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Valstybės Dienos minėjimas Sydnėjuje

Šių metų liepos 8 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” paminėta Valstybės Diena.Ta 
proga nusipelniusiems Sydnėjaus lietuvių bendruomenei žmonėms buvo įteikti Padėkos 
raštai. Plačiau apie Valstybės Dienos minėjimą Sydnėjuje skaitykite psl. 3. Dr. 
Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje-dalis bendruomenės narių, gavusių Padėkos raštus. 
Iš kairės: Danutė Ankienė, Ramona Ratas-Zakarcvičicnė, Martyna Reisgienė, Onutė Dobbs, 
Birutė Aleknaitė ir Jadvyga Burokienė.

Ba’kaHJs Lietuvos įvykių apžvalga

Paminklas komunizmo kankiniams

pilietybės problema.

Premjeras 
apie dvigubą 

pilietybę 
Ministras pir

mininkas Gedi
minas Kirkilas 
tikisi, kad pakei
tus Įstatymus jau 
šį rudenį bus iš
spręsta dvigubos

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, 
kad pagal Konstituciją, dviguba pilietybė 
galima tik labai retais ir išimtiniais atve
jais. Komentuodamas siūlymus surengti re
ferendumą dėl Konstitucijos pataisų, G. 
Kirkilas pažymėjo, kad tokį balsavimą 
galėtų sužlugdyti mažas aktyvumas.

“Vargu ar j referendumą susirinktų 
daugiau žmonių nei i rinkimus. Todėl ieš
kome teisinių būdų spręsti problemą ne
keičiant Konstitucijos”, - sakė G. Kirkilas. 
Sis procesas, jo teigimu, gali būti baigtas 
dar šį rudenį. G. Kirkilas sakė pats esąs už 
dvigubos pilietybės išsaugojimą, nes jos 
nebelikus, kyla daug problemų užsienyje 
gyvenantiems lietuviams. Vyriausybės va
dovas priminė, kad šiam klausimui spręs
ti yra sudaryta speciali darbo grupė.

Konstitucinio Teismo nutarimą, ribo
jantį teisę gauti dvigubą pilietybę, labai 
kritikavo išeivijos atstovai. Prezidentas 
Valdas Adamkus yra sakęs, kad dviguba pi
lietybė užsienyje gyvenantiems lietuviams 
turi būti išsaugota. Jo teigimu, teisininkai 
turi rasti galimybę, kad pilietybė tiems, ku
rie jos nori, būtų išlaikyta, o ne atimta.

G. Kirkilas: šiemet žemės 
reforma turi būti užbaigta

Šiemet žemės reforma Lietuvoje turi 

būti užbaigta, tam yra visos realios ga
limybės. Tokią nuostatą liepos 11 d. su
rengtoje spaudos konferencijoje Vyriau
sybės vienų metų veiklos proga pareiškė 
Premjeras Gediminas Kirkilas.

Šiuo metu Lietuvos kaimo gyvenamo
siose vietovėse nuosavybės teisės j turėtą 
žemę yra atkurtos piliečiams į 3.8 mln. 
hektarų turėtos žemės. Tai sudaro 96% 
piliečių prašymuose nurodyto ploto. Ge
riausi žemės grąžinimo rodikliai yra Ma
rijampolės apskrityje, kur grąžinta jau 
99.5%, Panevėžio ir Telšių apskrityse - 
99% prašymuose nurodyto ploto. Žemės 
grąžinimas eina i pabaigą ir kitose ap
skrityse bei rajonuose, išskyrus dalį Utenos 
apskrities, Ignalinos ir Molėtų rajonų bei 
Vilniaus apskrities, Šalčininkų, Trakų ir 
Vilniaus rajonų kadastrinių vietovių.

Žemės ūkio ministrė Kazimira Pruns
kienė teigė, kad žemės grąžinimą būtų 
galima užbaigti anksčiau, jeigu nuo pat 
žemės reformos pradžios būtų tinkamai 
pasirengta žemės grąžinimo procesui, tar
pusavyje nesupriešinant žemės savininkų 
ir kitų žemės naudotojų. Be to, piliečių 
nuosavybės atkūrimą stabdė žemės refor
mą reglamentuojančių teisės aktų kaita, 
archyvinės medžiagos, patvirtinančios sa
vininkų teises į iki nacionalizacijos turėtą 
žemę, trūkumas, ypač Rytų Lietuvos re
gione, kai kurių piliečių neaktyvumas tei
kiant būtinus dokumentus žemės grąži
nimui. Ji sakė, kad didelė atsakomybė dėl 
teisingo žemės grąžinimo užtikrinimo ir 
nepakankamos žemės reformos darbų 
kontrolės tenka apskritims. Šiuo metu, pa
sak K. Prunskienės, laisvos žemės yra 
pakankamai visose apskrityse, išskyrus 
Kauno ir Vilniaus.

Nukelta į 2 psl.

Birželio 12 d. Washingtone atideng
tas memorialas - paminklas komunizmo 
aukoms atminti. Iškilmėse dalyvavo JAV 
prezidentas George W Bush, Kongreso ir 
diplomatinio korpuso atstovai, komunis
tinių represijų liudininkai, atvykę iš viso 
pasaulio. Lietuvai atstovavo ambasadorius 
Audrius Brūzga.

Renginiuose Washingtone, skirtuose 
paminėti komunizmo aukoms, dalyvavo 
disidentai - monsinjoras Alfonsas Svarins
kas ir sesuo Nijolė Sadūnaitė, Šiaurės

Paminklas komunizmo kankiniams. Kalba JAV prezidentas George W. Bush.

Katalikų memorandumas grąžinamas Lietuvai
Oxford’e (Anglija) saugomas daugiau 

nei 17,000 Lietuvos katalikų pasirašytas 
memorandumas dėl tikinčiųjų represijų 
Sovietų Sąjungoje buvo grąžintas Lietuvai.

Sovietų okupacijos laikotarpyje. 1971 
melais pasirašytas memorandumas sau
gomas Oxford’e esančiame Kcston’o Ins
titute. Jo vadovas kanauninkas Michael 
Bourdeaux memorandumą parodė Lietu- 
vos ambasadoriui D. Britanijoje Vygandui 
Ušackui ir Londono lietuvių Šv. Kazimie
ro bažnyčios klebonui Petrui Tverijonui. 
Ambasadorius padėkojo kanauninkui M. 
Burdeaux už šios svarbios Lietuvai ir pa
sauliui vertybės išsaugojimą ir sprendimą 
grąžinti memorandumą į Lietuvą.

Sovietų galybės laikais Keston Institu

Skuodo valdžia kalbės žemaitiškai
Kaip praneša DELFI, Skuodo politi

kai per posėdžius įsipareigojo kalbėti 
žemaitiškai ir patvirtino tai naujose sa
vivaldybės tarybos darbo taisyklėse. Kaip 
skelbia laikraštis „Skuodas”, žemaitiš
kai nemokantys tarybos nariai ir svečiai 
turės teisę kalbė ti sava tarme arba kalba - 
vertimu pasirūpins klausimo rengėjai. 
Raštvedybą numatoma vykdyti valstybi
ne, būtent lietuvių kalba.

Iš 25 tarybos narių tik vienas ne že
maitis. Per posėdžius sava tarme politi
kai kalbėjo ir anksčiau. Į tarybą išrinkto 
Žemaičių kultūros draugijos Skuodo 
skyriaus pirmininko Evaldo Razgaus 
duomenimis, žemaičių pasus turi ma

Amerikos lietuvių organizacijų atstovai.
Memorialo statyba buvo pradėta 2006 

metų rugsėjo 17 dieną. Memorialo komu
nizmo aukoms fondo duomenimis, šio 
memorialo statyba kainavo apie 825,000 
JAV dolerių. Lietuvos Vyriausybė šio me
morialo statybai skyrusi 10,000 litų, vieną 
tūkstantį JAV dolerių skyrė Lietuvos am
basada Washingtone.

Daugiau informacijos apie memorialą 
galima rasti tinklalapyje:

http://www.victimsofconununisin.org

tas ir jo vadovas Michael Bourdeaux rū
pinosi tikinčiųjų, ypač katalikų padėtimi 
Sovietų ir bendrai komunistiniame pasau
lyje, rinko irplatino medžiagą, spausdino 
mokslinius straipsnius apie religinę neto
leranciją. Su I nstituto vadovu bendradar
biavo ir Australijos lietuviai, jų tarpe a.a. 
Albinas Giniūnas, ilgametis ALB Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos pirmininkas.

Liepos 9 dieną Kauno rotušėje buvo 
surengta oficiali memorandumo grąžini
mo ceremonija, per kurią kanauninkas M. 
Burdeaux memorandumą įteikė vienam 
iš parašų rinkimo iniciatorių Vyskupų 
Konferencijos pirmininkui arkivyskupui 
Sigitui Tamkevičiui.

“M.P.”inf.

žiausiai 4 tarybos nariai, tačiau daugumai 
vietos politikų dar reikėtų patobulinti 
žemaičių tarmę. „Aš pats nebuvau iš tų, 
kurie pritarė, kad darbo taisyklėse būtų 
nurodyta per tarybos posėdžius kalbėti 
žemaitiškai. Mano nuomone, geriau būtų 
ne formaliai įteisinti žemaičių tarmę, bet, 
pavyzdžiui, prie įvažiavimo į miestą para
šyti „Skouds“. Ne tik lietuviškai, bet ir že
maitiškai rašyti gatvių pavadinimus, mo
kyklose įsteigti žemaičių tarmės pasirin
kimą“, - sakė jis ir priminė, kad būtent 
Skuode buvo pradėtas leisti pirmasis že
maičių laikraštis, įsikūrė žemaičių draugi
ja. Tačiau iš Telšių perimti žemaičių sosti
nės titulo skuodiškiai nepretenduoja. □
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raS Trumpai iš visur
♦ Po 42 metų 
pertraukos, liepos 
8 d., į Bangladešo 
sostinę Dhaka at
vyko pirmasis ke
leivinis traukinys 
iš Indijos. Susisie
kimas traukiniais 
su Indija nutrūko 
1965 metais, ki
lus karui tarp In

dijos ir Pakistano, tuo metu valdžiusio 
Bangladešą. Nors Bangladešas gavo ne
priklausomybę 1971 metais, iki šiol ke
leivinį susisiekimą su Indija palaikė tik 
autobusai.
♦ Liepos 10 d. pasibaigė visą savaitę tru
kęs sukilusios “Raudonosios Mečetės” ap
supimas Pakistano sostinėje Islamabade. 
Sukilėliai atsisakė pasiduoti, pasirinkda
mi kovą iki mirties. Kariuomenė puoli
mu paėmė mečetę ir jai priklausančias 
religines mokyklas, ginamas musulmonų 
dva-siškio Abdul Rashid Ghazi ir ekstre
mistų studentų. Žuvo pats Ghazi ir virš 50 
sukilėlių.
Gi kariuomenės nuostoliai - 8 žuvę kariai, 
29 sužeisti.
♦ Liepos 10 d. Saliamono Salų teisingu
mo ministru (Attorney General) buvo 
prisaikdintas Australijos pilietis Julian 
Moti, kuris yra Australijos teisingumo or
ganų paieškomas dėl tariamo nusikaltimo, 
įvykdyto Vanuatu 1997 metais. Australijos 
vyriausybė pareiškė protestą dėl šio pa
skyrimo. Protestuoja ir Saliamono Salų 
Valstybės Tarnautojų Komisija, opozicijos 
lyderiai. Saliamono Salų ministras pirmi
ninkas Manasseh Sogavarc atmetė visus 
protestus.
♦ Liepos 12 d. Austin mieste Texas vals
tijoje mirė JAV prezidento Lyndon B. 
Johnson našlė “Lady Bird” Johnson, su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Ministrė pažymėjo, kad valstybė pilie
čiams už išperkamą žemę atlygina ne lik 
sklypais, bet ir pinigine kompensacija, ir 
vertybiniais popieriais, kuo taip pat nepa
kankamai pasinaudojama.

Miestuose, kur nuosavybė atkurta tik 
58%, labiausiai komplikuotas yra žemės 
grąžinimas Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir 
Palangoje, nes čia yra didesnis žemės trū
kumas. Siekiant greičiau užbaigti žemės 
reformą šiose vietovėse, numatoma pasi
telkti daugiau įvairių specialistų iš kitų ra
jonų savivaldybių.

Svarbūs Vyriausybės darbai
Metų jubiliejų pažymint! 14-toji social

demokrato Gedimino Kirkilo vadovauja
ma mažumos Vyriausybė vienu iš svar
biausių savo veiklos darbų įvardija priim
tą naujos atominės elektrinės (AE) įstaty
mą, kurį ji parengė, o vienu iš pagrindinių 
tikslų skelbia pasiekti subalansuotą biu
džetą.

