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Lietuviai Atėnų Olimpiadoje
V.AIekna - antrą kartą olimpinis čempionas

Athens 2oa< Rugpjūčio 24 dienos va- 
OQQ kare Atėnų olimpiniame 

stadione surengtoje apdova
nojimo ceremonijoje olimpinis disko 
metimo čempiono aukso medalis įteiktas 
lietuviui Virgilijui Aleknai, kuris pa
kartojo Sydnėjaus triumfą. Šis sprendi
mas priimtas po to, kai disko metikų 
varžybas laimėjęs 29 metų Vengrijos dis
ko metikas Robert Fazekaš už mėginimą 
per dopingo testo procedūrą manipuliuo
ti šlapimo mėginiu buvo diskvalifikuotas, 
o jo pasiektas olimpinis rekordas - 70.93 
m - anuliuotas. Be to, R.Fazekaš neteko 
olimpinių žaidynių akreditacijos.

Sėkmingiausias Virgilijui buvo pirma
sis bandymas - 69.89 m. Diskvalifikavus 
R.Fazekaš, sidabras atiteko kitam Ven
grijos disko metikui Zoltan Kovago (67.04 
m), o bronzos medalis - estui Aleksandr 
Tammcrt (66.66 m). ELTA

A.Zadneprovskiui - olimpinis sidabras
Lietuvos penkiakovininkas Andrejus 

Zadneprovskis iškovojo sidabro meda
lį! Andrejus paskutiniąją (bėgimo) rungtį 
pradėjo būdamas šeštoje vietoje ir nuo 
lyderio Andrėj Moisejev atsilikdamas 33 
sek., tačiau sugebėjo finišuoti antroje vie
toje, aplenkęs keturis varžovus.

Andrejus Zadneprovskis ir Edvinas 
Krungolcas po pirmosios (šaudymo) rung
ties buvo atitinkamai 23-as ir 26-as. Tačiau 
antrojoje (fechtavimosi) rungtyje A.Zad- 
neprovskis laimėjo 19 kovų iš 31 ir rungtyje 
pasidalijo 2-5 vieta. E. Krungolcas nugalėjo 
16-oje kovų ir pasidalijo 11-14 vietas. Tre
čiojoje (plaukimo) rungtyje A.Zadnep
rovskis užėmė 6-ąją vietą, E.Krungolcas - 
12-ąją. Ketvirtojoje rungtyje (jojime) A. 
Zadneprovskis užėmė 12-ąją vietą. E. 
Krungolcas liko 15-as. Penktojoje rungtyje 
(bėgime) A.Zadneprovskis pasirodė sėk
mingai ir iškovojo sidabro medalį! ELTA

Apie Lietuvos krepšininkus Atėnų olimpiadoje skaitykite MP psl. 6.

Anskis . - _ ___ — .
Reisgys Lietuvos į vykių apžvalga

Lietuva 
stiprina oro 

gynybą
Paskutiniu metu 

Lietuva įsigijo tris 
mobiliuosius rada
rus, kad galėtų ge
riau stebėti ir kon
troliuoti savo oro 

erdvę ir jos prieigas. Lietuva galės ne tik 
geriau matyti savo oro erdvę vidutiniu 
nuotoliu, bet ir atliks savo pareigą NATO 
sudėtyje -jos kariai pereina prie sudėtin
gos ir modernios ginkluotės. Pulkininkas 
Edvardas Mažeikis sakė, kad naujieji 
radarai padės užkirsti kelią tokiems atve
jams, kai Lietuvos erdvę nedideliame 
aukštyje pažeisdavo kitų valstybių orlai
viai.

Radarai yra sumontuoti ant galingų 
visureigių, kurie užvažiavę ant aukštumos 
gali tuoj pat pradėti operacijas. Įsigytieji 
erdvės stebėjimo ir taikinių atpažinimo 
radarai pasižymi ne tik dideliu mobilumu, 
gebėjimu tiksliai nustatyti net ir nedide
liame aukštyje greitai skrendančių mažų 
objektų koordinates, bet turi ir efektyvias 
apsaugos nuo priešradarinių ginklų ir 
elektroninių trikdžių priemonių sistemas. 
Trimačiai radarai nustato atstumą iki 
objekto, jo kryptį ir aukštį. Be to įranga ga
li veikti pavieniui arba su kitais radarais 
kaip bendros oro erdvės stebėjimo ir 
NATO gynybos sistemos dalis. Taikinių 
aptikimų nuotolis - 200 kilometrų.

Radarus gaminusios tarptautinės 
bendrovės European Aeronautic Defence 
and Space (EADS) Company, Vokietijos 
padalinio atstovas Werner Mueller teigė, 
kad Lietuva pirmoji iš Baltijos valstybių 
pasirinko šios bendrovės mobiliuosius 
radarus. Bendrovė gamina nuo didžiųjų 
įvairių tipų lėktuvų iki smulkiausios tech
ninės įrangos.

Lietuva nesileis šnipinėjama
Lietuva pasirengusi konstruktyviam 

bendradarbiavimui su Rusija, tačiau ne
sileis jos šnipinėjama, pareiškė užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis.

“Mes pasiruošę konstruktyviam bendra
darbiavimui su Rusija ir konkrečiai anali
zuoti keliamas problemas, tačiau-gindami 
savo nacionalinius interesus, savo imunite
tą ir būdami lygiaverčiais derybų partne
riais”, - sakė ministras rugpjūčio 18 d. po 
susitikimo su Prezidentu Valdu Adamkumi.

Kaip primena agentūra “Delfi”, už 
šnipinėjimą Lietuva liepos pradžioje iš
siuntė tris Rusijos diplomatus. Du iš jų bu
vę kariškiai, kurie rinko žvalgybinę in
formaciją Rusijos karinei žvalgybai GRU.

Rugpjūčio mėnesį Rusija išsiuntė iš 
Maskvos Lietuvos karo attache Sigitą 
Butkų ir atsisakė akredituoti jį turėjusį 
pakeisti pulk. Romą Žibą.

Jau šių metų pradžioje Lietuva turėjo 
išsiųsti tris Rusijos diplomatus, kurie 
naudodami žvalgybines priemones ir me
todus, rinko politinę, ekonominę ir karinę 
informaciją, mezgė konfidencialius ryšius 
su Lietuvos piliečiais, už piniginį atlygi
nimą siekė gauti įslaptintą Lietuvos ir 
NATO bei Europos Sąjungos informaciją.

Prezidentas priėmė JAV 
Kongreso narius

Rugpjūčio 20 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė į Vilnių atvykusią JAV 
kongresmenų delegaciją, vadovaujamą 
respublikono John Duncan.

Prezidentas pristatė Lietuvą, kaip 
ekonomiškai sparčiai augančią šalį, kurioje 
JAV kapitalui yra puikios progos inves
ticijoms. JAV verslo iniciatyva paspartin
tų Lietuvos ūkį, o Europos Sąjungoje plėt
ros laukas didelis.

Svečiai aukštai įvertino Lietuvos daly
vavimą taikos palaikymo misijoje Irake ir

Nukelta į 2 psl.

Lietuva pasitinka olimpinius laimėtojus

Sidabro medalio laimėtoja Austrą Skujytė ir olimpinis aukso medalio laimėtojas 
VirgilĮjus Alekna su ąžuolų lapų vainikais bei gėlėmis buvo sutikti Vilniaus oro uoste.

Atėnų žaidynių sidabro medalio lai
mėtoja daugiakovininkė Austrą Skujytė ir 
antrą kartą olimpiniu čempionu tapęs dis
ko metikas Virgilijus Alekna rugpjūčio 25 
d. grįžo į Lietuvą. Vilniaus oro uoste abu 
sportininkus pasitiko artimieji, buvę ir 
dabartiniai treneriai, minia gerbėjų.

Norinčiųjų pamatyti ir pasveikinti mū
sų medalininkus buvo tiek, kad net į 
konferencijų salę pro apsaugos tarnybų 
užtvaras prie A.Skujytės ir V.Aleknos vos 
prasibrovė jų šeimų nariai.

A.Skujytė ir VAlekna pabrėžė, kad sėk
mė olimpinėse žaidynėse - tai atlygis už 
sportui atiduotą laiką bei jėgas, taip pat 
dovana visiems Lietuvos žmonėms, kad jie 
didžiuotųsi savo šalimi, ir viltis, kad pa
vyks dar kartą išmėginti jėgas tokio lygio 

varžybose - 2008 metais Pekine.
“Kiek kartų galvojau, kad gal neverta 

toliau sportuoti, gal reikia mesti. Viena ne
sėkmė, kita... O dabar tartum iš giedro 
dangaus - sidabrinis lietus! (...)

Trupučiuką tikėjausi, kad gal pavyks iš
kovoti bronzos medalį, tačiau apie sidabrą 
net nesvajojau. Septynkovėje svarbiausia - 
nenuleisti rankų po pirmosios nesėkmės, nes 
galima atsigriebti kitose rungtyse. Toks įsi
tikinimas man labai padėjo anksčiau ir 
padeda dabar.

Atėnuose didžiausia įtampa buvo prieš 
100 metrų su barjerais bėgimą. Nieko ne
mačiau ir negirdėjau - nei žiūrovų, nei sta
diono gaudesio. Po to viskas atslūgo, o per ru
tulio stūmimo varžybas, kuriose man ge-
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pa'taš'S Trumpai iš visur Lietuviai Atėnų Olimpiadoje
♦ Rugpjūčio 22 d. 
dienos metu gink
luoti plėšikai įsi
veržė į Oslo mu
ziejų, kuriame su
kaupti 1944 m. 
mirusio garsaus 
norvegų dailinin
ko Edvard Munch 
kūriniai. Jie pa
grobė du garsiau

sius paveikslus, “Madona” ir “Riksmas”, 
įkainuojamus milijonais dolerių.
♦ Rugpjūčio 24 d. Tasmanijos valstybės 
kontrolierius Mike Blake paskelbė, kad 
$650 000 sumos išmokėjimas pasitraukian
čiam Tasmanijos gubernatoriui Richard 
Butler nepažeidžia įstatymų.
♦ Rugpjūčio 24 d. maoistų sukilėlių va
dovybė Nepale paskelbė, kad jie nutraukia 
visą savaitę užsitęsusią sostinės Kathman
du blokadą, atsižvelgdami j žmonių pra
šymus. Blokada bus atnaujinta už mėne
sio, jei Nepalo vyriausybė nepaleis iš kalė
jimų visų suimtų sukilėlių.
♦ Rugpjūčio 24 d. Bagdade nepasisekė 
sukilėlių bandymai nužudyti du Irako 
ministrus. Savižudys vairuotojas susisprog
dino sunkvežimyje prie pravažiuojančios 
su palyda Gamtos apsaugos ministrės 
Mishkat Moumin. Ji išliko gyva. Kitoje 
Bagdado dalyje pakelėje sprogo paslėpta 
bomba, pravažiuojant Švietimo ministrui 
Sami al-Mudhaffar. Jis irgi išliko nesu
žeistas. Atentatų metu žuvo penki minis
trų asmens sargybiniai, virš tuzino žmonių 
sužeisti.
♦ Rugpjūčio 24 d. vakare nukrito ir sudu
žo du rusų keleiviniai lėktuvai, pakilę iš to 
paties Maskvos aerouosto. Pirmasis nukri
to netoli Rostovo pakeliui j Juodosios jūros 
kurortą Soči, kur tuo metu atostogavo 

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Afganistane, pažymėdami, kad šiuo sudė
tingu metu JAV ypač svarbi sąjungininkų 
pagalba.

