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Geelong’e - “Multicultural Sunday” Išrinkta nauja PLB Valdyba

Sekmadieni, rugpjūčio 27 dienų, 3 vai. p.p. ALB Geeiongo Apylinkės Valdyba malo
niai kviečia visus iš arti ir toli atvykti Į ‘Divcrsitat’ ( Geelong Ethnic Communities 
Council) ruošiamų popietę, kurioje (tarp kitų tautybių) dalyvaus ir Geeiongo lietuviai.

Tautiniais šokiais pradžiugins jaunieji “Gegulės” ir vyresnieji “I Jno” šokėjai, o dainomis 
nuotaikų pakels grupe “Aidai” su jaunąja soliste Teagan 1 Jpšys ir choras “Viltis”.

Įėjimas yra nemokamas, tad lauksime gausaus dalyvavimo!
Adresas: Geelong Performing Arts Center (GPAC), 50 Little Malop St. (priešais 

biblioteką ir meno galeriją.)
Nuotraukoje viršuje - lietuvių tautinių šokių grupių “Gegutė” ir “Linas” šokėjai.

Rugpjūčio 9 dieną darbą baigė tris 
dienas Vilniuje posėdžiavęs XII Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas. 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to (TMID) prie LR Vyriausybės remtame 
renginyje dalyvavo 144 atstovai iš 32 
pasaulio kraštų.

PLB Seimas išrinko naują Valdybą 
(balsavo 137 iš 144 delegatų) ir priėmė 21 
rezoliuciją. Valdybos pirmininke buvo 
išrinkta JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovė Regina Narušienė.

TMID generalinis direktorius Antanas 
Petrauskas pasveikino p. Reginą Narušie- 
nę bei kitus Valdybos narius ir išreiškė 
vilti, kad PLB ir Departamentas, siekdami 
efektyviau padėti užsienyje gyvenantiems 
lietuviams, toliau sėkmingai bendradar
biaus.

Naujoji PLB Valdyba:
(2006-2009)

Regina NARUŠIENĖ (JAV LB) - pir
mininkė.
Inga.J ANUITYTĖ-LANCIIAS (Prancūzijos 

LB),
Dalia GIEDRIMIENĖ (JAV LB).
Dalia HENKE (Vokietijos LB).
Petras MAKSIMAVIČIUS (Lenkijos LB),

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirminin
kė Regina Narušienė.

Birutė NENARTAVIČIŪTĖ (Rusijos LB), 
Iztrela PALIAUS KAITĖ (Ispanijos LB), 
Arūnas TEIŠERSKIS (Airijos LB), 
.Angela VAIČIŪNIENĖ (Kanados LB), 
Jurga VIDUGIRIENĖ (Airijos LB).

TnitX’ Lietuvos įvykių apžvalga Valdovų rūmams - aukos iš užsieniečių
Sausros 

nuostoliai - 
apie 600 mln.

litų
(ELTA). Išanks
tiniais skaičia
vimais, žemdirbių 
nuostoliai dėl 
sausros sieks dau
giau nei 600 mln.

litų. Jau šiemet iš valstybės biudžeto tam 
reikėtų skirti apie 200 mln. litų, o likusią 
dalj perkelti į 2007 metus. Valstybė ieškos 
visų įmanomų galimybių ūkininkams 
sausros padarytiems nuostoliams kom
pensuoti, tam skiriant ir Europos Sąjungos 
(ES) fondų lėšas. Žemės ūkio ministerija 
kreipėsi į Seimą, Vyriausybę, Finansų 
ministeriją, Europos Komisiją, prašydama 
leidimo avansu išmokėti iki 80 % tiesio
ginių išmokų anksčiau numatyto termino.

Šiuo metu savivaldybėse sudarytos ko
misijos renka žemdirbių raštiškus prašy
mus dėl gamtos padarytos žalos laukams 
kompensavimo ir vertina nuostolius. Ga
lutinai žemdirbiams padarytus nuostolius 
bus galima įvertinti tik nuėmus derlių. Eu
ropos Sąjungos vienkartinės kompensaci
nės išmokos yra skiriamos kai veiklos 
nuostoliai viršija 30 % numatytų pajau-;

Įtampa del naftos tiekimo
Lietuva įspėjo Rusiją, kad užsitęsus 

naftotiekio “remontui”, dėl kurio yra nu
trauktas žaliavos tiekimas “Mažeikių naf
tai”, gali būti pradėtas per Lietuvą einančio 
geležinkelio remontas ir apribotos Kalinin
grado karinio tranzito apimtys.

BNS žiniomis, naftos tiekimo prob
lemas, dėl kurių dar liepą nutrūko žaliavos 

tiekimas į “Mažeikių naftą”, prieš porą 
dienų aptarė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Albinas Januška ir 
Rusijos ambasados laikinasis reikalų pa
tikėtinis Dmitrij Cvetkov.

“Pokalbio metu buvo pažymėta, kad 
Lietuva įdėmiai seka situaciją dėl naftos 
tiekimo į “Mažeikių naftą” ir tikisi, kad va
dinamas naftotiekio “remontas” greitai 
baigsis. Tačiau nepriklausomai nuo naf
totiekio funkcionavimo, įmonė bus ir to
liau pasirengusi priimti naftą iš jūros”. - sa
kė gerai informuotas šaltinis.

Lietuviai kariai į Libaną?
Izraeliui ir “Hezbollah” grupuotei pa

skelbus paliaubas. Jungtinės Tautos (.FI’) ar
timiausiu metu į Libaną pradės siųsti tai
kos palaikymo pajėgas. Manoma, kad prie 
šios misijos bus pasiūlyta prisidėti ir 
Lietuvai. “Pirmiausia reikia sulaukti ofi
cialaus kvietimo ir priimti politinį spren
dimą. o tada reikės pradėti telkti pajėgas”, - 
po susitikimo su Prezidentu Valdu Adam
kumi sakė krašto apsaugos ministras Juo
zas Olekas. Pasak ministro, pasirengimas 
galimam kvietimui jau pradėtas, bet misi
jos pradž 'je Lietuva į Libaną siųstų nedi
delę karių grupę. Kol kas neoficialiai kal
bama a: kelis karininkus dirbtištabuose.

' L...VOS dalyvavimą tarptautinėse misi
jose lemia ir Prezidentas V. Adamkus. Pasak 
jo atstovės spaudai Ritos Grumadaitės, 
“aukštas Lietuvos karių vertinimas, Pre- 
ziuento nuomone, suteikia mūsų valstybei 
neįkainojamos naudos, įtvirtina Lietuvos, 
kaip patikimos aljanso narės, statusą”. 
Ministro J. Oleko tvirtinimu, pradėjusi 
misiją Libane Lietuva kol kas neatsisakytų 
kitų tarptautinių įsipareigojimų. 221 Lie-

Nukelta į 2 psL

Vilniuje, Ge
dimino kalno pa
pėdėje atstatomus 
Valdovų rūmus 
gausiai šelpia tau
tiečiai užsienyje- 
vien Jungtinėse 
Valstijose gyve
nantys išeiviai 
šiam tikslui pa
aukojo daugiau 
kaip pusę milijono 
liti).

Kaip pranešė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė (PLB). jos Fondas nuo 2000 
metų spalio mėnesį iš aukų JAV Valdovų 
rūmų atstatymui jau pervedė 168,400 litų. 
Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
nuo 2003 metų yra sukaupęs 405,700 
litų. Šie pinigai šiuo metu laikomi JAV 
bankuose.

Tautiečių aukos Valdovų rūmų at
statymui plaukia ir iš Australijos - nese
niai iš ten pervesta 3,000 litų.

Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo dar
bai oficialiai prasidėjo 2002 metais - per 
tą laikotarpį atlikta darbų už 38 milijo
nus litų. Šiemet skirta 25 milijonai litų. 
Planuojama, jog iš viso rūmų atstatymui 
reikės 101 milijono litų.

Prieš 200 metų Rusijos carinės val

Nuoširdžiai dėkoju mielai Doi/iiei ZdUObienei, kuri 
rūpestingai ir sumaniai pavadavo mane viešnagės Lietuvoje metu ir 
suredagavo šešis “Mūsų Pastogės” numerius (“M.P.” Nr. 26, 27, 28, 29, 
30 ir 31). Dalia Daniela, M P redaktorė

Nuotraukoje - Valdovų rūmai Vilniuje.

džios nugriauti Vilniaus žemutinės pilies 
Valdovų rūmai yra atkuriami virš 1987- 
2001 metais atkastų rūmų liekanų. Tai 
Vilniaus pilių komplekso sudėtinė dalis - 
kunigaikščių rūmai, stovėję tarp Kated
ros ir Pilies kalno. Rūmai susideda iš 
keturių korpusų su uždaru kiemu.

Rūmų išorė bus renesansinės archi
tektūros. Pirmieji du aukštai, bent pie
tinio korpuso, buvo ankstyvesnės goti
kinės statybos. Todėl pietiniame korpuse 
bus įrengtos pavyzdinės gotikos, renesan
so ir taip pat ankstyvojo baroko laikotar
pių menės.

Pagrindiniai Valdovų rūmų atstatymo 
darbai turėtų būti baigti iki 2009 metų - 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
jubiliejaus. (PLB)
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RotošlSs Trumpai iš visur
♦ Nepatenkintas 
Izraelio karinių 
pajėgų pasieki
mais žemės ko
vose prieš Hez
bollah Libano 
pietuose, Izraelio 
gcn. štabo virši
ninkas gen. leite
nantas DanHalutz 
rugpjūčio 9 d. pa

keitė iki šiol frontui vadovavusį gen. majo
rą Udi Adam. Vietoje jo fronto vadu pa
skirtas energingesnis gen. majoras Moše 
Kaplinsky. Nuo liepos 12 d. Hezbollah be 
paliovos apšaudė Izraelį raketomis, iš- 
šaudydama virš 3300 raketų ir užmušda- 
ma virš 120 žmonių. Dešimteriopai dau
giau žmonių žuvo Libane nuo Izraelio oro 
puolimų, bet Izraelio bombos nepajėgia 
pramušti I lezbollah bu nkerių.
♦ Rugpjūčio lOd.Izraeliopajėgosužėmė 
du krikščionių miestus Libane, apie 8 km. 
atstume nuo Izraelio teritorijos, po su nkių 
kovų su Hezbollah.
♦ Rugpjūčio 10 d. D. Britanijos policija 
suėmė 21 asmenį ryšium su susektu te
roristų planu. Teroristai planavo iš karto 
vienu metu susprogdinti apie 10 keleivi
nių lėktuvų ore, prieš jiems nusileidžiant 
JAV aerouostuose. Savižudžiai teroristai 
būtų naudoję skystus sprogmenis ran
kiniame bagaže. Sąmokslininkai turėjo 
ryšių su teroristų židiniais Pakistane. Ten 
irgi suimta daug įtariamų asmenų. Po 
areštų kuriam laikui uždarytas Heathrow 
tarptautinis aerouostas Londone. Tiek D. 
Britanijoje, tiek kitur pasaulyje įvedami 
drastiški suvaržymai lėktuvų keleivių ran
kiniam bagažui
♦ Iš Santos kasyklų bendrovės tyrimų 
šulinio Surabaya srityje Javos saloje In
donezijoje jau du mėnesius nesulaikomai 
veržiasi nuodingo purvo masė. Rugpjūčio

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
tuvos karys šiuo metu dalyvauja misijose 
Irake, Afganistane, Serbijos Kosovo pro
vincijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Šiais metais tarptautinėms misijoms 
Lietuva numačiusi išleisti 60.2 mln. litų 
(arba 6.3 %) Krašto apsaugos ministerijai 
(KAM) skirtų asignavimų. Pernai tokios 
misijos kainavo pigiau - 39.11 mln. litų. 
KAM ketina dar didinti tarptautinių ope
racijų biudžetą, kad jos kitąmet siektų iki 
90 mln. litų.

Izraelio investicijos Lietuvoje
Izraelio kompanija „Electra Real 

Estate” pasirašė sutartį, pagalkurią iš Lie
tuvos savininkų už 33 mln. naujųjų Izraelio 
šekelių (apie 20 mln. litų) Vilniuje įsigis 
tris didelius sklypus. Abi kompanijos šiuo
se plotuose planuoja pastatyti apie 1000 
butų. „Electra Real Estate” įsitikinusi, kad 
investuoti Lietuvoje verta dėl klestinčios 
vidaus ekonomikos.

