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Pasaulio kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas

Šių metų rugpjūčio 16-19 dienomis Birštone, sanatorijos „Versmė“ konferencijų salėje, įvyko Pasaulio kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų, atstovų ir 
kviestinių svečių suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda(jos ataskaitą apie šį suvažiavimą skaity
kite MP psl.3). Danny Kalėdos nuotraukoje (viršuje) - suvažiavimo Birštone dalyviai ir svečiai.

Vytautas . - _ - . - “ ■
Donieia Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvoje 
lankosi NATO 

karinė 
vadovybė 

(ELTA). Į Lietu
vą atvyksta aukš
čiausia NATO ka
rinė vadovybė - 
NATO Karinis Ko

mitetas. Rugsėjo 12-13 dienomis Vilniuje 
lankysis Komiteto pirmininkas generolas 
Harald Kujat ir nariai - NATO narių 
valstybių kariuomenių vadai.

Delegacijoje taip pat bus vadavietės 
vadas generolas James Jones ir vyriausiasis 
Sąjungininkų pajėgų Europoje vadas ad
mirolas Edmund Giambastiani.

Vizito tikslas - aptarti NATO karinės 
politikos klausimus Aljanso aukščiausių 
karinių pareigūnų lygmeniu, susipažinti su 
naujomis NATO narėmis ir užmegzti ryšius 
su šių šalių vadovais bei kitais aukštais 
pareigūnais.

Komiteto nariai lankysis visose trijose 
Baltijos šalyse. Vizitą Komitetas pradės 
rugsėjo 10 dieną Estijoje, vėliau vyks į 
Latviją, o rugsėjo 12-ąją užsuks į Lietuvą.

NATO Karinis Komitetas - aukščiau
sioji Aljanso karinė vadovybė. Komitetas 
kariniais klausimais teikia konsultacijas ir 
rekomendacijas Aljanso politinės vadovy
bės struktūroms, nuolat susitinka su Euro- 
atlantinės partnerystės tarybos šalių narių 
ir Partnerystės taikos labui programoje 
dalyvaujančių šalių atstovais
Įsteigs strateginių tyrimų centrą

(BNS). Užsienio reikalų ministerija 
(URM), Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) ir Valstybės saugumo departamen
tas (VSD) rugsėjo 10 d. pasirašė susitarimą 
dėl Strateginių tyrimų centro įkūrimo, 
kuris, tikimasi, pradės veikti nuo kitų metų.

Įsteigti tokį centrą Vyriausybei liepos 
pradžioje pasiūlė Artūras Paulauskas, 
tuomet laikinai ėjęs Prezidento pareigas.

Jo siūlymu, viešosios įstaigos statusą 
turėsiantis centras turėtų tirti ir vertinti 
Lietuvos bei kaimyninių šalių politinius ir 
ekonominius procesus, formuluoti strate
ginius užsienio politikos tikslus ir užda
vinius, rengti strategijas ir programas jiems 
įgyvendinti, teikti rekomendacijas aukš
čiausioms Lietuvos institucijoms.

Panašūs centrai veikia visose Vakarų 
demokratijos valstybėse, analogiškus 
centrus taip pat turi kartu su Lietuva į 
Europos Sąjungą įstojusios Lenkija, Čeki
ja, Vengrija, Slovakija.

Kaune daugėja bajorų
Kauno rotušėje rinkosi Lietuvos bajorų 

karališkosios sąjungos nariai. Pasak šios 
organizacijos vado Kęstučio Ignatavičiaus, 
jų sąjungą papildė 22 žmonės.

Iškilmingoje ceremonijoje naujieji są
jungos nariai prisiekė laikytis bajoriško el
gesio kodekso. Bajoro titulas atkurtas 
dviem Nacionalinės premijos laureatams: 
skulptoriui Robertui Antiniui ir violončeli
ninkui Sauliui Lipčiui.

Pasak KJgnatavičiaus, Kauno regione 
gyvena daugiau nei 500 bajorų, o Lietuvoje 
- apie 1800. “Iš tiesų žmonės domisi savo 
genealoginėmis šaknimis. Iš dalies tai lėmė 
ir racionalumas, nes teko rūpintis žemės nuo
savybės dokumentais. Iki 1918-ųįų šiuose 
dokumentuose buvo rašomas ir titulas. Taip 
pat būdavo speciali byla su herbu”, - sakė 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos 
vadas.

Pastaruoju metu ypač aktyviai kilmingų 
giminystės šaknų ieško užsienio lietuviai. 
Svarbiausia, kad giminėje bajorų būtų buvę 
netolimoje praeityje. Vėliau visa informa
cija patikrinama valstybės archyve. Tik tada 
įteikiamas bajorystės atkūrimo pripažini
mo aktas.

Vilniuje - apie saulės sistemos 
paslaptis

(ELTA). Pirmą kartą Lietuvoje vyksta 
festivalis “Erdvėlaivis Žemė”. Dvi savaites

Nukelta į 2 psl.

Seimo rinkimai artėja
Vytautas Donieia

Kaip jau anksčiau nutarta, naujojo Sei
mo rinkimai įvyks spalio 10 dieną. Kur ir 
jei reikės, antrasis rinkimų ratas įvyks 
spalio 24 dieną.

Seime yra 141 vieta. 70 Seimo narių yra 
renkami pagal partijų sąrašus, gi likusieji 
71 yra renkami tiesiogiai iš 71-oje apy
gardoje pasisiūliusių kandidatų.

Pagal partijų sąrašus kandidatuos 1247 
kandidatai, o individualiai savo apygardose 
siūlysis 548 kandidatai.

Šiuo metu Lietuvoje yra užregistruotos 
36 politinės partijos, tačiau rinkimuose 
dalyvaus tik 20. Be to, iš šių 20 partijų kai 
kurios bursis į koalicijas ir šia prasme į 
rinkimus eis “bendru sąrašu”. Užbaigus 
kandidatų registraciją paaiškėjo, kad da
bar yra populiaru sudaryti koalicijas. Kita 
vertus, kadangi koalicijai tenka duoti nau
ją vardą, šiems rinkimams bus būdinga 
didelė vardų painiava. Kaip ne retai ir 
anksčiau, rinkėjai politines grupuotes 
labiau atpažins iš vadovų pavardžių.

Vienas iš svarbių priešrinkiminių 
įvykių - bendru sąrašu eina Mi
nistro Pirmininko Algirdo Brazausko 

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 
ir Seimo Pirmininko Artūro Paulausko 
socialliberalų partija, žinoma dar kaip 
Naujoji sąjunga. Rinkimuose ši koalicija 
vadinasi “Už darbą Lietuvai”. Ji pratęsia 
jau dabar vykstantį šių dviejų partijų 
bendradarbiavimą Seime, kur jos kartu 
sudaro valdančiąją daugumą. Tačiau per 
praeitus Seimo rinkimus jos rungėsi kaip 
atskiros partijos..

Koalicija “Už darbą Lietuvai” bendru 
sąrašu kelia 141 pavardę - tiek, kiek Sei
me yra vietų. Tačiau patsai Algirdas Bra
zauskas nekandidatuoja. Koalicijos sąraše 
pirmuoju numeriuje yra įrašytas Seimo 
pirm, pavaduotojas Česlovas Juršėnas, 
antruoju -socialliberalų (Naujosios sąjun
gos) lyderis Artūras Paulauskas. Sąraše 
įrašyta dešimt dabartinės Vyriausybės 

ministrų: Vilija Blinkevičiūtė (socialinė 
apsauga), Algirdas Butkevičius (finansai), 
Antanas Valionis (užsienio reikalai), 
Juozas Olekas (sveikata), Zigmantas Bal
čytis (susisiekimas), Algirdas Monkevičius 
(švietimas), Roma Žakaitienė (kultūra), 
Arūnas Kundrotas (aplinka), Petras Čėsna 
(ūkis).

Koalicija “Už darbą Lietuvai” taip pat 
sutarė, kad ją sudarančių dviejų partijų 
nariai nekonkuruos tarp savęs tose apy
gardose, kur išrenkamas tik vienas Seimo 
narys - taip vadinamose vienmandatinėse 
apygardose. Dviejose apygardose ši koali
cija nekonkuruos ir su Kazimiros Pruns
kienės grupuote.

Pagal vėliausias apklausas, koalicija 
“Už darbą Lietuvai” nėra pirmaujanti. Už 
ją ketina balsuoti apie 20% rinkėjų.

Koaliciją sudarė ir buv. Prezidento 
Rolando Pakso Liberalų demok
ratų partija (LDP). Ji eis bendru sąrašu su 

Lietuvos liaudies sąjunga “Už teisingą 
Lietuvą” ir kaip koalicija vadinsis “Už 
tvarką ir teisingumą”. Ji taip pat iškėlė 
141 kandidatą, nors pranešama, kad du 
kandidatai išsibraukė. Sąrašą pradeda LDP 
pirmininkas Valentinas Mazuronis, an
truoju eina europarlamentaras prof. Ro
landas Pavilionis. Tarp kitų sąrašo narių - 
jo žmona Aušrinė Pavilionienė, Seimo 
narys Julius Veselka, Žemaičių kultūros 
draugijos pirm. Stasys Kasperavičius, buvęs 
ministras Henrikas Žukauskas. Į sąrašą 
įrašytas ir nedidelės grupės, įimtos pažan
gos partijos lyderis Egidijus Klumbys. 
Atrodo, jog ši koalicija siūlys kandidatus ir 
beveik visose vienmandatinėse apygardose.

Pagal vėliausias apklausas, už koaliciją 
“Už tvarką ir teisingumą” ketina balsuoti 
apie 4% rinkėjų.

Kaip nauja partija šiuose rin
kimuose iškyla rusų kilmės mi
lijonieriaus Viktoro Uspaskich’o vado

vaujama Darbo partija, kurios sąraše irgi 
įrašyta 141 pavardė. Pirmuoju sąraše - 
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pSShS Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 4 d. 
vėl paaštrėjo ko
vos Irake. Bent 13 
žmonių žuvo susi
dūrimuose tarp 
JAV karių ir suki
lėlių ties Tallfar, į 
vakarus nuo Mosu- 
lo. Kirkuk mieste 
prie policijos mo
kyklos susisprog

dino su automobiliu savižudys sukilėlis, 
užmušdamas 17 žmonių ir sužeisdamas 36.
♦ Rugsėjo 6 d. kitas sukilėlis, susisprog
dinęs su automobiliu netoli Falluja mies
to, užmušė 7 amerikiečius karius. Irake 
žuvusių JAV kareivių skaičius peržengė 
1000 ribą.
♦ Rugsėjo 6 d. Izraelio mokslininkai 
bandė iškelti į orbitą žvalgybinį satelitą, 
kuris sektų Irano balistinių ginklų ban
dymus. Į pietus nuo Tel Aviv iššauta raketa 
su satelitu nepasiekė tikslo, netrukus po 
pakilimo nukrito į Viduržemio jūrą.
♦ Rugsėjo 7 d. Izraelio karo aviacijos 
sraigtasparniai užklupo “Hamas” palesti
niečių organizacijos narius, kariniai ap
mokomus Gazos ruože futbolo aikštėje. 
Sraigtasparniams puolant, žuvo 14 “Ha
mas” kovotojų.
♦ Rugsėjo 7 d. Karibų jūroje siaučiantis 
uraganas Ivan pasiekė Grenados salą, 
sugriaudamas ar apgriaudamas 90% visų 
pastatų. Žuvo 19 žmonių, neveikia elek
tra, vandentiekis, telefonas, užgriauti ke
liai. Iš sugriauto kalėjimo pabėgę kaliniai 
plėšikavo mieste. Uraganas pasiekė 
Jamaiką rugsėjo 11 d., kur žuvo 16žmonių, 
tada nuslinko link Kaimanų salų ir Ku
bos. Uraganas Ivan yra vienas iš didžiau
sių bet kada užregistruotų Atlanto baseine.
♦ Rugsėjo 8 d. Rusija paskelbė 10 mili
jonų JAV dolerių premiją už informaciją, 
įgalinančią suimti čečėnų lyderius Šamil 
Basajev ar Aslan Maschdov. Jie kaltina juos 
organizavus vaikų žudynes Baslam mo
kykloje, nors Aslan Maschdov yra pasmer

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Vilniuje truksiančios mokslo šventės metu 
Saulės sistemą tyrinėjantys profesoriai, 
Europos Kosmoso Agentūros atstovai ir 
akademikai Lietuvos visuomenei pasakos 
apie naujausius Kosmosos tyrimo metodus, 
kvies drauge eksperimentuoti chemijos 
laboratorijose.