Prez. V.Adamkus palankiai įvertino ini
ciatyvą pateikti Kongresui įstatymo pro
jektą dėl mokesčių už JAV vizas panaikini
mo antiteroristinės koalicijos partnerėms.

Prezidentui - operatyvinės 
veiklos gerinimo išvados

Jau pernai, o ypač šiais metais prieš 
prezidento rinkimus slaptai užrašyta in
formacija buvo viešinama įvairiais būdais 
apkaltinant asmenis, lyg tai būtų teisiniai 
kaltės įrodymai. Tai sukėlė didelį šurmulį.

Naujai išrinktas Prezidentas Valadas 
Adamkus ėmėsi skubos keliu tai atitaisyti. 
Buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengtų 
pasiūlymus Prezidentui. J ją įėjo Prezidento 
patarėjai: teisės klausimais-Toma Birmon- 
tienė, kaip grupės vadovė, ir Kęstutis Šim
kus - organizuoto nusikalstamumo ir ko
rupcijos prevencijos klausimais; taip pat 
Gcn. prokuratūros vyriausias prokuroras 
Algimantas Kliunka, Vilniaus apygardos >
teismo pirmininkas Artūras Šumskas, l
Valstybės saugumo departamento gen. i 
direktoriaus pavaduotojas Andrius Teko- 1 
rius ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tei- I 
sėjas Romualdas Kęstutis Urbaitis. i

Rugpjūčio 18 d. darbo grupė pateikė j 
Prezidentui: “Operatyvinės veiklos įstatymo 1 
tobulinimo ir poeratyvinę veiklų vykdančių 
institucijų veiklos gerinimo išvadas”. i

Darbo grupė suformulavo, kokiomis Į 
kryptimis turėtų būti tobulinami Opera- I 
tyvinės veiklos ir kiti įstatymai. Kadangi Į 
operatyvinė veikla neretai riboja žmogaus f 
konstitucines teises, todėl būtina sustiprin- j 
ti operatyvinę veiklą vykdančių institucijų ( 
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Rusijos prezidentas Vladimir Putin. Prieš 
nukrentant, lėktuvo lakūnas išsiuntė 
lėktuvo pagrobimo pavojaus signalą. Antras 
lėktuvas skrido į Volgogradą. Atrodo, kad 
jis sprogo ore netoli Tūlos miesto. Žuvo visi 
lėktuvais skridę žmonės (iš viso 89 as
menys). Kaip visuomet, dėl abiejų katas
trofų įtariami čečėnai. Čečėnų lyderis Aslan 
Maschdov per savo atstovą Londone atme
tė šį kaltinimą ir pasmerkė tiek šį, tiek kitus 
panašius teroristinius veiksmus. Musul
monų grupė, pasivadinusi Islambouli 
Brigada, paskelbė per internetą, kad penki 
šios grupės kovotojai buvo pagrobę abu 
lėktuvus ir juos sunaikinę, “kad padėtų mūsų 
musulmonams broliams Čečėnijoje”.
♦ Tebesitęsia suimtųjų palestiniečių ba
do streikas Izraelio kalėjimuose, prasidėjęs 
rugpjūčio 15 d. Streikuojančių kalinių 
skaičius išaugo iki 2800.
♦ Nigerijos sostinėje Abuja Sudano vy
riausybės atstovai veda derybas su suki
lėliais. Rugpjūčio 25 d. Sudanas nusileido 
Afrikos Unijos spaudimui ir sutiko įsileisti 
didesnį skaičių Afrikos Unijos siunčiamų 
karių j Darfur provinciją, kad būtų galima 
kartu sutramdyti sukilėlių srities terori
zavimą. Sukilėlių nuginklavimas pasilieka 
Sudano karių kompetencijoje.
♦ Rugpjūčio 25 d. iš Londono į Iraką grį
žo šiitų religinis lyderis, didysis ajatola Ali 
al-Sistani. Irako min. pirmininkas Iyad 
Allawi įsakė Irako kariuomenei ir polici
jai sustabdyti karo veiksmus prieš Najaf 
sukilėlius 24 valandoms, kad Sistani galėtų 
atvykti j Najaf ir susitarti dėl miesto kapi
tuliacijos. Rugpjūčio 27 d. Sistani sėkmingai 
šį uždavinį atliko. Tą pat dieną “Mahdi 
armija” nusiginklavo, pasinaudodami pa
žadėta amnestija. Sukilėlių lyderis Sadr 
slapta išvyko iš Najaf. Amerikiečiai 
atitraukė savo pajėgas iš Najaf. į-į

atsakomybę ir kontrolę.
Siūloma didinti prokuratūros galimy

bes kontroliuoti operatyvinių veiksmų 
teisėtumą ir dėl to papildyti Prokuratūros 
Įstatymą. Turėtų būti griežtinama ir opera
tyvinę veiklą vykdančių institucijų vadovų 
atsakomybė. Taip pat siūloma sustiprinti 
operatyvinės veiklos įstatyme numatytus 
terminus kontroliuoti telekomunikacijų 
tinklais perduodamą informaciją ir kitų 
specialių priemonių taikymą derinant šiuos 
terminus su Baudžiamojo proceso kodeksu.

Grupė daug dėmesio skyrė operatyvinės 
informacijos paviešinimo klausimui. 
Išvadose teigiama, jog būtina padidinti 
pareigūnų atsakomybę už operatyviniu 
būdu gautos informacijos skleidimą. Siū
loma operatyvinės veiklos įstatymą papil
dyti galimybe įsteigti operatyvinę veiklą 
koordinuojančią instituciją, į kurios sudėtį 
įeitų operatyvinę veiklą vykdančių subjek
tų vadovai ir Generalinis prokuroras.

Nerangumas ar nežinojimas?..
Europos Parlamente (EP) girdėti ragi

nimų Lietuvai aktyviau rūpintis perskirs
tomomis Europos Sąjungos biudžeto lė
šomis. EP narė Margarita Starkevičiūtė 
kaltina Lietuvos valdininkus nerangumu ir 
teigia, jog iš šalies valdžios institucijų jai 
nepavyko gauti nevieno projekto, kurį būtų 
galima siūlyti Briuseliui finansuoti iš kitų 
metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto.

Jei ES šalys nepanaudos visų joms 
šiemet skirtų lėšų, Lietuva turi galimybę 
gauti iš ES biudžeto daugiau pinigų nei 
planuota. Iš 2003 metų biudžeto likusius 
penkis milijardus eurų jau nuspręsta 
grąžinti tuometinėms valstybėms narėms. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.
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• Rugpjūčio 23 d., Atė
nų olimpiniame bokso turny
re, supersunkiasvorių (+91kg) 
kategorijoje Lietuvos atstovas 
Jaroslavas Jakšto nusi

leido Egipto atstovui Mohamed Aly. 
Egiptietis lietuvį įveikė rezultatu 19:11 ir 
užsitikrino bent jau bronzos medalį. 
J.Jakšto šis olimpinis turnyras, deja, jau 
baigėsi.

• Lietuvos sunkiaatletis Ramūnas 
Vyšniauskas Atėnų olimpinių žaidynių 
sunkiosios atletikos varžybų svorio kate
gorijoje iki 105 kg rugpjūčio 14 d. tarp 22 
dalyvių užėmė aukštą šeštą vietą. 27-erių 
metų lietuvis išrovė 187.5 kg, išstūmė 222.5 
kg, o dvikovėje surinko 410 kg. Iki medalio 
R. Vyšniauskui pritrūko 10 kg.

• Atėnų olimpinių žaidynių graikų- 
romėnų imtynių varžybų svorio katego
rijoje iki 120 kg Lietuvos atstovas Min
daugas Mizgaitis tarp 20 dalyvių liko 
11-as. 24 metų Mindaugas rugpjūčio 24 d. 
pirmojoje dvikovoje 0:3 nusileido 33 metų 
Sydnėjaus olimpinių žaidynių čempionui 
amerikiečiui Rulon Gardner, antrojoje 
dvikovoje 3:0 nugalėjo 23 metų lenką 
Marek Mikulskį, o po to 1:2 pralaimėjo 
Atlantos olimpinių žaidynių bronzos me
dalio laimėtojui 34 metų Bulgarijos at
stovui Sergej Moreika. M. Mizgaitis F gru
pėje liko trečias po R. Gardner ir S. 
Moreika.

• Kitas Lietuvos atstovas Svajūnas 
Adomaitis svorio kategorijoje iki 55 kg 
tarp 22 dalyvių liko 16-as. 19-metis mūsų 
šalies imtynininkas pirmojoje dvikovoje C 
grupėje 1:3 pralaimėjo 24 metų Gruzijos 
atstovui Irakli Čočva, o po to taip pat 1:3 
nusileido 30-mečiui turkui Ercan Yildiz.

• Rugpjūčio 23 d., Atėnų olimpinė
se žaidynėse pasibaigusiose vyrų treko 
dviračių lenktynėse dėl taškų nesėkmingai 
pasirodė Lietuvos atstovas Tomas Vait
kus. Jis surinko tik vieną tašką ir lenktynių 
nebaigė. Aukso medalį iškovojo rusas 
Michail Ignatjev, kuris surinko 93 taškus.

• Rugpjūčio 23 d., Atėnų olimpinė
se žaidynėse, treko dviratininkės varžėsi

Lietuva pasitinka...
Atkelta iš 1 psl.

riausiai sekasi, jau galėjau ir savo 
sirgaliams pamojuoti.

Prieš paskutinę rungtį - 800 metrų bė
gimą ■ žinojau, ką privalau padaryti, kad 
neprarasčiau medalio, todėl paskutiniams 
dviem šimtams metrų atidaviau visas jėgas”,
- pasakojo A.Skujytė.

Sportininkė neslėpė, jog turi sveikatos 
problemų, todėl norėjo kuo greičiau grįžti 
į Lietuvą ir nelaukė žaidynių uždarymo.

V. Alekna patvirtino, kad Atėnuose buvo 
sunkiau nei Sydnėjaus olimpiadoje.

“Juk praėjo ketveri metai ir aš sportiniu 
požiūriu mažumėlę pasenau, todėl būti tarp 
lyderių buvo sunkiau. Ir atsakomybė kitokia
- žymiai didesnė. Juk medalį man jau buvo 
užkabinę gerokai prieš žaidynes”, - sakė 
Virgilijus.

Į klausimą, kaip jis vertinąs pagrindi- 
Virgilijus Alekna atsakė, jog Vengrijos 
lengvaatletis jį labai nustebino.

“Kiekvienas profesionalus sportininkas 
žino, kad dopingo kontrolė nesitaiksto su 
taisyklių pažeidėjais ir nenuolaidžiauja. Aš 
kategoriškai pasisakau prieš dopingo var
tojimą. Kas stipriausias - reikia sąžiningai, 
tik savo Jėgomis išsiaiškinti stadione, o ne 
kažkokiais kitais būdais. Juk Robert Fazekaš 
nubaudė pats save, nes gali būti diskva
lifikuotas”, - teigė V.Alekna.

“Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Lie
tuvos žmonėms už tai, kad domėjosi mano 
startais, džiaugėsi rezultatais ir šiuo Atėnų 

sprinto rungties važiavime dėl 5-8 vietų. į 
Simona Krupeckaitė sėkmingai starta-1 
vusi, vėliau nesuvaldžiusi dviračio griuvo t 
ir distancijos nebaigė. Tačiau Simona vistiek 1 
užėmė 7-ąją vietą, nes jos konkurentė < 
venesuelietė Daniela Greluis Larreal 
Chirinos įvažiavo į draudžiamąją mėlyną ą 
treko dalį ir buvo diskvalifikuota.