Arabų TV “Al Jazeera” bus 
matoma ir Lietuvoje

(ELTA). Lietuvos kabelinės televizijos 
planuoja pradėti retransliuoti tarptautinį 
arabų televizijos žinių kanalą “Al Jazeera 
International”. Tačiau Lietuvos kabelinės 
televizijos asociacija (LTKA) neprisiims 
atsakomybės už arabų pasaulyje populia
rios televizijos transliacijas. Jei Lietuvos 
Radijo ir televizijos komisija (RTK) nu
spręs, kad Lietuvai netinka ši programa, ji 
turės aiškintis su Londono transliavimo 
centru, iš kurio ir bus gaunami “Al Jazeera 
International” signalai.

LKTA ad ministracijos teigimu, Lietuvos 
gyventojams reikia arabų televizijos kana
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10 d. purvo spaudimas susprogdino jį pri
laikiusį pylimą ir nuodingas purvas užliejo 
virš 25 kv.kilomctrų žemės, priversdamas 
daugiau nei 5000 žmonių bėgti iš namų.
♦ Rugpjūčio 12 d. kovos pietiniame 
Libane pasiekė didžiausią įkarštį. Izrae
lio kariuomenės skaičius Libane pakilo 
iki 30,000. Šią dieną žuvo 24 Izraelio 
kariai, Hezbollah numušė vieną Izraelio 
sraigtasparnį.
♦ Rugpjūčio 14 d. 8 vai. ryto Libane įsi
galėjo Jungtinių Tautų suorganizuotos 
paliaubos tarp Hezbollah ir Izraelio, nors 
netrūksta pavieni) incidentų. Numatyta, kad 
Libano kariuomenė ir Jungtinių Tautų 
atsiųsti kariniai daliniai perims iš Izraelio 
ir iš I lezbollah Libano ruožą tarp Litam 
upės ir Izraelio pasienio.
♦ Rugpjūčio 14 d. Šri Lankoje netoli 
Colombo įvyko pasikėsinimas prieš Pa
kistano ambasadoriaus konvojų. Sprogusi 
bomba užmušė 7 asmenis, bet ambasa
dorius išliko nepažeistas. Įtariami tamilai 
sukilėliai. Šri Lankos šiaurėje tebevyksta 
kovos tarp vyriausybės irtamilų tigrų, žu
vo daug civilių.
♦ Rugpjūčio 15 d. nctolillamiltonmies
to naujojoje Zelandijoje mirė 75 metų 
amžiaus N. Zelandijos maori karalienė 
Dame Te Atairangikaahua. Ji buvo vai
nikuota Maori karaliene 1966 m, po jos 
tėvo maori karaliaus Koroki mirties. Su ja 
nuolat tardavosi N. Zelandijos ministrai 
pirmininkai maori liečiančiais klausimais.
♦ Rugpjūčio 17 d. Libano kariuomenė 
pradėjo įžengti į pietinį Libaną, nesutik
dama pasipriešinimo iš Hezbollah. Hez
bollah kovotojai neatiduoda ginklų, jie tik 
išsisklaido ir pereina į pogrindį. Libano 
vyriausybė išleido griežtą potvarkį, liečiantį 
Hezbollah. Asmenys, sulaužę paliaubas 
šaudydami į Izraelį bus areštuojami ir tei
siami už valstybės išdavimą, kaip svetimos 
valstybės agentai provokatoriai. □ 

lo, nes tai - “visai kitokia informacija, kuri 
leis pažvelgti į pasaulyje vykstančius pro
cesus kitu žvilgsniu”. Teisiniu atžvilgiu, 
Lietuva atsakomybę už televizijos turinį 
prisiimtų tik tuomet, jei kanalas būtų trans
liuojamas Lietuvai ne iš Europos Sąjungos 
valstybės. Bet Lietuva arabišką kanalą gaus 
iš Londono, kur planuojama, kad rugsėjo 
pradžioje “Al Jazeera” gaus licenciją ten 
įsteigti transliavimo centrą. Tada ir bus 
pradėtas retransliuoti šis kanalas. AI 
Jazeera International” atstovybė Baltijos 
šalims veiks Rygoje.

Be 1 nndono. “Al Jazeera International” 
transliavimo centrai bus įrengti ir Katare, 
Malaizijoje bei Washingtone. Šis naujas 
žinių kanalas bus transliuojamas visą parą 
anglų kalba.

Pasisavina ES paramų
Beveik pusantro milijono litų - tiek Eu

ropos Sąjungos lėšų praėjusiais metais 
neteisėtai pasisavinta Lietuvoje, praneša 
“Respublika”. Finansinių nusikaltimų ty
rimo tarnybos (FNTT) pareigūnų teigimu, 
ateityje, didėjant paramai, norinčiųjų 
pasisavinti ES milijonų gali daugėti. 
Neseniai išplatintame Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos OLAF pranešime 
pirmą kartą paminėta Lietuva. Teigiama, jog 
FNTT pernai patikrino 50 ūkio subjektų ir 
pradėjo 13 ikiteisminių tyrimų. OI AF pa
žymi, jog atliekami tyrimai dėl bendros ES 
finansuojamų projektų sumos, kuri viršija 
21 mln. litų. Iš jų neteisėtai, bet nesėkmingai 
bandyta pasisavinti daugiau kaip 8 mln., o 
beveik pusantro mln. litų vis dėlto pasiekė 
asmenis ar bendroves, kurie šit) pinigų gauti 
neturėjo.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
dą EITA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

ZVLCJNĮF
Apie emigraciją

Rugpjūčio pradžioje Vilniuje posėdžiavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XII 
Seimas. Viena svarbiausių lemų buvo gau
si emigracija iš šių dienų Lietuvos. Kaip ją 
stabdyti, ką daryti, kad dabar išvykusieji 
nenutautėtų? “Panoramos "Žur
nalistai kalbėjosi su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PUS) vicepirmininke 
Dalia Henke, kuri posėdžiuose apie 
šią temą davė platų pranešimą. Ji įsitiki
nusi, kad lietuvių bendruomenių darbas 
užsienyje šiuo metu ne mažiau svarbus nei 
kovos už Lietuvos nepriklausomybę metu, 
tačiau dabar jų tikslai keičiasi. „ Turime 
spręsti, kaip neprarasti tūkstančių svetur 
išvykusių lietuvių, ir kokiu būdu juos sutelk
ti’’, - teigė Hamburge gyvenanti 32 metų 
lietuvė. Red.

Lietuvos valdžios institucijoms tenka 
konstatuoti, kad į užsienį pastaruoju metu 
traukia vis daugiau tautiečių. Ar, Jūsų 
akimis, Lietuvos valdžia bando spręsti 
šią problemą?

Vyriausybės ir kitų valdžios institucijų 
veiksmuose galima įžvelgti trūkumą, kad 
emigracijos problemas bandoma spręsti 
liekant Lietuvoje. Situacija tokia: atsisė
dama ir galvojama, kodėl žmonės emig
ruoja. Tačiau valdininkai turėtų patys va
žiuoti j užsienį ir pasiklausti emigrantų, 
kodėl jie išvyko.

Nereikia žiūrėti į statist ikos lenteles ar 
burti iš delno. Kai išeivių problemas ban
doma tvarkyti jiems patiems nedalyvau
jant, daroma didžiulė klaida. Lietuvos 
valstybinių institucijų atstovai, atvykę j 
užsieni, mūsų tautiečiams galėtų teikti 
informaciją, kas pasikeitė tėvynėje. Su
prantama, kad valdininkai turėtų būti 
pasirengę suteikti žinių, kas tautiečių 
laukia grįžus į Lietuvą.

Vienas svarbiausių I’LB ir PI JS užda
vinių - išsaugoti ir skleisti lietuvių kalbų. 
Kaip svetur sekasi kurti lietuviškas mo
kyklas?

Bent jau Vakarų Europoje, į kurią dabar 
plūsta didžiausi emigrantų srautai, visas 
krūvis gula ant saviveiklininkų pečių. Mo
kyklėlės Vokietijoje, Didžiojoje Britanijo
je, kitose Europos šalyse dar tik kuriasi. 
Mokytojus tėvai dažniausiai samdo pri
vačiai. Susitarti nėra lengva, nes pedagogai 
turi dirbti šeštadieniais. Vaikams irgi sun
ku įkalti j galvą, kad jiems reikia mokytis 
savaitgaliais, kai jų draugai pramogauja.

Pavyzdžiui, Hamburge mes turime tris 
mokytojus. Visi jie dirba už dyką - mes 
padengiame tik visuomeninio transporto 
išlaidas. Kartą paprašėme, kad Tautinių

Lituanistikos tyrimams dar milijonas
(ELTA). Lietuvos valstybinis mokslo 

ir studijų fondas paskirstė papildomą 
milijoną litų lituanistikos mokslo pro
jektams. Fondo paramos sulaukė 20 iš 36 
pateiktų lituanistinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės) sklaidos 
projektų, kuriems buvo skirta 980,000 litų.

Didžiausią 100,000 litų paramą gavo 
Lietuvos istorijos instituto projektas 
“Lietuvos Metrika: publikavimas ir ty
rimai”, vadovaujamas dr. Artūro Dubonio. 
Lietuvos Metrika - Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio kanceliarijos knygos, valstybi
nis. seniausias, pagrindinis Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės archyvas. Jis 
formavosi nuo XIV a. pabaigos. Rusijos 
imperija, XVIII a. pabaigoje aneksavusi 
Lenkijos ir Lietuvos valstybę, Lietuvos 

Skaityk “Musų Pastogę" — viską žinosi!

mažumų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Vyriausybės simboliškai pa
skatintų mūsų mokytojus. Tačiau susidū
rėme su didžiule biurokratija. Dėl vos 100 
litų metinės paramos teko siųsti daugybę 
raštų. Tai juokinga, nes Vokietijoje daugiau 
galima išleisti pašto išlaidoms.

Be to. lietuvių mokytojų Hamburge va
dovė. prašiusi paskatinti pedagoges, pajuto 
didžiulę gėdą. Iš Lietuvos buvo gautas 
laiškas, kad ši parama bus suteikta lik to
kiu atveju, jeito „labili reikia”. Tai parodo 
absoliutų užsienio lietuvių darbo neįver
tinimą. Manau. Lietuvos valdžios insti
tucijos galėtų sugalvoti, kaip bent sim
boliškai paskatinti mokytojus - nebūti
nai finansiškai. lai elementarūs, tačiau 
svarbūs dalykai

Keistą situaciją parodo ir kitas pa
vyzdys. Neseniai į Ispaniją nuspręstasiųs- 
ti pedagogę iš Lietuvos. Tačiau kam to 
reikia? Galiu patvirtinti, kad j užsienį yra 
išvykę nemažai lietuvių pedagogų,Ispani
ja - ne išimtis. Mokytojams tereikia pa
siūlyti darbo. Tokie Lictuvosvaldžiosspren- 
dimai-nelogiški.

Ar logikos Lietuvos valdžios veiks
muose pasigendate ir priimant kitus 
sprendimus?

Klaida ta, kad Lietuvos valdžios ins
titucijos į užsienį siunčia dirbti savo žmo
nes, kurie niekada nėra buvę emigrantais. 
Pavyzdžiui, Hamburge veikia Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros (LEPA) 
filialas. Ši Ūkio ministerijai pavaldi ins
titucija trejiems metams visuomet atsiun
čia dirbti specialistų iš Lietuvos. Man ne
suprantama, kodėl Ūkio ministerija ne
sugeba rasti lietuviškai kalbančio tautie
čio I lamburge ir nesuteikia jam galimy
bės dirbti. Juk tokiems darbuotojams ne
reikėtų pvz. padengti jokių apgyvendini
mo išlaidi).

Kokiais būdais Lietuva gali bandyti 
susigrąžinti išeivius?

