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Kanados “Atžalyno” šokėjai Geelonge

Praėjusių metų gruodžio 30 dieną Arena stadione įvyko Australijos Lietuvių Dienų metu 
vykusi lliutinių Šokių Šventė. Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje - šoka Toronto (Ka
nada) lietuvių tautinių šokių grupė “Atžalynas”, vadovas - Ichtiandras Urniežius.

Vasario 16-oji paminėta šauniai
Vasario 16-ąją Lietuva paminėjo 89- 

ąsias I .ietuvos valstybės atkūrimo metines.
Šventiniai renginiai, skirti Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai, prasidėjo va
sario 15-ąją gėlių, padedamų ant Vasario 
16-osios Akto signatarų kapų, perdavimo 
ceremonija Prezidento rūmuose. Po pietų 
Prezidento rūmuose garsiems Lietuvos 
menininkams buvo iškilmingai įteikiamos 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos.

Vasario 16-ąją šventiniai renginiai pra
sidėjo Nepriklausomybės Akto signatarų 
atminimo pagerbimu sostinės Rasų ka
pinėse. Vėliau Prezidento rūmuose vyko 
valstybės apdovanojimų įteikimo cere
monija.

Vidurdienį Simono Daukanto aikštėje 
buvo pakeltos trijų Baltijos valstybių vė
liavos. lito pat metu Kaune vyko Vyčio Kry
žiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremo
nija Vytauto Didžiojo karo muziejaus so
delyje, buvo dedamos gėlės prie Lietuvos 
prezidentų paminklų istorinės Preziden

tūros sodelyje.
Nepriklausomybės dieną Vilniaus ar

kikatedroje arkivyskupas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis aukojo iškilmingas 
šventąsias Mišias už Tėvynę.

Vėliau paminėti Vasario 16-ąją vilnie
čiai tradiciškai rinkosi prie Lietuvos ne
priklausomybės signatarų namų Pilies 
gatvėje, o prie Krašto apsaugos ministeri
jos vyko 1949 metų Vasario 16-osios Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos nepri
klausomybės deklaracijos minėjimas ir 
iškilminga karių rikiuotė.

Pirmą kartą Vasario 16-osios renginys 
vyko ir ant sostinės Tauro kalno - buvo 
atidengiamas atminimo ženklas, skirtas 
Tautos namų idėjos 100-mečiui.

Vakare kviestiniai svečiai rinkosi j 
iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą 
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre, o visi Vilniaus gyventojai ir svečiai 
buvo kviečiami įšventinj koncertą “Sugrįžk 
į Lietuvą” sostinės Katedros aikštėje. Q

VD^te? Lietuvos įvykių apžvalga Pernai užsienio lietuviams - daugiau nei milijoną litų

Optimistų 
Lietuvoje 
daugėja 
Sausio mėnesį 

beveik du trečda
liai - 63% - Lie
tuvos gyventojų 
buvo nuomonės, 
kad padėtis šalyje 
iš esmės krypsta j 

gerąją pusę. Bet trečdalis - 35% - apklaus
tųjų teigė, kad, jų nuomone, reikalai Lie
tuvoje pastaruoju metu blogėja.

Prieš metus - 2006 metų sausį - pesi
mistų Lietuvoje buvo daugiau. Neigiamai 
situaciją šalyje tada vertino beveik pusė - 
48% respondentų.

Didžiausi optimistai 2007-ųjų pradžio
je buvo 15-29 metų jaunimas - 74% jų 
manė, kad reikalai gerėja. Didžiausi pesi
mistai - pensininkai. 46% jų nurodė, kad 
reikalai šalyje blogėja.
Grąžinamos rublinės santaupos

Griūvant Sovietų Sąjungai ir smunkant 
rublio vertei, Lietuvoje tuometinė Gedi
mino Vagnoriaus Vyriausybė buvo pasiū
liusi Lietuvos gyventojams neatsiimti 
banke laikomas rublines santaupas, nes 
rublio vertė nuolat smunka. Buvo numa
tyta, kad, pagal galimybes, vėlesnė Vy
riausybė tokias santaupas kompensuos 
stipresniais ir pastovesniais ateities Lie
tuvos pinigais.

Ne visos vėlesnės Vyriausybės į šį pa
žadą žiūrėjo palankiai, tačiau tam tik
roms asmenų kategorijoms dalis užšal
dytų pinigų visgi buvo atmokėta. Šių 
metų pradžioje buvo pradėtos grąžinti vi
sos turėtos santaupos ir trečiai gyventojų 
grupei, kuriai priskiriami pensininkai, su
laukę 60 ir daugiau metų. Bendra atku
riamų santaupų suma negali viršyti 6000 
litų vienam gyventojui.

Po kovo 5-7 d. santaupos bus grąžina
mos ir ketvirtajai gyventojų grupei, t.y. 

visiems kitiems indėlininkams, kuriems 
iki šiol dar nebuvo pradėtos grąžinti 
atkurtos santaupos. Iš karto atsiskaityti su 
visais gyventojais atsirado galimybė par
davus „Mažeikių naftą“. Už atkurtų san
taupų apskaičiavimą yra atsakingas 
„Hansabankas“, ir visi pinigai išmokami 
per šį banką..

Daugiau karių į Afganistaną
JAValstijoms raginant, kad NATO 

nariai stipriau prisidėtų sąjungininkų 
operacijose prieš sukilėlius Afganistane, 
teigiamas nutarimas buvo priimtas nese
niai įvykusiame NATO posėdyje Sevilijos 
mieste (Ispanija).

Atitinkamai reagavo ir Lietuva. Krašto 
apsaugos ministras J. Olekas pareiškė, kad 
Lietuva, suprasdama Afganistano misijos 
svarbą, nusprendė padidinti savo karių 
skaičių šioje šalyje. Ministro teigimu, jau 
pradėtas praktinių detalių derinimas su 
partneriais Didžiojoje Britanijoje dėl Spe
cialiųjų operacijų junginio karių siunti
mo j Afganistano pietus, kur sukilėliams 
simpatizuoja plačiausioji Afganistano 
gentis paštunai.

Suėmė policijos vadovus
Vilniaus teismas mėnesiui leido suimti 

Kauno ekonominės policijos viršininką 
45 metų Arnoldą Blaževičių ir jo pava
duotoją 44 metų Edvardą Duobą. Jie yra 
kaltinami padarę skirtingus nusikaltimus. 
“Lietuvos ryto” žiniomis, pradiniuose įta
rimuose teigiama, kad abu komisarai vir
šijo tarnybinius įgaliojimus ir be reikalo 
tikrindavo Kaune esančias firmas. Ko
misarai visus kaltinimus neigia. Esą jie tik 
vykdydavo savo pareigas ir nepažeisdami 
jokių įstatymų tikrindavo bendroves. Poli
cijos vadovų veikla buvo sulaukusi plataus 
spaudos dėmesio.

Airijoje užmušė tris
Airijoje suimtas ir bus teisiamas Marius 

Tamulevičius (29 metų amžiaus). Jis
Nukelta į 2 psl.

Didžiausią Lietuvos valstybės finansi
nės paramos, skirstomos per Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentą (TM1D), 
dalį pernai gavo XII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Kongresas. Iš Vyriau
sybės rezervo fondo šiam renginiui buvo 
skirta 200,000 litų.

Lėšos užsienio lietuviams yra skiria
mos pagal bendruomeninius projektus. 
Pernai buvo svarstyti 263 užsienio lietuvių 
organizacijų prašymai. 40% paraiškų gau
ta iš Rytų, 39.2% - iš Europos Sąjungos 
kraštų. Visa prašomų paremti švietimo, 
kultūros ir kitų programų bei projektų 
suma sudarė daugiau nei 2.6 mln. litų.

Parama iš Lietuvos valstybės biudžeto 
skirta 208 (79.1% visų pateiktų) projek
tams. Dalis jų paremta skiriant tautinių 
drabužių komplektus (1 vieneto kaina - 
1.000 litų). Išviso Lietuva peružsienio lie
tuvių rėmimo programą pernai organiza
cijoms skyrė 1,094,223 litų.

Tautos Namai - ant Tauro kalno?
Rūmai ant Tauro kalno turėtų tapti 

Tautos namais - šiuolaikiniu kultūriniu 
visuomeniniu centru su didžiąja simfoni
nės muzikos koncertų sale. Vasario 16-ąją 
busimųjų rūmų vietoje buvo atidengtas 
Tautos namų idėjos šimtmečio atminimo 
ženklas.

Šiais metais sukanka šimtas metų Tau
tas namų idėjai, kurią per Lietuvių mokslo 
draugijos steigiamąjį susirinkimą 1907 
metais iškėlė daktaras Jonas Basanavičius.

Lietuvos valstybės atkūrimo šventės - 
Vasario 16-osios išvakarėse Vilniaus Tary
ba nusprendė įsteigti viešąją įstaigą “Tau
tos namai”, siekdama skatinti lietuvių 
tautinę savigarbą ir išsaugoti pagarbą Lie
tuvos nepriklausomybės patriarchams.

Vilniaus miesto taryba drauge su Kul
tūros ministerija rūmuose ant Tauro kal
no steigs Tautos namus. Vilniaus miesto 
savivaldybė taip pat pasirašė bendradar
biavimo sutartį su visuomenine organi
zacija ‘Tautos namų santara” dėl projekto

Po stambios paramos Jaunimo Kon
gresui, toliau rikiuojasi lietuvių bendruo
menių, veikiančių JAV, projektai, jų įgy
vendinimui skirta 126.627 litų. Trečioje 
vietoje visa Pietų Amerika -126,410 litų. 
Tada Baltarusija - 117,072 litų. Didžioji 
Britanija-63,100 litų, Rusija-50,556 litai, 
Lenkija - 48,000 litų, Kaliningrado sritis - 
40,070 litų, Airija - 39,450 litų, Ispanija - 
31,704 litai.

Skirstant pinigus prioritetai teikiami 
kultūros, švietimo ir informacijos sklai
dos projektams. Švietimo projektams skir
ta 36% visų programos lėšų, kultūros - 
32%, informaciniams ir leidybiniams - 
11%.

TMID pastebi, kad konkursui teikiami 
projektai kokybiškai gerėja. 2006 metais 
pateikti projektai nuo ankstesnių skyrėsi 
parengimo kruopštumu, tikslų ir uždavinių 
suformulavimu ir planuojamos veiklos 
aprašymu. www.lietuviams.com

“Tautos namai” įgyvendinimo.
“Tautos Namų” steigimo sutartis nu

mato, kad dabartinėse Profesinių sąjungų 
kultūros namų patalpose bus sukurtas kul
tūros visuomeninis centras, vykdoma kul
tūrinė, šviečiamoji, edukacinė ir informa
cinė veikla, rengiami meno, kultūros vei
kėjų ir teatro kolektyvų pasirodymai, meno 
kūrinių ir liaudies kūrybos darbų parodos, 
filmų demonstravimas, inicijuojami, ren
giami ir įgyvendinami švietimo ir meno 
įvairių kultūrų projektai.

Pasak “Tautos namų santaros” pirmi
ninko architekto Algimanto Nasvyčio, 
nuostata dėl visuomeninės Tauro kalno 
teritorijos paskirties įtvirtinta naujajame 
Vilniaus miesto bendrajame plane. Vil
niaus miesto taryba yra priėmusi spren
dimą dėl buvusių Profsąjungų rūmų pasta
to ant Tauro kalno išpirkimo ir jau pradėjo 
derybas su savininkais. Tautos namų idėja, 
architekto manymu, turėtų būtijgyvendin- 
ta mažiausiai po trejų metų. LGITIC
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♦ Vasario 12 d. 
Taivano vyriau
sybė pakeitė vals
tybės valdomų 
bendrovių pava
dinimus, ištinda
ma iš jų įvairius 
žodžio “Kinija” 
variantus, pakeis
dama juos žodžiu 
“Taivanas”. Pa

keistas ir Taivano pašto įstaigos pavadini
mas, žodis “Taivanas” atsiras ir pašto 
ženkluose. Taivano vyriausybės pareiškimu 
tai daroma, kad jų bendrovės nebūtiĮ mai
šomos su Kinijos bendrovėmis. Naujasis 
potvarkis užpykdė Kiniją, kaip dar vienas 
Taivano separatizmo žingsnis.
♦ Vasario 13 d. šešių valstybių pasitari
muose Kinijos sostinėje Beidžingc Šiaurės 
Korėjos atstovai sutiko su JAV pasiūlymu, 
kad ne vėliau kaip po 60 dienų būtų užda
ryti Yongboyon branduoliniai reaktoriai, 
kurie gamina branduolinėms bomboms 
tinkmą plutonį. Mainais už tai Šiaurės Ko
rėja gaus 50 000 tonų degalų ar tos pat ver
tės kitų gyvybinių gaminių. Susitarime 
numatyti tolimesni santykių išlyginimo 
etapai, kurių vykdymas vestų prie dabar
tinių ekonominių sankcijų sustabdymo.
♦ Kai gruodžio mėnesį numirė Turkmė
nijos prezidentas Saparmurat Nijazov, 
turkmėnai tikėjosi demokratinių refor- 
mų.Miręs diktatorius valdė kraštą geleži
ne ranka. Jis draudė piliečiams įsidėti 
auksinius dantis, klausytis operos, siekti 
aukštesnio mokslo. Jie turėjo priverstinai 
skaityti prezidento raštus ir tituluoti jį 
“Turkmenbaši Didžiuoju”.
Vasario 14d. prezidentu paskelbtas naujai 
išrinktas Gurbanguly Berdymukhamme- 
dov pasiskelbė seksiąs Turkmenbaši pė
domis. Jau prieš rinkimus jis pasistengė

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pripažintas kaltas neatsargiai vairuodamas 
užmušęs tris žmones: du airius ir vieną 
lenką. Avarija įvyko pagrindiniame Dub
lino kelyje sausio 8 d. apie 4 vai. ryto. 
Teismui buvo pranešta, kad lietuvis važia
vo maždaug 100 km per vai. greičiu, ne
suvaldė automobilio ir išvažiavo į kelio 
pakraštį, kuriuo tuo metu ėjo pėstieji. Pats 
vairuotojas po įvykio buvo paguldytas į 
ligoninę keturioms dienoms ir po to iškart 
suimtas. Policijai jis prisipažino buvęs va
karėlyje, kur išgėrė 5-6 butelius alaus ir 8- 
9 stikhukus degtinės. Kaip teigia Airijos 
spauda, Marius Tamulevičius buvo ekono
minis migrantas iš Lietuvos ir gyveno ten 
su žmona ir dukra.

