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Garbingas jubiliejus

Neseniai mclbourniškė baleto mokytoja Janina Drazdauskaitė-Čunovienė atšventė 
savo garbingą 90 metų jubiliejų. Ta proga Baleto Bičiulių Būrelis Melboumo Lietuvių 
Klube surengė vakarą, skirtą jubiliatės pagerbimui. Plačiau apie tai skaitykite MP psl. 3. 
Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje - Janiną Drazdauskaitę-Čunovienę sveikina Ba
leto Bičiulių Būrelio pirm. Jurgis Zaikauskas (antras iš dešinės) ir valdančioji direk
torė Ramona Ratas-Zakarevičienė.

VnonieiaS Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva - tarpininkė tarp ES ir Rytų?

Seimo rinkimai 
brangūs

(BNS). Vyriau
sioji rinkimų komi
sija (VRK) patvir
tino Seimo rinkimų 
organizavimo išlai
dų sąmatą, kuri sie
kia 18.8 mln. litų.

Beveik tiek pat buvo išleista birželio 
mėnesį vykukusių Europos Parlamento ir 
pirmalaikių prezidento rinkimų organi
zavimui.

Šiais metais Seimo rinkimai kainuos 
brangiau nei praėjusieji, nes bus rengiami 
du ratai. Pirmajam ratui organizuoti skirta 
13.2 mln. litų, antrajam - 5.6 mln. litų. 
Pirmasis ratas numatytas spalio 10 dieną, 
antrasis - spalio 24 dieną.

2000 m. vieno rato sistema vykusiems 
Seimo rinkimams išleista 12 mln. litų.

G. Vagnorius ragina 
dešiniuosius jungtis

(ELTA). Siekiant išvengti populistinių 
ir prorusiškų politinių jėgų didėjančios 
įtakos, buvęs Ministras Pirmininkas Gedi
minas Vagnorius ragina centro dešiniuo
sius politikus jungti savo kandidatų į Sei
mą sąrašus.

“Kviečiame Tėvynės sąjungą ir kitas par
tijas pagalvoti, ar tikrai nebūtų naudinga ir 
prasminga sudaryti vieną koalicinį jungti
nį visų dešiniųjų jėgų sąrašą”, - sakė jis 
spaudos konferencijoje.

Politikas pažymėjo, kad prieš du mėne
sius prie derybų stalo buvo sukviesti deši
niųjų partijų atstovai, tačiau susitarti dėl 
sąrašų sujungimo nepavyko. Jis apgailes
tavo, kad kelių asmenų ambicijos pasirodė 

stipresnės už atsakomybę. “Buvo derama
si, kad į vieną bloką jungtųsi visi konser
vatoriai, krikdemai, o sąrašo lyderiu buvo 
kviečiamas Petras Auštrevičius. Tačiau kon
servatoriams nesutikus jungti sąrašų, P. 
Auštrevičių matome kitame bloke", - sakė G. 
Vagnorius.

Jis pažymėjo, kad jau yra sudarytas pra
dinis rinkimų blokas, kuris padėtų pagrin
dus dešiniųjų jėgų vienijimuisi. Kol kas jis 
nenurodė konkrečių šiame bloke esančių 
pavardžių.

Baltijos jūroje - “Open Spirit”
(ELTA). Baltijos jūroje, prie Lietuvos 

krantų, prasidėjo tarptautinės minų pa
ieškos ir naikinimo pratybos “Open Spirit 
2004” (“Atvira dvasia 2004”).

Į pratybas Baltijos jūroje - Lietuvos te
ritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje eko
nominėje zonoje - atvyks 27 laivai iš trylikos 
valstybių: Belgijos, Danijos, Didžiosios 
Britanijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Nor
vegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, 
Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.

Karinius stebėtojus į pratybas atsiųs 
Italija, JAV ir Suomija. NATO į pratybas 
atsiunčia Šiaurės Europos nuolatinės pa
rengties priešmirtinės kovos junginį. Išviso 
šių metų “Open Spirit” pratybose daly
vaus apie 1170 kariškių.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos pra
nešimo, pratybų metu vyks sprogmenų, 
likusių jūros dugne nuo Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų, paieška, identifikavimas, 
reikalui esant - ir sunaikinimas, nes dauge
lis užsilikusių sprogmenų tebekelia pa
vojų žvejų gyvybei, saugiai laivybai, gamtai.

Keletą pastarųjų metų vis aktyviau šiose 
pratybose dalyvauja trijų Baltijos valstybių

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Lietuva ir Lenkija gali tapti 
tarpininkėmis tarp Europos Sąjungos bei į 
rytus nuo bloko esančių valstybių, visų 
pirma - Baltarusijos ir Ukrainos. Taip Lie
tuvos vadovams rugsėjo 2 d. teigė už Eu
ropos Sąjungos plėtrą atsakingas Europos 
Komisijos narys Guenter Verheugen.

“Jūsų šalis gali padėti mums geriau 
suprasti situaciją tose valstybėse ir statyti 
tiltus tarp mūsų ir jų, naudodama kontak
tus, žinias, patirtį, tradicinius ryšius”, - 
pažymėjo jis, atvykęs j Vilnių.

Tą rytą svečias Prezidentūroje pusry
čiavo su Prezidentu Valdu Adamkumi ir 
užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu.

Prezidentas padėkojo G. Vcrheugen’ui 
už pagalbą, suteiktą stojant į ES. “Bejūsų 
indėlio nebūtume taip greitai ir sėkmingai 
baigę derybų. Tikimės, kad jums užėmus 
atsakingas Europos Komisijos vicepirmi
ninko pareigas ir toliau sėkmingai bendra
darbiausime”, - svečiui sakė Prezidentas.

Vėliau aukštas svečias susitiko su Sei
mo Pirmininku Artūru Paulausku ir Eu
ropos reikalų komiteto pirmininko pa
vaduotoju Justinu Karosu. Abiejų pokal
bių metu daugiausia dėmesio skirta ES 
Konstitucijos ratifikavimui ir geros kai
mynystės politikai, visų pirma - santykiams 
su Ukraina ir Baltarusija.

Svečias atmetė priekaištus, esą lietu
viai, nepaisant žadėtos gerovės įstojus į 
ES, iki šiol negyvena geriau. “Lietuvos 
pasiekimai yra akivaizdi sėkmės istorija. 
Mes visada sakėme, kad atskiri individai 
narystės naudą pajus vėliau. Pirmieji žings
niai - auganti ekonomika. Lietuvos ekono
mika stiprėja greičiausiai iš visų ES šalių. 
Galite tuo didžiuotis, tai yra akivaizdus in

Rūpestis dėl liet bažnyčios Bostone
(ELTA). Dėl iškeltų bylų, Bostono 

(JAV) Katalikų Arkivyskupijai tenka 
parduoti dalį savo pastatų. Rašoma, kad ši 
padėtis paliečia ir Bostono lietuvių pa
rapiją.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 
Bostono arkivyskupui Sean O’Malley 
adresuotame laiške išreiškė nerimą dėl 
pasiekusių žinių apie planus uždaryti Bos
tono Sv. Petro parapijos lietuvių bažny
čią (žiūr. nuotr. dešinėje) ir kultūros cen
trą, kuris šių metų rugsėjo 12 dieną švęs 
100 metų jubiliejų.

Kaip A.Paulauskas pažymi, tai labai 
nemaloni ir liūdna naujiena ne tik Bosto
no lietuviams, bet ir visiems Lietuvos žmo
nėms, kurie labai vertina lietuviškų tra
dicijų puoselėjimą ir siekius išlaikyti lie
tuvybę net ir gyvenant svetur.

“Bostono lietuviai — tai žmonės, kurie 
telkiasi apie savo bažnyčią, kad palaikytų 
tarpusavio ryšį ir neatitoltų nuo savo gimti
nės reikalų. Bostono Sv. Petro parapijos 
lietuvių bažnyčia ir kultūros centras - tai ne 
vien senosios imigracijos susibūrimų vieta. 
Šiandien tai vieta, kuri traukia vis daugiau 
lietuvių, atvykstančių gyventi ir mokytis JA P, 
padeda jiems prisitaikyti prie naujų gyveni
mo sąlygų ir kultūros svečioje šalyje pirmai

tegracijos rezultatas. Esu tikras, kad gy
venimo sąlygos labai greitai pradės gerėti”, - 
pabrėžė komisaras.

Vidurdienį jis lankėsi Vilniaus arki
vyskupijos kurijoje, kur susitiko su kar
dinolu Audriu Juozu Bačkiu. Po to ES 
komisaras viešbutyje “Rėvai Hotel 
Lietuva” pietavo su Ministru Pirmininku 
Algirdu Brazausku.

Kadenciją baigiantis komisaras, vadi
namas vienu iš pagrindinių bloko integ
racijos ateities architektų, j Vilnių atvyko 
atsisveikinti su mūsų šalies vadovais. Be to, 
tą pačią dieną, 15 vai. jam buvo įteiktos 
Lietuvos teisės universiteto (LTU) garbės 
daktaro regalijos. Po ceremonijos ir eks
kursijos po aukštąją mokyklą, ES komi
saras pasirašė Svečių knygoje. Vėliau įvyko 
numatytas jo susitikimas su universiteto 
Senato nariais ir Lietuvos aukštųjų mokyk- 
lų rektorių konferencijos vadovais.

Į Lietuvą svečias Guenter Vcrhcugcn 
atvyko LTU kvietimu. Universiteto garbės 
daktaro vardas jam suteiktas už reikšmin
gą indėlį remiant Lietuvą eurointegraci- 
niuose procesuose, demokratiškumą ir to
leranciją palaikant Lietuvos teisės universi
teto pastangas aktyviai įsijungti į bendrą 
Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvę.

Lietuvoje komisaras taip pat buvo 
pasveikintas su pareigomis naujojoje 
Europos Komisijoje, kuriai vadovaus buvęs 
Portugalijos ministras pirmininkas Jose 
Manuel Durao Barroso. Joje komisarui 
patikėtas atsakingas viceprezidento ir 
komisaro, kuruojančio pramonės ir įmonių 
politiką bei Lisabonos strategijos įgyven
dinimą, postas. Naujoji 25 narių Europos 
Komisija tarnybą pradės lapkričio 1-ąją.

siais jų gyvenimo metais. Tai sielovados ir 
etninės kultūros namai, kurie visiems ištie
sia pagalbos ranką”, - sakoma A. Paulausko 
laiške.

Reikšdamas savo didelį susirūpinimą 
dėl ketinimų uždaryti šį kultūros židinį, A. 
Paulauskas prašo Bostono arkivyskupo 
“neužlrenkti durų lietuvių etninei ir kultūri
nei veiklai Bostone ir padėti išlaikyti Bostono 
Šv. Petro parapijos lietuvių bažnyčią ir kul
tūros centrą, kuris prisideda ne vien tik prie 
lietuvybės puoselėjimo, bet ir prie Amerikos 
kultūrinio paveldo turtinimo mūsų šalies 
tradicijomis”. □
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Anskis 
Reisgys

♦ Rugpjūčio 29 d. 
Australijos Minis
tras pirm. John Ho
ward kreipėsi į šalies 
gubernatorių, kad 
sustabdytų dabar
tinio parlamento 
veiklą iršaukia nau
jus federalinius rin

kimus š. m. spalio 9 dieną. Apklausos davi
niais, vyriausybės ir opozicijos galimybės 
laimėti rinkimus-vienodos.
♦ Rugpjūčio gale JAV Federalinis Tyrimo 
Biuras (FBI) pranešė, jog atlieka tyrimą dėl 
Pentagono analitiko, įtariamo šnipinėjus 
Izraeliui ir perdavus šiai šaliai informaciją 
apie Iraną. Analitikas, Irano reikalų spe
cialistas, buvo susijęs su Gynybos sekreto
riaus Donald Rumsfeld sekretoriatu. Šį įvy
kį plačiai gvildena Amerikos spauda.
♦ Paskutiniu metu Afrikos šalyse, ypač 
Angoloje ir Kongo, areštuojami bankrutuo
jančių Rusijos bendrovių laivai už neatsi- 
skaitymą su kreditoriais kitose šalyse. I aivų 
personalas, net kapitonai, negavę atlyginimų 
už visus metus. Ten į vargą įkliuvę ir lietu
viai jūrininkai. Jūreivių žmonų bendrija Klai
pėdoje daro žygius, kad Lietuvos Vyriausybė 
pasirūpintųjų sugrąžinimu į namus.
♦ Saugant tūkstančiams milicininkų, sek
madienį, rugpjūčio 29 d„ Čečėnijoje vyko 
pirmalaikiai prezidento rinkimai, per ku
riuos išrinktas kitas Kremliaus statytinis, 
pakeisiantis gegužės mėnesį nužudytą Ach- 
mad Kadyrov. Tai buvęs Vidaus reikalų 
ministras Alų Alchanov. Europos Tarybos 
pranešėjas Andreas Gross pareiškė, kad rin
kimai buvo “nedemokratiški”, o čečėnai 
nepripažins jo savo vadovu.
♦ Rugpjūčio 31d. vakare Maskvos centre, 
prie “Rygos” požeminės stoties susisprog-