Manau, svarbiausia Lietuvoje sukurti 
socialiai visokeriopai saugią aplinką. Taip 
pat būtina gerinti sąlygas įgyti išsilavini
mą, pradėti smulkųjį verslą. Pažįstu daug 
žmonių, kurie norėtų grįžti)Lietuvą, tačiau 
juos atbaido ten laukiančios biurokratinės 
kliūtys. Lietuvai taip pat reikėtų atkreipti 
dėmesį į mokslininkus, kurie negali ten 
savęs realizuoti.

Uždrausti emigruoti neįmanoma. Pati 
emigracija yra labai sveikas ir normalus 
reiškinys. Jaunimas gali išvykti, pasisemti 
patirties, žinių bei grįžti į Lietuvą. Tačiau 
tam, kad lietuviai grįžtų atgal, reikia es
minių pokyčių. Manau, nepakanka, tar
kime, vien pakelti atlyginimus. Žinoma, 
viskas nepasikeis per naktį. Tačiau Lietuva 
visuomet gali atsižvelgti į jau esamus ir 
pasiteisinančius modelius, taikomus, pa
vyzdžiui. Skandinavijos šalyse. Q

Metriką išsivežė į Sankt Peterburgą. Da
bar pagrindinis Lietuvos Metrikos fondas 
- daugiau kaip 600 knygų - saugomas 
Maskvoje. Kelios dešimtys atskirą knygą 
yra Lenkijos saugyklose, viena knyga - 
Lietuvoje.

Pasak Lietuvos istorijos instituto Ar
cheografijos skyriaus vadovo dr. Artūro 
Dubonio, parengti spaudai ir išleisti mūsų 
pagrindinius valstybės istorijos šaltinius 
yra gyvybiškai svarbu tolesnei istorijos 
mokslo raidai. “Istorinių šaltinių tyrimo ir 
leidimo darbe Lietuva dėl politinių ap
linkybių nuo kitų šalių atsilieka daugiau 
nei šimtmečiu. Lietuvos Metrikos knygos 
vienintelės plačiausiai atskleidžia etninės 
Lietuvos gyventojų - lietuvių - praeitį”, - 
sako A. Dubonis. □
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Bendruomenės baruose______
ALB Melbourne Apylinkės metinis 

susirinkimas
Metinis susirinkimas įvyko šių metų 

liepos 30 dieną Melbourno Lietuvių Na
mų Teatro salėje. Susirinkime dalyvavo 
virš 50 lietuvių bendruomenės narių ir 
svečiai iš Lietuvos - dr. Eugenijus Gentvi
las (Europos Parlamento atstovas) su 
žmona Aušra ir dukromis - Rasa ir Rūta 
(sūnus Simonas atostogauja Queenslande).

Susirinkimą pradėjo Melbourno Apy
linkės Valdybos pirmininkas Bronius 
Zumeris, pasveikindamas visus “gausiai” 
susirinkusius. Prezidiumui pirmininkauti 
pirmininkas pakvietė Danutę Levickienę 
irsekretoriauti-Andrių Vaitiekūną. Tylos 
minute buvo pagerbti per paskutiniuosius 
metus Anapus iškeliavę mirę bendruo
menės nariai. Jų buvo apie dešimt. Sek
retorius A. Vaitiekūnas perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą, kuri susirinkusieji 
priėmė.

ALB Melbourno Apylinkės Valdybos 
pirmininkas B. Zumeris trumpai pranešė 
apie sėkmingą praėjusių metų Valdybos 
veiklą, kurios kulminacija reikėtų laikyti 
Lietuvos'Respublikos Prezidento Valdo 
Adamkaus ir jo žmonos Almos viešnagę 
Melbourne vasario mėnesį.

B. Zumeris taip pat pakvietė visus 
plojimais pasveikinti bendruomenės narę 
Dalią Antanaitienę, kuriai Australijos 
valdžia suteikė garbingą apdovanojimą - 
“Orderof Australia Medai”.

Valdybos iždininkas Vytautas Krivickas 
angliškai perskaitė savo pranešimą, o 
Revizijos Komisijos atstovas Denis Gaylard 
pranešė, kad Valdybos knygos vedamos 
tvarkingai

Prieš prasidedant diskusijoms, Pre
zidiumas. pakvietė garbingą svečią Euge
nijų Gentvilą tarti trumpą žodį. E. Gentvi
las yra vienas iš 13 atstovaujančių Lietu
vai Europos Parlamente. Jis trumpai pri
minė,kad nuo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvai 
labai svarbu buvo tapti NATO valstybe ir 
turėti Europos Sąjungos narystę. Europos 
Sąjungą sudaro 25 valstybės ir jos Parla
mente yra732 nariai. Pagal krašto gyvento
jų skaičių Lietuva gali turėti 13 atstovų. 
Pavyzdžiui, Vokietija turi 99 atstovus.

Europos Parlamentas teigiamai žiūri Į 
Lietuvą ir jos ekonomiką. Tačiau Europos

Nuotraukoje iš kairės: ALB Melbourno Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Bronius Zumeris ir svečias dr. Eugenijus Gentvilas

Sąjunga neužsiima Lietuvos vidaus 
problemomis, kaip pvz. korupcija, mil
žiniška Rusijos įtaka ir t.t.

Lietuvos atstovai ieško bendri; tikslų 
su tais kraštais, kurie supranta komunisti
nius laikus. Jie negauna paramos iš Euro
pos kraštų komunistinių partijų: pvz. 
Graikijos ir Italijos komunistų partijų.

Klausytojai svečiui pateikė kelis 
klausimus, j kuriuos E. Gentvilas trumpai, 
išsamiai, bet suprantamai atsakė.

Į B. Prašmutaitės klausimą, kaip kaimo 
žmonėms padeda Europos Sąjunga, E. 
Gentvilas atsakė, kad ES labai remia 
Lietuvos kaimo žmones finansiškai. Ži
noma, susidūrus su tokiu kaipV.Uspaskich, 
nelabai aišku, kaip jis tvarkosi, arba kur 
nueina ta finansinė pagalba.

Į J. Žalkausko klausimą, kokie kraštai 
palaiko Lietuvą labiausiai, svečias atsakė, 
kad labiausiai Lietuvą palaiko Skandina
vijos kraštai-Švedija, Danija, taip pat Ai
rija ir Didžioji Britanija. Mažiausiai - tai 
Vakarų Europos kraštai, kaip Ispanija ir kt.

Į M. Sažcnienės klausimą, ar krašto 
mastu kas nors daroma dėl alkoholizmo, 
E. Gentvilas atsakė, kad nėra vykdoma ko
va prieš alkoholizmą ar rūkymą, nėra to
kių apribojimų kaip čia Australijoje. Pvz., 
kaip jis sakė, mano 19 metų ir jaunesnė 
dukros gali nusipirkti degtinės bet kur ir 
bet kuriuo paros metu.

E. Gentvilas labai nustebo, o kartu ir 
nudžiugo, kad australai domisi, iš kur 
žmonės atvyko atostogauti, nes Europoje 
tai žmonėms neįdomu. Apskritai Lietuva 
turi didžiuotis, kad ji yra Europos Sąjungo
je ir kad kraštas yra labai vertinamas.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba 
dėkoja dr. EugenijuiGentvilui už $100 
auką.

Sekė diskusijos ir pasiūlymai jaunai 
Valdybai, kuri susirinkime buvo pagirta už 
gražią veiklą ir paraginta toliau tęsti sėk
mingą darbą.

Valdyba buvo paprašyta informuoti 
bendruomenę apie vykstantį Pasaulio 
lietuvių nuotraukų konkursą, kuris renka 
nuotraukas apie pasaulio lietuvių gyveni
mą bei veiklą, ir po konkurso, šių metų 
spalio pabaigoje, išleis nuotraukų knygą.

Buvo iškeltas pa
siūlymas dėl mi
nėjimų ir jų pra- 
vedimo. Siūlyta kuo 
daugiau juos paįvai
rinti.

Buvo prisimin
ta. kad daug kam 
labai patiko šių me
tų Vasario 16-osios 
minėjimas.

Metinis susi
rinkimas užbaigtas 
Tautos Himnu.

Po to susirinku
sieji buvo pakviesti 
pabendrauti prie 
kavutės.

Dalyvė

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimų anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Nuotraukoje - ALB Melbourno Apylinkės Valdyba. Iš kairės:Vytautas Krivickas (iždinin
kas), Gražina Kymantaitė (sekretorė), Bronius Zumeris (pirmininkas), Rimas Statkus 
(vicepirmininkas), Nerija Zemkalnytė (kultūros renginių koordinatorė). Trūksta kandi
datės Aidos Gogelytės.

Dr. G. Kazokas’s Study of Čiurlionis: 
A Recommendation

by Prof. Ron Adams, Victoria University
As yon might be aware, the World Lithuanian Gouncil recommended in 1983 that 

Genovaitė Kazokas’s study of Mikalojus Čiurlionis (The Life and Work of Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis) be published.

Having read Dr Kazokas’s work and being familiar with other accounts of M. K. 
Čiurlionis, I would strongly recommend that the work be published. If offers a significantly 
new perspectives on one of Lithuania’s most prominent artists and musicians. Publication 
of Dr Kazokas’s book will not only add an exciting new dimension to our specialist 
understanding of the inner logic and genesis of Čiurlionis’s creative genius, but will also 
introduce him to a much wider English audience.

Given the declining state of Dr Kazokas’s health and her long-term contribution to 
the arts in Lithuania, particularly in her birthplace Kaunas, it would be particularly fitting 
to publish her book in collaboration with the Čiurlionis Museum in Kaunas, with which 
Dr Kazokas has strong and productive links, and which has already agreed in principle to 
reproduction of Čiurlionis’s artwork.

An appropriate publication with suitable reproduction of the artwork is a major 
undertaking, but the benefits will be incalculable. Currently we have $10,000 in a special 
account - the Dr Genovaitė Kazokas Art Foundation - which can be used to help in 
publication costs.

Ms Gražina Pranauskas, Victoria University’s relationship manager with Kaunas 
University of Technolgy and a leading Lithuanian choir conductor in Australia and 
member of the Lithuanian community, has kindly agreed to be the contact person in this 
project. Could I therefore request that you make contact with her at:

Gražina Pranauskas
Marketing and Recruitment
Europe, Americas and Domestic Australia
Victoria University International
Phone: +61 3 9919 1174 Fax: +61 3 9919 1367
e-mail: grazina.pranauskas@vu.edu.au
Yours sincerely Professor Ron Adams

Senior Executive Assistant to the Vice-Chancellor

Tasmanijos Universiteto “1 jthuanian Study Society” paaukojo dr. Genovaitės 
Kazokienės knygos leidybai $55.

Viktorijos Universiteto vardu nuoširdžiai dėkojame dr. Algimantui 
Taškūnui (OAM) už šią auką.

Su pagarba Gražina Pranauskienė

ir kartu iškilmingai atšvęs

Lietuviai myli dainą ...
apdainuoja kasdieninius džiaugsmus ir vargus; motinėlę 

sengalvėlę, tėvelį, mergelę ir bernelį, liūliuojančią jūrą, gilius 
ežerus,žalius laukus ir tamsius miškus, seną ąžuolą, svyruojantį 
berželį, vienišą pušelę, rūteles, bijūnėlius, alyvas, žibutes, 
lelijėles, ramunėles, rožes...

Maloniai kviečiame į Gcclongą 2006 m. gruodžio 28 d., 
kada suvažiuos chorai iš Adelaidės, Melbourno ir Sydnėjaus,

XXIV Australijos Lietuvių 
Dainų Šventę

Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 6.30 v.v.
Išgirsime melodingai ir nuostabiai skambančias dainas, kurios mus nuneš j gimtuosius 

laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsim spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius 
choristus. Lauksime! ___________________________________________
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Lietuviai pasaulyje____________
Kaip Pietų Amerikoje tampama lietuviais

Pasisako jaunieji PLB XII Seimo nariai

Rytis Masilionis,
(“Panorama”, 
sutrumpinta)

Lietuvių ambasa
doriai Pietų Ameri
koje. Taip lietuvių 
bendruomenės nariai 
vadina japonų kilmės 
brazile 27 metų Julių 
Ūkai ir 28-erių urug
vajietį Nicolas Vėlo. 
Nors abu neturi nė 
lašo lietuviško kraujo, 
tačiau, kaip patys sako, 
jaučiasi šiek tiek lietuviai. Julia ir Nicolas 
vadovauja Pasaulio Lie tuvių Jaunimo Są
jungos (PUS) atstovybėms Brazilijoje ir 
Urugvajuje.

