau aš kriauklę rankoj 
bangų išplautą, rastą jūros pakrašty... 
keliu ją prie ausies, tartum ošimą jos išgirsti 
ir vasarą ir jūrą vėl menu — —

Ji mėlyna žėrėjo saulėj, blaškės... 
dvi poros pėdsakų drėgnam smėly, 
dvi akys juokėsi, dvi rankos glaudė... 
fragmentai likę tik maži, maži...

*****
Kažkam namelis ten gėlynuose koralų, 
kažkam buvai pasaulis tu saugus... 
triukšme žuvėdrom žaidžiant bangomis 
man balsą žinomą aš vėl girdžiu — — 
jei laimė čia tiktai sekundėmis matuoja 
tu vieną ją atgal sugrąžinai — —

Czeslawas Miloszas
BNS. Šeštadienį, rugpjūčio 14 d., Kro

kuvoje savo namuose mirė 93 metų Nobe
lio premijos laureatas, Lietuvoje gimęs 
poetas, romanistas ir eseistas Czeslawas 
Miloszas. Ilgą laiką buvęs pasipriešinimo 
totalitarizmui simboliu, 1980 m. Cz.Mi- 
loszas buvo apdovanotas Nobelio litera
tūrine premija už viso gyvenimo kūrybi
nius nuopelnus. Tuo metu Lenkijoje jau 
brendo judėjimas “Solidarumas”, vėliau 
metęs drąsų iššūkį sovietiniam režimui.

“Jis buvo išduotosios kartos, negalėju
sios ginti laisvės ir orumo, narys”, - apie 
Cz.Miloszą sakė judėjimo “Solidarumas” 
įkūrėjas ir kadenciją baigęs Lenkijos pre
zidentas Lech Walęsa . “Tačiau jis kovojo, 
siūlė, drąsino, ir mes galiausiai pasiekėme 
(šiuos tikslus)”.

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
ir užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis pareiškė užuojautą dėl Nobelio 
literatūros premijos laureato, iš Lietuvos 
kilusio lenkų poeto Czeslawo Miloszo 
mirties.

“VAdamkus liūdi dėl netekties ir reiškia 
užuojautą poeto giminėms bei artimiesiems ”,
- BNS sakė Prezidento spaudos tarnybos 
vadovas Marius Lukošiūnas. “Cz.Miloszas 
buvo tiltu tarp lietuvių ir lenkų tautų bei vi
sada bus tolerancijos simboliu

“Išėjo paskutinis LDK (Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės) pilietis, bet jis amžiams 
išliks Lietuvos ir Lenkijos kultūrų jungtimi”,
- sakoma A.Valionio užuojautos laiške 
Lenkijos UR ministrui Wlodzimierz 
Cimoszewicz.

Be Nobelio literatūrinės premijos Cz. 
Miloszas yra pelnęs dar kelis prestižinius 
apdovanojimus: 1953 m. jis buvo apdo
vanotas Europos literatūros prizu, 1976 m. 
gavo Guggenheimo premiją, 1978 m. - 
Neustadto tarptautinį literatūrinį prizą.

Cz.Miloszas gimė 1911 m. birželio 30 
d. Šateniuose, dabartiniame Kėdainių 
rajone, ir čia praleido dalį savo vaikystės.

1920 m. Cz.Miloszas atsikraustė į Vil
nių, kur lankė Žygimanto Augusto gim
naziją ir studijavo teisę Stepono Batoro 
Universitete, kurį baigė 1934 m. Pirmąjį 
savo poezijos rinkinį jis išleido dar besi
mokydamas, 1933 metais.

Po karo Lenkijoje įsigalėjus komunis
tams, Cz.Miloszas iš pradžių rėmė sovie
tinį režimą ir 1945-1950 m. dirbo Lenkijos 
atstovybėse New York’e bei Washington’e, 
tačiau netruko nusivilti komunizmo idė
jomis ir 1951 m., gavęs paskyrimą j Paryžių, 
pasiprašė politinio prieglobsčio.

Apie šį žingsnį Cz.Miloszas sakė: “Taip
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pasielgiau, kai lenkų rašytojams tapo pri
valomi sovietiniai modeliai”.

1953 m. Cz.Miloszas savo veikale “Pa
vergtas protas” negailestingai užsipuolė 
lenkų rašytojus, kolaboravusius su komu
nistiniu režimu, ir pribloškė tiek sovietinį 
bloką, tiek Vakaruose gyvenusius kairiųjų 
pažiūrų intelektualus.

Po beveik dešimties Prancūzijoje pra
leistų metų 1960 metais Cz.Miloszas persi
kraustė į Jungtines Valstijas, kur Kalifor
nijos Berkeley Universitete dėstė literatū
rą, kūrė poeziją ir vertė iš anglų kalbos į 
lenkų kalbą įvairius kūrinius.