Tęsiasi ginčas dėl Grūto parko
Kultūros ministras Jonas Jučas pata

ria ginčą dėl Grūto parke eksponuojamų 
sovietinio laikotarpio skulptūrų spręsti 
teisme. Lietuvos autorių teisių gynimo 
asociacija reikalauja, kad Grūto parkas 
mokėtų 6% parduotų bilietų sumos už 
teisę viešai rodyti skulptorių Nijolės Gai
galaitės, Vaclovo Krūtinio, Konstantino 
Bogdano, Broniaus Vyšniausko, Gedimino 
Jokūbonio, Alfonso Vincento Ambraziū- 
no ir Stepono Šarapovo kūrinius.

Tačiau Grūto parko prie Druskininkų 
įkūrėjas ir savininkas verslininkas Vilki
mas Malinauskas yra viešai pareiškęs, kad 
nemokės jokio mokesčio už teisę viešai 
eksponuotisovietinių veikėjų skulptūras, 
kurias išgelbėjo nuo sunaikinimo. Ekspo
zicijos rengimo darbai Grūto parke buvo 
pradėti 1999 metų pradžioje, vietas skulp
tūroms parko įkūrėjas išrinko kartu su kai
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suimti savo pagrindinį varžovą, parlamen
to pirmininką Ovczgcldy Atayav ir neįsi
leido žiniasklaidos atstovų iš Vakarų ste
bėti rinkimų. Prieš jį rinkimuose kandida
tavo 5 jo partijos nariai, kuriems buvę griež
tai įsakyta rinkimų nelaimėti.
♦ Australijoje, prie Mount Borah (apie 50 
km. į šiaurę nuo Tamworth, NSW) vyko 
tarptautinės sklandymo parašiutų 
(paraglider) varžybos. Vasario 14 d. du pa
rašiutininkai buvo išnešti į 10 km aukštį, 
tarp dviejų audros židinių staiga susifor
mavus kylančio oro srovei. Pritrūkęs de
guonies kvėpavimui,žuvo 42 metų kinietis 
He Zongpin, tačiau stebuklingai gyva išli
ko Ewa Wischnierska, 35 metų amžiaus 
Vokietijos lakūnė. Jos parašiutui aplcdėjus 
ir nusileidus žemiau, ji atgavo sąmonę ir 
laimingai nutūpė.
♦ Vasario 15 d. Vladimir Putin priėmė 
savo statytinio Čečėnijos prezidento Alų 
Alchanov atsistatydinimą. Jo pareigas pe
rėmė Ramzan Kadyrov, dabartinis minis
tras pirmininkas. Humanitarinės organiza
cijos nuolat kaltina Kadyrov dėl žmogaus 
teisės grubių pažeidimų Čečėnijoje. Jo tėvą 
Achmad Kadyrov, tuometinį Čečėnijos 
prezidentą, sukilėliai nužudė 2004 m. Alų 
Alchanov ir Ramzan Kadyrov pastanioju 
metu viešai vaidijosi.
♦ Vasario 15 d. gaisras sugadino japonų 
banginių žūklės laivą Nisšin Maru An- 
tarktikoje. Gaisro metu žuvo vienas įgu
los narys. 8000 tonų laivas turi 1.3 mili
jonų litrų alyvos ir sudaro rimtą pavojų 
175 km. nuotolyje esančiai pingvinų gy
venvietei (Cape Adare). Laivą reikta 
nuvilkti toliau, bet japonai atsisako priimti 
vienintelio kaimynystėje esančio pajėgaus 
laivo paslaugas.
Laivas Esparanza priklauso Greenpeace 
organizacijai, kuri aktyviai kovoja prieš 
banginių žūklę. □ 

kuriais jų autoriais. 20 hektarų plote 
eksponuojami46 autorių darbai.

A.Brazauskas dėsto politinius 
mokslus

Iš politikos bei Vyriausybės pasitrau
kęs buvęs Prezidentas bei Premjeras Al
girdas Brazauskas pradėjo paskaitų ciklą 
Vilniaus universiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų institute (TSPMI). 
Ciklas vadinasi “Politikos formavimo 
procesas Lietuvoje” ir tęsis 16 savaičių. 
Paskaitininkas stebėjosi, kad į jo paskai
tas užsirašė ne tik busimieji politologai ar 
diplomatai, bet ir žurnalistai, teisininkai, 
vadybininkai, fizikai ir net molekulinių 
technologijų specialistai.

Abiturientai į užsienį
Geriausių gimnazijų vadovai sako, kad 

vis daugiau gabiausiųjų abiturientų nebe- 
sirenka Lietuvos aukštųjų mokyklų, o sto
ja į Vakarų universitetus. Vilniaus licėjaus 
direktorius Saulius Jurkevičius sako, kad 
pernai maždaug 10% geriausių jų moks
leivių rinkosi Vakarų šalių universitetus, o 
šiemet jau net trečdalis. Tam pritaria ir 
puikiais abiturientų rezultatais pasižy
minčios mokyklos - Kauno technologijos 
universiteto gimnazijos direktorius Bro
nislovas Burgis. „Mūsų gimnazijoje pasta
raisiais metais maždaug 10% abiturientų 
išvažiuoja į gana gerus užsienio univer
sitetus. Iš visos Lietuvos gerokai mažiau, 
bet tas skaičius turėtų didėti. Taip atsitin
ka todėl, kad dabar yra galimybė pasirink
ti universitetą pagal kokybę, ir ne visada 
Lietuvos universitetai gali konkuruoti“ - 
sakė jis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,EITA,BNS,LGrriCir“Bemaniuuii”.

Svarbiausio Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo faktą liudijančio dokumento - 
Vasario 16-osios Akto paieškas Lietuvoje 
senų pastatų sienose, užmūrytose nišose ir 
senose knygose kai kurie istorikai linkę 
vadinti intriguojančiomis, bet mažai ti
kėtinomis.

Kaip praneša ELTA, Lietuvos naciona
linio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė 
įsitikinusi, kad 1918 metų vasario 16-ąją 
Vilniuje pasirašyto Lietuvos nepriklauso
mybės Akto originalas yra Maskvoje, 
Naujausių laikų istorijos archyve.

“Į šį archyvą pateko sovietų išvežti 
prieškario Lietuvos Prezidentūros kance
liarijos dokumentai. Niekas iki šiol nėra 
to archyvo tyrinėjęs, žiūrėjęs. O iki išveži
mo Vasario 16-osios Aktas tikrai turėjo 
būti istorinėje Prezidentūroje Kaune”, - 
Eltai sakė B. Kulnytė.

Tačiau istorikė neatmeta versijos, kad 
svarbiausią Lietuvos nepriklausomybės 
dokumentą galėjęs pasiimti prezidentas 
Antanas Smetona, 1940 metais pasitrauk
damas iš Lietuvos. Tokiu atveju Akto origi
nalas galėjęs supleškėti 1944 m. sausio 9 
dieną Clcveland’c (JAV) per gaisrą, ku
riame žuvo A. Smetona.

Vilniaus universiteto Istorijos fakulte
to naujosios istorijos katedros vedėjas dr. 
Algirdas Jakubčionis Eltai sakė abejojan
tis, kad A. Smetona skubėdamas galėjo 
spėti pasiimti Vasario 16-osios Akto origi
nalą, ir vadino šią versiją menkai tikėtina.

“Jis turėjo ne per daugiausia laiko, juo
lab traukėsi sekmadienį, nedarbo dieną, 
taigi reikėjo laiko išsikviesti darbuotoją, 
kuris atidarytų Prezidentūros kanceliari
jos archyvą ir paduotų tą dokumentą. 
Prezidentas ir be to turėjo daug rūpesčių - 
rūpinosi žmonos atvažiavimu ir kaip pasi
imti asmenines santaupas, kad turėtų iš 
ko gyventi užsieniuose. Na, jeigu jis ir pa

Kas geriausiai garsina Lietuvą?
Lietuvos institutas paskelbė kandida

tus į apdovanojimus “LT tapatybė 2006” 
už Lietuvos įvaizdžio gerinimą pasaulyje.

Iš 80 pasiūlytų kandidatų vertinimo 
komisija išrinko 16 garsių žmonių ir 
organizacijų, kurie pretenduos gauti ap
dovanojimus penkiose nominacijose. 
Nuspręsta pirmą kartą skirti ir apdova
nojimą “Už gyvenimo nuopelnus” - šiemet 
nekonkursiniu būdu laureatu išrinktas ki
no kūrėjas buvęs “dipukas” Jonas Mekas.

Į pagrindinį apdovanojimą pretenduo
ja eurokomisarė Dalia Grybauskaitė, la
kūnas Jurgis Kairys, atlikėjų grupė “LT 
United” ir kino režisierius Arūnas Matelis. 
“Kultūros” apdovanojimui nominuota Lie
tuvos atstovė prie UNESCO Ina Marčiu
lionytė ir operos solistė Violeta Urmana- 
vičiūtė-Urmana.

Į Lietuvos vardo garsinimą sporto sri
tyje pretenduoja krepšinio treneris Jonas 
Kazlauskas, penkiakovininkas Edvinas 
Krungolcas ir galiūnas Žydrūnas Savickas. 
Turizmo nominacijoje išskirti Druskinin
kų savivaldybė, Grūto parkas ir Lietuvos 
parodų centras “Litcxpo”.

Į “Verslo” apdovanojimą pretenduoja

Vilnius susirūpinęs emigrantais
Vasario 8 dieną Vilniaus miesto 

savivaldybė surengė konferenciją „Lietu
viai Lietuvoje ir svetur: spręskime prob
lemas kartu“. Šioje konferencijoje dalyva
vo lietuvių bendruomenių Ispanijoje, Ai
rijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje 
atstovai, Lietuvos ambasadoriai šiose ša
lyse ir šių šalių ambasadoriai Lietuvoje, 
didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių, 
valstybinių institucijų, asociacijų ir vers
lo atstovai.

Konferencijos dalyviai diskutavo apie 
pagrindines naujosios emigracijos prob

siėmė Aktą, tai argi apie tai nebūtų išlikę 
prisiminimų? A. Smetona tikrai būtų kam 
nors prasitaręs, pavyzdžiui, kai pakeliui į 
Jungtines Valstijas sustojo Šveicarijoje ir 
ten tarėsi su Lietuvos diplomatais. Ame
rikoje jis gyveno beveik ketverius metus 
iki savo žūties - negi per tą laiką jis nebūtų 
pasakęs kam nors, kad yra atsivežęs Vasa
rio 16-osios Aktą? Juk būtų keista niekam 
neprasitarti turint tokios svarbos doku
mentą”, - svarstė A. Jakubčionis.

Istorikas vis dėlto labiau linkęs tikėti 
versija, kad Vasario 16-osios Aktas yra 
Naujausių laikų istorijos archyve Maskvo
je. 1940 metais sovietai pasiėmė ir išsive
žė į Maskvą dalį valstybės archyvo, pavyz
džiui, Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos dokumentus.

A. Jakubčionis primena, kad signatarai 
pasirašė po dviem identiškais tekstais, bet 
žinoma, kad yra išlikęs tik antrasis tekstas 
- paskutinį kartą jis buvo panaudotas ra
šant Adolfo Šapokos istoriją - ten įdėta jo 
faksimilė. Signataras Petras Klimas yra 
užsiminęs, kad šį dokumentą jis atidavė 
prez. A. Smetonai, o kur jis dingo iš Prezi
dentūros archyvo, buvo įvairių spėliojimų.