Festivalio dienomis vyresniųjų klasių 
moksleivius būsimi ir pripažinti moksli
ninkai kvies j Vilniaus universiteto (VU) 
planetariumą, Lietuvos mokslų akademiją, 
VU Chemijos fakultetą. Žinomi Lietuvos 
akademikai visuomenei stengsis kuo su
prantamiau kalbėti apie astronomijos, 
aeronautikos, astrobiologijos naujienas. O 
kaip veikia robotai kiekvienam mielai 
paaiškins Fizikos, informatikos studentai, 
festivalyje dirbantys savanoriškai. Mokslo 
šventėje planuojamos moksleivių bei 
mokslininkų diskusijos apie kitokių gyvy
bės formų galimybes, gyvybę Marse bei Ju
piterio palydove.
Bankrutavo chirurgijos centras

(ELTA). “Lietuvos rytas” rašo, kad Vil
niaus apygardos teismas rugsėjo 14 d. pri
pažino bankrutavusiu Širdies chirurgijos 
centrą, kurio skola valstybei siekė apie 80 
milijonų litų. Teismas paskelbė, jog viena 
pirmųjų medicinos įstaigų likviduojama dėl 
bankroto. Apie 70 mln. litų centro skolų 
valstybei ir bankams ketinama nurašyti.
VAdamkus grąžino rinkinių skolas

(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus
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kęs šias žudynes ir kitus teroro veiksmus. 
Rugsėjo 9 d. Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Sergei Lavrov kritikavo JAV ir D. 
Britaniją už prieglobstį čečėnams bei 
įspėjo visas užsienio valstybes nesikišti į 
Rusijos kovas su čečėnais.
♦ Rugsėjo 8 d. viduryje dienos Bagdado 
centre sukilėlių būrys įsiveržė j italų hu
manitarinės organizacijos “Tiltas į Bag
dadą” būstinę ir įkaitais pagrobė keturis 
tarnautojus - dvi itales moteris, irakietį 
vyrą ir irakietę moterį. Tai pirmas įvykis 
Irake, kai užsieniečiai įkaitai pagrobiami 
iš privačių namų.
♦ Rugsėjo 8 d. iš erdvių į žemę grįžo sa
telitas “Genesis”, 2001 išsiųstas surinkti 
duomenis apie ’’saulės vėją” - iš Saulės 
skriejančių pavienių atomų ir jonų srovę, 
kuri aplenkia žemę, jos magnetinio lauko 
atstumiama. Turėjęs švelniai nusileisti, 
satelitas “Genesis” trenkėsi į žemę 311 km/ 
vai. greičiu, ncatsidarius jo parašiutui. Visgi 
mokslininkai tikisi, kad satelito kapsulėje 
dalis keraminių plytelių išliko sveikos ir 
kad bus galima sužinoti šiek tiek daugiau 
apie paslaptingąjį “saulės vėją".
♦ Rugsėjo 9 d. teroristinės Jcmaah Isla- 
miah organizacijos nariai puolė Australi
jos ambasadą Indonezijos sostinėje Dža- 
kartoje. Keli savižudžiai su dengtu auto
mobiliu privažiavo prie pat ambasados 
vartų ir susprogdino galingą 200 kg. bom
bą, daug didesnę už bombas, vartotas Bali 
saloje 2002 melais. Žuvo 9 žmonės, apie 
200 sužeistų. Nukentėjo 10 daugiaaukš
čių pastatų ambasados kaimynystėje, lan
gai išmušti net 30 aukštų nuo žemės pa
viršiaus. Australijos ambasados pastatas 
gerai atsilaikė, nes buvo specialiai įtvir
tintas prieš panašaus teroristinio antpuo
lio galimybę. Žuvę žmonės, be teroristų, 
yra nekalti praeiviai arba ambasadą sau
goję indoneziečiai tarnautojai.
Manoma, kad bombą suprojektavo 
Indonezijoje bcsislapstąs Azahari Husin, 
Jcmaah Islamiah bombų gamybos 
specialistas. □ 

po prezidento rinkimų likusias skolas - 
297 000 litų - padengė iš asmeninių san
taupų. Tokį sprendimą jis priėmė norėda
mas išlikti nepriklausomu nuo partinių ir 
verslo struktūrų bei privačių asmenų.

Rinkimų kampanija jam kainavo 
1,825,113 litų. Anksčiau jis teigė, kad sko
las padengs V.Adamkaus fondas, tačiau 
praėjusią savaitę Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija paskelbė, kad politikų 
įsteigtų fondų lėšomis negali būti finansuo
jamos tos skolos, kurios susidaro agitacijos 
bei rinkimų metu.

Lietuviai - kiek laimingų, tiek 
nelaimingų

Lietuvius sunku įvardinti laimingais ar 
nelaimingais žmonėmis - 35% šalies gy
ventojų jaučiasi laimingi/greičiau laimingi, 
37% - greičiau nelaimingi/nelaimingi, pa
aiškėjo DELFI užsakymu atlikus apklausą.

Beveik ketvirtadalis gyventojų patys 
nežino, ar jie laimingi šiame gyvenime - 
23% apklaustųjų nesugebėjo atsakyti į šį 
klausimą. Laimingesni jaučiasi jaunesnio 
amžiaus respondentai, didmiesčių gyvento
jai. 18% šalies gyventojų yra patenkinti sa
vo materialine padėtimi, 75% - nepaten
kinti. Itin savo materialine padėtimi nepa
tenkinti vyresnio amžiaus, žemesnio išsi
mokslinimo atstovai, rajoninių miestų ir 
kaimų gyventojai. 38% apklaustųjų linkę 
manyti, kad lietuviai moka džiaugtis gyve
nimu, 40% mano, kad nemoka.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
_da, ELTA,BNSirIXjTICbiuleteniais.
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Šiluvoje - didieji atlaidai
(ELTA). Trečiadienį, rugsėjo 8 d., Ši

luvoje prasidėjo didieji Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo atlaidai, dar vadinami 
Šiline. Atlaidai truko visą savaitę iki rug
sėjo 15 dienos, kai buvo minima Švč. 
Mergelė Marija Sopulingoji. Mišios vyko 
kasdien Apsireiškimo koplyčioje ir Šilu
vos bazilikoje. Buvo meldžiamasi už ka
riuomenę ir partizanus, teisėtvarkos, poli
tikos, žiniasklaidos, kitų sričių darbuoto
jus, jaunimą, šeimas ir vaikus, ligonius, 
kunigus ir vienuolius.

Šilinė nuo seno yra garsiausi Lietuvoje 
atlaidai, prasidedantys Švč. M. Marijos 
gimimo dieną - rugsėjo 8-ąją. Atlaidų pro
ga jau nuo XVII amžiaus j Šiluvą eina 
procesijos.

Maldininkus iš visos Lietuvos ir užsie
nio į Šiluvą traukia stebuklais garsus Ši
luvos Dievo Motinos paveikslas, panašus į 
vadinamąjį Konstantinopolio šv. Luko 
paveikslą, kurį prieš 550 metų sunaikino 
turkai. Pasakojama, kad paveikslą 1457 m. 
į Lietuvą iš Romos parvežęs dvarininkas 
Petras Gedgaudas. Apie XVI a. vidurį 
paskutinis Šiluvos katalikų klebonas Jo
nas Holubka esą užkasęs paveikslą drauge

Seimo rinkimai...
Atkelta iš 1 psl.
patsai Viktoras Uspaskich, antruoju - 
Kėdainių meras Viktoras Muntianas, 
trečiuoju - Klaipėdos plataus masto vers
lininkas Antanas Bosas. Sąrašo daugumą 
sudaro asmenys, labiau žinomi savo vie
tovėse negu platesnėje valstybės politikoje, 
ir todėl šia prasme dar nepagarsėję. Darbo 
partija taip pat kelia kandidatus beveik 
visose vienmandatėse apygardose.

Nežiūrint to, kad Darbo partija yra 
“nauja” ir jos aktyvistai nėra itin žinomi 
respublikinėje plotmėje, pagal apklausas ji 
esanti pati populiariausia tarp Lietuvos 
piliečių. Už ją balsuotų apie 29% rinkėjų. 
Ši tendencija kelia susirūpinimą tradici
nėms Lietuvos partijoms, nes, surinkus 
daugiausia balsų, Darbo partijai yra leng
viausia rinktis bei kviestis į koaliciją jai 
patinkančias grupuotes ir šitaip suformuoti 
Vyriausybę. Patsai Viktoras Uspaskich tap
tų Min. Pirmininku arba Seimo Pirminin
ku ir galėtų suburti apie save pakankamai 
platų valdantįjį sluoksnį. Šis susirūpinimas 
kilo jau per neseniai vykusius Prezidento 
rinkimus, kai Prezidento postas atrodė esąs 
visai pasiekiamas Kazimirai Prunskienei 
-nes Prunskienei tapus Prezidente, o per 
Seimo rinkimus Min. Pirmininku tapus 
Viktorui Uspaskich’ui, Lietuvoje sustiprė
tų prorusiška atmosfera.

Liberalų ir Centro sąjunga 
(liberaleentristai), kuriems vado
vauja Vilniaus meras Artūras Zuokas, taip 

pat sudarė 141 kandidatų sąrašą. Pirmuoju 
sąraše eina buvęs vyriausias euroderybi- 
ninkas Petras Auštrevičius. Patsai libcral- 
centristų lyderis Artūras Zuokas įrašytas 
antruoju. Tarp kitų - ekonomistas prof. 
Kęstutis Glaveckas, Seimo pirm, pavaduo
tojas Gintaras Steponavičius.

Pagal vėliausias apklausas, už liberal- 
centristus ketina balsuoti apie 7% rinkėjų.

Tėvynės sąjunga (TS) pirmą kartą 
Seimo rinkimuose dalyvauja be 
savo buvusio lyderio Vytauto Landsbergio, 

kuris birželio mėnesį buvo išrinktas į 
Europarlamentą. TS sąrašą veda dabartinis 
TS lyderis Andrius Kubilius, antruoju seka 
Seimo narė Rasa Juknevičienė. Tirp kitų - 
Seimo nariai Jurgis Razma, Povilas Jaku
čionis, buvęs Seimo narys Audronis Ažu
balis. TS kelia kandidatus ir daugumoje 
vienmandačių apygardų, kai kurias palik
dama giminingoms grupuotėms. Pagal ap
klausas, už Tėvynės sąjungą ketina balsuoti 
apie 5-6% piliečių. 

su Šiluvos bažnyčios dokumentais gele
žinėje skrynioje, slėpdamas nuo įsigalė
jusių kalvinų. Vėl pagerbti paveikslą mal
dininkai galėję tik po 1622 m., atstačius ka
talikų bažnyčią.

1674 m. iš daugybės žmonių suneštų 
votų Karaliaučiaus auksakalys L Hofmann 
stebuklingajam paveikslui nukalė auksuo
to sidabro drabužį. 1786 m. rugsėjo 8 d. 
paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus 
karūnomis.

Paprastomis dienomis stebuklingasis 
paveikslas uždengiamas kitu, vaizduojančiu 
Švč. M. Marijos apsireiškimą.

Prieš kelerius metus šiam paveikslui 
vagys nuplėšė paauksuotas Švč. Mergelės 
Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus karūnas.