Pagal Konvergencijos programą ir 
planuojant įsivesti eurą, Lietuva 2009 m. 
tikisi turėti subalansuotą biudžetą. Tai 
pirmas kartas, kai keliamas toks tikslas.

Taip pat toliau numatoma vykdyti mo
kesčių reformą, sumažinti gyventojų pa
jamų mokesčių naštą, dar šiemet įdiegti 
papildomo sveikatos draudimo modelį, 
nustatant šio draudimo objektą. Šį modelį 
numatoma plačiau taikyti nuo 2008 m. pra
džios. Vyriausybės planuose - ir korupci
jos mažinimas, mokslo ir studijų reformos 
įgyvendinimas, saugaus eismo struktūros 
sukūrimas, žemės ir kito nekilnojamojo 
turto grąžinimo užbaigimas, mokslo ir tech
_______________________________________ da,ELTA, BNS, LGHICir “Bernardinai”.
Mųsįt.Pastogė.. Nr, 28;.2007,07,18, psl. 2

laukusi 94 metų amžiaus. Jos vyras buvo 
prezidentu 1963 -1969 metais, mirė 1973 
metais.
Nuo vaikystės vadinta “Lady Bird”, nors jos 
krikšto vardai buvo Claudia Alta.
♦ Liepos 14 dieną Sydnėjaus vakari
niuose priemiesčiuose dvi valandas siau
tė buvęs Telstra organizacijos tarnautojas, 
su pavogtu tanku daužydamas mobiliųjų 
telefonų komunikacijos bokštus. Tanką 
sekę policijos automobiliai buvo bejė
giai pastoti tankui kelią,
“Tankistas” buvo suimtas tik tada, kai jo 
tankas užsikirto naikinant septintąjį 
bokštą,
♦ Liepos 14 dieną Australijos teisingu
mo organai pareiškė formalius kaltinimus 
indų kilmės Gold Coast gydytojui Moha
med Haneef, kuris buvo laikomas arešte 
nuo liepos 2 dienos. Jis kaltinamas beato- 
dairiu teroristinės organizacijos rėmimu. 
Jo pusbroliai nesėkmingai ruošė sprogi
mus Londone ir Glasgove.
♦ Liepos 14 dieną Šiaurės Korėja uždarė 
savo pagrindinį branduolinį reaktorių, 
gavusi iš Pietų Korėjos kompensacijai ku
ro elektros gamybos turbinoms. Branduo
linio reaktoriaus uždarymą dar turės pa
tikrinti Jungtinių Tautų inspektoriai.
♦ Liepos 15 dieną Irake žuvo du austra
lai, privačios firmos tarnautojai, pasam
dyti apmokyti Irako policininkus. Jie žu
vo nuo pakelės bombos sprogimo, važiuo
dami automobiliu 8 kilometrus į pietry
čius nuo Bagdado. Sužeisti kartu važiavę 
filipinietis ir trečias australas.
Irake iki šiol žuvo šeši australai, pasam
dyti privačių firmų.
♦ Bulgarijoje kasinėdami seną kapą
archeologai užtiko auksinę kaukę, kurios 
amžius siekia ketvirtą šimtmetį prieš 
Kristų. Manoma, kad ši kaukė priklausė 
Trakijos karalystės valdovui. □ 

nologijų pažangos skatinimas bei kiti.
Mažumos Vyriausybė pasigiria, kad pa

siektas proveržis įgyvendinant svarbius 
elektros tilto j Lenkiją ir Švediją, “Via 
Baltica”, “Rail Baltica” projektus, kad pa
vyko patvirtinti Lietuvos finansinį tvarumą 
ir ūkio raidos stabilumą garantuojančią 
Konvergencijos programą, užtikrinti 
skaidrų ir efektyvų ES paramos naudojimą.

Ministrų kabinetas tikina, kad visiškai 
pasirengta Lietuvos prisijungimui prie Šen
geno erdės. Be to, dar kartą rinkėjams jis 
primena sėkmingą “Mažeikių naftos” par
davimą Lenkijos koncernui “PKN Orlen” 
ir visiems piliečiams grąžintus rublinius 
indėlius. Pardavus “Mažeikių naftos” ak
cijas valstybės biudžetas pasipildė 2.217 
mlrd. litų, kurių dalis buvo panaudota kom
pensacijoms už nuvertėjusius indėlius.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007- 
2013 m. sudaro per 23 mlrd. litų.

Per darbo metus Vyriausybė du kartus 
didino valstybės remiamas pajamas, ku
rios dabar siekia 205 litus vienam asme
niui. Nuo pernai rugsėjo pratęstas “vaiko 
pinigų” mokėjimas vaikams iki 9 metų. 
Išvardijamos ir kitos padidintos išmokos 
bei pensijos, primenama nedarbo statistika 
- tai įrašoma į nuopelnus.

Dekretą Prezidentas Valdas Adamkus 
dėl naujos Vyriausybės sudėties pasirašė 
liepos 12 d., o liepos 18 d. naujieji ministrai 
prisiekė Seime ir gavo įgaliojimus veikti.

Per darbo metus 14-toji Vyriausybė su
rengė 52 posėdžius, priėmė daugiau kaip 
1350 sprendimų, pateikė Seimui 250 įs
tatymų projektų. Įvyko 27 Ministro pirmi
ninko vizitai į užsienį.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

ZVILCJIMIJ
Apie dvigubą pilietybę 
- apklausa Lietuvoje

Devyni iš dešimties lietuvių - už Lie
tuvos pilietybės išsaugojimą asmenims, 
įgijusioms kitos valstybės pilietybę. Lietu
vių pilietinę tapatybę tiriantys Pilietinės 
visuomenės instituto (PVI) ekspertai pa
brėžia, kad Lietuvos visuomenėje vyrauja 
atvira, vakarietiška pilietybės samprata.

Tai parodė tyrimų centro „Vilmorus“ 
šių metų birželio 7-10 dienomis atlikta 
reprezentatyvi gyventojų apklausa. Tyri
mas vyko 19 miestų ir 60 kaimų, buvo ap
klaustas 1001 šalies gyventojas.

Absoliuti dauguma lietuvių palaiko 
Lietuvos pilietybės išsaugojimą tuo atve
ju, jei asmuo yra įgijęs ir kitos valstybės 
pilietybę. Į klausimą „Ar norėtumėte, kad 
Jusi; vaikai ir vaikaičiai, įgiję kitos valsty
bės pilietybę, išliktų ir Lietuvos pilie
čiais?“ teigiamai atsakė 88.1 % visų apklaus
tųjų. Neigiamai - vos 2.8%. Likę tvirtino, 
kad jiems tai nesvarbu (6.1 %) arba atsaky
mo nežiną (3.0%). Būtinybę išsaugoti Lie
tuvos pilietybę bet kuriomis aplinkybėmis 
labiau pabrėžė moterys (90.1%), mažiau
sias - iki 300 litų - pajamas šeimos nariui 
gaunantys žmonės (92.7%), kaimo gyven
tojai (92.5%). Už pilietybės išsaugojimą 
pasisakė kiek mažiau nišų (72.6%) ir lenkų 
(82.1%) kilmės lietuvių.

Tuo tarpu net 89.6% lietuvių kilmės 
gyventojų teigė norintys, kad jų vaikai ir 
vaikaičiai Lietuvos pilietybę išsaugotų.

Dauguma apklaustųjų neigiamai ver
tina Konstitucinio Teismo sprendimą, 
išaiškinusį, kad Lietuvos piliečiai negali 
kartu turėti ir kitos valstybės pilietybės. Net 
55.9% lietuvių tvirtino, kad toks sprendi
mas Lietuvos valstybei turės neigiamų pa
sekmių. Kad šio sprendimo pasekmės bus 
teigiamos, manė tik 8.5% apklaustųjų. 
22% prisipažino atsakymo nežiną, 13.6% 
- kad jiems tai nesvarbu.

Neigiamas Konstitucinio Teismo spren
dimo pasekmes labiau akcentavo žmonės 
iki 29 metų (63.5%), aukštąjį išsilavinimą 
turintys (64.7%), Vilniaus gyventojai

Dviguba pilietybė
Šių metų pradžioje LR Migracijos de

partamentas informavo Krašto apsaugos 
ministeriją (KAM), kad 15 metų kariuo
menėje tarnaujantis pulkininkas leitenan
tas Giedrius Vasiliauskas nebelaikomas 
Lietuvos piliečiu, o lietuviškas pasas jam 
esą išduotas neteisėtai. Priežastis - jis tu
rįs Rusijos pilietybę.

Pasirodo, Giedriui Vasiliauskui pačiam 
nežinant Rusijos pilietybė automatiškai 
buvo suteikta prieš 15 metų gyvenant Ru
sijoje ir tarnaujant tos šalies kariuome
nėje. Pats G. Vasiliauskas Rusijos piliety
bės niekada neprašė.

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 
kaunietis Giedrius Vasiliauskas grįžo į

Kinietiški automobiliai - netrukus Lietuvoje
Į Pabaltijo kraštus, taip pat ir į Lietu

vą, netrukus atkeliaus nauja „Brilliance“ 
automobilių serija. Ji yra sukurta ben
dradarbiaujant BMW ir kinams ir gami
nama bendroje Kinijoje įsteigtoje įmo
nėje. “Šis naujas prekės ženklas turi didžiu
lį potencialą, todėl nusprendėme priimti 
pasiūlymą atstovauti „Brilliance“ visose 
Baltijos šalyse“, pasakojo firmos “AS 
United Motors” atstovas. Ši firma parda
vinėja BMW ir MINI modelius.

„Brilliance“ yra europinės kokybės 
automobilis, gaminamas Kinijoje. „Bril
liance“ automobilių kokybė tikrinama 
kartu su BMW trečios ir penktos klasės 

(65.3%). Neigiamai vertinantys Konstitu
cinio Teismo sprendimą yra įsitikinę, kad 
dėl jo „Lietuvos valstybė ir tauta praras 
daug savo piliečių“ (68.4%), kad yra „pa
žeidžiamos Lietuvos piliečių teisės“ 
(59.6%). Daugiau kaip pusė teigiamai ver
tinančių teismo sprendimą (8.5% visų 
apklaustųjų) tikisi, kad „jis sustabdys Lie
tuvos gyventojų emigraciją“, o trečdalis 
mano, jog „piliečiai, turintys dvigubą pi
lietybę, kelia pavojų Lietuvos valstybei“.

Didžioji dauguma lietuvių - 78% -yra 
įsitikinę, jog Seimas turėtų priimti spren
dimą, kuriuo užtikrintų, kad Lietuvos pi
lietybę bet kuriomis aplinkybėmis išsau
go Lietuvos piliečių vaikai, vaikaičiai ir 
provaikaičiai. Kad Seimas to daryti neturė
tų, mano vos 5.9% gyventojų, o 16.1% teigė 
nežiną, kaip Seimui derėtų šiuo klausimu 
apsispręsti.

Pasak apklausos duomenis apibendrinu
sių PVI ekspertų, Lietuvos visuomenėje vy
rauja atviros pilietybės supratimas, '[yrimas 
parodė, kad dauguma lietuvių yra už ly
gias įvairiakilmių šalies piliečių teises bei 
už Lietuvoje gyvenančių piliečių ir užsie
nio lietuvių teisinę lygybę. Į klausimą „Ar 
lietuvių kilmės piliečiai turėtų Lietuvos 
valstybėje turėti daugiau teisių?“ net 57.6% 
gyventojų atsakė neigiamai. 32.5% ap
klaustųjų tokiai pozicijai pritarė, 9.9% 
pozicijos šiuo klausimu sakėsi neturį.

Net 62.4% apklaustųjų tvirtino, kad 
„užsienyje gyvenantys lietuviai turėtų tu
rėti tokias pat teises Lietuvos valstybėje 
kaip ir Lietuvoje gyvenantys piliečiai“. Tam 
prieštaravo 21.4% lietuvių, savo nuomo
nės neturėjo 16.2%. Už lygias užsienio 
lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių piliečių 
tieses pasisakė ypatingai daug moksleivių 
ir studentų (75.4%).

