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Melbourno skautai “pernakvojo” Liet. Namuose Paminklas kaliniams ir tremtiniams

Mes, Melbourne “Džiugo” tunto skau- 
tai(-ės) vieną naktį permiegojom Mel
bourne Lietuvių Namuose. (Baras buvo 
uždarytas.) Valgėm “hot dogs”, skautai kepė 
blynus, užsigardžiavom “popcom’ais”, žai
dėm, dainavom visi - ir naujai įstoję skau
tai, irvyresni. Brolis Girius pravedė įdomų 
šūkį, o brolis Vytas K. parūpimo video fil
mus,kurie tiko jauniems.

Ryto mankštą pravedė brolis Justinas. 
Nepatikėsit, kaip visi lakstė per visas sales, 
net į viršų užbėgo. Skautus prižiūrėjo ir 
virtuvėje dirbo sesės Zita ir Birutė K Apsi
lankė ir sesės Rasa, GintabciLorcta.

Šeštadienio rytą visi važiavom į Federal 
Square pažiūrėti parodos “Pixar”. Prie mū

Nuotrauko je viršuje - Melbourno “Džiugo” tunto skautai ir skautės.

'oonieia’ Lietuvos įvykių apžvalga
Vis daugiau 
patenkinti 

savo gyvenimu
Šių metų pa

vasarį beveik du 
trečdaliai lietuvių 
buvo patenkinti 
savo gyvenimu. 
Vis dėlto. “Euro- 
barometro” ap

klausos duomenimis, šiuo atžvilgiu Lie
tuva atsilieka nuo Europos Sąjungos (ES) 
vidurkio. Vidutiniškai ES šalyse gyvento
jų, teigiančių, kad jie yra patenkinti dabar
tiniu savo gyvenimu, yra 80%. Lietuvoje gy
venimu nepatenkinti 34%. žmonių. Visoje 
ES pesimistų yra gerokai mažiau - 19%. 
Tyrimo rezultatai rodo, kad į ES priėmus 
naująsias nares - Bulgariją ir Rumuniją - 
Lietuva nebėra šalis, kurios gyventojai yra 
vieni labiausiai nepatenkintų savo padėti
mi Pažymėtina, kad ir Vengrijos, Portuga
lijos bei Latvijos gyventojai yra mažiau 
patenkinti savo gyvenimu nei lietuviai.

Labiausiai gyvenimu Lietuvoje yra pa
tenkinti jauni žmonės - 15-24 metų am
žiaus grupėje tokių yra 85%, o tarp gyven
tojų, kurių amžius svyruoja nuo 40 iki 54 
metų, patenkintų savo gyvenimu pavasarį 
buvo 56%. Taip pat labiau patenkinti sa

sų prisijungė dar sesės Rita ir Dunean.
Po to vėl sugrįžom į Lietuvių Namus, 

kur skautų laukė tėvai. Visi sugiedojom 
“Ateina naktis” ir išsiskirstėm į namus.

Už pavyzdingą darbą prižiūrint jaunes
nius skautus prit. sk. Darius Pranckūnas 
pakeltas į skiltininko laipsnį, o skautas 
Alexas Tigani - įpaskiltininko laipsnį.

Mes, “Džiugo” tunto skautai(-ės) dėko
jame Melboumo Lietuvių Klulx> Valdybai, 
kad leido mums pernakvoti ir žaisti Lie
tuvių Namuose -skautiškas jums AČIŪ.

Su visais nakvojo ir visus prižiūrėjo bro
lis Rimas ir sesė Elena.

Iki kito susitikimo!
v.s. Danutė Lynikienė, tuntininkė 

vo gyvenimu yra didelių miestų ir mies
telių gyventojai

Nelaimes užsitraukia patys
Pasak reportažo “Lietuvos ryte”, Lietu

va - graži šalis, tačiau gyventi čia ne tik ne
lengva, bet ir pavojinga. Savižudybės, ava
rijos, piktnaudžiavimas alkoholiu ir ne
atsargus elgesys vandenyje - pagrindiniai 
ginklai, kuriais lietuviai naikina patys sa
ve. Kraupi praėjusios savaitės avarija greit
kelyje netoli Klaipėdos geriausiai rodo, 
kaip nesaugu Lietuvoje. Girto vyro, milži
nišku greičiu lėkusio automobiliu ir jsirė- 
žusio į priekyje važiuojančią mašiną, au
komis tapo šeši žmonės. Iš viso per savaitę 
žuvo 19 žmonių, 170 buvo sužalota. "Dii, 
kad žmonės nevertina savo gyvybės, maty
ti ir iš įvykių pajūryje. Gelbėtojams tenka 
bristi į jūrą ir neleisti poilsiautojams plauk
ti toliau nuo kranto. To griebtasi todėl, kad 
vos spėta skęstančius traukti iš šėlstan
čios jūros. Išorinės priežastys (ne dėl ligų) 
Lietuvoje tampa mirties priežastimi kur 
kas dažniau nei bet kurioje kitoje Europos 
Sąjungos valstybėje. Užpernai dėl šių 
priežasčių mirė 5,549 Lietuvos piliečiai - 
dešimtadaliu daugiau negu 2004-aisiais.

Kol kas per šį pusmetį autoavarijose 
žuvo 328 žmonės.

Nukelta į 2 psL

Vilniaus Karveliškių kapinėse per šias 
Vėlines turėtų iškilti grakštus paminklas 
čia palaidotiems keliems šimtams Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių.

Kaip Eltai sakė skulptorius Gitcnis 
Umbrasas, prieš pusantrų metų pradėtas 
kurti paminklas vaizduoja juodo granito 
angelą, rankomis užsidengusį veidą, o jo 
sparnai - į dangų sminganti aštri dalgio 
geležtė.

“Dalgis lietuviui yra artimas netik 
kaip šienpjovių įrankis, bet ir kaip gink
las - per 1863 metų sukilimą žemdirbiai 
iš dalgių darėsi ietis, durklus ir kilo ginti 
tautos reikalų. Paminklo dalgiui panau
dotas nerūdijantis plienas, o angelas iškal
tas iš švediško granito. Viso paminklo su 
postamentu aukštis sieks 13 metrų. Mo
numentas bus statomas aikštelėje prie 
Karveliškių kapinių įėjimo, vietą supro
jektavo architektas Marius Šaliamoras”, - 
sakė G. Umbrasas. Paminklas kainavo apie 
100,000 litų. Trijų metrų aukščio posta
mentui iš gelžbetonio ir juodojo granito 
pagaminti ir aplinkai sutvarkyti reikės 
dar apie 150,000 litų.

Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių

Kas sudarytų sekantį Seimą?
Pagal birželio mėnesio “Baltijos tyri

mų” apklausą, jeigu dabar vyktų Seimo 
rinkimai, vietas naujosios kadencijos 
parlamente užsitikrintų tik keturios Lie
tuvos politinės partijos.

Didžiausio palaikymo sulauktų (buv. 
Algirdo Brazausko) Lietuvos socialde
mokratų partija. Ją paremtų 17% Lietuvos 
gyventojų - tiek pat, kiek ir prieš mėnesį. 
Antra pagal populiarumą išliktų Tėvynės 
sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai). 
Už šią partiją balsuotų 13%, truputį dau
giau rinkėjų nei anksčiau. Artūro Paulaus
ko Naująją sąjungą pasirinktų 8% rinkė
jų. Jos palaikymas per mėnesį sumažėjo 
1%. Už Rolando Pakso partiją “Tvarka ir 
teisingumas” (liberalai demokratai) bal
suotų 6% rinkimų teisę turinčių piliečių - 
2% mažiau nei prieš mėnesį.

Kitos partijos nesurinktų reikiamų 5%, 
jų tarpe ir (buv. Uspaskich’o) Darbo parti
ja, kuri tik balansuotų ant patekimo į par
lamentą ribos. Pakankamai balsų nesurink
tų ir Kazimiros Prunskienės Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjunga. Trys iš dešimties 
-30% - rinkėjų birželį nebuvo apsispren
dę, už kurią partiją balsuotų, arba jie ap
sisprendę nedalyvauti rinkimuose - 3% 
daugiau nei prieš mėnesį.

Pagal tą pačią apklausą, populiariausiu 
visuomenės lyderiu ir toliau išlieka Pre
zidentas Valdas Adamkus. Jo veiklą birže
lio mėnesį palankiai įvertino 72% viešosios 
nuomonės apklausos dalyvių. Toliau popu
liariausių visuomenės veikėjų rikiuotėje -

Kryžių kalnas pripažintas valstybinės reikšmės objektu
Šiaulių rajone esantis Kryžių kalnas 

įtrauktas į Valstybinės reikšmės istorijos, 
archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, 
nepaisant vyskupų prieštaravimo. Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis neatsisako 

bendrijos pirmininkas Gediminas Dau
baras Eltai sakė esąs labai patenkintas 
sukurtu paminklu. “Jis man didingas. Kar
veliškių kapinės labai didelės, ten daug 
erdvės, tai kaip tik tokio paminklo mes ir 
norėjome. Karveliškių kapinėse yra pa
laidota apie 400 politinių kalinių ir trem
tinių, kiti ilsisi Sibiro žemėje. Vilniaus 
bendrijoje yra apie 4,000 narių, bet kas
met mūsų mažėja, senieji išmiršta.”, - sakė 
G. Daubaras.

Būsimo paminklo vietoje Karveliškėse 
prieš metus buvo įmūryta kapsulė su is
toriniais faktais iš Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti. Jos duomenimis, 1941- 
1942 m. per 6,600 Lietuvos piliečių bu
vo areštuota politiniais motyvais ir 3,500 
politinių kalinių ištremta į Sibiro lage
rius. 1944-1953 m. 182,000 buvo suimti, 
kankinti ir dauguma dešimtmečiams įka
linti sovietiniuose lageriuose. 1945-1952 
m. iš Lietuvos ištremta per 118,000 žmo
nių. Pokario pasipriešinimo kovose žuvo 
arba buvo nukankinta per 21,500. Lietuvos 
patriotų, nuo sovietinio teroro iš Lietuvos 
buvo priversti bėgti 490,000žmonių. ELTA

Europos Komisijos narė Dalia Grybaus
kaitė, sulaukusi 69% palankių vertinimų, 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė, pelniusi - 64% palankumo, 
Vyriausybės vadovas Gediminas Kirkilas
- 61 %, ir Policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius-52%. Šiais visuo
menės lyderiais birželį pasitikėjo daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų.

Nepalankiausiai vasaros pradžioje 
Lietuvos gyventojai vertino buvusį Darbo 
partijos vadovą, dabar Maskvoje įsikūrusį 
Viktor Uspaskich’ą. 71% respondentų jo 
asmenį ir veiklą apibūdino nepalankiai

Pagal tą pačią apklausą, birželio mėnesį 
Lietuvos gyventojai labiausiai pasitikėjo 
Lietuvos banku. Pasitikėjimą šiai finansų 
institucijai išreiškė 72% viešosios nuomo
nės apklausos dalyvių. Tik 1% nuo jos 
atsiliko sielovados institucija - Bažnyčia, 
pelniusi 71% teigiamų atsiliepimų.

Taip pat buvo pasitikima “Sodra” - 
65% respondentų ją vertino palankiai, 
krašto apsauga - 62%, Konstituciniu Teis
mu - 59%, Lietuvos žiniasklaida - 56% ir 
Prezidento tarnyba -54%. Kiekviena šių 
institucijų pasitikėjo daugiau nei pusė: 
suaugusių šalies gyventojų.