• Rugpjūčio 25 d., Atėnų olimpinis- ■ 
me stadione nesėkmingai startavo Lietu- • 
vos lengvaatlečiai Mindaugas Norbutas s 
ir Rita Ramanauskaitė. Jie savo pasiro- • 
dyrnus baigė jau atrankos etapuose.

M.Norbutas 800 metrų bėgimo kvalifi- ■ 
kacijos rungtyje, antrąjame bėgime finišą- ■ 
vo 6-as, pagerindamas savo asmeninį j 
rezultatą - 1 min. 47.38 sek. Bendroje t 
įskaitoje Lietuvos sportininkas liko 40-as : 
iš 72 startavusių sportininkų ir į pusfinalį 
nepateko.

R. Ramanauskaitė ieties metimo rung
tyje iš trijų metimų sėkmingai atliko tik ■ 
pirmąjį -55m 17cm - tačiau ir šis rezulta
tas buvo nepakankamas. Kiti du bandymai 
nebuvo užskaityti. Lietuvė bendroje įskai
toje užėmė 31-ąją vietą tarp 45 startavusių 
sportininkių.

• Lietuvos graikų-romėnų imtynių 
atstovų pasirodymas Atėnų olimpinėse 
žaidynėse jau baigtas - rugpjūčio 25 d. 
vakare Mindaugas Ežerskis pralaimėjo 
antrąją kovą svorio kategorijos iki 96 kg D 
grupėje Irano atstovui Masoud Hashem- 
zadeh ir iš tolesnės kovos pasitraukė.

• Už dopingo vartojimą diskvalifi
kavus Atėnų vasaros olimpinių žaidynių 
sunkiosios atletikos sidabro medalininką 
vengrą Ferenc Gyurkovics (svorio kate
gorija iki 105 kg), j penktąją vietą iš šeštosios 
galutinėje įskaitoje pakilo Ramūnas 
Vyšniauskas.

• Lietuvos baidarių irkluotojams 
Alvydui Duonėlai ir Egidijui Balčiū
nui nepavyko iškovoti Atėnų olimpinių 
žaidynių medalių.

Dviviečių baidarių varžybų 500 m 
distancijos finale rugpjūčio 28 dieną 
lietuviai aplenkė tik dvi valtis ir užėmė 
septintąją vietą. BNS, ELTA, DELFI 

auksu. Linkiu ir ateityje nepamiršti sporto, 
taip pat nesmerkti, o paskatinti tuos atletus, 
kuriems nepasiseka”, - tęsė čempionas.

VAlekna patvirtino, jog norėtų daly
vauti ir Pekino žaidynėse. “Tačiau iki jų - 
dar keturi metai. Vis stiprės mano pagrin
dinis varžovas - mano amžius, su juo irgi 
reikės grumtis", - santūriai dalijosi savo 
planais atletas.

Sydnėjaus olimpiadoje iškovotą aukso 
medalį V.Alekna skyrė vyriausiajam sūnui 
Martynui, o medalį iš Atėnų sakė atiduosiąs 
jaunėliui Mykolui.

“Mykolas jau turi vieną, tą, kurį pernai 
laimėjau pasaulio čempionate, bet jam lyg ir 
mažoka. O Martynui gal dar kokį kitą 
parvešiu”, - juokavo sportininkas.

Artimiausiu metu A.Skujytė viešės pas 
tėvus Biržuose, po to vyks grįš į JAV, kur 
pastaruoju metu gyvena ir treniruojasi.

V.Alekna planuoja dalyvauti Tarptau
tinės lengvosios atletikos federacijos 
(IAAF) “Aukso lygos” varžybose (du 
paskutiniai etapai vyks rugsėjo 3 ir 12 
dienomis Belgijoje ir Vokietijoje) bei dar 
keliuose turnyruose.

Už olimpinius medalius abu lengva
atlečiai bus apdovanoti Vyriausybės pre
mijomis (V.Alekna - 400 000 litų, 
A.Skujytė - 200 00 litų) bei Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto (LTOK) rė
mėjų prizais (naujais automobiliais BMW).

“Kiek priklauso kiekvienam sportininkui 
- viskas bus išmokėta ”, - Vilniaus oro uoste 
užtikrino premjeras A.Brazauskas.

Romas Poderys (“Kd.”)
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Į Bendruomenės baruose I
Apsilankymo Lietuvoje prisiminimai

Gražina Pranauskienė
Š.m. rugpjūčio 15 dieną, sekmadienį, 

Melbourne Lietuvių Klube minėjome 
kelionės į pirmąją Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventę jubiliejų. Taigi, 1994 metais jung
tinis Australijos lietuvių choras ir Mel- 
boumo tautinių šokių grupė „Gintaras“ 
iškeliavo j tėvynę. Aš tada buvau paskirta 
vadovauti Australijos delegacijai ir rūpin
tis koncertais Trakuose, Kaune ir Vilniuje. 
Todėl įvykiai, nors ir prabėgus dešimčiai 
metų, atrodo ką tik išgyventi. Gabrielės ir
Pauliaus Staugaičių susukta vaizdajuostė, 
naudojantis 30 valandų trukmės filmuota 
medžiaga, dalyvius nuskraidino į jungtinio 
choro ir šokėjų koncertus, į gražią Šokių 
šventę ir galiausiai - į dainų šventes Kaune 
ir Vilniuje.

Susirinkusiuosius pasveikino Bronė 
Staugaitienė, kuri su savo vaikais ir buvo 
gražios popietės iniciatorė. Juk ne taip 
lengva į vieną būrį surinkti visus, daly
vavusius 1994 metų Šventėje! Bronė apgai
lestavo, jog mūsų tarpe jau nebėra Kęstu
čio Lyniko, Donato Juchnevičiaus, Arūno 
Staugaičio ir Leono Goštauto. Y patingai 
jautriai klausėmės Donato grojamos lūpi
nės armonikėlės garsų, vaidinant austra
lišką „Swagman“...

Salėje sėdėję 1994 metų Šventės da
lyviai ir svečiai pasidalino įspūdžiais iš 
neužmirštamos kelionės. Ilgametis ‘“Dai
nos Sambūrio” choristas Petras Morkūnas 
prisipažino, jog kelionės po Lietuvą metu 
negalėjęs nustoti šokti - toks buvo pagavęs 
entuziazmas. O juk tada jam buvo 82 metai! 
Norėdamas įrodyti, kad ir šiandien ne 
prastuolis, tiypė polką išsijuosęs.

- Dalia Antanaitienė komentavo mūsų 

delegacijos sutikimą Vilniuje ir spalvingą 
Šokių Šventę. Vaizdajuostėje surinkta me
džiaga didžiausią dėmesį ir skyrė šiam 
renginiui, todėl Dainų šventės dalyviai 
pasigedo šventės pabaigos, kai choro va
dovai ir vyr. dirigentas Petras Bingelis, 
apjuosti laurų vainikais, buvo mėtomi į orą. 
Juk nuo pat 1924 metų Dainų Šventė 
laikoma visų renginių kulminacija!

Ir man buvo suteiktas žodis, ir aš 
pasidalinau prisiminimais apie nuostabiai 
šiltus koncertus Trakuose, po to Kaune, kur 

Po dešimties metų: jungtinio Melbourno ir Geelongo chorų bei tautinių šokių grupės “Gintaras” dalyviai.

vietoj 400 žiūrovų, į salę susigrūdo 700, 
užstodami visus praėjimus, dainuodami 
kartu su mumis ir glėbesčiuodamiesi po 
koncerto kaip tikri broliai ir seserys. Taip 
pat pamenu koncertą Vilniuje, kuris buvo 
lydimas rezervuotais plojimais ir nesu
laukė kaunietiškos šilumos. Tad ne be 
reikalo sakoma, kad Kaunas - Lietuvos 
širdis! Pasidžiaugiau ir tuo, kad mano 
vadovaujami Gcclongo choro „Viltis“ 
dainorėliai taip pat tapo jungtinio Aus
tralijos lietuvių choro dalimi ir turėjo 
progos įsijungti į masinę dainų pynę. Bu
vo malonu su jais pasidalinti patirtais 
įspūdžiais.

Taip pat neužmirštamas Lietuvos 
rengėjų triūsas: mūsų palydovo kelionėse 
po Lietuvą Leonido Abariaus dėka, visur 

patyrėme neregėtą vaišingumą ir gėrimais, 
ir valgiais, nes stalai lūžte lūžo, o žemelė 
drebėte drebėjo nuo mūsų skambių dainų. 
Leonidas mums sukūrė dainą pagal buvu
sio „Mūsų Pastogės“ redaktoriau Bro
niaus Žalio žodžius „Terra Australis“, kurią 
jausmingai atlikome koncertų Lietuvoje 
metu. Besilankant Palangos miesto savi
valdybėje, taip pat užtraukėme ne vieną pos
mą, o įkvėptas Baltijos jūros ošimo, Le
onidas jausmingai skambino fortepionu ir 
dainavo mums naujai sukurtą dainą.

Kaip visada, viskas kas gražu ir gera, 
greitai baigiasi. Susinešę savo valgius, 
skaniai pasivaišinome, pabendravome 
valandėlę kitą ir išsiskirtėme. Tikimės, kad 
iki kito dešimtmečio vaizdajuostė ne
susidėvės! □

Lietuvaitei atsiveria pasaulis
Jau anksčiau “MP” pranešė, kad sydnėjiškė lietuvaitė flenataPapenhagen 

konkurse laimėjo kelionę į New Yorką ir Washington}, kur ji dalyvavo pasaulio Jaunųjų Lyderių 
Konferencijoje (GYLC) š.m. birželio 27- liepos 8 dienomis. Šią kelionę Renata pelnė už savo 
rašinį “Lithuania Joins the European Union”. Sydnėjuje Renata yra žinoma ir kaip aktyvi 
lietuviškosios bendruomenės narė, dažnai matoma scenoje bei renginiuose apskritai. Iš “Lietu
vos aido ” čia spausdiname ištraukas pokalbio, kurį su Renata pravedė ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Lolita Kalėda. Red.

Juk nelengva, Renata, yra nepasiduoti 
asimiliacijos įtakai ir išlaikyti bei vertinti 
savo prosenelių šaknis?

Nors aš gimiau Amerikoje, tačiau kas
met į svečius atskrisdavau paviešėti pas sa
vo močiutę Martiną Reisgienę (mamos 
mamą) į Sydnėjų. Tai ji mane išmokė verpti, 
austi lietuviškomis staklėmis, kalbėti lie
tuviškai bei supažindino su keliais lietuvių 
tautos papročiais. Man patinka būti lie
tuvaite, nors dar nesu aplankiusi Lietuvos, 
tačiau artimoje ateityje žadu nuvykti, be to, 
susirašinėju su savo tolimaisiais gimi
naičiais. Australijoje mano draugai ir drau
gės žino, kad mano proseneliai gimę Lie
tuvoje ir aš niekada nevengiu to pabrėžti ir 
paaiškinti kitiems, kur ta Lietuva yra bei 
kuo lietuviai išsiskiria iš kitų tautybių. Man 
visos kultūros yra įdomios ir aš stengiuosi 
iš visų ko nors pasisemti ir pasimokyti. Aš 
esu atvira pasauliui ir visiems patyrimams.

Pridurčiau, kad daug įtakos tautiniam 
formavimuisi turėjo ir aktyvus tavo tėvų 
dalyvavimas lietuvių bendruomeninėje 
veikloje.

Thip, abu mano tėvai - teatro meno spe
cialistai: mama Liuda Apinytė-Popenha- 
gen - teatro istorijos ir literatūros mokslų 
daktarė, parašiusi knygą apie Nekrošių, o 
tėtis Ronas Popenhagen - teatro kritikas ir 
menų mokslo daktaras, dėsto vaidybą ir 
scenos meną Sydnėjaus konservatorijoje.