Skautai, žaidėjai ir šokėjai
Tuo, kad Julia jaučiasi lietuve, jau nc- 

besistebi net jos tėvai - Japonijoje gimęs 
tėtis ir šaknų Italijoje turinti mama. Kai 
sklandžia lietuvių kalba prabyla ši tam
saus gymio mergina, vilkinti „Nemuno“ 
šokių grupės simbolika, sunku patikėti, 
kad ji augo nieko bendra su Lietuva 
neturinčioje šeimoje.

Julios, kaip ir Nicolas, meilę lietuvy
bei nulėmė aplinka - abu lotynų ame
rikiečiai augo šalia lietuvių išeivių vai
kaičių. Julia kartu su lietuvių kilmės ben
draamžiais pradėjo lankyti tautinių šokių 
būrelį, o Nicolas į lietuvių draugiją įsitrau
kė apsilankęs Urugvajaus sostinėje Mon
tevidėjuje surengtame imigrantų bowling’o 
čempionate.

Tiesa, jie abu lietuviškai pramoko pa
lyginti neseniai - tik prieš trejus metus. 
Julia Į Vasario 16-osios Gimnaziją Vokie
tijoje išvyko mokėdama ištarti „labas“ ir 
„ačiū“. Po 9 mėnesių į Braziliją kalboms 
itin imli mergina grįžo jau mokėdama ne 
tik laisvai lietuviškai kalbėti, bet ir skai
tyti, rašytu Dabar Julia gali bendrauti net 
penkiomis kalbomis - be lietuvių ir gim
tosios portugalų, mergina puikiai susikal
ba ispanų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Nicolas lietuvių kalbos mokslus vie
nus metus krimto Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Nors vaikinui kalbant lietu
viškai retkarčiais lengviau ištarti angliš
kus žodžius, jis tiki, kad ateis diena, kai lie
tuviškai galės bendrauti be jokių problemų.

„Tai, ką šie žmonės daro Brazilijoje ir 
Urugvajuje, yra tiesiog fantastiška. Juos aš 
tikrai galiu vadinti lietuviais“, - savo ko
legomis žavėjosi Kanadoje gyvenantis 
Stasys Kuliavas, išrinktas nauju PUS 
vadovu.

Kitą PUS kongresą, kuris prieš mėne
sį įvyko Kanadoje, planuojama surengti 
Pietų Amerikoje. Taip nuspręsta dėl to. kad 
šiame žemyne nori atgaivinti vaikaičių 
gerokai primirštą senelių kalbą.

Svajoja pagyventi Lietuvoje
Julia pripažįsta net nepamenanti, kaip 

įsiliejo į Brazilijos lietuvių būrį - viskas, 
atrodo, įvyko savaime. Kartu su lietuvių 
išeivių vaikais viename kvartale augusi 
Julia su savo draugais ilgą laiką bendravo 
portugališkai.

Dabar toje pačioje kompanijoje mergi
nai tenka gerokai paieškoti, kas su ja galėtų 
bendrauti jai ypač artima lietuvių kalba. 
„Lietuviškai šneka tik apie dešimtadalis 
lietuvių bendruomenės narių. Šia kalba 
dažniausiai bendraujame tik per mišias 
arba dideles šventes. Kasdienė mūsų kalba 
- portugalų“, - pripažino ji.

Tam, kad nepamirštų lietuvių kalbos, 
Julia su savo lietuvių kilmės draugais vi
same pasaulyje dažnai susirašinėja inter
netu. Daugumai jos bendraamžių iš lietuvių
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Nuotraukoje - lietuviai “sirgaliai” - sporto entuziastai.
bendruomenės Brazilijoje rašyti lietuviš
kai sekasi sunkiai.

„Ar ne sunku buvo išmokti rašyti? Ne, 
nesakyčiau. Man lengviau gal dėl to, kad aš 
daug lietuviškai skaitau“, - sakė Julia. Ji 
vylėsi, kad lietuvių kalbos pramoks dau
giau jos draugų Brazilijoje - nemažai jų ža
da vykti į Vasario 16-osios Gimnaziją.

Julia pasidžiaugė, kad ją visuomet 
palaiko italų kilmės mama. Ji kartais net 
lydi dukterį į lietuvių skautų susirinki
mus. nepaisant to. kad lietuviškai nešneka. 
„Tėvai man niekada nepriekaištavo, kad 
nesimokiau, pavyzdžiui, japonų ar italų 
kalbos“, - tvirtino Julia. Ji svajoja kada 
nors pagyventi Lietuvoje. Mergina tuojau 
rimtai domėjosi, tačiau pirmieji bandymai 
nepavyko. Julia buvo sulaukusi Lietuvos 
fondo stipendijos studijuoti lietuvių kalbą 
Vilniaus universitete, tačiau galiausiai 
nepavyko sutarti dėl studijų trukmės.

Kiek anksčiau mergina domėjosi ga
limybe Šiaulių universitete dėstyti por
tugalų kalbą. Tačiau nepavyko ir tąsyk - 
brazilci nebuvo leista dėstyti dėl to, kad 
neturi aukštosios mokyklos išduoto por
tugalų kalbos baigimo diplomo. Tačiau 
mergina savo ambicijų grįžti į Lietuvą 
nelaidoja. Dabar ji Brazilijoje studijuoja 
portugalų ir anglų kalbas.

Patraukė Lietuvos istorija
Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje 

gimęs 28 metų urugvajietis Nicolas Vėlo 
tvirtino, kad lietuvių kalba šioje šalyje nie
ko nestebina. „Pas mus daug imigrantų iš 
visos Europos. Visi gerai sutaria“, - tvirti
no jis.

Jo tėtis turi ispaniško ir lenkiško krau
jo, o mama - ispanų ir kroatų. Vienintelė 
labai tolima Nicolas sąsaja su Lietuva yra 
ta, kad jo pusseserės senelis kilęs iš 
Lietuvos. Netoli lietuvių šokių klubo būs
tinės Montevidėjuje gyvenantis Nicolas 
prisiminė, kad į lietuvių draugiją įsisuko 
po bowling’o čempionato. „Mieste nuolat 
vyksta imigrantų bowling’o čempionatai. 
Vieną kartą pusbrolis man pasakė, kad 
lietuvių komandai trūksta žaidėjų. Aš 
sutikau prisijungti“,-prisiminė Nicolas.

Po to jis ėmė šokti lietuvių tautinių šo
kių ansamblyje. Šiandien Nicolas jau turi 
sukaupęs nemažą žinių bagažą apie Lie
tuvą. Jis gali pasakyti ne tik tai. kad Lie
tuvoje gyvena apie 3.5 mln. gyventojų - pa
našiai kaip ir Urugvajuje (3.4 mln.) - bet ir 
papasakoti šalies istoriją.

„Lietuvos istorija man labai įdomi. 
Žinau, kad viduramžiais jūsų šalis buvo 
viena galingiausių visoje Europoje, o pra
ėjusiame amžiuje kentėjo dėl okupacijos“, 
—dėstė Nicolas.

Ne įstojęs į Vasario 16-osios gimnaziją, 
vaikinas 2003 metais atvyko į Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą. Ten pralei
do du semestrus. „Buvo sunku. Lietuvių 
kalba mums, urugvajiečiams, sudėtinga. 
Joje daug įvairių linksnių. Dabar jau kal
bu geriau, nei studijuodamas Kaune. 
Tikiuosi, savo žinias dar labiau pagerin-

Nukelta Į 7 psL

Vilniuje rugpjūčio pradžioje XII PLB 
Seime susitikusi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė (PLB) išrinko ne tik naują 
Valdybą, bet ir aptarė naują kryptį, kuria, 
besitęsiant trečiajai lietuvių emigracijos 
bangai, reikės dirbti toliau. Pasaulio 1 .ie- 
tuvių Jaunimo Sąjungos vicepirmininkė 
Dalia Henkc sakė, kad vykstant masiniam 
emigravimui, Jaunimo Sąjunga ir PLB yra 
labai svarbios organizacijos, nes jos gali 
padėti lietuviams „nenutautėti“.

Pagrindinės PLB užduotys, anot jos. 
yra padėti išlikti lietuviais - rūpintis 
švietimu, mokyklėlių kūrimu ir išlaikymu, 
tėvų „auklėjimu“, nes „jie sprendžia, ar 
vaikas laikys save lietuviu“. „Svarbu, kad 
svetur lietuviai turėtų kur kreiptis“, - 
aiškino Dalia Henkc.

Ji pabrėžė, kad trečiosios bangos 
atvykėliai turi visai kitokių poreikių nei, 
tarkim, Kanados ar JAV lietuviai senbu
viai. Ji mano, kad jaunimo sąjungos Di
džiojoje Britanijoje ar Airijoje turėtų Lie
tuvoje atstovauti svetur išvykusiems lie
tuviams. „Politikai apie emigracijos 
problemas turi sužinoti iš tų žmonių, kurie 
išvyko, o sužinoję, spręsti, ką daryti, kad 
žmonės nebeišvažiuotų arba kad grįžtų“, - 
sakė Dalia Henkc.

Ji pripažino, kad yra kraštų, kuriuose 
jaučiama senųjų ir naujųjų emigrantų 
priešprieša: „Kai kur senesnieji nelabai 
mėgsta ir nelabai nori perduoti vadžias 
jaunimui. Tačiau daugelyje kraštų šis 
perdavimas įvyko puikiai“. - pridūrė ji.

Lietuviai Anglijoje
„Lietuviai yra šaunuoliai, dauguma 

lietuvių kabinasi į gyvenimą ir pasiekia tai, 
ko anglai nepasiekia per gerokai ilgesnį 
laiką. I .ietuviai turi bendrą bruožą -nuolat 
siekti geresnio gyvenimo, o kai tam yra 
sąlygos, dauguma žmonių „prasimuša““, - 
pasakojo Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vicepirmininkas Tomas 
Lapkauskas. Jo teigimu lietuviai Didžio
joje Britanijoje bendrauja mažomis gru
pelėmis po keliasdešimt žmonių. „Ak
tyvistų kol kas nėra daug“. Yra lietuvių, 
kurie į Lietuvą grįžta po du tris kartus per 
metus, o yra tokių, kurie nebuvo grįžę ir 
trejus metus. „Yra žmonių, kurie bendrau
ja savame rate ir prisibijo lietuvių, yra to
kių, kurie neturi jokių problemų ir 
bendrauja su kitais lietuviais labai papras
tai ir atvirai“, - sakė Tomas.

Jis teigia, kad svarbiausias dalykas, dėl 
ko lietuviai gyvena Anglijoje, yra uždir
bami pinigai, tačiau Lietuvoje sutinkamas 
žmonių pavargimas, niūrumas, piktumas, 
neatlaidumas, nemandagumas irgi verčia 
lietuvius emigruoti. Jis teigia, kad norą 
emigruoti lemia ir korupcija Lietuvoje bei 
pareigūnų požiūris. „Pavyzdžiui, jei kerti 
bet kokios Europos šalies sieną, dažniau
siai pareigūnas pasitinka su šypsena ir 
palinki geros dienos, o Lietuvoje, jei tu jam 
nusišypsai ir paklausi, kaip laikotės, jis

Lietuvos kariai Kosove persikelia
NATO vadovaujamoje taikos palaiky

mo misijoje Kosove tarnaujantys Lietuvos 
kariai keliasi į naujus “namus”. Pietryčių 
Kosove, netoli Kačaniko miesto esanti bazė 
“White Eagle”, kurioje kelerius metus buvo 
įkurtas Lenkijos ir Ukrainos batalionas 
POLUKRBAT, uždaroma.

Batalionas, kuriame nuo 1999 m. tar
nauja ir Lietuvos taikdariai, persikels į 
netoliese esančią JAV kariuomenės bazę 
“Bondsteel”. “Baltojo erelio” bazė jau pra
dėta iškeldinti, o Lietuvos būrys KFOR-14 
naujojoje stovykloje įsikurs ntgsėjo 1 d.