Birželį, kaip ir anksčiau, labiausiai buvo 
nepasitikima Seimu. Tautos išrinktaisiais 
nepasitikėjo 73%apklausos dalyvių. Nepa
tikimomis institucijomis įvardinti ir teismai
- 59% neigiamų atsiliepimų, muitinės - 
59%, Vyriausybė - 58% ir policija - 55%. 
Kiekviena šių institucijiĮ nepasitikėjo dau
giau nei pusė Lietuvos gyventojų. “M.R” inf.

minties prie Kryžių kalno statyti jei ne 
bažnyčią, tai koplyčią, tačiau nuo šiol 
Kryžių kalno teritorijoje vykdyti bet ko
kias statybas yra draudžiama.
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potosms Trumpai iš visur
♦ Liepos 23 d. 
Lybijos vyriausy
bė po ilgų derybų 
su tarptautinėmis 
žmogaus teisių 
organizacijomis 
sutiko išleisti į 
užsienį penkias 
bulgares slauges ir 
vieną palestinietį 
gydytoją, kalina

mus nuo 1999 metų. Jie buvo pakartotinai 
nuteisti mirti už tyčinį vaikų apkrėtimą 
HIV virusais Benghazi ligoninėje, kanki
nimais išgavus kaltės prisipažinimą. Eks
pertų nuomone, vaikai buvo užkrėsti dėl 
primityvių higienos sąlygų dar prieš 
bulgarėms slaugėms atvykstant į ligonine. 
Liepos 24 d. slaugės ir gydytojas grįžo į 
Bulgariją ir buvo tuoj Bulgarijos preziden
to amnestuoti.
♦ Liepos 23 d. Afganistane mirė 92 metų 
amžiaus Zahir Shah, buvęs Afganistano 
karalius nuo 1933 m. iki 1973 m. Savo 
pusbrolio nuverstas nuo sosto, jis gyveno 
tremtyje Italijoje. 2002 m. jis grįžo j Afga
nistaną ir gyveno kaip privatus asmuo, ne
bandydamas atgauti valdžios.
♦ Liepos viduryje Taliban sukilėliai Af
ganistano Ghazni provincijoje pagrobė 23 
medicinos darbuotojus iš Pietų Korėjos. 
Liepos 25 d. Taliban paskelbė nužudę 
krikščionių korėjiečių vadovą, o kitus 22 
nužudys, jei Afganistano vyriausybė nesu
tiks paleisti suimtus Taliban narius. Korė
jiečiai dar buvo gyvi liepos 30 d. rytą.
♦ Didž. Britanija kenčia nuo didžiulių 
potvynių. Liepos 25 d. iš krantų išsiliejusi 
Thames upė apsėmė dalį Oxford miesto, 
patvinę Severn ir Avon upės.
♦ Liepos 26 d. Azijos taurės futbolo 
varžybų pusfinalyje Kuala Lumpur Irakas 
įveikė Pietų Korėją. Minios džiūgavo ir

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Apsunkins pinigų plovimą
Atsižvelgiant į tarptautinius reikalavi

mus bus griežčiau kovojama su pinigų 
plovimu. Toks įstatymo projektas Seimui 
pateiktas prieš kelias dienas.

Priėmus naują Pinigų plovimo preven
cijos įstatymą darbo finansų institucijoms 
daugės, tačiau pinigų plovimo prevencija 
stiprės. Naujasis įstatymas sugriežtins 
klientų ir naudos gavėjų - įmonės savinin
ko ar fizinio asmens, kurio vardu vykdo
mas sandoris - tapatybės nustatymą. Be to, 
esant tam tikrai rizikai ar įtarimų, finansų 
institucijos ir kitos įmonės privalės su
griežtinti kliento tapatybės nustatymo pro
cedūrą. Bankai ar kitos finansų įstaigos tu
rės tikrinti ne tik klientų dokumentus prieš 
pradėdami verslo santykius, bet ir išsiaiš
kinti tikruosius operacijų naudos gavėjus, 
.'pavyzdžiui, kas yra įmonių savininkas ar 
pagrindiniai akcininkai. Tai padės išvengti 
vadinamųjų “juodųjų skylių” ir santykių su 
šešėlinio verslo atstovais.

Naujame įstatyme numatyta griežtinti 
ir kliento tapatybės nustatymą, jei pašto per
laida viršija 600 eurų. Kaip ir iki šiol, įsta
tyme nustatyta, kad bankai ir kitos įmonės 
turi pranešti atitinkamoms institucijoms 
apie didesnius nei 50,000 litų pervedimus 
grynaisiais, o pinigų keitimo atveju - apie 
20,000 litų sumą.

Lietuvos kariai - Paryžiuje
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos 

kuopos kariai dalyvavo Prancūzijos nacio
nalinėje šventėje - Bastilijos paėmimo die
nos minėjime Paryžiuje. Šventės metu per 
30 Lietuvos karių būrys kartu su kariais iš 

šoko gatvėse Bagdade. Tuo pasinaudoję 
sukilėliai savižudžiai vėl susisprogdino su 
sprogmenų prikrautais automobiliais 
dviejuose Bagdado priemiesčiuose, užmuš
dami bent 50 žmonių irsužeisdami 135.
♦ Liepos 27 d. Australijos prokuroras 
(Director of Public Prosecutions), peržiū
rėjęs terorizmo organizacijos rėmimu 
kaltinamo gydytojo Mohamed Haneef 
bylą, nusprendė, kad nėra pakankamai 
įrodymų tęsti jo kaltinimą. Iš arešto pa
leistas Gold Coast gydytojas liepos 28/29 
naktį išskrido pas savo šeimą į Indiją. Jis 
žiniasklaidai pareiškė, kad bandys atgauti 
savo sulaikytą darbo vizą ir grįžti dirbti į 
Australiją.
♦ Liepos 27 d. staiga iš pareigų atsista
tydino Viktorijos valstijos premjeras Steve 
Bracks pareikšdamas, kad nori daugiau 
laiko pašvęsti savo šeimai. 52 metų am
žiaus Steve Bracks buvo Viktorijos prem
jeru nuo 1999 metų. Tą pačią dieną iš pa
reigų atsistatydino ir premjero pavaduo
tojas John Thwaites. Naujuoju premjeru 
numatytas dabartinis Viktorijos valstijos 
finansų ministras John Brumby.
♦ Liepos 27 dieną Pakistano sostinės Is- 
lamabado “Raudonoji Mečetė” vėl atsidū
rė ekstremistų rankose. Keli šimtai ekstre
mistų išvarė iš mečetės vyriausybės paskir
tą imamą, svaidė akmenis į pravažiuojan
čius automobilius ir šarvuotį.
Tuo metu kelių šimtų metrų atstume rin
kos aikštėje savižudys įsiterpė tarp išsiri
kiavusių policininkų ir susisprogdino, už
mušdamas 14žmonių ir sužeisdamas apie 
70. Bent pusė nukentėjusiųjų yra polici
ninkai. Policija tada užėmė “Raudonąją 
Mečetę” ir išvaikė ekstremistus, suimdama 
šešis asmenis. Pakistano prezidentas ge
nerolas Pervez Musharraf tarėsi su buvu
sia ministre pirmininke Benazir Bhutto, 
siūlydamas dalintis valdžia. □

Prancūzijos bei kitų Europos Sąjungos ša
lių iškilmingame parade žygiavo Paryžiaus 
Eliziejaus laukais. Tai yra pirmas karias, 
kada Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos 
valstybių kariai kviečiami dalyvauti Pran
cūzijos tautinėje šventėje.
Žemaičiai nerimsta, gal kreipsis 

į Strasbūrą
Žemaičiai žada, kad jei reikės, net Stras

būro teisme įrodinės savo teisę dokumen: 
tuose oficialiai vadintis žemaičių tautybės. 
Prieš mėnesį Teisingumo ministerija trims 
telšiškiams leido įrašyti žemaičių tautybę, 
tačiau vėliau persigalvojo, aiškindama, kad 
buvo įsivėlusi techninė klaida, - praneša 
LTV naujienų tarnyba.

Žemaičiai juokauja, kad savo tautybę 
pase norėtų įsirašyti milijonas žemaičių. 
Esą jei yra žodis, vadinasi, yra ir kalba, jei 
yra kalba - turi būti ir tauta. Teisingumo 
ministerijos atstovai patys atvyko (Telšius 
įtikinti žemaičių, kad jie negali įteisinti 
žemaičių tautybės, nes tėvų ir senelių tau
tybė buvusi lietuvių. Ministerijos sekreto
rius Arūnas Kazlauskas skeptiškai vertina 
k žemaičių norą bylinėtis teismuose.

Tbra iš Lietuvos - į JAV 
lėktuvnešį

Esant glaudiems santykiams tarp JAV 
ir Izraelio, kai kuriems didiesiems JAV 
karo laivyno laivams yra įteikiamos žydų 
religinės vertybės - šventojo rašto toros. 
Neseniai JAV lėktuvnešiui „Harry S. Tru
man” buvo įteikta tora, kuri karo melais 
buvo išlikusi Lietuvoje. Šis lėktuvnešis yra 
vienas iš nedaugelio JAV laivyno laivų, tu
rinčių tokią dovaną, - praneša ynctnews.com. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkė teisininkė Regina /Marti
šienė išspausdino platų straipsnį ang
lų kalba apie tai, kaip Europos Sąjungos 
valstybės traktuoja dvigubos pilietybės 
klausimų savo piliečių atžvilgiu. Čia per
spausdiname tik tas straipsnio dalis, kur 
autorė pateikia svarbesnius ES valstybių 
įstatymų punktus, ir kur autorė šildo, kokius 
pakeitimus galėtų pasirinkti LR Seimas. 
Pilnų Reginos Narušienės straipsnį lietuvių 
kalba galima rasti tinklalapyje:

www.bernardinai.lt.
Be to, plačiai dvigubos pilietybės klausimų 

Europos Sąjungoje nagrinėja naujas veikalas 
“Who are the Citizens of Europe”, kurio au
torius yra Rainer Baubock. Red.

Pilietybės klausimas 
Europos Sąjungoje
Regina 

Narušicnė,
PLB Valdybos 

pirmininkė

/.../Bent septy
nios iš senųjų ES 
šalių ir beveik visos naujosios valstybės 
narės iš kartos į kartą iš šalies emigravusių 
asmenų palikuonims nuo gimimo suteikia 
pilietybę, nekcldamos sąlygos, kad pilie
tybę turintis žmogus turi gyventi kilmės 
valstybėje. Prancūzija leidžia savo užsie
nyje gyvenantiems piliečiams įgyti antrą 
pilietybę, kartu išlaikant ir Prancūzijos 
pilietybę. Užsienyje gyvenančių Prancū
zijos piliečių palikuonys iš kartos į kartą 
automatiškai neribotam laikui įgyja Pran
cūzijos pilietybę.

Airija airių palikuonims leidžia turėti 
dvigubą pilietybę. Dviguba pilietybė yra 
leidžiama Italijoje, o italų kilmės asmenys, 
nors ir neturintys Italijos pilietybės, gali 
eiti valstybines pareigas, būti renkami.

Portugalijos Konstitucijoje yra numa
tyta dvigubos pilietybės galimybė, užsienyje 
gyvenantiems šios šalies piliečiams yra 
suteikiamos tokios pat teisės, kaip ir pa
čioje Portugalijoje gyvenantiems piliečiams 
-jie gali būti renkami Portugalijos parla
mento nariais ir pasyviąja balso teise da
lyvauti parlamento rinkimuose.

Ispanijos Konstitucijos 11 -ajame ir 12 
- ajame straipsniuose yra numatyta, kad iš 
ispanų kilmės žmonių negali būti atimta 
Ispanijos pilietybė.

Švedijoje negyvenantys jos piliečiai 
turi dvigubą pilietybę, kuri jiems suteikia 
pilnas teises ir leidžia daryti didelę įtaką 
politiniam Švedijos gyvenimui.

Estijos Konstitucijoje numatyta, kad 
“Iš nė vieno asmens, kuris gimdamas įgijo 
Estijos pilietybę, ši pilietybė negali būti 
atimta”. I .atvijoje yra draudžiama turėti 
dvigubą pilietybę, tačiau šis draudimas 
netaikomas emigrantams.

Nors Lenkijoje dviguba pilietybė už
drausta, šis draudimas netaikomas etninės 
kilmės lenkams. I .enkįjoje galioja nuosta
ta dėl tų ne lenkų kilmės asmenų, kurie 
Lenkiją paliko savanoriškai ir kurie yra 
įgiję savo tikrosios tėvynės pilietybę, re
patriacijos. Be to, Lenkijoje yra priimta 
konstitucinė pataisa, kurios dėka asmuo 
gali netekti Lenkijos pilietybės tik tuo 
atveju, jei jis arba ji išreiškia aiškų norą 
atsisakyti pilietybės.