Jie aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje gy
vendami Amerikoje, Prancūzijoje ir da
bar Australijoje. Jų beatodairiškas noras 
gyventi bei siekti skatina ir mane su bro
liu Dariumi judėti į priekį ir nesnausti. 
Amerikoje lankėme savaitgalio mokyklą 
Los Angeles, vasarą stovyklaudavome 
“Dainavos” stovykloje Michigane, New 
Yorke ateidavome į lietuviškos literatūros 
pobūvius, kurie vykdavo Manhattene. 
Sydnėjuje lankiau lietuvių kalbos mokyk
lą, šokau tautinių šokių grupėje ir dabar 
dar dalyvauju įvairiuose renginiuose. Per 
ateinantį Lietuvių Dienų suvažiavimą 
Melbourne žadu prisijungti prie Australijos 
Jaunimo Sąjungos veiklos.

Papasakok, kas paskatino dalyvauti 
konkurse ir ko išmokai Pasaulio Jaunųjų 
Lyderių Konferencijoje?

Paskatino informacija iš Lietuvos, kai 
politikai visaip stengėsi, kad Lietuva taptų 
NATO ir Europos Sąjungos nare. Prie to 
noro įgyvendinimo prisidėjo ir Lietuvių Ben
druomenė Australijoje bei spauda. Šią te
mą padiktavo naujieno, omano mokyk
los mokytojai pasiūlė man parašyti rašinį, 
kuris man ir pasisekė. Iš konferencijos (kur 
dalyvavo 350jaunųjų moksleivių iš 75 kraš
tų) parsivežiau tikrą supratimą apie dip
lomatų gyvenimą, sunkų jų darbą, nes tą 
patyriau savo kailiu. Supratau, kad galė
čiau dirbti diplomato darbą. Ir nors tai 

sunkus darbas, bet jis man būtų 
prie širdies.

Juk tuu tik 18 metų, o jau 
esi baigusi Madų dizaino kur
są koledže ir pati esi dirbusi 
kaip modelis. Papasakok apie 
šią aistrą ir ateities planus.

Modeliuoti ir siūti drabu
žius - tai man vienas malonu
mas ir kūryba. Mano darbas, su
kurtas baigiant Madų dizaino 
kurst)koledže,pateko [modelių 
paradą šiais metais Sydnėjuje. 
Be modeliavimo, aš namuose 
piešiu. Man patinka bendrauti 
su draugais, eiti į teatrą bei kiną, 
ir kiti panašūs dalykai, kurie 
jaunimui patinka.

Išlaikiusi mokyklos baigia
muosius egzaminus žadu studi
juoti meną ir teisę.

Nuotraukoje dešinėje - Rena
ta Popenhagen prie United 
Nations Būstinės New York’e, 
kur vyko paskaitos ir kiti užsi
ėmimai.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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Lietuviai pasaulyje
Lietuvių kilmės amerikietė Atėnuose 

iškovojo olimpinį auksą
Atėnų olimpinių žaidynių aukso 

medalį moterų fechtavimo kardu 
varžybose iškovojo lietuvių kilmės 
amerikietė Mariela Zagunis (žiūr. 
nuotr. dešinėje). 19-metė sportininkė 
iš Portland (JAV, Oregono valstija) 
finale 15:9 nugalėjo kinęTan Xue.

Portlendo lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Vilius Žalpys Eltai teigė, 
kad Marielos Žagunis senelis yra 
lietuvis Leo Zagunis. Anot V.Žalpio, 
Mariela dalyvauja lietuvių veikloje už 
Atlanto. (DELFI)

“Trecioji banga” - įvairovės netrūksta

Grįžo iš Irako “pragaro”

Šiandien JAV dirbančius lietuvius ga
lima gana lengvai suskirstyti j kelias kate
gorijas. Pirmoji - tai žmonės, atvykę tik bet 
kokia kaina užsidirbti pinigų ir visai neno
rintys likti Amerikoje. Antroji - tie, kurie 
bet kokia kaina nori čia likti. Jie mokosi 
kalbos, studijuoja, labai sunkiai dirba ir 
stengiasi legalizuotis. Trečio ji - paprasčiau
si parazitai. Thi pabėgę iš Lietuvos nusikal
tėliai, prostitutės, sukčiai ir lengvo gyveni
mo mėgėjai. Nors ir keista, jie visi čia jau
čiasi puikiai.

Sėkmingiausiai Amerikoje sukasi ir be 
jokių apribojimų pirmyn atgal važinėja 
pensinio amžiaus lietuviai. Jie čia daž
niausiai prižiūri senelius ir nesuka sau gal
vos dėl anglų kalbos ar adaptacijos.

Pensininkai maršrutu „Amcrika-Lic- 
tuva“ dažniausiai skraido kas pusę metų, 
tačiau yra ir išimčių. Kai kurios vyresnio 
amžiaus moterys gyvena pagal nuostatą: 
„Būsiu, kol būsiu“. Ieškoti atsakymo į 
klausimą, kaip geriau, neverta, nes kiek
vienas turi savo argumentų. Nelegaliai čia 
pasilikusios lietuvės, sako, irgi mielai būtų 
kas pusmetį skraidžiusios lankyti savo vaikų 
ir vaikaičių, jeigu nebijotų, kad daugiau į 
JAV bus neįleistos.

Beje, dėl sienos kirtimo ir bendravimo 
su Imigracijos ir natūralizacijos pareigūnais 
teko išklausyti įvairiausių pasakojimų. 
Vieni lietuviai tvirtino būtent dėl to ir pasi
likę nelegaliai, kad pareigūnai juos tardė 
tiesiog nežmoniškai šaukdami ir tyčioda
miesi, kiti tvirtino, kad pakako tik poros 
klausimų ir leidimas pusmečiui buvo išra
šytas. Iš tikrųjų taip ir yra.

Amerikiečiai irgi žmonės, kartais pa
vargę, kartais pikti ir agresyvūs. Nuo jų ir 
priklauso būsimo nelegalo ateitis. O tai, 
kad dauguma JAV pareigūnų tikrai į lie
tuvius ir kitus posovietinių šalių piliečius 
žiūri kaip j antrarūšes būtybes, jau ne kartą 
buvo kalbama ir rašoma Lietuvos žinia- 
sklaidoje.

Jauni vyrai irgi dirba šeimose, ypač jų 
rankos reikalingos, kai senelis serga kokia 
psichine liga iryra agresyvus. Tada prižiū
rėtojui atlyginama tikrai dosniai. Per savaitę 
jis uždirba iki pusantro tūkstančio dolerių. 
Tačiau daugiausia nelegalų vyrų dirba sta
tybos firmose. Pasak pačių darbdavių, kiek
vienoje kompanijoje tokių yra 5-6% Aišku, 
tikrintojai lankosi, tačiau apie juos papras
tai, kaip ir Lietuvoje, sužinoma iš anksto.

Anot vienos statybinės firmos savinin
ko Brooklyn’e, Sovietų Sąjunga persikėlė į 
Ameriką su visa savo sistema ir problemo
mis. Korupcija, dokumentų padirbinėjimas, 
fiktyvūs sandoriai - tiesiog kasdienybė. 
Nelegalai dirba parduotuvėse, kavinėse, 
aplinkos tvarkymo įmonėse, vežioja picas 
ir kloja šaligatvius.

Visa tai daro nesislapstydami ir bet kurį

Mūsų Pastogė Nr. 34, 2004.09.03, psl. 

iš jų gali patikrinti Imigracijos ir natūraliza
cijos pareigūnai. Tačiau nelegalai, kurių pri
skaičiuojama apie 5 milijonus, Amerikoje 
-vieša paslaptis ir iš tikrųjų niekas neketina 
jų gaudyti.

Į firmas vyrai dažniausiai ateina dirbti 
jau sumokėję tarpininkams savaitės (arba 
dviejų, jei tariasi dar Lietuvoje) uždarbį, o 
darbai šeimose parduodami iš rankų į 
rankas. Už kiekvieną geriau apmokamą 
darbą tautietei gali tekti pakloti nuo vienos 
iki trijų savaičių uždarbį. Kad darbo vietą 
draugė ar pažįstama atiduotų veltui, itin 
retas atvejis. Taip sakant, lietuvis lietuviui 
- lietuvis.

Labai gražiai vyksta diskusijos įvairiose 
interneto svetainėse. Draugiškiausiai nusi
teikę Anglijoje dirbantys žmonės: jie 
dalijasi patirtimi, siūlo žinomas agentūras, 
per kurias gali įsidarbinti.

O štai į JAV atvykusi pensinio amžiaus 
Angelė gana ilgai ieškojusi darbo stebėjo
si, kad sutiktos lietuvės nedavė net agen
tūrų telefonų, o ji pati nežinojusi, kur jų 
ieškoti. Tik vėliau nusipirko rusų laikraš
tį, kuriame rado vienos agentės telefoną, o 
ši davė ir kitų, nes pageidaujamo darbo pa
ti neturėjo. Tačiau agentė buvo rusė.

Būna ir kitaip. Brooklyn’e vieną mažą 
kambarėlį nuomoja šešios lietuvės. Jos ten 
beveik niekada nenakvoja, retai susitinka, 
tačiau žino, kad ištikus bėdai (susirgus ar 
netekus darbo) turės kur prisiglausti. Čia 
moterys laikosi viena kitos, pagelbsti bet 
kokiu atveju, tačiau tai nėra dažnas reiš
kinys.

Dažnai lietuviai JAV sugeba pasiekti 
kur kas daugiau nei paprasti amerikiečiai. 
Bet savo Tėvynės nuopelnų sėkmingai įsi- 
kūrusieji Valstijose tokiu atveju tikrai ne
linkę pripažinti. Tačiau jeigu ne lietuviškas 
išsilavinimas savo valstybės finansuoja
moje mokykloje, vargu ar šiandien tokie 
žmonės galėtų pasigirti užimamomis 
aukštomis pareigomis Amerikos įstaigose.

Teko kalbėtis ne su viena šeima, kurios 
nariui laimėjus žaliąją kortelę, ji atvyko 
gyventi j JAV su vaikais. Pastarieji pasirodė 
tikri „žiniukai“, palyginti su amerikiečiais, 
ir ramiai išlaikė egzaminus j dviem pako
pomis aukštesnę klasę. Dabar pasišaipy
dami iš amerikiečių jie renka geriausius 
pažymius ir sako, kad mokykloje nėra kas 
veikti. Tačiau ar šie lietuviai kada nors įver
tins, ką gavo Lietuvos mokyklose, ar pa
dėkos savo Tėvynei - retorinis klausimas.

Bet dejuoja tie lietuviai, kurie nenori 
priimti amerikietiško gyvenimo realybės 
ir prie jos taikytis. Kaip tu doram lietuviui, 
kad ir antros kartos nuo žagrės, įkalsi į gal
vą, kad jo vaikas gali pats, valstybės pade
damas, ir mokslus baigti, ir kreditą grąžinti?

„Aš viską pasiekiau savo jėgomis ir savo 
galva“, - tvirtina lietuvis po baigto Lietuvos 

—universiteto tampęs plytas New York’o 
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Pusę metų Irake 
tarnavę Lietuvos ka
riai namo grįžo pasi
ilgę savo artimųjų ir 
medžių žalumos.

“Smėlis ir dangus. 
Pusę metų mes ma
tėm tik tokį peizažą. 
Labai pasiilgom lie
tuviškų pušų”, - pri
sipažino Alytaus ku- 
nigaikštienės Bi
rutės motorizuotojo 
pėstininkų batalio
no grandinis Petras 
Petrauskas.