įj dįnę ųię>lcrįs..Žųvo lO žmpnių iy daugiau nei

Trumpai iš visur
50 sužeistų. Atsakomybę prisiėmė viena iš 
islamistinių grupuočių.
♦ Rugsėjo 1 d. ginkluoti asmenys, Šiaurės 
Osetijoje, Beslan mieste (į vakarus nuo Če
čėnijos sienos), apsupo mokyklą ir įkaitais 
paėmė virš 1000 žmonių. Rugsėjo pirmoji - 
mokslo metų pirmoji diena ir tėvai palydi 
vaikus į mokslo metų atidarymą. Vėliau, 
įvykus kruvinam susirėmimui tarp grobikų 
ir rusų spec, pajėgų, žuvo apie 400 žmonių, 
kurių apie pusė - vaikai. Kol kas atpažinti 
184 žuvusiųjų kūnai. Ligoninėse tebėra virš 
400 sužeistųjų. Rusijos prezidentas V. Putin 
paskelbė dviejų dienų gedulą.
♦ Irake nužudžius 12 nepaliečių įkaitų, 
Nepalo sostinėje Kathmandu kilo masinės 
riaušės. Buvo padegta viena didžiausių 
Kathmandu mečečių ir arabų oro linijos 
bendrovės pastatas. Nuniokotos įdarbinimo 
agentūros, kurios verbavo žmones važiuoti į 
Iraką dirbti amerikiečių aljanso labui. Poli
cijai pavyko sulaikyti įniršusią minią, besi
veržiančią j miesto centrą.
♦ Japonijos ministras pirmininkas Junichi
ro Kuizomi rugsėjo 2 d. leidžiasi į kelionę 
per Kurilų salas, kurios priklausė Japonijai. 
Po Antrojo pasaulinio karo salas okupavo 
Sovietų Sąjunga ir iki šiol jos dar negrąžintos 
Japonijai. Kuizomi bus pirmas Japonijos min. 
pirm., parcikalvęs grąžinti okupuotas salas. 
Dėl šios okupacijos Japonija nepasirašo tai
kąs sutarties.
♦ Du savižudžiai per gerai koordinuotą 
išpuolį pietų Izraelio Beer Sheva miesto 
centre susprogdino du keleivių pilnus au
tobusus. Žuvo 15 žmonių ir apie 100 sužeistų. 
Autobusai susprogdinti lik apie 200 metrų 
atstumu vienas nuo kito ir beveik tuo pačiu 
metu. Už sprogimus atsakomybę prisiėmė 
“Hamas” grupuotė. Izraelis atsakė raketiniais 
antpuoliais iš sraigtasparnių ir palestiniečių 
namų sugriovimų. Apie aukas nežinoma. □

Kas patikimiausias?
Labiausiai Lietuvos gyventojai pasitiki 

neseniai j prezidento pastą sugrįžusiu Val
du Adamkumi. Tai parodė tyrimų grupės 
RA1T liepos mėnesį atliktos apklausos 
duomenys, kuriuos paskelbė dienraštis 
“Lietuvos žinios".

V. Adamkų palankiausiai vertina 
68.8% apklaustųjų. Populiarumu jis lenkia 
labiausiai vertinamų politikų ir visuome
nės veikėjų rikiuotėje antrąją vietą užiman
tį Darbo partijos lyderį parlamentarą 
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

Vilniaus universitetui - 425
(ELTA). Šiemet 425 metų sukaktį mi

ninti Vilniaus universiteto (VU) bendruo
menė mokslo metų pradžios iškilmes 
pradėjo spalvingomis eitynėmis Vilniaus 
gatvėmis. Dėstytojų ir studentų eisena nuo 
Savivaldybės aikštės judėjo universiteto 
centrinių rūmų link. Didžiajame jų kieme 
nuskambėjus “Gaudeamus”, minia su 
plakatais sveikino jubiliejinių studijų me
tų pradžios ceremoniją pradėjusį VU rek
torių Benediktą Juodką.

Pasak rektoriaus, per 425 metus uni
versitetas išgyveno kilimą, smukimą, atgi
jimą ir uždarymą. Jo istorija - neatsieja
ma nuo Lietuvos valstybės istorijos, atspin
dinti visus jos dramatiškus tarpsnius.

“Mūsų universitetas ne tik seniausia, liet 
ir didžiausia aukštoji mokykla Lietuvoje”, 
- sakė rektorius. Čia mokosi per 25,000 
studentų, dirba apie 5,000 darbuotojų. Iš 
jų apie 200 profesorių, apie 1,000 docentų 
bei mokslo daktarų, tarp kurių per 60 
Lietuvos mokslų premijos laureatų ir net 

lyderį Artūrą Paulauską pagal populiarumą 
lenkia socialinės apsaugos ir darbo minis
trė Vilija Blinkevičiūtė. Ją palankiai vertinta 
57.7% apklaustųjų, Seimo vadovą-515%.

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

Seimo vicepirmininkas Česlovas Jur
šėnas apklausoje yra septintas (56.4%), 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos parti
jų sąjungos lyderė parlamentarė Kazimie
ra Prunskienė - aštunta (52.6%).

Europarlamcntaras Eugenijus Gentvi
las - devintas (46.2%), o dešimtuką 
užbaigia kitas euroderybininkas Aloyzas 
Sakalas (45.4%).

DELFI

40 Lietuvos mokslo akademijos narių.
Vilniaus universitete yra 14 fakultetų, 

per 100 katedrų, klinikų, universiteto šv. 
Jonų bažnyčia, seniausia, didžiausia ir 
turtingiausia Lietuvos biblioteka, Bota
nikos sodas, skaičiavimo centras, net 6 
akademiniai miesteliai. Prieš porą metų į 
Vilniaus universitetą integruoti 5 valsty
biniai mokslo institutai, vykdantys tarptaiu- 
tinio lygio mokslo tyrimus.

Skaičiai rodo, kad Vilniaus universitetee 
nori studijuoti daugiausiai abiturientui. 
Šiemet net trečdalis visų stojančiųjų į uni
versitetines mokyklas pirmu prioritetu 
rinkosi vieną ar kitą Vilniaus universiteto 
studijų programą.

Rektorius džiaugėsi gerais universiteto 
tarptautiniai ryšiais, partneryste su 60 
universitetų. Pasak jo, apie 300 VU stu
dentų kasmet išvažiuoja pastudijuoti 
užsienio universitetuose, o šiemet į Vilnių 
semtis žinių atvyks net 105 studentai iš 
užsienio. □

Lietuvos įvykių apžvalga Lietuvos olimpiečių apranga populiari
Atkelta iš 1 psl.
karinė jūrų eskadra BALTRON, kurioje 
šiuo metu Lietuvos karinėmsjūrų pajėgoms 
atstovauja minininkas M51 “Kuršis".

Baltijos jūros išminavimo operacija- 
pratybos vykdomos nuo 1997 metų. 
Pagrindinis pratybų organizatorius - 
Vokietijos karinių jūrų pajėgų Priešmirtinės 
kovos laivų flotilė. “Open Spirit” kasmet 
paeiliui rengiamos prie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos krantų. Pernai pratybos vyko 
Estijos teritoriniuose vandenyse.

Pagal apklausą
(ELTA). Pagal 21X14 metų rugpjūčio 

mėnesio “Baltijos tyrimų" apklausos re
zultatus, populiariausia tarp Licluvosrin- 
kėjų išlieka V.Uspaskičh'o Darbo partija. 
Kaip ir prieš mėnesį, už ją balsuotų apie 
29% Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 74 
metų. Antroje vietoje pagal populiarumą- 
A.Brazausko Socialdemokratų partija. 
Rugpjūtį už ją ketino balsuoti apie 13% 
rinkėjų -1% daugiau nei liepos mėnesį.

Lietuvos gyventojai palankiausiai įver
tino 5 visuomenės lyderius: Valdą Adamkų
- 70%., Vytautą Grigaravičių - 68%, Dalią 
Grybauskaitę-64%., Viliją Blinkevičiūtę
- 63% ir V. Uspaskich'ą - 62%. Jaunimas 
iki 30 metų geriausiai vertino V. Adamkų, 
V. Uspaskichą, Petrą Auštrevičių, V. Blin
kevičiūtę bei Vytautą Šerėną.

Tarp Lietuvos institucijų labiausiai pa
sitikima Lietuvos banku, žiniasklaida, 
krašto apsauga, bažnyčia. Konstituciniu 
Teismu, “Sodra”, Prezidento tarnyba, 
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) bei 
Valstybės saugumo departamentu (VSD). 
Pasitikėjimo šiomis institucijomis rodik
lis aukštesnis nei nepasitikėjimo.

da, ELTA, BNS ir LGTICbiuleteniais.
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Kaip atostogavo lietuviai?
DELFI užsakymu atlikta apklausa ro

do, kad dauguma Lietuvos gyventojų spėjo 
pasimėgauti atostogomis, nors ši vasara 
šiluma nelepino: 31 % gyventojų atostoga
vo dvi - tris savaites, 20% - mėnesį, o 15% 
apklaustųjų, daugiausia jaunimas, ilsėjosi 
daugiau nei mėnesį. Poilsį užsienyje pasi
rinko tik 6% gyventojų. 36% Lietuvos gy
ventojų atostogas leido kolektyviniame 
sode ar kaimo sodyboje, 19% ilsėjosi pa
jūryje, dar 9% jėgas stengėsi atgauti prie 
upių ir ežerų, 6% lankėsi užsienyje. 16% 
apklaustųjų ilsėjosi namie. Prie jūros, ežerų 
ar upių dažniau vyko jaunesnio ir vidutinio 
amžiaus miestų gyventojai. Užsienyje 
dažniau lankėsi didmiesčių gyventojai.

27% atsakovų teigė besistengiantys pro
paguoti aktyvų poilsį - keliones, sportą ir 
pan., 28% tikras atostogas suvokia kaip ga
limybę ilgiau pamiegoti ir be sąžinės grau
žaties padrybsoti lovoje. 10% apklaustųjų 
mielai renkasi intelektualų poilsį, t.y. skai
to, lankosi kultūriniuose renginiuose. Šis 
atostogų leidimo būdas populiaresnis tarp 
didmiesčių gyventojų. Dar 27% apklaustų
jų, pasirinkę atsakymą “kita", dažniausiai 
teigė derinantys tiek aktyvų, tiek pasyvų 
poilsį.

Lietuvos kurortai šiemet fiksuoja išau
gusį svečių skaičių. Statistikos departamen
to duomenimis, balandžio 1 d. Lietuvoje 
buvo 547 apgyvendinimo įstaigos, tarp jų - 
255 viešbučiai ir svečių namai, 32 moteliai, 
4 kempingai, 183 poilsio įstaigos. Bendras 
apgyvendinimo įmonių skaičius šiemet 
padidėjo 6.8%. □

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Sporto entuziastai šiemet turi galimybę 
įsigyti tokią sportinę aprangą, kokia vilki 
ir Lietuvos olimpiečiai. Aprangą pagami
nusios bendrovės teigia, kad bandymas 
pasiteisino, o prekyba jau eina į pabaigą.

AB “Audimas" rinkodaros vadovas To
mas Želionis sakė, kad iš 2500 olimpinės 
rinktinės marškinėlių jau apie pusė yra nu
pirkta. “Populiariausi - žalios spalvos, kurių 
buvo pagaminta apie 1500. Storesnės me
džiagos geltoni marškinėliai taip pat gerai 
perkami. Akcija pasiteisino”, - sakė jis.