Čekijos Konstitucijoje yra numatyta. 
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kad Čekijos pilietybė negali būti atimta 
prieš asmens valią. Slovakijoje galioja 
nuostata, kad pilietybė gali būti panaikin
ta tik paties asmens prašymu /.../

Deja, Lietuva patenka tarp tų šalių, 
kurios pilietybės reglamentavimo srityje 
žengė keletą žingsnių atgal. 2006 m. 
lapkričio 13 d. LR Konstitucinis Teismas 
pateikė labai griežtą Konstitucijos aiški
nimą, pagal kurį nė vienas etninis lietuvis 
negali turėti dvigubos pilietybės. Dvigubos 
pilietybės draudimas kelia grėsmę tokios 
mažos valstybės kaip Lietuva išlikimui, 
jos valstybingumui, turint omenyje didžiu
lius emigracijos iš Lietuvos srautus. 12- 
ajame LR Konstitucijos straipsnyje įtvir
tinta, kad “Išskyrus įstatymo numatytus 
atskirus atvejus, niekas negali būti kartu 
Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės 
pilietis”. Po Nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos parlamentas priėmė teisės aktus, 
leidžiančius užsienyje gyvenantiems etni
niams lietuviams, išlaikyti Lietuvos pi
lietybę po to, kai jie įgyja kitos valstybės 
pilietybę. Vėliau LR Konstitucinis Teis
mas šiuos įstatymus pripažino esant prieš
taraujančius LR Konstitucijai ir netgi -kaip 
diskriminacinius. Tačiau pagal įvairių ap
klausų duomenis didžioji dalis Lietuvos 
gyventojų pritaria tam, kad emigracijoje 
gyvenantys ir kitos valstybės pilietybę įgiję 
etniniai lietuviai neturėtų prarasti 1 .ietuvos 
pilietybės. Tad dabar yra tinkamas laikas 
Lietuvai teisiniu būdu išspręsti pilietybės 
problemą/.../

Kaip Lietuvai išeiti iš susidariusios 
situacijos? Seimo atliktomis 32-ojo Kons
titucijos straipsnio, kuriam taisyti neturi 
būti šaukiamas referendumas, pataisomis, 
prie minėtojo straipsnio priduriant tokį 
sakinį:

Iš asmens, pilietybę įgijusio gimsiant, 
Lietuvos pilietybė negali būti atimta (tokia 
pati nuostata yra įtvirtinta Estijos Konsti
tucijos 5.2 straipsnyje); arba

Jei Lietuvos pilietis tuo pat metu gali būti 
laikomas ir užsienio valstybės piliečiu, ir, jeigu 
tą leidžia tos užsienio valstybės įstatymai, 
tada sa vo teisiniuose santykiuose su Lietuvos 
Respublika toks asmuo traktuojamas tik kaip 
Lietuvos pilietis (kaip tai įtvirtinta ir 9.2 
LatviJosKonstitucijos straipsnyje); arba

Asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus yra laikomas Lietuvos piliečiu, 
tuo pat melu negali būti kitos valstybės pi
lietis. ” (kaip yra numatyta ir Lenkijos 
Konstitucijos 2 -ajame straipsnyje) trisjokio 
asmens Lietuvos pilietybė negali būti atimta, 
išskyrus tuos atvejus, kai pats asmuo yra iš
reiškęs norą atsisakyti pilietybės); arba

Lietuvos pilietybė gali būti atimta tik 
palies ją turinčio asmens prašymu” (kaip 
yra numatyta 9.1 Slovakijos Respub
likos Konstitucijos straipsnyje); arba

Iš jokio asmens negali būti atimta pi
lietybė prieš jo paties valią" (kaip kad buvo 
numatyta 1993 metais atliktose Čekijos 
Konstitucijos pataisose); arba

Iš lietuvių kilmės asmenų Lietuvos pilie
tybė negali būti atimta. (1978 metų Ispa
nijos Konstitucijos 11.2 straipsnis) ; arba

Išjokio Lietuvos piliečio, pilietybę įgijusio 
gimstant, pilietybė negali būti atimta prieš jo 
valią” (tai 2007 metų balandžio 20 dieną 
priimtas pasiūlymas, laukiantis LR Seimo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
menėskomisijos sprendimo).

l...fTad šiandien LR Seimas turi puikią 
progą padaryti reikalingus pakeitimus. Aš 
tikiu, kad Seimas pasinaudos šia proga ir 
ims veikti svarbiausių šalies interesų 
vardan.

Iš anglų kalbos vertė
Milda Bagdonaitė
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Bendruomenės baruose
Daugiakultūrinė šventė Geelonge

Sekmadienį, birželio 26 dieną, ir vėl 
Geelongo lietuvių bendruomenė pasirodė 
bendrai publikai - australams su lietu
viškomis dainomis ir tautiniais šokiais. 
Atrodo, kad geelongiškiai dar nesustojo 
dirbti kultūrinė je veikloje nuo puikiai pra
ėjusių Australijos Lietuvių Dienų, kurios 
įvyko pernai gntodžio pabaigoje, ir kurių 
dar negalimpamiršti ir dabar.

Šių meti) Vasario Šešioliktosios minė
jimo meninėje dalyje pasirodė Geelongo 
lietuvių choras “Viltis”, ansamblis “Aidai” 
ir mažieji tautinių šokių grupės “Gegutė”

Vinco Jomanto skulptūros “Procesija”.

Nuotraukoje - Geelongo lietuvių choro “Viltis” pasirodymas daugiakulturinėje popietė je.

Melbourne Entuziastės remia paminklo 
broliams Vileišiams sukūrimą

“Vileišių kolegija” pasirašė sutartį su 
Vilniaus miesto savivaldybe, kuria įsipa
reigojo pastatyti paminklą didiesiems 
Lietuvos kėlėjams - inžinieriui Petrui, gy
dytojui Antanui ir teisininkui, Nepriklau
somybės Akto signatarui Jonui Vileišiams 
T. Kosciuškos gatvės skvere.

Paminklo broliams Vileišiams idėja - 
šeima, tauta, valstybė.

Į kvietimą puoselėti brolių Vileišių 
idėjas, istorinį jų darbų reikšmingumą, 
paremti paminklo sukūrimą ir pastatymą 
atsiliepė ir Australijos lietuvės - Melbour
ne Entuziastės Alena Karazijienė ir Lilija 
Kozlovskienė. Jų rūpesčiu Australijos Lie
tuvių Kredito Draugijoje “Talka” atidary
ta “Vileišių kolegijos” sąskaita Nr. 888 ir 
įnešta jų pačių pirmoji auka-1000 Austra- 
jos dolerių.

Melbourne Entuziastės rūpinasi ir pla

Aukos brolių Vileišių paminklui
Melbourno Entuziastės VIC $1000 P Bimba VIC $ 20
G. Žemkalnis $ 22 VP šeima VIC $ 30
J. Žalkauskas VIC $ 10 P Jokūbaitis VIC $ 50
E. Šumienė VIC $ 50
V Račiūnas NSW $ 100 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams, o
Melbourno Katalikių taip pat “Talkai” - už reklaminių lanks
Moterų Draugija VIC $ 300 tinukų kopijų pagaminimą.
J. Žalkauskienė VIC $ 10 “Vileišių kolegijos” vardu,
M. Saženienė VIC $ 10 Melbourno Entuziastės

šokėjai. Nors popietė buvo karšta - net 40 
laipsnių šilumos, visi vis tiek dainavo ir 
šoko. Tą pačią savaitę vyresniųjų tautinių 
šokių grupė “Linas” net 10 kartų pasi
rodė tarptautiniame ansamblyje “Moving 
Features”.

Vasario mėnesį Geelongo lietuvių ben
druomenė gausiai dalyvavo kasmetiniame 
festivalyje ‘Pako Festa”, o gegužės mėnesį 
įspūdingai suruošė Motinos Dienos mi
nėjimą.

Birželio 24 dieną, sekmadienį, gražioje 
Geelongo miesto Performing Arts Centre 
įvyko tarptautinis “Folk” pasirodymas, 
kuriame dalyvavo rusės šokėjos, Maori 
bendruomenė bei skaičiumi didžiausia ir 
pagal programos įvairumą darbščiausia 
grupė - tai Geelongo lietuviai. Lietuvių 
ansamblis “Aidai” padainavo šias dainas: 
“Tavo laiškai”, gražiai harmonizuotą “Nie
ko gražesnio”,visiems gerai žinomą “Bal
ti balandžiai”, kurioje solo išpildė J. Lip- 
šys. Lietuviškai ir angliškai dainuojant 
“Que Sera”, prie dainos prisidėjo Loreta 
Tigani, o prie priedainio net ir australų 
publika prisijungė.

Tą pačią dieną - birželio 24 d. - Lie
tuvoje yra švenčiamos “Joninės”, tai ir per 
šią popietę Geelongo tautinių šokių gru
pės “Linas” šokėjos, pasipuošusios vai
nikėliais, pašoko ir suvaidino “Jonines”, o 
jauni vyrukai šokėjai šoko per laužą. Šo
kėjai taip pat spėjo publikai pravesti tau- 

tesniu brolių Vileišių veiklos, jų darbų 
Lietuvai propagavimu, rašo straipsnius 
savaitraščiui “Mūsų Pastogė” ir neseniai 
perdavė Pasvalio Petro Vileišio gimnazi
jos Dailės galerijai tris žymaus Austalijos 
lietuvio dailininko Adolfo Vaičaičio do
vanotas akvareles bei jo sukurtų knygos 
ženklų, skirtų lietuvių kultūros, meno 
žmonėms, katalogą.

A. Karazijienė ir L. Kozlovskienė pa
minklo broliams Vileišiams sukūrimą ir 
jo pastatymą supranta ne kaip vienkartinį 
aktą ar iškilmes, pasibaigiančias idėjų 
įprasminimu meno kūrinyje, bet kaip 
nuolatinę veiklą: ugdyti jaunąją kartą 
didžiųjų I Jetuvos kėlėjų gyvenimo ir veik
los pavyzdžiais, studijuoti ir kaupti tautos 
paveldą.

“Vileišių kolegijos” 
informacija

Nuotraukoje -dalis lietuvių tautinių šokių grupės “Linas” šokėjų.

tinių šokių pamokėlę - “workshop”, 
kurioje svečius išmokino šokti tradicinę 
linksmą lietuvišką “Plojimo polką”.

Lietuvių choras “Viltis” su 24 choris
tais ir elegantiška dirigente Aldona Sca- 
no bei gabiu akompanuotoju Aldo Ko
vacs padainavo dainas: ’’"Eisim pjauti 
šienelio”, "Bijūnėlis” ir svetimtaučiams 
gerai žinomą “My Bonnie lies over the 
Ocean” ir kt. Pabaigoje visi lietuviai 
programos dalyviai susijungė ir užbaigė

Kodėl LR Vyriausybė
Audrius Bačiulis,

“Veido” redakcijos narys

Vyriausybė ketina suskirstyti Lietu
vos piliečius į tris rūšis. Pirmarūšiais bus 
pripažinti tie, kurie, gyvendami Lietuvoje 
ar už jos ribų, išsaugojo tik vienos valsty
bės - Lietuvos pilietybę. Antros rūšies 
piliečiai bus tie, kurie emigravę iš Lietu
vos tarp 2003-iųjų ir 2006-ųjų įgijo kitos 
valstybės pilietybę, bet kartu išsaugojo ir 
lietuviškąją.

Na, o tuos, kurie turėjo nelaimės greta 
Lietuvos įgyti ir kitos juos priglaudusios 
valstybės pilietybę iki 2002-ųjų gntodžio, 
siūloma priskirti trečiajai lietuvių rūšiai. 
Tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme, nes 
iš jų ketinama Lietuvos pilietybe papras
čiausiai atimti

Nesunku suvokti, kad vidaus reikalų 
ministro siūlomos Pilietybės įstatymo pa
taisos pirmiausia nukreiptos prieš už 
Atlanto gyvenančią senosios išeivijos kar
tą. Tai yra prieš tuos žmones, kurie tėvynę 
paliko ne gardaus valgio šaukšto ieškoda
mi, o gelbėdami savo gyvybę ir bėgdami 
nuo sovietinės okupacijos. Ir kurie, netgi 
gyvendami užjūryje, padarė viską, kad 
išsaugotų lietuvybę, kad visais įmanomais 
būdais primintų pasauliui ir savo antrajai 
tėvynei apie okupuotą ir sovietų nioko
jamą Lietuvą, taip artindami jos išsiva
davimą.

Tuo tarpu pastarojo meto “ekonomi
niams” emigrantams, kurie plūstelėjo iš 
Lietuvos uždarbiauti į Ispaniją, Didžiąją

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse - naujos paslaugos
Kaip pranešė Vyriausybės spaudos 

tarnyba, buvo pritarta nutarimo projektui, 
kuriuo patvirtinamos naujos Lietuvos kon
sulinių pareigūnų užsienyje teikiamos kon
sulinės paslaugos ir jų tarifai. Už priimtą 
saugoti asmeninį testamentą reikės sumo
kėti 15 eurų. Leidimas laikinai gyventi Lie
tuvoje, jei susituokiama su LR piliečiu, kai 

popietę su skambia daina “Ramunę 
baltąją”.