Nepaprastai intelektualiose šio auto
riaus eilėse dažnai kalbama apie dvasinę 
šiuolaikinio pasaulio krizę arba polemi
zuojama su tautinėmis lenkų tradicijomis.

“Niekas nebuvo taip įsigilinęs į mūsų 
rašytinę kultūrą ir niekas nepajėgė taip 
kalbėti apie tai, ką mums teko patirti praeityje, 
kaip Miloszas”, - teigė garsus lenkų rašytojas 
fantastas Stanislaw Lem.

1980 m. atsiimdamas Nobelio premiją, 
kai iki komunizmo griūties dar buvo likę 
devyneri metai, Cz.Miloszas tarsi nuspėjo 
ateityje laukiančius pokyčius: “Nepaisant 
baimės ir pavojų, prieš žmonijai peržengiant 
naujo suvokimo slenkstį, mūsų laikai bus 
prisimenami kaip darbą neišvengiamai ly
dinčių skausmų etapas”.

Praėjusiame dešimtmetyje Lenkijai 
nusimetus komunistinį jungą ir pasukus 
demokratijos keliu, Cz.Miloszas grįžo ir 
apsigyveno Krokuvoje.

Į gimtąją Lietuvą literatas grįžo tik 1992 
m. gegužės mėn. 26 dieną, po daugiau nei 
penkiasdešimties metų pertraukos. 1991 
metais poetui buvo suteiktas Vytauto Di
džiojo universiteto garbės daktaro vardas, 
2001 metais jis tapo Vilniaus miesto garbės 
piliečiu. □
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Jau daugiau mė

nesio, kai atostogauju 
gražiojoje Lietuvoje. 
Tikrai neklystu saky
damas “gražiojoje”. 
Visa bėda, kad apie 
Lietuvos orą negaliu 
taip pasakyti. Palikau

Australiją žiemai tik prasidėjus, bet at- 
skridau ne į vasarą, o į mūsiškę žiemą: lijo, 
buvo vėjuota, o vakarais šalta. Ir toks oras 
tęsėsi visą mėnesį. Žmonės sakė, kad tokio 
blogo oro jau seniai nebuvo. Nušalo vais
medžių žiedai, daržovės neaugo. Palangos 
ir kitų kurortų biznieriai dejavo, kad jie 
tikrai bankrutuos, nes labai mažai atvažia
vo poilsiautojų. Tačiau vėliau orai atšilo, 
žmonės atsigauna.

Asmeniškai aš džiaugiausi, kad turė
jau šiltą megztinį, nors ir jis neišgelbėjo nuo 
stiproko peršalimo. Peršalau Panevėžyje, 
kur vyko tradicinė “Žalgiriada”. Tai didelės 
sporto varžybos, kuriose gali dalyvauti 
mėgėjai, atskirų klubų ir miestų bei pro
vincijos sportininkai. Tai populiarus ren
ginys. Į jį suvažiuoja keli tūkstančiai spor
tininkų. Vien tik teniso varžybose dalyva
vo 180 žaidėjų. Į Panevėžį suvažiavo 
daugiau kaip 2000 sportininkų iš visos 
Lietuvos. Žaidynės vyko visą savaitgalį. 
Šventę atidarė “Žalgirio” prezidentas Vytas 
Nėnius, dalyvaujant miesto vadovybei ir 
kviestiniams svečiams. Šventė vyko labai 
pakilioje nuotaikoje ir baigėsi puikia va
karone - svečiai buvo skaniai pavaišinti. 
Būdamas šios draugijos garbės vicepre
zidentas, jau daug kartų dalyvauju šiose 
šventėse. Man malonu buvo matyti, kad 
šventėje dalyvavo tiek daug ir gražaus 
jaunimo. Tik visa bėda, kad šį kartą sulijęs 

ir vėjo perpūstas, gerokai peršalau. Kosulys 
dar ir dabar kankina, nors gydausi įvai
riausiais vaistais.

Panevėžyje susitikau su savo gerais 
draugais - Australijoje viešėjusiais dr. 
Gražina ir veterinarijos gydytoju Vytautu 
Jurgaičiu, bei Panevėžio skystųjų dujų 
centro direktoriumi Jonu Pečiulių su 
žmona Liuda. Jie abu labai mėgsta me
džioti, tai ir mane pavaišino itin skaniai 
pagamintais šerno, stirnos kepsniais. O 
įdomiausia - pirmą kartą valgytu bebro 
kepsniu, kuris tikrai buvo puikus.

Lietuviškos vestuvės
Šį kartą teko dalyvauti dvejose lietu

viškose vestuvėse. Jos buvo skirtingos ir 
įdomios.