Atgijo istoriniai Lietuvos rinktinės 
marškinėliai su JAV roko grupės “Grateful 
Dead” (“Dėkingieji numirėliai”) emblema 
ir šokančiais skeletais. Lietuvos krepši
ninkai šiais marškinėliais pasipuošė prieš 
1992 metų olimpiadą. Tuomet Šarūno 
Marčiulionio ir rinktinės trenerio Don 
Nelson pastangomis buvo ieškoma rėmėjų 
JAV, o į pagalbą atėjo viena garsiausių 
amerikiečių roko grupių.

Vilkėdami šiais marškinėliais krepši
ninkai 1992 metais kopė ant nugalėtojų 
pakylos, taip atsidėkodami už paramą. 
Bendradarbiavimas tęsėsi ir per 1996 metų 
žaidynes. Prieš Sydnėjaus olimpiadą šie 
marškinėliai nebuvo gaminami.

Šiemet jais prekiauja Lietuvos olim
pinio komiteto rėmėjo SBA koncerno 
bendrovė “Utenos trikotažo prekyba”. 
Specialiai olimpiadai pasiūta 4,000 marš
kinėlių, kurie kainuoja 69.90 lito. Jais apsi
vilkusių sirgalių galima išvysti ir Atėnuose.

Lietuvos rinktinės ir “Žalgirio” gerbėjas 
Žydrūnas Rekštys nusipirko dvejus marški
nėlius. “Sakote, kad tai brangu? Kai šven
čiame krepšininkų pergales dar ne tiek išlei
džiame. Kiekvieno sirgaliaus prestižo reika
las įsigyti tokius marškinėlius”, - sakė jis.

Ž. Rekštys sakė marškinėlius nešiojąs ne 

tik pervaržybas. “Jais apsirengiu irįpraslą 
dieną. Šiais drabužiais be jokios progos 
rengiasi ir daug kitų žmonių ”, - teigė jis.

Lietuvos rinktinės gerbėjas Arūnas sakė 
nusipirkęs marškinėlius su skeletais, nes 
jie primena Barcelonos olimpiadą. “Beto, 
jie man atrodo gražūs. Norėjau įsigyti ir 
“Audimo” pasiūtus marškinėlius, bet mo
kėti 90 litų man pasirodė per brangu”, - sa
kė jis.

Anot jo, kai kurie žmonės nacionaline 
simbolika paženklintą aprangą nusiperka 
prieš važiuodami į užsienį. “Jie nori paro
dyti, kad yra lietuviai”, - mano Arūnas.

“Utenos trikotažo prekyba” išJAVben- 
drovės “Not Fade Away Graphics” įsigijo 
autorines teises j marškinėlių marginimą.

“Pagal sutartį marškinėliai buvo pasiūti 
JAV, o marginti - Salvadore. Kadangi 55 % 
darbo atlikta JA V, rašoma, kad jie pagaminti 
JAV”, - sakė SBA koncerno atstovas spau
dai Gintautas Misiukevičius. Jis infor
mavo, jog parduotuvėse liko tik apie 500 
marškinėlių. “Jų populiarumas priklauso 
nuo krepšininkų sėkmės”, - mano jis.

1992 m. pasaulinė naujienų agentūra AP 
Lietuvos ir roko grupės bendradarbiavi
mą pavadino sėkmingiausiomis olimpi
nėmis investicijomis. Per pirmą savaitę 
gauta užsakymų 20,000 marškinėlių, ku
rie kainavo po 30 dolerių. Barcelonoje 
žurnalistai už juos mokėjo po 50 dolerių, o 
už marškinėlius, kuriais per apdovanoji
mą vilkėjo krepšininkai, siūlė net 150 
dolerių. Dalis uždirbtų pinigų teko rink
tinei, taip pat Lietuvos vaikams.

Tai kad šie marškinėliai JAV populia
rūs, parodė ir tai, jog vieno pelningiausio 
JAV serialo “Draugai” aktorė Liza Kudrov 
vienoje serijoje taip pat juos vilkėjo.

Sutrumpinta “Kd.”
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Bendruomenės baruose
Pagerbta žymi baleto mokytoja

Architektai. Baletas

Jurgis Zaikauskas

Lietuvos Baleto Bičiuliai 
(Friends of Lithuanian Ballet) 
Melbourne pagerbė pasaulinio 
garso baleto mokytoją Janiną 
Drazdauskaitę-Čunovienę jos 
90-ojo gimtadienio proga.

Janina Drazdauskaitė gimė 
Kaune, mokėsi “Aušros“ mer
gaičių gimnazijoje, 1934 m. bai
gė Lietuvos baleto studiją ir tais 
pačiais metais buvo priimta į 
Valstybės teatrą. 1935 m. daly
vavo Lietuvos baleto trupės 
gastrolėse Monte Carlo ir 
Londone.

1944 m. Janina su vyru ba
leto šokėju Borisu Cunovu ir 
dukrele Inga, drauge su sese
rim Regina (taip pat balerina), 
jos vyru dailininku Vaclovu Ra- 
tu-Rataiskiu ir jų dukrele Ra
mona atsidūrė Vienoje, o vėliau 
Australijoje. Iš pradžių Čunovai 
gyveno Vakarų Australijoje, kur 
Janina baigė Karališkąją šokio 
akademiją (Royal Academy of 
Dancing) ir tapo Australijoje 
pripažinta baleto mokytoja. 
Pedagoginis Janinos talentas 
labai greitai atsiskleidė jai pra
dėjus dirbti Borovanskio,
Victorian College of Arts ir 
Australijos baleto mokykloje. Netrukus ją 
pakvietė į seminarą New York’e. Taip prasi
dėjo tarptautinė Janinos pedagoginė kar
jera. Norėdami iš mūsų tautietės pasimo
kyti, ją ėmė kviesti ne tik Australijos, bet ir 
Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Naujo
sios Zelandijos universitetai ir baleto mo
kyklos. 1997 m. Janina Drazdauskaitė-Ču
novienė pravedė pamokas Vilniaus baleto 
mokykloje

Kaip aukštai mūsų tautietė vertinama 
pasauliniu mastu liudija ir tas, kad ji įtrauk
ta į žymios baleto pedagogės Gretchen 
Ward Warren knygą “Baleto mokymo 
menas. Dešimt XX šimtmečio meistrų” 
(The Art of Teaching Ballet. Ten Twentieth 
Century Masters)

Vakaras, skirtas jubiliatės pagerbimui, 
vyko Melboumo Lietuvių Klube. Rengi
nyje dalyvavo žymiausi Australijos baleto 
šokėjai, dėstytojai, buvę Janinos bendra
darbiai ir baleto mėgėjai. Meninėje dalyje 
parodyti Lietuvos baleto solistų Nerijaus 
Juškos ir Irinos Cymbal atliekama ištrau
ka iš “Spragtuko” ir Janinos Čunovienės 
pasakojimo apie Kauno Valstybės teatrą 
vaizdo įrašai. Programos pabaigoje keturis 
šokius jubiliatės garbei atliko jaunieji 
Viktorijos baleto teatro (Ballet Victoria

Janina Drazdauskaitė-Čunovienė prie jos gimtadie
nio proga surengtos foto parodėlės.

Abi nuotr. Ramučio Zakarevičiaus.

Theatre) šokėjai.
Oficialioje dalyje Lietuvos Baleto Bi

čiulių valdančioji direktorė Ramona Ratas 
pristatė būrelio pirmininką Jurgį Žal- 
kauską, kuris plačiau apibūdino brangią ju
biliatę Janiną. Po to išgerta šampano ir su
giedota Happy Birthday ir “Ilgiausių metų”.

Minėjime kalbėjusi Australijos baleto mo
kyklos direktorė, pati buvusi žymi Didž. 
Britanijos baleto šokėja Dame Margaret 
Scott pabrėžė svarų Janinos įnašą į Aus
tralijos baleto pedagogiką. Pagarbos ir 
susižavėjimo žodžių mūsų tautietei taip pat 
negailėjo ir vėliau pasisakęs buvęs įžymus 
australas šokėjas Martin Rubinstein. 
Pabaigoje žodį tarė ir pati sukaktuvininkė.

Minėjimas praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Jubiliatė ir Lietuvos Baleto Bičiuliai 
džiaugsmingai sutiko į kolegės jubiliejų iš 
toliau atvykusias buvusias Valstybės teatro 
šokėjas Janiną Giedraitytę ir Jadvygą Sa- 
dzevičiūtę. Janiną Čunovienę raštu pa
sveikino Lietuvos operos ir baleto teatro 
Baleto vadovė Tatjana Sedunova, buvusios 
balerinos Aliodija Ruzgaitė, Regina 
Plokštytė, Emilija Šilas, Julija Klupšas ir 
Janinos mokinės australės, LR Garbės gen. 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris.

O pati Janina nerodo jokių ženklų kad
esanti 90 
metų. 
Mums be
lieka tik 
džiaugtis 
ir stebėtis 
jos jaunat
viškumu, 
trykštan
čia ener
gija, grakš
tumu, aš
triu protu 
ir neišse
miamu op
timizmu. 
Ilgiausių 

metų, 
Janina!

□
Janina Čunovienė (centre) su buv. balerinomis Janina Giedraityte ir Jadvyga Sadzevičiene.

Architektai baleto 
nešoka, o baleto bi
čiuliai namų nesiruo
šia statyti. (Kad kai 
kurie architektai ir 
inžinieriai mėgsta

baletą - tai jau kita tema).
Kai paprašėm atsiliepti, kas norėtų 

savo renginiais praturtinti Australijos Lie
tuvių Dienas, gavome kelis pranešimus, 
kurie dabar paskelbti ALD programoje.
Kai kurie renginiai skirti tik tam tikrai 
grupei žmonių, kai kurie - visiems. Kad 
būtų aiškiau, šiandien pakalbėsime apie 
du tokius renginius - dėl to ir antraštė 
dviguba.

Inžinierių-Architektų Sąjungos 
konferencija nėra konferencija tikra to 
žodžio prasme. Pasaulio Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Melburno skyrius, 
ALD metu, gruodžio 28 d., 10.30 vai. (ne 
11 vai.!) ryto, Lietuvių Namų Jubiliejinė
je salėje rengia susirinkimą, į kurį kviečia 
ne tik Sąjungos narius su šeimom, bet ir 
visus, kam įdomu susipažinti su Vilniaus 
architektūra. Susirinkime bus rodomos dvi 
vaizdajuostės:

1. Kaip atrodys Vilniaus miestas 2020 
metais.

2. Valdovų Rūmai - istorija, tyrimai ir 
atradimai, atstatymas.

Ypatingai laukiamasjaunimas, kuris jau 
lankėsi ar dar ketina lankytis Vilniuje ir 
kuris pats turės galimybę patikrinti, ar tik
rai 2020 m. Vilnius taip atrodys, kaip 

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju ruošėjams ir dalyviams, šių metų liepos 17 dieną atvy

kusioms iš toli ir arti į mano 90-tąjį jubiliejų Melboumo Lietuvių Klube. Širdingai 
dėkui už suteiktus neužmirštamus įspūdžius, nuoširdžius Jūšų linkėjimus, laiškus,' 
gražias dovanas ir gėles.

Ypatingai dėkoju:
“Melboumo Entuziastėms” - Lilijai Kozlovskis, Alenai Karazija ir Nijolei 

Kairaitis, kurios paaukojo savo darbą, gražiai, skaniai ir meniškai paruošdamos 
maistą bei dekoruodamos salę.

Melboumo Lietuvių Klubui: pirmininkui Algiui Kairaičiui ir direktoriui Zig
mui Augaičiui už leidimą be mokesčio naudotis baro sale ir teatro sale baleto 
pasirodymui; Juozui Balčiūnui už šviesas; Rūtai Kemežytei - baro vadovei; 
Mykolui Kozlovskiui - už muzikos ir video aparatūrą.

Lietuvos Baleto Bičiuliams - Jurgiui Žalkauskui, Jūratei Šimkus, Lorraine 
Irving-Gormly, Janinai Giedraitytei, Jadvygai Sadzevičiūlei, Ramonai ir Ramučiui 
Zakarcvičiams, Richard Ross, Julijai Klupšienei, Emilijai Šilienei, Viktorui 
Šliteriui OAM, Reginai Vaičaitis - už suruoštą ir pravestą renginio programą.

Ballet Theatre of Victoria - programos šokėjams ir jų meno vadovėms - Leeanne 
Rutherford ir Wendy Jennings.