A. Jakubčionis palaiko dokumento pa
ieškas Lietuvoje. Pasak jo, sostinės Vileišių 
rūmuose, kurių palėpėje buvo rasti už
mūryti Lietuvos Tarybos posėdžio proto
kolai, galėtų atsirasti tik pirmasis Akto 
egzempliorius, kuris pasirašius signata
rams liko pas Joną Basanavičių.

“Vis dėlto esu iš tų, kurie skeptiškai 
žiūri į tai. kad tokios svarbos dokumentas 
galėjo išlikti nesurastas per tiek laiko. Juk 
net visos J. Basanavičiaus bibliotekos kny
gos buvo perverstos daugkartų. Aš manau, 
kad tas egzempliorius dingo ir jo tiesiog 
nebėra. Galime dėl to tik apgailestauti, o 
jeigu šis dokumentas atsiras, bus didelis 
džiaugsmas”, - neabejoja istorikas.

“Acme kompiuterių komponentų” di
rektorius Regimantas Buožius, įmonės 
“Fermentas” vadovas Viktoras Butkus ir 
“IMB Lietuva” generalinis direktorius Ri
mantas Vaitkus.

Iki vasario 15 d. visi norintys galėjo bal
suoti už savo favoritus interneto puslapyje 
adresu: www.tapatybe.lt. Apdovanojimų 
nugalėtojai bus paskelbti vasario 19 dieną.

Nominantus iš pasiūlytų kandidatų 
rinko vertinimo komisija, kurioje daly
vauja praėjusių metų “LT tapatybės” lau
reatas lengvaatletis Virgilijus Alekna. 
Komisijoje ir kiti garsūs vardai - filosofas 
ir publicistas profesorius Leonidas Dons- 
kis ir prezidento patarėja Irena Vaišvilai
tė. Prezidentas Valdas Adamkus antrus 
metus iš eilės yra oficialus apdovanoji
mų “LT tapatybė” globėjas.

“LT tapatybė” apdovanojimais yra sie
kiama įvertinti labiausiai 2006 metais Lie
tuvą pasaulyje garsinusius asmenis ar 
organizacijas, taip skatinant juos tęsti bei 
aktyvinti šią veiklą. Pirmuosius “LT tapa
tybės” apdovanojimus Lietuvos institutas 
organizavo 2004 metais.

LGITIC

lemas ir jų sprendimo būdus, apie išeivių 
švietimo sistemos tobulinimą.

Konferencijoje buvo pateikta norin
tiems grįžti į Lietuvą tautiečiams aktuali 
informacija apie Lietuvos darbo rinkos 
dinamiką, naujai atsirandančias patrauk
lias darbo vietas, verslo ir būsto finansa
vimo galimybes.

Konferencijoje buvo svarstoma ir apie 
informacinių centrų steigimą, Lietuvos 
televizijos laidų transliaciją užsienio ša
lyse ir kitus informacijos sklaidos būdus.

(www.lietuviams.com)
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Bendruomenės baruose
ALB Krašto Tarybos XXX Suvažiavimas Geelonge

Rezoliucijos
1. ALB Krašto Tarybos XXX Suva

žiavimas reiškia nuoširdžią padėką 
buvusiai ALB Krašto Valdybai Adelaidėje 
už pastangas ir nuveiktus darbus savo 
kadencijos metu lietuvybės išlaikymo 
Australijoje labui.

2. ALB Krašto Taryba savo XXX 
Suvažiavime Geelonge dėkoja ALB 
Geelongo Valdybai ir LD Rengimo Ko
mitetui už puikiai surengtas dvidešimt 
ketvirtąsias Australijos Lietuvių Dienas, 
bei visiems dalyviams, šokėjams, daininin
kams ir menininkams už jų įdėtą darbą 
pasiruošimui.

3. ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas 
pageidauja, kad ateities Australijos Lietu
vių Dienų programose:

(i) Tarybos suvažiavimas būtų skirtingu 
laiku nuo Dainų Šventės bendros repe
ticijos;

(ii) Sekančių Australijos Lietuvių Dienų 
vieta būtų nutarta Tarybos Suvažiavimo 
pradžioje.

4. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas įpareigoja naują ALB Krašto 
Valdybą paskelbti Tarybos nutarimus ir 
ALBStatuto pakeitimus “Mūsų Pastogėje”, 
“Tėviškės Aiduose” bei ALB interneto sve
tainėje ir pristatyti visoms ALB apylinkių 
ir seniūnijų valdyboms, bei PLB Valdybai 
iki vasario mėnesio pabaigos 2007 metais.

5. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas įpareigoja naują ALB Krašto 
Valdybą tęsti ALB interneto svetainės 
atnaujinimą.

6. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas įpareigoja naują ALB Krašto 
Valdybą paskelbti ALB Archyvo katalogą 
interneto svetainėje.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname ^teną
Karazijienę, Australijos Dienos proga apdovanotą
Order of Australia Medal (OAM). Linkime sveikatos ir neišblės- 
tančios energijos toliau turtinti Australijos lietuvių veiklą.

Mclbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

Jaunimas susižino per sekundę
Iš penkių, trys jauni lietuviai yra Melbourne “Histrionics” muzikinės grupės nariai. 

Nežinia, kiek “vyresniųjų" tautiečių klausė šios modernios grupės koncerto vasario 10 dienų, 
bet apie šį renginį tuoj paskelbė pasaulinis jaunųjų lietuvių tinklalapis lietuviams.com 
Perduodame ten tilpusį dabarties jaunatviškos dvasios reportažą. Red.

Albina Stungaitė

„Public Bar“ - mažoka, gan paprasta 
erdvė, raudonokas apšvietimas, gan geros 
alaus kainos, sąlyginai. Susirinko nema
žai. Kaip mažokai erdvei, tai, galima sa
kyti, pilna salė. Publika įsisiautusi, kai 
kurie lietuvių kilmės, bet ne todėl, kad lie
tuviai ant scenos, o todėl, kad šiaip ger
bėjai. Iš visų penkių „I listrionies“ atlikėjų 
trys yra lietuvių kilmės. Bet čia tik suta
pimas. Apie klumpes nedainuoja. „I listrio
nies“ ima roko hitus ir pakeičia žodžius, 
sukuria tekstą meno kritikos tema. Nauji 
dainų žodžiai rodomi ant sienos atlikėjų 
užnugary. Žodžiai kupini sarkazmo - taip 
ir reikia, ypač dainuojant apie meną. Me
nas gaH versti žmones per daug save su
reikšminti - „Histrionics“ paprasčiausiu 
būdu stato juos įvietą. Tačiau ironija, kad 
susirinkusi publika nebūtinai meno kryp
ties, kiti muzikantai irgi ne menininkai, 
Danius menininkas. Bet čia pats bukiau- 
sias įvertinimas.

Nei Danius, nei aš neįsivaizduojame, 
kaip aprašyti, ką „Histrionics“ daro, nes iš

7. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas įpareigoja naują ALB Krašto 
Valdybą išleisti ruošiamą knygą anglų 
kalba “A History of Lithuanian Migrants 
in Australia 1947 -1990”.

8. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas įpareigoja naują ALB Krašto 
Valdybą sudaryti redakcinę komisiją dėl 
ruošiamos knygos “A History of Lithu
anian Migrants in Australia 1947 -1990”.

9. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas kreipiasi į Australijos Lietuvių 
Fondą, kas du metus peržiūrėti ir ati
tinkamai padidinti ALB Krašto Valdybos 
veiklai teikiamą paramą.

10. Atsižvelgiant į vaizdžiai mažėjantį 
skaičiij aktyviai dalyvaujančių Lietuvių 
Bendruomenės veikloje Australijoje, ALB 
Krašto Tarybos XXX Suvažiavimas 
įpareigoja ALB Krašto Valdybą išskirti
nai ir aktyviai rūpintis pritraukimu lietu
vių į Australiją iš užjūrių.

11.2009 metais sukanka 1000 metų, kai 
Europos kronikose pirmą kartą paminė
tas Lietuvos vardas. ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavimas skatina ALB Krašto Val
dybą ir ALB Apylinkės Valdybas sekan
čių dviejų metų laikotarpyje ruoštis šios 
sukakties tinkamam paminėjimui Austra
lijoje.

12. 2007 metais Australijos valdžia 
minės Bonegillos emigrantų stovyklos 
atidarymą. Pabaltiečiai buvo pirmieji 
atvykėliai į šią stovyklą 1947 metais. ALB 
Krašto Taryba ragina Australijos lietuvius 
tinkamai paminėti šią sukaktį lietuviškoje 
spaudoje, “Mūsų Pastogėje” ir “Tėviškės 
Aiduose”, ALB Interneto svetainėje ir per 
Lictuviij radijo valandėles apylinkėse ir 

tikrųjų viskas aišku irpaprasta, bet kartu 
ir ne. Aišku, paprasta - efektyvi grupė. Ir 
aukšto lygio muzikavimas, beje, tiek 
Stepono Levickio balsas (lyg būtų baigęs 
operos dainavimo studijas. Tiesa, šitam 
kontekste ne operos stiliumi pasirodo), tiek 
Craig Nelson gitara, tiek Tomo Zdaniaus 
būgnai. Grupė susigrojusi, nors nuo 2005 
metų buvo nekoncertavę. 2005 metais 
keliavo koncertuodami po Europos mies
tų meno kolegijas, panašiai žada ir šių me
tų Europos vasaros metu. Gerai skamba. 
Matosi, kad jiems patiems linksma. Įkaušę 
alaus, jodinėjo vieni ant kitų pečių, ant 
scenos, nuo scenos. Griežtai tariant, 
„Histrionics“ turi uniformą - tamsūs kos
tiumai, plonai aplaistyti dažais - kartais 
būna toks abstraktus menas, drobė, ap
šlakstyta dažais, gal įvairiomis spalvomis 
ir tirštumų, bet čia gan skystai, šviesiomis 
spalvomis, balta ir pilka berods, ant tamsių 
šitų kostiumų, po apačia kas ką nori vilki— 
marškinėlius arba nieko.

Šį kartą Melbourne publika juos gerai 
priėmė, kelios merginos priekyje šoko - 
smagu, humoristiška, gera muzika. □

ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas Geelonge. Prezidiume sėdi iš kairės: Lilija Kozlovs- 
kienė (Melbournas), Algirdas Šimkus (Melbournas) ir Viktoras Baltutis (Adelaidė).

Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka.

seniūnijose.
13. ALB Krašto Taryba skatina ALB 

žmones išlaikyti istorinę šeimos kores
pondenciją - laiškus, dienoraščius ir 1.1, ir 
juos nuvežti į savo krašto muziejus Lietu
voje ar Mažvydo bibliotekai Lietuvoje, ar
ba perduoti Australijos Lietuvių Bendruo
menės Archyvui, ar vietos Lietuvių Ben
druomenei.

14. ALB Krašto Taryba pritaria 2006 
m. gruodžio mėn. 28 d. mokytojų konfe
rencijos rezoliucijoms:

(i) Kad visos Apylinkių Valdybos 
skatintų lietuvių kalbos mokymą savo 
apylinkėse;

(ii) Kad Krašto Valdyba kreiptųsi per 
Apylinkės Valdybas j visas Australijoje 
veikiančias lietuviškas mokyklas sudaryti

Širdingai sveikiname Australijos Lietuvių Fondo pirmininką 

*4tgirity Šimkų* su pelnytu apdovanojimu - Order 
of Australia Medal (OAM). Linkime stiprybės ir sveikatos tolimes
niuose Lietuvių Bendruomenės darbuose.

Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

Naujienos „Dainavoje”
Sausio 28 d. įvyko du svarbūs įvykiai 

kol kas dar neilgoje „Dainavos“ istorijoje. 
Visų pirma, tai Klubo narių ir Valdybos 
pasitarimas dėl lietuviškų renginių orga
nizavimo politikos ir šiaip aptarti toles
nes „Dainavos” tobulinimo bei vystymo 
gaires. Valdybos nariai buvo labai maloniai 
nustebę, jog susirinko tikrai gausus būrys 
narių. Dėkui visiems pasisakiusiems už 
svarbias mintis ir naudingus patarimus. 
Tikrai negalime prižadėti, kad visi Jūsų 
pageidavimai bus įgyvendinti, tačiau visus 
juos apsvarstėme po to sekusiuose Valdy
bos posėdžiuose ir atitinkamai pakore
gavome renginių strategiją.

Ypatingai norime padėkoti lietuviškų 
organizacijų vadovams ir eiliniams na
riams, kurie patys pasisiūlė organizuoti 
ar prisidėti prie renginių organizavimo. 
Tikimės, jog ir kitos lietuviškos organi
zacijos parodys panašią iniciatyvą.

Primenu, kad lietuviškiems rengi
niams be jokio užmokesčio siūlome ne 
vien patalpas, bet ir visą infrastuktūrą - 
baldus, šokių grindis, audio techniką, TV, 
projektorių ir pan.