Stovykloje “Bondsteel”, kuri laikoma 
didžiausia JAV karine baze Balkanuose, 
sudarytos geresnės neikitur sąlygos karių 
tarnybai ir poilsiui. Lietuvos kariai gyvens 
patogesniuose kambariuose, kurių kiek

pažiūrės nesupratęs, ko tu iš jo nori“, - 
aiškino Tomas Lapkauskas ir pridūrė, kad 
neseniai j Didžiąją Britaniją atvykę lietu
viai išsiskiria savo vairavimo stiliumi, o 
policija labai gerai žino Lietuvos vai
ruotojus. Jei žmogus pravažiuodamas su 
automobiliu daro kažkokius manevrus, 
kurie normalioje kultūroje yra nepriim
tini. 90% kad tai bus lietuvis, dešimt, kad 
lenkas ar ukrainietis. Turbūt daugiausiai 
automobilių iš užsienio Anglijoje yra iš 
Lietuvos“. - aiškino lomas.

Jo teigimu, preliminariais skaičia
vimais. Londone gyvena maždaug200.000 
lietuvių, o iš viso Didžiojoje Britanijoje - 
maždaug 400.000.

lietuviai Ispanijoje
Ispanijos Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkė Loreta Paulauskaitė sakė, kad 
Ispanijoje gyvenantys lietuviai nuolat 
palaiko ryšius su namiškiais, o dauguma 
bent kartą permetus grįžta į Lietuvą.

Anot jos, didžioji dalis į Ispaniją 
emigravusių lietuvių jau yra įsikūrę — turi 
namus, automobilius, vaikai lanko 
ispaniškas mokyklas. Ji teigia, kad yra tik 
vienetiniai atvejai, kai padirbėję emigran
tai visam laikui grįžta į Lietuvą. Bendrijos 
skaičiavimais, Ispanijoje gyvena maždaug 
30.000 lietuvių.

L. Paulauskaitė sako, kad naujosios 
kartos atvykėliams neįdomi bažnytinė 
veikla, kuri buvo svarbi seniesiems emig
rantams, daug aktualesnė veikla šiuo me
tu yra sportas ir švietimas. „Lietuviai save 
identifikuoja su krepšiniu. Paprastai mes 
manome, kad lietuvius vienija kalba, ta
čiau lietuviams nėra taip svarbu kalbėti 
lietuviškai, yra daug šeimų, kuriose vaikai 
kalba su labai dideliu akcentu arba visai 
nekalba lietuviškai“, - aiškino Loreta Pau
lauskaitė. Šiuo metu Ispanijoje veikia 
astuonios lietuvių mokyklėlės, kurias lan
ko maždaug trys šimtai vaikų.

Jos teigimu, lietuvių pagrindinės 
kasdieninės problemos Ispanijoje yra 
išspręstos, todėl dažniau kyla klausimas, 
ar visam laikui pasilikti svetur, ar grįžti į 
Lietuvą. „Asmeninis apsisprendimas šiuo 
metu yra labai svarbus, todėl Lietuvos 
Vyriausybės žingsniai yra lemiami. 
Priklausys nuo to, kaip I .ietuva pasižiūrės 
į tuos, kurie išvažiavo: ar mus „nurašys“ 
kaip emigravusius ar tikėsis, kad nieko 
nedarant visi ims ir parvažiuos“,-svarstė 
I .orėta Paulauskaitė.

Daug lietuvių, anot jos, nedalyvauja 
bendruomenės veikloje, nes nelaiko savęs 
Ispanijos lietuviu, o sakosi esąs lietuvis, 
atvykęs laikinai padirbėti.

Šiuo metu yra dvidešimt šalių, kurio
se yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos skyriai, o Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė veikia 35 šalyse. Lietuvoje PLB 
Seimas buvo surengtas antrą kartą, nors iš 
viso jis buvojau dvyliktasis.

(Pagal DELFI)

viename yra kondicionierius ir šaldytuvas. 
Milžiniškoje bazėje, be įprastų kareiviškų 
valgyklų, veikia kavinės, yra kondicionuo
jamos treniruoklių ir krepšinio salės, lauko 
aikštynai.

Kosove tarnaujančiame 30-ies Lietuvos 
karių būryje du trečdaliai būrio karių - 
savanoriai, trečdalis - profesionalai Būryje 
- keturios merginos, po dvi šaules gel
bėtojas ir ryšininkes. Merginoms galioja 
vienodas su vyrais darbo krūvis - patru
liavimas, sargyba, kitos pareigos.

Persikėlus į naują bazę, lietuvių būrio 
atsakomybės zona nesikeis - jiyra Pietry
čių Kosove, Kačaniko miesto apylinkėse. 
Lietuvos kariai patruliuoja pasienyje su Ma
kedonija, tikrina automobilius, ieškodami 
ginklų irkontrabandos, saugo objektus. □
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TMID pristatė Lietuvos politiką 
išeivijos atžvilgiu

Rugsėjo 8 d., antrąją Vilniuje rengiamo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
XII Seimo dieną, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento (TMID.) prie LR 
Vyriausybės generalinis direktorius An
tanas Petrauskas delegatams, atvykusioms 
iš 36 kraštų, pristatė valstybės politiką 
išeivijos atžvilgiu.

A. Petrauskas įvardijo tris pagrindines 
TMID darbo kryptis:

1. Informacinę paramą ketinantiems 
išvykti (kad tvirtai apsisprendę išvykti 
lietuviai užsienyje žinotų savo teises ir 
dirbtų kaip lygiaverčiai darbuotojai).

2. Bendradarbiavimą su užsienio lie
tuvių organizacijomis (išlaikant nuolatinį 
įvairių kartų emigrantų ryšį su Tėvyne).

3. Pagalba norintiems sugrįžti. Vienas 
labiausiai pastarajai kategorijai rūpimų 
klausimų - informacija apie valstybės

Iš Redakcijos pašto
Dear Editor,

Firstly, I am letting you know that my 
father, Mr Juozas Šeštokas, a “Mūsų 
Pastogė” subscriber of very long standing, 
died on 11 July, 2006. My father’s address 
was 78 North Road, Yallourn North Vic 
3825. Thank you for keeping my father in 
contact with the Lithuanian community 
for so long. Although he had been “legally” 
blind for around the last ten years, he read 
your publication with the aid of a reading 
machine, a bit like a scanner connected to 
a monitor. He would read a letter at a time 
with his face inches from the screen. 11 was 
a slow process but he obviously found it 
worth while. I don’t know if you still print 
“death notices’”, but you are welcome to 
include my father’s details. He was born on 
25 October, 1926 and came to Australia 
on the General Heintzelman, in the first 
contingent of post - WW2 Baltic DPs.

Secondly, I am attaching a poem written 
by my daughter, Hayley Sestokas (20 years 
old), lor her grandfather’s funeral. It is 
called The Great Coal Train. I laylcy wrote 
this in English, and then did her own 
Lithuanian translation, using my very old 
copy of Marlborough’s Lithuanian Self- 
Taught by M.Variakojyte-Inkeniene (1958 
edition). I think my father gave it to me 
when I was very you ng. None of our family, 
other than Dad, spoke Lithuanian, so the 
translation is probably very cnide. You arc 
free to print the poem in either translation

Žurnalas apie išeiviją
Užsienio lietuvių problemas ketinama 

nagrinėti naujame periodiniame žurnale 
“Oikos”. Rugpjūčio mėnesį pasirodęs 
leidinys simboliniu pavadinimu “Oikos”, 
kuris graikų kalba reiškia “Tėvynė”, yra 
skirtas lietuvių migracijos ir emigracijos 
problemų bei su tuo susijusios politikos 
analizei.

Anot žurnalo autorių, leidinio atsi
radimą paskatino ne tik vis didėjanti 
emigracija iš Lietuvos, bet ir Lietuvoje 
įsibėgėjantis emigracijos tyrinėjimas. 
Periodinį žurnalą leidžia Lietuvių išei
vijos institutas kartu su Lietuvos Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentu. Žur
nalas išeis dukart per metus.

Pirmajame leidinio numeryje nemažai 
vietos skiriama lietuvių išeivijos istorijai 
ir kultūrai. Straipsniuose.formuojami 
šiuolaikinės lietuvių migracijos politikos 
uždaviniai (Egidijus Aleksandravičius), 
apžvelgiami dabartinės migracijos proce
sai (Vida Bagdonavičienė), analizuojamos 

politiką, įstatyminės bazės pokyčius, 
kuriais atsižvelgiama į ketinančių grįžti j 
Lietuvą tautiečių poreikius.

Informavęs apie pastarųjų trejų metų 
TMID veiklą, A. Petrauskas daug dėmesio 
skyrė Lietuvos valstybės ilgojo laikotarpio 
strategijai lietuvių išeivijos atžvilgiu. Šis 
TMID inicijuotas dokumentas rengiamas 
bendradarbiaujant su įvairiomis valsty
binėmis institucijomis bei kitais part
neriais. 2006 m. IV ketvirtyje planuojama 
jį pateikti tvirtinimui į LR Vyriausybę. 
Strategijoje atlikta išsami emigracijos 
analizė - nuo istorinių studijų, dabartinės 
padėties vertinimo iki galimų sprendimų. 
Šiuo dokumentu bus vadovaujamasi for
muojant ilgalaikę valstybės išeivijos poli
tiką įvairiais aspektais - jis turėtų suvie
nyti visus su išeivija susijusius teisinius, 
socialinius, švietimo bei kitus klausimus.

if you choose. (We print the English 
original. Ed.) My father is credited with 
being the longest ever serving migrant 
locomotive driver in the employment of the 
Victorian State Electricity Commission, 
with 41 years as a loco’ driver, hence the 
old train.

I like what you are doing with Crime 
Stoppers. That is highly commendable. I 
am the Officer in Charge of the Sale Police 
Station, so it means something to me. Some 
of the local Lithuanians are so proud to have 
me as their “Lithuanian Chief of Police”.

Regards and thanks again.
Josef Sestokas,

Sale, Vic 3825

The great coal train, 
Arrives at the station.

Tired and old, 
Ready to retire.

However it travels straight on, 
It’s final journey,

To find the moon and the stars.

The gentle old train, 
Content and proud, 

Disappears into the distance, 
Towards it’s beloved sky.

Goodnight Grandpa.

Hayley Sestokas

migrantų tapatumo slinktys (Linas 
Eriksonas).

Žurnale daug vietos skiriama lietuvių 
išeivijos istorijai ir kultūrai. Istorikų 
Mildos Danytės bei Giedriaus Janausko 
straipsniai skirti Kanados lietuvių istori
jai, juose nagrinėjama komunistinė propa
ganda tarp Kanados lietuvių II pasaulinio 
karo metais ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės politinės veiklos kryptys 1954 
-1990 m.

Leidinyje recenzuojamos naujos knygos, 
skirtos lietuvių išeivijos istorijai, pub
likuojami archyviniai dokumentai; kro
nikos skiltyje pristatomi įvykiai, rengi
niai Lietuvoje, skirti lietuvių emigracijos 
problemoms.

“Žurnalas pirmiausia yra skirtas aka
deminei visuomenei, tyrinėjančiai lietuvių 
emigracijos procesus, tačiau naujasis 
leidinys turėtų pritraukti ir kitus skaity
tojus, besidominčius pasaulio lietuvių 
istorija”, - teigia periodinio žurnalo leidėjai.

PLB XII Seimo metu pranešimą skaito Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie 
LR Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas.

TMID Generalinis direktorius kvietė PLB 
Seimo dalyvius išsakyti savo nuomones ir 
pasiūlymus šiuo klausimu.

A. Petrauskas taip pat akcentavo ben
dradarbiavimą su Lietuvos savivaldybių 
asociacija. Užsienio lietuvių bendruome
nių duomenimis, vienas pagrindinių in
formacijos šaltinių tautiečiams, gyvenan
tiems svetur, yra tyšiai su gimtine. Atsi
žvelgdamas į šį faktą, TMID skatina 
savivaldos institucijas rūpintis išvykusiais 
į užsienį savo žemiečiais.