Martinai Reisgys - už specialiai tai progai išaustą jubiliejinę juostą.
Ponioms - Daliai Didžys, Danai Lynikas, Jonei Žalkauskas OAM, Reginai 

Amber, Asha Maciel, Rimai Gružauskas, Vladai Petraitis - už pyragus ir tortus.
Už FLB Loterijos dovanas: už prancūzišką šampaną Jūratei ir Algiui Šimkams 

(ir Jūratei už loterijos bilietų pardavinėjimą); už penkias dr. Genovaitės Kazokas 
“Lithuanian Artists In Australia 1950-1990” knygas, paaukotas Europe-Australia 
Instituto per prof. Ron Adams ir platintoją Gražiną Pranauskienę; Pauliui 
Cleveland - už “The Rivals”, originalų 1961-ųjų metų baleto kostiumo dizainą 
ABC televizijai.

Širdingas ačiū visiems! Janina Cunovas

Užsienio lietuviškų ugdymo įstaigų 
mokytojams, mokiniams ir bendruomenėms
Nuoširdžiai sveikinu užsienio lietuviškų ugdymo įstaigų mokytojus, mokinius, mo

kyklų bendruomenes naujųjų 2004-2005 mokslo metų pradžios proga.
Siekti mokslo aukštumų - nelengvas darbas, reikalaujantis daug kantrybės, pasišven

timo ir valios. Tiktai sutelktomis mokytojų, mokinių ir jų tėvelių pastangomis galima 
pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Jums, gyvenantiems kitoje kultūrinėje aplinkoje, labai svarbu gerai išmokyti ir išmokti 
savo tėvų ir protėvių kalbą, pajusti jos grožį, pažinti Lietuvos istoriją, išsaugoti tautinę 
savastį, be ko negali susiformuoti visapusiška ir brandi asmenybė.

Linkiu jums visiems geros darbingos nuotaikos, ieškojimų ir atradimų džiaugsmo 
nuostabiame žinių pasaulyje.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius
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numatoma. Juk beliko tik 16 metų!
Lietuvos Baleto Bičiulių popietė, 

Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje gruo
džio 28 d., 2 vai. p.p., žada visiems labai 
įdomią programą.

Baleto Bičiuliai yra dar nesena or
ganizacija, kurios oficialus atidarymas 
įvyko per ALD Geelonge 1998 m. Jos 
iniciatoriai buvo melbourniškis Jurgis 
Žalkauskas ir sydnėjiškė Ramona Ratas- 
Zakarevičienė.

Dabar organizacija sėkmingai veikia 
Melbourne, Sydnėjuje ir Auksinėje Pakran
tėje (Gold Coast), kur jos “spiritus movens” 
- vedančioji dvasia - yra Joan Songailie
nė, naujazelandietė, pamilusi lietuvius ir 
Lietuvą.

Per tuos metus Bičiuliai, iš savo narių 
mokesčio ir įvairių renginių pelno, yra ne
mažai parėmę Lietuvos baletą.

Tačiau šis renginys A.L.Dienose yra ne 
pasipelnymo tikslams, o noras kuo dau
giau lietuvių paskatinti susidomėti baletu, 
pasidžiaugti Lietuvos baleto ir mokyklos 
progresu, pamatyti įvairią programą, 
atnaujinti pažintis ir surasti naujų bičiu
lių. Todėl visi kviečiami į šį nemokamą 
renginį, kuriame pamatysime Lietuvos 
baleto videojuostą, mums pašoks baleto 
studijos, kuriai anksčiau vadovavo Janina 
Drazdauskaitė-Čunovienė, mokiniai, ir 
akordeono muzika palinksmins Juozas 
Songaila iš Auksinės Pakrantės. Galime 
tikėtis ir daugiau malonių staigmenų.

ALD informacija
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Olimpiados atgarsiai
Tūkstančiai gerbėjų pasitiko 

Lietuvos olimpiečius
ATHENSoop

BNS. Tūkstančiai gerbėjų 
Vilniuje rugpjūčio 30 d. vakare pasitiko iš 
Atėnų sugrįžusius olimpinius medalinin
kus ir kitus Lietuvos olimpiečius. Į Vilniaus 
oro uostą Lietuvos olimpiečiai nusileido 
dviem lėktuvais. Kartu su sportininkais iš 
Atėnų atvyko ir olimpines žaidynes stebėjęs 
prezidentas Valdas Adamkus.

“Si olimpiada buvo sėkminga Lietuvai, 
nes mūsų sportininkai buvo aukštumoje. Lie
tuva buvo gražiai atstovaujama ir tai pastebėjo 
visas pasaulis", - nusileidęs lėktuvu oro 
uoste kalbėjo Prezidentas VAdamkus. Jis 
paeitavo ir vienos šalies vadovo ištartą įsi
mintiną frazę apie Lietuvos olimpiečius: 
“Kokia maža tauta, o privertė drebėti di
džiuosius”.

; Qro uoste olimpiečius maršo garsais 
pasitiko orkfestraš, gėlėmis užvertė artimie
ji, draugai, žinomi politikai bei kiti.

Atėnų olimpiadoje trečiąjį medalį Lie
tuvai -sidabrą - iškovojęs penkiakovininkas 
Andrejus Zadneprovskis oro uoste teigė 
esąs kupinas gerų emocijų: “Kai medalis 
kišenėje - nuovargis lieka antroje vietoje".

Nuotraukoje - lietuviai entuziastai su trispalve Atėnų olimpiniame stadione.

Prezidentas apdovanojo Lietuvos olimpiečius
LR Prezidentas Valdas Adamkus rug

pjūčio 31d. Prezidentūroje priėmė Atėnų 
olimpinėse žaidynėse dalyvavusius spor
tininkus, o geriausiai pasirodžiusioms įteikė 
valstybinius apdovanojimus, padėkas ir 
dovanas.

“Kaip Jus įvertino tauta, vakar Jūs patys 
matėte”, - sakė V. Adamkus, pasidžiaugęs, 
kad Lietuvos sportininkai deramai repre
zentavo Lietuvą.

Po sveikinimo kalbos dukart olimpinis 
čempionas,'disko m'ėtįkas Virgilijus Alek- 
naįrjau turintis jam deramus valstybinius 
apdovanojimus, buvo apdovanotas Prezi
dento taure, o olimpiniai vicečempionai - 
septynkovininkė Austrą Skujytė ir penkia
kovininkas - Andrejus Zadneprovskis - 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Koman
doro kryžiumi.

Jų treneriai, 4-8 vietas užėmę krepši
ninkai, dviratininkai Simona Krupeckaitė 
ir treko rinktinė, sunkiaatletis Ramūnas 
Vyšniauskas, boksininkas Jaroslavas Jakš
to, plaukikas Vytautas Janušaitis, baidari
ninkai Alvydas Dųonėla ir Egidijus Bal
čiūnas ir jų treneriai bei delegacijos vadovai 
buvo apdovanoti Prezidento padėkomis ir 

• dovanomis, o visi likusieji olimpiečiai - 
knygomis.

Olimpinės delegacijos vardu kalbėjęs 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas 
padėkojo prezidentui už tai, kad jis Atė
nuose palaikė Lietuvos sportininkus. Jis
taip pat teigė, kad Lietuvos krepšininkus, LR Prezidentas Valdas Adamkus (dešinė-
----------------------------------------------------------- -je) sveikina Andrejų Zadneprovskį. 
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Iš Atėnų sugrįžę sportininkai nuvyko į 
Katedros aikštę, kur mojuodama Lietuvos 
trispalvėmis olimpiečių laukė tūkstantinė 
minia. Čia prie sportininkų prisijungė ir 
kiti ankščiau iš Atėnų sugrįžę Lietuvos 
sportininkai, tarp kurių - olimpinių žai
dynių medalininkai: antrą kartą iš eilės 
olimpinį auksą iškovojęs disko metikas 
Virgilijus Alekna bei sidabro medalį lai
mėjusi septynkovininkė Austrą Skujytė.

Gausių plojimų bei džiaugsmingų šūks
nių susilaukė ne tik medalininkai, bet ir 
gražiai žaidę, nors medalių šįkart neiško
voję, ketvirtoje vietoje likę krepšininkai.

Gerbėjai Vilniuje savo paramą bei pa
dėką už gražų žaidimą Lietuvos olimpinei 
rinktinei išreiškė plojimais bei šūksniais, 
taip pat plakatais: “Šaunuoliai, jūs patys 
geriausi”, “Jūs- mūsų auksas”, “Jūs-mūsų 
širdyse čempionai".

Katedros aikštėje Lietuvos olimpiečius 
sveikino Lietuvos vadovai, koncertavo 
populiarūs muzikos atlikėjai ir grupės. 
Tvarką palaikė sustiprintos policijos 
patruliai. □

Atėnuose nelaimėjus medalių ir likusius 
ketvirtoje vietoje, visi sveikino tarsi olim
pinius čempionus. “Mes sakome, kad tuo 
gyvenimas nesibaigia. Artėja Pasaulio, Eu
ropos čempionatai”, - priminė A.Poviliūnas.

Ypatingą dovaną iš prezidento gavo tą 
dieną savo 30-ąjį gimtadienį švenčiantis 
A.Zadneprovskis - jo garbei į salę buvo 
įvežtas didelis tortas.

Po oficialiosios dalies Prezidentas pa
kvietė sportininkus pasivaišinti vynu, juo
kaudamas, kad tai ir yra lažybose su JAV 
ambasadoriumi laimėtas Kalifornijos 
vynas. BNS, ELTA

Jau reikia ruoštis Beidžingo olimpiadai
Programos “Atėnai 2004” vadovas, Lie

tuvos Kūno kultūros ir sporto departa
mento gen. direktoriaus pavaduotojas Al
girdas Raslanas mano, jog rengtis kitai - 
2008-ųjų metų Beidžingo olimpiadai - 
reikia pradėti jau šiemet. Apie tai su 
Algirdu Raslanu (žiūr. nuotr. 
dešinėje) kalbasi “Kauno d.” žurnalistas 
Rūmas Pndergs.

Pažvelkime į 28-ąsias vasaros žaidynes 
Lietuvos sporto strateguos požiūriu. Ką pir
miausiai išskirtumėte?

Tai buvo trečiasis olimpinis ciklas, kai 
turėjome iš anksto parengtą programą ir 
dirbome kryptingai. Programa “Atėnai 
2004” aprėpė daugybę sričių, tarp jų- tre
niruočių metodikas, mokslininkų ir medi
kų veiklą, vadybos modelį ir finansavimo 
principus bei jų kontrolės mechanizmą.

Rezultatai liudija, jog programa veikė, 
o procesas buvo valdomas. Per ketverius 
metus Lietuvos specialistai išugdė keletą 
perspektyvių jaunų atletų, kurie įsitvirtino 
nacionalinėje olimpinėje rinktinėje. Iki-ge
ras branduolys2008 m. Beidžingo olimpiadai.

Atėnuose neblogai pasirodė mūsų pa
grindiniai, jau subrendę sportininkai. Vieni 
jų iškovojo medalius, kiti pasiekė pakanka
mai aukštus arba savo stabilumą patvir
tinančius rezultatus, pateko į aštuntukus ar 
dešimtukus. Ne paslaptis, kad šį kartą, kaip 
ir 2000-aisiais metais Sydnėjuje, komando
je buvo žmonių, kurie atvyko į olimpiadą 
užbaigti sportinės karjeros, todėl ir jų 
pasiekimus derėtų vertinti su išlygomis.

Jus tenkina pasiekti lietuvių rezultatai?
Apskritai taip, nors buvo ir vilčių nepa

teisinusių pasirodymų. Džiaugdamasis 
lengvaatlečių Virgilijaus Aleknos ir Aus
tras Skujytės bei penkiakovininko Andre
jaus Zadneprovskio medaliais, taip pat 
pirmiausia noriu paminėti startus, kuriuose 
pakankamai sėkmingai jėgas išmėgino daug 
žadantis jaunimas - dviratininkai Simona 
Krupeckaitė ir Linas Balčiūnas, maratono 
bėgikė Živilė Balčiūnaitė, plaukikas Vytau
tas Janušaitis, boksininkas Jaroslavas Jakšto.

Didelė grupė sportininkų pademons
travo stabilų meistriškumą. Tai krepšinin
kai, baidarininkai Alvydas Duonėla ir Egi
dijus Balčiūnas, dviratininkė Edita Pučins
kaitė ir sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas, 
ėjikai Sonata Milušauskaitė, Kristina Sal- 
tanovič, Daugvinas Zujus ir Gintaras An
driuškevičius, plaukikai Saulius Binevičius 
ir Rolandas Gimbutis, penkiakovininkas 
Edvinas Krungolcas, buriuotojas Giedrius 
Gūžys.