Kitas tos dienos įvykis ne toks džiugus 
Valdybai. Tą dieną Valdyba gavo „Dai
navos“ prezidento Alio Migaus atsistaty
dinimo prašymą. Su apgailestavimu pri
ėmėme Alio atsistatydinimą. Esame be 
galo jam dėkingi už didžiulį darbą nu
veiktą Klubo labui, ypač už jo indėlį į 
„Dainavos“ atidarymą. Tikimės, jog pa
ilsėjęs po visų rūpesčių Alis po metų ar ki

informacijos tinklą (k.p. elektroninio pašto 
ir adresų) tarp visų miestų mokytojų ir 
mokinių.

15. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas įpareigoja naują ALB Krašto 
Valdybą skatinti jaunimą ir kitus akty
viai dalyvaujančius lietuvių veikloje, me
tinėmis piniginėmis ir kitomis premijomis.

16. ALB Krašto Tarybos XXX Suva
žiavimas linki Rengimo Komitetui Syd- 
nėjuje sėkmingai suruošti 2008 metais 25- 
ąsias Australijos Lietuvių Dienas.

Algirdas Šimkus OAM,
ALB Tarybos pirmininkas

Viktoras Baltutis,
Vicepirmininkas

Lidija Kozlovskienė,
Vicepirmininkė

tų vėl panorės įsijungti į Valdybos gretas.
Naujuoju Lietuvių Klubo „Dainava“ 

prezidentu Valdyba vieningai nusprendė 
paskirti ilgametį direktorių Kęstutį Protą, 
o atsilaisvinusios garbės sekretoriaus 
pareigos atiteko Aisčiui Bieri. Valdybos 
vardu sveikinu kolegas direktorius su 
naujomis pareigomis.

Taip pat galime pasidžiaugti, jog šiuo 
metu jau turime daugiau nei tūkstantį na
rių, ir šis skaičius gan sparčiai auga, šiuo 
metu aktyviai platiname reklaminius 
bukletus, vyksta pastovūs kontaktai su 
Bankstown’o ir aplinkinių vietovių kom
panijomis ir organizacijomis dėl Klubo 
patalpij nuomos jų reikmėms. Taip pat 
plečiasi ir pramogų spektras „Dainavo
je“. Jau sėkmingai startavo „Weight 
Watchers“, neužilgo turi prasidėti ir La- 
nos organizuojami užsiėmimai vaikams. 
Artimiausioje ateityje numatome pradėti 
organizuoti laimingo nario numerio lo
teriją, KENO ir kitas pramogas, kurios 
pritrauks dar daugiau žmonių į Klubą. Su 
Jūsų visų pagalba planuojame itin išplės
ti lietuviškų renginių spektrą. Šiuo metu 
vyksta aktyvus pasiruošimas Velykoms, 
turime planų suruošti renginius lietuviš
kam jaunimui. Apie visa tai informuosi
me Jus artimiausiuose „Mūsų Pastogės” 
numeriuose.

Petras Vegys
Sydnėjaus Lietuvių Klubo

“Dainava” Valdyba

■ bfūsų Pastogė Nr.7,2007’.02.21,psl,'3
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Lietuviai pasaulyje Airijoje bus Lietuvos informacijos centras ?

Prezidentas prašo išsaugoti bažnyčią New York’e
LR Prezidentas Valdas Adamkus pra

šo New York’o arkivyskupą kardinolą 
Edward Egan išsaugoti Vilniaus Dievo 
Motinos (Aušros Vartų) bažnyčią tiek 
dabartinei visuomenei, liek ateities kar
toms. Jis prašo atkreipti ypatingą dėmesį 
į parapijos vaidmenį puoselėjant tautiš
kumą bei dvasingumą.

“Prisiminus Aušros Vartų bažnyčios 
istoriją nuo jos įsteigimo 1909 m. gruo
džio 10 d. ir įvertinus jos religinę bei kul
tūrinę reikšmę lietuvių katalikų bendruo
menei New York’e bei jo apylinkėse, šis 
ketinimas uždaryti man kelia didelį susi
rūpinimą”, - rašo Prezidentas. “Beveik prieš 
šimtmetį lietuviai išeiviai Amerikoje savo 
lėšomis pastatė Aušros Vartų bažnyčią, kad 
turėtų kur melstis ir išpažinti tikėjimą į 
Dievą. Ilgainiui bažnyčia įgavo ir kitą 
prasmę - ji tapo ne tik religijos, bet ir lie
tuvių kultūros, lietuviškos tapatybės iš
saugojimo centui. Žmonės telkėsi apie sa
vo bažnyčią, kad palaikytų tarpusavio 
ryšius, kad neatitoltų nuo Tėvynės”, - teigia 
V. Adamkus.

Prezidentas pabrėžia, kad tolerancija 
ir pagarba etninių mažumų paveldui ir 
religinėms tradicijoms - tai vertybės, ku
riomis vadovaujasi ir kurias puoselėja 
mūsų valstybės. Prezidentas laiške kardi
nolui pažymi, kad šioje Manhattan’o baž
nyčioje sukaupta nemažai lietuviškos 
kultūros vertybių, o dėl savo architekturi-

Evelina Puzaitė vis garsėja
Evelina Puzaitė prestižinėje Londono 

Wigmore salėje atliko savo pirmąjį vaka
rinį solinį koncertą. Prieš šešerius metus 
laimėjusi Baltijos šalių jauniesiems mu
zikantams organizuotą konkursą studi
juoti Anglijoje, 25-erių pianistė ir toliau 
nepaliauja žavėti britų publikos.

Barbican, Royal Festival, Purcell 
Room... Lietuvaitei tekogrotibeveikviso
se garsiausiose Londono salėse. Mergina 
ne kartą koncertavo Lietuvoje, taip pat 
aplankė Rusiją, Izraelį, Švediją, Graikiją, 
Čikagą, Italiją bei kitus pasaulio miestus, 
tarptautinius festivalius.

Pianinu Evelina susidomėjo nuo pat 
mažens. Jos mama - muzikos mokytoja, o 
groja ir vyresnė sesuo. Baigusi Vilniaus M. 
K. Čiurlionio menų gimnaziją, Evelina 
mokslus tęsė Muzikos akademijoje ir po 
metų laimėjo Baltijos šalių stipendiją, 
skirtą jauniems gabiems muzikantams 
studijuoti Londono Guildhall muzikos ir 
dramos mokykloje.

„Pamenu, negalėjau patikėti, kad 
laimėjau konkursą. Be to, mokykloje 
mokiausi vokiečių kalbą. Niekuomet net 
minties neturėjau, kad teks važiuoti į 
Angliją“, - prisimena ji.

Evelina viena iš laimingųjų, kuriai 
atvykus į Angliją neteko specialybės nu-

Lietuvos kariai Afganistane gelbėjo vietinius gyventojus
Lietuvos vadovaujamos Afganistano 

Goro provincijos atkūrimo grupės kariai 
išgelbėjo keturias paras kalnuose įstrigusius 
vietinius gyventojus. Ankstų vasario 10 d. 
rytą į ketvirtosios Provincijos atkūrimo 
grupės (PAG 4) karius kreipėsi Goro pro
vincijos sostinės Čagčarano ligoninės 
direktorius, prašydamas padėti gelbėti 
vietinius gyventojus. Ligų protrūkio apim
to GhaharSadeh rajono gyventojai 4die- 
nas buvo įstrigę neišvažiuojamoje kal
nų perėjoje. Gyventojai, kuriems buvo 
reikalinga neatidėliotina medicinos pa
galba, negalėjo pasiekti Čagčarano - iš viso 
30 žmonių, tarp kurių buvo sunkiai ser-
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Aušros Vartų bažnyčia New York’e

nes ir meninės vertės bažnyčios pastatas 
yra įtrauktas į Lietuvai svarbių paveldo 
objektų JAV sąrašą, kuris sudarytas at
sižvelgiant j Lietuvos ir JAV vyriausybių 
“Susitarimą dėl tam tikrų kultūros objek
tų išsaugojimo ir apsaugos”, ir kuris įsi
galiojo 2006 metų rugpjūčio 3 dieną.

Prezidentas pažymi, kad į JAV iš Lie
tuvos atvykstant daug jaunų žmonių, 
Aušros Vartų bažnyčios vaidmuo tampa 
dar svarbesnis. Si bažnyčia tampa tiek 
sielovados, tiek etninės kultūros namais, 
suteikiančiais dvasinę ir moralinę paramą. 
Jos veikla galėtų svariai prisidėti prie 
jaunosios kartos evangelizacijos proceso.

Evclina Puzaitė.

stumti į antrą vietą ir stengtis užsidirbti 
pragyvenimui griebiantis trumpalaikių 
darbelių. Muzikos bakalauro bei magistro 
diplomus jau turinti mergina šalia pro
fesinių studijų laiko randa koncertams bei 
privačioms pamokoms.„Lietuvių mokinių 
visai neturiu. Vien tiktai anglai. Dažniau
sia dešimties dvylikos metų vaikai. Bet 
kariais pasitaiko ir vyresnių, net šešias
dešimties septyniasdešimties, norinčių 
pramokti grotisavo malonumui“, - sako ji.

Dovilė llcvičiūtė
(Sutrumpinta, “Londono Žinios”) 

gančių ir viena nėščia moteris. Provincijo
je yra tik viena ligoninė Čagčarane.

Lietuvos kariai, vadovaujami majoro 
Tomo Matijošaičio, per pusantros valandos 
pasiekė nelaimės vietą. Paramedikas jau
nesnysis seržantas Darius Kaulinis ir mcd. 
sesutė seržante Marija Busilicnė apžiūrėjo 
ligonius, visiems buvo duota šiltos arbatos 
ir maisto. Kiti kariai pradėjo aštuonių 
įklimpusių mašinų ištraukimo operaciją ir 
perėjos atblokavimą. Karlu su vietiniais 
gyventojais buvo užstrigęs ir rajono gu
bernatorius.

PAG 4 -ketvirtoji Lietuvos karių pamai
na Goro provincijoje. Jo pagrindą sudaro 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai

Airijos Lietuvių Bendruomenės (AI.B) 
pirmininkė Jurga Vidugirienė sako, kad 
jei prieš metus šioje šalyje buvo apie 
100,000 lietuvių, tai šiandien jau 120,000. 
Daugelis tų žmonių į Airiją atvyko per 
pastaruosius kelis metus, jie stokoja 
gyvenimo užsienyje patirties, jiems kyla 
daugybė klausimų.

Ne vienas atvykėlis jaučia šiokią tokią 
nuoskaudą Lietuvai kur nepavyko susikur
ti tvirto gyvenimo pagrindo. ALB teigi
mu, tokie žmonės turintys klausimų, ieš
kantys patarimo bijo arba nenori kreiptis 
į Lietuvos ambasadą. Esą jie mano, kad 
ten juos „suskaičiuos”, „surašys” ir atiduos 
į Lietuvos mokesčių inspekcijos rankas. 
Be to, ALB žiniomis Airijoje įsikūrę lie
tuviai nenoriai beldžiasi ir į Airijos ins
titucijų duris.

Bendruomenė atliko 200 lietuvių ap
klausą, kuri atskleidė, jog 72% responden
tų nesikreiptų į ambasadą ne konsuliniu 
klausimu. Be to, nemažai daliai Airijos 
lietuvių gyvenimą apsunkina kalbos bar
jeras. Dėl visų šių priežasčių ALB kartu 
su Vilniaus savivaldybe ketina Airijoje 
atidaryti I .ietuvos informacijos centrą.

Pasak pirrmininkės, toks centras tu

R. Pakso byla prieš Lietuvą
Europos Žmogaus Teisių Teismas 

(EŽTT) Lietuvos Vyriausybei perdavė 
pareiškimą, kuriuo pranešė, kad Strasbū
ro teisme bus nagrinėjamas nušalintojo 
Prezidento Rolando Pakso byla prieš 
Lietuvą. DELFI žiniomis, EŽTT bylos 
nagrinėjimas bus susijęs su vieninteliu 
klausimu - ar nebuvo pažeista R.Pakso 
teisė į laisvus rinkimus.

R.Paksas Strasbūro teismui pasiskun
dė, kad Lietuvoje buvo padaryti įstatymų 
pakeitimai, uždraudžiantys jam kandi
datuoti į parlamentą. Kaip žinoma, dar 
2004 metais Konstitucinis Teismas pa
skelbė, kad apkaltos būdu iš pareigų pa
šalintas R.Paksas iki gyvos galvos negalės 
eiti jokių valstybinių pareigų, reikalaujan
čių duoti priesaiką.

„Vien bylos nagrinėjimas - jau didelė

Lietuvis vadovaus “Europos mokyklai”
Kaip praneša DELF1, Šilutės Vydūno 

gimnazijos vadovas Jonas .latautas paskir
tas tarptautinės “Europos mokyklos” 
Bergene (Olandija) direktoriumi. Savo 
naujas pareigas, maksimaliai 9 metus, jis 
pradės eiti nuo rugsėjo 1 -osios. Tai pirmasis 
lietuvis, vadovausiantis šiai mokyklai.