Buvo įdomu pereiti iš šios salės į 
Geelongo miesto meno galeriją, kurioje 
buvo išstatytos lietuvio menininko Vinco 
Jomanto skulptūros, pagerbiant Geelongo 
lietuvius už sėkmingai praėjusias Aus
tralijos Lietuvių Dienas.

Ačiū geelongiškiams už įdomią po
pietę-valio!

Žiūrovė

nenori senųjų išeivių?
Britaniją, Airiją ir dėl kokių nors priežas
čių priėmė tų valstybių pilietybę, du pa
sus turėti leistina.

Sveiku protu tokio siūlymo - atimti 
pilietybę iš visos senųjų emigrantų bei jų 
palikuonit; kartos - suvokti neįmanoma. 
Telieka ieškoti kokių nors politinių prie
žasčių, kurios, žinia, neretai pykstasi su 
sveika logika. Kuo ypatinga išeivija už- 
atlantėje ir kuo ji skiriasi nuo naujųjų 
“ekonominių” emigrantų? Ji - gan neblo
gai organizuota, visuomeniškai ir politiš
kai aktyvi, patriotiškai nusiteikusi. Besi
stengianti kiek įmanoma dalyvauti Lietu
vos politiniame gyvenime ir esanti viešoje 
ar tylioje opozicijoje dabartinei posovie
tinės nomenklatūros valdžiai.

Tai suvokiant ir topteli mintis - o ar 
negali būti valdžios noras nupilietinti 
išeiviją susijęs su neseniai Vyriausybės 
priimtu sprendimu leisti kitų metų Sei
mo rinkimuose balsuoti internetu?

Lig šiol aktyviai dalyvauti Seimo ir 
prezidento rinkimuose už Atlanto gyve
nantiems piliečiams trukdė atstumai ir 
mažas balsavimo vietų skaičius. Tačiau 
kitą rudenį, norint daryti įtaką Lietuvos 
politikos raidai, jiems tereikės prisėsti 
prie kompiuterio. Žinant, kad per pasta
ruosius rinkimus partijas vieną nuo kitos 
skyrė vos keli tūkstančiai balsų, kelioli
kos ar net kelių dešimčių tūkstančių 
išeivių balsai gali turėti didelę reikšmę. 
Ar to reikia dabartinei valdžiai? Klausi
mas prasmingas.

(Sutrumpinta)

nuos 80 eurų, kitais atvejais - 140 eurų, 
ilgalaikio Lietuvos gyventojo leidimo gy
venti Europos Bendrijoje tvarkymo proce
dūra atsieis 20 eurų. Taip pat bus teikiama 
vaiko gimimo įregistravimo ir gimimo liu
dijimo išdavimo paslauga, ji kainuos 5 eu
rus ir bus prieinama nuo 2008 liepos 1 d.
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Lietuviai pasaulyje
Draugystės tiltas Vokietijoje

Tris dienas „Drau
gystės tilto“ vėliava 
plevėsavo Vasario 16- 
osios Gimnazijoje. Į 
„DT“ atvyko 175 da
lyviai: 62 vaikai ir jau
nuoliai, 113 suaugusių.

„Draugystės til
tas“—tai tarptautinis 
Europos lituanistinių 
mokyklų vasaros są
skrydis, j kurį kviečia
mi šių mokyklų mo
kiniai, jų tėvai ir mo
kytojai, lietuvių ben
druomenių atstovai.

Projektas gimė 
Švedijos Lietuvių Ben- 
druomenėje, Stock- 
holmo „Saulės“ litua
nistinėje mokykloje. 
2005 m. vasarų Šve
dijoje įvyko pirmasis 
Europos lituanistinių 
mokyklų susitikimas.

2006 m. šeimininko teises perėmė 
Airijos I aetuvių Bendruomenė ir Dublino 
lituanistinė mokykla „4 vėjai“, kuri orga
nizavo stovyklą Dubline. „Draugystės tilto 
2007“ organizacija buvo patikėta Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenei ir čia veikian
čioms lituanistinėms mokykloms.

Šio gražaus ir prasmingo sambūrio 
tikslas - aptarti užsienyje gyvenančių 
lietuvių vaikų (ir vaiki; iš mišrių šeimų) 
švietimo aktualijas, pasidalyti pedagoginio 
darbo patirtimi, kartu spręsti iškylančius 
sunkumus, užmegzti gerus bendradarbia
vimo santykius tarp Europos šalių lietu
vių bendruomenių, susipažinti, susidrau
gauti, susitelkti bendriems darbams. Šis 
nuotaikingas, įdomus vasaros renginys 
užtikrina draugiškų mokytojų, moksleivių 
bei jų tėvų bendravimą, skatina mokinius 
dar rimčiau kibti į lietuvių kalbos studi
jas, suteikia jiems progą geriau pažinti 
Lietuvą, jos istoriją, tradicijas, kviečia tapti 
aktyviais lietuviški; bendruomenių nariais.

Gimnazijos kieme
Š.m liepos 6 d. popietę Vasario 16-osios 

Gimnazijos kieme pradėjo renginio daly
viai. Suvažiavo 70 vaikų ir jaunuolių nuo 
pusantrų iki 18 metų (dauguma jų - litua
nistinių mokyklų moksleiviai), bei kur kas 
daugiau suaugusių iš 13 Europos kraštų. 
Suaugusieji - tai vaikus lydėję tėvai, mo
kytojai, bendruomenių vadovai, rengėjai ir 
jų talkininkai. Rengėjams reikėjo gerai 
paprakaituoti visus registruojant ir ap
rūpinant reikiama informacija. Po pirmos 
pažinties su Romuvos sodyba prasidėjo 
įvairi DT programa.

Pakėlus vėliavas ir sugiedojus Tautos 
himną vakarą pradėjo projekto vadovė 
■Salomėja Boettcher ir koordinatorė Daba 

l> d Henke. Jos pasveikino atvykusius, padėko- 
oJjd rėmėjams bei talkininkams ir įteikė 

'jiems simbolines dovanėles. Sveikinimo 
žodžius pasakė VLB pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, Lietuvos ambasadorius Evaldas 
Ignatavičius ir Žemės ūkio ministerijos 
viešųjų ryšių vedėjas Vilius Renkevičius.

Vakaro dominante tapo lituanistinių 
mokyklų mokinių prisistatymas, kurį šau
niai vedė Lietuvos karalius Mindaugas 
(aktorius Eimantas Bareikis) ir karalienė 
Morta (aktorė Judita LJrnikytė). Mokyklos 
buvo labai išradingos, savo mokyklas 
pristatė linksmomis dainomis, pajuoka
vimais, eiliuotais tekstais, skanduotėmis ir 
pan. Programa baigėsi smagia „Draugystės 
tilto“ daina (žodžiai Gvido Mazgelio, 
muzika Vyto Lemkės). Vakaras jauniesiems 
baigėsi diskoteka, mažyliams - Labanaktu-
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Jaunimas su “Draugystės tilto” vėliava.

ko pasakėlėmis, o suaugusiems - vakarone.
Programa vaikams

Tris dienas jaunieji lietuviukai ilsėjosi 
gražioje Vasario 16- osios Gimnazijos par
ko gamtoje, bendravo, žaidė, sportavo ir 
mokėsi. Po ilgų savaičių vėjo ir lietaus DT 
dienos buvo saulėtos ir šiltos.

Šeštadienio rytas prasidė jo simbolinė
mis pamokėlėmis gimnazijoje, kurias ve
dė gimnazijos lietuviai mokytojai. Moks
leiviams buvo įteikti šios mokyklos „lan
kymo pažymėjimai“. Po pusantros valan
dos trukusių „mokslų“ visa kita vaikų veik
la vyko parke.

6-10 m. vaikučiai rinkosi į „Jurgelio 
meistrelio“ dirbtuves ir šokių būrelius. Ten 
mažieji galėjo išmokti rišti draugystės 
juostas, piešti ant akmenukų. Šiam būreliui 
vadovavo „meistrienė“ Izolda Zacharias. 
Pas šokių mokytoją Audrone Ručicnę 
vaikai šoko „polką su ragučiais“, dainavo 
lietuviškas dainas, dalino draugystės til
to žiedą.

11-17 m. mokiniai rinkosi kitokią veik
lą. Buvęs gimnazijos mokinys Vaidas Bru- 
deris vedė diskusiją „Muzikos pasaulyje“. 
„Jaunieji riteriai“ rinkosi į salą pas mo
kytoją Darių Subačių, kur galėjo išbandyti 
riteriškas savybes: vikrumą, drąsą, suma
numą. Sportinius žaidimus ir „linksmąsias 
estafetes“ organizavo mokytojai Aleksan
dras ir Aušra Get autai.

Kita programa
„Draugystės tilto“ margoje programoje 

dalyviai galėjo pamatyti Vilniaus „Atviro 
rato“ spektaklius „Senelės pasaka“ ir 
„Sparnuotasis Matas“ (režisierius Aidas 
Giniotis). Vakaronės prie laužo metu šven
tės dalyviai ne tik klausė linksmos kaimo 
kapelos „Brydė“ iš Šiaulių rajono koncer
to, bet irpatys suko ratelius, traukė dainas, 
žaidė lietuviškus žaidimus.

Programoje taip pat buvo numatytas 
Mokytojų seminaras pavadinimu “Litua
nistinių mokyklų šiandiena ir žvilgsnis į 
ateitį”.

“Draugystės tilto” metu susirinkę lietu
vių bendruomenių atstovai tradiciškai ap
tarė aktualius klausimus ir informavo vieni 
kitus apie vykusius ir būsimus renginius.

Kitų metų „Draugystės tilto“ rengimas 
tenka Ispanijos LB.

Nos vernos en Espafia!

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

ALJS
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Lietuvą netrukus turėtų pasiekti ver
tinga istorinė medžiaga - kelios dešimtys 
dėžių su originaliais „Amerikos balso“ 
lietuvių redakcijos laidų įrašais. Jungtinių 
Valstijų vyriausybei priėmus reikiamą 
sprendimą dėl juostų perdavimo Lietuvai, 
mūsų šaliai liks pasirūpinti tik įrašų per
gabenimu. Tikimasi, kad juostos Lietuvą 
pasieks iki liepos pabaigos, kuomet bus 
minimas Lietuvos ir JAV diplomatinių 
santykių užmezgimo 85-osios metinės.

“Tai yra tikras lobis Lietuvai. Jis pri
klauso Lietuvai ir labai džiaugiuosi, kad 
įrašai pagaliau pasieks mūsų šalį”, - sakė 
ilgametis “Amerikos balso” bendradarbis 
Romas Sakadolskis.

Laukia JAV vyriausybės sprendimo
Pasak “Amerikos balso” viešųjų ryšių 

skyriaus vadovo Joe O’Connell, Lietuvos 
Vyriausybei norima perduoti 1972-1988 
metų įrašus lietuvių kalba, iš viso - maž
daug 25 dėžes su juostomis. Kol kas šios 
juostos ir kasetės tinkamai nesuarchy- 
vuotos, todėl tiksliai nežinoma, kiek va
landų įrašų pasieks Lietuvą. Dabar visi 
įrašai yra Jungtinių Valstijų nuosavybė, 
todėl šios šalies vyriausybei dar reikia 
priimti galutinį sprendimą dėl perdavimo. 
Jais rūpinasi Nacionalinė archyvų ir įra
šų administracija.

Kad lietuviški įrašai būtų perduoti 
Lietuvai, anksčiau yra rūpinęsis ir pats R. 
Sakadolskis bei profesorius Tomas Re- 
meikis. “Svarbu, kad jie nenunyktų kažkur, 
kaip vieną gražią dieną gali atsitikti, kai 
žmonės nežino kalbos”, - sakė R. Sakadols
kis. “Amerikos balso” lietuvių tarnybos 
archyvą sudaro įvairių laidų, interviu ori
ginalų, reportažų iš įvairių pasaulio šalių, 
operos ir teatro spektaklių įrašai. Didžioji 
jų dalis įrašyta juostose arba kasetėse. 
Norint jas išsaugoti įrašus reikėtų perkelti

Amerikos balso” įrašai - į Lietuvą

Gausiai užfiksavo išeivijos gyvenimą
Vilniuje, Nacionalinės M. Mažvydo bib

liotekos galerijoje iki liepos 28 d. vyko 
čikagiškio fotografo Jono Kuprio darbų 
paroda “Lietuviai Amerikoje”. Fotografo 
teigimu, per 35 fotografavimo metus jis 
yra užfiksavęs per 50,000 pokario lietu
vių gyvenimo išeivijoje vaizdų. Pirmoje pa
rodoje Vilniuje rodoma dalis nuotraukų, 
eksponuotų 2005 m. Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje.