Ką reiktų keisti olimpinės rinktinės 
programoje, turint galvoje Atėnų patirtį ir 
busimąsias Beidžingo žaidynes?

Atsižvelgdami j tarptautinę konkuren
ciją, mes privalėsime kai ką rimtai peržiū
rėti ir tobulinti, nes priešingu atveju žengti 
į priekį bus dar sunkiau.

Vis labiau ryškėja tendencija, kai šalys, 
anksčiau neišsiskyrusios dėmesiu ir di
džiajam sportui skiriamomis lėšomis, at

Sporto pasiekimai olimpiadoje valstybei 
kainuos apie 3 mln. litų

Vyriausybė, atsižvelgdama į Lietuvos 
sportininkų laimėjimus XXVIII olimpi
nėse žaidynėse Atėnuose, nutarė skirti Kūno 
kultūros ir sporto departamentui 3,012,500 
litų, iš jų 2,200,000 litų iš Lietuvos Respub
likos Vyriausybės rezervo.

Skirtas lėšas olimpiečiams paskirstys 
Kūno kultūros ir sporto departamentas. 
Olimpiniam čempionui disko metikui Vir
gilijui Aleknai bei jo treneriams, gydytojams, 
masažuotojams bus skirta 700,000 litų.

Po 350,000 litų skirta olimpiniams vice
čempionams - lengvosios atletikos septyn-

sirenka ta
lentingiau
sius atletus 
ir pirmiau
sia inves
tuoja įjuos, 
kad spor
tininkai vė
liau galėtų 
pretenduo
ti į olimpi
nius me
dalius arba 
juos iško
votų.

Gal ir mums vertėtų apie tai pamąstyti 
ir suburti, tarkime, dešimties arba daugiau 
talentingiausių atletų profesionalią, mak
simaliai finansuojamą olimpinę rinktinę? 
Tai pareikalautų papildomų didelių išlai
dų, tačiau be jų neįmanoma pagerinti tre
niruočių metodikos, farmakologinio ap
rūpinimo, medicininio aptarnavimo.

Ši olimpiada patvirtino, jog ir mes turė
sime apsispręsti, ką daryti, kad neįstrigtume 
vietoje.

Kas įgyvendins naujoves ir reformas? 
Ar joms pakankamai turime kvalifikuotų 
specialistų?

Kai kurių sričių specialistų, netgi labai 
aukšto lygio, mes nestokojome, bet matyti, 
jog su savais resursais vis sunkiau išsi
verčiame. Akivaizdu, kad kvalifikacijos kė
limui skiriame per mažai lėšų, o tuo metu 
tarptautinio išsilavinimo, ypač sporto 
medicinos mokslo srityje, kartelė kyla vis 
aukštyn. Mūsų žmonės per retai išvyksta į 
užsienyje rengiamus seminarus, tobulini
mosi kursus, nes tam tiesiog neturime 
pinigų. Kita vertus, yra sporto šakų, kuriose 
treneriai nejaučia profesinės konkuren
cijos, todėl ir rezultatai, kaip kad akade
minio irklavimo, “nuplaukė” nežinia kur. 
Nėra naujų iniciatyvų, idėjų, todėl neišven
giamai reikės ieškoti išeičių, gal net samdyti 
specialistus iš užsienio.

Ar galima tikėtis, kad Jūsų išvardytos 
problemos bus pradėtos spręsti rengiantis 
jau kitai olimpiadai?

Daug kas priklausys nuo valstybės po
žiūrio, nes viskam reikės papildomų iš
laidų. Iškart po žaidynių niekas jų nenori, 
apmaudu, kad metai po olimpiados daž
niausiai būna skolų lopymo laikotarpis.

Pvz, po Sydnėjaus žaidynių irgi žinojo
me, ką reiktų keisti ir įdiegti naujo, vylė
mės, jog atliksime tigro šuolį į priekį, tačiau 
džiaugsmas pergalėmis baigėsi, o finansa
vimas susiklostė taip, kad per pirmuosius 
dvejus metus pasiekėme kritinį lygį.

Pernai ir šiemet reikalai pasitaisė, ta
čiau visas olimpinis ciklas jau nebuvo to
lygus. Labai nenorėčiau, kad panašiai atsi
tiktų dabar. Rengtis Beidžingo olimpiadai 
reikia pradėti šiemet - išskirti prioritetus, 
atrinkti talentingiausius žmones, sutvarkyti 
specialistų kvalifikacijos reikalus ir dirbti. 
Jei to nepadarysime, kitąmet rūpesčių 
padvigubės. □ 

kovininkei Austrai Skujytei ir penkiako- 
vininkui Andrejui Zadneprovskiui bei jų 
treneriams, gydytojams, masažuotojams.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei, jų tre
neriams, gydytojams, masažuotojams už 4 
vietą Atėnų Olimpinėse Žaidynėse skiria
ma 960,000 litų.

Piniginių premijų skyrimas aukštas vie
tas užėmusiems sportininkams numatytas 
2000 metų Vyriausybės nutarime. Pagal jį, 
nuo pirmos iki aštuntos vietos skiriamos 
nuo 400,000 litų iki 20,000 litų premijos.

BNS, ELTA
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Wlenas ir kultūra
Henrikas Šalkauskas

Isolda Poželaitė - Davis AM
Prašuoliavo dvidešimt penkeri metai 

nuo pasižymėjusio grafiko ir akvarelisto 
Henriko Šalkausko mirties. Susimąstai, 
prisimeni ir gailiesi, kad Australija, užjūriai 
ir Lietuva neteko menininko, kurio kūry
ba ataudė svarbias gijas pasirinktose me
no šakose. O Sydnėjaus lietuvių bendruo
menė neteko humaniško žmogaus, su ku
riuo buvo nesunku užmegzti įdomų pokal
bį. Nors Henrikas Šalkauskas jau buvo 
iškilęs meno pasaulyje ir gausiai apdovano
tas premijomis už savo kūrinius, bet liko 
prieinamas, kuklus ir draugiškas. Tad 
prisimindama jį, o pažinojau Henriką iš 
Marijos Pečkauskaitės vardo gimnazijos 
laikų Kaune, paminėsiu nors kelis jo 
kūrybingo kelio etapus Australijoje ir 
užjūriuose.

• Tai jis, Henrikas Šalkauskas, sukūrė 
ir apipavidalino lietuviško laikraščio 
Australijoje, “Mūsų Pastogė” pavadinimą. 
Žvilgtelėkime dar kartą į jį iš meno per
spektyvos: individualus, moderniškas šrif
tas; vykęs diakritinių ženklų sprendimas 
ranka teptais rutuliukais; išlaikyta lygsva
ra tarp statmeniškų, apskritų ir vingiuotų 
raidžių. Išdavoje - estetinė dama.

• Kiek tų darbų sukūrė per tą neilgą, 
vos trisdešimt metų siekiantį laikotarpį, 
kai dar ir pragyvenimą turėjo pelnytis iš 
komercinio namų dažymo? Jo grafikos ir 
akvarelės kūrinių rasime keturiolikoje Aus
tralijos meno galerijų, Mertz Foundation 
New York’e ir Auckland Universitete 
Naujojoje Zelandijoje bei Išeivijos meno 
parodoje Lietuvoje.

• Per palyginant trumpą kūrybos lai
kotarpį Henrikas Šalkauskas surengė net 
dešimt personalinių parodų; dalyvavo 
devyniolikoje grupinių parodų Australijo
je ir keturiolikoje grupinių parodų už-

Henrikas Šalkauskas 
1925 - 1979

metinė premija. Kaip tuometinis NSW 
Meno galerijos direktorius, Edmund Capon 
yra pareiškęs pomirtinėje menininko 
parodoje NSW Meno galerijoje 1981 balan
džio 11 - gegužės 24 ir tos parodos katalo
go įvade: “To Mr. Šalkauskas and Eva 
Kubbos we express our grateful thanks and 
the Gallery is delighted to be associated with 
the name of Henry Šalkauskas which will be 
thus remembered in such an appropriate, and 
valuable, manner. ”

Henriko Šalkausko kūrybos laikotarpis 
sutapo su pasaulyje pulsavusiu pusiau 
abstraktiniu menu ir abstraktiniu ekspre
sionizmu. Jo kūrybiniame kelyje vystėsi dvi 
pagrindinės meno šakos - grafika, dau
giausiai linoraižiai ir šilkografija bei ak
varelė. Abejose Henrikas Šalkauskas ne
sitenkino sekti kitų tuolaikinių meninin
kų pėdsakais, nors, be abejo, jie turėjo jam

sienyje; Tokyo/Japonijoje (4 kartus), Lon
done, Newcastle/Didž.Britanijoje, San 
Paulo/Brazilijoje, Liublianoj/Kroatijo- 
je, Lugano/Šveicarijoje, New York’e, 
Washington’e (2 kartus), Los Angeles ir San 
Francisco/JAV.

• Nuo 1960 iki 1979 metų, taigi per 
devynioliką metų, yra laimėjęs 31 premiją 
už grafikos ir akvarelės darbus Australijos 
valstijose.

• Henrikas Šalkauskas buvo “CAS” 
(Contemporary Art Society of Australia), 
“Australia Watercolour Institute” ir 
“Sydney Printmakers Society” narys.

• Jo gyvenimo draugės, tapytojos Evos 
Kubbos pastangomis ir Henriko motinos 
Onos-Anna Šalkauskas dosnios dotacijos 
dėka buvo įsteigta Henry Šalkauskas 
Contemporary Art Purchase Award dvi-

įtakos, kaip Pierre Soulages ir 
Franz Kline. Betgi Šalkausko 
grafikos kūrinių motyvai ir 
vienspalviškumas nestokojo 
šiltumo, net ir juodos - baltos 
spalvų priešpastatyme. Jo 
akvarelių simboliška linijų ir 
plokštumų kalba yra iki pačios 
šerdies sukoncentruota kū
rybos išraiška drąsiais spalvų 
potėpiais ir dideliu mastu 
atkurta ant popieriaus.

Norėčiau pacituoti du aus
tralų autorius, kurie vertinda
mi Šalkausko kūrybą ją aptaria 
sekančiai:

“He (Šalkauskas) had a 
great talent for simplicity. Use 
of space gave small scale media 
such as water-colour and print
making remarkable depth and 
spaciousness. His calligraphic 
brushstrokes, monochromatic 
colours and bold presentation, 
were simple, direct arui powerful, ” 
(Encyclopedia of Australian 
Art, Me Culloch, Hutchinson, 
1977).

“Henry Šalkauskas, a superb

water colourist, located the creative source of 
the gesture beyond the gesture itself. Line for 
him was the language by means of which the 
tale of creation could be symbolically told. ” 
(Australian Painters 1788-2000, updated 
version by Bernard Smith, Oxford 
University Press).

Gaila, kad Henrikas Šalkauskas nebepa
matė Nepriklausomybę atgavusios gim
tinės, nes jis ją mylėjo. Gaila, kad neturėjo 
pakankamai laiko vystyti savo kūrybinį 
talentą. Gal dar daugiau laurų būtų skynęs 
pamiltose meno šakose? Betgi jo darbai iš 
našiausių, nors ir trumpokų kūrybos me
tų, išvys tėvynę ir gimtąjį Kauną, kaip jo 
gyvenimo draugė dailininkė Eva Kubbos 
pasisakė mūsų interviu metu. Tad palikęs 
giliai įspaustą pėdsaką Australijoje, jo me
nas bus pristatytas tėvynėje ir taps išeivijos 
įnašo dalis Lietuvos kultūriniame lobyne.

Nuotraukoje - vienas iš Henriko Šalkausko darbų.

Gerb. p. Redaktore,
Rašau iš Vilniaus - pačiam liepų žy

dėjime. Vilniečiai džiaugiasi, o turbūt ir 
visa Lietuva, kad po labai vėsaus pavasario 
prasidėjo vasara, kai šiltos dienos ir dau
giau šypsenos žmonių veiduose.

Norėčiau trumpai pažymėti, kad jubi
liejinis keturiasdešimtasis tarptautinis fes
tivalis “Poezijos pavasaris 2004” praėjo su 
dideliu pasisekimu, sutraukęs poetus ne tik 
iš Lietuvos, t.y. Lietuvoje gyvenančius, bet 
ir iš užjūrio, taipogi kitataučius. Renginiai 
prasidėjo gegužės 17 dieną ir tęsėsi iki mė
nesio pabaigos.