Atrenkant kandidatus buvo vertinama 
jų vadybinė patirtis, užsienio kalbų mo
kėjimas. gebėjimas komunikuoli, Europos 
mokykit) sistemos išmanymas, Europos 
dimensijos ir mokyklos biudžeto forma
vimo principų suvokimas. Komiteto na
riams itin imponavo Jono Jatauto išdės
tyta ugdymo samprata, žmoniškųjų ver
tybių akcentavimas ir gebėjimas rasti

Vasario 16-osios Gimnazija vokiečių dėmesio centre
Vokietija šit) metų pirmą pusmetį 

pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai. 
Ta proga Vokietijos kanclcrė Angela 
Merkei bando jaunimą daugiau sudomin
ti Europos susivienijimo idėja. Todėl ji 
prašė Vokietijos Žemių švietimo ministrų 
visose mokyklose pravesti projekto dieną 
obalsiu „Švietimas jungia“. Projektas viso
je Vokietijoje vyko sausio 22 d. Tą dieną 
Federalinės valdžios ir atskirų žemių mi
nistrai bei parlamentų nariai lankė mo
kyklas ir diskutavo su mokiniais Europos 
klausimais.

Ilessen’o Žemės Švietimo Ministerija 
nutarė sausio 22 d. Lampertheim’e suor
ganizuoti pagrindinį vyriausybės renginį 

rėtų teikti informaciją ne tik apie darbo 
vietas Lietuvoje, atlyginimus, bet ir apie 
nekilnojamąjį turtą, pensijas, mokesčius, 
verslo steigimo galimybes, sveikatos ap
saugą, vaikų reintegracijos problemas grį
žus į Lietuvą ir pan. Ji pažymėjo, kad ir 
airiai vis dažniau klausia apie Lietuvą.

ALB pirmininkė pažymėjo tai. kad 
kitos dvi didžiausios Rytų Europos 
diasporos Airijoje, mūsų kaimynai lenkai 
ir latviai turi geresnes informacines po
zicijas.

Lenkai turi informacijos ir kultūros 
centrą, išlaikomą Lenkijos Vyriausybės, 6 
laikraščius, radijo laidą ir net medicinos 
punktą, kur pagalba teikiama lenkų 
kalba. Latviai yra įkūrę turizmo in
formacinį centrą. O apie lietuvius lyg tai 
skelbia rusai su savo Rytų europiečių 
asociacija.

Planuojama, kad virtualus centras 
pradės veikti dar balandžio - gegužės 
mėnesiais, o jau paties Lietuvos infor
macijos centro atidarymas žadamas rugsė
jo - spalio mėnesiais. Tikimasi, kad 
atidarius centrą Dubline, vėliau jo filialai 
įsikurs Cork ir Galway miestuose.

www.lietuviains.com

pergalė, nes teismas labai daug pareiški
mų atmeta net nepradėjęs jų nagrinėti, - sa
ko R. Paksas. Jis tikisi, kad laimės bylą 
prieš Lietuvą ir vėliau galės kandidatuoti į 
Seimą. Jeigu EŽTT nušalintajam prezi
dentui priteistų materialinę kompensaciją, 
jis pinigus žada skirti teisės studentams.

R.Paksas Prezidentu buvo išrinktas 
2003 metų sausio 5 dieną. 2004 metų 
balandžio 6-ąją po Seime pradėto ap
kaltos proceso už Konstitucijos pažeidi
mus bei priesaikos sulaužymą R.Paksas 
buvo pašalintas iš Prezidento pareigų. 
Lietuvos apeliacinis teismas buvo pri
pažinęs, kad nušalintasis Prezidentas bu
vo pripažintas atskleidęs valstybės pa
slaptį savo stambiausiam rinkimų kam
panijos rėmėjui Rusijos piliečiui Jurijui
Borisovui. (Pagal DELFI) 

bendrą kalbą su visais švietimo dalyviais.
51-erių meti) Jonas Jatautas, istorijos 

mokytojas metodininkas. Vilniaus univer
sitete yra įgijęs istorijos ir visuomenės 
mokslų dėstytojo diplomą. Moka anglų, 
vokiečių, lenkų ir rusų kalbas. Ilgus me
tus dirbo mokytoju, gimnazijos direk
toriumi, yra vienas iš Gimnazijos koncep
cijos kūrėjų.

Europos mokyklų tinklas sukurtas 
maždaug prieš 50 metų ir yra skirtas 
Europos Sąjungos struktūrose dirbančių 
darbuotojų vaikams. Europoje iš viso yra 
14 tokių mokyklų. Dviejose iš jų, esančio
se Briuselyje bei Liuksemburge, mokosi 
ir lietuvių darbuotojų vaikai. LGITIC 

šia tema. Tam reikalui ji pasitelkė tris mo
kyklas: Lampert hcim’o profesinę mokyk
lą, Lampcrtheim’o Gimnaziją ir Vasario 16- 
osios Gimnaziją. Šios mokyklos paruošė 
labai įdomią programą. Abiejų gimnazi
jų septintokai paruošė trumpus vaidini
mus, išryškindami ES problemas ir kalbų 
mokėjimo reikšmę. Vasario 16-osios Gim
nazijos mokiniai apklausinėjo visų trijų 
mokyklų mokinius apie Europos Sąjungą 
ir sukūrė filmą apie apklausą. Galop vyko 
diskusijos, kuriose dalyvavo mokiniai, 
Hessen’o Europos ministras Volker Hoff, 
europarlamentaras dr. Wolf Klinz ir LR 
ambasadorius Vokietijoje Evaldas Igna
tavičius. Vasario 16 Gimnazijos inf.
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Iš Redakcijos pašto
Brangūs tėvynainiai,

Vasario 16-oji įėjo į Lietuvos istoriją kaip viena svarbiausių datų ilgaamžėje lietuvių 
tautos istorijoje. Šimtmečius išbraukta iš pasaulio žemėlapio, mūsų valstybė 1918 metais 
buvo atkurta ir užėmė prideramą vietą Europos tautų šeimoje.

Nepamirškime praeities, tačiau žiūrėkime į ateitį, kurkime Lietuvą, kurioje visiems 
būtų gera gyventi. Kurkime Lietuvą, kurioje būtų laikomasi įstatymų, gerbiamos žmogaus 
teisės. Tai priklauso ne tik nuo valdžios, bet ir nuo kiekvieno mūsų. Kiekvienas, nesvarbu 
kuriame pasaulio kampelyje begyventų, gali prisidėti prie modernios Lietuvos valstybės 
kūrimo.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga sveikinu visus tėvynainius užsienyje, linkiu 
žmogiškos laimės ir sėkmės. Tegul Vasario 16-osios dvasia gyvena mūsų širdyse.

Gediminas Kirkilas
LR Ministras Pirmininkas

Prašymas “Talkai
1961 metais Melbourne įsisteigusi 

Lietuvių Kredito Draugija “Talka”, vėliau 
savo skyrius atidariusi Sydnėjuje ir 
Adelaidėje, jau 45 metus gražiai veikia ir 
yra daug finansiškai padėjusi tautiečiams.

Sydnėjuje nuo pat pirmųjų jsisteigimo 
dienų “Talkos” raštinė, nesvarbu kas jai 
vadovavo, dirbo sekmadieniais, lai buvo 
labai patogu visiems, nes atvykus į lie
tuviškas pamaldas ar bet kokį minėjimą 
Lietuvių Klube, vėliau ta pačia proga 
atlikdavo savo reikalus ir “Talkoje”. Taip 
buvo iki Sydnėjaus Lietuvių Klubo par
davimo. Kai Klubo raštinė, o tuo pačiu ir 
“Talka” persikėlė j išnuomotas patalpas, 
saugumo sumetimais “Talka” negalėjo 
dirbti sekmadieniais. Tačiau kai atsidarė 
naujasis Lietuvių Klubas ir “Talka” vėl 
persikėlė į jį, “Talkos” skyrius ir toliau

Gerb. Redaktore,
Nors jau prabėgo virš šešių savaičių po 

Australijos Lietuvių Dienų Gcclonge, 
“M.P.” nepastebėjau jokio reportažo apie 
ALB Krašto Tarybos posėdžius tenai. 
Galbūt teks laukti Sekretoriato protoko
lo, kuris, tikiuosi, bus plačiai išplatintas.

Taip pat nemačiau straipsnių apie

Alytiškiai, ar nepasiilgote Lietuvos?
Klausia žinomos Lietuvoje 

statybų bendrovės „Kortas“ 
generalinis direktorius Česlo
vas Daugėla, kuris paskelbė 
akciją „Prikelkime Alytų!“.

ČDaugėlos idėja: Alytus gali 
pasekti Druskininkų pavyzdžiu 
ir atgaivinti pramonę betversią, 
kad būtų tvarkomos gatvės, 
namai, mašinų aikštelės, o 
žmonės turėtų darbo, galėtų 
gauti gerus atlyginimus, buities, 
medicinos, socialines paslaugas, 
įvairias pramogas, tada iš sve
timų kraštų namo sugrįžtų sve
tur uždarbiaujantys alytiškiai.

“Aš visada laikiausi nuosta
tos, kad rimtas verslininkas neturėtų eiti į 
politiką, tačiau, matydamas savojo miesto 
problemas ir Druskininkų pavyzdį, kad 
viską galima tvarkingai išspręsti, nutariau, 
joggana Alytui merdėti, laikas prisikelti“,- 
sako Česlovas Daugėla. Jis tvirtina, kad sa
vo tiesioginiame darbe jau ne pirmus metus 
susiduria su kvalifikuotų darbininkų, spe
cialistų stoka. ČDaugėlos įsitikinimu, sta
tybininkai I -ietuvoje jau gali oficialiai už
dirbti ne mažiau negu kai kuriose kitose 
Europos šalyse, tačiau uždarbiauti į sveti
mus kraštus juos veja ir kitos gyvenimo 
problemos. „Prieš dešimtmetį Alytaus kai
mynystėje esantys Druskininkai taip pat 
merdėjo, žmonės nematė jokių perspekty
vų dirbti ir gyventi ištuštėjusiame kurorte, 
tačiau meras Ričardas Malinauskas sugebė
jo prikelti miestą. Dabar į Druskininkus 
žmonės važiuoja dirbti ne tik iš Alytaus, 
bet ir Kauno, Vilniaus, kitų Lietuvos mies
tų. Man tenka nemažai dirbti kartu su juo 
įgyvendinant svarbius Druskininkų plėtros 

dirba šeštadieniais. Tai labai nepatogu ir 
beveik visiems nariams nepriimtina. 
Neskaitant toliau gyvenančių sydnėjiškių, 
ypač pensininkų, jau girdėjau nepasi
tenkinimo iš Newcastle, Wollongong ir ki
tų vietovių tautiečių, turinčių tokį ilgą 
kelią specialiai važiuoti šeštadieniais, kai 
Klubas būna beveik tuščias, nors visa tai 
gražiai ir patogiai galima, kaip kad ir 
anksčiau, padaryti sekmadieniais.

Nežinia dėl kurių priežasčių dabartinė 
“Talkos” vadovybė nenori prisitaikyti prie 
žmonių Sydnėjuje ir vėl pradėti dirbti 
sekmadieniais, nors jau ne kartąjį buvo 
to prašyta.

Sydnėjaus ir apylinkių “Talkos” kre
ditoriai prašo ir vėl darbo valandas padaryti 
sekmadieniais, už ką jie bus labai dėkingi.

Antanas Laukaitis

Tautinių Šokių Švente, Literatūros Vakarą 
ar Jaunimo Talentų koncertą. Girdėjau, kad 
visi renginiai buvo gražūs...

Nežinau, kieno kaltė: ar Redakcijos, 
kad nesurado tinkamų žmonių tai atlik
ti, ar apatija dalyvių, kurie gali valdyti 
plunksną?

Viktoras Martišius

Nuotraukoje - Česlovas Daugėla (kairėje) kartu su 
Druskininkų meru Ričardu Malinausku.

projektus, todėl matau, kad Alytui taip pat 
reikia jėgų, kurios suvienytų pramonės, 
verslo, kultūros, švietimo darbuotojus, su
telktų visuomenę bendrai veiklai“,- sako jis.

Pasak Č.Daugėlos, vietos valdžia paga
liau turi keisti kursą ir atsigręžti į kasdie
nines žmonių gyvenimo problemas. Alytus 
- ne kurortinis, o pramonės, verslo miestas, 
todėl ir tikslinga jį plėsti būtent šia ktyp- 
timi, kurti daugiau darbo vietų, ypač mote
rims ir jaunimui. Kai žmonės savoje šalyje 
ir savajame mieste galės dirbti bei gauti 
didesnius atlyginimus, galės įsigyti pato
gius būstus savo šeimoms - išsimokėtinai 
pirkti butus arba nedidelius namus gerai 
įrengtuose miesto kvartaluose, - jie tikrai 
pasvarstys, ar verta ieškoti laimės toli nuo 
Tėvynės, ar verta palikti šeimą, artimuosius.