29 metų karys iš 
misijos Irake spėjo 
grįžti prieš pat ketvirtąjį savo vienintelio 
sūnaus Airido gimtadienį. Tėvo kaklą apsi
kabinęs berniukas sakė daugiau tėvelio į 
karą neišleisiąs.

LITDET - 2 būrys iš misijos Irake grįžo 
prieš keletą savaičių. Alytaus batalione 
jiems surengta iškilminga sutikimo cere
monija.

“Pagaliau ramiai išsimiegojau”, - pri
sipažino alytiškė Gražina Čyžienė. Moteris 
neslėpė visą pusmetį nerimavusi dėl Irake 
tarnavusio savo sūnaus Dainiaus likimo. Jis 
skambindavo į namus kiekvieną savaitę ir 
jokiais sunkumais tėvams nesiskundė. 
Tačiau motinai vis tiek buvo neramu.

“Dabar labiausiai noriu, kad jis kuo 
greičiau susirastų žmoną. Gal ji sugebėtų 
sulaikyti Dainių nuo dalyvavimo tokiose 
misijose”, - pro ašaras šypsojosi G. Čyžienė.

LITDET - 2 būrys tarnavo netoli Bag
dado esančiame Hilla mieste, lenkams 
priklausančiame sektoriuje.

Lietuviams teko dalyvauti septyniose 
bendrose operacijose su NATO pajėgomis, 
daug kartų eiti sargybą, konvojuoti, patru
liuoti ir atlikti įvairias greitojo reagavimo 
užduotis.

“Sunkiausia buvo bendrauti su priešiš
kai nusiteikusiais vietiniais gyventojais”, - 
sakė būrio vadas vyresnysis leitenantas 
Deimantas Čyžius.

Koalicijos pajėgoms vietiniai neretai 
suteikdavo klaidingą informaciją, o prie
šams perduodavo teisingą. Įvairios grupuo
tės surengdavo pasalas, apšaudydavo ka
riškius iš automatų, dėdavo sprogmenis 
šalikelėje. Minosvaidžių atakas lietuviai 
kariai vadino “agurkų lietumi”.

“Būrio atsakomybės rajone buvo daug 

statybose, o vėliau įkūręs savo firmą. Tik 
pamiršta pasakyti, kad verslo administra
vimo jis mokėsi ne Amerikoje, o Vilniaus 
universitete, kur jam valstybė dar ir sti
pendiją mokėjo.

Keturiasdešimtmetė Angelė, buvusi 
vertėja ir anglų kalbos mokytoja Lietuvo
je, sako savo darbo šeimoje tikrai nekeistų 
į buvusį Lietuvoje. Atskiras kambarys su 
vonia ir tualetu, kompiuteris, interneto ryšys 
ir mobilusis telefonas. Ramus vaikas, kurį 
pati išsiauklėjo, jai nėra našta. Tiesa, ilgisi 
mamos ir brolių, bet susiskambina ir žino, 
kad čia atvyko ne visam gyvenimui. Užsi
dirbs pinigėlių ir grįžusi kurs savo verslą.

Ir Amerikoje sulauki pripažinimo. Vie
noje šeimoje prastai užsirekomendavusi 
auklė sunkiai randa darbą, nes dauguma 
darbdavių prašo rekomendacijų, apie auk
les sužino agentūros. Pačiam susirasti šei
mą vis dėlto labai sunku - bėga laikas ieš
kant skelbimų, kuriuos jau iš anksto susi
renka agentūros ir įkalbinėja darbdavius 
samdyti pagal jų rekomendacijas, juolab 
kad darbdaviui tai nieko nekainuoja, nes už 
agentų paslaugas vis tiek moka nelegalas.

Šiaip ar taip, Lietuva - labai maža ša
lis, anot amerikiečių - kaimelis prie Bal

Keturmetis Airidas džiaugiasi savo tėvu Petru Petrausku.

įvykių”, - neslėpė LITDET - 2 vadas D. 
Čyžius. Jis džiaugėsi, kad kariams viskas 
susiklostė gerai - nė vienas nebuvo su
žeistas. Vadas tikino, jog pervisą pusmetį 
nebuvo nė vienos akimirkos, kad būtų 
pasigailėjęs dėl sprendimo vykti į misiją: 
“Buvau nusiteikęs bet kam ir nė viena si
tuacija manęs nenustebino”.

Paklaustas, ką sunkiausia Irake buvo 
ištverti, jis atsakė trumpai: “Karštį”.

Taip atsako kone visi iš misijos grįžę 
kariai. Oro temperatūra apie 1 valandą 
nakties ten būdavo apie 35 laipsnius ši
lumos. Dieną oras įkaisdavo iki 60-70 
laipsnių karščio. Laisvalaikiu kariai žais
davo ir sportuodavo didelėje palapinėje 
su gerais oro kondicionieriais.

Vieni namo sugrįžę kariai sakė pasiilgę 
lietuviško maisto, kiti tvirtino, kad Irake 
jie buvo maitinami ne prasčiau nei neblo
game restorane.

“Be viso kito, galėjome kasdien valgyti 
jūros gėrybes”, - sakė cepelinų ncišsiilgę 
kariškiai.

“Visa misija prabėgo kaip viena akimir
ka. Tik paskutinės dienos buvo labai ilgos”, - 
kalbėjo 34 metų vyresnysis seržantas 
Robertas Čekanavičius.

Kariškis pasakojo, jog pirmas mėnuo į 
misiją nuvykusiam būriui prabėgo labai 
ramiai. Tačiau paskui prasidėjo sukilėlių 
išpuoliai. Iš Irako grįžę kariai viešai kalba 
tiktai apie įgytą patirtį ir nė žodžiu neužsi
mena apie išgyventus sunkumus. Kiek atvi
resni jie būna tik neoficialiuose pokalbiuose.

“Buvo akimirkų, kai aš pagalvodavau: 
kur patekau ? Jeigu yra žemėje pragaras, tai 
aš atsidūriau jame”, - išsitarė vienas 
kareivis. (“L.r.”) 

tijos jūros (daugumai, tiesa, mes esame 
rusai, kaip ir Arvydas Sabonis...). Taigi 
vienai lietuvaitei „per klaidą“ patekus j savo 
šeimininko lovą, visoje gatvėje ar miestelyje 
pasklinda negeras garsas ir Baltijos šalių 
atstovėms užsiveria to miestelio ir apylin
kių namų durys.

Tad važiuojant į Ameriką reikia labai 
gerai pamąstyti ne tik apie savo sugebėjimą 
dirbti, bet ir apie moralinius dalykus. Pa
gyvenusių žmonių šeimoje tikrai nebus to
leruojama perregimais drabužėliais apsi
rengusi namų tvarkytoja ar auklė. Visos 
turtingos šeimos pageidauja kuklių, ramių 
ir neišsišokančių darbuotojų.

Tad vykstant į Ameriką dar reikia su
sikurti ir aiškų savo požiūriu į atitinkamus 
dalykus, ir vadovautis ne tik noru užsidirb
ti pinigų. Kitaip Vilniaus oro uoste iš lėk
tuvo, į kurį įsodins draugai ar konsulas, gali 
keliauti tiesiai j psichiatrijos ligoninę.

Pilnas kontrastų nelegalų gyvenimas. 
Kiekvieno vis kitokia patirtis, tačiau daž
nai lietuvis pripažįsta tik savąją, ir ne kar
tą išgirsti ginčijantis, kad šito negali būti, 
nes paprasčiausiai jis apie tai nežino.

Nijolė Vaišnoraitė-Stulgienė
(Sutrumpinta iš “Laikas”)
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Sydnėjaus meno padangėje
Jolanta Janavičius - Josonia Palaitis - Henrikas Šliteris

Isolda Poželaitė - Davis AM
Iki rugsėjo 4 dienos vykstančioje 

Darling Park Gallery prie Sussex ir Market 
gatvių kampo, Sydnėjuje, Jolanta Janavi
čius ir Henrikas Šliteris (Henri Teris) eks
ponuoja po keturis savo darbus. O Josonia 
Palaitis, kilusi iš pasižymėjusios australų 
dailininkų šeimos, dalyvavo 2004 Mosman 
Art Prize parodoje (iki rugpjūčio 29 d.) ir 
Doug Moran National Portrait Prize 
parodoje, State Library of NSW, antrame 
aukšte.

Janavičienės kūryba atsiskleidžia ke
turiuose darbuose. Nors visuose skulptorė 
naudoja keramiką, bet tematikos, stilių ir 
apipavidalinimo atžvilgiu darbai skirtin
gi. “Monster of Streaky Bay” yra du soli- 

[ dus, pusės metro aukščio “megalitai”, ryš- 
I kiai oranžinės spalvos kaip Australijos 
I žemė, su pilkšvai žaliais tonais primenan- 
Į čius kerpėmis apaugusius medžių kamie- 
I nūs pasaulio formavimosi eroje. Jau is- 
j tarinių laikų “Snake Woman” yra atspin- 
j dis iš ankstyvesnių laikų tematikos klodų, 
Į būtent Kretos salos kultūros ir civilizaci- 
I jos. Tuometiniai skulptoriai buvo itin 

pamėgę spalvingai išryškinti skulptūrų
I akis ir lūpas.

“Birdtree” (Paukščių medis) skulptū
roje Janavičienė grįžta j Australijos gamtą 
ir dažnai “Sodyboj” matomus rosella pa
pūgėlėmis “aplipusius” medžio kamienus. 
Gavusi iš gamtos vaizdinį impulsą, skulp- 

j tore nesitenkina realistiniu vaizdo atkū
rimu. Įdomia kompozicija, paukščių ir

Dar apie “Letters from the Outside”
Džiugu, kad dr. Genovaitė Kazokienė 

, plačiau aprašė neseniai išleistą knygą 
anglų kalba “Letters from the Outside”

■ (“Laiškai is anapus”) “Mūsų Pastogės” 
i Nr.31. Ši knyga parodė, kaip iš Simo Ku

dirkos minties išaugo plati ir veikli orga-
i nizacija, kurioje du tūkstančiai Australijos 

ir Naujosios Zelandijos gyventojų rūpi
nosi sąžinės kaliniais, įskaitant ir lietuvius 
bei kitus pabaltiečius Sovietų Sąjungoje. 
Rūpinosi, meldėsi ir kėlė kalinių vargus į 
viešumą dešimtį metų, kol visi kaliniai bu
vo išlaisvinti.

Šitoje apžvalgoje dr. Kazokienė teisin- 
' gai mums primena ir lietuvių partizanų 

svarbą. Tai kodėl apie juos, partizanus, nėra 
• daugiau parašyta? O gal parašyta yra, tik 

kažkodėl neatspausdinome ir neišplati
nome tokių svarbių knygų! Štai, 
“Lithuanian Papers” (“Lietuviški lakštai”) 
pernai rašė apie Thierry Pinet, profesorių 
ir Belgijos krašto apsugos ministerijos 
tarnautoją. Pinet daugelį metų domėjosi 
Lietuvos partizanais ir apie juos pran
cūziškai parašė knygą. Deja, savo knygai jis 
nerado leidėjo.

’’Lithuanian Papers” pernai atspausdino 
ištrauką iš Pinet knygos apie Joną Že
maitį (išversta į anglų kalbą). Iš karto 
matyti, kokio aukšto lygio yra šis veikalas. 
Reikia tik sumos pinigų, kad garantuoti 
knygos išleidimą. Tai kodėl delsiame?