Dabartinei parodai Jonas Kuprys atrin
ko per 80 nespalvotų nuotraukų, darytų

Lietuvių nusikaltimai paveikė Norvegijos,,,

(BNS) Pernai lietuvių padaryti nusi
kaltimai paskatino Norvegiją imtis iki šiol 
netaikytų priemonių baudžiant nusikal
tusius atvykėlius. Norvegijos Aukščiau
siasis Teismas leido policijai konfiskuoti 
užsieniečiams priklausančius automo
bilius, kuriais jie naudojosi darydami 
nusikaltimą. Įrodžius teisiamojo kaltę, 
automobilio šis netenka visam laikui.

Pasak dienraščio „Lietuvos žinios“, 
šiuo metu nusikaltimų skaičiumi lietu
vius lenkia tik šalies gyventojai norvegai. 
„Vien per penkis pirmus šių metų mė
nesius areštuota ir nuteista 70 Lietuvos 
piliečių“. - sakė norvegų pareigūnai.

Norvegijos ambasados Vilniuje duo
menimis, 2005 metais nusikaltimais ap
kaltinti 179 lietuviai. Tačiau Norvegijos 
kriminalinių nusikaltimų tyrimų biuro 
pateikta statistika rodo gerokai didesnius 
skaičius: 2005 metais kaltinimai pateikti 
549 Lietuvos piliečiams. 615-oje bylų jie 
pripažinti kaltais. Biuro atstovai tikino, 
kad neužregistruotų nusikaltimų skaičius 
esąs gerokai didesnis.

Lietuvos ambasados Norvegijoje 
teigimu, 2006 metais užregistmota 2350 
bylų, kuriose minimi lietuviai. Nuo 2002- 

į skaitmeninį formatą.
R. Sakadolskio manymu, šių įrašų ko

pijas būtų galima saugoti bent keliose 
vietose, kad jie būtų prieinami visuomenei: 
valstybiniame garso archyve, Išeivijos 
centre prie Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto, Lietuvos radijuje. Visuomeninis 
transliuotojas esą galėtų papildyti esamus 
įrašų fondus, mat “Amerikos balso” archy
vuose esama unikalių interviu su jau mi
rusiais žmonėmis. Kai kuriuos senus 
interviu ir laidas, anot R. Sakadolskio, iš
tisai būtų galima transliuoti net dabar. Jo 
manymu, I .ietuvos radijo eteryje galėtų 
atsirasti net speciali laida, kurioje būtų 
transliuojami archyviniai įrašai.

Transliacijas lietuvių kalba nutraukė 
2004-aisiais

Transliacijos lietuvių kalba “Amerikos 
balso” eteryje prasidėjo 1951 m. ir buvo 
nutrauktos 2004-ųjų pradžioje. Tuo pačiu 
metu buvo nutrauktos transliacijos bulga
rų, estų, čekų, vengrų, latvių, lenkų, ru- 
munų, slovakų ir slovėnų kalbomis. Tokių 
permainų teko imtis dėl prezidento 
George W. Bush administracijos pasiūly
to biudžeto plano, pagal kurį JAV kongre
sas sumažino “Voice of America” (VOA) 
teikiamų paslaugų finansavimą.
Radijo stoties auditorija -115 mln. žmonių

JAV valstybės biudžeto finansuojama 
radijo stotis “Amerikos balsas” (VOA) sa
vo veiklą pradėjo 1942 m. Kiekvieną savai
tę ji transliuoja daugiau nei 1,000 valandų 
naujienų, informacinių, mokomųjų, kultū
rinių laidų, dokumentikos. Jos auditoriją 
visame pasaulyje sudaro per 115 mln. 
žmonių. “Amerikos balso” laidos rengia
mos 45 kalbomis, daugiau nei puse jų 
rengiamos televizijos laidos. Tai yra viena 
iš didžiausių naujienų organizacijų pa
saulyje. (Eglė Digrytė, DĘLF1)

1973-2004 m. Jose - lietuvių gyvenimas už 
Atlanto, jų rūpesčiai, džiaugsmai, šventės. 
Fotografas užfiksavo ir į Ameriką atvyku
sius naujuosius lietuvių išeivius. Šiuo me
tu jis ruošiasi išleisti didesnį savo nuotrau
kų albumą. Jono Kuprio rinkiniuose - vaiz
dai iš senų Čikagos lietuvių gyvenamų 
rajonų: Marquette Park, Bridgeport, 
Brighton Park ir Cicero. Taip pat daug apie 
Pavergtų tautų paradą, kuriame kasmet 
Amerikos visuomenei buvo primenama apie 
komunistų okupuotus kraštus. “M.R” inf.

teisėtvarką
ųjų šis skaičius išaugo daugiau ne dvigubai.

Airijos policijos prašymu Ispanijoje 
buvo sulaikyti du lietuviai, siejami su 
didžiausia kontrabandos byla Airijos 
istorijoje. Tai įvyko po to, kai Airijos po
licija užtiko didžiulį kiekį kokaino, ku
rio vertė juodojoje rinkoje viršija 100 
milijonų eurų.

Lietuviai sulaikyti La Coruna uoste, 
kur atplaukė katamaranu “Lucky Day”. 
Įtariama, kad juo į Airiją galėjo būti ga
benamas kokainas. Gavę informacijos apie 
lietuvių areštą, į Ispaniją atvyko ir du Ai
rijos policijos pareigūnai. Įtariamieji 
lietuviai žinomi ir Lietuvos teisėsaugai.

* * *
Islandijos spauda pranešė, kad per 

pastaruosius dvejus metus islandų mui
tininkai sulaikė apie 70 kg amfetamino, 
gabento iš Lietuvos. Teigiama, jog Lietu
vos valdžia nesiima jokių priemonių prieš 
šių narkotikų gamybą ir eksportą, kuris 
esą organizuojamas Kaune ir žinomas 
Intcrpolui. Taip pat teigiama, jog daugelis 
Islandijoje nuteistų’ir kalinčių Lietuvos 
piliečių į šią šalį pateko per vieną Kauno 
kelionių agentūrą.
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Iš Redakcijos pašto
Gedimino pilis

Kai pasakai PARYŽIUS, mintyse ma
tai Eifelio bokštą, SYDNĖJUS iššaukia 
tilto ir operos rūmų vaizdą, o VILNIŲ 
simbolizuoja Gedimino kalnas ir pilis 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

O labai nedaug trūko, kad šio savo 
sostinės simbolio būtume visai netekę.

Susidomėjusi brolių Vileišių veikla, 
pradėjau skaityti Antano Kučio knygą 
“Vileišiai; trijų brolių darbai tautai”. O tų 
darbų tarpe radau labai įdomių istorijų. 
Viena iš jų noriu pasidalinti su “Mūsų 
Pastogės” skaitytojais.

A. Kučys rašo: “Jonui Vileišiui veikiant 
Lietuvių Mokslo Draugijos valdyboje, 
atsitiko tai, kad teko gelbėti Gedimino 
kalną ir pilį. Mat 1910 m. Vilniaus miesto 
valdyboje kilo sumanymas, vedant mieste 

'.vandentiekį, vandens rezervuarą pastatyti 
' -ant Gedimino kalno. Vieta tamgalbuvo ir 

patogi: maždaug vidury miesto, ant aukš- 
o 11 luinos. Dabar gi esą riogso senos pilies 

griuvėsiai, tik užima vietą ant kalno. Toji 
pilis/ primindama didingą ir savarankiš
ką Lietuvos praeitį, kaip tik ir badė 
lenkintojų bei lenkų šovinistų akis. Tokie 
buvo užvaldę ir miesto tarybą.

Miesto inžinieriui, sulenkėjusiam vo
kiečiui Šenfeldui, buvo pavesta parengti 
rezervuaro ir požeminių vamzdžių pro
jektą, kuris 1911 m. pabaigoje buvo mies
to valdybos patvirtintas. Pagal jį, kasant 
rezervuarui vietą, turėjo būti nukasta kal
no viršūnė, o su ja, žinoma, turėjo būti 
pašalinta ir Gedimino statyta pilis, kiek 
darjos buvo likę.

Taip ir būtų buvęs Vilnius su sudarkytu 
piliakalniu ir ant jo, vieton senutės pilies 
liekanų, iš cemento nulietas rezervuaras 
vandeniui surinkti ir jį tiekti miestui.

Apie tokį skandalingą miesto tėvų 
nutarimą žinia tuoj pasiekė lietuvius 
vilniečius. Buvo užaliarmuota Lietuvių 
Mokslo Draugija, kuriai prie tiesioginių 
uždavinių priklausė ir Lietuvos istorinių 
vietų apsauga.

Pirmininkas dr. Jonas Basanavičius 
tuoj sušaukė valdybos posėdį. Nutarta 
pirmiausia su protestu kreiptis į miesto 
valdybą ir taip pat nelaukiant rašyti me
morandumą I mperatoriškajai Archeologi) 
Komisijai Petrapilyje. Kas rašys tokį laiš
ką? Žinoma, sekretorius (Jonas Vileišis).

Memorandumas buvo parašytas, ir 
reikėjo jį tuojau pristatyti į Vidaus Reika
lų ministeriją. Reikėjo skubiai veikti, kad 
miesto valdyba nenusiųstų darbininkų 
Gedimino piliakalnio viršūnei kasti. Buvo 
nutarta pavesti misiją atlikti dr. J. Basa
navičiui, pirmininkui. Jis ir laiko turėjo 
daugiau, ir reprezentatyviai atrodė.

Petrapilyje dr. J. Basanavičius užtruko 
11 dienų. Ten jo memorandumą priėmė ir 
žodžiu išklausė Imperatoriškosios 
Archeologų Komisijos pirmininkas. Jis

Gerb. Redaktore,
Yra toks lietuvių posakis: “labai pras

tas paukštis, kuris savo lizdą teršia”.
Antanas Kramilius, aprašydama “Dai

nos” choro veiklą, visuomet mane labai 
išgirta - kaip sunkiai Birutė Aleknaitė 
dirba lietuvių chorui. Tas tiesa, aš dirbu 
daug, bet aš dirbu ne dėl to, kad gaučiau 
padėkos raštą, bet dėl to, kad aš myliu ir 
gerbiu Sydnėjaus lietuvių bendruomenę, 
kurią Antanas Kramilius kiekviename 
savo rašinyje bando sumenkinti.

Būtent paskutiniame aprašyme ("M.P. 
nr. 28, psl. 7. Red.) jis rašo, cituoju: “No
rėtųsi labaiką nors parašyti apie lietuvius 
šia proga, bet dar noriu gyventi...”. Iš šio 
sakinio atrodo, kad mūsų bendruome
nėje atsirado kažkokia “mafija”, pavojinga 
A.K gyvybei. Dėl to aš patarčiau A.K. 
kreiptis į policiją, bet ne j “Mūsų Pastogę”.

Užtenka menkinti mūsų bendruomenę. 
Kodėl kąsti ranką, kuri tave peni. Ta “su
puvusi, skęstanti” bendruomenė ne tik 
išlaiko mūsų “Dainos” chorą savo auko
mis bei lankymusi mūsų koncertuose, bet 
taip pat be tos bendruomenės nebūtų nei 
tautinių šokių, nei skautų, nei sporto 
klubų, nei mūsų spaudos “M.P.”

Pažiūrėjus į 1954 m. choro nuotrauką, 
kuri buvo įdėta “M.P.”, tai šiandien mūsij 
choras skaičiumi didesnis, o dėl muziki
nio pajėgumo - palyginti negalime, nes jie 
dainavo prieš 50 metų! Dėl žiūrovų skai-

suprato Gedimino pilies archeologinę 
reikšmę ir pažadėjo tuo reikalu kreiptis į 
atitinkamas valdžios įstaigas. Lankėsi 
daktaras su skundu ir Rusijos Mokslų 
Akademijoje, kur taip pat rado pritarimo 
Lietuvos istorinių vietų apsaugai.

Netrukus po memorandumo įteikimo 
Vilniaus generalgubernatorius pranešė 
Vilniaus magistratui, kad'Gedimino kal
nas ir ant jo išlikusios pilies likučiai pri- 

čiaus sumažėjimo apgailestauti yra didelė 
kvailystė. Mūsų tarpe nebėra šimtų ge
riausių lietuvių patriotų, nes jie jau ilsisi 
po australiška velėna.