ČDaugėlapripažįsta, kad akcijos „Pri
kelkime Alytų!“ programą yra aptaręs su 
savo kolegomis - Alytaus verslininkais, 
politikais, paprastais miesto žmonėmis.

Lina Šiugždinytė

“Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija.
Ąj Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo 

VRjPtįz sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų 
'Kgįįg ir išlaikytų nepriklausomų Lietuvos valstybę”.

Lietuvių Charta
Mieli tautiečiai,

Vasario 16-oji-mūsų tautos valstybingumo diena, kuri metų metais gaivino gyvenan
čių už tėvynės ribų lietuvių meilę Lietuvai, net tada, kai jos vieta nepriklausomų šalių 
gretose tebuvo prisiminimas ir svajonė, viltis ir įsipareigojimas. Visa tauta įrodė laisvės 
siekių galią - jokios grandinės neatsilaiko prieš tėvynės ir artimo meilės jausmus.

Lietuvių tauta ne kartą už laisvę yra mokėjusi didelę kainą. Tik ar išmokome ją tinka
mai branginti? Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, susimąstykime, kuo dar ga
lime prisidėti, kad mūsų tauta ir valstybė sustiprėtų, o ateities kartoms paliktumėme jas 
gražesnes ir tvirtesnes.

Visiems po platųjį pasaulį išsisklaidžiusioms tautiečiams linkime nenuilstamai ir 
prasmingai darbuotis, kad niekados neprarastume artumo ir ryšio su tėvyne. Džiaukimės 
Lietuvos nepriklausomybe, atnaujindami savo meilę vieni kitiems, mūsų ir protėvių 
brangiems namams, Lietuvai.

Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkė

Mielieji,
Džiaugiuosi galėdama Jus visus pasveikinti jau su 89-uoju Nepriklausomybės 

gimtadieniu.
Istorikas Adolfas Šapoka dar 1936 metais, vertindamas Lietuvos Tarybos sprendimą 

teigė, kad Lietuvos ‘Taryba ryžosi atgaivinti savo vienybę nauju, visiškai savarankišku 
pareiškimu, kurs patapo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimu (1918 m vasario 16 d.)”

Aštuonioliktųjų metų ryžtingumas, drąsa ir mokėjimas susitelkti siekiant bendrų 
tikslų šiandien mums yra ne mažiau reikšmingas ir aktualus. V is linkstame dejuoti, kad 
viena ar kita mūsų valstybėje yra negerai, kasdien vis labiau linkstame užsisukti savo 
asmeniniuose kasdieniuose darbuose pamiršdami, kad esame vienos valstybės, vienos 
didelės šeimos vaikai, kad šiai mūši) šeimai taip pat reikia kasdienio mūsų rūpesčio.

Prisimindami ir minėdami mūsų valstybės šventę - dieną, kai dar kartą visampasauliui 
parodėme, kad esame stipri, galinga ir svarbiausia - vieninga - tauta, norinti ir galinti 
susitelkti dėl bendrų siekių, bendrų tikslų, dėl galimybės gyventi savoje šalyje, jauskimės 
atsakingi už tai, kas vyksta aplinkui mus.

Tikroji Nepriklausomybė nėra įgyjama vien pasirašius deklaraciją. Ji įtvirtinama sun
kiu kasdieniu darbu, ji reikalauja tiek prakaito, tiek kantrybės, tiek pasiaukojimo, tiek 
atkaklaus darbo.

Kviečiu Jus tęsti mūsų protėvių pradėtus darbus - puoselėti ir stiprinti savo valstybę, 
kviečiu būti vieningiems vardan mūsų visi) šalies.

Kviečiu švęsti ir džiaugtis. Pajuskime, kad esame viena bendruomenė, viena stipri ir
tvirta tauta, turinti kuo džiaugtis ir didžiuoti: 

Jūsų -

Vasario 16 -oji
Netrukus bus Vasario 16-osios šventė. 

Mums, lietuviams, tai labai svarbi diena. 
Visos lietuvių bendruomenės Australijo
je nuo pat atvykimo j šį kontinentą - maž
daug prieš 60 metų- kasmet tą šventę 
iškilmingai švęsdavo, o dabar Melbourne 
lietuvių bendruomenės vadovybė tą dieną 
pakeitė į kovo mėn. Šitoji diena, t.y. Vasa
rio 16-oji kiekvienam lietuviui yra labai 
reikšminga, sakyčiau pagrindinė šventė, 
kaip šv. Kalėdos ir šv. Velykos. Taigi, 
norėčiau trumpai papasakoti kodėl!

Ilgą laiką tęsėsi valstiečių baudžiava. 
Lenkija ir Lietuva vis dar tebebuvo oku
puota caro Rusijos. Tuo metu Lietuvos 
žmonės buvo tremiami šaltan Sibiran. 
Kaimai ir žmonių ūkiai buvo deginami, 
uždarinėjamos bažnyčios bei mokyklos. 
Vyrai gaudomi rekrūtams, kur reikėjo ca
ro kariuomenėje tarnauti 25 ir daugiau 
metų. Uždrausta lietuviškoji spauda, tačiau 
mums buvo brukama “graždanka” (lietu
viški žodžiai rašomi rusų kirilica). į Lietu
vą buvo keldinami rusų kolonistai. Lie
tuviai, jų tėvai ir seneliai kentė baisius 
žiaurumus. Todėl Lietuvoje įsigalėjo laisvės 
troškimo dvasia.

Prasidėjo karas tarp Prancūzijos Napo
leono kariuomenės su caro Rusija, kurį 
prancūzai smarkiai pralaimėjo. Nusivy
lusius prancūzus, bėgančius per mūsų 
kraštą, matė visi. Tuo tarpu lietuviuose 
ėmė augti tautiniai jausmai. Iškilo tautos 
žadintojai - Valančius, Baranauskas, Ku
dirka, Basanavičius ir daug daug kitų. 
Atsirado lietuviški laikraščiai - “Aušra”, 
“Varpas”, “Apžvalga”, “Tėvynės Sargas”, 
“Šaltinis”, lietuviškos maldaknygės, Kry
žiaus keliai. Šimtai knygnešių sukūrė di- 
dvyriškiausias epopėjas mūsų istorijoje. 
Vaikų ir jaunimo širdyse įsižiebė pa
triotizmas. Kuriamos tautinės pasakos, 

s. Būkime vieningi dėl savos valstybės!
Irena Degutienė, LR Seimo narė 

dainos, padavimai.
Atėjo 1905 metai. Lenkijoj prasidėjo 

visuotinas sukilimas, kuris greit persimetė 
ir j Lietuvą. Iš caro rusų atgauta spauda, 
lietuviška rašyba, atidalytos mokyklos. Lie
tuviams buvo leista turėti Atstovi) rūmus - 
Valstybės Dūmą (Seimą). Lietuvių tauta 
tapo pribrendusi kelti balsą prieš visą 
pasauli ir ėmė reikalauti laisvės savo tautai.

Praūžė Pirmasis pasaulinis karas. Ta 
proga pasinaudodami nuo karo veiksmų 
pavargusių nišų bei vokiečių galybių, di
dieji tautos visuomenininkai ėmė ir paskel
bė savo kraštą - Neprikausoma Lietuva. 
Nors tuo metu lietuviai tautiškai ir politiš
kai buvo mažai susipratę, inteligentų kad- 
raisilpni, tačiau vis dėlto buvo sugebėta di
delius nutarimus paskelbti ir juos vykdyti.

Išėjo kaimo vyrai, visi kaip vienas, 
apsiginklavę medžiokliniais šautuvais, 
šakėmis, dalgiais bei spragilais - Lietuvos 
Nepriklausomybės kovai ginti. Daugžuvo 
karių savanorių bei jų vadų, liet Nepriklau
somybės kova laimėta. Tai buvo 1918 metų 
vasario 16 dieną. Viena iš svarbiausių mū
sų istorijoje dienų įrašyta į kiekvieno lie
tuvio širdį. Visos kitos, vėliau atkovotos 
datos tėra antraeilės. Be šitos pagrindinės 
1918 metų Vasario 16 -osios, prisiminimas 
būtų mažiau reikšmingas.

Tegul Dangus Visagalis padeda mums 
nepamiršti Vasario 16-osios, dėl kurios tiek 
daug senų ir jaunų gyvybių paaukota. Štai 
kodėl toji diena Lietuvos istorijoje taip 
labai svarbi ir reikšminga, kuri metų me
tais buvo švenčiama.

Baigdama turėčiau, ypač jaunimui, 
palyginti, kad jeigu Australijoje sudėtume 
Anzac Day ir Karalienės gimtadienį j vieną 
dieną - tai ar atrodytų teisinga?

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.
Viltis Kružicnė
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Sportas_____________________
Lietuvos jaunieji ralistai - Pasaulio čempionate

Sportui 67 mln. Lt, bet paskirstyti nelengva

Vasario 16 d. Norvegijo
je prasidėjo FIA Pasaulio 
jaunimo ralio čempionatas 
(FIA Junior World Rally 
Championship (J-WRC)), 
kuriame pirmąkart starta
vo vienu perspektyviausių 
Lietuvos ralistų vadinamas 
Vilius Rožukas su patyru
siu šturmanu Audriumi Šo- 
šu. Šiame ralyje debiutuo
jančių Viliaus ir Audriaus 
vairuojamas naujausio mo
delio “Suzuki Swift Super 
1600” papuoštas lietuviš
kos trispalvės motyvais.

Šiemet Lietuvos sporti
ninkams iškeltas tikslas - 
patekti tarp dešimties stipriausių jaunimo 
ekipažų.

VRožukas savo sportinę karjerą pra
dėjo 1999 m. Jau 2000-aisiais, būdamas 
15-os metų, sportininkas pirmą kartą 
laimėjo čempiono titulą autokroso lenk
tynėse. Per vėlesnius trejus metus Vilius 
tapo Lietuvos autokroso ir raliokroso 
čempionu bei jauniausiu automobilių 
sporto meistru šalies automobilių sporto 
istorijoje.

Ralyje karjerą pradėjęs 2004 metais, 
2005-aisiais Vilius Rožukas su šturmanu 
Kastyčiu Torrau tapo Lietuvos vicečem
pionais N3 (priekiniais ratais varomi 
automobiliai) klasėje, o pernai, su Audrium 
Šošu, — ir N4 (visais ratais varomi 
automobiliai) klasėje.

Praėjusiais metais šis ekipažas dalyvavo

Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Nijolė 

Jankutė

Tęsinys išMP nr. 
45, 2006

Kupiškio 
Bibliotekoje yra 
gausūs doku
mentų, informa
cijos ir kraštotyros skyriai, interneto skai
tykla, vaikų li-teratūros skyrius su 15,000 
egz. Prie bibliotekos veikia literatų klu
bas “Lėvens balsai”.

Vedėjos pavaduotoja Lina pasisiūlo 
mane pavežiot po tolimesnes Kupiškio 
apylinkes. Pasirodo, biblioteka beturinti 
nuosavą automobilį ir energingą vairuo
toją Algį. Taigi, važiuo ju ir jaučiuosi kaip 
“dvarponė” karietoje su vežėju!

Smagią kelionę pradėjom nuo.Kupos 
parko. Kaip malonu, kad mažoji, kuklioji 
upelė sulaukė šios garbės! Parkas labai 
įdomus - jį puošia medžio skulptūros - 
liaudies meistrų ir skulptorių darbai. 
Skulptūrų tema - “Vanduo iržmogus”. Jos 
sukurtos naudojimui - sūpynės, suoliu
kai, staliukai, luotai. Sūpausi “'Žvejo sap
ne”, sėdėjau ant “Bangpūčio” nugaros ir 
“Žuvelės” luote, parymojau ant “Bara
vyko”. O ant kalniuko pamačiau net staugt 
pasiruošusį geležinį, atsiprašau, “Medinį 
Vilką”! Be to, būtinai parymojau ant til
telio per Kūpą, mano vaikystėje vadintą 
“Atodūsiu”. Čia mes, vaikai, atbėgdavom 
slapta žvilgterėt, kurios gimnazistės ir gim
nazistai “dūsauja" pasimatymuose.

Iš parko traukėme pasižiūrėt “Baltų 
Gyvybės medžio” (skulpt. Henrikas Ra
kauskas). Čia jau viskas iš metalo: ir suo
liukai aptūpti “paukščiukų” ir pats Baltų 
medis, blizgėdamas senovės baltų ženk
lais, “auga” Račiupio upelio tvenkiny fon
tano laistomas.
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lietuves jaunieji ralistai Audrius Šašas ir Vilius Rožukas.

ne tik Lietuvos čempionate, bet ir 
tarptautinėse lenktynėse. 2006-aisiais 
Vilius ir Audrius dalyvavo trijuose pasau
lio raliuose, kuriuose paaiškėjo, kad mū
sų vyrai jau yra pajėgūs konkuruoti su 
stipriausiais J-WRC dalyviais.

Lietuvos sportininkų vairuojamas 
“Suzuki Swift Super 1600”, kurį galėjome 
pamatyti ir „Sampo Winter Rally’2007“, 
laikomas vienu iš konkurencingiausių 
automobilių savo klasėje. Šiemet Pasaulio 
jaunimo ralio čempionato etapuose jis bus 
pažymėtas “43” startiniu numeriu.