Kaip visada, taip ir šį sykį, dr. Kazo
kienė yra optimistė. Ji užbaigė savo ap
žvalgą sakydama: "Jei [autorės] ir toliau 
domėsis šia tema, nenustebčiau išvydus jau

■ stambesnių veikalų Gaila, bet mano nuo
monė yra žymiai liūdnesnė. Iš tiesų, 1997 - 
2004 metų laikotarpyje Tasmanijos Uni
versitete buvo atlikta daug įdomių ir svar
bių lietuviškų darbų, nes turėjome lietu
višką stipendiją rinktiniams studentams. 
Iki buvo VIENINTELĖ lietuviška sti

medžio kamieno formų išlaikytu balansu, 
pirštų ir kankorėžių įspaudais paįvairin
dama kūrinį, įrikiavo jį į meno kūrinių 
gretas. Skulptūra “Gate” (Vartai) sugrąžina 
žiūrovą į šiaurės Europos istorinę praeitį - 
vikingų laikus. Apie tai byloja dviejų ir tri
jų aukštų vartų bokštai, vikingams būdingo 
ragų formų (komponavimas į skulptūros 
visumą ir faktūros dizainas.

Henrikas Šliteris, taip pat, eksponuoja 
keturis skirtingų sąvokų ir medžiagų dar
bus. “Tyche” (plienas) - lotyniškai deivė 
Fortuna. Šitoje liaunoje skulptūroje yra 
simboliniai ir abstrakčiai įprasmintos dvi 
kūrybos idėjos: kompozicijos “stiebima- 
sis” į aukštį simbolizuoja materialinių, 
moralinių, o gal ir mokslinių gėrybių sie
kius, o metalinių žiedų grandinės - nenu
trūkstančias pastangas. “Gvvendolynne” 
moters torsas, su pakreipta galva, kūno 
poza ir paryškinta kairiojo klubo forma yra 
senovės klasikinių skulptūrų moderni va
riacija, apipavidalinta rožine Axoloti ni
kelio glazūra. “The Wave” (Bangoje) 
Šliteris sukūrė dinamiškų judesių darbą iš 
statiškų madžiagų. Akinančiai baltas, 
putotas bangos pasišiaušimas ir lūžio 
pradžia yra meistriškai pavaizduoti. “Ože
lio” keturių šokėjų stilizuota, charakterin
ga šokio figūra, gyvulėlio ragų inkorpo
ravimas bei šokėjų tautinių rūbų spalvi
nių derinių dinamika, vykusiai atkuria šo
kio atmosferą.

Reikėtų dar paminėti, kad Jolanta 
Janavičienė ir Henrikas Šliteris yra The 
Sculptors Society Komiteto nariai.

pendija visoje Australijoje! Pamažu kasa 
ištuštėjo, niekas nenorėjo jos papildyti ir 
taip Tasmanijos “lietuviška” stipendija 
(Lithuanian Honours Scholarship) šiemet 
buvo palaidota. Užgeso Lietuvos žiburėlis 
tolimoje Tasmanijoje, o stipendijai reikėjo 
tik $5,000 į metus...

Baigdamas grįšiu prie dr.Kazokienės 
aptartos knygos, “Letters from the 
Outside”. Knygą išleido LSS (Lietuvos 
Studijų sambūris Tasmanijos Universi
tete), P.O. Box 777, Sandy Bay, Ths. 7006. 
Šiuo metu leidėjai platina knygą su pa- 
piginimu. Vietoje normalios kainos ($23 
su persiuntimu), viena knyga dabar kai
nuoja $20. Užsisakant didesniais kiekiais, 
duodama dar didesnė nuolaida. Pavyz
džiui: už 2 knygas mokama $38 su per
siuntimu. 5 knygos - $90 su persiuntimu, 
ir t.t. Algimantas Taškūnas

Irena Dambrauskienė ir Jolanta Janavičienė parodoje prie Jolantos skulptūros “Gate”.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

Josonia Palaitis išrinko du natiur
mortus eksponuoti Mosman meno paro
doje. Tai XVI a. galo ir XVII a. pradžios 
flamandų, olandų, ispanų ir italų tapytojų 
realistinių valgių ir vaisių atvaizdų šiuo
laikiškas ataidas. Dailininkė suteikė jiems 
modernią formą ir humoristinį “atspalvį”. 
Josonijos Palaitis natiurmorto žuvys, tai ne 
bet kokios žuvys, bet žuvų būrys, skuban
tis patekti į sriubą - todėl ir pasirinktas 
pavadinimas itin taiklus: “Heading for 
Soup”. Tų žuvų pulkelio galvų ir akių iš
raiškos vis kitokios. O tas “plaukikes” 
apsupa melsvų tonų fono derinys, kuriame 
šmėkščioja žuvelių ir vandens augalų 
siluetai.

Antras natiurmortas “Kiaušiniai” - ne 
margučiai! O visgi gabi menininkė moka 
per visą paveikslą bet kaip išdėliotų 20 
kiaušinių pavaizdavime, iškelti jų esteti
nius bruožus. Paveikslas intriguojantis - iš 
paveikslo aukštumos krintanti šviesa ap
šviečia kiekvieną kiaušinį rausvai ir meta 
šešėlį ant šiltai pilkšvų - rudų spalvų au
deklo, atausto melsvai paryškinto ketur
kampių būgnų juostomis.

Dailininkės portretų fotorealizmo ta

Mūsų Pastogė Nr. 34, 2004.09.03, psl. 5

Juozas Almis Jūragis

ATSISVEIKINIMAS SU 
VAIKYSTE

Išauš diena, 
mums žemė bus kita... 
Aš būsiu nebe tas, 
tu būsi nebe ta. — —

Mums ši naktis 
likimo pilnatis...

Skambėk, naktie, 
dainuok naktie, 
mes nebe tie, mes nebe tie, 
gedėję saulės vakare!

Žvaigždynuos buvo nutarta: 
išauš diena, 
vilties pilna, 
kaip mes - nauja karta.

Liepsnas mes liečiame delnais 
Ant lūpų kibirkštys 
lyg žvaigždės krinta...
Vaikystė jau toli.

DĖKOJIMAS UŽ GROŽĮ 
MOTERŲ

Staiga mes esame vieni 
ir ne vieni, 
mums nieko nebesako 
žaislai seni... 
Švininių kareivėlių 
ir kalbančios lėlės 
nebereikės...

Vaikystė jau toli. — —

Dėkoju, Dieve, tau 
Už grožį moterų, 
Kurias aplink matau - 
Dėkoju, Dieve, tau.

Aš poetu pasijutau 
Tarp jų - švelnių, gerų...
Dėkoju, Dieve, tau 
Už grožį moterų. — —

pybos stilius nėra lėkštas žmogaus atvaiz
davimas, bet giluminė būdo, dvasios ir 
charakteringų veido bruožų bei kūno po
zos išraiška. Meniška pojūčių atranka ir 
paletės bei teptuko plonybių apvaldymas, 
perkelia juos į meno kūrinius. Jos Doug 
Moran 2004 m. parodoje portretas “Aunty 
Syd and her One Hundred” yra vienas iš jai 
artimų giminių portretų serijos. Tiek jos 
dailininkės motinos portretas, kaip ir 
dailininko tėvo “John Mills” portretas, 
laimėjęs 1994 m. Doug Moran premiją, 
taip ir šis tetos Syd portretas, yra žmogaus 
vidujinis pasaulis prasišviečiantis pro 
kiekvieną veido bruožą, geraširdišką šyp
seną ir pagyvenusio žmogaus dešinės ran
kos ir pakelto peties pozą. Paveikslo 
kompozicija nekomplikuota. Tetos figūra 
yra pavaizduota durų įrėminimo išpjo
voje, apšviesta iš dešinės pusės. Kairėje 
pusėje puikuojasi protea gėlių puokštė 
vazoje. (Pietų Afrikos augalas pagerbti te
tą, gimusią prieš 100 metų Pietų Afrikoje). 
Tetos balti plaukai derinasi prie baltų ir 
rausvų perlų vėrinių ir rausvai baltų protea 
žiedų žalių lapų fone. Geras dailininkės 
fotorealizmo stiliaus kūrinys. Q
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Lietuviai Atėnų Olimpiadoje
Link galo lietuviams nesisekė

athehs w • Rugpjūčio 23 d. Atė- 
OQ<p nuošė, olimpiniame krepšinio 

turnyre prasidėjo paskutinieji 
grupių mačai. B grupės susitikime tarp 
Lietuvos ir Australijos rinktinių, rezultatu 
100:85 (20:19, 32:9, 23:38, 25:19) pergalę 
šventė Lietuvos krepšininkai.

Lietuvių gretose rezultatyviausiai žaidė
Robertas Javtokas, kuris surinko 23 taškus 
(10/14 dvit., 3/4 baudų) ir atkovojo 9 ka
muolius. Kšyštofas Lavrinovičius pridėjo 
18 taškų (4/7 trit., 1/2 dvit., 4/4 baudų), 
Saulius Štombergas -12 (2/4 trit., 2/2 dvit., 
2/2 baudų), Šarūnas Jasikevičius- 11 (2/5 
trit., 2/2 dvit., 1/2 baudų), o Darius Songaila 
- 10 (3/6 dvit., 4/4 baudų).

• Atėnų olimpinių žaidynių krepši
nio turnyre, rugpjūčio 26 d. prasidėjo 
ketvirtfinalio rungtynės tarp Lietuvos ir 
Kinijos komandų. Pergalę rezultatu 95:75 
(25:19, 28:18, 21:20, 21:18) nesunkiai 
iškovojo lietuviai, kurie ir pateko į pusfinalį.

Lietuvos rinktinėje sėkmingiausiai žai
dė Arvydas Macijauskas, kuris surinko net 
32 taškus (4/4 trit., 7/12 dvit., 6/6 baudų). 
Robertas Javtokas pelnė 14 (6/9 dvit., 2/4 
baudų), Darius Songaila - 10 taškų (4/6 
dvit., 2/2 baudų).

• Lietuva - Italija 91:100
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 

svajonę laimėti Atėnų olimpinių žaidynių 
auksą sužlugdė pusfinalyje neįvykdytas 
žaidimo planas ir fantastiški italų tritaš
kiai. Net 18 iš 28 tolimų metimų pataikę 
italai neleido lietuviams lemiamais mo
mentais kontroliuoti žaidimo, o nesėkmin
gai žaidųsiems lyderiams Šarūnui Jasike- 
vičiui ir Ramūnui Šiškaūskui neatsirado 
lygiavertės pamainos.

Treneris Antanas Streiką pripažįsta, kad 
ir jis galbūt suklydo, perdaug pasitikėda
mas savo pagrindiniu įžaidėju. Tito tarpu 
italai savo pergalę vertina kaip ypatingą 
sėkmę ir pripažįsta, kad lietuviai Atėnuose 
rungtyniauja geriau už juos.

“Italija sužaidė puikiai ir pelnytai pateko 
į jinaltf”, - sakė A.Sireika. “Žinojom jų 
ginklus, daug rengėmės rungtynėms, bet 
negalime pasakyti, kad įvykdėme savo planą. 
Ruošėmės dengti jų snaiperius, bet jie mums 
įmetė 18 tritaškių ”, “Taigi užduotis visiškai 
neįvykdyta, o komandos smogiamajai jėgai 
labai trūko “iškritusių” iš žaidimo Jasike- 
vičiaus ir Siškausko”, - liūdnai kalbėjo 
treneris. Jo nuomone, italai sužaidė savo
geriausias rungtynes, nes neturėjo ką pra
rasti, kadangi jų nesėkmės atveju tai nebū
tų buvęs joks netikėtumas.