Šiluvoje vyksta ir Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bazilikos bei Apsireiškimo 
koplyčios restauracijos darbai. 2003-iųjų 
vasarą užbaigtas statyti bei per Šilinės 
atlaidus, minint popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizito Lietuvoje 10-metį, buvo pašven
tintas Šiluvos dvasinis centras, pavadintas 
Jono Pauliaus II namais. Čia gali apsistoti 
Lietuvos ir užsienio piligrimai, vyksta 
rekolekcijos, ugdomi klierikai □

Nesudarius dešiniųjų sparno koalicijos, 
atskirais sąrašais eina dar kelios giminingos 
dešiniosios grupės. Tarp jų - Lietuvos 
krikščionys demokratai (sąraše 72 pa
vardės ir dar 33 kandidatai vienmandatėse 
apygardose), buv. Min. Pirmininko Gedi
mino Vagnoriaus Krikščionių konserva
torių socialinė sąjunga (sąraše 39, plius 
20), Lietuvos tautininkų sąjunga (LTS).

azimiros Prunskienės vadovau-
Jl^jamos Valstiečių ir Naujosios de

mokratijos partijos sąraše (kuris vadinasi 
“Kazimiros Prunskienės - Visuomenės 
lyderių koalicija”) yra 121 pavardė. Sąrašą 
pradeda pati Kazimira Prunskienė, an
truoju eina buvusios politinės partijos “Lie
tuvos krikščionys demokratai” lyderis dr. 
Kazys Bobelis, toliau - keli žinomesnieji 
politikos ar organizacijų veikėjai. Koalicija 
siūlys savo kandidatus ir kai kuriose vien
mandatėse apygardose. Pagal apklausas, už 
Kazimiros Prunskienės grupuotę žada 
balsuoti apie 6% rinkėjų.

Atskirus sąrašus Seimo rinki
muose iškėlė ir kelios kitos ne
įtakingos partijos, kaip antai: Lietuvos 

socialdemokratų sąjunga (anksčiau 
vadinosi Socialdemokratija 2000), Vytauto 
Šustausko Lietuvos laisvės sąjunga, 
Respublikonų partija, Stanislovo Buš
kevičiaus “Jaunosios Lietuvos” ir Nau
jųjų tautininkų sąjunga, Romualdo 
Ozolo Nacionalinė centro partija, par
tija “Lietuvos kelias”. Galimas dalykas, 
kad jos nesurinks pakankamai balsų ir jų 
atstovai j Seimą nepateks, nebent jų nariai 
būtų išrinkti kaip individai savo apygardose.

Formalią koaliciją žadėjo sudaryti 
Lietuvos rusų sąjunga (LRS) ir 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), 

tačiau paskutiniu momentu jos nusprendė 
rinkimuose dalyvauti vien tik LLRA sąra
šu, kuriame būtų ir LRS atstovų. Jų nariai 
kandidatuos ir kai kuriose rytų Lietuvos 
vienmandatėse apygardose.

Pagrindinė rinkimų tendencija turėtų 
paaiškėti jau po pirmojo rinkimų rato 
(spalio 10 d.), tačiau galutiniai rezultatai 
bus paskelbti per savaitę tik po antrojo rato 
(spalio 24 d.), jei jo reikės. Per 15 dienų 
Prezidentas turi sušaukti pirmąjį naujojo 
Seimo posėdį.

Per ankstesnius rinkimus užsienyje 
gyvenantys Lietuvos piliečiai buvo priski
riami apygardai Nr. 1 (Vilnius - Senamies
tis), tačiau dėl jų didėjančio skaičiaus se
noji tvarka gali keistis. Vienas iš kandidatų 
šioje apygardoje yra buvęs vyriausias euro- 
derybininkas Petras Auštrevičius. □
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Bendruomenės baruose_______
Kas jei ne TU kurs Lietuvos rytojų

Lolita Kalėda
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Grįžau iš Lietuvoje vykusio pasaulio 
kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo 
sąjungų pirmininkų, atstovų ir kviestinių 
svečių suvažiavimo su šia viršuje esančia 
ir iš galvos neišeinančia mintimi. Kitaip 
gyventi neišeina: iš ryto perskaitai/išklau- 
sai Australijos naujienas ir vakare nosį į 
kompiuterį įkišusi skaitai Lietuvos žinias. 
Aplankai Lietuvą ir ašarą nubrauki išvyks
tant. Taip ir gyvename dviejose šalyse dvi
gubą gyvenimą. Kaip besistengtum atvė
sinti jausmus, žmogus nėra pajėgus už
miršti savo gimtąjį kraštą. Mūsų - Lietuvą 
palikusiųjų ir lietuvių kilmės žmonių - per 
visus pasaulio kraštus jau yra priskaičiuo
jama 2 milijonai. Per laikotarpį 1900-21X10 
m. iš Lietuvos išvyko 270,000 žmonių. 
Galinga jėga ir parama besikuriančiai Lie
tuvai bei didelis uždavinys Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei sujungti ir nukreipti 
visus išlaikyti lietuvybę, padėti besiku
riančiai demokratinei Lietuvos valstybei bei 
sugrąžinti juos atgal. Apie tai, kaip ir apie 
kraštų lietuvių bendruomenių problemas, 
poreikius bei vykdomus uždavinius iš su
važiavimo tribūnos buvo kalbama rug
pjūčio 16-19 dienomis Birštone, „Versmės“ 
sanatorijos konferencijų salėje. Šį suva
žiavimą rėmusi (iš savo biudžeto skyrė 
130,000 Lt.) Lietuvos Vyriausybė j Birštoną 
komandiravo didelę komandą savo tar
nautojų artimiau susipažinti su PLB orga
nizacija ir išreikšti padėką bei pagarbą su
sirinkusiems visuomeniniais pagrindais 
dirbantiems kraštų lyderiams. Šiame suva
žiavime išsamiai buvo aptarta valstybės

Abipusiškai naudingas susitikimas
Gražina Pranauskienė

Šių metų rugpjūčio 13 d. Viktorijos 
Universiteto prof. Ron Adams susitiko su 
Melbourno lietuvių bendruomenės atsto
vais: LR Garbės gen. konsulu Andriumi 
Žilinsku, Aida Žilinskiene, Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininku Algiu Šimku
mi ir Universiteto Tarptautinio Skyriaus 
darbuotoja Gražina Pranauskienė.

Susitikimo tikslas - pažintis su Vikto
rijos Universiteto studentais Algiu Akstinu 
ir Gintare Verbickaite. Prieš keletą sa
vaičių atvykę jaunuoliai siekia magistro 
laipsnio Biznio Administracijos srityje. 
Prof. Adams nuoširdžiai pasveikino Algį
ir Gintarę, pasididžiuodamas, kad ryšiai, 
užsimezgę tarp Kauno Technologijos ir 
Viktorijos universitetų, palaipsniui plečia
si už 2002 m. pasirašytos studentų mainų 
programos tarp dviejų institucijų ribų. 
Reikia pabrėžti, jog Vilniaus universitetą 
baigę jaunuoliai yra pirmieji tėviškės 
paukščiai, atskridę pagilinti žinias būtent 
šioje aukštojo mokslo institucijoje. Taigi, 
valio lietuviškam užsispyrimui ir begali
niam ryžtui palikti gerus darbus su aukš
tais atlyginimais ir vėl pradėti studentauti!

LR Garbės generalinis konsulas Mel
bourne Andrius Žilinskas iškėlėjau pernai 
liestą temą apie tolesnį ryšių plėtojimą 
tarp Universiteto ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenės. Andriaus nuomone, Vik
torijos Universiteto mokslininkų tyrimai 
būtų labai pravartūs, nubrėžiant tolimes
nes Bendruomenės perspektyvas. Visi ge
rai žinome, jog prieš pusšimtį metų Aus
tralijoje apsigyvenę lietuviai yra gerokai 
sunerimę dėl lietuvybės išeivijoje ateities.

Australijos Lietuvių Fondo pirminin
kas Algis Šimkus pasveikimo Algį ir Gin- 

parama užsienio lietuvių bendruome
nėms, valstybinių institucijų, nevyriausy
binių organizacijų ir užsienio lietuvių 
bendruomenių ryšių stiprinimo, lituanis
tinio švietimo, kultūrinių projektų ir kiti 
klausimai. Visko į vieną straipsnį nesutal
pinsi, tad išskirstu pagrindines ir labiausiai 
diskutuotas temas, pranešėjus, svečius, 
ekskursijas bei jų įsimintinus momentus.

Pirmąją dieną PLB Valdybos pirminin
kas Gabrielius Žemkalnis gražiu žodžiu 
pasveikino apie 100 dalyvių iš 28 pasaulio 
šalių - Airijos, Argentinos, Australijos, 
Baltarusijos, Belgijos, Didžiosios Bri
tanijos, Danijos, Estijos, Gruzijos, Ispanijos, 
Italijos, JAV, Kanados, Karaliaučiaus 
krašto, Kazachstano, Kolumbijos, Latvijos, 
Lenkijos, Moldovos, Norvegijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Ukrainos, Vene- 
zuelos, Vengrijos, Vokietijos.

Anksčiau į panašius suvažiavimus kai 
kurių bendruomenių atstovai negalėdavo 
atvykti dėl finansinių priežasčių. Šį kartą 
gana daug atstovų atvyko iš Pietų Ameri
kos, nes Thutinių mažumų ir išeivijos de
partamentas surado galimybių paremti jų 
keliones. Dar vienas didelis ir be galo tei
giamas dalykas buvo tas, kad PLB Valdybos 
pirmininkas G. Žemkalnis į suvažiavimą 
pakvietė beveik tris dešimtis lietuvių 
tremtinių vaikų iš Sibiro, kurie Lietuvoje 
tuo metu mokėsi lietuvių kalbos kursuo- 
se. Jiems viso suvažiavimo metu buvo or
ganizuotas vertimas į rusų kalbą. Aš arti
mai suspėjau susipažinti tik su trečdaliu iš 
jų ir esu giliai įsitikinusi, kad mūsų drau
gystė tęsis, kaip, metaforiškai sakant, 
karštasis kraštas pašildys šaltąjį Sibirą.

PLB Valdybos pirmininkas G. Žemkal-

tarę sėkmingai pasiekus nepažįstamą kraš
tą ir palinkėjo visokeriopos sėkmės ne tik 
moksluose, bet ir lietuviškoje veikloje. Pir
mininkas pažymėjo, jog tarpusavis Univer
siteto ir Bendruomenės ryšys yra ne tik 
visapusiškai naudingas, bet ir parodo, kad 
lietuviai pagaliau išlindo iš uždaro kevalo 
ir pradėjo save garsinti platesniu mastu.

Andrius Žilinskas taip pat pritarė min
čiai, kad iki šiol lietuviai labai nedrąsiai ar 
nenoriai save reklamuodavo ir neturėjo 
didelių galimybių būti pastebėtiems aukš
tosiose mokslo įstaigose. Žinoma, ryšių 
tarp Viktorijos Universiteto ir Mclboumo 
lietuvių bendruomenės tęstinumui, turime 
būti dėkingi taip vadinamam “lietuvių

Nuotraukoje iš kairės: Gražina Pranauskienė, Gintarė Verbickaite, Andrius Žilinskas, 
Algis Akstinas, Algis Šimkus, Aida Žilinskienė ir prof. Ron Adams.

ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Gabrielius Žemkalnis. Nuotr. Danny Kalėdos.

nis savo ataskaitiniame pranešime sumi
nėjo daug rūpesčių, vienas iš jų - finan
savimo stoka, ir supažindino su Valdybos 
veikla, atliktais darbais, kelionėmis į 
Kazachstaną ir JAV. “Pasibaigė era - pasi
remiant visuomeniniu darbu jau neišeina 
kalbėjo PLB Valdybos pirmininkas G. 
Žemkalnis. “PLB organizacijos išlaikymas 
per metus kainuoja $US 20,000 o sandrau
gos mokestį sumokėjo tik du kraštai (JA V ir 
Kanada) iš 36. Būkime realistais, tokių 

draugui” Ron Adams. Pastarasis, nors ir 
užsidarius Europos-Australijos Institutui, 
liko neabejingas mūsų bendruomenės 
reikalams.

