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PLB ir PLJS Kraštų Valdybų pirmininkų suvažiavimas Kernavėje

Nuotraukoje - PLB ir PLJS vadovų suvažiavimo dalyviai. Priekyje centre - LR Seimo 
Pirmininkas Viktoras Muntianas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina 
Narušienė ir LR Prezidentas Valdas Adamkus.
Šiame suvažiavime Australijos LB Krašto Valdybai atstovavo vicepirmininkė Lilija 
Kozlovskienė, kurios pranešimų, skaitytų suvažiavime, spausdiname “M.I!” psl. 5 ir 6.

A,KHTaCa 3 Lietuvos įvykių apžvalga
Afganistane 
apšaudyti 

Lietuvos kariai
Afganistano Go

to provincijoje rug
pjūčio 3 d. naktį ap
šaudyti provincijos 
atkūrimo grupės 
(PAG) kariai, jų tar
pe ir lietuviai. Lie
tuva vadovauja Go

to provincijos civilio gyvenimo atkūrimui.
Šiuo metu misijų Afganistane vykdo 

PAG penktoji pamaina, vadovaujama 
pulkininko Baliaus Polckausko. Grupė 
suformuota iš 130 karių, kurių dauguma iš 
Tauragėje dislokuoto Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo 
pėstininkų bataliono.

Be Lietuvos karių, PAG-5 sudėtyje Af
ganistane tarnauja Kroatijos, Danijos, JAV, 
Ukrainos kariai. Specialioje misijoje dir
ba diplomatai ir pareigūnai iš Lietuvos, 
Islandijos ir JAV. Lietuvos vadovaujama 
PAG misija Afganistano Goto provincijoje 
pradėjo veikti 2005 m. birželio mėnesį.
Prezidentas apie Lietuvos pilietybę 

LR Prezidentas Valdas Adamkus daly
vavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Pasaulio I ietuvių Jaunimo Sąjungos Kraš
tų Valdybų pirmininkų suvažiavimo ati
daryme. Prezidentas pažymėjo, kad šian
dien vienas aktualiausių uždavinių - pa
dėti išsaugoti pilietybę ir toli už Lietuvos 
ribų gyvenantiems lietuviams. Jis pabrė
žė, kad privalu sudalyti galimybes mūsų 
šalies žmonėms išsaugoti Lietuvos pi
lietybę, nes tai - būtina sąlyga išlaikyti 
vienalytę tautą.

“Manau, kad turime pakankamai daug 
kvalifikuotų teisininkų, kurie nedelsdami

turi imtis darbų, kad šis klausimas būtų 
išspręstas”, - sakė Prezidentas. Kreipda
masis į lietuvius, susirinkusius iš daugelio 
pasaulio šalių, jis paragino nepasiduoti 
emocijoms, bet ramiai aptarti visas teisines 
šio klausimo sprendimo galimybes.

“Tikiu, kad atrasime teisingų ir protin
gą sprendimą, padėsiantį išlikti nedaloma 
tauta”, - sakė Prezidentas. Jis pabrėžė, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pagal iš
gales visuomet stengėsi padėti sugrąžinti 
Lietuvai prarastas vertybes: demokratiją, 
valstybingumą, pagarbą žmogaus teisėms.

“Eidama šiuo keliu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė padarė tai. ką buvo užsibrė
žusi. Ji buvo grandis, sujungusi lietuvius 
tikslingam ir prasmingam darbui”, - sakė 
Prezidentas. “Kad ir kur begyventume, 
turime jaustis nedaloma tauta”.

Pernai lapkritį Konstitucinis "teismas 
(K T) išaiškino, kad lietuvių kilmės as
menims Pilietybės įstatyme padaryta 
išimtis turėti dvigubą pilietybę prieštarau
ja Konstitucijai. Gaila, kad KT savo išva
dose nepaminėjo, kad iš piliečių valstybei 
nevalia atimti pilietybės...

Užsienio lietuviai ir didžioji dauguma 
Lietuvos gyventojų nepritaria, kad būtų 
panaikinta dviguba pilietybė. 9 iš 10 lie
tuvių pasisako už Lietuvos pilietybės 
išsaugojimų asmenims, jgijusiems kitos 
valstybės pilietybe.
Kokie Tėvynės sąjungos bruožai?