Nemaža dalis lietuvių (46.3%) mano, 
kad j mūsų šalį atvykę gyventi nelietuvių 
kilmės užsieniečiai galėtų. įgyti Lietuvos 
pilietybę išlikdami ir kitų valstybių pilie
čiais. 16% įsitikinę, kad nelietuvių kilmės 
užsieniečiai turėtų tapti mūsų šalies pi
liečiais tik atsisakę kitų šalių pilietybės. 
Tik 13.8% gyventojų teigia, kad nelietu
vių kilmės užsieniečiams Lietuvos pilie
tybė išvis nesuteiktina. 24% apklaustųjų 
prisipažino šiuo klausimu nuomonės 
neturį. (Pagal DELFI)

- “pirmoji auka”
Lietuvą, gavo Lietuvos pilietybę, buvo ba
taliono vadas, dirbo NATO štabe Danijoje, 
tarnavo Goro provincijos atkūrimo grupė
je Afganistane. Jam buvo išduoti leidimai 
dirbti su slaptais dokumentais. KatĮ ka
rininkas turi Rusijos pilietybę paaiškėjo 
tik tada, kai jis parašė prašymą pratęsti 
leidimą darbui su įslaptinta informacija.

Dabar Vilniaus apygardos administra
cinis teismas panaikino Migracijos de
partamento sprendimą nelaikyti G. Vasi
liausko Lietuvos piliečiu.

Teismo teigimu, G. Vasiliauskas pagal 
kilmę yra lietuvis, buvo pareiškęs norą 
tapti Lietuvos, o ne Rusijos piliečiu, ir su 
Rusija jo nesieja jokie ryšiai. LGITIC 

modeliais, gaminamais Kinijos rinkai to
je pačioje gamykloje“, - paaiškino firmos 
atstovas. „Brilliance“ automobilių dizai
nas kuriamas bendradarbiaujant su gar
siomis Italijos automobilių dizaino įmo
nėmis „Italdesign” ir „Pininfarina“, o varik
liai kuriami kartu su „Mitsubishi“ kon
cernu.

Europoje jau prekiaujama BS6 mede
lio „Brilliance“ automobiliais, kurių per 
metus pagaminama 40,000. Antroje, šių 
metų pusėje „Brilliance“ pristatys nąujus 
modelius - rinkoje pasirodys naujaą šei
mos automobilis BS4 ir sportinis kupė 
BC3. (Pagal DĘLFI)
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Bendruomenės baruose
Karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos 

karūnavimas 1253 m. liepos 6 d. ir 
Valstybės Dienos minėjimas Sydnėjuje
Isolda Poželaitė-Davis AM

Kodėl švenčiame 1 Jetuvos valstybin
gumo šventę jos pradininko ir vienintelio 
vainikuoto karaliaus ir karalienės karūna
vimo dieną?

Alfredas Bumblauskas rašo savo kny
goje “Senosios Lietuvos Istorija 1009- 
1795”, psl. 36-37. kad Mindaugas "... pa
sinaudojęs Livonijos vidaus prieštaravi
mais, patraukė i savo pusę ordino magistrą 
Andrių Štirlandą (Stierland, aut.). Per jį 
išsirūpino sau ir žmonai Mortai krikštą 
1251 m. vėlyvą pavasarį ar vasaros pra
džioje” (Morta buvo 2-oji Mindaugo žmo
na ir Šiaulių kunigaikščio Vismanto Bu- 
lionio našlė, aut.)

Kodėl Mindaugas su žmona, sūnumis - 
Rupliu ir Rupeikiu bei dvariškiais krikšti-

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Teodoras Rotcas.

josi? Būdamas diplomatas, jis, matyt, 
numatė kad be krikšto negalės tapti Lie
tuvos valdovu ir negalės užtikrinti savo 
sūnums sosto paveldėjimą. 1253 m. liepos 
6 d. jis paskelbė: “ Švenčiausias levas ir 
Viešpats mūsų popiežius Inocentas IV mus 
pačius, karalystę ir visą nuosavybę priim
damas, Apaštalų Sosto teisę ir globą pa
skirdamas. savąja valdžia liepė mus ka
rūnuoti karalium visos Lietuvos ir žemių, 
kurias iš netikėlių rankų išlupome arba 
išlupti galėsime.”(Fragmcntas): Lietuvos 
Dailės Muziejus (ibid).

Mindaugo karūnavimas svarbus: jis yra 
kertinis akmuo Lietuvos valstybingumo 
atžvilgiu. Mindaugas ne tik pradėjo, bet ir 
pabaigė Lietuvos valstybingumo sukūri
mą. Atsiminkime, kad tais laikais Popie
žiaus suteikta karūna užtikrino Lietuvos 
pripažinimą kaip savarankę valstybę. Pa
galiau. A.Bumblausko nuomone, Lietuva 
“...buvo įtraukta j Vakari) civilizcijos or
bitą” (ibid. psl. 38-39) Gaila, kad Mindau
go karalystė truko tik gal dvidešimt me
tų ir Vakarų civilizacija tepasiekė Lietu
vą daugvėliau.

Todėl Lietuvos Valstybės Diena - liepos 
6-oji - mums yra brangi, kaip ir Vasario- 
16-oji bei Kovo 11-oji. Tačiau mums ne
reikėtų pamiršti ir Rugsėjo 8-osios, Lietu
vos Didž. kunigaikščio Vytauto neįvyku
sio karūnavimo dienos. Vytautas irgi siekė 
atkurti Lietuvos valstybingumą, lai yra 
valstybinį savarankiškumą.

Minėjimas
Minėjimo pravedėjo Aida 'Zastarskytė

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka.

Sydnėjuje - viešnia iš Lietuvos
Sydnėjuje pas dr. Benių ir Tamarą Vin

gilius svečiuojasi iš Lietuvos atvykusi Jus
tina Vingilytė (dr. Beniaus brolio anūkė), 
Mykolo Riomerio universiteto Kaune 
teisės studentė.

Justina apsilankė “Mūsų Pastogės” 
redakcijoje, ta proga padovanodama įdo
mų iliustruotą leidinį - Laimos Laučkai- 
tės “M.K. Čiurlionis and Lithuanian art 
at the beginingof the 20th century” (Bal
tos lankos, Vilnius 2007).

Kaip sako pati Justina: “Paradoksas, 
bet savo tėvynę Įvertinau tik atvykus įkitą 
šalį-Australiją. Vienas geriausių dalykų, 
kuriuos teko pamatyti, buvo tai, kad netgi 
ilgus dešimtmečius gyvendami ne Lie
tuvoje, lietuviai nepamiršo senųjų tradici
jų ir, kas svarbiausia, viso to moko savo 
vaikus. Nuostabu ir tai, kad Lietuvių Klu
bas “Dainava” nors ir retai, nors ir skirtin
gais tikslais, bet suburia visus kartu.

Vieningumas - tai dalykas kurio ne
trūksta Australijos lietuviams, bet labai 
trūksta lietuviams Lietuvoje..”

Saulėtasis Sydnėjus Justiną pasitiko

Justina Vingilytė.

nelabai svetingai- su liūtimis ir vėju. Lin
kime, kad pasitaisęs oras netrukdys Justi
nai džiaugtis viešnage Australijoje. V. P.

Aida Zastarskytė-Abromas (pirma iš kairės) ir Sydnėjaus jaunimas su vėliavomis.

Kapočicnci, dr. Genovaitei Kazokicnei, 
Antanui Kramiliui, Danutei Ankienei ir 
Vytautui Patašiui.

Renginys artėjo prie galo ir pranešėja, 
pakvietusi “Dainos” chorą užimti savo 
vietas, paprašė Petrą Beitnarą padekla
muoti Bernardo Brazdžionio eilėraštį su 
jaudinančiu refrenu: “ Kur tu Lietuva?/Aš 
dar gyva”. Dcklamuotojas, giliai įsijautęs į 
eilėraščio potekstę, kuri išeiviams yra to
kia skaudi, balso moduliavimu sugebėjo 
sukaupti auditorijos dėmesį. Publika nu
ščiuvo... nutilo, o po minutės, kitos, gau
siom katutėm jam padėkojo.“Dainos” cho
ristams, solistui “žemaičiui” Garry Pen
hall, pianistui - akompanuotojui Wojciech 
Wisniewski ir mūsų nepamainomai choro 
dirigentei Birutei Aleknaitei didelis AČIŪ! 
už tris tobulai panioštas dainas: “Kur bėga 
Šešupė, kur Nemunas teka”, “Pempei, 
pempei”, “Jūra”.

Užbaigos žodį taręs pirmininkas Teo
doras Rotcas padėkojo visiems apsilan
kiusiems svečiams ir savo bendradarbiams. 
Cituoju: “ ...padėka ypatingai šio renginio 
darbščiajai bitelei, organizatorei ir koordi
natorei Gretai Savickaitei-Fletcher, minė
jimo pravedėjai Aidai Zastarskytci-Abro- 
mienei, meninės dalies išpildytojams - Jo- 
nuiŠarkauskui ir Petrui Beitnarui, nepails
tamam Bendruomenės įvykių rėmėjui “Dai
nos” chorui, vadovaujamam Birutės Alek
naitės ir jos “dešiniajai rankai” pianistui- 
akompanuotojui Wojciech Wisniewski.” 
Minėjimą baigėme Lietuvos himnu. □

- Abromas pasveikino susirinkusius skam
baus tembro balsu (matyt, yra dainininkė!) 
bei suglaustai priminė susirinkimo progą. 
Tada ji paprašė auditoriją atsistojimu 
pagerbti jaunuolių nešamas Australijos ir 
I Jetuvos vėliavas. Kaip įprasta, pradžioje 
sugiedojome Australijos himną, o užsklan
doje tas jaunuolių pulkelis jas išnešė, 
nuskambėjus paskutiniems mūsų himno 
žodžiams ir skambant Įspūdingai Wojciech 
Wisniewski pianino palydai.

Šventės įžanginį žod j tarė ALB Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos pirmininkas 'leo- 
doras Rotcas. Jis priminė, kodėl seniau 
švęsdavom rugsėjo aštuntą dieną, o dabar
- liepos šeštąją, pabrėždamas jos reikšmės 
svarbą. Pirmininkas taip pat ragino audi
toriją panagrinėti, ką reiškia turėti valsty
bę ir palyginti joje gyvenančius tautiečius 
su mūsų bendruomenių susibūrimais. Te
nai gyvenantys ir mes esame kilę iš to pa
čio kamieno, tik kaip medžio šakos iš
sisklaidėme į pasaulio kraštus. Baigdamas 
įvadinį žodį, pirmininkas ragino visus šia 
iškilminga proga atsiminti, kas esame 
“.. .ypatingai šiandieną, prisiminkime, kas 
mes esam, kam ir kur mes priklausome? 
Neieškokim, kas mus skiria, bet ieškokim 
tai, kas mus jungia.” O mus jungia tas to
limas ir mylimas kraštas - Lietuva. Aiškus 
ALB Apylinkės V-bos Pirmininko credo.

Po to publika išvydo tinkamai parinktą 
sceną iš “Mindaugo”. [Justino Marcinkevi
čiaus poetinės trilogijos dramų “Min
daugas” (1968), “ Katcdra”(1971) ir 
“Mažvydas” (1977)]

Scenoje du aktoriai puodžiaus dirbtu
vėje: senis puodžius-Jonas Šarkauskasir 
Karalius Mindaugas - Petras Beitnaras. 
Abu skaito ir vaidina scenos pagrindinę 
temę: tėvynės ir individo santykiai. “Ka
raliaus santykiai su kuriama Lietuva yra 
skaudūs, komplikuoti, nes tėvynė ne tik 
duota, bet ją reikia kurti, puoselėti. Kuo 
daugiau žmogus suvokia, pažįsta, gali, tuo 
tėvynė iš jo daugiau reikalauja” (Liet, li
teratūra. E.Bukelienė ir VDaujotytė, “Švie
sa. Kaunas. 1991). Mindaugas teigia, kad 
ką jis nukariauja, jungia. “... lipdo ir lipdo 
prie Lietuvos ir galo nėra”. O senis komen
tuoja poziciją iš moralinio taško, būtent: 
“Matyt, neteisingai lipdai. Jei teisingai 
lipdyti pradėsi/Lietuva suskambės.”

Po to įvyko Padėkų raštų įteikimas, 
kurį atliko Greta Savickaitė-Fletcher, 
trumpai apibūdindama kiekvieno kandida
to nuopelnus, o ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Teodoras Rotcas 
įteikėjuos. Padėkos raštai buvo įteikti už 
darbą lietuvybės puoselėjime mūsų Ben
druomenėje. Gavėjai buvo: Jadvyga Buro- 
kienė, Kristina Rupšienė, Danutė Skoru- 
lienė, Elė Kains, Julija Lašaitienė, Ryman- 
tė Geli, Ramona Ratas - Zakarevičienė, 
Algis Bučinskas, Kęstutis Protas. Padėkos 
raštai įteikti ir Birutei Aleknaitei, kuriai 
vėliau buvo įteikta ir pintinėlė gėlių, Mar
tynai Reisgienei, Onutei Dobbs, Onutei.
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Deklamuoja Petras Beitnaras.