Algis ir Gintarė pasidalino mintimis 
apie sunkumus, susijusius su vizos gavimu 
ir bendrai susiruošimu į tolimąją Austra
liją. Išklausęs studentų pasisakymų, prof. 
Adams pageidavo, jog jų komentarai būtų 
išgirsti platesniuose Universiteto vadovy
bės sluoksniuose. Studentai apgailestavo 
dėl didelio atsistatančios Lietuvos biuro
kratizmo ir papildomų vizų išdavimo Var
šuvoje sunkumų. Taip pat guodėsi, kad 
Lietuvos švietimo įstaigos neteikia nei pa
skolų, nei stipendijų norintiems studijuoti 
Australijoje.

Numatomame atvykusių studentų ir 
Melbourno lietuvių bendruomenės atstovų 
susitikime su Viktorijos Universiteto vice- 
kanclere prof. Elizabeth Harman (vieti
niams pažįstamai iš dalyvavimo dr. Geno
vaitės Kazokienės knygos “Lithuanian 
Artists in Australia 1950-1990” pristatymo 
Melbourno Lietuvių Klube), prof. Adams

Žmonių kaip “Pasaulio Lietuvio” redaktorė 
Ž. Makauskienė, kuri dirba be atlyginimo, ir 
aš, kažin ar atsiras ateityje, kurie dirbtų už 
“ačiū”.” Pirmininkas pasidžiaugė iš Lie
tuvos biudžeto statomomis lietuvių mokyk
lomis užsienyje, kaip ir šiais metais 90 lie
tuvių kalbos mokytojais, kurie buvo pasiųs
ti dirbti įvairiose bendruomenėse. Be 
abejonės, reikia kurti lietuviškus biznio- 
informacijos centrus pasaulio lietuvių

Nukelta Į 5 psl.

žada ieškoti būdų, kaip iškovoti nors vieną 
metinę stipendiją iš Lietuvos atvykstan
tiems studentams. Universiteto vice-kanc- 
lerė yra ryšių su Europos universitetais 
plėtojimo šalininkė. Todėl tikimės vaisingų 
rezultatų.

Matomai Algis ir Gintarė prof. Adams 
padarė gerą įspūdį, nes jis pažadėjo jau
nuolius nuvežti pasidairyti po vynines ir 
parodyti gražių Viktorijos apylinkių gam
tovaizdžius. Studentai net nusistebėjo, kad 
jiems yra skiriamas toks išimtinis dėme
sys! Tačiau tiems, kurie jau spėjo susipažinti 
su šiais protingais jaunuoliais, visai ne
nuostabu, kodėl jiedu yra tokie populiarūs. 
Juk per trumpą Australijoje buvimo laiką, 
abu jau spėjo įsijungti į jaunimo šokių 
grupę. Taip pat Algis, nuo vaikystės žai
džiąs krepšinį, tuoj buvo pakviestas į lie
tuvių komandą. Susirinkimo pabaigoje stu
dentams buvo padovanotos VU išleistos dr. 
Genovaitės Kazokienės knygos apie lie
tuvius menininkus Australijoje.

Susirinkimo dalyviai išsiskirstė apim
ti didelio entuziazmo: kiek daug visapu
siškai bendradarbiaujant galima nuveikti 
lietuvybės labui! Reikėtų tik šiuos projek
tus labiau pagarsinti Universiteto spau
doje, Australijos lietuvių laikraščiuose, o 
taip pat pačioje Lietuvoje. Juk ten net 
neįtariama, kad du drąsuoliai, pavarstę 
įvairių Lietuvos valstybinių įstaigų duris, 
taip ir nesulaukę jokios finansinės para
mos, ėmė ir savarankiškai susiruošė į ne
žinomybę...

Studentai gyvens Melbourne pusantrų 
metų, tapę tėvynės pranašais, pasėjusiais 
svarbią mokslinę-kultūrinę tęstinumo sėk
lą pačioje bendruomenėje ir už jos ribų. 
Tačiau ar sugebėsime jais tinkamai pasi
rūpinti? Juk nei vienas, nei antras iki šiol 
negali rasti darbo (turi teisę dirbti po 20 
valandų per savaitę). Taip pat abu gyvena 
studentų bendrabutyje, ten mokėdami 
nuomą. Galgi atsirastų tautiečių tarpe ga
linčių jaunuolius pagloboti?

Studentus liečiančiais klausimais 
darbo valandomis prašome skambinti tek: 
(03) 9248 1174. □
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviai Atėnų XII 

parolimpinėse žaidynėse
(BNS). Rugsėjo 17-28 

z'ųry' dienomis Atėnuose (Graikija) 
vykstančiose XII parolimpi

nėse žaidynėse Lietuvai atstovaus 20 
sportininkų, o visą delegaciją sudarys 33 
asmenys. Dėl olimpiados medalių kovos 11 
lengvaatlečių (4 moterys ir 7 vyrai), dziudo 
imtynininkas, sunkiaatletis, plaukikas bei 
šešių žaidėjų vyrų golbolo komanda.

“Mes sieksime nugalėti. Kad atvesime 
medalius-garantuoju’’,- rugsėjo7d. Lietu
vos invalidų reikalų taryboje prie Lietu
vos Vyriausybės vykusiose parol impinės 
delegacijos palydėtuvėse kalbėjo Lietuvos 
parolimpinio komiteto (LPOK) prezi
dentas Vytautas Kvietkauskas.

Jis priminė, jog 1992 m. Barcelonoje 
(Ispanija) keturi Lietuvos parolimpiečiai 
iškovojo 7 medalius, 1996 m. Atlantoje de
vyniems sportininkams atiteko net 11 ap
dovanojimų (3 aukso), o 2000 m. Sydnė- 
jaus (Australija) parolimpinėse žaidynėse 
lietuviai, kurių buvo 17, tenkinosi trimis 
medaliais.

“Neabejoju, kad turėsime medalių. Tikiu, 
jog pasirodysime žymiai sėkmingiau nei 
Sydnėjuje”, - prognozavo LPOK generali
nis sekretorius bei parolimpinės misijos 
Atėnuose vadovas Vidas Stankevičius. Pa
sak jo, (žaidynių medalius realiai preten
duojanti rutulio stūmike bei disko metikė 
Aldona Grigaliūnienė, septyniose distan
cijose plaukti ketinantis Kęstutis Skučas 
bei Sydnėjaus parolimpiados vicečem

pione golbolo (goal ball) rinktinė.
Parolimpinių žaidynių atidarymo cere

monijoje Lietuvos vėliavą neš Rolandas 
Urbonas, kuris Atėnuose kovos rutulio 
stūmimo bei disko metimo rungtyse. Šiam 
lietuviui priklauso pasaulio aklųjų ir silp
naregių rekordas rutulio stūmime (15.56 
m), kuris buvo užfiksuotas Europos neįgal
iųjų lengvosios atletikos pirmenybėse 
Olandijoje.

“Parolimpiečiai nuolat garsino Lietuvą. 
Nuo 1992 m. iš žaidynių negrįžote be meda
lių. Dabar viskas jūsų rankose. Esu įsiti
kinusi, jog rezultatai nebus blogi”,- sakė 
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė.

Lietuvos Vyriausybė LPOK pasiruoši
mui bei dalyvavimui Atėnų parolimpinėse 
žaidynėse skyrė 360,000 litų.

Kūno kultūros ir sporto departmento 
(KKSD) generalinio direktoriaus pavaduo
tojas Algirdas Raslanas tikino, jog visų 
Lietuvos parolimpiečių pasiekimai Atė
nuose būsią deramai įvertinti. “Negalvokite 
apie medalius ar jų spalvą. Siekite maksima
laus rezultato. Visi būsite pagerbti. Bet koks 
jūsų laimėjimas bus priimtas nuoširdžiai ”,- 
kai bėjo jis.

Kiekvienam Atėnų parolimpinėse žai
dynėse dalyvausiančiam sportininkui 
Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie 
Lietuvos Vyriausybės atstovai įteikė po 
gintarinį amuletą - sėkmės artėjančioje 
olimpiadoje simbolį. □

Vagia lietuviškus pasus
Nelegaliai Europoje dirbantys buvusios 

Sov. Sąjungos piliečiai už lietuvišką pasą 
moka net iki penkių šimtų litų.

Nuo gegužės pradžios labai išaugo 
lietuviškų pasų vertė, todėl lankydamiesi 
kitose šalyse mūsų tautiečiai turėtų ati
džiau saugoti savo asmens dokumentus. 
Naujųjų ES narių piliečiams nebereikia vi
zų keliaujant po Europą, todėl Rytų šalių 
gyventojai, siekiantys nelegaliai patekti j 
ES valstybes, vis dažniau naudoja pavogtus 
ir pakeistus lietuviškus pasus.

Neseniai “Kauno diena” rašė apie pa
dirbėti Čekijoje nuvykusių lietuvių ver
gystę. Ukrainiečių mafijos valdomuose sta
tybos objektuose Prahoje jie dirbdavo po 
14-16 valandų per parą be poilsio dienų ir 
į Lietuvą grįždavo daugiau praradę sveika
tos nei uždirbę pinigų.

Apie tai “Kauno dienai” papasakojo iš 
ukrainiečių mafijos gniaužtų pasprukęs

Jam ir dar keliems lietuviams pavyko 
pasprukti be nuostolių, nes vyrai išsaugojo 
savo pasus. Jie kreipėsi į Lietuvos Respub
likos ambasadą ir jau po kelių dienų kau
niečiai pasiekė savo gimtuosius namus. 
Tačiau, pasak O. Bujevičiaus, ne visiems 
taip pasiseka. Kai kurie lietuviai elgiasi 
aplaidžiai - savo asmens dokumentus pati
ki darbdaviams. Atidavęs pasą negali ne tik 
pasitraukti iš vergiško darbo, bet ir rizikuo-

Kaip “Kauno dienai” sakė Čekijoje dir- 
vyrai, Prahoje nelegaliai dirbantys 
rainiečiai ir kitų NVS šalių piliečiai už 
uvišką pasą moka nuo 300 iki 500 Lt.

Ambasada leidžia į bėdą patekusiems 
lietuviams paskambinti savo artimiesiems, 
kad šie atsiųstų pinigų sugrįžti namo. 
Praradusioms dokumentus išduodami 
laikinieji pažymėjimai, tiesa, prieš tai 
patikrinama besikreipiančio žmogaus 
tapatybė.

“Dažniausiai piliečiai pas mus ateina 
tada, kai nebelieka vilčių kilusias problemas 
išspręsti patiems. Beveik kiekvieną dieną 
susitinku su dviem ar trimis tautiečiais, ku
rie arba prarado asmens dokumentas, arba 
nebeturi pinigų sugrįžti namo”, - pasakojo 
LR ambasados Čekijoje ministras patarė
jas Liudvikas Milašius.

Lietuviai vis dažniau pasus praranda 
ne tik Čekijoje, bet ir kitose valstybėse. 
Neseniai kaunietis Darius Malinauskas 
guodėsi, kad nuvykęs į Peterburgą dėl 
patiklumo susigadino atostogas. Kaunie
čių šeima savo pasus patikėjo turistinei 
firmai “Rodina", kuri siūlė viliojančią 
dviejų dienų kelionę Lodogos ežeru.

Turistinės firmos atstovas paaiškino, 
jog kauniečių pasus reikia pateikti regis
tracijai, nes jie vyksta į pasienio zoną. 
Lietuviai sumokėjo pinigus ir atidavė pa
sus. Kitą dieną sutartoje vietoje firmos 
atstovo nebuvo, o kai jie kreipėsi į firmą, 
paaiškėjo, kad kelionių po Ladogos ežerą 
firma neorganizuoja. Kauniečius papras
čiausia apgavo. Firmos “Rodina” vadybi
ninkė sakė, kad šįmet daugiausia pasų 
pavagiama iš Peterburge atostogaujančių 
estų, latvių ir lietuvių.

Albinas Čaplikas
(“K.d.”)

Airijoje atidaryta šeštadieninė 
lietuvių mokykla

Lietuvos ambasados Airijoje, Lietuvių 
Bendruomenės šioje šalyje bei Lietuvos 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento pastangomis, rugsėjo 4 dieną duris 
atvėrė pirmoji Airijoje šeštadieninė lie
tuvių mokyklėlė.