Pirmosios vyko Vilniuje. Anksčiau pas 
mane Sydnėjuje viešėjusio buvusio Vil
niaus kelių policijos komisaro Alvydo 
Bieliausko sūnus, prokuroras Nerijus, vedė 
gražią dzūkaitę, taip pat teisininkę. Ves
tuvės vyko gražioje šv. Jonų bažnyčioje. 
Mane nustebino pulko didumas -18 porų 
(pamergių su pabroliais). Vestuvių vaišės 
vyko Vyriausybės svečių rūmuose. Tai bu
vo vestuvės, kokių dar nebuvau matęs: 
dalyvavo daugiau nei 100 svečių, daugiau
siai teisininkų. Svečių tarpe buvo ir Tei
singumo ministras. Manau, kad šeiminin
ko prašymu buvau paskirtas vieno didelio 
stalo komendantu. Gavau antpečius ir 
švilpuką. Mano padėjėju buvo aukštas 
armijos karininkas, kuris tuoj įsakė vi
siems manęs klausyti. Mano pagrindinė 
pareiga buvo ta, kad svečiai prie mano 
stalo būtų viskuo patenkinti ir linksmi. 
Prižiūrėdamas savo stalo svečius, aš pats 
vos iš klumpių, kaip sako žemaičiai, neiš- 

virtau, nes nė vienas nenorėjo be manęs 
vaišintis. Visi labai jau norėjo pažiūrėti, 
kaip ta “kengūra” laikosi? Vestuvės buvo 
suorganizuotos pagal įdomią programą ir 
buvo tikrai labai šaunios. Antrąją vestuvių 
dieną gražiame rūmų kieme “pavogė” 
jaunąją ir “korė” piršlį.

Antrosios vestuvės buvo daug kuk
lesnės ir mažesnės. Leipalingyje ištekėjo 
mano jaunystės draugo sesers anūkė. Abu 
jaunieji yra baigę Kauno Technologijos 
Universitetą. Jaunasis šiuo metu rašo 
disertaciją. Civilinės apeigos vyko Kauno 
Rotušėje. Po jų visi važiavome į Leipalin
gį, kur jaunieji susituokė bažnyčioje. 
Vestuvių iškilmės vyko gražioje viloje ant 
puikaus Avirio ežero kranto.

Vestuvės vyko pagal senus dzūkiškus 
papročius su dzūkiškom dainom, šokiais 
ir daug man iki šiol nematytų dalykų, kaip 
pvz. specialūs rūbai, skirti tam tikroms 
tradicijoms. Žinoma, dzūkai muzikantai 
dvi paras grojo net sušilę ir sau pinigėlius 
rinko. Šiose vestuvėse buvau prašytas būti 
piršliu, bet kai pamačiau, koks yra piršlio 
darbas ir ką su juo vėliau daro, tai dėkui 
Dievuliui, kad juo nesutikau būti

Gružauskų šeima
Būtent savo gimtinėje - Leipalingyje - 

sutikau devynių vaikų Gružauskų šeimą, 
kuriems atvežiau Australijos lietuvių su
aukotus pinigus. Tai tikrai puiki šeima: 
vaikai nuo 19-kos metų iki 6-rių mėnesių. 
Visi tvarkingai aprengti, labai mandagūs ir, 
kaip mama sakė (atrodo, kad šeimoje ji 
yra bosas), jie labai padeda namuose. Vyras 
dirba Druskininkuose. Ji net su ašaromis 
prašė padėkoti visiems Australijos lie
tuviams už šią dovaną. Dabar šeima galės 
atstatyti sugriuvusį tvartelį ir įsigyti antrą 
karvę bei porą paršelių. Ji taip pat dėkojo 
už moterų pasiųstus du siuntinukus, ku

rių dar negavo, bet iš anksto labai jais 
džiaugiasi.

Taip pat į Leipalingį atvežiau ir antrą 
piniginę dovaną, skirtą mokyklos našlai
čiams ir neturtingiems moksleiviams. 
Pinigai bus išdalinti mokslo metų pra
džioje.

Iš Dzūkijos į Žemaitiją
Liepos 21-25 dienomis Klaipėdoje vyko 

2004-ųjų metų Jūros šventė. Prieš at
vykstant į šią šventę, kurioje pagrindiniai 
renginiai vyko savaitgaly, kartu su “Žal
girio” prezidentu Vytu Nėniumi bei kitais 
jo pakviestais svečiais vykome į gražiuo
sius Platelius, kur yra “Žalgirio” jacht
klubas, vandens narų ir nardytojų mokyk
la. Pirmą kartą čia lankiausi prieš septyne
rius metus. Tuomet jachtklubas buvo tik 
mažas barakėlis su keliais kambariais ir 
labai prastais įrengimais. Pernai, tik kitoje 
ežero pusėje, buvau didelėje skautų sto
vykloje, mačiau lietuvišką skaulavimą.