Šią temą gvildena Dalius Stancikas 
“Bernardinų” tinklalapyje. Čia kelios min
tys iš to straipsnio. Po poros savaičių vyk
siančioje Tėvynės sąjungos vasaros sueigo
je sumanyta pradėti “įžanginę diskusiją dėl 
Tėvynės sąjungos santykių su socialde- 
mokratais”.Šios diskusijos išvakarėse po
puliariausias Tėvynės sąjungos narys prof.

Nukelta į 2 psl.

Pirmadienį, rugpjūčio 6 d. 
Kernavėje prasidėjo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Kraštų Valdybų pirmi
ninkų suvažiavimas. Pasaulio 
lietuvių šeimai šiandien pri
klauso 36 skirtingų šalių ben
druomenės Europoje, Azijoje, 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei 
Australijoje.

Tryliktus metus rengiama
me vadovų suvažiavime buvo 
nagrinėjami dvigubos piliety
bės reikalai, kidtūros, švietimo, sielova
dos, bendruomenių finansiniai bei orga
nizaciniai klausimai.
Prezidentas ir Seimo Pirmininkas - už 

dvigubą pilietybę
Sveikindamas suvažiavimą, Preziden

tas Valdas Adamkus kategoriškai pasisa
kė už tai, kad pasaulio lietuviai turi teisę 
būti Lietuvos piliečiais, taip pat turėti dvi
gubų pilietybę. “Mano asmenyje šitas 
klausimas yra nesvarstytinas, nes tai yra 
kiekvieno prigimtoji teisė, ir niekas iš 
manęs tos teisės negali atimti. Reikia į tą 
reikalą pažiūrėti teisiniu pagrindu, vado
vautis Konstitucija ir tą klausimų teisiš
kai profesionaliai ir galutinai išspręsti”, - 
sakė V. Adamkus. Prezidento poziciją 
suvažiavimo dalyviai - įvairių pasaulio 
kraštų lietuvių bendruomenių pirminin
kai ir atstovai - palaikė ilgais plojimais 
stovėdami. Prezidentas prašė išeivių 
nepaskęsti emocijose, šaltai ir protingai 
pažiūrėti j teisines galimybes ir turėti vie
ną liksią - išlaikyti vienalytę tautą ir už
tikrinti jos ateitį.

Seimo Pirmininkas Viktoras Muntia
nas taip pat sakė, jog vėliau gimusieji 
užsienyje lietuviai turi turėti galimybę 
būti Lietuvos piliečiais, nes jie niekuo 
nesiskiria nuo anksčiau gimusiųjų emig
racijoje. “Iš tiesų mes turime objektyvią 
realybę ir daugelis žmonių to pageidau
ja, tai mes taip pat turime daryti taip, kaip 
pageidauja mūsų žmonės, juolab Prezi
dentas pasisakė vienareikšmiškai, tad 
diskutuoti nebėra apie kų”, - sakė Seimo 
Pirmininkas. Pasak jo, “įmanoma tuos 
klausimus spręsti ir keičiant Konstituci
jos 32 straipsnį referendumo būdu, bet 
teisiškai galima įrodyti, kad galima apsi

PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė ir PLB 
atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

Kalbą sako LR Prezidentas Valdas Adamkus.

eiti ir be referendumo, pakeičiant kitus 
Konstitucijos straipsnius”.

PLB pirmininkės argumentai
Pasak Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Valdybos pirmininkės Reginos Naru- 
šienės, išeivių netenkina ir naujasis Pilie
tybės įstatymo projektas. Ji priminė, “dabar 
yra dar kitas projektas, kuris yra pateiktas 
Vidaus reikalų ministerijos. Šis, atrodo, 
atima pilietybę ir iš antros bangos žmonių, 
kuriems ji buvo palikta Konstitucinio 
Teismo”. Pasak jos, “sutvarkyti visą tą 
problemą gali tik pati Lietuva. Pilietybės 
klausimą priimti taip, kad visi lietuviai, 
kurie turi pilietybę, galėtų ją išlaikyti, nes 
yra galimybė, jog šiandien turintys piliety
bę, gali ją prarasti. Tai yra visiems svarbus 
reikalas - ne tik užsienio lietuviams”.