Antanas Kramilius ir Greta Savickaitė- 
Flctcher. Ramučio Zakarevičiaus nuotr.
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Lietuviai pasaulyje New York’o bokštus atstato lietuvis
Lietuvė - tarp geriausių pasaulio šokėjų

Šį pavasarį Vokietijoje vykusiame pa
saulio šokių čempionate jau no pirmą kartą 
nuskambėjo ir lietuviška Ivetos Lukošiūtės 
pavardė. Ji drauge su savo šokių partneriu 
moldavu Gherman Mustuc 10 šokių gru
pėje užėmė antrąją vietą pasaulyje.

Dabar mergina gyvena New York’e, kur 
ne tik pati treniruojasi, dalyvauja varžy
bose, bet ir treniruoja savo mokinius. Ener
gija trykštanti 26 metų mergina suspėja ne 
tik į šokių treniruotes, bet pati kuria ir 
puošia drabužius sau, šokių partneriui ir 
kitiems šokėjams.

- Grįžote iš Pasaulio čempionato, ku
riame laimėjote antrą vietą lt) šokių ka
tegorijoje. Gal galėtumėte plačiau papa
sakoti apie šokių kategorijas?

- Šiuo metu su partneriu Gherman 
Mustuc atstovaujame profesionalams. Šo
kam 10 šokių, į kuriuos įeina penki Loty
nų Amerikos ir penki standartiniai šokių 
stiliai. Labai daug porų pasirenka arba 
lotynų, arba standartinius šokius, nes tie 
stiliai yra gana skirtingi, be to, taip leng
viau treniruotis. Dažniausia stilių šokėjai 
pasirenka atsižvelgdami į savo kūno su
dėjimą, charakterį.

Mes su partneriu šokame abiem sti
liais ir dažnai varžybose rungiamės su po
romis, kurios šoka tik vienu iš stilių ir dar 
su poromis, kurios taip pat pasirinkę visus 
10 šokių. Paskutiniame mūsų dalyvauta
me Pasaulio čempionate Vokietijoje, Gera 
mieste, abu su partneriu užėmėme antrą 
vietą 10 šokių kategorijoje. Į Pasaulio čem
pionatus kiekviena šalis siunčia tik dvi 
geriausias poras, kurios jai atstovauja.

- Jūs atstovaujate JAV. Jei atstovautu
mėte Lietuvai, tikriausiai būtų daug leng
viau patekti į pasaulio čempionatus? Juk 
profesionaliai šokančių porų joje tikrai 
yra mažiau.

- Taip. Aš gyvenu JAV, treniruojuosi, 
priklausau Amerikos šokėjų asociacijai, čia 
dirbu, mokau... Mano partneris taip pat gy
vena New York’e, todėlmes atstovaujame 
Amerikai. Lietuvoje nėra nei vienos pro
fesionalų poros, kuri šoktų 10 šokių kate
gorijoje. Amerikoje daug porų, šokančių 
profesionalų lygyje, o ypač New York’e, kur 
iš viso pasaulio suvažiavę daug gerų šo
kėjų. Konkurencija labai didelė, o tai ska
tina progresą. Niekada Lietuvoje nebū
čiau pasiekusi to, ką pasiekiau Amerikoje.

- Kaip atvažiavote j Ameriką?
- Pirmiausia į Ameriką išvažiavo mama. 

Po dviejų metų aš atvažiavau pas ją. Tada 
man buvo 17. Išvažiavau iš Lietuvos veda
ma smalsumo ir norėdama aplankyti savo 
mamą. Daug rūbų su savimi nepasiėmiau, 
bet vieną šokių suknelę įsidėjau... Metus 
gyvenau kartu su mama Čikagoje. Tenpa- 
baigiau vidurinę mokyklą, įstojau į koledžą. 
Vėl pradėjau sapnuoti savo trenerę Idzc- 
levičienę. Po motų supratau, kad daugiau 
be šokių nebeištversiu. Laikraščiuose ieš
kojau skelbimų apie šokių studijas.

Kartą pamačiau, kad ieškomas šokių 
mokytojas. Nors niekada neplanavau būti 

ių mokytoja, bet skelbimas mane su
domino, todėl paskambinau nurodytu te
lefonu. Savininkas pakvietė pokalbiui. Kai 
nuvažiavau, jis iš karto pasiūlė man darbą 
ir pažadėjo, kad mokės 50 dolerių už va
landą. Aš iš karto sutikau. Pradėjau vesti 
grupines pamokas suaugusiems. Neturė- 
įau trenerės patirties, bet man gerai sekėsi. 
Bedirbdama sužinojau, kad yra lenkas, 
kuris ieško šokių partnerės „lotynų“ šo
kiams. Aš su juo susipažinau ir kartu pra-

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

šokome metus. Paskui į Ameriką atvažia
vo Artūras Narbutas, labai geras šokėjas iš 
Lietuvos. Jis buvo šokęs pas Norvaišas. 
Susipažinau su Artūru ir su juo pradėjome 
treniruotis 10 šokių kategorijoje. Daug 
važinėjome po Ameriką, dalyvavome var
žybose, treniravomės, bet po trejų metų 
išsiskyrėme. Iš karto pradėjau šokti su 
moldavu Gherman Mustuc profesionalų 
kategorijoje - ir dabar šoku su juo

- Iveta, Jūs ne tik šokate, bet ir kuriate 
sukneles. Kodėl? Ar nėra, kas jums jas 
sukurtų?

- Nuo pat vaikystės mane domina rūbų 
dizainas. Aš nežaisdavau su tikromis lė
lėmis, bet piešdavau jas pati ir joms kur- 
davau drabužius. Domėjausi menais, bet 
kadangi nebaigiau vidurinės mokyklos 
Lietuvoje, tai nejstojau į išsvajotą Dailės 
akademiją. Besimokydama koledže Ame
rikoje lankiau piešimo, fotografijos, kom
piuterio grafikos pamokas.

Kai pradėjau šokti konkursuose, šalia 
manęs nebuvo gero dizainerio, kuris kur
tų man šokių sukneles. Teko pačiai tuo už
siimti. New York’e šokių rūbų kainos di
džiulės - po 2000-3000 dolerių, o jos ir ne
vertos tokių pinigų, nes kokybė manęs 
netenkino. Supratau, kad aš pati galiu pa
daryti daug geriau. Susiradau siuvėją, nu
piešiau jai modelius, ji pasiuvo sukneles, aš 
jas papuošiau Svarovskio kristalais. Visos 
suknelės, su kuriomis aš šoku, yra sukur
tos mano, pati jas išklijuoju kristalais. 
Kitoms šokėjoms patiko mano rūbai ir jos 
pradėjo juos pirkti

Dažniausiai mano klientės japonės, jos 
lieknos, tik gal šiek tiek žemesnės, bet aš 
truputį patrumpinu savo sukneles ir joms 
puikiai tinka. Yra tokių žmonių, kuriems 
patinka mano dizainas, bet netinka mano 
dydis, todėl kartais pasiuvant sukneles 
parduoti.

Buvo atsiradę net rėmėjų, kurie siūlė 
šokti su jų suknelėmis, bet pačios sukur
tos man yra mielesnės, todėl atsisakiau 
paramos. Dabar turim tik vienus rėmėjus - 
jie mums duoda nemokamai batus, o mes 
jiems leidžiame naudotis mūsų nuotrau
komis reklamos tikslais.

Atidariau savo kompaniją, kuri kurs ir 
gamins rūbus šokėjų treniruotėms. Treni
ruotėms šokėjai taip pat nori gražių ir 
praktiškų rūbų, juk su jais praleidžia 
didžiąją savo dienos dalį. Kursiu visą rū
bų liniją, skirta būtent treniruotėms.

Dalia Kavaliauskienė,
“Amerikos Lietuvis”

„Pasaulio prekybos 
centro“ („World Trade 
Center“ - WTC) pastatai 
New York’e buvo aukš
čiausi visoje Amerikoje. 
Buvo... Iki lemtingos 
Amerikai 2001 rugsėjo 
11-osios. Šiandien vietoj 
“dvynių” čia kyla tų tra
giškų Įvykių aukoms at
minti skirtas paminklas 
bei nauji statiniai - iš 
atakos metu sugriautų 
septynių pastatų net 
penkis žadama atstatyti 
dar iki 2012 m. Na, o at
statymo darbų vadovas 
yra lietuvis architektas Edmundas Nar
butas, dirbantis „Silverstein Properties“ 
kompanijoje, kuri atsakinga už WTC at
statymo projektą. Lietuvio biuras yra vie
name iš jau atstatytų dangoraižių, vadina
mo septintuoju, kuris atakos metu nuvir
to paskutinis, o atstatytas pirmasis (staty
ba pabaigta 2006 m.). Šiame 52 aukštų 
name E. Narbuto kabinetas yra 38-ajame 
aukšte, pro jo langus matomas ne tik nuo
stabus Manhattan vaizdas, bet ir visos sta
tybos, vykstančios Pasaulio Prekybos Cen
tro aikštėje. Čia ir pasikalbėjome.

Tėvai - emigrantai iš Lietuvos
Edmundas Narbutas gimė Detroite, 

Michigan valstijoje. Tačiau jo tėveliai - 
emigr antai iš Lietuvos. Mama Stasė kilusi 
iš Dusetų, o tėvelis Mečys - iš Kauno. Jie 
buvo Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, 
kurį laiko gyveno Muenchene (Vokietija), 
pabėgėlių stovykloje. Ten susipažino ir 
susituokė.

1949 m. su savo šeimomis atvyko į New 
York’ą, vėliau persikėlė į Detroitą, kur tuo 
metu kūrėsi daugžmonių iš Europos. Ma
ma dirbo didelėje parduotuvėje, o tėvas bu
vo architektas - to mokėsi dar prieškarinėje 
Lietuvoje ir Austrijoje. Dabar Edmundo 
mama - jau pensininkė, pas ją sūnus nuva
žiuoja du kartus per metus ir stengiasisu ja 
visąlaik kalbėti tik lietuviškai. Patsai Ed
mundas vis dar kalba, supranta, rašo ir 
skaito tėvų kalba. Jis vaikystėje apie 5 metus 
lankė šeštadieninę Šv. Antano parapijos 
lituanistinę mokyklą.

Karjeros laiptai
„Silverstein Properties” kompanijoje 

Edmundas dirba pustrečių metų. Baigęs 
Michigan Universitete architektūros spe
cialybe. išlaikė architekto patento egzami

Lietuva neatgaus „Vilią Lituania”?
Lietuva neturi galimybių atgauti prieš

kario ambasados Romoje pastato, žino
mo kaip „Vilią Lituania“. Tai dienraščiui 
„Lietuvos rytas“ pareiškė Italijos užsienio 
reikalų ministras Massimo D’Alema.

„Mes atlikome išsamų ir ilgą tyrimą. 
Sąlygų grąžinti, atimti ir perduoti Lietuvai 
nekilnojamąjį turtą nėra, juridiniu požiū
riu tai negali būti atlikta. Aš galiu tiktai 
apgailestauti: Italijos vyriausybė 1940 m. 
susitaikė su tuo, kad sovietų valdžia pe
rėmė savo nuosavybėn „Vilią Lituania“, - 
sakė ministras. Kartu jis pridūrė, kad Ita
lija pasiūlėme Lietuvai kompensaciją - 
Strozzi rūmus. „Tai istoriniu požiūriu 
reikšmingi pastatai. Pasisiūlėme savo pi
nigais juos suremontuoti. Demokratinė 
Italija po tiek metų Lietuvai gali pasiūlyti 
kitą būstinę diplomatinei atstovybei Ro
moje -kaip kompensaciją. Žinau, kad bu
vo serija derybų, susitikimų, pasikeitimų 
nuomonėmis, bet jie nesibaigė abipusiu 
susitarimu. Iš pastarųjų pokalbių aiškėja, 
kad Lietuvos Vyriausybė norėtų piniginės 
kompensacijos. Derybos vyksta. Mes no
rimo atlyginti Lietuvai tai, kas išjos buvo 
atimta“, - sakė UR ministras.

Italijos vyriausybė Lietuvai už prieš

Edmundas Narbutas.

nus.. Vėliau trejetą melų dirbo pagalbiniu 
architektu (tai reikalavimas prieš tampant 
savarankišku architektu). Prieš „Silverstein 
Properties“ E. Narbutas dirbo kitoje gar
sioje firmoje - „Hines“. Vieną dieną „Silver
stein“ atstovai jam patys paskambino ir 
tiesiai šviesiai paklausė, ar architektas 
nenorėtų prisijungti prie jų firmos WTC 
atstatymo darbuose. Žinoma, Edmundas 
Narbutas sutiko su jų pasiūlymu - tokia 
unikali galimybė pasitaiko tik kartą 
gyvenime!