“Dainos” choras šiandienyra daug ge
resnis negu jis kada yra buvęs. Šiandien į 
mūsų chorą įsijungė daug gerų, stiprių 
balsų, prisidėjo naujai iš Lietuvos atvy
kusieji lietuvai, kurie įsijungė į mūsų Syd
nėjaus lietuvių bendruomenę ir į mūsų 
chorą. Taip pat, pakeliant choro lygį, man 
labai daug padėjo mūsų akompanuotojas 
Wojciech Wisniewski. Jiems visiems esu 
labai dėkinga. O labiausiai dėkinga 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, kuri nei 
supuvusi, nei skęstanti.

Su pagarba Birutė Aleknaitė

Gerbiami tautiečiai,
Pasiklausius rusų televizijų darosi 

baisu, kaip milžiniška Rusija nesiliauja 
spaudusi mažutės Estijos, kuri elgiasi labai 
oriai ir nesiginčija. Žinoma, lietuviai nega
li kaip nors efektyviau padėti kaimynams 
ir likimo broliams - galime tik reikšti so
lidarumą. O toks kanalas tebeveikia: atsi
vertus svetainę www.eesti.portal.ee/ 
main.php , ir dešiniame viršutiniame 
kampe pasirinkus anglų kalbą, galima sa
vo vardu, o praėjus kiek laiko - ir giminių, 
kurie neturi E- pašto, vardu išreikšti savo 
paramą estams. Liet, grįžimo į

Tėvynę inf. Centras, Vilnius

valo būti, kaip istorinė vieta, apsaugoti ir 
todėl nutarimas statyti ant to kalno van
dens rezervuarą negali būti vykdomas. Ir 
taip buvo laiku išgelbėta nuo lenkomanų 
pasikėsinomo brangi Lietuvos istorinė 
vieta.”

Dabar, lankydami Gedimino pilį, vi
suomet atsiminkime, kad dar XX amžiaus 
pradžioje lietuviams teko ją ginti.

Alena Karazijienė

Uolos, opalai ir kupranugariai
Nijolė 

Jankutė

(Žvilgsniai į seniausio žemyno vidurį)

menkniekis, kai jau nuvažiuota virš 3,000! 
Vidurdienį įriedam j šiaurinę Australijos 
valstiją - Northern Territory. Fotografuoja
mės prie sienos: vienoje pusėje didžiulis 
užrašas - South Australia, kitoje - Northern 
Territory.

Kelias bėga vėl bekraščiais, raudonais 
laukais. Vėl druskos krūmų kamuoliai ir 
šen bei ten ėdrinėjančių laukinių kupra
nugarių būreliai. Keista man juos čia ma
tyti, įpratus galvoti, kad kupris = Afrika. 
Šiuos patvarius naštų gyvulius australai 
atsigabeno iš artimųjų Rytų kartu su jų 
varovais afganais, kai XIX a. pradžioje 
pradėjo tyrinėt šio žemyno dykumas, tiesti 
telegrafo linijas. Tada šių vienakuprių 
gyvulių-dromedarų Australija importavo 
virš 10,000.

Kai 1930 tn. atsirado motoriniai sunk-

Tęsinys iš “M.P.” 
nr. 27

Bet įdomiau
siai apie opalus 
pasakojo ir jų 
šlifavimą de

monstravo daili brangakmenių parduo
tuves atstovė. Iš jos sužinom visoms mo
terims labiausiai patikusį faktą, kad opa
lo papuošalų nešiojimas nieko bendra ne- 

'"’'ni'tįs su ligų bei nelaimių pranašystėmis. 
. Šįprietarą paskleidę vengrų pirkliai, kon- 

J^Wru'odami su naujaisiais Australijos 
verslininkais.

Na ir kas gi, pagaliau, yra tas žavus 
brangakmenis, mirgantis vaivorykštės spal-
vomis? Tai į kvarcą panašus silikatas, savo 
sudėtyje turintis net 10% vandens! Opalo 
spalvas ir vertę nulemia jo mikroskopinių 
silikatų išsidėstymas. Jei tie silikato grū
deliai nėra išsidėstę reguliariais tarpais, 
tiesiomis eilėmis, šviesa nelūžta spalvo
mis, opalas atrodo balkšvas, todėl pigus ir 
vadinamas “poteh”.

Pasižiūrėję tų vaivorykštėmis švytinčių 
akmenėlių (nuo $100 iki kelių tūkstančių 
vertės), dar palandžiojam po kasyklų 
gelsvus, negilius urvus ir sužinom, kas yra 
“noodling”, laisvai verčiant - “knisinėji- 
mas”. Taižarstymas iš kasyklų mašinomis 
išversto “mullock”, ieškant užsilikusių 
smulkių opaliukų. Taip pat sužinojau, kad 
tie važiuojant matyti žiburiukai, deja, ne 
opalai, o tik žėručio akmenėliai...

TOLYN Į KARŠTĄ ŠIAURĘ!
Pagaliau artinuosiįsavo ilgos kelionės 

tikslą - Uluru! Beliko tik 136 km - 

vežimiai, kupriai neteko “tarnybos”. Vie
ni buvo sunaikinti, kiti paleisti į dykumas. 
Čia jiems taip patiko, kad ėmė sparčiai 
veistis. Šiuo metu kuprių priskaičiuojama 
virš 100,000. Apie 2,000 laikomi kupra
nugarių ūkiuose.

Riedam pirmyn į Šiaurę. Tolumoje 
dunkso plieno pilkumo kalnas. Tai Mt. 
Conner-plokščiakalnis, aiškina Linda, 346 
metrų aukščio. Prisimenu Vilniaus televi
zijos bokštą, kuris tik dviem dešimtim 
metrų žemesnis. Mt. Conner man pana
šus į lėktuvnešį, plaukiantį raudonai žals
va jūra. Aborigenai jį vadina Atila - šalto 
oro dievu.

Staiga pakelės sužaliuoja plonų re- 
tašakių medžių miškeliais. Tie medeliai 
man panašūs į fantastiškas dail. Šimonio 
eglaites paveiksle “Rytmetis”, bet vadina
mi dykumų ąžuolais! Nuo ąžuolų jie taip 
toli, kaip Anglija nuo Australijos. Turbūt

Autorė prie Uluru milžino.

pirmieji kolonistai, ilgėdamiesi vešlių 
Europos miškų, juos taip netinkamai 
pavadino.

ULURU!
Pavakary pasiekiam Yulara miestelį. 

Prieš akis iškyla raudonas Uluru masy
vas. Apima keistas džiugesys - atvykau! 
Linda ir John “iškrauna” mus prie “Desert 
Garden” viešbučio ir apdalina lankytojo 
vadovėliais, “Uluru-Kata Tjuta valstybinis 
parkas - Pukulpa pitjama Ananguku 
Ngurakutu” (“Sveiki atvykę j aborigenų 
kraštą! ”). Patinka man ta knygutė, nes ji 
pilnutėlė įvairiausios informacijos: apie 
parko vadovybę, pagrindines lankymo 
vietas, apie parko fauną ir florą, apie 
aborigenų kalbą ir tikėjimą. Įdomu ir tai, 
kad šis leidinėlis išspausdintas anglų ir 
anangu kalbomis. Pridėtas net žodynėlis 
su tarimo paaiškinimais. Pvz. vietine tar
me Anangu ištariama “arnangu”, o Kata- 
Tjuta-“Karta-Čuta”.

Dar prieš saulėlydį skubame pažvelgt į 
Uluru iš arčiau. Apie šį gamtos prajovą 
galima daug kalbėti, daug nuotraukų 
parodyt, bet niekas neatstos asmeniško 
žvilgsnio. Tai toks pat nenusakomas vaiz- 
das-jausmas, kaip stovint prieš Cheopso 
piramidę ar ant Kraterio ežero kranto, 
Amerikos Oregon valstijoj.

Uluru kartu su Kata-Tjuta beį plačia 
apylinke nuo 1987 m. paskelbti pasaulio 
paveldu, kurio tradiciniai savininkai yra 
Anangu giminės aborigenai, gyveną čia 
maždaug 15,000 metų (seniausia žmonijos 
visuomenė). Jų religinė filosofija Tjukurpa, 
kaip ir daugelio primityvių tautų, tvirtai 
surišta su žeme, gamta, gyvūnija. Tjukurpa 
nėra “Dreamtime”, kaip anksčiau buvo 
anglų kalboje vadinama. Tai žmogaus 
elgesio gairės: kaip jis turi gyvent ir elgtis 
su kitais, su gamta - gyvu nija, augmenija ir 
su tomis galingomis, raudonomis uolomis.

Tęsinys kitame MP nr.
Mūsų Pastogė Nr.30, 2007.08.01, psl.5
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Lietuvos 
orientacininkai 

Australijoje
Tęsinys iš “M.R” nr. 29.

Vilius Aieliūnas (20 metų) iš 
Panevėžio. Kaip jis pasakojo, pradžioje 
buvo sunku, bet antroji varžybų pusė bu- 
vųsi gera. “Pačiose varžybose mes turim 
greitai bėgti ir tuo pačiu orientuotis gam
toje, todėl jokio šalčio nejutome. Pernai 
Druskininkuose irgi vyko pasaulinės 
orientacinio varžybos. Mano nuomone, 
Lietuvoje viskas buvo suorganizuota 
geriau. Australai dar neturi didesnio 
patyrimo”, - dalinosi Įspūdžiais Vilius.

Jam labai patiko Australija, ypač Syd- 
nėjus. Gal buvo truputį šaltoka, nes čia 
žiema. “Australių merginų irgi mačiau, 
bet lietuvaitės tikrai gražesnės. Gaila, kad 
nesutikom vietinių lietuvaičių. Aš linkiu, 
kad Australijos lietuviai pradėtų kulti
vuoti ne tik krepšinį, bet ir orientacinį 
Sportą - tada pasimatysim Lietuvoj”, - 
sakė Vilius.

Janas Vytautas Gvildys 
(19 metų) iš Kauno, matematikos studen
tas. Šiose pasaulinėse varžybose jis pasi
rodė geriausiai, tačiau dėl skirtingų gam
tos sąlygų-akmenų, uolų ir bush’o- bu
vo sunku varžytis. Pačios varžybos buvo 
gana geros, nors Europoje ir Lietuvoje var
žybos pravedamos geriau, australai - 
draugiški ir nuoširdūs. Sydnėjuje jam la
bai patikęs Lietuvių Klubas ir vaišingi 
šeimininkai, pas kuriuos buvo apsistoję. 
Jaunimui, ypač sportininkams, jis linki 
nevartoti alkoholio, rūkalų, siekti moks
lo ir kalbėti lietuviškai.

Kęstutis Abramikas -
grupės vadovas (50 metų), architektas iš 
Vilniaus.

Neseniai, praėjusių metų lapkričio 9 dienų, mirė Edvardas Svilainis, vienas iš išliku
sių tremtinių, kurie 1954 metais suorganizavo garsųjį Sibiro kalinių sukilimų. 
Spausdiname jo prisiminimus. Red.

1955 metų streikas Vorkutos 40-ojoje
šachtoje

Edvardas Svilainis
1954 metais Intoje, jau po tunelio 

kasimo bandant pabėgti iš pirmosios 
šachtos, po tardymų ir t.t., nesugebėję 
sudaryti bylos, mane - t.y. Edvardą Svi- 
lainį - Dulkę ir Joną Valaitį - Viesulą iš 
kalėjimo atvežė į 2-ąjį lagerį. Drauge su 
mumis buvo gabenama grupė įtariamųjų: 
Balys Sadauskas - Naras, Juozas Kliu- 
činskas, Juozas Eidukevičius - Dzūkas bei 
kiti. Vienas iš tunelį kasusių - Algis Šid
lauskas - buvo paliktas Intos 1-ajame 
lageryje.

Taigi, 1954 m. pabaigoje atsidūrėme 
Vorkutoje. Patekome į vagių lagerio “pe- 
resylką”. Vagys zonoje gyveno laisvai, o 
visi kiti - spygliuota viela aptvertuose 
barakuose. Praėjus porai savaičių, buvo
me išvežti į darbo lagerius. Aš, Balys
Sadauskas, Juozas Kliučinskas, Juozas 
Eidukevičius ir dar keletas intiškių pate
kome į 40-osios šachtos lagerį. Greitai 
susipažinome su lagerio gyventojais ir 
įsitraukėme į šio lagerio kasdienybę. Aš 
buvau atsisakęs dirbti dar Intos šachtoje; 
savo atsisakymą pakartojau ir čia. Pa-
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“Pačios varžybos, - pradėjo vadovas, - 
yra neeilinis Įvykis. C) čia, Australijoj, la
bai toli nuo Lietuvos, visiems buvo ypa
tingai sunku priprasti prie skirtingos 
gamtos, miško (bush), kuriame buvo sun
ku orientuotis. Tačiau pripratom ir dvi
savaites varžėmės neblogai. Dabar, kai 
grįžtam namo, įspūdžių turime labai daug, 
kurie laikui bėgant susigulės.