„Išeivijos klausimais Departamentas 
bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir 
užsienio valstybinėmis institucijomis bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau 
pagrindinis mūsų partneris - Pasaulio ir 
kraštų bendruomenės. Būtent jos telkia 
užsienyje gyvenančius tautiečius, kurie nori 
gyvenamajame krašte išsaugoti tautinį 
tapatumą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 
- vienas svarbiausių įvykių išeivijos veikloje.

Pilietybės dokumentai
Unė Babickaitė-Graičiūnienė

Tęsinys iš “M.P.” nr.31
- Kodėl gi ne?! - beveik sušuko nustebęs 

valdininkas.
- Negaliu sakyti tokių šventvagiškų 

žodžių. Aš neatsižadėsiu savo tėvynės 
Lietuvos, ir jei mano šalis kariaus su Jūsų 
šalimi, aš ne Amerikos pusėje kariausiu, - 
pristigdama kvapo drebančiu balsu 
kalbėjau.

Labai labai suglumo valdininkas; atro
dė net išsigando ir bėgte nubėgo prie ki
tame stalo gale sėdinčio rūstaus veido 
valdininko, matyt, savo viršininko.

Salėje įsiviešpatavo grėsminga tyla. 
Kietas, nejudantis viršininko žvilgsnis 
smigo kiaurai manęs. Neišlaikiusi jo, 
nusukau savo veidą šalin, atvira burna vos 
gaudydama orą.

Plastiškai, kaip šokėjas, atšuoliavo vėl 
šypsodamasis valdininkas ir koketiškai 
prašneko:

- Miss, we want you to be our citizen 
(panele, mes norime, kad būtumėte mūsų 
pilietė). Padėkite tik šitą mažytį savo 
pirščiuką ant šv. Biblijos krašto, o dešinę 
tik vos truputėlį pakelkite. Ir galite ne visus 
žodžius kartoti. Čia gi viskas proforma tik.

Švelniai paėmė mano kairę ranką ir 
prispaudė mano mažąjį pirštą prie Bibli
jos krašto.

Ir aš švelniai, bet ryžtingai išlaisvinau 
savo pirštą iš Amerikos valdininko rankos.

- Aš negaliu prisiekti. - Ašaros riedėjo 
mano skruostais, bet žodžius tariau aiškiai 
ir ramiai.

- Mano šalis yra brangi mano širdžiai. 
Aš jos neišsižadėsiu.

Kapų tyloje nuaidėjo mano žodžiai. 
Bėgti, bėgti iš šitos kraupios vietos! Vatas 

Dėkojame buvusiai Valdybai ir jos 
pirmininkui už bendradarbiavimą, tikimės 
įdirbį pratęsti su naująją valdyba”, - sakė 
TMID Generalinis direktorius.

Departamentas PLB Seimo dalyviams 
įteikė naujausių įvairių institucijų do
kumentų švietimo, mokesčių, socialinės 
apsaugos, darbo bei kitais klausimais 
rinkinį, atmintinę renginių organizato
riams.

Seimo dalyviams taip pat buvo prista
tyti naujausi bendri TMID ir Išeivijos 
instituto, Akademinio jaunimo organiza
cijos „Geopolis” bei leidyklos „Tyto Alba” 
projektai: mokslinių tyrimų žurnalas 
„Oikos”, moksleivių rašinių knyga „Ne
klausk, ką tau gali duoti Lietuva. Klausk, 
ką tu gali duoti Lietuvai!” ir Kotrynos 
Gailiūtės knyga „Lagaminą kraunu“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš 
valstybės biudžeto PLB XII Seimo suren
gimui skyrė 140,000 litų.

TMID inf.

rūstaveidis, kietažvilgsnis, visą laiką ma
ne nebyliai stebėjęs, atsistoja iš už stalo ir 
nenuleisdamas nuo manęs akių, suspau
dęs lūpas, tarytum grieždamas dantimis 
artinasi prie manęs.

-Aš įžeidžiau Ameriką! Nejaugi jis man 
ką darys?! Deportuos mane stačiai iš sa
lės, neleisdama net atsisveikinti su Vy
tautu?! ! Man rodės, aš pražilsiu, kol jis 
prieis prie manęs. Rodėsi, sugers mane vi
są savo įsmeigtu veriančiu žvilgsniu.

-1 respect you, miss! Give, me y our hand 
(aš jus gerbiu, panele! Duokite man savo 
ranką). - Suėmė mano ranką savo abiem 
rankomir švelniai paspaudė. Kreipdamasis 
į valdininkus pasakė:

-Ali ofyou (visi jūs) paspauskite jai ranką. 
Penkiolika metų aš čia sėdžiu. Tūkstan
čius įpilietinau. Tūkstančiai prisiekė. Nė 
vieno nebuvo, kuris būtų atsisakęs prisiekti.

- Ei jūs, ten sėdintieji! Jūs visi netaikus 
dėsite savo letenas ant šv. Biblijos, kelsite 
savo dešinę. Šauksite Dievą liudininku ir 
iškilmingai atsižadėsite savo tėvynės dėl - 
Amerikos dolerio. O štai jauna mergaitė 
atsisako prisiekti, atsisako Amerikos dėl 
savo Tėvynės, kurios net žemėlapyje nėra!!

- You are free, miss (jūs laisva, panele), - 
tarė jis, vėl švelniai spausdamas mano ranką.

- O jūs atsistokite, kai ji eis iš salės. Stand 
up (stokitės)! - sušuko jis įsakančiu, nie
kinančiu balsu.

Salėje visi triukšmingai pakilo. Nors 
man vis norėjosi bėgti, bet, suvokusi mo
mento iškilmingumą, oriai nulipau nuo 
pakilos, oriai ėjau plačiu salės taku, o iš 
abiejų pusių lyg garbės sargyba stovėjo 
rimtais veidais vyrai. □
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Sportas
Virgilijus Alekna - Europos čempionas
Tuo metu, kai Vir

gilijus Alekna Švedi
joje šeštadienį, rug
pjūčio 12 d., rengėsi 
paskutiniam meti
mui, Geteborgo 
„Ullevi“ stadione 
lietus akimirksniu 
aprimo.

Ir vėl staiga pliūp
telėjo su dviguba jė
ga - tarsi pasveikin
damas Europos čem
pionė).

Jau žengdamas i 
šlapti) bei slidi, sek
torių ir rengdamasis 
šeštajam bandymui V.
Alekna žinojo, kad rezultatas nebesvarbus.

Šiame stadione jis įgyvendino savo 
svajonę ir tapo pirmuoju nepriklausomoje 
Lietuvoje Europos lengvosios atletikos 
čempionu. V.Aleknos pergalę lėmė pir
masis bandymas - 68 m 67 cm.

„Iškart užliejau leteną ant aukso, kad 
visi žinotų, kieno jis“,-vėliau, nusiplovęs 
prakaitą, išdalijęs interviu, atidavęs duok
lę dopingo kontrolei ir palengva gurkš
nodamas alų, juokėsi 34 metų lengvaatletis.

Tūkstančiai „Ullevi“ arenoje susirin
kusių žiūrovų stovėdami klausėsi Virgi
lijaus garbei skambančio Lietuvos himno.

Vietas šalia lietuvio ant garbės paky
los užėmė estai: antras buvo Gerd Kanter, 
trečiuoju metimu diską nuskraidinęs 68 
m 3 cm, trečias - Aleksander Tammert, 
kuris irgi trečiuoju bandymu numetė įrankį 
66 m 14 cm.

Jau pirmuoju metimu užsitikrinęs

Nuotraukoje - nuropos čempionas Virgilijus Alekna.

aukso medalį, vėliau V.AIekna buvo 
stabilus: 67 m 63 cm. 67 m 34 cm, 67 m 37 
cm, 67 m 33 cm, 66 m 57 cm.

„Mečiau stabiliai, bet vidutiniškai“, - 
nusišypsojo dukart olimpinis ir tiek pat 
sykių pasaulio čempionas VAlekna, kuris 
neslėpė, jog Europos pirmenybėse tikė
josi ir norėjo įveikti 70 m ribą.

Išvykdamas į „Ullevi“ stadioną kovoti 
dėl aukso, V.AIekmi viešbutyje paliko 
mobilųjį telefoną. Grįžęs aptiko daugybę 
sveikinimo žinučių ir neatsakytų skam
bučių. Pirmasis disko metiko skambutis 
buvo Vilniuje per televizorių varžybas 
žiūrėjusiai šeimai - žmonai Kristinai ir 
sūnums Mykolui bei Martynui. Netrukus 
V.Alckną telefonu pasveikino ministras 
pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Visą vakarą, kol Europos čempionas 
viešbučio bare klausėsi sveikinimo kalbų, 
jo mobilusis telefonas nesiliovė skambėti.

Paprastai santūrus ir emocijų nero
dantis disko metikas nepaliovė šypsotis. 
„Dabar mano kolekcijoje yra visi trokšta
mi medaliai”.

Ar tikėjote, kad pirmasis metimas 
garantuos jums auksą? - „Lietuvos rytas“ 
paklausė VAleknos.

Ramus tikrai nesijaučiau. Juolab kad 
šiais metais visos mano varžybos klostėsi 
taip, jog geriausią rezultatą pasiekdavau 
paskutiniu bandymu. Kažko panašaus 
tikėjausi ir dabar. Bet lietus ir įtampa daro 
savo.

Per paskutinį bandymą turbūt jau 
nepersistengėte?

Norėjau mesti toliau. Bet sektoriuje 
negalėjau suktis taip greitai, kaip norėčiau. 
Turėjau saugotis, kad nepaslysčiau ir 
negaučiau traumos.

Ar stebėjote šeštąjį Gerd Kanter 
bandymą?

Mačiau. Viena akimi stebėjau, kas ten 
vyksta. Tačiau Genio situacija buvo su
dėtinga. Suprantu, kad Gerd norėjo auk
so medalio, tačiau sektorius buvo slidus, 
lijo lietus, todėl ne taip lengva numesti dis
ką daugiau kaip 68 metrus.

Tikėjote, kad ant garbės pakylos stovės 
tik Baltijos šalių disko metikai?

- Tikėjausi Aleksandras geros formos, 
nors ilgai gydėsi traumą ir nedalyvavo 
varžybose. Tačiau tai jam buvo naudinga, 
nes pailsėjo ir Europos čempionate pui
kiai jautėsi. O Gerdas nuo pradžių buvo 
pagrind inis mano varžovas.

Virgilijus laimėjo ir Taline
Antradieni, rugpjūčio 15 d.. Estijos 

sostinėje vykusių tarptautinių “Tallinn 
2006” lengvosios atletikos varžybų nu
galėtoju vyrų disko metimo rungtyje tapo 
dukart olimpinis ir pasaulio bei naujasis 
Europos čempionas Virgilijus Alekna, 
paskutiniuoju - šeštuoju - bandymu 
(69.30 m) išplėšęs pergalę prieš estą Gerd

Ar šis Europos čempionatas jums kucuo 
nors išskirtinis?

'lai pagrindinės metų varžybos, tad atat- 
sakingaijoms rengiausi, nes norėjau gerarai 
pasirodyti. Dabar kaip žemyno čempionatas 
pakliuvau į Europos rinktinę ir nigsėjj Atėjū
nuose dalyvausiu kas ketverius metuus 
rengiamose pasaulio taurės varžybose. 19998 
metais Johanesburge (Pietų Afrikosts 
Respublika) esu laimėjęs pasaulio taurę ii ir 
norėčiau dar vienos.

'liirite po du olimpinius ir pasauliitio 
čempiono, vieną Europos čempionno 
medalį. Kas toliau?

- Kitąmet Japonijoje - pasaulio čenm- 
pionatas. Reikėtų pradėti pratintis pride 
minties, kad galiu būti triskart planetolos 
čempionu. Namo-po kelių dienų.

Ko jūs dabar labiausiai trokštate?
Namo. Tačiau nepavyks grįžti taipp 

greitai, kaip norėčiau. Iš Švedijos vykslttu 
tiesiai į Taliną. Ten antradienį dalyvausimi 
varžybose, o trečiadienį pirmu skrydžiiiu 
pagaliau skrisiu į Vilnių. Taline vyksiamn- 
čiose varžybose dalyvaus visi pajėgiaususi 
diskininkai.