Lygiagrečiai su J-WRC vyksta ir “Ford 
Fiesta Sporting Trophy” varžybos, kuriose 
šiemet debiutuoja dar vienas lietuviškas 
ekipažas - Vytautas Baranauskas su 
šturmanu Edvinu Pagirsku.

(Pagal Lietuvos spaudą)

O toliau kelias vingiavo į Uogintus - į 
visoje Lietuvoje ir už jos ribų pagarsėjusį 
Adomo Petrausko etnografinį muziejų.

Kas su Dievu pradeda, tam ir 
Dievas padeda

Tai Adomo, kruopštaus senienų rinkė
jo, savamokslio etnografo šūkis. Senovę 
mylintys kupiškėnai, pamatę vis didėjantį 
Adomo rinkinį, padėjo jam tą kolekciją 
išplėsti į šį unikalų muziejų.

Adomo muziejus - tai ne vienas kitas 
kambarys, bet visa senoviška ūkininko 
sodyba: ir klėtis, ir gryčia, pašiūrė, ir erdvus 
kiemas eglėm, kadugiais, gėlių darželiais 
apsodintas ir palies Adomo troba (kurioje 
jis mirė perkopęs devyniasdešimt).

Mus pasiliko Alvyra Dluckienė, “geroji 
muziejaus dvasia”, mylinti Adomo rin
kinius ir dosniai “atvožianti informacijos 
skrynias” svečiams.

Pradėjom “apvaikščiojimus” nuo klė
ties, kurioje sutelkta “lino mūka (kančia)” 
nuo mintuvų iki drobės rietimo staklėse. 
O ant klėties užlų (pastogė) - kokia gau
sybė vertingų senienų: storos kantičkos, 
garsi knygnešių gadynės maldaknygė 
“Aukso altorius”, šventųjų “abrozdai” 
įmantriuose rėmuose, nugeltę fotografi
jos, greičiausiai kupiškėno fotografo Ka
zimiero Juozako 1905 -1913 m. “nutrauk
tos”. Muziejaus kiemas pilnas keisčiau
sių akmenų: mažų ir didelių, viens ant 
kito sukeltų, šalia takų išdėstytų. Kaip 
pasakojo Alvyra, Adomas labai mylėjęs 
akmenis. leškodavęs jų po laukus ir pie
vas, o suradęs kokį ypatingą, sugebėdavęs 
ūkininkus, nors vidury šienapjūtės, pri- 
prašyt, kad j muziejų atgabentų.

Šiame fantastiškame kieme įdomiau
sias statinys - bokštas. Tai didelis kelių 
aukštų medinis namas, užkeltas ant di
džiulių akmenų. Atrodo, smarkus vėjas 
pūstels, ir nukris. Bet jis tvirtai stovi, nes jo 
centras - milžiniška stebulė. Jos viduje

Nors metai jau įsibėgėjo, Lietuvos spor
to federacijos vis dar nežino, kiek ir kam 
valstybės pinigų skirs Lietuvos Kūno kul
tūros ir sporto departamentas. Valstybė 
pinigus skyrė, bet jie iki šiol dar nepasie
kia sportininkų, praneša dienraštis “Va
karo žinios”.

O skaičiuoti - ne taip jau ir paprasta. 
Kiek lėšų bus skirta tam tikrai federacijai, 
lemia sudėtingos formulės, kuriose atsi
žvelgiama į sporto šakos masiškumą 
Lietuvoje, pernai pasiektus rezultatus 
svarbiausiose tarptautinėse varžybose. 
Svarbu, ar tai olimpinė sporto šaka, kiek iš 
viso atletų dalyvavo laimėtuose (arba 
nelaimėtuose) turnyruose.

Skaičiavimus papildomai apsunkina tai, 
kad Lietuvoje finansuojama labai daug 
federacijų. Pavyzdžiui, pernai minimalias 
lėšas iš KKSD gavo net kibernetinis bei 
traktorių sportas. Anot departamento 
direktoriaus pavaduotojo R. Vargino, šie
met finansavimą gaus gal 115, o gal 117 
federacijų.

Pasiektas naujas Lietuvos
Kretingos rajono Žibininkų kaime 

buvo pasiektas naujas Lietuvos svarsčio 
rovimo rekordas - užeigos “HBH Juozo 
alus” apsaugos darbuotojas Petras Savickis 
per vieną valandą svarstį, sverian-tį 16 
kilogramų, išrovė 1,668 kartus ir pa
gerino nuo 1998 m. išsilaikiusį Lietuvos 
rekordą.

Beveik prieš devynerius metus biržietis 
Jonas Grinas svarstį buvo iškėlęs 1,612 
kartų, rašo “Lietuvos rytas”.

Kretingos rajone, Darbėnuose gyve- 

Štai ir Kupos parko vilkas, nors ne geleži
nis, bet staugti moka.

sukti laiptai veda aukštyn, o kiekvienam 
posūky - vis kitokių rinkinių parodėlės. 
Bokštą sugalvojo ir pastatė Adomo drau
gas, liaudies meistras Juozas Laužikas.

♦ ♦♦
Negaliu Kupiškio palikt neaplankius 

mokyt. Felicijos, kapinių, bažnyčios ir ... 
malūno. Ant jų rymo mano prisiminimai.

Mokyt. Felicija buvo mano tėvo moki
nė, ir man ypač malonu skaitant jos knygą 
“Prisiminimai apie Kupiškio kraštą ir jo 
žmones”, rast ten minimą tėvą bei kitus 
vaikystėje pažintus mokytojus.

Po penkerių metų Felicija atrodo taip 
pat: mažutė, greitutė, linksmutė, nors 
persiritus per devynias dešimtis. Mudvi 
keliaujam aplankyt savuosius kapinėse, ir 
aš vos spėju pataikyt įjos greitą žingsnį.

Kapinės atrodo dar tvarkingiau, negu 
aną kartą. Čia palaidoti mokyt. Felicijos 
tėvai ir mano tėvas, ir seneliai. Iš tolo 
matau tą giminių kapo paminklą - baltą 
angelą su trimitu. Jis dar tebestovi tri
mituodamas žinią, kad “gailestingumas 
viršija teisingumą”. Gaila, nežinau, kas 
buvo skulptorius anais tolimais 1918

“Pavyzdžiui, vokiečiai labai nustebo, 
kai sužinojo, kad mes finansuojame visus. 
Jie skiria lėšas maždaug 40 strateginių 
sporto šakų. O jei kažkas nori plėtoti kitas 
šakas, tai jų pačių reikalas. Kita vertus, 
negali ir teigti, kad vieni yra reikalingi, 
kiti-ne. Visi turi turėti vietą po saule”, - 
dėstė R. Vaiginas.

Jo nuomone, pagrindinė problema ta, 
kad Lietuvoje apskritai sportui skiriama 
mažai lėšų. Nors pastaraisiais metais jos 
po truputį ir didėja. Pernai grynai federa
cijų reikmėms skirta maždaug 7, šiemet- 
maždaug 9 mln. litų. Išviso bus paskirsty
ta apie 50 mln., įskaičiuojant ir pinigus 
statomiems ar atnaujinamiems objektams, 
Lietuvos olimpinio sporto centro lėšas.

Valstybės biudžetui didėjant, kiek di
desnis kąsnelis šiemet atriektas ir sportui. 
Kūno kultūros ir sporto departamentui 
(KKSD) skirta maždaug67 mln. litų.Tai — 
beveik 8.5 mln. daugiau nei pernai, nors 
pagal šį rodiklį Lietuva vis tiek atsilieka 
net nuo Latvijos ar Estijos. LGITIC

svarsčio rovimo rekordas 
nančiam Petrui Savickiui iki oficialaus 
pasaulio rekordo pritrūko vos 55 kartus 
iškelti svarstį.

Absoliutus 16 kilogramų svarsčio 
kėlimo pasaulio rekordas iki šiol priklau
so lietuviui Edvardui Brazauskui. 1998 
metų kovo 1-ąją jis svarstį išrovė net 5,520 
kartų. Svarmenį stipruolis kilnojo 5 va
landas ir 8 minutes. Sis Lietuvos atleto 
laimėjimas įrašytas j Guiness rekordų 
knygą.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Senovės ūkininko namų apyvokos rakan
dai. A. Petrausko etnografijos muziejus.

metais.
* * *

Kupiškio bažnyčios neįmanoma ne
pastebėti: ji dominuoja visą apylinkę. O 
kai prisiartini prie jos pseudogotikinės 
didybės ir žvelgi aukštyn, jauti lyg galva 
svaigsta. Mažam Kupiškiui ji - lyg nykštu
kui milžino kepurė!

Senos medinės bažnyčios vietoje ši 
milžinė, konsekruota Kristaus Dangun 
Žengimo vardu, parapijiečių lėšomis pra
dėta statyti 1900 metais ir baigta tik po 14 
metų! Vaikščiojau aplink, žvelgdama į 
bokštų parapetus ir pinaklių vainikus, į 
galingus šonų kontraforsus. Savo raudono 
mūro masyvu ši šventovė man panaši į 
Muencheno Frauenkirchc, ant kurios šo
nų išrašytus skaičiau perspėjimus: “Dė
mesio! Žiemos metu-sniego griūtys! Taip. 
Ir ana ir ši - šventovės kalnai!

Viduje daug kas atnaujinta, atremon
tuota, nudažyta.
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IX-oji Išeivijos Lietuvių Dainų Šventė Toronte
2010 m. vasarą Toronto mieste (Ka

nada) įvyks IX Išeivijos Lietuvių Dainų 
Šventė. Nors šventė vyks už trijų su puse 
metų, pakalbinome šios Lietuvių Dainų 
Šventės vyriausią vadovę Dalią Viskontienę, 
kad susipažintume su pradinėmis jos min
timis - Šventės vizija. Seka to pokalbio 
atpasakojimas.

2009 m Lietuva švęs 1000 metų sukaktį 
nuo pirmo jos paminėjimo istorijos kny
gose. Ta istorija rašoma ir toliau - ji kuria
ma kiekvienos kartos ir palieka savo pėd
sakus ateities kartoms. Išeivija taip pat ra
šo ir savo istoriją įvairių kraštų bei Lietuvos 
dabartinės istorijos lapuose. Kokius mes 
pėdsakus paliksime, priklausys nuo mūsų 
gilaus tautinio įsitikinimo bei kūrybingu
mo. Išeivijos Lietuvių Dainų Šventės - tai 
proga tą tautinį įsitikinimą kūrybiškai iš
reikšti ir palikti tautiškumo jausmo kibirkš
tėlę dalyvių tarpe, o ypatingai jaunose šir
dyse su viltimi, kad ta kibirkštėlė bus iš
saugoma dar ir kitoms kartoms. Šios Dai
nų Šventės prasmė ir bus ta, kiek mes su
gebėsime patraukti jaunimą-kiek pagau
sime jo vaizduotę, kiek uždegsime ta maža 
tėvynės meilės kibirkštėle ir leisime jai 
įsiliepsnoti tiek, kad ji priverstų neištirpti 
svetimoje aplinkoje ir būtų perduodama 
kaip estafetės lazdelė sekančioms kartoms 
kur jos begyventų.

IX Dainų Šventė vyksta Kanadoje - tai 
kraštas kuris pasižymi savo daugiakultūri- 
ne politika. Kanada skelbiasi išsiskirianti 
nuo savo didžiulio kaimyno tuo, kad jos 
valstybės rėmuose įvairios kultūros turi ga
limybę išlikti savitos, “neištirpti”.

Dainų Šventės muzikos vadovė yra pa
skelbusi eilėraščių konkursą. Norima per 
jį paskatinti kūrybines jėgas sukurti eiles.

Sveikiname Šimkų* apdovanotą Order
of Australia Medal (OAM) ir drauge džiaugiamės tokiu garbingu jo 
darbų lietuvybės labui įvertinimu.

Klupšų šeima

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
organizuoja nemokamus seminarus

Visi kviečiami dalyvauti Ccntrelink organizuojamuose nemokamuose semi
naruose, kurių metu bus ir nedidelės vaišės (taip pat nemokamos). Žemiau 
pateikiame seminarų laiką ir pavadinimus:

Vasario 22 d. 6.30 vai. p.p. 
Kovo 29 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 19 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 26 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 17 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 31d. 6.30 vai. p.p. 
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p. 