{ pirmąją pamoką joje susirinko virš 
trisdešimt lietuvių vaikų iš Dublino ir 
aplinkinių rajonų.

Ambasados laikinoji reikalų patikėti
nė Izolda Bričkovskienė pasveikino susi
rinkusius mokytojus, moksleivius, jų tė
velius ir pabrėžė gimtosios kalbos, kultū
ros bei tradicijų puoselėjimo svarbą.

Diplomatė palinkėjo ištvermės ir kan

trybės mokytojų kolektyvui bei sėkmės 
mokiniams, stengiantis įgyti kuo daugiau 
žinių, kad vėliau jas galėtų sėkmingai pa
naudoti prisidėdami prie gerovės kūrimo.

Šeštadieninės mokyklėlės atidarymo 
šventėje dalyvavo ypač daug Airijos lietu
vių, mišrios šeimos, bendrai dainai tra
diciškai suvienijo buvusios garsios lietuvių 
muzikos grupės “Airija” vokalistas Nojus.

Nuo šiol kiekvieną šeštadienį lietuvių 
vaikai rinksis Lietuvos ambasadoje Dub
line, kur pedagoginį išsilavinimą turintys* 
mokytojai juos mokys lietuvių kalbos ifr 
kultūros, istorijos, dailės, šokių bei galin
tos pažinimo. DELFT

Japonija remia Lietuvos kultūrą
Japonijos Vyriausybė Lietuvos muzikos 

akademijai Vilniuje skyrė 48 mln. jenų (apie 
1.57 mln. Lt.) naujiems muzikos instru
mentams įsigyti.

Šiemet į Muzikos akademiją jau atke
liavo šie nauji ir brangūs instrumentai: 2 
koncertiniai ir 10 kabinetinių “Yamaha” 
fortepijonų, pilni pučiamųjų (28 pava
dinimai) ir mušamųjų (31 pavadinimas) 
instrumentų komplektai bei įvairūs jų ak
sesuarai. Beveik visi jie pagaminti Japo
nijos firmos “Yamaha".

Pasak Lietuvos muzikos akademijos va
dovų, ši parama akademijai ypač reikš
minga, nes visi turimi instrumentai yra ge
rokai susidėvėję, o simfoniniam orkestrui 
skirto pilno mušamųjų instrumentų komp
lekso akademija niekada neturėjo.

Daugelis japonų autorių kūrinių bus

įsigyti), Vilniaus universiteto Orientalis-- 
tikos centrui (1.4 mln. Lt. japonų kalboss 
mokymo laboratorijai įsigyti), Vytautao 
Didžiojo universitetui Japonijos studijųų 
centrui (1.04 mln. Lt. japonų kalbos moo- 
kymo laboratorijai įsigyti), Lietuvos na-a- 
cionaliniam muziejui (1.3 mln. litų, už kup
riuos 2004 m. bus įsigyta restauravimo ifr 
konservavimo technikos).

Šiemet Lietuvos Paštas išleido vieno li
to vertės pašto ženklą (žiūr. nuotr. apačio
je) pagerbti Japonijos konsulą Kaune 19399 
-1940 metais, kuris iš anksto išgelbėjo kelių) 
šimtų žydų gyvybę, išduodamas jiems? 
užsienio vizas. Deja, pašto ženkle konsulo) 
pavardė įrašyta tik lietuviška rašyba (Chiunc: 
Sugihara), nenurodant, kaip jis vadinosi! 
japoniškai - kad susivoktų ir japonai.

“MF’int.

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

atliekami pirmą kartą. Nau
juosius instrumentus bus gali
ma apžiūrėti specialiai pareng
toje ekspozicijoje, taip pat bus 
rodoma filmuota medžiaga.

Nuo Japonijos ambasados 
Vilniuje įkūrimo 1997 metais, 
Japonijos vyriausybės finansinė 
parama, vadinamieji kultūros 
gramai, buvo paskirti Naciona
liniam M.K. Čiurlionio dailės 
muziejui (1.85 mln. Lt. vaizdo 
ir garso aparatūrai įsigyti), 
Nacionalinei Martyno Maž
vydo bibliotekai (1.55 mln. Lt. 
vaizdo ir garso aparatūrai

Sugrįžus iš Pietų Amerikos

Pietų Ameriką spausdinsime kitame “Mūsų Pastogės” numeryje.

Ilgametis uolus “Mūsų Pa
stogės” skaitytojas iš Mclboumo 
Reno Čėsna po pusmečio 
kelionių po Pietų Ameriką vėl 
sugrįžo į Melboumą.

Būdamas Brazilijos sosti
nėje San Paulo jis pasistengė 
susitikti su vietiniais lietu
viais.

N uotraukoje - Reno Čėsna 
(viduryje) prie tenykščios 
lietuvių bažnyčios, kartu su 
broliais Butrimavičiais, kurių 
tėvai kilę iš Marijampolės.

Kaip Reno rašo, Brazili
jos lietuvių bendruomenė 
baigia išnykti, o jų bažnyčią 
palengvėle perima brazilai ir 
italai. Visgi atsiranda ir tam
siaodžių, kurie, atsekdami sa
vo kilmę, nori įsigyti dabarti
nės Lietuvos Respublikos 
pasus...

Reno įspūdžių ištraukas iš 
antros kelionės po jo pamėgtą
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Kas jei ne Iii kurs...
Atkelta iš 3psl.
gyvenamuose kraštuose. Konsulų ir ben
druomenių pirmininkų bendradarbiavi
mas turi stiprėti beatodairiškai, kad ne
liktų paminėtas tik ant popieriaus - konsu
lų nuostatuose. G. Žemkalnis supažindino 
su lietuviškų rašinių konkurso organiza
vimu, išsakė savo poziciją dėl PLB ateities 
vizijos ir misijos, taip pat davė naują mint j 
dėl PLB struktūrinio vieneto prie Lietuvos 
Vyriausybės atsiradimo būtinybę netoli
moje ateityje.

Už ilgametį darbą PLB pirmininkui G. 
Žemkalniui buvo įteiktas Vyriausybės 
įsteigtas Garbės aukso ženklas. Kai ku
riems kraštų pirmininkams, įskaitant ir 
Australijos, už bendruomeninę veiklą bu
vo įteikti Min. Pirmininko A. Brazausko 
padėkos raštai ir vardiniai laikrodžiai.

Apie šauniai vykusį Europos kraštų 
lietuvių krepšinio turnyrą savo pranešime 
pasidžiaugė PLJS Valdybos narys Rimas 
Baliulis. Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie LR Vyriausybės gen. 
direktorius Antanas Petrauskas pristatė 5 
milijonų litų biudžeto paskirstymą pagal 
projektus PLB kraštams. Pasakysiu, kad 
“Suturo” kelionę į Australijos Lietuvių 
Dienas šį gruodį parems būtent šis de
partamentas.

Įsimintinas buvo PLB Valdybos vicepir
mininko prelato Edžio Putrimo praneši
mas su kritine analize apie jo aplankytas 
bendruomenes ir pastebėtas ydas. Jis guo
dėsi kunigų trūkumu ir pastebėjo tėvų nu
sileidimą savo vaikams, kurie nenori kal
bėti lietuviškai. Taip laikui bėgant lietuviš
kai kalbantys tėvai nesusikalba su tik anglų 
kalbą išmokusiais vaikais. Giriamės mo
kėdami kelias užsienio kalbas, bet savo vai
kų neišmokome gimtosios kalbos.

Užsienio reikalų ministerijos įgalio
tasis ministras, patarėjas išeivijos klausi
mais dr. Rimantas Morkvėnas viso suva
žiavimo eigai davė gyvumo. Ministras ne 
tik pateikė pranešimą „LR atstovybių 
užsienyje darbas su lietuvių bendruome
nėmis“, bet ir kiekviena pasitaikiusia proga 
stengėsi įsiterpti ar iki galo išsiaiškinti/ 
paaiškinti diskutuojamus klausimus. Be
je, ministras R. Morkvėnas, kaip ir Min. 
Pirmininko patarėjas V. Kavaliauskas, savo 
pranešimuose išskirtinai pagyrė Australijos 
Lietuvių Bendruomenę už aktyvią veiklą, 
paramas ir tamprius ryšius su Lietuvos val
džios institucijomis. Be jokios abejonės, 
suvažiavimą sureikšmino Lietuvos Prezi
dento Valdo Adamkaus su žmona Alma 
atvykimas. Prezidentas ne tik pasakė kalbą, 
bet klausėsi kitų pranešimų bei kartu vaka
rieniavo ir šoko kadrilį iki pat vėlumos. 
Nuoširdų Prezidento V. Adamkaus dėme
sį PLB nariai ilgai ir su pagarba prisimins. 
Tą vakaro atmosfera buvo kaip per iš
kilmingą vienos šeimos vakarienę. Pri
dursiu, kad pokalbio su Prezidentu metu 
buvo man įteikta raštiška padėka, skirta 
ALB, už Australijos lietuvių palaikymą V. 
Adamkaus kandidatūros į LR prezidentus.

Antroji diena buvo skirta diskusijoms 
keturiose darbo grupėse bei PLB vizijos bei 
misijos aptarimui. Man teko dirbti ir api
bendrintą pranešimą suvažiavimui pateik
ti iš posėdžio Su JAV, Kanados ir Pietų Ame
rikos kraštų bendruomenių ir jaunimo są
jungų pirmininkais bei atstovais. Prista
tydama Australijos Lietuvių Bendruome
nės visapusišką veiklą, išskirtinai pabrėžiau 
mūsų Bendruomenės žmonių geranoriš
kumą ir konkrečiai įvardijau tiek pinigines, 
tiek materialias paramas Lietuvos mo
kykloms, bažnyčioms, ligoninėms, biblio
tekoms ir t.t. Danutės Žemkalnienės pap- 
lojimas per mano petį išreiškė daugiau nei 
pritarimą mano pateiktai statistikai. Rūpes
čiais kupiną, bet visuomet spindinčios p. 
Danutės moralinę paramą jaučiau visą 

suvažiavimo laiką.
PLB Valdybos vicepirmininkas B. Ma

kauskas, iš anksto pakvietęs šešių kraštų 
atstovus, surengė produktyvią diskusiją 
PLB vizijos ir misijos klausimu. Kadangi 
Australijos delegacija yra kaip ir kaltininkė 
dėl PLB XI Seime priimto nutarimo dėl 
PLB vizijos ir misijos sukūrimo, tai nenuos
tabu, kad pranešimą šiuo klausimu turėjau 
padaryti aš. Savo pranešimo trumpą iš
trauką pateikiu jūsų prerogatyvai, kad 
nekiltų klausimų ar spėlionių skaitant nuo
trupas Lietuvos laikraščiuose. Juo labiau, 
kad pačiai mūsų Australijos Lietuvių Ben
druomenei yra būtina turėti savo viziją ir 
misiją, apie kurią plačiau diskutuosime 
artėjančiame Krašto Tarybos XXIX suva
žiavime, Melbourne. Mano konkretus pa
siūlymas dėl PLB vizijos ir misijos suvažia
vime buvo pateiktas toks:

“Vizija: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
(PLB) -stipri, vieninga ir pakanti pasaulio 
lietuvių šeima užsienyje.

Misija: PLB - lietuviška, gyvybiškai stipri 
politinė jėga užsienyje, kartu dirbanti, re
mianti ir vienijant visų pasaulio kraštų lie
tuvių bendruomenes, išeivijos bei Lietuvos 
interesus atstovaujanti organizacija, nuolat 
kurianti ir palaikanti ryšius su LR Vyriau
sybe ir jos padaliniais bei stiprinanti Lietuvos 
įvaizdį užsienyje.

PLB nariai - Lietuvos druska, pabirusi 
po pasaulio kraštus, kurie su meile Tėvynei 
tęsia protėvių tradicijas ir išlaiko lietuvišką 
Žodį gyvą.

PLB - dera dvi kartos: vyresniųjų paty
rimas ir jaunesniųjų energija. Savo veiklą 
PLB grindžia bendruomeniškumu, tarpu
savio pasitikėjimu, novatoriškumu ir tole
rancija.