Pačias varžybas australai, nors ir pir
mą kartą, pravedė gana gerai, tik gal su 
maitinimu buvo blogiau. Dar būdami Lie
tuvoje, gavome valgiaraščių sąrašą, tačiau 
laupydami pinigus, nes paramos iŠ val
džios gavome labai mažai, užsisakėme 
pigiausią valgiaraštį. Pagal jį ir maitino, 
todėl ir maistas buvo prastesnis.

Visi šie jauniai sportininkai į Lietuvos 
rinktinės komandą pateko po atrankinių 
varžybų - taigi, patys geriausieji. Ji) ben
dras pasiruošimas buvo labai geras - jie 
yra stiprūs, jauni, todėl nors ir labai sun
kiose varžybose, jie išsilaikė gerai”.

Paklaustas, kaip pats vadovas pradėjo 
šį orientacinį sportą, jis atsakė, kad pra
dėjo dar mokydamasis vidurinės mokyk
los šeštoje klasėje, įsijungęs j geografijos 
būrelį, iš kurio vėliau beveik visi perėjo į 
orientacinį sportą ir jame išliko iki šių 
dienų. Jis pats, šalia architekto darbo, dir
ba orientacinio sporto federacijoje ir dar 
aktyviai dalyvauja varžybose.

“Patį orientacinį sportą, žinoma, su 
krepšiniu lyginti negalima, tačiau tai yra 
masinis sportas ir jeigu Vilniuje, Vingio 
parke, pamatysi grupelę bėgančių žmo
nių, tai didžioji jų dalis bus orientacinin
kai. Orientacinio varžybos vyksta kas 
savaitę, sutraukdamos nuo poros šimtų 
iki tūkstančio įvairaus amžiaus dalyvių.

Kalbant apie pačius australus, aš apie 
juos esu labai geros nuomonės. Jie mus, 
atvykusius iš kito pasaulio galo, mažai 
žinodami apie mūsų kraštą, priėmė labai 
draugiškai, daug padėjo važinėjant į įvai
rias varžybų vietas, viską parodydami ir 
suteikdami įvairiapusiškas paslaugas.

Kalbant apie vielinius lietuvius, tai jie
dvigubai daugiau mums padėjo čia ir 
parodė tikrai lietuvišką nuoširdumą bei

Edvardas Svilainis.

dedant vietiniams kaliniams, pavyko 
įsitaisyti dirbti šlako blokų (plytų) ga
myklos teritorijoje pas lietuvį skulptorių 
ir geologą Praną Bancliūną, kuris ten tu
rėjo savo dirbtuvę. Tapau jo padėjėju ir 
darbininku. Liejome iš gipso įvairias sta
tulas, karnizus, vykdėme gipso darbų 

_užsakymus. Užsakovų buvo ir gyvenančių 
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Lietuvos orientacininkai su vadovu Kęstučiu Abrainiku (pirmas iš dešinės).

vaišingumą. Anksti rytą, tik atskridus į 
Sydnėjų, mus visus septynis pasitiko net 
keturi lietuviai ir nuvežė pas ALFAS at
stovą Lietuvai, kuris paruošė šiltus pus
ryčius, o vėliau visą dieną vežiojo po gra
žųjį Sydnėjų. Laivu nuplaukėme į kuror
tinį Manly. Ten mus pavaišino jūrų gėry
bėmis, o vakare traukinių stotyje palydėjo 
į Orange miestą.

Beveik po dviejų savaičių sugrįžus j 
Sydnėjų. traukinių stotyje vėl mus gražiai 
pasiliko, nuvežė į puikų Lietuvių Klubą 
“Dainava”, kur buvome puikiai pavaišinti 
skania vakriene. Klube susipažinome su 
Klubo pirmininku - buvusiu geru spor
tininku Kęstučiu Protu ir dar keliais ten 
buvusiais tautiečiais.

Tą naktį pernakvoję keliose lietuvių 
šeimose, kur buvome gražiai pavaišinti, 
sekančią dieną dar nusipirkę suvenyrų 
lauktuvėms, sydnėjiškių lietuvių oro uos
te buvome išlydėti kelionei į namus.

Taip palikome svetinguosius lietuvius 
Sydnėjuje.”

Atsisveikinant grupės vadovas Kęstu
tis Abramikas savo ir visų sportininkų 
vardu nuoširdžiai padėkojo juos .Sydnė
juje globojusiai bei prižiūrėjusiai ALFAS 

laisvėje! Taigi, toks buvo mano darbas ir 
gyvenimas 40-osios šachtos (“Milijonkė”) 
lageryje, kuriame kalėjo daugiau kaip 
6,000 įvairiausių tautybių ir pažiūrų žmo
nių. Daugiausia ukrainiečių, lietuvių, lat
vių, estų.

Dar prieš atvežant mus iš Intos, čia jau 
ruoštasi 1955 m. visuotiniam Vorkutos 
lagerių streikui. Tiesa, jis tuomet vadintas 
sukilimu. Koordinacinis komitetas buvo 
62-ajame baudžiamajame lageryje, ka
dangi jame buvo visos Vorkutos lagerių 
atstovų, ir palaikė tyšius su visais lage
riais - taigi, ir su mūsų 40-ąja šachta. Įsi
jungęs j šios šachtos lagerio organizacinę 
grupę, aš pradėjau susirašinėti su 62-ojo 
baudžiamojo lagerio Organizacinio komi
teto nariais: Jonu Valaičiu, Edvardu Bu
roku ir Ignu Uogintu. Pasirašinėjai! Dul
kės slapyvardžiu.

Pirmiausiai reikėjo suderinti visų strei
kuosiančiųjų Vorkutos lagerių reikala
vimus bei streiko organizacinius ypatumus 
pagal vieno ar kito lagerio konkrečią pa
dėtį. Toliau reikėjo suderinti streiko pa
skelbimo pradžią. Tolesnė streiko eiga jau 
priklausė nuo kiekvieno lagerio aktyvis
tų ir administracijos agresyvumo - na, ir 
nuo sėkmės, kuri mus lydėjo. Reikėjo la
geryje išlaikyti tvarką, apsisaugoti nuo 
galimų provokacijų: gaisro ir įvairiausių 
išsišokimų, kad administracija neišpro
vokuotų įsibrovimo į zoną dėl netvarkos, 
gaisro ar kitų priežasčių...

Visuotinis streikas
1955 m. liepos viduryje prasidėjo 

Valdybai - J. Belkui, I i. Karpavičiui. Atitiki 
Sepokas ir A. Laukaičiui, “Kovo” nariams
- G. Saukai ir P Burokui ir sydnėjiškiams
- Jadvygai ir V. Burokams, Alvydai ir G. 
Augliams ir J. Liutikui.

Nuoširdi padėka skiriama irSydnėjaus 
Lietuvių Klubo “Dainava” Valdybai už 
gražų priėmimą ir skanias vaišes.

Pasaulinių varžybų metu Dubbo mies
te, kartu vyko ir australų senjorų varžy
bos, kuriose dalyvavo adelaidiškių Ritos 
ir Algio Sankauskų šeima. Jie daug pa
dėjo visai lietuvių grupei, dažnai pavėžė
dami ir šiaip patardami. Nors visi iš atvy
kusių lietuvių kalbėjo angliškai, tačiau 
australų “country english” kalba buvo 
jiems sunkiai suprantama, kaip ir visi 
“bush’e” esantys didžiuliai akmenys bei 
uolos, per kurias bėgant reikėjo šokinėti.

Kalbant apie akmenis ir uolas, tai var
žybų nugalėtojais daugumoje tapo norve
gai ir švedai, nes jie pripratę prie panašių 
sąlygų savo krašte.

“Atsisveikinant, dar kartą dėkoju vi
siems Australijos lietuviams, mus taip 
puikiai priėmusiems čia ir iki pasimatymo 
Lietuvoje I ”, - pasakė grupės vadovas Kęstu
tis Abramikas. □

Vorkutos lagerių visuotinis streikas. Apie 
jo pradžią žinojo tik tie, kam reikėjo ir 
tiek, kiek reikėjo žinoti. Sudarytos vei
kiančios grupės. Pirmoji turėjo užimti 
štabo baraką netoli “vachtos” (vartų su 
sargybos postu). Ten buvo radijo stotis, 
perduodanti lageriui visus čekistų įsa
kymus: rytą - “podjom” - keltis irįdarbą, 
vakare - “otboj” - miegoti. Kitos grupės 
paskirtis - sudrausminti nepaklusniuo
sius, kurie nevykdė mūsų nurodymų.

Saugantis galimų provokacijų, buvo 
budima zonoje ir barakuose. Visos vidaus 
tarnybos - virtuvė, kepykla, maisto pa
skirstymo ir ligoninės aprūpinimo skyriai 
dirbo normaliai. Laisvas gydytojas lankė 
ligonius. Visa tai vyko darniai, kadangi 
vakarų ukrainiečiai ir lietuviai buvo gerai 
suderinę savo veiksmus.

1955 metų vieną liepos ankstų rytą 
visi buvome savo vietose. Pirmoji grupė 
užėmė radijo stotį ir pranešė visam lage
riui, kad skelbiamas visuotinis Vorkutos 
lagerių streikas, kuriame dalyvaujame ir 
mes - 40-osios šachtos kaliniai. Pareiš
kėme. jog į darbą neisime tol, kol nesu
lauksime komisijos iš Maskvos. Trumpai 
išdėstėme reikalavimus ir paraginome 
visus laikytis ramiai, nepasiduoti galimoms 
provokacijoms ir t.t.

Mūsų grupė drauge su ukrainiečiais 
budėjo prie vartų (“vachtos”). Uždavinys 
buvo sudrausminti nepaklusniuosius. To
kių nors ir nedaug, bet atsirado. Juos teko 
priversti grįžti į barakus.

Tęsinys kitame “M.R” numeryje
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“Žalgirio mušis” - dar kartą!
Jau ne pirmą kartą Žalgirio mūšio (1410 m.) laukuose yra surengiama spalvinga 

mūšio inscenizacija. Apie šių metų renginį pasakoja dalyvė, pasivadinusi Dywa. Red.

Priklausau tokiai 
istorine rekonstruk
cija užsiimančiai Tra
kų pilies riterių bro
lijai „Viduramžių pa
siuntiniai“ (arba ki
taip - VP). Jau seniai 

■ svajojom nuvažiuoti į 
Žalgirio mūšio insce
nizaciją, bet vis ko 
nors trūko. Galų gale 
šiais metais prisiruo- 
šėm ir išvažiavom j 
Lenkiją. Reika pami
nėt, kad iš VP važiavo viso 13 lietuvaičių - 
5 riteriai, 8 pagalbininkai (kaipgi riteriai 
apsieis be ginklanešių ir virėjų). Jau ket
virtadienį, liepos 12d., buvome vietoje. Mū
sų būrelį priėmė Krokuvos būrio stovyk
la, dar kitaip vadinama „Babilonu“, ka
dangi yra sudaryta iš lenkų ir atvykusių 
užsieniečių (lietuvių, vokiečių, italų ir 
suomių).

Deja, Žalgirio mūšio inscenizacijoje 
lietuvių būrius vaidina baltarusiai, kadan
gi mūsų per mažai, kad būtų galima su
formuoti būrį. Todėl teko dalyvauti po len
kų vėliava. Lenkai baltarusius vadina 
„litvinais“... ech, liūdna daros, kai palie
čiama ši tema.

Įsikūrėme stovykloje, pasistatėme vi
duramžiškas palapines, aplink jas iškasėm 
griovelius, nes lijo. Juokavom, kad kitais 
metais reiks užveist krokodilų į tuos grio- 
viukus. Skirtingų būrių stovyklos - kry
žiuočių, amatininkų, fakyrų, artileristų, 
„litvinų“ ir taip toliau - buvo atitvertos me
dinėm tvorelėm. Kai kurios palapinės 
atrodė iš tiesų įspūdingai. Kryžiuočių ma
gistro stovykloje buvo net įrengta lauko 
koplyčia, kurioje buvo laikomos tikros šv. 
Mišios. Stovyklose kasdien vyko užsi
ėmimai, visi norintys galėjo mokytis kal
vystės meno, lenkų kalbos, sukti ugnies 
kamuolius, grigališkojo choralo, senovi
nių šokių, kaligrafijos. Vyko riterių tur
nyrai (vienas prieš vieną). Buvo įspūdingas 
moterų turnyras.