Ypač pažymėtinas poezijos ir muzikos 

Poetai Jonas Strielkūnas (kairėje) ir Aldona Veščiūnaitė.

vakaras “Kaip gerai, kad esi, mano gimtas 
lietuviškas žodi...”, skirtas Kalbos ir kny
gos metams, lietuviškos spaudos lotyniš
kais rašmenimis atgavimo 100-čiui. Taiko
mosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3a), 
gegužės 18 d. skaitė savo poeziją, kalbėjo 
nemažas skaičius mūsų iškiliųjų poetų, 
kaip pvz. Justinas Marcinkevičius, Jonas 
Strielkūnas, Bronius Savukynas (kalbinin
kas) ir kiti, o VGTU akademinis choras 
“Gabija” išpildė koncertinę dalį.

Džiugu, kad į tuos renginius įtraukiami 
ir jaunieji poetai, vyksta moksleivių poezi
jos skaitymai, o popietėje “Verčiant lietu
vių poeziją”, įvyko susitikimas su vertėju 
Cornelius Hell (Austrija), puikiai pra

mokusiu lietuvių 
kalbą.

Baigiamasis 
“Poezijos pavasa
rio” vakaras įvyko 
Vilniaus univer
siteto K. Sarbievi
jaus kieme, kur ir aš 
buvau pakviesta 
skaityti savo poeziją. 
Visi, taip skaitlingai 
susirinkę, buvo nusi
teikę labai šventiš
kai.

Keliais žodžiais 
prašau paminėti, 
kad mano 4-ąjį po
ezijos rinkinį 2004 
m. išleido Mackaus 
Knygų Leidimo 
Fondas. Pagarbiai

Aldona 
Veščiūnaitė

Naujas A.Veščiūnaitės poezijos rinkinys
Tai ketvirtasis Australijoje gyvenan

čios poetės eilėraščių rinkinys. Tiesa, 
eilėraščiais pavadinti dalį knygos (ciklą 
“Blykstelėjimai”) būtų sunkoka. Tai 
savotiški apmąstymai balsu, dienoraštis, 
fiksuojantis gyvenimą.

Čia galima rasti ir literatūrinių bei 
kultūrinių įvykių atgarsių, autorės re
fleksijų, netgi recenzijų užuomazgų. Tiesa, 
tai kiek monotoniška ir, kaip minėjau, 
poezija nelabai vadintina: parašyta pagal 
principą - “Ką matau, tą ir dainuoju”.

Antroji rinkinio dalis - “Muzikalieji 
skliautai” - lyriškesnė ir gaivesnė. Čia atsi
sakoma proziškumo, juntamas gamtos 
dvelksmas, ilgesys, į pasaulį žvelgiama per 
kultūros ir muzikos prizmę. Eilėraščiams 
žavesio prideda egzotiški motyvai, jų 
geografija plati: Europa, Amerika, Aus
tralija.

Poetė stengiasi išreikšti žmogaus ben
dravimą su žmogumi, bet, pasak recenzen
tų, “žodžiai ir jų prasmė atitolsta kaip 
nepasiekiamos salos ar priartėja - ryškėja 
kaip gaivūs, nauji atradimai”.

Tiesa, skaityti trukdo ir kiek nerangi, 
sumedėjusi tekstų kalba. Būtent dėl jos 
eilėraščiai kai kur nuskamba dirbtinokai.

m.b. “Literatūra ir menas”

Nuotraukoje dešinėje - Aldonos Veščiū- 
naitės poezijos rinkinys “Blykstelėjimai 
šimtmečiui baigiantis ir kiti netikėtumai.

Poezijos rinkinį išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. AM & M 
Publications, 218 Brookside Lane #A, 
Willowbrook, IL 60527-2907.

AL0ONA VlSčlUYAHE

BLYKSTELĖJIMAI
SIMIMIČIUI BAIGIAN IIS 
IR Kill Nl.HKtlUMAI -

Aplankas ir knygos apipavidalinimas 
Vytauto O. Virkau. 67 psl. Kietais viršeliais 
su aplanku. Tiražas 350. Kaina nepažymėta.

Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
fondas yra bene vienintelė Amerikoje išli
kusi knygų leidykla, kurios leidiniai savo 
turiniu ir išvaizda gali ne tik lygintis su 
leidžiamais Lietuvoje, bet daugeliu atvejų 
ir pralenkti. Poetės Aldonos Vcščiūnaitės 
ryšiai su šia leidykla siekia 1976 metus, kai 
buvo išleistas jos eilėraščių rinkinys “Žo
džiai kaip salos”, 1985 m. išleista knyga 
“Aidinčios upės”, o 1999 m. - “Medžiai 
ryto laisvėj”. “Draugas”

Musų Pastogė Nr. 35, 2004.09.10, psl. 5
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Tęsinys iš MP nr. 32-33

Buvusios 
sovietų raketų 

bazės
Prie Platelių ežero 

yra Plokščių kaimas ir 
gražus Plokštinės miš- 

' kas. Kai Amerika pradėjo įrenginėti po
žemines ir kitas raketines bazes, tuometinė 
Sovietų Sąjunga nusprendė neatsilikti ir 
taip pat ruoštis raketiniam karui. 1960 m. 
Plokščių kaimo miške buvo pradėta sta
tyti viena iš pirmųjų Sovietų Sąjungoje 
požeminė termobranduolinių raketų pa
leidimo bazė ir aikštelė. Tai buvo ideali 
vieta bazei įrengti: vieta yra 160 metrų virš 
jūros lygio, žemė minkšta kasimui ir 
žmonių gyvena mažai. Iš šios vietos rake
tos galėjo pasiekti visą Europą, Turkiją, 
tolimesnes pietines šalis.

Ši slapta bazė, kuri keliolika metų bu
vo apipinta įvairiausiais prieštaringais 
pasakojimais ir legendomis, buvo ypatin
gai slaptas karinis objektas, apie kurį ten 
dirbę kariškiai nieko nepasakodavo.

Šios bazės statybose dirbo 10,000 
kareivių. Jie iškasė milžiniškas duobes, 
kur vėliau požemyje buvo įrengtos elek
tros ir radijo stotys, kontroliniai ir karei
vių poilsio kambariai. Iškasta žemė buvo 
panaudota keliui nutiesti (Plokštinę ir 2.5 
km kanalas į Platelių ežerą pumpuoti van
denį į bazę.

1962 metais visi įrengimai buvo baigti 
ir prieš pat Naujus metus raketos buvo 
paruoštos darbui. Raketų paleidimo 
aikštelė buvo aptverta tvora, kurią sudarė 
šešios apsauginės linijos: spygliuotos vie
los, signalizacijos ir aukštos įtampos 

elektros linijos. Viduje į keturias šachtas 
buvo nuleistos R-12 termobranduolinės 
raketos, kurių aukštis su galvute buvo 22 
metrai. Raketos buvo pripildytos specia
liu mišiniu ir galėjo išsilaikyti 10-15 metų. 
Šioje bazėje raketos būtų buvę pakeičia
mos kas 16 metų. Raketos buvo nukreip
tos į Angliją, Norvegiją, Ispaniją, Vakarų 
Vokietiją ir Turkiją. Raketų kryptis laikas 
nuo laiko buvo keičiama pagal to meto 
politinę padėtį.

Šalia bazės stovėjo kariški barakai, ku
riuose gyveno ir sargybas ėjo karininkai bei 
kareiviai. Toliau buvusiame karių mieste
lyje gyveno trys karininkų ir kareivių 
grupės. Čia buvo visi reikalingi kariški 
įrengimai ir ypatingos 25 metrų ilgio 
mašinos, kurios iškeldavo ir nuleisdavo 
raketas į šachtą. Specialiuose sandėliuose 
buvo laikomos 8 raketų galvutės ir kitos 
raketos buvo laikomos Šateikių bazėse.

Kai Amerika ir Sovietų Sąjunga 1976 
metais Helsinkyje pasirašė raketinį 
nusiginklavimo aktą, ši bazė buvo panai
kinta, o 1978 metais raketos buvo išvežtos.

Buvo labai įdomu aplankyti šią bazę, 
pamatyti 27 metrų gylio raketinę šach
tą, vaikščioti tame dideliame požeminia
me, įvairiausiais tuneliais ir koridoriais 
sujungtame cemento ir plieno požemi
niame pastate.

Gidė papasakojo, kad kariuomenė 
išsivežė tik raketas, jų galvutes, o visa kita 
paliko. Bet vėliau vietiniai gyventojai li
kusį inventorių išnešiojo. Beardant atski
ras dalis, įvyko ir nelaimingų atsitikimų.

Dabar visa ši likusi bazė priklauso 
Žemaitijos nacionaliniam parkui, nors, 
mano manymu, čia galėtų įsteigti istorinį 
muziejų.

Jūros diena
Jau antri metai kaip dalyvauju Jūros 

dienoje Klaipėdoje. Nors prieš tai visą lai
ką buvo šaltas ir lietingas oras, Jūros die
nos savaitė jau buvo vasariškai saulėta ir 
šilta. Turbūt dangus pasigailėjo jūreivių 
bei žemaičių ir davė jiems daugiau saulutės.

Pirmoji Jūros diena Klaipėdoje įvyko 
1934 metais. Aš tuomet dar buvau vaikas, 
bet atsimenu, kaip visi kalbėjo apie šią 
šventę ir kone masiškai su ekskursijomis 
važiavo į Klaipėdą. Tuo metu, kaip rašoma 
šventės programoje, tvarką mieste palaikė 
Klaipėdos šauliai. Publikos buvo prašoma 
laikytis tvarkos ir nelaužyti medelių. Buvo 
draudžiama rūkyti miške, o neklausantieji 
galėjo už tai gauti pasėdėti kalėjime. Taip 
pat buvo griežtai draudžiama vaikščioti 
kopose, ten sėdėti ar gulėti. Nurodoma bū
ti mandagiems, klausyti tvarkdarių ir po
licijos. Patariama buvo maudantis neiti toli 
į jūrą. Šventės programoje buvo ir daug 
kitų nurodymų.

Praėjus 70-čiai metų, šioje Jūros šven
tėje atsigaivinimą širdžiai ir džiaugsmą ra
do visi - kas ko norėjo ir tokių nurodymų, 
kaip pirmoje šventėje, nebuvo.

Šiemet šventė, kaip ir pernai, sutrau
kė tūkstančius svečių iš visos Lietuvos ir 
užsienio. Prekybininkai darbavosi visur, o 
įvairiausių renginių pakako visiems. Skulp
tūrų parke buvo pagerbta žuvusi “Linku
vos” laivo įgula.

Jau nuo pirmosios Jūros šventės 1934 
m. yra išlikusi tradicija į jūrą nuleisti vai
nikus ir taip pagerbti žuvusiuosius. Pernai 
plaukiojančiu karo laivu, kartu su karo ka
pelionu R.Ramašausku, irman teko plaukti 
į jūrą ir ten nuleisti vainikus. Šiais metais 
laivyno kapelionas buvo išvykęs j Vokieti
ją, tai vainikų nuleidime nedalyvavau.

Šventės metu visas Klaipėdos centras 
buvo uždarytas bet kokiam mašinų judė

jimui, tai žmonės “plaukte plaukė” iš vie
nos vietos į kitą. Per šias dienas Klaipėdoje 
buvo gal virš 100 įvairiausių renginių, tai 
tik dalį jų tegalėjau pamatyti.

Teatro aikštėje buvo padaryta didžiulė 
scena, kurioje įdomias dainas apie jūrą 
atliko žymūs Lietuvos dainininkai ir an
sambliai. Linksma buvo ir vaikų jūros alė
ja, kur vaikai tris dienas šėlo kaip tik 
sugebėjo. Visai prie pat “Būrų užeigos”, kuri 
tuo metu buvo mano ir draugų vyriausia 
susitikimų būstinė ir kurios savininkai yra 
mano labai geri draugai - Rimas ir dabar 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo svetainės šei
mininkė Darija Mėginiai, įlankos krante 
stovi burlaivis “Meridianas”, kuriame įsi
kūręs gražus restoranas. Jūros šventės me
cenatė - šiais metais švenčianti savo gy
vavimo 220 metų jubiliejų - alaus datykla 
“Švyturys” padovanojo “Meridianui” nau
jas bures su užrašu: “Švyturys” (1784) jau 
220 metų su jumis. Šventės metu, be 
garbingų šventės svečių iš paties Olimpo, 
į laivą nusileido ir linksmybių dievas 
Bakchas, kuris buvo pavaišintas alumi ir 
su gen. direktoriumi R.Viršila pasirašė su
tartį, kad ir j Olimpą bus siunčiamas “Švy
turio” alus. Ir “Meridiane” ir “Būrų užei
goje” alus buvo skanus, o valgiai gardūs.