„Silverstein Properties“ kompanijoje E. 
Narbutas dirba dizaino vadovu. Jis turi 
komandą - nemažai architektų, dizainerių, 
braižytojų, inžinierių ir kitų pagalbininkų. 
Tai labai didelis projektas, sudėtingos 
konstrukcijos, kurios reikalauja labai di
delio atidumo ir daug darbo bei pastangų. 
Jo pareigos - prižiūrėti įvairių architektų 
ir inžinierių darbus, kurie paruošia visą 
reikalingą dokumentaciją atstatant bokš
tus Nr. 2, 3 ir 4 buvusio WTC vietoje. Jo 
užduotis - kalbėtis su dizaineriais, jiems 
paaiškinti, kas ii- kur biri būti padalyta. Taip 
pat bendrauti su įvairiomis valstybinėmis 
įstaigomis, prižiūrėti proceso kokybę bei 
planuoti finansinius atstatomųjų darbų 
aspektus.

Būdamas kompanijos “Silverstein 
Properties” darbuotojas, E.Narbutas taip 
pat vadovavo Laisvės bokštui („Freedom 
Tower“), kuris bus aukščiausias iš visų 5 
planuojamų WTCpastatu bei bus didžiau
sias ir visame Manhattan.

Dabar E. Narbutas dirba „su“ antruoju 
bokštu, kuris bus tokio pat aukščio, kaip 
“Empire State” pastatas, kuris šiuo metu 
yra aukščiausias Manhattan’e.

Eugenija Misevičienė (“A.L.”)

Antrąjį pasaulinį karą nusavintą ir sovie
tams perduotą „Vilią Lituania“ pastatą Ro
mos centre siūlo 99 metams su galimybe 
nuomą pratęsti už simbolinę vieno euro 
kainą nuomoti „Casali Strozzi“ (Strozzi 
šeimos namų) pastatus. Šių XVI amžiaus 
statybos pastatų perduoti Lietuvai nuosa
vybės teise Italija negali, nes jie įtraukti j 
kultūros paveldo sąrašą.

Pasak “Liet, ryto”, Lietuvos ambasa
dorius Romoje Šarūnas Adomavičius 
įsitikinęs, kad Italija, siūlydama Vilniui už 
simbolinę 1 euro sumą išsinuomoti Strozzi 
rūmus, neišsprendžia prarastos nuosa
vybės atkūrimo. „Mes turime prisiminti, ką 
praradome: vieną gražiausių vilų Romoje, 
kuri 1940 metais buvo puikios būklės, su 
sodais, puikiai prižiūrėta. Mes norėtume 
atgauti atitinkamą nuosavybę. Tai-Lietu- 
vos suvereniteto klausimas“, - teigė jis.

Gegužės pabaigoje LR Seimo Užsienio 
reikalų komitetas nutarė, kad Lietuva ne
priims Italijos siūlymo kompensuoti Stroz
zi rūmais už simbolinę vieno euro nuomos 
kainą, o toliau bus deramasi dėl kitų pastatų 
arba piniginės kompensacijos. Teigiama, 
kad Lietuva norėtų gauti apie 9 mln. eurų 
kompensaciją. □
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Iš Redakcijos pašto Sugrįžus iš Lietuvos

Gerb. Redaktore,
“M.P.” nr. 26, psl. 5, Vytenis Šliogeris 

teiraujasi, kuryra Alšėnai, nuolat minimi 
p. Isoldes Poželaitės-Davis AM straipsnyje 
“Ona Sudimantaitė-Vytautienė - didžioji 
Lietuvos kunigaikštienė”.

Alšėnai yra Ašmenos apskrities mies
telis, esantis 93 km i pietryčius nuo 
Vilniaus. 18 km įpietus nuo Ašmenos.

Nuo 1942 m. iki 1944 m. Alšėnai, kaip 
ir visa Ašmenos apskritis, buvo adminis
truojami lietuvių. 1944 m. Alšėnai arba 
Alšionys buvo vėl Sovietų Sąjungos ati
duoti Gudijai.

Dabartiniuose tarptautiniuose žemėla-

Žemėlapyje rodyklė rodo Alšėnų (dabar Galšany) vietovę.

Uolos, opalai ir kupranugariai
(Žvilgsniai į seniausio žemyno vidurį)

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.P” 
nr.27

Rytas apniu
kęs, tik 10C. Bet 
mūsų autobuse 
šilta ir važiuojam 

pasižvalgyt po miestą, Adelaide, kuris ne
šioja Anglijos karaliaus William IV žmo
nos vardą. O ji, kaip pasakoja Linda, nesitei
kusi čia net atvykti. Begėdė!

Miestą įkūrė pulk. Wm. Light, sužavė
tas gražiomis Murray upės apylinkėmis, 
patogia St. Vineent įlanka, pusiasaliais. 
Kengūrų Sala. Jis buvęs dėmesingas mies
to planuotojas, paskyręs šimtus hektarų 
parkams, aikštėms. Mieste yra didžiausias 
aborigenų meno muziejus ir daugiau par
duotuvių, negu kituose Australijos did
miesčiuose. Gal todė, kad jo apylinkės - 
vaisių ūkiai ir vynuogynai. Linda pasakoja 
ne tik vietovių istorijas, bet prideda ir 
anekdotų. Kaip tą, ryšium su karalienės 
Viktorijos paminklu, pro kurį pravažiuo
jam. Būtent, kažkokios anglų šventės me
tu Adelaidės studentai išpiešė ryškias pė
das, vedančias nuo Viktorijos paminklo 
tiesiai į... viešą parko tualetą. Kilęs di
džiausias skandalas! Ne pirmas kartas, kai 
čia gyvendama girdžiu pasišaipymus iš 
labai sumažėjusios karališkosios Britani
jos, kuriai vis dar pavaldus (?) didžiulis Aus
tralijos žemynas.

SEPTYNIŲ KALVŲ VYNAS
Vyno kraštu keliaujant, kaip gi neap- 

lankyt vynuogyno ir neparagaut vyno! 
Traukiam pirmyn į Clare miestelį, į “Sep
tynių Kalvų” vyninę. Pakelėje - vynuogy
nai, vynuogynai - ištisos armijos draus
mingai surikiuotų, suraišiotų medelių. 
“Septynių Kalvų” vynuogyną 1851 m. įs
teigė ir išlaiko tėvai jėzuitai, pirmieji čia

Alšėnų pilis XIX a. pradžioje. Dabar pilies 
nebeliko, jos vietoje - ariamas laukas.

piuose Alšėnai yra žymimi kaip Galšany 
(žiūr. žemėlapio nuotr. apačioje) arba 
Halšany. Platus Alšėnų aprašymas telpa 
Br. Kviklio “Mūsų Lietuva” 1 tomo 265 psl.

Vytautas Patašius

atvykę 1848 m.
Žygiuojame visi į vyno ragavimo pasta

tą, į vyno rūsius. Čia milžiniškų statinių 
eilės, o lentynos pilnos vaivorykšte bliz
gančių butelių. Rikiuojamės prie ilgo sta
lo - kad ragausim, tai ragausim žaliąjį 
vynelį! O to vyno ne tik žalio, bet raudo
no, gelsvo, rusvo su ilgiausiais vardų są
rašais. Pasirink kurį nori paragaut - gausi 
pusę taurelės.

Nesu vynų žinovė, nei didelė jų ragau
toja, bet dėmesį patraukia lietuviškai 
skambantis pavadinimas - Botryti Semillon. 
Būtinai ragauju. Saldus, kvapnus. Klausiu 
pardavėjos, kas gi tas Botrytis. Paaiškina, 
kad tai tokia pelėsių, augančių ant vy
nuogių, rūšis. Matyt jie turi gerą įtaką 
uogos sultims. Tačiau už Botrytį labiau 
susidomiu dideliu, šiaudų pilnu krepšiu 
prie durų, kuriame tupi-katinas! Šviesiai 
gelsvas kaip tas vynas, atrodo lyg žaislas - 
kimštukas, bet kai paglostau - “pasako” 
tingų “miau” ir vėl užsimerkia. Netruko 
sužinoti, kad jo vardas Frontignac (ri- 
muojasi su cognac!), o jo titulas - “Septy
nių Kalvų vyno rūsio durininkas”! Kol 
bendrakeleiviai ragavo ir pirko vyną, aš 
draugavau su Frontignac. Nežinau, ar jis 
buvo išdidus kaip dera pareigūnams, ar 
mieguistas nuo vyno, kad šaltai priėmė

Katinas Frontignac - “Septynių Kalvų” vy
ninės durininkas.

Gegužės 19 dieną Vil
niaus universitete jau an
trus metus iš eilės buvo 
iškilmingai paskelbti Na
cionalinės pažangos (lietu
viškos Nobelio premijos) 
laureatai, nors premijos yra 
tik 70.000 litų dydžio. 
Mokslo pažangos premija 
buvo įteikta kalbininkui - 
Vilniaus universiteto aka
demikui Zigmui Zinkevi
čiui už kalbotyros metodų pritaikymą 
Lietuvos ir lietuvių kalbos istorijos pa
žinimui. bei už tautinio orumo stiprini
mą, Partnerystės (tarp akademikų ir biz
nio) pažangos premija teko fizikams-dak- 
tarams Romualdui Danieliui. Kęstučiui 
Jasiūnui, Rimantui Kraujaliui ir akade
mikui Algiui Piskarsui. Premija išduota už 
“Fazos” lazerių išradimą, kuris yra daug 
pigesnis negu kiti lazeritii.

Nenuostabu, kad kultūros pažangos 
premiją nusipelnė solistas - Muzikos 
akademijos profesorius Virgilijus Noreika. 
Neminiu čia kitų nominuotų dėl premijų, 
bet visi jie turėjo rimtas kvalifikacijas. Ma
ne stebino faktas: kiek mes turime gabių 
tautiečių, kiek talento. Tikrai galima di
džiuotis būdami lietuviais!

Vilnius žiba! Senasmiestis jau beveik 
atremontuotas. Būtų gerai, kad būtų su
taisyti šaligatviai ir nuvalyti graffiti. At
sirado keli dangoraižiai, kurie, abejoju, ar 
pagražina Vilniaus padangę. Matyti, kad 
smarkiai rengiamasi dėl jubiliejinių 2009 
metų. Valdovų rūmų atstatymas irgi 
smarkiai progresuoja. Atrodo, kad ne tik 
valdžios, bet ir ES pinigai koncentruo
jami sostinėje. Tokio progreso nepastebi
ma mažesniuose miestuose ir kaimuose. 
Tenai infrastruktūra apleista.

Nors kultūrinis gyvenimas gegužės mė
nesį Vilniuje yra palyginus ramus, teko 
per klaidą dalyvauti Evangelikų bažny
čioje Vilniaus miesto savivaldybės choro 
ir orkestro Musica Humana koncerte, ku

paglostymus ir kalbinimus. Grįž
tant į autobusą užsukau j nedide
lę bažnytėlę Šv. Aloyzo vardu. Ji 
man atrodo kaip viduramžių 
pilaitė - kresna, ruda, siauralan- 
gė, bokštas lyg nupjautas kaminas. 
Viduje jaukesnė. Altorių puošia 
Marijos paveikslas, jėzuitams 
dovanotas Bavarijos karaliaus 
Liudviko. Prieangyje - informa
ciniai lankstinukai apie jėzuitų 
veiklą šioje apylinkėje, apie vy
nuogynus, komercinį ir mišrų 
vyną. Lauke už vynuogynų ma
tosi paminklas Jėzuitų Ordino įkūrėjui 
Ignacijui Loyolai ir pirmojo jėzuito Aus
tralijoje Pranciškaus Weikert kapas.

FLINDERS RANGES IR 
MATTHEW FLINDERS

Pasivaišinę vynais keliaujam toliau pro 
Flinders kalnagūbrius. Kiek akys užmato 
- seniausiojo žemyno seniausių kalnų 
aptrupėję virtinės, žalsvi, išdirbti laukai ir 
avys, avys, avys bei milijonai druskos krū
mų kamuolių.

Linda pasakoja apie garsųjį Australijos 
tyrinėtoją Matthew Flinders. Nors mano 
bendrakeleiviai snūduriuoja (veikia jėzuitų 
vynas?), bet aš, nors autobuso kratoma, 
stengiuos užsirašyt faktus apie šį įdomų, 
nepaprastai drąsų žmogų.