Šiais metais buvau maloniai nustebin
tas, pamatęs pastatytą puikų viešbutį su 
gražiu restoranu, moderniais įrengimais, 
jachtomis ir tiesiog pasakišku vaizdu, kuris 
matosi per restorano langus. Čia pat yra 
puiki pirtis ir narų mokykla, kur tarptautLi
nes teises turintys instruktoriai moko nar
dymo meno. Baigusieji šiuos kursus gauna 
tarptautinius pažymėjimus, kurie galioja 
visame pasaulyje. Beje, čia atvažiavęs nar
dymo meno mokėsi ir sydnėjiškis spor
tininkas Viktoras Šliteris junr.

Tęsinys kitameMP numeryje.

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MUSŲ 

PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

Elena Jonaitienė

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

Pasukęs iš įprasto tako, grožėjosi auk
siniais topoliais, marga pieva ir prie ežero 
pasilikusio miestelio stogais. Dainelė bėgo 
pirma, Linukas - iš paskos. Netrukus takas 
pasisuko, ir prieš juos tarp medžių išniro 
baltas koplytėlės bokštelis. Takas vedė tie
siai į aukštos akmenų tvoros vartus.

- Aš pirma I - sušuko Dainelė ir pasileido 
prie vartų.

Linukas stabtelėjo. Tėvai iš lėto žings
niavo. Dideli ornamentuoti geležiniai var
tai buvo atviri. Viena pusė, nukelta nuo 
vyrių, stovėjo atremta į tvorą. Pribėgusi prie 
jos, Dainelė pradėjo lipti. Jau buvo pu
siaukelėje iki viršaus, kai vartų pusė suju
dėjo ir su įsikibusia mergyte ėmė svirti 
žemyn. Paskui visu svoriu trenkėsi j žemę, 
prislėgdama įsikibusį vaiką kaip margą 
plaštakę. Aldona sustingo, negalėjo nė ju
dėti, nė klykti. Vytautas vienu šuoliu pri
šoko prievartų, pakėlė juos ir vėl atrėmė į 
tvorą. Tbomet sugriebė nejudantį dukros 
kūnelį ir pasileido per pievą į miestelį. Vis 
dar iš išgąsčio sustingusi Aldona spėjo 
pamatyti, kad Dainelės veidukas apsipylęs 
krauju. Aldona norėjo bėgti paskui jį, bet 
Vytautas pasisukęs įsakė:

-Eikitnamo! •
Visą kelią iki namų Linukas raudojo, o 

Aldona tyliai kartojo:
- Viešpatie neatimk jos! Viešpatie, 

maldauju, neatimk jos!
Netoli namų kita baisi mintis perėjo per 

galvą;
- Viešpatie, tik ne jos akys! Viešpatie, 

neleisk jai prarasti regėjimo! Viešpatie, 
meldžiu...

Kai po poros neapsakomai ilgų valandų 
Vytautas Dainelę parsinešė namo, paaiš
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kėjo, kad mergytė tik susižeidė. Jos galvelė 
buvo apvyniota baltu tvarsčiu. Veidelis, nors 
ir įdegęs saulėje, buvo išbalęs. Vytautas 
paaiškino, kad gydytojas turėjęs Dainelės 
kaktą susiūti.

- Laimė, kad metalas įsismeigė į kaktelę, 
o ne į akis. Visas veidelis buvo pasruvęs 
krauju.

- Dėkokime Dievui, kad mažytė iš viso 
gyva. Kai kėliau nuo žemės, nebuvo gyvy
bės ženklo.

Vėliau Vytautas papasakojo, kad pasie
kęs miestelį, pasibeldė į pirmo namo duris 
ir paprašė pašaukti gydytoją. Dainelė atsi
gavo dar gydytojui neatėjus.

Tą naktį tėvai iš viso negulė. Dainelei 
aštriai skaudėjo kaktą, ji negalėjo nurimti ir 
vis verkė. Linukas šokinėjo iš miego. Pra
budęs lipo iš lovos pažiūrėti sesytės. Tėvai 
ramino vaikus kaip išmanydami. Vienu me
tu Vytautas paėmė Dainelę ant rankų ir 
švelniai supdamas nešiojo po kambarį. Al
dona sėdėjo prie verkiančio Linuko ir glos
tė jo galvelę, akimis sekdama vaikščiojantį 
Vytautą.