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų Sydnėjųje 
BODO m. emblemai sukurti. Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: 
Iithodays2008@yahoo.com arba paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, 
NSW 2126. iki 2007 m. balandžio 30 d. Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsų Pastogėje ” ir 
šiuo metu kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m elektroniniame tinklalapyje.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

Aukos “Mūsų
Dr. A Jankus

Paštį
SA

>gei”
$ 35.00

K. Grig
Mrs. M. Saženienė

NSW
VIC

$ 35.00
$ 15.00

A. Griškauskas NSW $ 10.00 Ms B. Prašmutas VIC $ 15.00
Mrs. J. Dambrauskas NSW $ 5.00 Mrs. J. Valaitienė VIC $ 35.00
V. Gaidžionis NSW $ 10.00 Mrs. V. Bladzevičius VIC $ 5.00
V.Stalba SA $ 20.00 V. Baltrukonis VIC $ 10.00
Mrs. J. Gudelienė SA $ 10.00 A. Jokantas NSW $ 15.00
J. Donėla SA $ 35.00 A. Reisgys NSW $ 35.00
B. Pavasaris QLD $ 5.00 R Šiaučiūnas Tas $ 35.00
A. Vaičaitis VIC $ 10.00 Mrs K. Vanagienė SA $ 35.00
Mrs.M. Ncverauskienė SA $ 50.00 M. Pocius SA $ 20.00
Mrs. O. Abramavičienė NSW $ 50.00 Mrs D. Urnevičienė SA $ 5.00
R Morkūnas VIC $ 15.00 A. V. Šutas NSW $ 15.00
Mrs. V. Petraitis VIC $ 35.00 J. Balčiūnas Vic $ 35.00
V. Aukštiejus VIC $ 20.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs. L Norvydas VIC $ 20.00 “Musų Pastogės” administracija

tinkančias naujoms dainoms, kurios bus 
atliktos šioje Dainį) Šventėje. Taip pat jau 
yra parinktas Dainų Šventės šūkis: DAINA 
AŠ GYVENU! Nors konkursui nėra skel
biama tema, manoma, kad Šventės šūkio 
paskelbimas paskatins kai kurias kūrybi
nes mūzas atitinkamai ką nors paruošti. 
Kuriantys tiktai angliškai, kviečiami ne
pabūgti, bet skatinami taip pat konkurse 
dalyvauti. Prašoma, kad konkursui patei
kiami žodžiai tiktų šioms keturioms ka
tegorijoms: daina vaikams, jaunimui, 
suaugusiems, ir bendram chorui. Skiria
ma po 2 premijas kiekvienai kategorijai - 
pirmoji premija - $300, antroji - $200. Iš 
viso 8 premijos. Medžiagą prašome prista
tyti muzikos vadovei Daliai Viskontienci 
ne vėliau 2007m. kovo 16 dienos šiuo ad
resu: 10 Kirk Bradden Road East, 
Etobicoke, Ontario M8Y 2E6, Canada. 
Medžiagą pristatyti viename didesniame 
voke: į atskirą mažesnį voką įdėli savo kū
rinius ir, užklijavus voką, ant jo užrašyti sa
vo slapyvardį. Į kitą atskirą mažesnį voką 
įdėti savo slapyvardį ir tikrą savo vardą, 
pavardę, adresą, telefono numerį ir e-mail 
adresą. Galima pateikti savo kūrinius ke
letui kategorijų, ant mažesnio voko nuro
dant, kuriai kategorijai taikomas Jūsų 
kūrinys.

Dalyvaukime šiame konkurse, nes ge
neracijų dovana kartoms yra mūsų meilė 
lietuviškai dainai! Įrodymas, kad DAINA 
AŠ GYVENU bet kur aš gyvenčiau ir sa
vo pėdsakus palieku ateičiai. Kurkime, kad 
prasmingai įrašytumėm savo atspindį isto
rijos knygoje!

IX Dainų Šventės Muzikos Komiteto 
vardu Gabija Petrauskienė,

Torontas, Kanada

Understanding Salary Sacrifice 
Creating Wealth - getting started 
Age Pension and Your Choices 
Understanding Superannuation 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

In memoriam
Grįžimas į namus

Bronius Rainys 1922.02.05 - 2006.12.02

Ilgos kelionės nuvargina ir grįžimas į 
namus poilsiui yra palaima nuvargusiam 
kūnui bei sielai. Antrasis pasaulinis karas 
daug lietuvių išmetė iš namų, išardė šei
mas. išblaškydamas jos narius po visąpla- 
tų pasaulį, beveik be vilties grįžti j namus.

Bronius Rainys gimė Vilkaviškyje. Ten 
lankė mokyklą ir praleido ankstyvąją 
jaunystę.

Išgirdęs gen. Povilo Plechavičiaus 
kvietimą, stojo į Vietinę Rinktinę, kovojo 
su Armija Krajova. Atsidūręs Vokietijoje, 
užbaigė karą anglų nelaisvėje. Po karo - 
skurdus gyvenimas DP stovyklose ir 
emigracija į tolimą Australiją. Tai dau
gumos lietuvių likiminė kelionė, palikus 
savo kraštą.

Bronius Rainys jau mokykloje reiš
kėsi scenoje. Jo gražus balso tembras ir 
aiški kalbos dikcija sudarė scenoje išim
tiną atvejį, nes jo balsą, kad ir švabždesį, 
buvo galima lengvai girdėti.

Atlikęs dvejų metų darbo sutartį cuk
rinių nendrių ūkyje, Quccnsland’c, apsi
gyveno Adelaidėje. Jo gabumus scenoje 
pastebėjo buvęs Valstybės radiofono re
žisierius Juozas Gučius ir stengėsi kiek 
įmanoma išnaudoti Broniaus sceninį ta
lentų. Visus dramos, komedijos ar trage
dijos charakterius Bronius su tuo pačiu 
pasišventimu, įsijautimu ir supratimu iš
gyveno scenoje. Jam nebuvo didelio ar 
mažo vaidmens, jam rūpėjo prisiimtą 
vaidmenį atlikti, perduoti žiūrovams su 
visais charakterio niuansais, visais sielos 
išgyvenimais ir jausmais.

Scenos “karjerą” Bronius pradėjo bū
damas pradžios mokykloje, vėliau gim
nazijoje, Vilkaviškio miesto teatre, Ol- 
denburgo ir Scheinfcldo DP stovyklų 
lietuvių scenose.

Adelaidės lietuvių teatro scenoje Bro
nius Rainys buvo visiems žiūrovams labai 
gerai žinomas ir laukiamas. Adelaidės 
lietuvių teatro gastrolės kitose lietuvių 
apylinkėse suteikė progą pasigėrėti jo 
talentu ir kitiems Australijos lietuviams.

Bronius mielai dalyvavo ir kituose me
no renginiuose: deklamavo eilėraščius su 
giliu įsijautimu, pergyvendamas kiekvie
ną žodį, jį savaip interpretuodamas, su
teikdamas klausytojui galimybę pilnai 
pajusti poezijos grožį, eilėdaros ritmo ir 
rimo bangavimus. Todėl jo pasirodymai

Mirus ilgamečiui buvusiam mano daktarui

Aft A Alfonsui Valiūnui,
nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai Jadvygai, dukroms Gintai ir Vidai bei jų 

šeimoms. Izabelė Daniškevičienė,
Onutė Maksvyticnė, Ramutė ir Vijoleta

AftA Juozui Dambrauskui,
mirus, skaudžios netekties valandose labai nuoširdžiai užjaučiame žmoną 

Jadvygą, visą šeimą bei artimuosius ir drauge liūdime.
Jadvyga Viiiūnienė su šeima

Rekolekcijos Sydnėjųje
Australijon atvyksta pamokslininkas kun.Astijus Kungys OFM, Šv.Pranciškaus 

Asyžiečio parapijos Vilniuje klebonas. REKOLEKCIJŲ PROGRAMA:
Kovo 10 d. (šeštadienis) - Pradžia 2 vai p.p. Išpažintys Parapijos salėje, nes

bažnyčioje vyks vestuvės.
3 vai. p.p. šv. Mišios ir pamokslai.

Kovo 11d. (sekmadienis) - Pamaldos 11.30 vai. Šv. Mišios ir pamokslai.
2.00 vai. p.p. pietūs su svečiu iš Lietuvos kun. A Kungiu 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registruotis pas Danutę Ankienę 
tek: 98712524 arba pas Antaną Kramilių tek: 9727 3131, mob.: 0404 243 193. 
Susimokėti už pietus - $20 - prašome kovo 4 d. Kaziuko mugės metu.

• Parapijos Komitetas

scenoje buvo visų laukiami ir vertinami.
Prasidėjus Adelaidėje lietuvių radijo 

transliacijoms, Bronius buvo vienas iš 
pagrindinių diktorių. Jo balso tembro 
švarumas ir aiškumas buvo lengvai per
duodamas radijo bangomis ir klausytojų 
mėgiamas.

Bronius buvo scenos žmogus, jis mėgo 
ją, ja gyveno ir jai visuomet kruopščiai 
ruošdavosi. Turėjo gerą atmintį ir visus sa
vo vaidmenis išmokdavo, sufleris jam bu
vo nereikalingas. Jis žinojo turįs ypatin
gą scenos talentą, bet nesididžiavo ir vi
sus, kad ir mažiau išprususio režisieriaus, 
nurodymus priimdavo besąlygiškai, be 
priekaištų.

Lietuvai 1990 m. atgavus nepriklauso
mybę, Bronius 1992 m. apsilankė Lietu
voje. Vėliau jon grįžo nuolatiniam apsigy
venimui. Pradžioje šiek tiek nerimavo, bet 
vėliau suprato, kad savame krašte gyventi 
yra mieliausia. Nors būdamas vyresnio am
žiaus, 2006 m birželio mėn. savo gyvenimą 
sujungė su Aldona Jokubauskienc.

Būdamas labai kantrus, Bronius visas 
gyvenimo sunkenybes, problemas ir ne
laimes pernešdavo savyje susitelkęs, nesi
skųsdamas, neverkšlcndamas. Sunkios li
gos pakirstas, mylimos žmonos Aldonos 
globojamas, 2006 gruodžio 5 d. paliko 
gyvenimo “sceną”.

Mielas Broniau, tavo nuoširdumas ir 
meilė scenai, ir lietuviškam žodžiui, kurį 
Ui taip vertinai, ilgai liks mūsų tarpe. Ilsėkis 
ramybėje savo Tėvų Mylimoje Žemėje!

Viktoras Baltutis
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Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, vasario 

25 dienų, 12-50 vai. p.p. Canberra Club,West Row, Canberra City.
Šia proga žodį tars dr. Vytautas Daniela - svečias iš Sydnėjaus.
Meninę dalį išpildys nauji talentai iš Melbourne - dainininkės Aida

Gogely tė ir Kazytė su pianistu Rolandu Imbrasu.
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbarų Šilinis 
tek: 6288 6283 iki antradienio, vasario 20 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Sekmadienį, kovo 4 dienų, 11.30 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc, 

įvyks pamaldos. Po jų - tradicinė Kaziuko mugė gretimai esančioje parapijos 
salėje. Parapijiečiai kviečiami dalyvauti parodoje su savo rankų darbais, audiniais 
ir t.t. Registruokitės pas Danutę Ankicnc tek: 8971 2524.

Jus skaniai pavaišins mūsų skautai ir skautės. Ačiū jiems iš anksto.
Katalikų Kultūros Draugija

Skelbimas
Raginame visus plaukimo entuziastus nuo 18 metų amžiaus ir vyresnius 

prisijungti prie Aidos 'bičiutės organizuojamos lietuvių plaukimo komandos 
Melbourne ir dalyvauti išbandant savo jėgas plaukimo varžybose “Open Water” 
1.2 km distancijoje. Varžybos vyks š.m. kovo 18 d., sekmadienį, 9 vai. ryto 
Bonbeach, esančiame prieš Frankston’ų, Melbourne.

Apie šį renginį plačiau skaitykite tinklalapyje www.honbeacblse.asn.au
Visi susidomėję prašomi skambinti Aidai Thčiūtei tek: 0411 345 636.

Nuo šeštadienio, vasario 17 dienos, Hardware Gallery, 263 Eninore Road, tek: 
9550 4595, Josonia Palaitis dalyvaus rengiamoje meno parodoje 
“Unintended Consequences” (Nenumatytos Pasėkos) su keliais savo natiurmortų 
rinkiniais.
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LITHUANIAN CkUS

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba: 
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai. - 2.30 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30vak tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tek:

Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

Weight Watchers
kviečia moteris ir vyrus, norinčius numesti svorį, į užsiėmimus, kurie pra
sidėjo trečiadienį, vasario 7 dieną.
Užsiėmimai “Dainavoje” vyks:

trečiadieniais - 6.00 vai. p.p. - 7.00 vai. p.p.
ketvirtadieniais - 12.00 vai. - 1.00 vai. p.p.

Kaina - $17.95 savaitei.
Pagal pageidavimą, galite atvykti į užsiėmimus vieną ar kelis kartus j mėnesį. 
Suinteresuotus prašome skambinti Margarettc Mycrs tek: 9618 2402 
arba tek: 131997.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Nepriklausomybės Šventė Melbourne
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba kviečia visus atvykti (Vasario 16-osios ir 

Kovo 11-osios - Nepriklausomybės ir Nepriklausomybės Atkūrimo dienų mi
nėjimą. Minėjimas ir meninė programa įvyks sekmadienį, kovo 11 dienų, 130 
vai. p.p. Lietuvių Namuose, Melbourne.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

“Musų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 va), ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02)9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: 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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