M.Flinders (1774-1814) tik sulaukęs 
penkiolikos metų jau tapo jūreiviu ir su
sidraugavo su aštuoniolikmečiu laivo gy
dytoju George Bass. Drąsūs jaunuoliai 
nutarė patyrinėti Australijos pakrantes, 
ypač pavojingąjį sąsiaurį tarp Australijos 
žemyno ir Tasmanijos salos. Dabar tas 
sąsiauris ir vadinamas Bass vardu. 

riame su solistais buvo iš
pildyta Wolfgang Amadeus 
Mozart programa. Tai buvo 
neužmirštamas vakaras. 
Gaila, kad neturime tokio 
meninio lygio pajėgų čia.

Labai trumpai lankiausi 
Kaune. Pastebėjau, kad 
Laisvės alėjoje - mano mė
giamiausioje gatvėje - ne
mažai uždarytų krautuvių. 
Gaila! To priežastis - kon

kurencija, atsiradusi dėl neseniai atsi
dariusio Akropolio komercinio centro, 
kuris, tenka pripažinti, yra tikrai impo
nuojantis. Jame yra ne tik daug įdomių 
krautuvių ir restoranų, yra ir bowling’as 
bei ledo čiuožykla. Nesu niekur pasaulyje 
matęs nieko panašaus.

Gamta tikrai pasakiška. Gaila tik, kad 
turizmas koncentruojasi ties pajūriu, Vil
nium, Kaunu ir Trakais. Kiek Lietuva turi 
gražių ežerų, miškų ir bažnytkaimių su 
gražiomis bažnyčiomis! Galima patogiai 
apsistoti ūkio turizmo nakvynėse už 20- 
30 litų asmeniui per naktį. Šių kainų ne
galima lyginti su Vilniaus viešbučių kai
nomis, kurios jau siekia Sydnėjaus CBD.

Nepastebėjau, kad žemės ūkis būtų 
apleistas. Visur, kur važinėjau, dirvonai 
apsėti, labai išsiplėtę rapsų (canola) laukai.

Teko apsilankyti Lietuvių Namuose 
Vilniuje, Juliaus Janonio gimnazijoje 
Šiauliuose ir Šiaulių universitete. Šias 
institucijas Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjunga remia ar palaiko su jomis 
ryšius. Nesigailiu, kad aplankiau, nes visi 
mokytojai, mokiniai ir administratoriai, su 
kuriais teko susitikti, paliko puiki) įspūdį.

Vienintelis negatyvus prisiminimas iš 
viešnagės - šilto vandens nebuvimas Šiau
liuose. Dar vis valo vandentiekio vamz
džius pavasario pabaigoje! Jau penkis kar
tus lankiausi Lietuvoje ir vis dar tai tenka 
patirti. Išpaikytam žmogui sunku gyventi 
be šilto dušo...

Viktoras Martišius

Tolumoje matosi Flinders kalnagūbriai.

Pietų Australijos pakrantes jiedu (ir 
katinas Trim!) ištyrinėjo plaukdami irkli
niu laiveliu! Vėliau M.Flinders jau burlai
viu apkeliavo visą žemyną, bet užkliuvo 
ant Didžiojo rifo (Barrier Reef). Palikęs 
jūreivius jis vėl irkliniu laiveliu nusiyrė 
1,400 km iki Sydnėjaus! Ten gavęs laivą 
grįžo ir išgelbėjo savo jūreivius. Drąsuolio 
Flinders nuotykiai tuo nesibaigė. Grįžtant 
j Angliją vienoje prancūzų teritorijos sa
loje jis buvo sulaikytas ir įkalintas šeše- 
riems metams kaip anglų šnipas! Vis dėlto 
tas nuostabus žmogus pasiekė namus ir 
prieš mirdamas dar parašė didžiai vertin
gą knygą “Kelionė į Terra Australis”! Argi 
galėjau snausti girdėdama tokią istoriją! ?

Turbūt prasiblaivyti Linda ir John mus 
“iškrausto” prie Kanyaka vienkiemio 
griuvėsių. Prieš 100 metų čia tekėjusi upė, 
žaliavę ūkininko laukai, bet sausroms 
užpuolus, upė išdžiūvo ir ūkis žlugo.

Ilgiau stabtelėjam Quorn miestely. Jis 
nebūtų garsus, jei į jį iš Port Augusta neat
važiuotų istorinis traukiniikas-siaurukas 
Pichi-Richi. Tęsinys kitame MP nr.
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Sekmadienį, gegužės 3 dieną, įvyko 
Geelongo senjorų skautų Židinio metinė 
sueiga. Joje dalyvavo 18 židiniečių, o 
susimokėjusių nario mokestį yra 33. 
Kancleris brolis Vytautas perskaitė 2006 
m. metinės sueigos protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai patvirtintas. Tėvūnas brolis 
Liudas pradžiugino sueigos dalyvius pra
nešdamas, kad finansinė Židinio būklė 
yra nebloga ir kad per Motinos dienos 
minėjimą Židinio kasa pasipildė daugiau 
kaip 100 dolerių. Tėvūnas padėkojo vi
siems, kurie kaip nors prisidėjo prie ben
dros veiklos. Brolis Kajetonas papasakojo 
apie grybavimo iškylą į Otways naciona
linį parką.

Po to įvyko naujos vadovybės rinkimai. 
Neatsiradus kitų norinčių kandidatuoti.

Židinio tėvūnas s. Liudvikas Bungarda.

Tragedija Katynės miškelyje
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Tęsinys iš “M.P.” nr. 27.
Ilgą laiką šis slaptas dokumentas, pa

sirašytas LRK generalinio sekretoriaus K. 
Skaržinskio 1943 metų birželį, buvo neži
nomas. Jį 1988 metais Didž. Britanijos 
užsienio reikalų ministerijos archyvuose 
atrado lenkų istorikas V. Kovalskis. Pirmą 
kartą tas dokumentas publikuotas 1989 
metų vasario 18 dieną patriotiniame lei
dinyje “Atgimimas”.

Iki 1943 metų birželio pradžios Kaly- 
nėje buvo atkasti septyni 8 x 28 m. kapai, 
kuriuose sluoksniais veidu į apačią gulėjo 
lavonai... Sluoksnių buvo iki 12. Apskai
čiuota, kad nužudytų buvo apie 12,000.

Iš viso atkasti 4143 lavonai, identifi
kuota 2815. Tarp jų du generolai, 12 pul
kininkų, 50 papulkininkių, 165 majorai, 
440 kapitonų, 542 vyr. leitenantai, 930 
leitenantų. Rastas vieno kunigo ir 221 ci
vilio lavonas. Kaimynystėje buvo aptikti ir 
seniai sušaudytų tarybinių žmonių kapai.

Lenkų kapai buvo apsodinti medeliais. 
Kasinėjimo metu jiems buvopenkeri metai.

Propagandiniais tikslais vokiečiai Ka
tynės tragediją stengėsi kuo labiau išpūs
ti. Jie skelbė, kad panašūs kapai rasti prie 
Odesos, Vinicos irkt. Propagandos mora
las buvo toks: “Štai kas laukia Europos, jei 
karą laimės bolševikai! ”

Apie Katynės žudynes vokiečiai buvo 
išleidę specialų lankstinuką ir paruošę 
kino filmą.

Karo metais lenkų visuomenė Katynės 
žudynėmis labai nesidomėjo. Aktualesnis 
buvo Auschwitz su dujų kameromis, 
krematoriumais ir ištisai rūkstančiais 
dūmtraukiais...

Katynėje kaliniai buvo šaudomi vokiš
kais 7,65 mm kalibro pistoletais. Tai kėlė 
nerimą Goebbelsui, kuris bijojo, kad triukš
mas dėl Maskvos nusikaltimo nesubliūkš-
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&at)aMįĮt!je
Tarėsi židiniečiai

Židinio kancleris v.s. Vytautas Mačiulis.

kitų dvejų metų kadencijai vienbalsiai 
perrinkta buvusi vadovybė - Tėvūnas 
Liudas Bungarda ir kancleris Vytautas 
Mačiulis. Tėvūnas sutiko būti ir kasinin
ku. Dalyviai palinkėjo vadovybei sėkmės.

Nutarta sekmadienį, liepos 15 dieną 
Lietuvių Namuose suruošti popietę “Svei
kinam Žiemą” (Christmas in July). Ji 
prasidės 12 vai. Į sueigą pakviesta Ms 
Miriam Bilander iš Diversitat pateiks 
aktualios informacijos pensijinio amžiaus 
žmonėms. Kviečiami dalyvauti visi židi
niečiai. Vaišės bus nemokamos.

Skautų sueiga baigėsi tradicine “Lie
tuva brangi”.

Po to židiniečiai neskubėjo skirstytis, o 
pratęsė diskusijas prie kavos puodelio.

Židinictis Kąja

tų. Tačiau greitai buvo išsiaiškinta, kad 
tokius ginklus Vokietija pardavinėjo Bal
tijos šalims, Lenkijai ir TSRS.

Maskvos reakcija
Kremlius prie savų žmonių žudynių 

buvo pripratęs. Tačiau žinia apie vokiečių 
atskleistą NKVD nusikaltimą Katynėje 
jam buvo netikėta, jis netgi nebuvo pasi
ruošęs meluoti. Todėl pirmoji reakcija bu
vo primityvi: Katynės kapai - tai archeolo
ginis radinys. Tačiau tuoj pat susigriebta - 
vokiečiai apkaltinti provokacija: įpratę 
masiškai žudyti lenkus, savo nusikaltimą 
nori primesti krištoliškai tyrai Maskavai.. 
Provokacijos tikslas aiškus - apšmeižti 
TSRS, pasėti nesantaiką antihitlerinėje 
koalicijoje.

Oficialioje Maskvos informacijoje apie 
lenkų belaisvius buvo sakoma, kad iki 
Vokietijos ir TSRS karo jie dirbo kelių 
stovykloje Smolensko srityje. Artėjant vo
kiečiams prie Smolensko, belaisvių sau
giai evakuoti buvo neįmanoma, todėl jie 
visi buvo paleisti. Jei juos vokiečiai rado 
sušaudytus, vadinasi, jie tai ir padarė.

Stalinas, “užsigavęs” už tai, kad Sikors
kis kreipėsi į Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių, prašydamas padėti ištirti Katynės kapa
vietę. apkaltino Sikorskį sąmokslu su vo
kiečiais, siekiant apšmeižti TSRS, ir 
nutraukė ryšius su Lenkijos vyriausybe 
emigracijoje. 1943 m. balandžio 26 d. Mo
lotovas informavo Lenkijos vyriausybės 
atstovą Maskvoje M. Romerą apie diplo
matinių santykių nutraukimą. M. Rome- 
ras iš Maskvos išvyko gegužės 5 d.

Netrukus, liepą, labai neaiškiomis ap
linkybėmis aviakatastrofoje žuvo Sikors
kis. Reikia manyti, kad pasidarbavo Mask
vos “ranka”... Sikorskįpakeitė aršus Mask
vos priešininkas S. Mikolaičikas.

Churchill ir Eden, norėdami išsaugoti 
antihitlerinės koalicijos vienybę, prikalbi
no Sikorskį atsiimti savo kreipimąsi į TRK, 

_ką šis ir padarė.
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Europos Lietuvių 
Hūttenfelde

Šių metų ntgsėjo 1 d. I lūttenfclde, Ro
muvos pilyje, atsidarys Europos Lietuvių 
Kultūros Centras (ELKC). Centro tikslai 
yra kurti išsamų Lietuvos įvaizdį sklei
džiant informaciją apie kultūrinį, visuo
meninį ir politinį Lietuvos gyvenimą; plėsti 
Lietuvos ir Europos kraštų piliečių ben
dradarbiavimą kultūros srityje bei rūpin
tis Europos kraštuose gyvenančių lietu
vių ryšiu su Lietuva ir remti jų lietuvybės 
išlaikymo pastangas.

ELKC centro direktorium išrinktas Ri
mas Čuplinskas. Artimiausia ELKCveikla 
koncentruosis ties šiais uždaviniais:

Lietuvos kultūros instituto darbų tęs
tinumas ir plėtra. ELKC galėtų išsaugoti 
paveldą irplėsti LKI darbus europiniu lyg
meniu. Iš vienos pusės tai reikštų siūlyti 
Europos lietuvių bendruomenėms jų veik
los istorinių medžiagų archyvavimo bei 
katalogizavimo paslaugas, kad šis išeivijos 
kultūrinis paveldas būtų prieinamas atei
ties kartoms. Įdomesnę archyvinę medžiagą 
derėtų pateikti tinkamu formatu internete.

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009. 2009-ieji metai labai ypatingi Lie
tuvai: ne tik minime Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmetį, bet ir dalyvaujame 
ES Ministrų Tarybos išleistoje programoje 
„Europos kultūros sostinės“. Vienas iš 
ELKC prioritetinių veiksmų bus bendradar
biavimas su Kultūros sostinės ruošos ko
mitetu, organizuojant įvairiausio pobūdžio 
kultūrinius renginius, garsinančius Vilniaus 
miestų ir Lietuvos vardą Europo je.