Kai Virgilijaus paklausė, ar jis kada norors 
pagerins pasaulio rekordą, jis lakoniškakai 
atsakė: „Aš per daug pavargęs, kad apio/e 
lai kalbėčiau. Gal ir pagerinsiu. Bet nee 
dabar - vėliau“. Gerd įsikišo: „Jeigu jiąis 
nepagerins - aš pagerinsiu!“ AleksandeiCr 
Tammert viską nuleido juokais: .Jeijieabibu 
nepagerins, šio reikalo imsiuosi aš“.

(Eglė Žilinskaitė, “Lr.’i)”)

Kanter.
G.Kanter prieš V.Alckną vienintelį i \ 

kar-tą laimėjo 2004 m. gegužės 20 d. 
Salon-dc-Provence (tais pačiais 15 cm).

Varžybose Taline (rugpjūčio 15 dieną) 
buvo užfiksuotas naujas pasaulio moterų 
kūjo metimo rekordas - 22 metų rusė 
Tatjana Lysenko įrankį numetė 77.80 m. □

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU
VANDENYNO KELIU

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
n r. 26

Pagaliau, jau 
be kiti) nuotykių, 
pasiekiam aukso 

miestą -
BALLARAT

lai Australijos aukso kasyklų centras. 
Keliaujam į Sovereign Hill ir aukso mu
ziejų. Šiose “auksinėse” apylinkėse aukso 
gyslos atrastos pradžioje XIX a. Jau 1850 
m. čia sugužėjo aukso ieškotojai ne tik 
vietiniai, bet ir iš Europos bei Amerikos. 
Greit įsisteigė aukso ieškotojų bendrovės, 
kurios praturtėjo iš vargingo auksakasių 
triūso. Taip išaugo ir šis Ballarat miestas.

Pasiekę Sovereign Hill, išsibarstomkas 
sau apžiūrėti senoviško auksakasių mies
telio. Po dulkinas gatveles turistus vežioja 
sunkiasvorių arklių tempiamos uždaros 
karietos, vaikštinėja miestelio gyventojai 
vilkėdami, autentiškumui pabrėžti, to meto 
drabužius. Pardavėjai, virėjai, kepėjai ir 
bankininkai vilioja turistus i savo krautu
ves ir įstaigas.

Čia yra ir kalvė, žvakių liejykla, aukso 
tirpykla, aišku, aukso kasyklos ir net “gold 
panning” upelis. Man labiausiai rūpėjo 
pamatyti kasyklas, todėl prisijungiau prie 
kitų smalsuolių ir nusileidau į šachtas, lėn 
vingiuotais urvais, apšviestais mažom 
lemputėm, žygiavom klausydami vadovo 
pasakojimų. Matėm, kaip auksakasiai iš 
pradžių tik kirkomis rausdavosi ieško
dami aukso gyslų, vėliau - klaikiai spie
giančiais rankiniais grąžtais, o dar vėliau - 
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automatiniais, vadinamais “widow makers”. 
Tas liūdnas pavadinimas buvo labai 
tinkamas, nes grąžtų sukeltos silikono 
uolienų dulkės nusėsdavo į auksakasių 
plaučius. Išsivystydavo mirtina “silicosis” 
liga, arba - “geresniu” atveju - auksaka
sys apkursdavo nuo grąžtų triukšmo. 
Auksakasiai, kurie bendrovėms nepri
klausydavę, galėjo uždirbt net iki $80,000 
j metus, jei užtikdavo didelę aukso gyslą. 
Bendrovių darbininkams buvo mokamos 
algos. Kaip liaudis sako, tas auksas - pik
tas pinigas.

Į dienos šviesą išbildėjom vežimėliais, 
kurie veždavo auksą slepiančią uolų skal
dą. Buvo įdomu ir baugu, ir... liūdna, nes 
pagalvojau apie tremtinius angliakasius 
ne taip senų laikų sovietijoj: be uždarbio, 
be kompensacijų, be gydytojų - iki mirties 
šachtų gelmėje.

Kad mano “auksinė” patirtis būtų pil
na. nukulniavau iki didžiosios Sovereign 
Hill atrakcijos - “gold panning” upelio. Ant 
abiejų numindžiotų upeliuko krantų tu
pėjo, klūpėjo, sėdėjo eilės turistų, su ap
rūdijusiais keptuvės dydžio dubenimis 
(pans) ir sietais ieškodami aukso! Tiksliau 
- aguonos, o gal tik dulkės dydžio aukso 
grūdelių. Šliuksėjo samstomas, pilstomas 
vanduo, čežėjo sklaidomas upelio žvirgž
das. Dauguma “aukso ieškojo” dėl juoko, 
kaip ir aš. bet kai kurie, o ypač vaikai, 
darbavosi “ant rimtųjų”!

Vakare visi Pegaso keleiviai skubame j 
“Sound and I .ight Show” vardu

BLOOD ON THE 
SOUTHERNCROSS

“Kruvinas Pietų Kryžius”. Čia. kaip ir 
Flagstaff Hill, sėdim prieš atvirą sceną, 
tikrovišką 1854-1858 m. auksakasių 
miesteli. Tuo metu šiose aukso kasyklose

Autorė išbando laimę - “auksinė patirtis”

dirbo daugiausia airiai ir škotai, net keli 
amerikiečiai. Darbo sąlygos, žinoma, buvo 
labai sunkios. Britų valdžia išnaudojo 
pavienius aukso ieškotojus ir kasyklų 
darbininkus įvairiais varžymais bei spe
cialių leidimų reikalavimais. Pagaliau 
auksakasių kantiyhė neišlaikė: jie atsisakė 
mokėti už leidimus. Greitai įpykusių 
auksakasių susirinkimai pavirto į orga
nizuotą kovą su specialiai atsiųstu ka
riuomenės pulku. Auksakasiai net iškėlė 
savo vėliavą (tamsiai mėlyną su 4 žvaigž
džių baltu kryžium) ant Eureka kalnelio. 
Žinoma, auksakasiai prieš gerai apgink
luotus kareivius neatsilaikė. Daug jų žuvo, 
kiti buvo tampomi po teismus ir kalėjimus. 
Tik po keturių metų jie buvo išteisinti. Ga
lų gale išdidžioji britų karūna pralaimėjo, 
ir auksakasių sąlygos pagerėjo.

Visa ši istorija su minių šauksmais, 
barikadom, šaudymu, arklių žvengimu. 

degančiais namais. Eureka vėliavos iš
kėlimu ir jos nuplėšimu, buvo realiai pa
vaizduota be jokių artistų ar statistų, vieni 
šviesa, šešėliais ir garsu!

Vili DIENA. Rytas skaistus,vėsus... 
Dar šiandien, dar rytoj ir... mano įdomioji i 
kelionė baigiasi...Nuotaiką pataiso pus
ryčių duona - valio! Nesuanglėjusil Be to.. 
šiandien mes “pegasicčiai”švenčiammūsų t 
bendrakeleivio maltiečio, “radzer sabih",, 
gimtadienį.įteikdami pyragėlįsuvicna.bet t 
spragsinčia žvakute! “No sheta - shcmsh”,, 
-sakau jam(nelyja-saulė), nes nežinau,kaip > 
maltiškai “linksmo gimtadienio!”

Paliekam Ballarat miestą ir gražų auk- - 
sakasių-sukilėlių atminimo parką, kur r 
tartum burė ištempta mėlynuoja žvaigž- - 
dėtoji Eureka vėliava. Vėl riedampernu- • 
ntdusias apvalias kalvas ir stabtelimki- - 
tame “aukso" mieste.

(Tęsinys kitame Ml’numenje))
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Gimtojo miesto jubiliejui - 
rekordinis zarasiškių projektas

Įsibėgėjus visą vasarą švenčiamam 
Zarasų miesto 500-ųjų metų jubiliejui 
miesto šeimininkai parengė įspūdingą 
projektą. Pirmadienį, rugpjūčio 14 d., 
Zaraso ežero saloje po atviru dangumi, 
įvyko bene didžiausias Lietuvoje dainos ir 
muzikos spektaklis „Sėliai - Zarasų dva
sia“. Jame miesto istoriją - nuo ledynme
čio laikų iki ateities vizijos, pristatė dau
giau nei 400 įvairiems žanrams atsto
vaujančių mėgėjiškos bei profesionalios 
scenos atlikėjų. Pasirodyme koncertavo 
Zarasų krašto meno kolektyvai, svečiai iš 
kaimyninės Latvijos, taip pat Lietuvos 
scenos žvaigždės.

Milžiniškoje scenoje užvirė dinamiš
kas vaizdas: per 70 šokėjų improvizavo 
ežero gimimą ledynuose, čia įsikūrė Sėlių 
gentis, vėliau pasidalinusi į latvius ir lie
tuvius. Nebuvo apsieita be karo epizodų - 
kovinius veiksmus atliko 60 skydais ir 
kalavijais ginkluotų kariūnų. Miesto gi
mimas žiūrovų akivaizdoje iškilo daili
ninkų sukurtuose svarbiausių Zarasų 
pastatų maketuose. Įspūdingai pavaizduo
ta ir ežeringo miesto ateities vizija.

Baigtinėje programoje, kurios dauguma 
renginių vyko atnaujintoje Zarasų Sėlių 
aikštėje, buvo atidengta miesto herbą sim
bolizuojanti skulptoriaus Henriko Gra
kausko metalo plastikos skulptūra „El- 
niažuvė“, atidaryta dokumentinė foto- 
grafijiĮ paroda „Zarasams - 500” bei 
pristatyta dar spaustuvės dažais kvepianti 
istorinė monografija „Zarasai laiko vil
nyse”. Taip pat šventiniame šurmulyje 
buvo įvardinti pirmieji šio krašto Garbės 
piliečiai. Rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu į garbingą titulą pretenduoja 
trys šiam kraštui nusipelniusios asmeny
bės - žymus chorvedys, kompozitorius ir 
dirigentas Lionginas Abarius, Flamandų- 
lietuvių bendrijos pirmininkė Francina 
Emma Baeten Van den Brande, taip pat ne 
vienerius metus sėkmingai zarasiečiams 
atstovavęs politikas Petras Papovas. Gar
bės piliečio regalijos buvo įteiktos rugpjū
čio 13 dieną Zarasų kultūros rūmų 
koncertų salėje.

Kontaktinė informacija:
Romualdas Trimonis ( Informacijos 

koordinatorius) 8 385 37159

XXIV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti savo dar

bus Meno Parodoje. Paveikslai turi būti įrėminti, paruošti 
pakabinimui ir ne didesni kaip 80 cm x 70 cm.

Meno Parodos organizatoriai nepardavinės Jūsų darbų,
tačiau suinteresuoti pirkėjai tai galės padaryti asmeniškai.

Mes mielai tarpininkausime, todėl prašome įkainuoti paveikslus, skirtus pardavi
mui. Kitu atveju, prašome pažymėti (NFS), kad neparduodama.

Paveikslai turi būti pristatyti į West Geelong Town Hall, 155 Pakington Street 
Parodų Salę ne vėliau kaip gruodžio 26 dienų, antradienį, nuo 9.30 vai. ryto 
iki 12.00 vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29 dienos, penktadienio, nuo 10vai. ryto iki 16 vai. vakaro.

Pasibaigus Meno Parodai, paveikslus prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, šeštadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

Meno Parodai formas galima gauti per website www.gcclonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)5261 9730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Horshoc Bend Road, Torquay, Vic3228

Didėja karinis laivynas

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

< _ ----
Learn Lithuanian !

Lithuanian language classes are held for high school students 
(Y7 to Y1 2), Saturdays, 8:3Oam - 10:3 Oam 

Strathfield Girls* High School 
for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-350-1 07

Kaip praneša 
dienraštis “Klai
pėda”, karinės Lie
tuvos jūrų pajėgos 
įsigijo dar vieną 
laivą. Šis laivas, 
pirktas už 2.1 mi
lijono litų Norvegi
joje, pakeis ligi 
šiolei naudotą va
dovavimui ir aprūpi

Šių metų gegužės 28 dieną Sydnėjuje 
įvyko choro “Daina” koncertas, pavadintas 
"Kavinė Tiilpė“(Cafe Tulip). Koncertas 
įvyko Lenkų Klube, Ashfield.