PLB siekia, kad viso pasaulio lietuviai 
saugotų ir puoselėtų savo tautos šaknis: lie
tuviškos šeimos papročius, religiją, kalbą, 
kultūrą, spaudą, tautinį solidarumą ir visa 
lai įskiepytų savo vaikams.

PLB - remia ir šelpia lietuvius Lietuvoje 
ir išeivijoje bei atstovauja jų interesus 
valstybinėse įstaigose, vadovaudamasi de
mokratiniais principais.

Taip pat, kad būtų pasiektas pilnaver
tiškas ir sveikas organizacijos funkciona
vimas, PLB turėtų išanalizuoti ir įvardinti 
savo stipriąsias ir silpnąsias puses, galimy
bes bei grėsmes. Taip vadinamąjį SWOT... “

Atskirą pašnekesį su PLB Valdybos 
pirmininku Gabrieliumi Žcmkalniu ir jo 
mintis dėl PLB vizijos ir misijos dėl vietos 
stokos pateiksiu atskirame.rašinyje.

Tą pačią dieną suvažiavime buvo 
kalbėta ne tik apie bendruosius, koncep
tualiuosius klausimus, tačiau ir apie kas
dieninius bendruomenių rūpesčius: ben
dravimą tarp kraštų, švietimo, spaudos ir 
finansavimo problemas. Su Pasaulio lie
tuvių varžybomis, kurias 2005 m. planuo
jama surengti Vilniuje, šių varžybų organi
zavimo planais supažindino PLB vicepir
mininkas Jaras Alkis.

Nors pagrindinis uždavinys ir toliau 
išlieka lietuvybės išsaugojimas, kai ku
riuose kraštuose lietuvių veikla gerokai 
pranoksta šiuos tikslus - bendruomenių 
nariai ne tik siekia išsaugoti savo tautinę 
tapatybę, bet yra linkę aktyviai tarpinin
kauti, kuriant Lietuvos įvaizdį pasaulyje, 
skleisti ir perduoti žinias apie verslo in
vesticijų galimybes Lietuvoje ir pan.

Pranešimus trečiąją dieną suvažiavimui 
pateikė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sekretorė Violeta Murauskai
tė bei Socialinių įstaigų priežiūros ir audi
to departamento direktorius Arvydas 
Keršulis.

Išsamią paskaitą apie uždraustos 
lietuviškos spaudos laikotarpį padarė prof. 
A. "tyla. Ekskursijos į Rygiškių Jono gim
naziją, V.M. Putino ir Tauro apygardos

Danutė Zemkalnienė dėmesio PLB kraštų pirmininkų suvažiavime nestokojo iš jau
nimo atstovų. Nuotr. Danny Kalėdos.

partizanų ir tremties, V.Kudirkos memo
rialinį muziejus ir ilga vakaronė J. Basana
vičiaus sodyboje Ožkabaliuose suartino 
visus suvažiavimo dalyvius ir leido ne tik 
gardaus lietuviško maisto, gėrimų para
gauti, bet ir griežiant kapelai polką su 
ragučiais, sušokti ir ant šieno nugriūti.

Rugpjūčio 19 d. popietę, pasibaigus 
suvažiavimo įvertinimams ir nutarimų 
svarstymams, dalyviai nenoriai skirstėsi. 
Paskutinės nuotraukos prie PLB vėliavos 
Birštono skverelyje ir padėka bei gėlės 
šauniai virėjai. Liūdna išsiskyrimo nuotai
ka gaubė daugelio veidus.

Prie šios labai glaustai aprašytos mano 
ataskaitos, norėčiau pridurti, kad PLB 
pirmininkas G. Žemkalnis, atsisakęs biuro

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

We are already getting very nice 
reports about our online Lithuanian 
Language Lessons (even just after first 
lesson!) from all over the world.

Here is a letter we have received from 
an Indian in London, very happy to be able 
at last to leant Lithuanian!

Regards,
Ramona R.

Dear Sir/Madam,
I live in England. 1 have been to 

Lithuania many times and wanted 
desperately to learn the language. I found 
many SIMILARITIES with my own 
language from Punjab in India. I believe 
both these language are derived from 
Sanskrit.

Imagine my joy and surprise to learn 
from the BLS, British Lithuanian Society 
in London, about your course.

Ever since, I am working on it and 
THANK YOU for the same.

I must say that the very high quality of 
planning, teaching aids and methodology 
arc superb. Evidently you have the services 
of well qualified and trained 
PROFESSIONAL teachers of language at 
your end.

Congratulations for bringing the 
Lithuanian language within reach of the 
whole world.

Yours, indeed, is a GREAT country.
RAJINDER SINGH 

England.

kratiškų suvažiavimo vedimo elementų 
(nebuvo oficialių prezidiumo, komisijų 
rinkimų, balsavimų ir pan.), ir pasirinkęs 
šiuolaikiškai draugišką, šeimyniškai nuo
širdų eigos stilių, natūraliai privertė daly
vius labiau atsiverti, domėtis ir pažinti kitų 
kraštų atstovus, jų bendruomenių veiklą ir 
rūpesčius. Tokį atvirumą ir draugiškumą 
jaučiu ir dabar per e-mailus, jau sugrįžus į 
Australiją. Šio suvažiavimo išskirtinumą ir 
pasisekimą įvertino kraštų lietuvių ben
druomenių pirmininkai-veteranai.

Belieka mūsų melbourniečiui PLB 
Valdybos pirmininkui G. Žemkalniui ir jo 
padėjėjams palinkėti tolimesnės sėkmės ir 
šį gruodį sulaukti svečiuosna kartu su LR 
Prezidentu Valdu Adamkumi. □

Geriau gyventi Lietuvoje?
Prieš kelias dienas iš draugės, gyvenan

čios Lietuvoje, gavau laišką. Manau, kad 
MP skaitytojams bus įdomu sužinoti, kad 
vis daugiau užsienio lietuvių ir šiaip užsie
niečių naujai “atranda” Lietuvą ir nori joje 
pastoviai įsikurti. Žemiau spausdiname iš
trauką iš šio laiško. Red.

“Lietuva labai graži šalis ir dabar vis 
daugiau užsieniečių ją atranda. Mūsų dvie
jų pažįstamų gydytojų dukros ištekėjo už 
Amerikos lietuvių, tai jų vyrai nesutinka 
gyventi Amerikoje, o nori būtinai Lietuvoje. 
Nors jų žmonos ir sutiktų išvažiuoti į 
Ameriką, tačiau jie rado čia gerus darbus, 
įsirengė namus.

Mūsų mokslo skyriaus vienos dar
buotojos duktė ištekėjo šiais metais už 
anglo, tai ir jis svajoja gyventi Lietuvoje, bet 
kol kas neranda čia geriau apmokamo 
darbo. Jie vieną vakarą sėdėjo restorane ant 
Nemuno kranto Birštone ir išgirdo kitoje 
patalpoje angliškai kalbant, tai tas Galinos 
žentas nuėjo pasikalbėti, kas tie žmonės 
tokie. Pasirodo, kad senukai anglai. Jie 
pardavė namą Londone, nusipirko butą 
Vilniuje ir namą Birštone. Vasarą gyvena 
Birštone ir kas vakarą valgo kavinėje su 
puikiu vaizdu į Nemuno vingį. Anglijoje gal 
tik vieną kartą per mėnesį galėtų nueiti į 
restoraną su tokiu vaizdu (kai buvome 
Italijoje, tai vien ledai kavinėje su vaizdu į 
senamiestį kainavo po 6 JAV dolerius). Tai
gi, Galinos žentas buvo patenkintas, kad 
pasitvirtino jo teorija, kad geriau gyventi 
Lietuvoje, o ne Anglijoje.”

Musų Pastogė Nr. 36, 2004.09.17, psl. 5
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Sportas
“Žalgiriui” - 60 metų

Simboliška - “Žalgirio” gimtadienio 
šventė prasidėjo 20 valandą 30 minučių. 
Būtent tokiu metu vyksta ir Eurolygos rung
tynės. Gimtadienio vedėjas Vytautas Ker
nagis pirmąjį j sceną pakvietė “Žalgirio” 
veteraną, o dabar dublerių komandos 
trenerį Kazį Petkevičių. Šis krepšininkas 
“Žalgiryje” žaidė nuo 1947-ųjų iki 1960- 
ųjų. Vėliau scenoje išvydome ir daugiau 
įvairių kartų legendinių krepšininkų: Ro
mualdą Venzbergą, Algirdą Linkevičių, 
Sergejų Jovaišą, Rimą Kurtinaitį, Min
daugą Arlauską, Vitoldą Masalskį, Gedi
miną Budniką, Mečislovą Dėdelį, Henriką 
Giedraitį ir Modestą Paulauską.

“Žalgirio” legendos dabartiniams klubo 
žaidėjams perdavė žvaigždes su užrašu “60 
metų spindžiu ir spindesiu”.

Nemuno saloje publikai pristatyti tik 
dalis žaidėjų, kurie šį sezoną žais “Žalgi
ryje”: Vidas Ginevičius, Darjušas Lavrino- 
vičius, Ainaras Bagatskis, Mindaugas Ti- 
minskas, Paulius Jankūnas, Artūras Jav- 
tokas, Simonas Serapinas, Martynas An
driuškevičius ir Arvydas Sabonis. Jiems ir 
atiteko žvaigždės iš legendų rankų. A. 
Saboniui ją įteikė olimpinis čempionas 
M.Paulauskas.

“Ateinančioms kartoms norėčiau palin
kėti laimėti Europos taurę, ir ne kartą”, - 
sakė R.Kurtinaitis. Sėkmės “Žalgiriui” 
linkėjo ir kiti veteranai. “Kai bus nelengva, 
krepšininkai turėtų prisiminti, kad sunku
muose slypigalimybės. Norėčiau, kad po rung
tynių jiems nereiktų sakyti, kad gynyboje 
pritrūko kruopštumo, o puolime - meistriš
kumo”, - linkėjo V.Masalskis.

Neliko skolingi ir dabartiniai “Žalgirio” 

krepšininkai. A.Sabonis sakė, kad koman
da dar formuojama. Jai keliami tokie patys 
tikslai, kaip ir pernai. Tuo tarpu kai kurie 
veteranai neslėpė, kad savo mylimą ko
mandą norėtų išvysti Eurolygos didžiojo 
ketverto varžybose.

“Tikiuosi, kad gerbėjai mus palaikys ir 
ateityje, kai žaisime Kauno sporto halėje”, - 
sakė komandos vyr. trenerio asistentas 
Gintaras Krapikas. Jam pritarė ir ko
mandos kapitonas Mindaugas Timinskas.

Tą vakarą publika scenoje išvydo ne tik 
krepšininkus, bet irnemažai atlikėjų. Pasak 
renginio vedėjo V.Kemagio, šiuo metu visa 
Lietuva spėlioja, kas yra tas paslaptingasis 
AMB. “Mes jį jums pristatome - tai 
Amberlife”, - juokavo vedėjas.

Vėliau scenoje pasirodė Geltona, Ed
mundas Kučinskas, grupė “Žas”. Muzi
kantai negailėjo sveikinimų legendinei 
krepšinio komandai.

“Žalgiryje” žaidžia ne tik patys geriausi 
krepšininkai, bet ir patys gražiausi vyrai”, - 
tikino Geltona. Tuo tarpu grupė “Žas” sce
noje atliko kultinę dainą “Euroliga”.

“Kas būtų Kaunas be “Žalgirio ”? Mažas 
taškelis žemėlapyje. Mes visi mylime šią ko
mandą. Jai plojome net tada, kaip pralaimi. 
Juk žinome, kad vyrai visada atiduoda visas 
jėgas ir kovoja iki galo”, - teigė Kauno meras 
Arvydas Garbaravičius.

60-mečio proga “Žalgirį” pasveikino ir 
aistringiausi klubo gerbėjai. “Kad ir kas 
nutiktų, mes -su jumis”, - tikino gerbėjų 
atstovas Vaidas.