ELKC ir Vasario 16-osios Gimnazijos 
simbiozė. ELKC steigimas Hūttenfcld’e 
bus naudingas tiek Kultūros Centrui, tiek

Gen. Anderso armijos pulkininkas E. 
Gorčinskis 1943 metais prisiminė savo 
susitikimą su Berija ir Merkulovu, kai 
1941 metų pabaigoje aptarė lenkų armi
jos organizavimo klausimus. Tada Berija 
jam aiškino, kad visi lenkų belaisviai ka
rininkai buvo perduoti vokiečiams, dėl to 
jis dabar apgailestauja.

Papulkininkis Z. Berlingas, po Anderso 
armijos išvedimo į Iraną organizavęs kitą 
lenkų dalinį TSRS teritorijoje, savo me
muaruose rašo, kad Merkulovas jam pa
taręs neieškoti Kozelsko ir Starobclsko 
lageriuose kalėjusių lenkų karininkų. 
Merkulovas jam prasitaręs: “Jų atžvilgiu 
mes padarėme didžiulę klaidą”.

Katynė vėl raudonųjų rankose
1943 m. rugsėjo 25 d. Katynę užėmė 

Raudonoji armija. Tuoj pat prie įėjimo į 
Katynės mišką buvo pastatyta lenta su 
užrašu: “Čia, Katynės miške, 1941 m. 
rudenį hitleriniai žmogžudžiai sušaudė 
11,000 lenkų belaisvių karių ir karininkų. 
Raudonosios armijos kaiy, atkeršyk!”

Katynės žudynėms “tirti” Maskva su
darė specialią komisiją, vadovaujamą aka
demiko N.N. Burdenkos. Komisiją suda
rė tik Maskvos žmonės. Į ją nebuvo pa
kviesti TRK, LRK, lenkų visuomeninių or
ganizacijų. koalicijos partnerių bei drau
giškų užsienio šalių atstovai. Todėl tada 
niekas neabejojo, kad komisija vykdo 
Kremliaus pavedimą.

Maskvos komisija Katynėje “dirbo” 
1944 m. sausio 16 iki 23 d. - pačiu nepato
giausiu laiku per didžiuosius šalčius. Kodėl 
ne rudenį, kai dirbti buvo daug lengviau?

Komisija ekshumavo 925 palaikus ir pa
darė išvadą, kad nusikaltimą įvykdė vo
kiečiai 1941 m rudenį. Būtent to Mask
vai ir reikėjo. Ataskaitą komisija pateikė 
kitą dieną po kasinėjimų pabaigos. Tokia 
stachanovietiška sparta piršo mintį, kad 
ataskaita iš anksto buvo paruošta Maskvoje. 
Falsifikuoti dokumentus Maskva moka...

Ataskaitoje rašoma, kad žudynes vykdė 
537 - asis batalionas, kuriam vadovavo pik.

Kultūros Centro 
atidaiymas
Gimnazijai. Atsiradus galimybėms į ELKC 
veiklą įtraukti Gimnazijos užklasinės kul
tūrinės veiklos būrelius, tuo pačiu būtų 
stiprinama ši veikla Gimnazijoje.

Švietimas ir vaikų stovyklos. ELKC 
veikla švietimo ir vaikų stovyklų organiza
vimo srityse išryškės lik glaudžiai bendra
darbiaujant su VLB ir kitų Europos kraš
tų Bendruomenių švietimo komisijomis. 
ELKC imsis visų darbų, kurie palengvintų 
lietuviškų mokyklėlii, steigimą bei veiki
mą (konsultacinės paslaugos, tinkamos 
metodinės medžiagos, parūpinimas arba 
netgi jos paruošimo koordinavimas).

Internetinis portalų kūrimas. Repre
zentacinio Kultūros Centro internetinės 
svetainės kūrimas bus vienas pirminių 
ELKC darbų. Šiuo pagrindu ateityje bus 
kuriami platesnio pobūdžio portalai anglų 
kalba apie lietuvių gyvenimo Europos kraš
tuose dabartį ir istoriją.

Nuolatinis bendradarbiavimas su VLB 
ir Europos kraštų lietuvių Bendruome
nėmis. Ypatingas dėmesys bus skiria/nas 
tampriam bendradarbiavimui su Europos 
lietuvių bendruomenėmis. ELKC siekia 
veikti europiniu lygmeniu ir todėl Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
kviečia ir skatina lietuvių bendruomenių 
atstovus aktyviai savo idėjomis, mintimis 
ar pageidavimais prisidėti prie ELKČ tei
kiamų paslaugų konkretizavimo.

ELKC yra institucija, kurios paslau
gomis galės naudotis platus Europos kraš
tų gyventojų ratas, o sėkminga ELKC veik
los plėtra bus įmanoma tik išlaikant nuo
latinį dialogą su Vokietijos ir kitų Europos 
kraštų lietuvių bendruomenėmis!

E Arnes. Niurnbergo procese paaiškėjo, 
kad tuo metu Arnes Katynėje nebuvo ir 
niekada batalionui nevadovavo. Komisijos 
teiginiai buvo deklaratyvūs, nepatikimi ir 
nieko neįrodantys.

Vakarų specialistai Burdenkos komi
sijos ataskaitą įvertino kaip politizuotą, 
melagingą ir skirtą patvirtinti Kremliaus 
versijai - žudė vokiečiai. Ataskaita bu-vo 
kritikuota ir už tai, kad joje nieko neuž
siminta apie vokiečių ir LRK komisijos 
vykdytus darbus, neužsiminta apie gene
rolų Bogatyrcvičiaus ir Smoravinskio li
kimus. Neaišku kodėl, tačiau bolševikai 
pasiskubino sunaikinti dalį LRK komisi
jos perlaidojimų vietos.

1946 metais Burdenkasavo kolegaiVo- 
ronežo universiteto profesoriui Odyšąns- 
kiui, vėliau emigravusiam į Vakarus,’ yra 
sakęs: “Vykdydamas asmeninį Stalino pa
vedimą, aš nuvykau į Katynę, kurvyko eks
humacija. (...) Egzekucija vyko 1940 me
tais. Man, kaip medikui, tai akivaizdus fak
tas, kuriuo abejoti negalima. Mūsų drau
gai iš NKVD padarė didžiulę klaidą.”

“Tiesą” apie Katynę bolševikai bandė 
įtvirtinti savo įprastais metodais. Raudono
sios armijos okupuotuose kraštuose tuoj 
buvo represuoti gyventojai, dalyvavę vo
kiečių vykdytuose tyrimo darbuose. Bul
garijos prof. M. Markovas ir Čekoslovaki
jos teismo medicinos prof. F. Gaekas, dir
bę ekspertais ir pasirašę tyrimų išdavas, bu
vo priversti paneigti savo išvadas, kurios tar
si buvo padarytos vokiečiams spaudžiant.

Katynės gyventojas J. Krivozercevas, 
1940 m. davęs parodymus vokiečiams, 
bijodamas represijų, su vokiečiais pasitrau
kė į Vakarus. Pakeitęs pavardę gyveno 
Londone. Niurnbergo proceso metu jį pa
siekė “Kremliaus Temidė” - rastas pakartas.

Niurnbergo proceso metu tarybiniai 
kaltintojai, remdamiesi Burdenkos komi
sijos išvadomis, bandė teisiamuosius kal
tinti nužudžius 11,000 lenkų belaisvių.

Tęsinys kitame numeryje
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“Dainos” choro žinios
Mažai jau likę tokių, kurie atsimena 

jauną, gražią mūsų praeitį nors ir vargingą 
bei neturtingą pirmose įsikūrimo dienose 
Sydnėjuje. Atsidarė Internete SLIC sve
tainę, randame Sydnėjaus „Dainos“ chorą 
su dirigentu Algiu Plūku 1954 m. Visi jau
ni, besišypsantys, į repeticijas suvažiuo
jantys dviračiais, tramvajais, kiti ir pėsti 
ateidavo. Jų koncertuose trūkdavo vie-

praleido, kol ją išmoko gerai atlikti šiam 
minėjimui. Kas ją girdėjo ar įvertino? Sa
lėje sėdėjo 310 klausytojų - latvių ir estų. 
Tarp jų - rankų pirštais suskaitomi keli 
lietuviai! Atidarius sceną, pasigirdo plo
jimai lietuviams dar nepradėjus dainuoti. 
Latvių laikraštis paminėjo lietuvių chorą 
kaip “brilliant“. Norėtųsi labai ką nors 
parašyti apie lietuvius šia proga, bet dar

In memoriam
Metai be Viktoro

tos salėse.
Pasakysiu suglaustai, kol dar širdis 

nesusprogo. Turime ir šiandien tą patį 
chorą, bent tuo pačiu vardu. Vadovauja 
jam Australijoje gimusi Birutė Aleknaitė. 
Choristai, kad ir kosėdami, dauguma 
mašinuoti. Dirigentė Birutė po darbo - lyja 
ar sninga - kas penktadienio vakarą at
važiuoja j repeticiją 100 kilometrų. Koks 
būtų džiaugsmas jos tėveliams, jeigu 
šiandien jie dar būtų gyvi. Tačiau, kam iš 
tos mūsrj „gyvos” bendruomenės visa tai 
rūpi ar įdomu..?

Neseniai įvyko tradicinis Išvežtųjų 
Minėjimas. Juos jau 50 metų ruošia Jung
tinis Baltų Komitetas Latvių Namuose. 
Choras tai progai išmoko specialiai 
Lietuvoje parašytą dainą. Daug laiko

noriu gyventi...
Liepos 29 dieną Sydnėjaus choras 

„Daina“ ruošiasi ypatingai šventei. Tai - 
Susitikimas, angliškai būtų - „Reunion“ su 
savo laiku dainavusiais bei giedojusiais 
choristais ir choro rėmėjais bei svečiais. 
Po trumpo koncerto bus bendri pietūs 
Lietuvių Klube “Dainava”. Prisiminsime 
tas jaunas, nesugrąžinamas dienas ir jau 
didelį „Dainos“ chorą, giedantį Aukš
tybėse su angelais.

Sekite pranešimus spaudoje ir regis
truokitės pagal pranešimą. Būtinai turime 
žinoti svečių skaičių. Detalės yra paskelb
tos “Mūsų Pastogėje”. Choras kviečia ir 
laukia Jūsų ratuotų ir pėsčių Lietuvių 
Klube “Dainava” liepos 29 d., 2 vai. p.p.

„Dainos” kor.

Nuotraukoje - choras “Daina” su dirigentu Algiu Plūku 1954 metais.

Atrodo, kaip vakar į paskutinę kelio
nę išlydėjom ligos iškankintą Viktorą 
Simankevičių. Rodos, tik užvakar dar 
džiaugėmės jo draugyste, jo kūriniais ir jo 
subtiliu nepakartojamu sąmojum.

Tačiau “vakarykštė diena” buvojau prieš 
metus - 2006 m. birželio 29 d. Praėjus me
tams, po mišių Viktoro ir Danutės drau
gai susirinkome erdviuose jų sūnaus Min
daugo namuose prisiminti tų “užvaka
rykščių” laikų. Mus pasitiko visa šeima: 
Danutė, abudu sūnūs, marti ir trys anūkai, 
paveldėję savo tėvo ir senelio meniškus 
sugebėjimus.

■ Mindaugas buvo paruošęs tėvo 
gyvenimo fotografinę ekspoziciją: jo 
vaikystę, gyvenimą lenkų okupuotame 
Vilniuje, mokslą ir sportą, Freiburgo Me
no Mokyklos laikotarpį ir gyvenimą 
Australijoje - Danutę, šeimą ir draugus. 
Šalia buvo ir Viktorui charakteringų 
lengvai sušaržuotų galvučių rinkinys.

Tuos pačius laikotarpius atstovavo ir 
susirinkę draugai: buvę Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos moksleiviai, sporto 
mėgėjai, Freiburgo Meno mokyklos drau
gai ir tie, su kuriais susipažino ir susidrau
gavo vedęs Danutę.

Vaišinantis ir dalinantis prisiminimais, 
sūnus Almis paprašė dėmesio ir Rasa 
Lipšienė paskaitė keletą atsiminimų, ku
rie, Viktorui mirus, buvo atsiųsti iš Mel
bourne, Sydnėjaus, Lietuvos ir Amerikos.

Kiekvienas turėjo ką kitą pasakyti, bet 
visi susirinkusieji viskam pritarė.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 
direktorius Marcelinas Šikšnys, pamatęs 
jaunesniųjų klasių berniuko Viktoro pieš
tą plakatą, pasakė: “Jis gali būti labai ge

ras dailininkas”. Praėjus tiek metų, mes 
visi tą galėjom patvirtinti.