Šventės metu netrūko įvairių siurprizų. 
Įdomu buvo pamatyti taip vadinamas “vie
tines plaštakes”, kurios tą vakarą tapo lyg 
teatro artistės ir improvizuotame “raudo
nųjų žibintų” kvartale “kabino” praeivius. 
Spalvingai išsidažę “plaštakės” vaidino 
puikiai. Jas galima buvo maitinti bananais, 
derėtis dėl suteikiamų paslaugų ir kalbėtis 
apie meilę.

Šeštadienio vakare, likus kelioms mi
nutėms iki vidurnakčio, pasigirdo pirmo
sios salvės ir didžiuliai įvairiaspalviai fejer
verkai nušvietė dangų. Kibirkštys mirgu
liavo vos ne 10 min. ir kėlė pasigerėjimą.

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Vaikai išsirinko apatinius gultus, bet 

Dainelė apsižiūrėjusi norėjo savąjį keisti.
- Nenoriu tos antklodės. Ji pilna miltų... 

Ir dar nemalonaus kvapo. Kaip vaistų.
- Tokia ir mano, nėra ko keistis, - rimtai 

aiškino Linas.
Iš tikrųjų visos antklodės buvo dezin

fekuotos. Net stangrios nuo miltelių.
- Apsiklosi ir bus gerai, - ramino mama.

- Tie milteliai nekanda. Priešingai, jie mus 
saugo nuo ligų.

- Man nepatinka! Man visai, visai ne
patinka! -bandė ginčytis Daina.

- Priprasi ir patiks. Pamatysi kaip čia 
bus patogu ir smagu!

Lietuvių kalbos salėj nesigirdėjo. Ap
linkinius gultus užėmusios moterys kalbė
jo slaviškai, tik Aldona negalėjo suprasti jų 
kalbos. Baigiantis susitvarkyti, į salę įėjo 
energinga moteris ir kelis kartus suplojo 
rankomis, kad atkreiptų į save dėmesį. 
Paėjusi į salės vidurį, vokiškai pranešė, kad 
ji esanti šios salės seniūnė ir norinti pa
aiškinti stovyklos taisykles.

Pirmiausia nurodė, kad bendroje vir
tuvėje pagamintas maistas išskirstomas j 
kelis punktus taip, kad nereikėtų per toli 
vaikščioti. Todėl moterys su vaikais valgo 
atskirai nuo vyrų. Tik kūdikiams specialiai 
ruošiamų maistą turės atsiimti kitur - 
priešingoje aikštės pusėje.

Iš Vokietijos Aldona atsivežė kelias 
dėžutes kūdikių maisto. Iš anksto žinojo, 
kad Italijoj gaminami milteliai skyrėsi 
nuo vokiškų, todėl tikėjosi pamažu pereiti 
prie kitokio maisto. Atėjus vakarienės 
laikui, ji su visais trimis vaikais nuėjo į kū
dikių maisto punktą. Gautas skystis atro
dė kaip pienas, bet baltai apsirengusios

moterys paaiškino, kad jis specialiai pa
ruoštas ir jau atskiestas vandeniu. Kai 
Aldona skysčio įpylė į buteliuką ir padavė 
Saulučiui, vaikelis jį mielai išgėrė.

Iš moterų maisto punkto sklido stiprus 
aliejaus ir prieskonių kvapas. Prie punkto 
stovėjo ilga moterų ir vaikų eilė. Vakarie
nei buvo ryžiai su daržovėmis. Neradusi 
laisvo staliuko, Aldona parsinešė davinį į 
bendrabutį. Irji,irvaikai jau buvo išalkę.

Paragavusi Daina susiraukė ir išspjovė 
pirmą kąsnį.

- Kartu! Kanda liežuvį! - pasiskundė.
Linas pritarė sesytei. Ir Aldonai valgis 

pasirodė neįprastas, skanus, tik labai aštrus, 
degino gomurį.

Kelios kitos moterys irgi reagavo 
panašiai.

- Jei judu dabar nevalgysit, tai paskui 
būsit alkani, - bandė prikalbinti vaikus 
Aldona, bet šie vis viena nesutiko valgyti.

Vėliau Aldona sužinojo, kad visi virė
jai, kaip ir dauguma stovyklos administra
cijos tarnautojų, buvo jugoslavai ir maistą 
gamino pagal savo krašto papročius.

Bendrabučio seniūnė pranešė, kad šį 
vakarą vyrams leidžiama aplankyti šeimas 
moterų skyriuje.

Ateityje turės laikytis nustatytų lanky
mo valandų - nuo pietų iki vakarienės.

Vytautui atėjus, visi keturi sėdėjo ant 
apatinių gultų ir dalijosi įspūdžiais. Aldo
na pasiskundė, kad vaikai nevalgė.

- Visai nesistebiu, man ir pačiam buvo 
sunku praryti, vieni pipirai.

- Tikėkimės, kad pusryčiams gausime 
ką nors švelnesnio. Abu jau tikrai bus išalkę.

- Nesirūpink. Nepakenks, jei ir paalka- 
naus kelias dienas.

- Aišku nepakenks. Nėra prasmės juos 
__ ___ . . __ ___—_____ -_  Versti valgyti, gerai, kad Saulutis nesiskun- 
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džia. Ir gautą pienuką išgėrė taip noriai, 
kaip ir atsivežtąjį. Pažiūrėk, kaip gražiai 
miega!

- Tuoj nepakelsi jo, taip greitai auga.
Ryte audra nurimo. Pusryčiams gavo 

gardžios kvepiančios saldžios kavos ir švie
žią bandelę su uogiene. Vaikai nesiskundė, 
naktį visi gerai pailsėjo. Vėl buvo linksma, 
ir pasaulis atrodė draugiškai nusiteikęs.

Po pusryčių šeima susitiko lauke ir, 
Saulučiui ramiai miegant vežimėlyje, 
nutarė pasivaikščioti po stovyklą.

Iš tikrųjų stovykla priminė miestelį, nors 
visi pastatai buvo vienodi. Čia netrūko 
medžių, žydinčių krūmų ir žole apaugusių 
aikštelių, tik po vakarykštės vėtros viskas 
buvo apnešta pilkomis dulkėmis. Plačiau- 
siame gatvės gale stovėjo bažnyčia, kuri nuo 
aplinkinių pastatų skyrėsi tik dviem že
mais keturkampiais bokštais ir plačiais 
portalo laiptais. Nesimatė jokių užtvarų, 
nors vėliau įsitikino,kad pakalnėj spyg
liuota viela žymėjo stovyklos ribą. Vienos 
gatvės gale stovėjo du uniformuoti polici
ninkai su šautuvais ant pečių. Jie ramiai 
rūkė ir šnekučiavosi. Tačiau vos pastebėjo 
link jų einančią šeimą, tuoj ėmė mojuoti 
rankomis, kad grįžtų atgal.

Rajonas buvo išsidėstęs ant kelių kalvų. 
Pagrindinė aikštė su ją supančiais gyvena
maisiais pastatais ir bažnyčia užėmė aukš
čiausią kalvą. Nuo jos matėsi Neapolio 
įlanka ir už jos stūksantis Vezuvijus. Iš už 
debesų išnirusi saulė išryškino kiekvieną 
įlankos detalę. Prie tako stovėjo keli suolai. 
Žmonės sėdėjo ir džiaugėsi saule, gėrėjosi 
vaizdais. Prisėdo ir Vargalai.

Atvykus į Bagnoli, palydovai emigran
tams aiškino, kad stovykloje reikės laukti 
dvi ar tris dienas. Bet praėjo keturios, o jie 
niekur nevyko. Penktą dieną administraci
ja pranešė, kad laivą reikia remontuoti, ir 
šie darbai truks dvi ar tris savaites, taigi jie 
išplauks į Australiją tik po mėnesio.

- Nėra ko nusiminti, - ramino Vytautas 
savo nusivylusią šeimą. - Kelis metus lau
kėm, galim palaukti dar keturias savaites. 
Dabar nors žinom, kad iškeliaujant. Čia 
juk nėra blogai. Įsivaizduosim, kad atva
žiavom atostogauti į Italiją. Ir oras puikus, 
ką jau bekalbėti apie gamtovaizdį. Koks 
poetas sakė, kad “pamatyk Neapolio įlanką 
ir mirk?”

Šeima išsipakavo lagaminus ir pasiruo
šė laukti. Visi penki kasdien išeidavo 
pasivaikščioti po rajoną. Vėlyvais popie
čiais, kai saulė mažiau kaitino, Vytautas ir 
Aldona mėgdavo sėdėti ant žemiausios 
amfiteatro pakopos. Saulutis gražiai miego
davo vežimėlyje, o Linukas ir Dainelė bė
giodavo aikštėj. Kartais ir Saulutis links
mai spurduliuodavo ir žaisdavo. Jis jau 
išmoko abiem rankytėm siekti raudoną 
žaisliuką, kasdien stipriau kėlė galvytę ir 
dažnai garsiai juokėsi. Jo rankytės ir kojy
tės parudavo nuo saulės, kūnelis vis ap- 
skritėjo ir stangrėjo. Vakarais Aldona at
gaivino ritualą, pradėtą Stuttgarte jai grįžus 
iš ligoninės. Prieš miegą, kai mažutis jau 
būdavo pamaitintas, nupraustas irpervys- 
tytas, nunešdavo jį pal inkėti labos nakties 
broliukui ir sesytei. Iš pradžių Linukas ir 
Dainelė reikalavo Saulutį valandėlei pa
guldyti šalia jų. Dabar abiejų vaikų gul
tams stovint greta, motina mažutį pagul
dydavo per vidurį, ir abu kartu galėjo juo 
pasidžiaugti, pasigrožėti, išbučiuoti mažas 
rankytes ir kojytes, išpasakoti visus būtus 
ir nebūtus dienos įvykius bei išgyvenimus.

Kad ir kaip per dieną būtų pavargę, 
niekada neužmigdavo nepabendravę su 
broliuku.

Ankstyvi rytai priklausė vienai Aldonai. 
Nors dažnai ir naktį reikėdavo kelis kartus 
atsikelti prie vaikelio, visai nebuvo sumku 
anksti rytą atsibusti. Jai tai buvo pats brann- 
giausias laikas.

Tęsinys kitame MP P Nr.
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Padėka
Melbourne Lietuvių Klubo garbės narė p. Elena Daugvila - Korsakaitė, 

suprasdama, kad mūsų pajamų šaltiniai yra gan riboti, įteikė Klubui $5,000 auką.
Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba reiškia didžiausią padėką p. Elenai 

Daugvila - Korsakaitei už Jos pagalbą prisidedant prie mūsų darbų.
Kad užtikrinti Klubo artimą ateitį, mes dar privalome padidinti Klubo paja

mas, išnuomodami mūsų mažai naudojamą teatro salę. Reikės įdėti daug darbo ir 
investuoti daug pinigų, kol teatro salė (bei kiti Klubo patarnavimai) pilnai 
patenkins įvairių renginių - spektaklių reikalavimus. Mes turime iš pagrindų 
atnaujinti Klubo elektros laidų sistemą, įrengti modernišką scenos apšvietimą, 
įmontuoti atitinkamą garso izoliaciją ir sutaisyti apipuvusias teatro salės grindis. 
Tų darbų pradžia jau yra padaryta, gavus iš Multicultural Commission $12,000 
paramą (grant). Su p. Elenos Daugvila - Korsakaitės pagalba tą darbą galėsime 
tęsti toliau..

Mes džiaugiamės, kad atsirado nemažai jaunų narių, be kurių Klubo ateitis 
būtų liūdna. R Elena Daugvila - Korsakaitė, gerai suprasdama visas problemas, ir 
praeityje yra daug padėjusi ir Klubui, ir jaunimui.

MLK Valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems a.a. Viktoro Skei

vio laidotuvėse, ir už užuojautas “Mūsų Pastogėje” - Genovaitei Kazokienei, 
Ugnei ir Kajui, Nijolei ir Algiui Bučinskams, Irenai Milašienei, Audronei ir 
Rimui, Martinai ir Anskiui Reisgiams, Melboumo “Džiugo” tuntui ir Skautinin
kų Ramovei, Melboumo Lietuvių Klubo Valdybai.