Koncerto organizaciniame darbe da
lyvavo ne tik choro “Daina” komitetas, 
muzikos vadovas, bet ir kiti žmonės.

Aprašymą apie koncertą pasiuntė 
A.K., bet dėl korespondencijos persiun
timo klaidos, laiškas nepasiekė redakcijos.

Todėl, nors ir pavėluotai, norime pa
dėkoti tiems asmenims, kurie su geriau
siais norais padėjo ir prisidėjo, kad kon

Pavėluota padėka
certas vyktų gražiai ir sklandžiai:

Onutei Dobbs dėkojame už visas gra
žias gėles, kurias ji suorganizavo stalų 
papuošimui ir pati atvežė į Klubą.

Danutei Ankienei ir Onutei Kapoeienei 
- už loterijos pravedimą.

Už fantus, suaukotus loterijai, dė
kojame Jadvygai Viliūnienei, Janinai 
Kalgovienei, Albinai Liutackienei, Onutei 
Kapoeienei, Danutei Ankienei, Jadvygai 
Burokienei, Danutei Svaldenienei.

Visiems paminėtiems nuoširdus ačiū.
D, S.

nimui laivą “Vėtra”. Karinių jūrų pajėgų 
vadas flotilės admirolas Kęstutis Ma
cijauskas sakė, kad neaišku kam laivas 
“Vėtra” atiteks - moksliniams tyrimams 
ar bus parduotas.

Naujai pirktas laivas buvo pastatytas 
1977 m. ir atnaujintas bei modernizuotas 
2000-aisiais. Jo įgulą sudaro apie 60 
jūreivių, gali išvystyti iki 30 km/val. greitį 
ir ginkluotas dviem 40 mm pabūklais. Ir 
Norvegijoje buvo naudojamas vadovavi
mui bei aprūpinimui, be to priklausė 
NATO žinioje esančiam išminavimo jun

giniui. Naujai pirkto laivo vado pareigoms 
paskirtas ligšiolinis “Vėtros” vadas An
drius Širvys.

Neaiškus yra dabar turimų dviejų iš rusų 
pirktų fregatų “Aukštaitis” ir “Žemaitis” 
likimas.

Buvo spėliojama, kad Gruzija jas 
nupirks, bet matyt ši valstybė tikisi su laiku 
pakliūti į NATO, tad pirkti nepanoro, nes 
tada tos fregatos būtų nenaudingos. Ar tik 
nereikės jas siūlyti pradėjusioms stiprėti 
šalims, arba atiduoti į metalo laužą?

B. Stundžia

Aukos “Musų Pastogei”
Lietuvos Baleto
Bičiuliai NSW $ 25.00
Mrs. O. Gvildys VIC $ 5.00
R. Burneikis NSW $50.00
M. Didžys VIC $ 20.00
W. Bilkus VIC $ 20.00
K. Bagdonas QLD $15.00
J. Mikus NSW $ 35.00
II. Vainauskas NSW $ 5.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

R. Žvinakis VIC $ 15.00
VJuod NSW $ 10.00
Mrs. D. Lynikas VIC $ 5.00
Mrs. G. Arlionis NSW $200.00
Ms. E. Kubbos NSW $ 45.00
Prof. Z. Budrikis WA $ 15.00
Mrs. Z. Adickas TAS $ 15.00

Kaip Pietų Amerikoje...
Atkelta iš 4 psl.
siu“, - ryžto nestokojo Nicolas. Jis gali 
lietuviškai ir skaityti, ir parašyti laišką. 
Tiesa, tai kol kas jam sekasi ne taip gerai, 
kaip norėtųsi.

Nicolas kartą per mėnesį rengia lietu
vių bendruomenės susitikimus. Nesvarbu, 
kiek žmonių susirenka - 10 ar 50. Pats 
Nicolas svečius gali pavaišinti cepelinais, 
žemaitiškais blynais, kugeliu. „Bėda ta, kad 
Urugvajuje nėra riebios lietuviškos grie
tinės. Mes vietoj jos vartojame sausą 

■grietinėlę“, - paaiškino kitas Pietų 
Amerikos lietuvis.

Bendruomenei trūksta patalpų
San Paule ir Montevidėjuje veikia 

šeštadieninės lietuviškos mokyklėlės. 
Tačiau į jas susirenka palyginti nedaug - 
apie 10 - jaunuolių. „Vaikai bando skai
tyti lietuviškai. Jie tikrai labai nori išmok- 
tikalbą“, - tvirtino Nicolas. Julia pasiskun
dė, kad San Paule trūksta lietuvių kalbos 
mokytojų, tačiau pamokas vis tiek or
ganizuoja.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovybių

Pietų Amerikoje vadovai pripažino, kad 
daugiausia lietuvių susirenka tik per 
didžiausias šventes - Vasario 16-osios ir 
Kovo U-osios minėjimus. Urugvajuje 
žmonių patriotinius jausmus kiek atšal
do ir nekokia šalies ekonominė padėtis. 
„Urugvajus dabar turi problemų. O kai yra 
bėdų dėl pinigų, žmonės sėdi namuose. Ki
ti bendruomenės nariai negali ateiti j 
susitikimus dėl to, kad po darbų nelieka 
laiko“, - teigė Nicolas.

Julia tvirtino, kad žmonėms nemaža 
kliūtimi tampa dideli atstumai. 10 mili
jonų gyventojų turinčiame San Paule ke
lių šimtų lietuvių grupės susitinka 1-2 
kartus per metus.

„Lietuviai Brazilijoje gyvena išsibars
tę. Dėl to ir susitinkame retai“, - kalbėjo 
Julia Ūkai. Ji taip pat tvirtino, kad lietu
vių bendruomenės susitikimams Brazi
lijoje trūksta patalpų. Koplytėlėje, kur lai
komos lietuviškos mišios, yra tik nedide
lė salė. Kitų patalpų bendruomenė neturi.

Manoma, kad Urugvajuje lietuvių 
išeivių bendruomenę gali sudaryti apie 150 
žmonių, Brazilijoje šis skaičius bemaž tris 
kartus didesnis. □

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

17 žuvusiųjų ir 204 sužeisti - tokia 
šiurpi savaitės avarijų Lietuvos keliuose 
statistika. Lietuvos policijos eismo prie
žiūros tarnybos duomenimis, per savaitę 
(rugpjūčio 4-10 dienomis) užregistruoti 
154 eismo įvykiai. Juose 17 žmonių, tarp 
jų 2 vaikai žuvo. Tarp 204 sužeistųjų- 45 
nepilnamečiai.

Žuvo 6 keleiviai, 6 pėstieji, 4 vairuo
tojai, 1 dviratininkas. Žuvusiųjų amžiaus 
vidurkis - 44 metai, pranešė Lietuvos 
policijos eismo priežiūros tarnyba.

Pirminiais duomenimis, neblaivūs vai
ruotojai padarė 26 eismo įvykius. Juose 5

Nelaiminga savaitė
žmonės žuvo, 35 sužeisti. Per savaitę įvyko 
keletas skaudžių eismo nelaimių, kai au
tomobiliams manevruojant atbuline eiga 
buvo sužeisti ir žuvo pėstieji. Pareigūnai 
sako, kas pagrindinės eismo įvykių prie
žastys-vairuotojai neatidūs sukdami į kairę, 
nepraleidžia priešpriešinio eismo juosta 
tiesiai važiuojančių transporto priemonės, 
ar iš paskos važiuojančių ir lenkiančių.

Žmonės vis dar negalvoja apie savo 
saugumą, sėsdami važiuoti su neblaiviais 
vairuotojais. Suaugusieji yra abejingi ne
pilnamečiams leisdami vairuoti automo
bilius, motociklus, ar net traktorius. □

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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dirba naujose patalpose:
16-20 Meredith St., Bankstown 

(naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube)
Darbo valandos:

Šeštadieniais, nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dienos
E. Kains, Ph: (02) 9782 0082 

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885

—-m  .................... "ĄįįjįrmtiorĮlor Advance mert. pLBalUc Sgobs
Australasia

Call for Papers 
13th Baltic Studies Conference in Australia

“Baltic Identity and Europe: Past, Present & Future
Perspectives.”

October 20-21,2006 
Lithuanian House - Melbourne 

44 Errol Street - North Melbourne 
Friday 20 October - Conference Dinner 

Saturday 21 October - Conference Papers

The field of Baltic Studies is necessarily

* Linguistics & Literature
* Geography-Topography

* Sociology

broad and previous papers have focused

* Cultural Studies
* Historical Studies

Political Science

It is customary that at least one section of the conference be devoted to papers by 
students. If you have a topic you would like to explore in a presentation please submit 
a brief abstract of 150 words for review to both:

Dr. Paul Kabaila: Mr. Andrew Blumbergs:
Tel: (03)9479 2594 Tel: (03)969 05225
Mob: 0421191404 Mob: 0434144728
Email: P.Kabaila@latrobe.edu.au Email:

ALB Melbourne Apylinkes Valdyba praneša, kad
Tautos Šventės proga, sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 11 vai. ryto 

vyks šv. Misios Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje. Prašome organizacijas 
dalyvauti iškilmingose pamaldose su savo vėliavomis.

Kviečiame visus tautiečius skaitlingai dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba 
kviečia visus pažiūrėti video filmą 

“Dievų Miškas”.
Filmas bus rodomas sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną, 1.30 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose.
Įėjimas — auksinės monetos auka ir bus dovanotas laimingas įėjimo bilietas. 
Laukiame visų.

B J INA VA
LITHUANIAN CLUB

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, 
kurių mes negalime kontroliuoti, anksčiau skelbtas Klubo restorano 

atidarymas šį sekmadienį, rugpjūčio 27 
dienų NEĮVYKS.

Planuojame Klubo duris nariams ir svečiams atverti rugsėjo pradžioje. 
Apie tikslią atidarymo datą pranešime artimiausiuose “Mūsų Pastogės” 
numeriuose ir SBS lietuviškosios radijo valandėlės metu.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.
maloniai kviečia nares ir svečius į mūsų tradicinę metinę

Kugelinę
kuri įvyks sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 1 vai. p.p.

23 Laurina Avenue, Engadine.
Kviečiame visus pasivaišinti skaniais pietumis, pasigrožėti gražia “Sodybos 

aplinka, veiks loterija. SLMSGD Valdyba

Ieškome kandidato į 2006/2007 metų Valdybą
Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 25 

dieną, 1.30 vai. p.p. Kandidatų pareiškimai turi būti pristatyti Valdybai ne vėliau 
kaip rugpjūčio 25 dieną.

Pageidaujame, kad daugiau antros kartos lietuvių kilmės asmenų prisidėtų 
prie mūsų bendruomenei svarbaus darbo. Jaunimo įtaka yra labai svarbi Klubo 
išlaikymui.

Taip pat prašome ir pirmosios kartos atstovus, sugebančius dirbti visuome
ninį darbą, prisidėti prie Klubo administracijos. Be jūsų mes negalėsime apsieiti. 
Norėtume, kad ir kandidatai, kurie galbūt dar neįeis j formalų Valdybos narių 
skaičių, taip pat prisijungtų prie Valdybos darbų.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba
44 Errol Street, North Melbourne, 3051 VIC

info(a>lithuanianclub.ėom

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui!
Mielų skaitytojų žiniai pranešame, kad “Mūsų Pastogės” Redakcija jau persi

kėlė į nuolatines patalpas naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
“M.P” Redakcijos ir Administracijos adresas pasilieka tas pats:
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Naujas Redakcijos telefono numeris: (02) 9782 0080.
Tačiau e-mail adresas kol kas lieka tas pats: mpastogc@bigpond.com
Kaip ir anksčiau, skelbimus ar skubias žinutes Redakcija turi gauti iki 10 vai. 

ryto pirmadieniais, nes po pietų laikraščio lapai persiunčiami spaustuvei.
“M.P.” Redakcija

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:....„.New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory. 
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 pax: (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 Tsl.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.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 s51s
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. 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) 9782 0080, Faksas: (02) 9782 0081, 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 SI 15.00. 
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 skelbimtj turinį redakcija neatsako.
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