Tačiau renginio kulminacija tapo ora
torija “Tas kosminis krepšinio jausmas”, 
kuriai muziką sukūrė Vidmantas Bartulis,

Lietuvos galiūnai - 
pasaulio vicečempionai

(ELTA). Sekmadienį, rugsėjo 5 d. 
Lenkijoje vykusiame Pasaulio galiūnų 
komandų čempionate Lietuvos komanda, 
kurią sudarė biržietis Žydrūnas Savickas 
(žiūr. nuotr. dešinėje) ir panevėžietis Vilius 
Petrauskas, užėmė antrąją vietą, surinkusi 
45.5 taško. Nugalėtojų titulą apgynė lenkai 
Mariusz Pudzianowski ir JaroslawDymek, 
lietuvius aplenkę 15.5 taško. Treti liko 
Latvijos galiūnai. □

Lietuvos alpinistai - Didž. Ararato viršukalnėje
Trečiadienį, rugsėjo 8 d., 9 vai. ryto gru

pė Lietuvos alpinistų pirmą kartą šalies 
istorijoje įkopė į 5165 metrų aukščio Di
džiojo Ararato viršukalnę. Tikslą pasiekė 
13 iš 17 Vytauto Bukausko vadovaujamos 
ekspedicijos narių. Apie šį pasiekimą in
formavo vienas ekspedicijos dalyvių Sau
lius Vilius. “Nors šiuose kalnuose yra ge
resnės sąlygos kopimui, lyginant su Hima
lajais, tačiau stichijos mūsų nelepino ir šį 
kartą - Ararato viršūnėje šiuo metu siaučia 
pūga bei tvyro nemenkas šaltis. Tačiau kopi

o žodžius parašė poetas Gintaras Patackas. 
Publika scenoje išvydo Kauno valstybinį 
chorą, Pažaislio festivalio simfoninį or
kestrą ir atlikėjus Virgilijų Noreiką, Sigu
tę Stonytę, Ariną bei Liną Adomaitį.

Prieš šią premjerą būta spėlionių, ko
kią partiją atliks legendinis krepšininkas 
A.Sabonis. Kai kurie šventės rengėjai net 
intrigavo, kad jis lavina balsą. Krepšininkas 
taip pat dalyvavo prieš tai vykusioje re
peticijoje. Scenoje išvydusi A.Sabonį pub
lika džiūgavo. Legendinis krepšininkas 
neuždainavo, tačiau perskaitė eilėraštį ir

mas pavyko be jokių rimtesnių nesklan
dumų”, - teigė jis. Pasak Sauliaus, lietuvių 
alpinistų grupė finalinį kopimą į viršukal
nę pradėjo 4 vai. ryto iš stovyklos, esančios 
4200 metrų aukštyje.

Legendinis Ararato kalnas stūkso Tur
kijoje, netoli Armėnijos valstybinės sienos. 
Jį sudaro du kūgiai: vakarinis - Didysis 
Araratas (5165 m) ir rytinis - Mažasis 
Araratas (3925 m). Į Ararato kalną alpinis
tų ekspedicijoms kopti leidžiama tik nuo 
2000 metų. ELTA 

taip pradėjo oratoriją. Vėliau jis tyliai pa
sitraukė į užkulisius, o scenoje karaliavo 
profesionalūs muzikantai.

“Muzika ir krepšinis - tai neatsiejami 
dalykai. Kalbus muzika, tol bus ir krepšinis”, 
- sakė oratorijos muzikos autorius V.Bar- 
tulis. Skambant paskutiniams kūrinio 
akordams, Kauno padangę sudrebino 
fejerverkas.

Gimtadienio vedėjas VKernagis buvo 
teisus sakydamas, kad “Žalgiris” - tai 
šventė, kuri jau 60 metų su mumis.

Arūnas Andriuškevičius (“K.d.”)

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Dažnai nubusdavo pirma. Tuomet ste

bėdavo miegantį sūnelį. Pamažu, pamažu 
ir jis imdavo judėti, iš pradžių tingiai, lėtai 
pakeldamas rankytę, kojyte nuspirdavo 
anklodėlę, pasukdavo galvytę į vieną, j kitą 
pusę, atmerkdavo akeles ir pradėdavo 
“kalbėti” iš pradžių tyliai, paskui vis gar
siau. Atsibudęs jis niekad neverkė ir atro
dė, kad džiaugiasi kiekvienu nauju judesiu 
ir garsu. Kurį laiką motina jį stebėdavo. 
Paskui nebeiškęsdavo, iškeldavo iš veži
mėlio ir pasiguldydavo į lovą prie savęs. 
Kūdikis suspurdėdavo iš džiaugsmo ir 
motiną pasveikindavo plačia šypsena, 
garsiu klegėjimu.

Prabėgo trys savaitės. Ketvirtos pra
džioje smogė nelaimė.

Vieną vidurdienį Saulutis išgėrė tik 
pusę buteliuko pieno ir, tuoj pat užmigęs, 
miegojo neįprastai ilgai - nenubudo pen
kias valandas. Pagaliau atsibudęs, neverkė, 
atrodė lyg pavargęs, nesijuokė. Nuo pietų 
likusio pienuko paragavo tik kelis gurkš
nius irvėl užmigo. Pavakaryje rankytės ir 
kojytės buvo sausai karštos, ir Aldona su
prato, kad vaikutis karščiuoja.

Vytautas, sutikęs šeimą, stengėsi žmoną 
raminti:

- Nesirūpink. Žinai, kad vaikams dažnai 
taip atsitinka: vieną dieną suserga, karš
čiuoja, o kitą viskas praeina. Pamatysi, iš 
ryto bus gerai. Vežkis jį į vidų, o aš su Linu 
ir Daina pasivakščiosiu. Rytoj rytą ateik 
apie septintą pasakyti, kaip mažiukas lai
kosi, ir ar nereikia tau talkos. Nesirūpink, 
jei nesuspėsi, palauksiu tiek, kiek reikės.

Vakare Saulučiui temperatūra pakilo 
iki 40 laipsnių C. Naktį ėmė dejuoti ir 
verkti tokiu graudžiu balseliu, jog buvo

Mūsų Pastogė- Nr.36, 2004.09.17,- psl.i 

aišku, kad jam skauda. Aldona bandė vaike
lį nešioti ant rankų, bet ir tai jo nenurami
no. Sauliukas verkė vis labiau. Paguldy
tas j vežimėlį, sukiojo galvytę j abi puses, 
lyg ieškodamas jai patogesnės vietos. 
Kaktytė degė. Aldona uždėjo ant jos su
vilgytą nosinę, ir tai truputį pagelbėjo, bet 
neilgai. Nosinė tuoj išdžiūvo, reikėjo eiti 
prie kriauklės iš naujo suvilgyti. Neišma
nydama, kaip verkiantį vaikelį nuraminti, 
Aldona stumdė vežimėlį nuo vieno salės 
galo į kitą tarp dvigubų gultų eilių. Jam 
garsiau suaimanavus, vėl kėlė iš vežimė
lio, supo ant rankų.

Žinoma, salėje šviesos nejungė, kad 
netrukdytų kitiems miegoti. Vis dėlto apie 
vidurnaktį, graudžių Saulučio aimanavi
mų pažadinti, keliose lovose ėmė nekantriai 
dūsauti. Palatoje ilsėjosi du šimtai žmonių, 
nes prieš kelias dienas iš Vokietijos atvyko 
dar viena grupė. Aldona suprato, kad vai
ko verksmas trukdo miegoti, ir, kaip įma
nydama, stengėsi jį raminti. Bet atodūsiai 
dažnėjo ir garsėjo.

- O Gott, o Gott! - pasigirdo iš vienos 
lovos. - Visai neįmanoma miegoti... Tie 
vaikai...

Galėjo būti antra valanda nakties, kai 
galinėj lovoj gulinti moteris pasikėlė ant 
alkūnių ir kreipėsi į Aldoną vokiškai:

- Man regis, Jūs galėtumėt vaiką išsivež
ti kur nors kitur, kad čia mums visoms 
netrukdytų miegoti.

Aldona stabtelėjo:
- Gal galėtumėt pasakyti, kur turėčiau 

jį išsivežti vidury nakties?
- Kur nors. Gal į koridorių? Šitaip juk 

neįmanoma, kad vienas vaikas trukdytų 
visiems ilsėtis.

- Kuriai poniai trukdo, tegul ji pati išeina 
.į koridorių. Mano vaikui čia paskirta vieta, 

čia jis ir pasiliks.
Tuo metu Saulutis taip skaudžiai su

dejavo, kad Aldona toliau nebeatsakė nei į 
moters priekaištus, nei į iš visų pusių 
pasigirdusias pastabas.

Paryčiu vaikučio karštis kiek nukrito ir 
jis užmigo. Atsibudęs atrodė truputį links
mesnis, bet pieno neėmė nė gurkšnio.

Aldona pažadino Linuką su Dainele ir 
liepė apsirengti.

- Saulutis serga, - paaiškino, - mudu su 
tėveliu nuvešim jį pas daktarą. Jūs pasi
liksit čia. Kai ponios eis pusryčių, eikit ir 
judu. Ir žiūrėkit, kad viską suvalgytumėt! 
Paskui grįžkit čia ir laukit manęs.

Septintą valandą Aldona išvežė Sau
liuką į lauką. Vytautas jau laukė.

- Tai vargšiukas serga! Turėsim surasti 
gydytoją. Paklausinėjau kelis žmones, sa
ko, kad stovyklos ligoninėj turėtų būti 
budintis gydytojas.

Kalvelės viršuje tarp medžių baltavo 
ligoninės pastatas. Atrodė, kad tuoj čia 
sulauks pagalbos. Bet prie durų stovintis 
policininkas juos sustabdė ir paklausė, ko 
jiems reikia. Išgirdęs atsakymą, paaiškino, 
kad niekam neleidžiama įeiti į ligoninę 
be ambulatorijos gydytojo raštiško leidi
mo, o ambulatorija pradeda dirbti tik de
vintų valandą.

- Nejaugi dabar negalima rasti gydyto
jo? Vaikas sirgo visą naktį, jam reikia 
pagalbos. Negi vešimės jį be nieko atgal į 
pilną žmonių bloką?

- Niekas neįleidžiamas į ligoninę be 
raštelio iš ambulatorijos, - pakartojo po
licininkas. - Be to, šiuo metu ir nerasit jo
kio gydytojo nei čia, nei ambulatorijoj.

Vytautas prašė pakviesti budinčią 
seserį. Pykdamas policininkas nuėjo jos 
pašaukti. Išėjusi sesuo pakartojo tą patį ir 
dar pridūrė:

- Devintą valandą nuvežkit vaiką į 
ambulatoriją. Ten gydytojas jį apžiūrės ir, 

jei reikės, atsiųs į ligoninę.
- Mes visai nenorime jo guldyti į 

ligoninę! Norime tik kad gydytojas patar
tų, ką daryti.

- Todėl ir sakau, kad eitumėt į ambu
latoriją!

Aldona nenorėjo grįžti j bendrabutį, kur 
šiuo laiku žmonės kėlėsi, nekantravo, salė 
buvo pilna dulkių ir skersvėjų, ir pasiūlė 
eiti tiesiai į ambulatoriją, nors reikėjo lauk
ti ilgiau kaip valandą. Kai surado ambula
toriją, Aldona paprašė Vytauto grįžti į bloką, 
paprašyti seniūnės, kad leistų prižiūrėti 
vaikus ir su jais nueiti pusryčių. Pati pasili
ko laukti. Nubudęs Saulutis vėl ėmė verk
ti ir nesidavė nuraminamas. Laukiamasis 
kambarys buvo per mažas, kad galėttų 
stumdyti vežimėlį ar nešioti vaikelį. Laukann 
išeiti nenorėjo, nes pakilo vėjas. Iki devyy- 
nių kambarys buvo pilnas laukiančiųjųų. 
Gydytojas atvyko be penkiolikos dvylikta. 
Nors Aldona buvo pirmoji, gydytojas i iš 
pradžių pakvietė kitus tris žmones. Tumo 
tarpu Saulutis iš nuovargio ir verksmo užzž- 
migo. Turbūt sumažėjo temperatūra, noes 
veidelis ir rankytės sudrėko ir atšalo.