“Tokių rungtynių ir reikėjo tikėtis. Jie 
nepasitikėjo vien akla gynyba, bet planavo ir 
atakuoti. Fortūna arba Dievas šįkart tikrai 
buvojų pusėje”, - teigė A.Sireika. “Nors mes 
ir padarėme klaidų, tačiau jie įmetė tokių 
metinių, kurie be sėkmės neįmanomi. Labai 
gaila, kad taip įvyko”.

“Iškritus mūsų lyderiams, jiems neatsi
rado lygiaverčių žmonių. Gal ir aš suklydau, 
reikėjo anksčiau pakeisti Šarūną. Gal pa
baigoje jis būtų buvęs kitoks”, - kalbėjo 
treneris. “Kai persvėrėme rezultatą, reikėjo 
šaltų nervų, protingo žaidimo, kad padidin
tume persvarą. Juolab rungtynėse su koman
da, kuriai sekėsi”.

Komentuodamas nesėkmių ruožą, kai
buvo praleistas net 21 taškas iš eilės antra
jame kėlinyje, A.Sireika sakė, kad žaidimo 
ritmas priklauso nuo įžaidėjo, kuris turėtų 
ilgiau rengti atakas. “Jeigu nesiseka mesti,

tai reikia perduoti 
kamuolį žaidėjams, kurie 
pataiko ir atlikti 15 rezul
tatyvių perdavimų”, - sa
kė treneris. Jo nuomone, 
penktoji Sauliaus Štom
bergo pražanga galėjo 
būti lemiama, nes jis 
tuomet buvo pakilime, 
komandai sekėsi gintis. 
Prieš tai iš ritmo irgi 
išmušė Mindaugo Žu
kausko trauma, kai teko 
jį pakeisti.

“Tai nebuvo mūsų 
rungtynės. Pralaimėjome 
viską - kovą po krepšiais, 
tolimus metimus”, - sakė 
A.Macijauskas. “Be šito 
neįmanoma laimėti tokių 
rungtynių”.

Italų trenerio Carlo 
Recalcati teigimu, jiems 
pavyko puikiai nusiteik
ti, o pergalę lėmė susi-
kaupimas ir pasitikėjimas savimi. “Labai 
džiugu, kad laimėjome, bet mes pripažįsta
me, kati Lietuva žaidžia geriausią krepšinį 
Europoje ir buvo nenugalėta. Esu labai 
pamalonintas šios pergalės ”, - sakė jis.

“Tai buvo fantastiškos rungtynės. Lietuva 
yra geriausia komanda šiame turnyre, todėl 
mums labai pasisekė, kad laimėjome. Mes 
tikrai nesame už juos geresni, tačiau kartų 
laimėti galime”, - sakė Giacomo Galanda.

Krepšinio spaudos centre šios permai
ningos rungtynės buvo pavadintos iki šiol 
gražiausiomis atkrintamosiose varžybose. 
Bent jau pagal dramatizmą ir vertę joms 
tikrai nebuvo lygių.

e Lietuva-JAV 96:104
Atėnų olimpinis krepšinio turnyras 

pasiekė kulminaciją - rugpjūčio 28 d.

Arvydas Macijauskas veržiasi pro Stephon Marbury.

vakarą prasidėjo varžybos dėl medalių. [DėJ 
bronzos, susitiko Lietuvos ir JAV rinktimės. 
Rungtynes rezultatu 96:104 laimėjo JAKsl 
krepšininkai.

Visos varžybos vyko taškas į taškšką. 
Puikiai tritaškius mėtę Lietuvos krepšpši- 
ninkai jau trečiajame kėlinuke buvo peper- 
svėrę rezultatą, tačiau tada tuo pačiu ginink- 
lu atsakė ir amerikiečiai. Jų taiklūs ti tri
taškiai atstatė JAV rinktinės persvararą, 
kurios panaikinti lietuviai jau nebesugege- 
bėjo.

Lietuviams daugiausiai taškų pclnėnė 
Arvydas Macijauskas (24 tšk.), Šarūnnas 
Jasikevičius (17 tšk.), Ramūnas Šiškausksas 
(13 tšk.) ir komandos kapitonas Sauliius 
Štombergas (13 tšk.).

(ELTA, DELFFI)

Elena Jonaitienė

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

Sulaukęs astuonių savaičių jis atrodė 
toks sveikas ir guvus, kad gydytoja neabe
jodamas davė leidimą keliauti. Šeima su
sikrovė mantų į specialiai įtaisytą medinę 
skrynią, sutvarkė iš namų atsivežtus senus 
lagaminus ir atsisveikino su draugais bei 
kaimynais.

Keli bičiuliai susirinko išlydėti. IRO 
atsiuntė automobilį nuvežti šeimą į ge
ležinkelio stotį. Su kitais emigrantais trau
kiniu jie turėjo keliauti į Neapolį. Ten jų 
lauksiąs laivas nugabenti į Australiją. Vis
kas buvo iš anksto suorganizuota.

Fellbache viskas žydėjo. Soduose bal
tavo obelys. Aldona džiaugėsi, kad nerei
kėjo šiltų drabužių, nes abu vyresnieji vai
kai viską buvo išaugę. Dabar šiuos dra
bužius galėjo palikti, nes keliavo į šiltesnį 
kraštą. Aldona per praėjusią žiemą Linu
kui ir Dainelei nepasiuvo ir nenumezgė 
jokių naujų drabužių, nes rūpinosi vien nau
jagimio kraiteliu, nors prieš šiam ateinant 
į pasaulį buvo kur kas geriau pasirengusi 
negu laukdama vyresniųjų, gimusių per ka
rą, kad ir savame krašte. IRO kiekvienam 
jos globojamam naujagimiui skyrė me
džiagų vystyklams ir marškinėliams, 
sulankstomą lopšelį ir naujutėlį blizgantį 
vežimėlį. Be to, Vokietijoj įvedus naujas 
markes, pasibaigė juodoji rinka, ir par
duotuvėse atsirado daug prekių. Vytautas 
gaudavo, kad ir nedidelį atlyginimą, bet 
naujomis markėmis, ir beveik viską ati
duodavo Aldonai. Ji stengėsi šeimininkauti 
taupiai ir sugebėdavo šiek tiek sutaupyti. 
Už tuos pinigus galėjo šį tą nupirkti kū
dikiui. Taip pamažu dvi nemažas dėžes 
prikrovė minkštų rankomis atsiūtų vys
tyklų, mezginiais puoštų marškinėlių ir 
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švarkelių, dailiai siuvinėtų kepurėlių ir 
seilinukų. Iš ryto, kai Vytautas išvažiuoda
vo į darbą, o vaikai išeidavo į mokyklą, ji 
atsisėsdavo prie lango su rankdarbiu, ant 
palangės išsidėliodavo siūlų sruogas, ir 
pamažu ant audinio išryškėdavo gėlės ir 
drugeliai, antys ir kiškiukai, žuvys ir va
balėliai... Kiekvieną kūdikio daiktelį pa
puošdavo vis kitu paveikslėliu.

Kai Fellbache su Saulučiu ant rankų 
Aldona lipo į mašiną, prisiminė, kaip prieš 
penkerius metus išvažiavo iš namų. Tada 
laikė Dainelę, nedaug vyresnę už Saulut j. 
Reikėjo palikti viską, ką mylėjo, kas buvo 
sava ir brangu, nežinojo, kur keliauja ir kas 
jų laukia. Dabar jais rūpinosi kiti, jautėsi 
saugūs, žinojo, kurvažiuoja, tikėjo ateitimi.

Kelionė į Neapolį užsitęsė, nes spe
cialusis IRO traukinys dažnai stojo, turėjo 
iš įvairių vietovių surinkti emigrantus. Bet 
dėl to niekas nesirūpino. Keleiviai žinojo, 
kad į laivą nepavėluos, o dabar viskuo bu
vo aprūpinti ir keliavo patogiai. Vargalai 
savo šeimai gavo atskirą kupė. Vyresnieji 
vaikai galėjo miegoti patogiai, o Saulutis 
turėjo vežimėlį. Maistą traukinio palydovai 
atnešdavo į vagonus ir išdalydavo. Saulu- 
čiui vystyklų Aldona turėjo pakankamai. 
Kelionė ne tik nevargino, bet dargi buvo 
maloni. Per dieną Linukas su Daina, o su 
jais ir Vytautas neatsitraukdavo nuo lango. 
Važiavo per kalnus, per lygumas, net jūros 
pakraščiu. Pro akis bėgo nepažįstami 
miestai ir kaimai, vingiavo keliai, juodavo 
miškas. Vienu metu vaikai išsigando: už 
lango matėsi vien vanduo, ir jiems atrodė, 
kad traukinys tuoj pasiners, bet Vytautas 
juos nuramino.

Aldona vaizdais nesidomėjo, ji rūpinosi 
kūdikiu.

Kartkartėmis Linas ar Daina atsigręž

davo nuo lango ir pašaukdavo:
- Mama, tik pažiūrėk, toks aukštas tiltas!
Vytautas pridurdavo:
- Koks vaizdas! Jei būtume turistai, už 

tokius reginius turėtume brangiai mokėti.
Ji pasikeldavo, pažiūrėdavo, pritardavo 

ir vėl pasitraukdavo. Atsisėdus prie veži
mėlio, stebėjo vaikelį. Miegodamas jis buvo 
toks angeliškai gražus, rausvas. Nubudęs 
tapdavo judrus ir žaismingas. Plačios, 
tamsiai mėlynos akelės žvelgė į pasaulį. 
Tiek daug reikėjo pažinti ir išmokti! Šiuo 
metu j is mokėsi tarti naujus garsus. Kartais, 
suspaudęs kumščiuką, pakeldavo vieną 
rankytę ir su kita mėgino ją pasiekti. Bet 
viena rankytė judėjo į vieną pusę, o kita - į 
priešingą. “Kaip ilgai reikia žmogui 
mokytis!”-stebėjosi Aldona. Bet ją jis jau 
pažinojo. Kas kartą, kai prie vaikelio pa
silenkdavo, jis nusišypsodavo, imdavo bur
buliuoti ar kitaip ją kalbinti, kad Aldonai 
širdis tirpo, turėjo iškelti iš vežimėlio, 
glausti prie savęs... Tai pastebėję, Linukas 
su Dainele pripuldavo prie jos.

- Leisk ir mums jį palaikyti! Mes 
atsargiai, pamatysi!

- Ib jau pirma laikei, dabar mano eilė!
Abu gaudavo broliuką palaikyti, 

pasūpuoti. Tada, jį išbučiavę, vėl grįždavo 
prie lango.

Neapolyje, lipant iš traukinio, tamsiai 
pilkas dangus maišėsi su žeme. Jų vagonas 
stovėjo neuždengtame perono gale, šaltas 
vėjas smelkėsi į kaulus. Vaikai gūžėsi prie 
suaugusiųjų, šie - vienas prie kito. Visiems 
išlipus, per garsiakalbį pranešė, kad rink
tųsi į uždengtą perono galą. Čia vienas IRO 
palydovų atvykėliams paaiškino, kad 
kelionės planas šiek tiek pasikeitęs. Jiems 
teksią apsistoti ne Capua skirstymo sto
vykloje, o Bagnoli. Ten šiuo metu esą la
bai daug žmonių, todėl reikėsią visiems 
šiek tiek susispausti. Stovyklos vadovybė 
stengsis visiems sudaryti kiek įmanoma 

patogesnes sąlygas, bet keleivių iš ankssto 
prašoma būti kantriais. Čia užtruksią ttik 
kelias dienas, kol atliks formalumus priieš 
jūros kelionę. Atvykėliai privalo laukkti 
stovykloje, niekur iš jos neišeiti.