Lyg sau pačiai, lyg netikėdama tuo, ką 
mato, pusbalsiu ištarė:

- Myli tu juos abu, ar ne?
Jis sustojo, pažiūrėjo į ją liūdnomis 

akimis.
- Netikėjai, kad galiu juos mylėti? Lyg 

nebūčiau tėvas..., - papriekaištavo.
- Dovanok, ne taip pasakiau. Taip ne

manau. Tik... nebepažįstu tavęs. Nežinau, 
ką galvoti.

Bagnoli
1948 spalis - 1949 spalis

Vėjas nešė dulkes, plėšė plaukus, 
skverbėsi po jais. Atvykėliams nerūpėjo 
grožėtis garsiąja Neapolio įlanka, nė užjos 

rūkstančiu Vezuvijumi. Sustoję Bagnoli 
miestelio aikštėje, visi laukė skirstymo į 
jiems paruoštas patalpas.

Vargalų šeima atvyko į Neapolį laukti 
transporto į Australiją. Dabar jie keliavo 
penkiese, nes vasario dvyliktą dieną 
Stuttgarte gimė Saulius Tomas. Jam prieš 
išvažiuojant suėjo du mėnesiai. Didelis 
apskritutis burbuliuojantis kūdikis mėly
nomis plačiai atvertomis akimis stebėjo 
pasaulį ir šypsena apdovanojo kiekvieną 
prie jo pasilenkusį, ypač juo besirūpinan
čius šeimos narius. Aldona glaudė Sauliuko 
veidelį prie krūtinės, kad apsaugotų vaiko 
akytes nuo dulkių, ir nekreipė dėmesio į 
jos sijoną ir rankovę tampančius Linuką ir 
Dainelę. Nors atvykėlius pasitiko vėtra, jie 
buvo linksmi: ketverius metus tūnoję ka
ro pabėgėlių stovyklose, dabar keliavo į 
naują kraštą, kuriame tikėjosi rasti pasto
vesnį gyvenimą ir pagaliau nusikratyti ka
ro pabėgėlių vardo.

Praėjusį rudenį Vytautas perkėlė šeimą 
į Fellbacho karo pabėgėlių stovyklą prie 
Stuttgarto. Ši stovykla iš tikrųjų neprimi
nė ankstesniųjų: sekvestruoti privatūs 
namai nebuvo izoliuoti, o stovėjo tarp vo
kiečių namų sodais apaugusiame, oro 
antpuolių nepaliestame Stuttgarto prie
miestyje. Vargalai namu dalijosi su dviem 
kitomis panašaus amžiaus ir turinčiomis 
tiek pat narių lietuvių šeimomis. Kai atvykę 
susipažino, iš karto susidraugavo, stengėsi 
vieni kitus suprasti. Karo pabėgėlių nuo
taika jau buvo pasikeitusi: prasidėjo emig
racija, kiekvienas laukė eilės išvažiuoti, 
planavo, rengėsi, tomis mintimis gyveno. 
Žinodami, kad bendro gyvenimo nepa
togumai netrukus baigsis, galėjo juos 
priimti su šypsena. Tarp Fellbache gyve
nančių lietuvių Vargalai rado ir senų pa
žįstamų, su kuriais džiaugėsi susitikę ir 
galėjo atnaujinti draugystę. Čia nebuvo nei 
stovyklos komendanto, nei bendros vir

tuvės, nevyko viešų lietuvių renginių. Visi 
gavo maisto korteles ir IRO maisto 
paketus. Juos turėjo pasiimti centrinėje 
įstaigoje Stuttgarte. Tebeveikė lietuvių 
rinktas komitetas ir lietuviška pradžios 
mokykla, bet, prasidėjus emigracijai, vis 
sunkiau buvo surasti naujų žmonių į iš- 
vykusiųjų vietą.

Vytautui pasisekė gauti anglų kalbos 
vertėjo darbą Ludwigsburge įsikūrusioje 
Australijos atstovybėje. Šeima vėl gyveno 
kartu. Ir Vytautas, ir Aldona stengėsi at
kurti išs'skyrimo suardytus ryšius. Jie taip 
pat nekantravo išvažiuoti iš Vokietijos, 
pagaliau pradėti normalų gyvenimą. Nuo 
namų dabar juos skyrė geležinė uždanga ir 
nebuvo vilties, kad ji netrukus dingtų. 
Dauguma pažįstamų rengėsi emigruoti j 
JAV, buvo padavę prašymus ir tik laukė 
eilės pagal skiriamas kvotas. Vytautas, 
dirbdamas vertėju, tiek daug girdėjo ir 
skaitė apie Australiją, kad panoro kurttis 
tame tol: mame žemyne. Regėjos, kad Auss- 
tralija yra plačių galimybių kraštas, jame 
nebuvo nusistovėjusių luomų skirtumų ir 
nepakantumo, o darbas būsimiems nauja
kuriams tikrai garantuotas. Priimtinos at
rodė ir gerai išreklamuotos socialinės ga
rantijos, ypač kiekvienam vaikui skirianna 
piniginė parama.