Už užuojautas-atvirutes - Vidai ir Algiui Kabailams, Jutai ir Viktorui Šli- 
teriams, Lidijai ir Juozui-Almiui Juragiams, Irenai ir Algiui Dudaičiams, Jadzy- 
tei, Petraičių šeimai, Danutei Skorulienei, Jonui Zinkui, Salomėjai Grybienei ir 
Gražinai, Rasai, Gediminui, Daivai, Gintai ir Rimui Statkams, Julijai Lašaitienei 
ir S. Vinevičienei, Marijai ir Gediminui Umbražūnams, Laimai, Liutkų šeimai iš 
Lietuvos. Dėkingi -

Aga, Rimas, Rūta, Audrius, Nindra ir Alanta Skeiviai

In memoriam

Sudiev Viktorui Skeiviui

Choro “Daina” žinios
Po sėkmingo 50 metų jubiliejaus, choras “Daina” ruošiasi ateities įsipareigojimams. 

Dainų Šventė Melbourne ne už kalnų. Gautas malonus pakvietimas iš Canberros Lietu
vių Bendruomenės Sąjungos aplankyti Canberros ir apylinkių lietuvius su koncertu. 
Pakvietimas malonus yra todėl, kad Sąjunga apmoka kelionės išlaidas. Ačiū jiems.

Rugsėjo 12 dieną, sekmadienį, 7.30 vai. ryto choristai renkasi prie Lietuvių Klubo 
Bankstownc išvykimui j Canberrą. Gaila, kad negalime priimti norinčių važiuoti, 
autobusas yra pilnas.

Džiaugiamės, kad sveiksta mūsų choristai - Danutė Svaldenienė ir Jonas Abromas. 
Linkime jiems sveikatos ir sustiprėjus sugrįžti į mūsų eiles.

Atitaisymas
“Mūsų Pastogėje” Nr. 32-33 įsivėlus nemaloni klaida. Pranešime “Nevystančios gė

lės” Kleista SLM Socialinės Globos Draugijos $50 auka chorui “Daina” vietoj gėlių a.a. 
Stasio Jankausko atminimui. Nuoširdžiai atsiprašome.

Antanas Kramilius

Kompiuteriai mokosi lietuviškai
(ELTA). Kompiuterių gamintojos 

“Sonex kompiuteriai” gaminamuose 
“Vector” kompiuteriuose nemokamai bus 
įdedamos bendrovės “Fotonija” sukurtos 
lietuvių kalbos rašybos gerinimo 
priemonės “Juodos avys 2004”, pranešė 
“Sonex”.

Nuo praėjusių metų pabaigos “Vector” 
kompiuteriuose jau yra nemokamai 
įdedamas “Fotonijos” sukurtas populiarus 
kompiuterinis anglų-lietuvių kalbų žo
dynas “Alkonas”.

Lietuvių kalbos rašybos gerinimo 
priemonių rinkinys “Juodos avys 2004” yra 
platinamas kartu su lietuviško rašto 
priemonių rinkiniu “Winlika 2003” ir 

pirmuoju lietuvišku kirčiuotų raidžių šrif
tu “Aistika”.

Didžiausia Baltijos šalyse kompiuterių 
gamintoja “Sonex Kompiuteriai” 2003 
metais pagamino 28,700 “Vector” 
kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir 
tarnybinių stočių.

Šiemet “Sonex grupė” planuoja par
duoti daugiau nei 40,000 kompiuterių bei 
pasiekti 285 mln. litų apyvartą. Pernai ji 
buvo 191 mln. litų.

Anksčiau lietuvių kalbos rašybos 
programų rinkinį kūrė firma “Tildės 
biuras”, tačiau dabartinės programos 
esančios sėkmingesnės, - sakė “Sonex” at
stovas. □

Su liūdesiu liepos 17 dieną senoji 
lietuvių imigrantų karta sutiko žinią apie 
Viktoro Skeivio mirtį. Jis buvo neeilinis 
žmogus. Turėjo sportinę praeitį kol svei
kata leido, buvo choro “Daina” choristas, 
daug kam pažįstamas, įdomus žmogus. Per 
Žolinę būtų šventęs 91-ąjį gimtadienį, bet 
garbingai išgyventas gyvenimas užlūžo mė
nesiu anksčiau ir liko jo vieta mūsų tarpe 
tuščia.

Viktoras Skeivys gimė 1913 m. rug
pjūčio 15 dieną policijos tarnautojo šei
moje, Sedos miestelyje, Žemaitijoje. Šei
moje augo penki vaikai. Viktorui gyventi 
nebuvo nuobodu, nes ir Seda anais prieš- 
nepriklausomybiniais laikais buvo pažan
gus ir ekonomiškai prakutęs miestelis. 
Mokėsi Sedos pradinėje mokykloje, baigė 
Mažeikių gimnaziją. Karinę prievolę atli
ko Priešlėktuvinės apsaugos rinktinėje, 
užsitarnavo puskarininkio laipsnį. 1938 m. 
įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo Universi
tetą studijuoti teisę, priklausė Neo-Lituania 
lietuvių studentų korporacijai. Studijavo 
pusantrų metų. Įsidarbino “Maisto” fabri
ke buhalteriu, nes pagal šeimos tradiciją, 
jam reikėjo išlaikyti Technikos mokykloje 
besimokantį jaunesnį brolį.

Jaunasis Skeivys buvo linksmas, šaunus 
ir judrus vyras. Kariuomenėje pradėjo žais
ti futbolą, išvystė įgimtus gabumus vaiky
ti sviedinį. Kaune juo domėjosi visi futbolo 
klubai. Viktoras įstojo į Jaunalietuvių spor
to organizacijos (J. S. O.) klubą, o nuo 1937 
iki 1944 metų žaidė Lietuvos futbolo 
rinktinėje.

Lietuvos rinktinės sudėtyje Skeivys 
žaidė su įvairiomis pakviestomis užsie
nio futbolo komandomis ir kasmet 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ruošiamuose 
Pabaltijo futbolo turnyruose. Taip Vikto
rui teko pakeliauti po svetimus kraštus, 
žaisti futbolą Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje ir Rusijoje. Tų žai
dynių rezultatai, aprašyti to meto spaudoje, 
nėra žinomi, nes toji spauda neprieinama.

Viktoras Skeivys buvo geras futbolo 
žaidėjas. Geriausių ano meto Lietuvos 
futbolininkų sąraše šviečia ir Skeivio 
pavardė.(žiūr. Lietuvių Enciklopedija VI 
tomas, 441 psl.)

Tarnybiniais reikalais Viktoras atva
žiuodavo į Mažeikius. U) apsilankymų 
metu jis meiliai susižvalgė su Lietūkio 
Mažeikių skyriaus kasininke Aga Dimavi- 
čiute ir 1944 m. gegužiui suspindėjus vyš
nių ir obelų žiedais, atšoko su ja vestuves.

Ui pačių metų spalio mėnesiui bai
giantis matėsi, kad Žemaitijos niekas 
neapgins. Jaunieji Skeiviai iškeliavo į 
Vakarus ir atsidūrė pralaimėto karo kon
vulsijose besiblaškančiame Berlyne. Ten 
jiems buvo sunkios, neramios, pavojingos 
dienos ir naktys. Jiems pavyko pasitraukti 
į Bavariją ir apsigyventi Coburge. Karui 
pasibaigus, gyventi Skeiviams teko Asch- 
affenburge ir Schwcinfurte. Wurzburge 
gimė jiems sūnus.

1949 metais balandyje Skeiviai pradė
jo kelionę į Australiją. Amerikiečių laivas 
“Gen. Sturgis” gegužyje išlaipino juos 
Sydnėjaus uoste ir laikinai priglaudė 
Bathurst imigrantų pereinamoji stovykla.

Skeivienė su sūneliu buvo apgyvendinta 
šeimų stovykloje Gretoje (NSW). Vikto
ras gavo darbą Sydnėjaus centrinėje ge
ležinkelio stotyje. Ten jis peronuose 
vaikščiojo su geležinkeliečio vėliavėle iki 
pensijinio amžiaus.

Vėl susijungusi Skeivių šeima gyveno 
North Sydney priemiestyje. 1968 metais 
nusipirko gražius namus su medžiais ir 
krūmais apaugusiu kiemu. Čia gyvenant, 
sūnus baigė netolimame Macquarie Uni
versitete kompiuterių specialybės mokslą 
magistro laipsniu. Tėvams tai buvo didelis 
džiaugsmas.

Žuvavimas buvo Viktoro laisvalaikio 
aistra. Turėjo įsirengęs rūkyklą žūklės 
laimikiams apdoroti. Sveikatos atžvilgiu 
Skeivys nebuvo laimingas. Turėjo kelias 
operacijas, klubo sąnarių pakeitimą ir 
kitokius vargus. Buvo kantrus, nesiskundė. 
Skausmus pridengdavo šypsena ir sąmo
jum, kuris buvo viena jo būdo savybių. 
Nežiūrint sunkių sveikatos nutekėjimų, 
vistik sulaukė gilios senatvės. Turėjo gerą 
atmintį. Spaudoje radęs ką nors sau patin
kamo, išmokdavo atmintinai ir šeimos 
šventėse ar šiaip draugų tarpe padekla
muodavo ar pasakydavo, kaip dalį savo 
repertuaro socialiniam pabendravimui. 
Viktoras Skeivys buvo taurios sielos lie
tuvis. Lietuvos reikalai buvo ir jo reikalai. 
Lietuvos atsiminimą, kaip garbės vėliavą, 
nešiojo savo širdyje iki mirties.

Liepos 23 dieną, po gedulingų pamal
dų šv. Joachim’o šventovėje Lidcombe, 
atlaikytų klebono kun. John Alt, Velionio 
palaikai buvo išvežti į Melboumą ir pa
laidoti kapinėse, kuriose laidojusi visa 
Statkų, Antanaičių ir Skeivių giminė.

Sudiev, Viktorai, geras žmogau ir bi
čiuli. Nelinkiu Tau, kad žemė Tau būtų 
lengva. Ne žemėje Tavo amžinybė. Žemėje 
lieka tik susidėvėjusi, bejausmė materija. 
Tavo dvasia atėjo į šį materijos pasaulį kū
no pavidale iš Dievo rankų ir dabar pašauk
ta, vėl grįžo j Dievo rankas, į amžinybės be
galybę. Tegu apgaubia Tave dieviškoji mei
lė, ramybė ir šviesa.

Draugų vardu Velionio šeimai reiškiu 
gilią užuojautą.

Juozas Alinis Jūragis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

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

Sydney Lithuanian Information Centre [SLIC] 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au
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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 car 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 LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Paskutinis Balius

Šeštadienį, spalio 9 dieną 
KVIEČIAME!

I įvyks sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, 2.30 vai.

p.p. Laukiame ir kviečiame visus.

Primename Klubo nariams, kad atėjo 

paskutinė data susimokėti metinį nario 
mokestį, $11.00

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Australian Red Cross has received a request from the Lithuanian
Red Cross, on behalf of a relative who is anxious for news of the following person:

Name:
Place and d:o.b.:
Father’s name:

VOLODKOVIC/WOLODKOWICZ, Eugenįįa/Eugenia 
17/09/1925 - Slabodu, Dirgeliai, District of Vilnius 
Anton

Ethnicity: Lithuanian
Please ring, in confidence, (02) 9229 4175, or write Australian Red Cross, 159

Clarence Street, Sydney, 2000.

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

Kviečia šokėjus
Gcclongo 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 Gcclongo tautinių šokių vadovai - Regina Bindokienė, Jonas Sakalauskas, 
Loreta (Čižauskaitė) Tigani - kviečia ir laukia jūsų.

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

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

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams.
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 14 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose.

Valdyba

PAPILDYMAS . MP Nr. 34.7 psl. išspausdintame straipsnelyje “Pas Melboumo 
jpensinįnkųs” priešpaskutinis sakinys turėjo būti: “Kiti Melbourno Pensininkų Sąjungos 
nariai yra: A.BaUrukonienė, V.Kruiienė, VJablonskienė ir H.Statkuvienė.”

HIE CONSUMMATE ABT OF
LFON4S URBONAS Nauja knyga anglų kalba

“The Consummate Art of Leonas 
Urbonas”

An autobiography selected and annotated by Kazys J. 
Kcmežys.

Dydis: 148 x 210 mm, 136 psl., 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 Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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@senetcom.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: mpastogc@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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