Kambaryje sėdėjo gydytojas, raštinirin- 
kas ir dvi slaugės. Raštininkas subruzdo: ■:

- Greičiau, greičiau!
- Ne iš tos pusės, iš anos! - aiškino slaugėje.
- Į aną kambarį! - paliepė antroji. - Tuobj 

ateisiu pamatuoti temperatūrą ir surašytfti 
dokumentų.

Dar teko palaukti valandėlę. Kai atėjussi 
slaugė pamatavo temperatūrą, termometraas 
rodė 37 laipsnius C.

- Ko atėjote? - nekantravo. - Vaikcto 
temperatūra normali.

Aldona mėgino aiškinti, bet slaugęė 
nesiklausė.

Gydytojas irgi kartojo tą patį.
- Mano sūnelis serga.
- Kodėl manot, kad serga?

Tęsinys kitame MPNtir.
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JAUNIMO VAKARAS 
YOUTH CONCERT 

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

Preparations begin in earnest!
Anyone under (approx) 30yrs 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.

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 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

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

Program

12 th Conference of Baltic Studies in Australia
October 1& 2, 2004, Melbourne

Conference Dinner Friday 1 October 6:00 for 6:30 start
University House, Professors Rd., University of Melbourne:
Cost: $60 (includes initial drinks - wines etc. available for purchase)
6:30 Views of the Baltic from the Outside

Presentations by a panel of experts
7:30 Dinner
Menu: Entree (Salmon), Main (Chicken), Dessert & Cheese with Coffee/Tea
Conference Saturday 2 October 9:00 for 9:30 start
Lithuanian House, Errol St., North Melbourne
Registration fee $25 Students/Concession $ 15
9:30 A. Taškūnas - Opening Address
10:00 M. Shuey - Baltic Recognition and the Response to it
10:30 E. Greste - lite Dwindling Diaspora
Coffee
11:30 I.Poželaite-Davis - The Literature of Baltic Deportees in Siberia
12:00 E. Gross - Letter from the Outside
12:30 E. Reilly - Aspects of the poetry scene in contemporary Lithuania
Lunch
2:00 K. Brazaitis - Each in its own K(Karaliaučius, Konigsberg and Kaliningrad): 

The dissonant past of the East Prussian capital
2:30 G. Klavinš - The Myth of Videvuds in the Prussian and Latvian History: 

TWo Different Identities from a Common Source
3:00 Maria Takolander - Memory and Drunkenness: A Creative Reconstruction

of Finnish Identity
Coffee
4:00 U. Ozolinš -School reform and language policy in the Baltic states.
4:30 A.Birzinš (Japan) - Latvia’s relations with East Asia.
5:00 A. Garša - Tite political system in Latvia - is it workable?
5:30 T. Fennell - Problems with the manuscript of Liborius Dcpkin’s Latvian- 

German Dictionary (c.1708)

In memoriam

A4PA Stasys Abramavičius
1917.01.10 - 2004.08.23

Štai ir vėl atsisveikinome su mums ar
timu draugu, pagalbininku parapijoje - 
Stasiu Abramavičiumi.

Velionis Stasys gimė 1917 metais Šiau
lių apskrityje, ūkininko, besikuriančio po 
Pirmojo pasaulinio karo, šeimoje.

1928 metais Stasys buvo priimtas į Lie
tuvos kariuomenę, tarnavo sunkiųjų kul
kosvaidžių eskadrone. Atlikęs tarnybą, 
pasiliko liktiniu ir tarnavo iki Sovietų 
okupacijos 1940 metais. Paliko Lietuvos 
kariuomenę, perkrikštytą į Raudonąją 
armiją.

Stasys grįžo į tėvų ūkį, kur gyveno iki 
antrą kartą sugrįžo raudonieji. Nelaukęs 
antro “išlaisvinimo”, Stasys pasitraukė į 
Vakarus. Atsidūrė amerikiečių zonoje. 
Pasibaigus karui, įstojo į amerikiečių 
pagalbinius dalinius. Kaip ir kiti, buvo 
aprengtas juoda uniforma ir baltu šalmu. 
Thi buvo jo laikinas darbas. Prasidėjus 
emigracijai, Stasys pasirinko Australiją.

1949 metais atvykęs į Australiją, Stasys 
pradėjo naujo australo gyvenimą Bris- 
banėje, kur įsijungė į lietuvių bendruo
menės gyvenimą, šoko tautinius šokius, 
dainavo chore. Ten sutiko ir savo gyveni
mo draugę Onutę Beniušytę.

Persikėlę į Sydnėjų 1953 m., apsivedė 
ir įsikūrė Lidcombe priemiestyje. 1970 
metais Stasys įstojo į Sydnėjaus ramovėnų 
eiles. Pradėjo dainuoti chore “Daina”, kur 
buvo reikalingas tenoras. Daug metų Sta
sys tvarkė Lietuvių sekcijos kapus, pjovė 
žolę ir atliko įvairius reikalingus darbus.

Gyvenimas ne visiems gailestingas. 
Stasį vienas po kito pradėjo kankinti šir
dies priepuoliai. Nežiūrint žmonos prie
žiūros, po trečio priepuolio atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Rugpjūčio 31 dieną, po gedulingų 
pamaldų St. Joachim’s bažnyčioje, kurias 
atlaikė parapijos klebonas Fr. John Alt,

Velionio palaikai buvo palydėti j 
Rookwood’o Lietuvių sekcijos kapus, kur 
šeima jau buvo pasistačiusi paminklą.

Per šv. Mišias dalis choristų pagiedojo 
kelias giesmes. Vargonavo Antanas Kra- 
milius. Karstas buvo pridengtas trispalve, 
kaip ir pridera ramovėnų nariui.

Bažnyčioje kun. John Alt pareiškė 
užuojautą žmonai, lietuviams ir Lietuvai. 
Kapuose su Velioniu atsisveikino ramo
vėnų vardu - pirmininkas ir choro “Daina” 
sekretorius Antanas Kramilius.

Toli nuo žalios Lietuvos, ilsėkis ramy
bėje eukaliptų pavėsyje po Pietų kryžiumi.

Sugiedojus “Marija, Marija” ir Tautos 
Himną, šeimos vardu Danutė Bartke- 
vičienė padėkojo palydėjusiems a.a. Stasį 
ir pakvietė šermenų pietums į Lietuvių 
Klubą. A.V. K.

Liūdna žinia
“M.P.” gavo žinią, kad šių metų rugsėjo 12 dieną Berry miestelyje mirė Sofija 

Ambrozienė, anksčiau gyvenusi Sydnėjuje. Velionė buvo Lietuvių Gydytojų 
Draug ijos Sydnėjuje narė. Laidotuvės įvyko rugsėjo 14 dieną. “M.P.” inf.

A'flA Onai Dilbienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms Emai Kanadoje, Zitai, sūnums 

Jonui, Juozui ir visiems anūkams.
Zita, Virgis, Algis Vičiuliai

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

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au
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AUS kviečia visus aplankyti Melburno Lietuvių Namus spalio antrų 
dienų ir gerai pasilinksminti.

Galėsite iibandyti savo Lietuvišką iinomybą ir pažaisti bingo!

Jūsų malonei mes turėsime karštų dešrelių ir rodysime 
žinias bei kitas Lietuvos televizijos programas.

Bilietai tik $5 Visi kviečiami

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
DH-0K

Šeštadienį, spalio 9 dieną 
Linksmas orkestras - programa 

Vakarienė
LIETUVOS SEIMO 

RINKIMAI!
Lietuvos Respublikos Konsulatas Adelaidėje kreipiasi j 

visus Pietų ir Vakarinėje Australijoje bei Šiaurinėje Teri
torijoje gyvenančius lietuvius, turinčius LR pasą, bet dar

neužsiregistravusius šioje jurisdikcijoje, nedelsiant užsiregistruoti balsavimui 
ateinantiems Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.

Užsiregistruoti galite:
telefonu: (08) 8294 3792, e-mail: jvabolis@senet.com. au arba 
paštu: 25 McLachlan Ave., Glenelg North, S.A. 5045.
Balsavimas vyks š.m. spalio 10 dieną, sekmadienį, nuo 12 vai. iki 16 vai., 

Adelaidės Lietuvių Namuose.
Kas į balsavimą negali atvykti asmeniškai, balsuoti gali paštu, apie tai iš 

anksto pranešęs Konsulatui.
Balsavimas Lietuvos Respublikoje nėra privalomas, tačiau raginame visus 

LR pasą turinčius lietuvius atlikti savo pilietinę pareigą.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule Adelaidėje

LAUKIAME VISŲ

TURGUS įvyks sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, 230 vai.

p.p. Laukiame ir kviečiame visus.

Primename — Klubo Metinis Susirinkimas 
sekmadienį, rugsėjo 19 dieną, 3 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija “Talka” 

2004 spalio mėn. 2 d. 
šeštadienį, 1.00 vai. 
Lietuvių Namuose 

44 Errol Street, 
North Melbourne 

šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos 

sudarymas
3. 2003 metinio susirinkimo 

protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos 
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir 
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai (renkami 3 
nariai)

7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo 

nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti 
visose “Talkos” įstaigose ir susirin
kime.

Rašinių 
konkursas
Poezija ir 
apysakos 
ALB Melbourne Apylinkės 

Valdyba, minint lietuvių kalbos ir 
knygos metus, skelbia rašinių 
konkursą. Kviečiame besidomin
čius parašyti poezijos (eilėraščių) 
arba trumpas apysakas:

Lietuvių kalba apie lietuvišką 
temą, arba

Lietuvių kalba apie australišką 
temą, arba

Anglų kalba apie lietuvišką 
temą.

Ypatingai kviečiame dalyvauti 
jaunimą, kuris lanko lietuvių kalbos 
kursus. Premijos bus skirstomos 
pagal sekančias amžiaus grupes:

Vaikai iki 13 metų amžiaus - 2 
premijos po $20, 2 po $10;

Paaugliai nuo 13 iki 18 metų 
amžiaus - 2 premijos po $40,2 po 
$20;

Virš 18 metų amžiaus (am
žiaus ribų nėra) - 2 premijos po 
$50 (sąskaita Melbourno Lietu
vių Klubo bare).

Rašinius vertins trijų asmenų 
komisija. Bus bandoma premijuo
tus rašinius atspausdinti.

Rašiniai turi būti atsiųsti Apy
linkės Valdybai iki lapkričio 5 
dienos sekančiu adresu: Birutė 
Prašmutaitė, 2/6 Niki Court, East 
Bentleigh, VIC 3165.

Premijos bus įteiktos per 
Parapijos mokyklos mokslo metų 
užbaigimą gruodžio 5 dieną.

ALB Melbourno Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS
JsžįįSgįt Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai Melbourne

Šių metų spalio 10 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo 
k ^7J rinkimai.

—-S Pagal LR Seimo rinkimų įstatymą, LR piliečiai, nuolat
gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja 

Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.
LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Viktoruos ir Tasmanijos valstijas, 

galės balsuoti spalio 10 d. nuo 12 iki 16 vai. Lietuvių Namuose Melbourne. 
Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į Lietuvių Namus šią dieną, galės 
balsuoti paštu. Norintys balsuoti paštu, prašomi pranešti iš anksto..

Jeigu reikės, pakartotiniai rinkimai įvyks š.m. spalio 24 dieną. Apie juos bus 
pranešta vėliau.

Lietuvos Generalinis konsulatas Melbourne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. 
Prašome visus LR piliečius, kurie niekada nebalsavo ir nuolat gyvena Viktorijos 
ir Tasmanijos valstijose, ir piliečius, kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu 
bus anksčiau minėtose valstijose Australijoje, registruotis LR Generaliniame 
konsulate Melbourne ketvirtadieniais darbo laiku tek: 9819 5515, kviesti Iloną 
Hahn arba palikti žinutę tek: 9808 8300.

Į rinkimus kiekvienas pilietis turės atsinešti savo galiojantį LR pasą.
Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra 

kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.
Andrius Žilinskas

LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

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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