Kai Vytautas užsiminė apie Australiją, 
Aldona neparodė nei entuziazmo, nei 
priešiškumo.

- Tu pats nuspręsk, kaip turime elgtis, - 
pasakė. - Svarbu, kad pagaliau galėtunne 
pradėti normaliai gyventi.

Vytautas užpildė anketas, ir šeima būtų 
galėjusi netrukus išvykti, bet reikėjo lauik- 
ti, kol gims kūdikis ir pakankamai sustip
rės, kad ištvertų tokią tolimą kelionę.

Saulutis gimė beveik penkių kilogramų. 
Aldona negalėjo pati maitinti, bet mažyllis 
lengvai priprato prie vaistinėse perkamo 
kūdikių maisto. Tęsinys kitame MP NVr.
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In memoriam
Su liūdesiu prisimename prieš penkerius metus mirusį 

vyrą, tėvą, senelį ir ilgametį Sydnėjaus lietuvių teatro bei 
bendruomenės veikėją

a.a. Stasį Skorulį.
Pagerbdami jo šviesų atminimą, “Mūsų Pastogei” skiriame 

$500.
Danutė, Algis, Karen, Laura ir Aleksas

A 4? A Vanda Česnaitienė

Padėka
Svaldenių ir Gulbinų šeimos nuoširdžiai dėkoja visiems tautiečiams, atvy- 

kusiems iš toli ir arti į a.a. Valentino Gulbino laidotuves bei palydė- 
jusiems jį į paskutinę kelionę.

Dėkojame LR Garbės generaliniam konsului Viktorui Šliteriui, pasakiusiam 
atsisveikinimo kalbą, Vincui Binkiui, kalbėjusiam sporto komiteto vardu ir 
prisiminusiam, kaip jiedu su a.a. Valentinu Gulbinu kartu dirbo. Ačiū Mar-tynai 
.Reisgienei - Valentino jaunystės draugei iš Vokietijos laikų, kuri pasidalino 
savo prisiminimais apie tą laikotarpį.

Dėkojame Lietuvių Klubo šeimininkei Darijai Meginienei už skaniai ir gražiai 
paruoštą šermenų stalą. Ačiū Janinai Kalgovienei užjos ypač skanų pyragą ir 
Onutei Kapočienei - užjos firminius žagarėlius, o Antanui Kramiliui už pasakytą 
kalbą bei šermenų pravedimą.

Nuoširdus ačiū visiems už gėles ir pareiškusiems užuojautas žodžiu ar raštu.
Jūsų visų apsilankymas ir pabendravimas mums palengvino išgyventi artimo 

žmogaus netektį.
Svaldenių šeima

Padėka
Nuoširdus ačiū mūsų Bendruomenės spaudos nuolatiniam rėmėjui - 

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybai - už $1000 auką “Mūsų 
Pastogei”.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Padėka
Nuoširdus ačiū p. Teodorui Rotcui, savo mamytės a.a. Elenos 

Rotcienės mirties metinių proga “Mūsų Pastogei” paaukojusiam $50.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

A<?A Stasiui Jankauskui
išėjus į amžinybę, reiškiame gilią užuojautą mielai Onutei Kapočienei su 

šeima, bei anūkams - Petrui. Algiui ir Antanui - su šeimomis.
Jadvyga, Vytas ir Petras Burokai

Šių metų gegužės 15 dieną mirė Vanda 
Genovaitė (Gormaitė) Česnaitienė, gy- 

. venusi Newcastle.
Vanda Genovaitė gimė 1925 m. Pa

langoje. Jos tėvas Kazys Gormas buvo 
aukštesnio rango policijos tarnautojas, o 
mama - kvalifikuota mokytoja. Vėliau 
gimė dar dvi dukros: Danutė ir Gražina. 
Tėvas buvo paskirtas į Klaipėdos krašto 
Pasienio policiją ir šeima išsikėlė gyventi į 
nedidelį pasienio miestelį. Autonominio 
Klaipėdos krašto vokiečiai buvo išsirei
kalavę daug privilegijų, todėl Vanda buvo 
priversta lankyti vietinę pradžios mokyklą, 
kurioje pamokos buvo dėstomos vien 
vokiečių kalba. Kaip lietuvaitė, ten paty
rė užgauliojimų. Baigusi pradžios mokyklą, 
Vanda įstojo į lietuvišką Pagėgių gimnaziją.

Kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas 
prie Vokietijos, daugelis lietuviškos admi
nistracijos tarnautojų, jų tarpe ir Kazys 
Gormas, turėjo skubiai išvykti. Šeima 
pasiliko, nes motina buvo tik ką pagim
džiusi sūnų. Išgąsdinta šių įvykių ji susir
go ir neužilgo mirė. Tėvas su vaikais ap
sigyveno Tauragėje.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 
prasidėjo buvusios lietuviškos valdžios 
tarnautojų areštai. Kurį laiką slapstęsis 
Vandos tėvas buvo pagautas ir dingo be 
žinios. Šeima išsisklaidė. Mažesnius vai
kus priglaudė giminės, o Vanda liko gyventi 
Tauragėje.

1941 m. Vokietijai okupavus Lietuvą, 
Vanda, gerai kalbėjusi vokiškai, buvo pa
skirta dirbti vertėja “Arbeitsamt’e” (vo
kiečių Darbo įstaigoje). Frontui artėjant 
prie Lietuvos, ši įstaiga su visais tarnauto
jais buvo evakuota Vokietijon. Karo pa
baigoje Vanda atsidūrė pabėgėlių stovyk
loje Flensburgo mieste.

Prasidėjus pokario emigracijoms, la
gerio jaunoms merginoms buvo pasiūlyta 
vykti į Angliją su galimybe lankyti slaugių 
kursus Manchester mieste. Vanda išvyko į 
Angliją. Čia gyvendama ji susipažino su 
Kostu Bagdonavičium, buvusiu Lietuvos 
karininku, ir 1948 metais jiedu apsivedė. 
Kaip dauguma pabėgėlių, abu dirbo 
vietiniuose fabrikuose.

1966 metais Vandos vyras staiga mirė. 
Likusi našle, Vanda pradėjo lankyti tam

Vanda Genovaitė Česnaitienė

tikrus kursus ir juos baigusi dirbo raštinės 
darbą. Sykiu dalyvavo Manchester lietu
vių bendruomenės gyvenime: priklausė 
Moterų sekcijai, rašinėjo į vietinį laik
raštuką. Prakutusi finansiškai, Vanda ap
lankė Kanadon emigravusią seserį Danu
tę, keliavo po Europos kraštus.

1986 m. Vanda atvyko į Newcastle 
aplankyti savo pusbrolį Stasį Butkų. Čia 
susipažino su Juozu Česnaičiu ir tais pa
čiais metais jiedu apsivedė. Juozas buvo 
veiklus Newcastle lietuvių bendruomenės 
narys. Jis ir Vandą įtraukė į bendruomenės 
gyvenimą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Vanda su vyru išvyko j Lietuvą atnaujinti 
ryšius su ten likusia seserimi Gražina bei 
susipažinti su jos šeima. Pakeliui aplankė 
ir Angliją. Grįžę atgal, plačiai keliavo po 
Australiją.

Po kelių metų Vanda pradėjo negaluoti. 
Po dviejų didesnių operacijų pasitaisė, bet 
2002 m. pabaigoje jai buvo pripažintas 
plaučių vėžys. Vanda buvo įsitikinusi, kad 
mirtis čia pat, bet liga tęsėsi daugiau nei 
metus. Vanda mirė pragyvenusi ir savo vyrą 
Juozą.

Velionė palaidota Beresfield kremato
riumo kapinėse. Užuojauta Vandos šeimos 
nariams Lietuvoje ir Kanadoje. V. K.

AOA Irene Olubas

Mirus

AOA Valentinui Gulbinui,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Romą, dukrą Ireną su šeimomis ir visus gimines 

bei artimuosius.
Regina ir Bronius Tiriliai

Giliai užjaučiame Rims, Skeivį, jo šeimą ir visus artimuosius, 
brangiam Tėvui iškeliavus į Anapilį.

Tautinių šokių grupės “Gintaras” vadovė,
Tėvų Komitetas ir šokėjai

Šių metų rugpjūčio 3 dieną vėžio 
pakirsta mirė Irene Olubas, sulaukusi 68 
metų amžiaus.

Palaidota Kingston‘o kapinėse rugpjū
čio 9 dieną.

Irene buvo vengrų kilmės. Po 1956 metų 
Vengrijos sukilimo, ji net tris kartus bandė 
pabėgti nuo komunizmo. Du kartus buvo 
pagauta ir bausta. Trečią kartą ją pagavo 
simpatiškas sargybinis, kuris pasakė: ’’nie
kas nemato, tai ir bėk”.

Irene pabėgo į Austriją, o iš ten emi
gravo į Tasmaniją. Čia mokytojavo pradžios

mokykloje. Susipažino su Edvardu Olubu 
- gimnazijos mokytoju, kurio pirmoji 
žmona mirė 1964 metais, palikdama tris 
dukteris. Netrukus Irene ir Edvardas 
sukūrė šeimą.