Daug kas prisiminėjo humoro jausmą 
ir švelnumą. Draugas iš Amerikos, kartu 
su juo dirbęs Vienoje, vadino jį džentelme
nu ir džiaugėsi jo laiškais, kurie jį pra
linksmindavo. Aldona Veščiūnaitė, kurios 
knygas Viktoras apipavidalindavo, žavėjo
si jo originaliais sugebėjimais, o Eva 
Kubbos, pažymėdama jo kuklumą, labai 
vertinojo “touch of class”.

Arch. Vytauto Žemkalnio prisimini
muose, rašytuose prieš 30 metų, pasakyta: 
“Viktoras tušo plunksnele fiksuodavo 
Vilniaus fragmentus, fantastiškus, kaip pats 
mūsų Vilnius, kurį Viktoras iš Melboumo 
matydavo iki mikroskopinių detalių. Jo 
piešinys būdavo padarytas per minutės 
dalelytę, bematant, kaip stygos vibracija.”

Panašią mintį išreiškia jo Freiburgo 
laikų draugas, vitražistas Albinas Elskus: 
“It was delightful watching him draw - so 
free and easy, no sweat! and in the end - a 
big smile”.

Klausydama apie jo džentelmenišku
mą ir kuklumą, prisiminiau mūsų išvy
kas. Tvirtai žinodama savo, kaip vairuo
tojo, kelio pirmumo teisę, aš stebėdavau
si, kad Viktoras visuomet pasitraukdavo 
arčiau prie kelio krašto, kad kitas au
tomobilis galėtų jį pralenkti.

“Tegu jis palaukia, kol bus laisvas 
kelias”, - sakydavau, bet Viktoras man 
paaiškindavo: “Gal jis kur nors skuba. O 
mes juk tik savo malonumui važiuojame”.

Toks buvo Viktoras -švelnus, malonus, 
be jokios agresijos. Ačiū Tau, kad atėjai į 
mūsų gyvenimą, sušvitai ir sušildei.

A. Karazijienė

Aukos chorui “Daina”
Esame labai dėkingi tautiečiams, kurie įvariomis progomis (dažniausia gyvenimo 

skaudžiuose momentuose) prisimena savo artimuosius ir paukoja chorui „Daina”.
Sydnėjuje, staiga mirus Viktorui Gaidžioniui, choristė žmona Lilė atsiuntė chorui 

$100. Po $10 paaukojo Izabelė Daniškevičienė ir Marytė Paltanavičienė.
Tai šiluma, kurią pajuntame šaltais ilgais vakarais penktadienio repeticijose.

Choro “Daina” Valdyba

Pasaulio Jaunimo Dienų Paramos Komitetas
nuoširdžiai dėkoja už dosnias aukas šiems PJD rėmėjams:

Danutei ir Kęstučiui Ankams ($50), Alfai Savickienei ($100), Sydnėjaus Rožančiaus 
Būreliui ($200), Bronei Ropienei ($50) ir Alfonsui Mikalauskui ($50).

Mirus

A f A Andriui Baltrūnui, 
nuoširdžiai užjaučiame mamą p. Baltrūnienę, brolį Petrą ir jo šeimą. 
Skaudžios netekties valandoje liūdime kartu.

Jurgis, Julie, Sofia, Daina, Danius ir Lukas Meiliūnai

Summer Course in Lithuanian Language
We would like to inform you that on 6-18 August 2007, Language Practice 

Centre “Lingua Lituanica ” will hold a two-week Lithuanian Language Intensive 
Course. Groups for beginners, intermediate and advanced students are intended. During 
the course a diverse cultural programme about Lithuania will be offered.

More information at: wwrv.lingualit.lt
Prof. Genovaitė Kačiuškienė, LINGUA LITUANICA 

Language Practice Centre, Gedimino Ave. 26, Vilnius, Lithuania

Baltijos šalių interneto žodynai

Pasaulio jaunimo stovykla Lietuvoje
Rugpjūčio 27-30 dienomis Tytuvėnų poilsiavietėje „Sedula” pasaulio lietuvių 

jaunimui duris atvers nemokama “PJIEL vasaros stovykla 2007”. Šiemet 
stovyklos tema - “Lietuviai pasaulyje ir Lietuvoje: bendruomeniškumo link”.

Dalyvių laukia marga ir azartiška programa: juostų audimo čempionatas, 
karžygių ugdymo mokykla, orientacinės užduotys, šokiai prie laužo, vaidinimai, 
naujų sutartinių interpretacijų kūrimas, Lietuvos ateities scenarijų kūrimas, 
politologinės - sociologinės simuliacijos, aktualių problemų sprendimas prie de
rybų stalo, diskusija apie emigraciją ir pilietiškumą.

Stovykloje taip pat bus apdovanojami straipsnių konkurso „Pilietiškumas. 
Tautiškumas. Emigracija” laureatai. PJIEL stovykla surengta bendradarbiaujant 
su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės.

Jaunimas į stovyklą kviečiamas registruotis iki liepos 15 dienos.
Plačiau apie PJIEL projektą - „Geopolio” interneto puslapyje:
www.geopolis.lt

Agnė Uždavinytė - Šimelionienė
Patarėja informacijai ir viešiesiems ryšiams 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės
T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, Lietuva

Tel: (5) 262 5429 Fax: (5) 261 9431 EI. paštas: agne.uzdavinyte@tmid.lt
Ltepos 3 d. Latvijos sostinėje Rygoje 

Baltijos šalių prezidentai dalyvavo latvių- 
lietuvių, lietuvių-latvių ir estų-latvių in
terneto žodynų pristatyme ir parašė de
dikacijas žodynų kūrėjams.

i “Tikiu, kad šie žodynai taps mūsų 
bendradarbiavimo žemėlapiu, kurio dėka 
lietuviai, latviai ir estai visada ras arti
miausią ir paprasčiausią tarpusavio su
pratimo kelią”, - dedikacijoje parašė Lie
tuvos Prezidentas Valdas Adamkus.

^Baltijos šalių kalbų interneto žodynai 
oficialaus renginio metu buvo pristatyti 
Rygos pilyje. Renginyje dalyvavo Lietuvos 

Prezidentas Valdas Adamkus, kadenciją 
baigianti Latvijos Prezidentė Vaira Vykė- 
Freiberga ir Estijos Prezidentas Toomas 
Hendrik Ilvese.

Žodynai yra laisvai prieinami interne
te. Jie buvo sukurti Latvijos Prezidentės V. 
Vykės-Freibergos iniciatyva, jų sudarymą 
parėmė Latvijos valstybinė kalbos ko
misija ir Latvijos valstybinės kalbos agen
tūra. Naujieji interneto žodynai publikuo
jami “Tilde” administruojamame interne
to portale letonika.lv. Tiesioginis prisijun
gimas prie žodynų:

Iietuviu.letonika.iv ir eesti.letonika.lv

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs A. Lozoraitis NSW $ 15.00 J. Staugirdas NSW $ 50.00
K. Starinskas Vic $ 5.00 J. Baikovas NSW $ 10.00
V. Palavikas Vic $ 20.00 Z. Paškevičius Qld $ 5.00
A. Bartkus 
Br. Dambrauskas

NSW
NSW

$ 65.00
$ 35.00

Mrs M. Krupa NSW $ 50.00

Mrs R. Umber Vic $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A. Kasiulaitis NSW $ 35.00 “Musų Pastogės” Administracija

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą!____________
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DĖMESIO! DĖMESIO!
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba praneša, kad

Metinis Susirinkimas
įvyks sekmadienį, liepos 29 dieną, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Bus renkama nauja Valdyba. Kviečiame bendruomenės narius įstoti į 
Melbourno Apylinkės Valdybą ir savo prašymus palikti ALB Melbourno Apy
linkės Valdybos pašto dėžutėje arba pranešti sekretorei Gražinai Kymantaitei 
tek: 9747 8634.

Dabartinė Valdyba siūlo, kad būsima Valdyba susidarytų iš visų Melbourno 
bendruomenės organizacijų paskirtų atstovi), tuo užtikrinant tampresnius ryšius 
tarp organizacijų ir sustiprinant Melbourno lietuvių veiklumą.

Į Metinį susirinkimą kviečiame kiekvienos bendruomenės organizacijos 
atstovus. ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

„REUNION”
Buvusių ir dabartinių choristų pokylis

Sekmadienį, liepos 29 d., 2 vai. p.p. visi buvę, dabartiniai choristai ir „Dainos“ 
choro dirigentai, ji) draugai bei choro rėmėjai iš arti ir toli yra maloniai kviečiami 
į balių Sydnėjaus Lietuvių Klube „Dainava“, 16-20 Meredith St, Bankslown. 
Bus dviejų patiekalų pietūs, įskaitant kavą ir saldumynus su taure raudono ar 
balto vyno, arba apelsinų sultimis. Kaina - $35.

Turėsim labai smagią popietę, pabendrausime, prisiminsime jaunas dainas, 
padainuosime. Ant didelio ekrano matysime, kaip atrodėme jauni. Nuotraukos 
yra parinktos nuo pat choro jsisteigimo pradžios (1954 m.) iki dabarties.

Modeliai demonstruos choro sukneles nuo pat pirmų choro gyvavimo dienų 
iki dabartinės aprangos. Susipažinsite su dizaineriais ir siuvėjais.

Stalai bus 10-čiai ar 12-kai žmonių. Prašome užsisakyti stalus iš anksto ir 
susimokėli Klubo Bibliotekoje, kuri veikia sekmadieniais nuo 1 vai. p.p. iki 3 
vai. p.p. Taip pat galite skambinti Jadvygai Burokienci tek: 9522-8275 arba 
Antanui Kramiliui tek: 9727-3131. Užsakymai priimami iki liepos 22 dienos.

Lauksime visų atvykstant su šypsena ir gera nuotaika.
Choro „Daina” Valdyba

Gcclongo choras “Viltis” maloniai kviečia į 

linksmą lietuvišką popietę 
šeštadienį, liepos 28 dieną, 12 vai. p.p.

Lietuvių Namuose, Petlitt Park, Beaut'ord Avenue, Bell Post Hill 
Pietum virsim cepelinus ir kepsim pyragus. Pavalgę dainuosime stalo dainas, 

gal ir pašoksim “ratelį”.
Apranga: geltonai, žaliai ir raudonai! Veiks loterija.
Atsineškite šypseną ir gerą nuotaiką!

Įėjimas - nemokamai. Pietų kaina - $10. Gėrimai BYO

Sydnėjaus skautų Židinio nariams pranešame, kad

Sydnėjaus skautų Židinio sueiga
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 5 dieną, 1.39 vai. p. p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstovvne.

Svarbus visų Židinio narių dalyvavimas sueigoje, kurioje bus svarstoma toli- 
menė “Židinio” veikla.

Po sueigos - Židinio narių kavutė. Židinio Vadįja

Diini Vi
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuaniancliib.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 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary- 0400 401 703 Al- 0417 674 599

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!!

I.unch &
11.30-2.30

Friday to Sunday
Dinner 

5.30 - 9.00
Free main course to the value of $ 25.00 & glass of wine or bubbly. This 

offer is extended to group bookings of 6 people or more.

2 Meals for the price of 1
A choice of the following meals will aply to this promotion
Rump Steak- $16.50
Grilled Fish- $15.50
Lamb Shank- $17.90
Chicken Schnitzel - $ 14.50
Seafood Basket- $14.50
Available Lunch anil Dinner Monday to Thursday

Children’s meals: 
Fish. Chips & Salads - 
Steak, Chips & Salad - 
ChickenTenders, 
Chips & Salad -

$9.50 
$10.50

$9.50

Conditions apply: Receive the lesser priced mealfrce. No Takeaway Meals. 
Dinner orders must be placed by 7.30 p.m.
Offer commences on Monday July 16th 

“Dainavoje” kiekvieną dieną žaidžiamas KEivn 
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from5.30 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $5 peryear.

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.
Currently stands at $350 (Unless won)

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5.00. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.
Sydney Lithuanian information Centre ( SLIC ] now offers 

FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

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 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@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 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: Iitconmelb@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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

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

Mūsą Pastogė Nr.28, 2007.07.18, psl.8

8

mailto:contaclus@lithuanianciub.org.au
http://www.lithuaniancliib.org.au
http://www.slic.org.au
mailto:LLLinfo@slic.org.au
mailto:jvabolis@chariot.net.au
mailto:Iitconmelb@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
wmusers.bigpond.com/mpastoge

	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0001
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0002
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0003
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0004
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0005
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0006
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0007
	2007-07-18-MUSU-PASTOGE_0008