- Dabar esate Italijoje, - aiškino toliauu. - 
Nepamirškite, kad neturite pasų, nė ppi- 
lietybės. Stovykloje mes jumis rūpinamėšs, 
bet už jos esate beteisiai. Jei už jos kaas 
ištiktų, negalėtume padėti. Todėl...

- Dipukai buvome ir pasiliksime,- 
pusbalsiu ištarė kažkas netoli Vargalų.

- Tikėkimės, kad neilgai, - atsiliepė kiltas I 
linksmesnis balsas. - Juk teisingai šnekia, 
neturime pasų, nemokame kalbos. Geriauu į 
laikytis krūvoj. Ypač kad globoja mus, aar ’ 
ne?

Į Bagnoli buvo nugabenti sunkveži-i- 
miais. Išlipo erdvioje aikštėje. Irvėl reikėjejo 
laukti. Vėtra tesiautė, nešė dulkių debesies.

Aplink aikštę rikiavosi vienodi baltiti 
triaukščiai namai. Kažkas paaiškino, kadd 
per karą čia buvo laivyno bazė, joje viennu 1 
metu tilpo keli tūkstančiai gyventojų.

Pagaliau atvykėlius išskirstė. Vyrus is ir 
moteris nuvedė į atskirus pastatus. Mažiaži 
vaikai ėjo su moterimis. Aldona atsidūrūrė 
didelėje salėje, kurioje stovėjo eilės dvilvi- 
aukščių gultų dviem šimtams keleivių. Jt Jai 
teko du gultai, nes ir Saulučiui buvo skirtrta 
vieta. Vyresniems vaikams padedant, ANk- 
dona sustūmę abu gultus ir šitaip praplola- 
tintame praėjime pastatė Saulučio vežimėliė//. I

- Dabar galėsime miegoti visi kartu, i, - Į 
paaiškino vaikams.

- Bet tėvelio nėra, - pasigedo Linukas s
- Jis nakvos su kitais vyrais, bet kai titik I

susitvarkysime, išeisime į lauką susitikkti 
sujuo. į

- Aš nenoriu eiti į lauką. Ten vėjas.
- Negi visą laiką pūs. Dabar įsikurkimere. 

Kurias lovas judu pasirinksite?

Tęsinys kitame AfPNNr.
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LR GENERALINIS KONSULATAS MELBOURNE

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 2004 metų 
balandžio 13 dieną pasirašė konsulinį patentą dėl garbės generalinio konsulo klasės 
suteikimo Lietuvos Respublikos Garbės konsului Melbourne Andriui Žilinskui 
bei konsulato Melbourne statuso pakeitimo į Generalinį konsulatą. Nuo šiol p. 
Žilinsko pareigos ir Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Melbourne 
duomenys yra tokie:

p. Andrius Žilinskas
Garbės generalinis konsulas
Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas .
56 Somers Street
Burwood, VIC 3125
Faksas: (03) 9808 8300

Konsuliniais klausimais prašau skambinti ketvirtadieniais 
Ilonai Hahn tel.: (03) 9819 5515.

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Danutei Skorulicnei ir šeimai už $500 auką “Mūsų Pastogei”, prisimenant prieš 
penkerius metus mirusį Stasį Skarulį.

Savo šakotoje bendruomeninėje veikloje a.a. Stasys paliko vertingą įnašą. 
Talentingas aktorius ir režisierius, Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktorius ir 
pirmininkas, NSW Jungtinio Baltų Komiteto pirmininkas, įvairių valdybų na
rys, renginių programų ruošėjas, jis nepamiršo ir bendruomeninės spaudos.

Ilgametis “Mūsų Pastogės” bendradarbis. Jis ją rėmė straipsniais ir ap
žvalgomis. Ypačdaug laiko ir pastangų a.a. Stasys įdėjo į administracinį darbą 
1990-1995 metų laikotarpyje, būdamas L.B Spaudos Sąjungos Valdybos nariu.

A.a. Stasys Skorulis negrįžtamai pasitraukė iš mūsų tarpo 1999 metų rugpjūčio 
13 dieną.

Vytautas Patašius
L.B. Spaudos Sąjungos Valdybos pirmininkas

In memoriam
A4PA Hildegard Šikšnius

Vėl Hobarto lietuvius aplankė nepra
šyta mirtis - šių metų rugpjūčio 13 dieną, 
po ilgos ligos mirė Hildegard Šikšnienė.

Hildegard gimė 1928 metais Vokieti
joje. Po karo susipažino su Bonifacu Šikš- 
niumi ir 1948 metais už jo ištekėjo. Ne
užilgo gimė sūnus Reiner.

Šeima nepasiliko Vokietijoje ir išvyko į 
Australiją. Atvykus Australijon, buvo pa
siųsti į Tamaniją, kur įvairiose vietose sky

nė vaisius. Vėliau šeima apsistojo Hobar- 
te, Springfield priemiestyje.

Norėdama, kad vyrui palengvėtų šeimos 
įkurdinimas, Hildegard ilgus metus dirbo 
hotelyje. Augindama sūnų ir dirbdama, 
Hildegard dar rasdavo laiko padėti Ho
barto Apylinkės Valdybai. Hildegard pra
moko kalbėti lietuviškai, buvo linksmo 
būdo, turėjo gražų balsą ir mėgo dainuoti, 
ypač dainelę “O, ramunėle, pasakyk”.

Šeima gražiai bei patogiai įsikūrė. 
Atrodė, galėjo džiaugtis gyvenimu. Deja, 
prieš keletą metų Hildegardą pradėjo kan
kinti Parkinson liga. Pradėjo silpti ir pro
tas, ir kūnas. Paskutinius metus praleido 
prieglaudoje, kurioje ir mirė.

Šv. Teresės bažnyčioje gedulingas pa
maldas aukojo parapijos klebonas Ted 
McCormack. Maldas skaitė dr. Algimantas 
Taškūnas. Atsisveikinimo žodį lietuviškai 
tarė Juozas Paškevičius, angliškai - sūnus 
Reiner. Po pamaldų Velionė buvo paly
dėta į krematoriumą.

Po laidotuvių šermenų pietūs vyko 
Bonifaco Šikšniaus namuose.

Velionė Hildegard paliko liūdesyje vyrą 
Bonifacą, su kuriuo išgyveno 56 metus, 
sūnų Reiner su šeima ir Lietuvių Bendruo
menę, kuri neteko darbščios narės.

Ilsėkis ramybėje, miela Hilde.
Juozas Paškevičius

Mirus

A h? A Stasiui Abramavičiui,
gili užuojauta žmonai Onai, giminėms Lietuvoje ir draugams.

Bronė Ropienė

Pas Melbourne pensininkus
Per liepos 13 dieną įvykusį Melboumo 

Pensininkų Sąjungos susirinkimą buvo 
pagerbtas buvęs jos pirmininkas H.Tom- 
kevičius. Dabartinė Sąjungos pirmininkė 
Aldona Vyšniausicnė visų narių vardu 
padėkojo jam už įdėtą septynerių metų 
darbą Valdyboje, iš jų šešerius metus jis 
buvo pirmininkas. H.Tomkevičius buvo 
paskelbtas Melboumo Pensininkų Sąjun

gos garbės nariu. Jam ir žmonai buvo 
įteiktos dovanėlės.

Kiti Melboumo Pensininkų Sąjungos 
garbės nariai yra: A.Baltrukonienė ir H. 
Statkuvienė.

Sekantis Melboumo Pensininkų Sąjun
gos susirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 
14 dieną, 11 vai. Lietuvių Namuose.

MPS sekretorė

Kas patikimiausias?
Labiausiai Lietuvos gyventojai pasitiki 

neseniai į prezidento pastą sugrįžusiu Val
du Adamkumi. Tai parodė tyrimų grupės 
RAIT liepos mėnesį atliktos apklausos 
duomenys, kuriuos paskelbė dienraštis 
“Lietuvos žinios”.

Prezidentą V. Adamkų palankiausiai 
vertina 68.8% apklaustųjų. Populiarumu jis 
lenkia labiausiai vertinamų politikų ir vi
suomenės veikėjų rikiuotėje antrąją vietą 
užimantį Darbo partijos lyderį parlamen
tarą Viktorą Uspaskich’ą, kuriuo pasitiki 
60.3% apklaustųjų.

Buvęs kandidatas į prezidentus Petras 
Auštrevičius - trečias. Jį labiausiai vertina 
59.5% respondentų.

Seimo pirmininką, Naujosios sąjungos

lyderį Artūrą Paulauską pagal populiaru
mą lenkia socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Vilija Blinkevičiūtė. Ją palankiai 
vertina 57.7% apklaustųjų, Seimo vadovą 
- Artūrą Paulauską - 57.5%.

Tiek pat apklaustųjų gerai atsiliepia 
apie premjerą socialdemokratų lyderį 
Algirdą Brazauską.

Seimo vicepirmininkas Česlovas 
Juršėnas apklausoje yra septintas (56.4%), 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjungos lyderė parlamentarė Kazi
miera Prunskienė - aštunta (52.6%), 
europarlamentaras Eugenijus Gentvilas - 
devintas (46.2%), o dešimtuką užbaigia 
kitas euroderybininkas Aloyzas Sakalas 
(45.4%). a

■ jSR’- 

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

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

Mirus

A( A Stasiui Abramavičiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Oną, gimines Lietuvoje ir draugus.

Alfonsas Mikalauskas

Mirus

A'ttA Stasiui Abramavičiui,
gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę ir gimines 

Lietuvoje.
Nijolė ir Adomas Bartkai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Aukos “Musų Pastogei”
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C. Protienė NSW $ 15.00 R. Reisgys QLD $ 20.00
A. Auglys OLD $ 15.00 A. Vitkūnas SA $ 20.00
M. Didžys VIC $ 20.00 M. Vilkaitienė ACT $ 30.00
V. Adams VIC $ 35.00 A. Tamašauskas VIC $ 65.00
Mrs. Z. Colless NSW $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
J. Mikus NSW $ 35.00 “Mūsų Pastogės”
Mrs. M. Linge WA $ 15.00 Administracija
T. Suris OLD $ 10.00
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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.

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

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

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

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

Kviečia šokėjus
Geelongo tautinių šokių grupės repetuoja ir ruošiasi Tautinių Šokių Šventei, kuri š.m. 

gruodžio 30 d. įvyks Melbourne.
Dar laukiam naujų ir buvusių šokėjų. Repeticijos vyksta penktadieniais Geelongo 

Lietuvių Klube, Pettitt Park, Bell Post Hill. Nauji Geelongo tautinių šokių vadovai - 
Regina Bindokienė, Jonas Sakalauskas, Loreta (Čižauskaitė) Tigani - kviečia jus ir laukia

The Geelong folk dance groups have regrouped with new teachers and a new look and 
are preparing for the folk-dance festival in Melbourne.

Rehearsal times: Fridays Children 6-7 pm, fortnightly
Adults 7 pm onwards, weekly

Informacija/contact Loreta (Čižauskaitė) Tigani, ph.: 5243 7411; fax.: 5244 0949;
e-mail: cldti@yahoo.com.au

Australijos Lietuvių Fondo 
metinis susirinkimas

ALF-o 2004 m. metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
12 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namuose, 50 Errol

Street, North Melbourne.
Kviečiame dalyvauti ne tik narius, bet ir visus suinteresuotus Fondo veikla.

Fondas tarnauja visai Australijos Lietuvių Bendruomenei.
Statutinei sprendžiamąją teisę turi tik nariai.

ALF Valdyba

Hit. CONSUMMATE ART OF 
UONA& URBONAS

ck/mTm
KazysJ. Ketncxyv

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

An autobiography selected and annotated by Kazys J. 
Kemežys.

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 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-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Thursdays. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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