Irene susilaukė sūnaus Petro. Dabar jau 
Petras yra vedęs ir dirba bei gyvena Fiji 
salyne. Petras atvyko į Tasmaniją prieš 
motinos mirtį su savo šeima - žmona ir 
mažu sūneliu.

Irene vyras Edvardas mirė 1989 metais. 
Ilsėkis ramybėje, Irene.

Endrius Jankus

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

Mirus

A'frA Hildegardei Šikšnius,
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame vyrą Bonifacą ir sūnų. Amžino 

atilsio Tavo mylimai žmonai.
Lėtutė ir Antanas Kramiliai

Sydney

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!
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JAUNIMO VAKARAS 
YOUTH CONCERT

(To be held Dec. 29th at 7:30 pm)

Preparations begin in earnest!
Anyone under (approx) 30 yrs of age (especially school age children) who 

has a connection to the Lithuanian community is invited to be part of the wildest, 
craziest show this Šventė. If you want to get involved, now is the time!

Victoria
Initial information session & workshop.
Sunday 12th September, l-5pm.
Upstairs at Melbourne Lithuanian Club.

Rehearsal
Saturday 18th September. Time TBA.
Upstairs at Melbourne Lithuanian Club.

Adelaide, Sydney, Brisbane, Canberra
Start making your plans now! Representatives in these major communities 

around Australia have been contacted and will shortly be announcing their own 
preparation events.

Pre-register your interest by contacting Gintaras Radzivanas 
gintaras@aljs.org -+- 0407-985-751
Coming up... Lietuviškas Idol
That’s right, each community will be asked to select a representative to 

compete in the final, to be held as part of Jaunimo Vakaras. Keep an ear to the 
ground as heats will take place soon in major communities.

Praneškite savo vaikams ir anūkams apie šį nuostabų vakarą! Jie 
turėtų suprasti, kad šis vakaras skirtas jaunimui, jaunimo sukurtas ir jaunimui 
aktualiomis temomis. Jei kas nors iš jaunimo nedrįsta dalyvauti, prašome 

■ paprašyti, kad jie susisiektų su programos vadovu Gintaru Radzivanu, kuris 
paaiškins vakaro formatą.

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas KVIEČia visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.

Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Hobarto lietuviams
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia bendruomenės narius ir bičiulius į

Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 dieną, 3 vai. po pietų 

Šv. Teresės bažnyčios salėje, Moonah.

Užkandžiai suneštiniai.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Valstybės Šventė Canberroje
Pranešame kad Valstybės Šventę (Lietuvos įstojimą į ES ir NATO) iškilmin

gai paminėsime sekmadienį, rugsėjo 12 dieną, 1 vai. po pietų Canberra Club, 
Canberra city.

Jonas Mockūnas apibūdins šių įvykių svarbą. Meninę dalį išpildys Sydnėjaus 
lietuvių choras “Daina”. Po to seks pietūs.

Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius ir tautiečius 
iš kitur apsilankyti šiame minėjime. Prašome pranešti, jeigu dalyvausite, Barbarai 
Šilinis tel.:( 02) 6288 6283 iki rugsėjo 6 dienos.

Svečiams pietūs, įskaitant gėrimus, kainuos $30.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Rašinių konkursas 
Poezija ir apysakos

ALB Mclboumo Apylinkės Valdyba, minint lietuvių kalbos ir knygos metus, 
skelbia rašinių konkursą. Kviečiame besidominčius parašyti poezijos (eilėraščių) 
arba trumpas apysakas:

Lietuvių kalba apie lietuvišką temą, arba
Lietuvių kalba apie australišką temą, arba
Anglų kalba apie lietuvišką temą.
Ypatingai kviečiame dalyvauti jaunimą, kuris lanko lietuvių kalbos kursus. 

Premijos bus skirstomos pagal sekančias amžiaus grupes:
Vaikai iki 13 metų amžiaus - 2 premijos po $20, 2 po $10;
Paaugliai nuo 13 iki 18 metų amžiaus - 2 premijos po $40,2 po $20;
Virš 18 metų amžiaus (amžiaus ribų nėra) - 2 premijos po $50 (sąskaita 

Melbourno Lietuvių Klubo bare).
Rašinius vertins trijų žmonių komisija. Bus bandoma premijuotus rašinius 

atspausdinti.
Rašiniai turi būti atsiųsti Apylinkės Valdybai iki lapkričio 5 dienos sekančiu 

adresu: Birutė Prašmutaitė, 2/6 Niki Court, East Bentleigh, VIC 3165.
Premijos bus įteiktos per Parapijos mokyklos mokslo metų užbaigimą gruo

džio 5 dieną.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, Ė-mail: mpastoge@bigpond.com 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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