Gražu pažiūrėti, kai daugiau nei tūks
tantis dalyvių apsirėdę viduramžiškai. li
mes persirengėm XV a. stovyklų rūbais. Iš 
viso turėjom po 2 kostiumus - vieni pras
tesni stovyklų, kiti - puošnūs, skirti šven
tėms. Buvome sulyti. Kas turėjo vilnonius 
apsiaustus, bandė šildytis susisupę įjuos. 
Trūko malkų. Gerai, kad turėjome savo 
ątsiyežę. Kažkaip organizatoriai nelabai 
tuo pasirūpino, o dar iš kiekvieno susirin
ko po 50 zlotų stovyklos reikmėms. Visą 
maistą gaminomės patys ant susikrauto 
laužo ir tik iš tų ingredientų, kurie buvo 
XV a. Jokių bulvių ir pomidorų. Pusry
čiams pasigaminau desertą iš medaus ir 
įvairių rūšių riešutų. Apsalau.

Labai nustebino, kad lenkai lauko 
išvietes spynomis užrakinę laikė. Vienai 
stovyklai- po 2 būdeles, o raktai - pas len
kus. Labai erzino tas vaikščiojimas raktų. 
Todėl vienas mūsiškis jų užraktą apkeitė 
savo spyna, nes turėjo 3 atsarginius rak

telius. Taigi, vieną raktelį atidavėme len
kams, o du pasilikome. Paskutinę dieną ant 
durų radome užkabintas jau dvispynas.

Penktadienį vyko generalinė mūšio 
repeticija. Tie dalyviai, kurie čia suva
žiuoja jau ne pirmus metus, turi tradicijas į 
repeticiją atvykti pasipuošę savotiškais 
istoriniais šarvais ir rūbais. Teko išvysti ir 
būrį arbūzagalvių, ir vaidilutę su „šeštopio- 
ru“, ir rausvąjį riterį, ir pliušiniais meš- 
kučiais apsišarvavusius būrius.

Šiame margame ir linksmame būryje 
lietuvaičiai išsiskyrė rimtu požiūriu į re
peticiją. Visi atėjo beveik visiškai apsi
šarvavę, rimti ir susikaupę. Kaipgi kitaip, 
nes po repeticijos turėjo vykti buhurtas - 
masinė riterių kova. Žalgirio mūšio ins
cenizacijos metu vyko 3 susidūrimai. Du 
būriai pajudėdavo vienas prieš kitą ir 
prasidėdavo mėsmalė. Pirmoje kovoje 
mūsiškiai buvo lenkų pusėje, kitas dvi kovas
- gudų. Vėl laimėjo „litvinai“. Pasigirdo 
pirmi šūkiai: „Polska, polskal“, po to, kai 
gudai pradėjo laimėti: „Litva, Litval“. Na, 
mūsiškiai irgi neatsiliko ir rėkavo: „Lietuva
- lietuviamsl“. Mūšiui lietuvaičiai pasipuo
šė mėlynomis tunikomis ir skydais, laikė
si išmoktos puolimo taktikos, kai iš kraš
tų visu būriu puola kokį vieną priešinin
ką ir „sulesa“. Galbūt nevisai sąžininga, 
bet efektyvu. Vienas mūsiškių užkapotas 
italas palygino juos su vilki) gauja. Toks 
suderintas mūsiškių veikimas atkreipė 
aplinkinių kovotoji) dėmesį. Daugelis gyrė, 
kad lietuviai tokie aršūs ir disciplinuoti. 
Tokius žodžius iš lenkų girdėti mums bu
vo kaip medus.

Šeštadienį šiek tiek po vidurdienio 
įvyko mūšio inscenizacija. Dienelė pasitai
kė saulėta ir karšta. Vargšai riteriai troš- 
kinosi šarvuose, todėl godžiai siurbė pa
duotą vandenį. Per garsiakalbius pasigir
do muzika ir pasakojimas apie tai, koks 
pamaldus buvo Jogaila ir kaip nenorėjo 
kautis, o apie Vytautą beveik nieko.

Po inscenizacijos vakare vyko puota. Po 
to vyko fakyrų konkursas „Flames of the 
Night“. Pirmos vietos laimėtojui - 1000 
zlotų, antros - 600 zlotų, trečios - 400 
zlotų. Reikalavimai buvo labai griežti, to
dėl VP fakyrai nusprendė, kad nespės 
pasiruošti ir nedalyvavo.

Tai tiek. Gal ką praleidau, bet geriau 
pažiūrėti, negu daug kartų tik išgirsti.

Nuoširdžiai,
Dywa (DELFI)

Summer Course in Lithuanian Language
We would like to inform you that on <5-18 August 2007, Language Practice 

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

More information at: www.lingualit.lt
Prof. Genovaitė Kačinskienė,

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

Kviečia dalyvauti „PJIEL vasaros stovykloje 2007“
Akademinio jaunimo organizacija 

„Geopolis”, bendradarbiaudama su Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentu 
prie LR Vyriausybės, skelbia dalyvių re
gistraciją j „PJIEL vasaros stovyklą 2007“. 
Kviečiame buvusius, esamus ir naujus da
lyvius iš Lie tuvos ir lietuvaičius/-tes iš už
sienio dalyvauti „PJIEL vasaros stovykloje 
2007“, vyksiančioje š.m. rugpjūčio 27-30 
d. Tytuvėnuose, poilsiavietėje „Sedula“. 
Stovykla nemokama!

„PJIEL vasaros stovyklos 2007" tema - 
„Lietuviai pasaulyje ir Lietuvoje: bendruo
meniškumo link”. Vasaros stovykloje bus 
apdovanojami straipsnių konkurso „Pilie
tiškumas. Tautiškumas. Emigracija“ lau
reatai, diskutuosime apie emigraciją ir 
pilietiškumą bei atliksime gausybę įdo
mių intelektualinių, meninių ir sportinių 
užduočių. Dienomis spręsime aktualias 
problemas prie derybų stalo, kartu su vie
tos bendruomene atliksime politologincs- 
sociologines simuliacijas, kursime Lietu
vos ateities scenarijus. Vakarais vaidinsi
me, klausysime vakaro svečių, kursime 
naujas sutartinių interpretacijas, šoksime 
prie laužo.

At A Liudai Didžienei
mirus, giliai užjaučiame sūnų Martyną, dukterį Ievutę, jų šeimas bei arti

muosius ir kartu liūdime
Birutė ir Vytautas

At A Liudvikai Didžienei
minis, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Martyną, dukterį Ievą su šeimomis ir 

visais artimaisiais.
Elena Jonaitienė, Arūnas, Rasa ir Eglė

Šių metų liepos 26 d. mirus

At A Magdalenai Šiaučiūnienei, 
nuoširdžiai užjaučiame mūsų dosnų mecenatą, jos vyrą Petrą ir visus artimuosius. 
Ir taip ilgesio kamuojama Magdutės siela sugrįžo į Tėvynę...

Lietuvos Studijų Sambūris Tasmanijos Universitete

At A Audronei Kovalskienei
netikėtai mirus, giliai užjaučiame vyrą Jurą, sūnų Arūną k jo šeimą, bei visus 

artimuosius. Visi Canbcrros lie tuviai yra prislėgti ir liūdi kartu.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba >

Sesei skau tininkci

At A Audronei Kovalskienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Jurai, sūnui Arūnui ir visiems 

artimiesiems. Canberros Skautų Židinys

Dalyvių laukia juostų audimo čem
pionatas, karžygių ugdymo mokykla ir 
orientacinės užduotys! Visa tai ir dar dau
giau - „PJIEL vasaros stovykloje 2007”!

Visus norinčius dalyvauti PJIEL va
saros stovykloje, maloniai kviečiame re
gistruotis užpildant dalyvio anketą. Vietų 
skaičius stovykloje ribotas, todėl dalyvius 
kviesime atsižvelgdami j užpildytas anke
tas (atrankos kriterijai: motyvacijos daly
vauti pagrindimas, savo požiūrio į emig
raciją pateikimas irkt.). Į „PJIEL vasaros 
stovyklų 2007“ be atrankos kviečiami 
straipsnių konkurso „Pilietiškumas. Tau
tiškumas. Emigracija” laureatai. Ankstes
nių PJIEL projekto etapų dalyviams gali 
būti taikoma dalinė atranka.

Užpildytas anketas prašome atsiųsti ei 
paštu: stovykla@geopolis.lt arba

paprastu paštu: Akademinio jaunimo 
organizacijai „Geopolis”, p.d. 3546, LT- 
010151, Vilnius-1.

Papildoma informacija el.paštu: 
stovykla@geopolis.lt arba 
telefonu: +37067516603.
Plačiau apie PJIEL projektą-„Geopo- 

lio“ interneto puslapyje: www.geopolis.lt.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible).
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Hirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOSĖSTRENUMERATĄ?

At A Audronei Kovalskienei
minis, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jurą, sūnų Arūną ir visus artimuosius. 

Liūdime kartu su Jumis.
Barbara, Romas, Petras ir Arūnas Šiliniai

At A Audronei Kovalskienei
apleidus mūsų eiles, gilią užuojautą reiškiame vyrui Jurai, sūnui Arimui bei 

anūkams. Rasa ir Mindaugas, Danius ir Sally,
Neris ir Alana Mauragiai, Skaistė ir Alex Laing
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Sydnėjaus skautų Židinio nariams pranešame, kad

Sydnėjaus skautų Židinio sueiga
Įvyks sekmadienį, rugpjūčio S dienų, 1.30 vai. p. p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne.

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

Po sueigos - Židinio narių kavutė. Židinio Vadija

Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
“Dainava”

iešką kontraktoriaus valdyti Klubo restoraną. Savo paraiš
kas prašome pristatyti į Klubo raštinę iki rugpjūčio 1 3 dienos.
Platesnę informaciją suteiks Klubo menedžeris.

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.litliiiaiiiancliib.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. - 730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 Al- 0417 674 599 .

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 2613833; Fax.: 370 - S - 212 7796. 
e-mail: advokatai® taide.lt http:/ www.estates.lt

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!! Friday to Sunday

Lunch & Dinner
11.30-2.30 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.

S Meals for the price of 1

ALB Geelong’o Apylinkės narių dėmesiui
Metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugpjūčio 12 dienų, 2 vai. p.p.

Lietuvių Namuose, Petlitt Park, Beauford St., Bell Post Dili.
Nario mokestis bus renkamas nuo 1 vai. p.p. Tik nariai, susimokėję nario 

mokestį, turės teisę balsuoti.

A choice of the following meals wdl aply to this promotion
Rump Steak- $16.50
Grilled Fish- $15.50
Lamb Shank- $17.90
Chicken Schnitzel - $14.50 
Seafood Basket- $14.50

Children’s meals:
Fish, Chips & Salads- $9.50
Steak, Chips & Salad - $10.50
ChickenTendcrs,
Chips & Salad - $9.50

SUSIRINKIMO DIENOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Dienotvarkės priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas ir jo pri
ėmimas.

6. Pranešimai:
a. Apylinkės Valdybos pirmi
ninko
b. Iždininko

c. Revizijos Komisijos
d. Organizacijų

7. Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
priėmimas.

8. Mandatų Komisijos sudarymas.
9. Apylinkės Valdybos rinkimai.
10. Revizijos Komisijos rinkimai.
11. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
12. Susirinkimo uždarymas.
13. Tautos Himnas.

Available Lunch and Dinner Monday to Thursday
Conditions apply: Receive the lesser priced meal free. No Takeaway Meals.
Dinner orders must be placed by 7.30 p.m.
Offer commences on Monday July 16th

"Dainavoje” kiekvieną dienų žaidžiamas KENO 
Fridays - $50 Weekly Prize

Po susirinkimo, visi kviečiami pasilikti kavutei ir užkandžiams! Kviečiame 
visus dalyvauti. ALB Gcelong'o Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Ine. ruošia

Xolt)ŪHUc popietę
sekmadienį, rugpjūčio 26 d., I vai. p.p., Lietuvių Sodyboje Engadine.

Kaina - $10 (koldūnai ir kavutė su pyragaičiais).
Maloniai kviečiame apsilankyti popietėje ir linksmai praleisti laiką gražioje 
aplinkoje. SLMSG Draugijos Komitetas

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

“Mūsų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne vėliau 
pirmadienio 10 vai. ryto.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@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 Tbl.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
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 S65.

Užsienyje oro paštu - SI40.00. N .Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

‘ Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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