Jos teigimu, tauta pradės dingti, kadan
gi yra maža. Jeigu pradės atsisakyti savo 
pilietybės, lai kas liks? “Atvažiuos kitų 
tautų piliečiai, kurie su laiku taps Lietuvos 
piliečiais. Bet kokia kalba jie kalbės - rusų, 
kinų, japonų? Kas atsitiks su mūsų, lie
tuvių, kultūra? Ir čia yra didžiulė grėsmė 
Lietuvai. Be to, jai reikalinga daugiau pi
liečių, kurie galėtų atstovauti Lietuvai už
sienyje. Mūsų tikslas, mūsų pareiga yra 
amžinai daboti, kad vėl neįvyktų Moloto
vo-Ribentropo paktas, prisižiūrėti, kad 
neatsirastų kitos tautos, kurios vėl mus 
pasidalins”, - sakė R. Narušienė.

Ji mano, kad Konstituciją teks keisti, 
nors nebūtinai tą straipsnį, dėl kurio dabar 
aršiai ginčijamasi. “Yra daug būdų išsau
goti dvigubą pilietybę, tarp jų ir Konstitu
cijos pakeitimas, nebūtinai referendumo 
būdu. Tik klausimas - aryra politinė valia? 
Galima pakeisti kitą straipsnį, nereikalau
jantį referendumo-32-ąjį, kuriame teigia

ma, kad kiekvienas lietuvis 
gali apsigyventi Lietuvoje. Ta 
linkme jau žengia kiti kraš
tai -1 .atvija, Estija. Galimy
bių tai sutvarkyti yra,reikia 
tik noro”, - tvirtino PLB pir
mininkė.

Naujoji emigracija
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenių vadovų suvažia
vime buvo svarstomi ir nau
jųjų Lietuvos išeivių integra
cijos klausimai. “Negalime 
sustabdyt šalį paliekančių 
žmonių. Jie važiavo ir va
žiuos. Tai Lietuvos proble
ma, sąfygos gyventi jiems
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poSs Trumpai iš visur
♦ Rytų Timoro 
65 vietų parla
mente didžiausia 
yra Fretlin partija 
su 21 atstovu, gi 
Xanana Gusrnao 
vadovaujamas R. 
Timoro atstatymo 
tautinis kongre
sas turi 18 atstovų. 
Rugpjūčio 6 d.

valstybės prezidentas Ramos Ilorta mi
nistru pirmininku paskyrė Xanana Gus- 
mao, nes jo sudaryta koalicija turi 37 at
stovus parlamente. Visą mėnesį po rinki
mų trukę derybos, bandant Fretlin partiją 
įtraukti j koalicinę vyriausybę, neatnešė 
vaisių. Fretlin partija atsišaukė į savo 
šalininkus nckooperuoti su naująja vy
riausybe. Nuo rugpjūčio 6 dienos vakaro 
riaušininkai blokavo sostinės Dili gatves 
degančiomis padangomis, rugpjūčio 7 d. 
sudegino apie 120 pastatų Dili mieste, 
gaujos užpuldinėjo Jungtinių Tautų ir 
Australijos personalą. Riaušės siautė ir 
Bacau mieste - ten iki rugpjūčio 9 dienos 
apie 2000 žmonių buvo likę be pastogės 
dėl gaisrų. Policija malšina riaušes.
♦ Kinija sparčiai ruošiasi 2008 metų 
Olimpinėms Žaidynėms. Rugpjūčio 6 d. 
Qianxihe Maisto Korporacija paskelbė, 
kad ji pradės auginti kiaules, nevartodama 
steroidų ir hormonų, kad sportininkai ga
lėtų drąsiai valgyti jos kiaulienos gaminius, 
nebijodami diskvalifikacijos, hormonų 
likučius užtikus ji) kūnuose.
♦ Mokslininkė Karen Ritchie žurnale 
“Neurology” paskelbė Prancūzų Medici
nos Tyrimų Valstybinio Instituto bandy
mų rezultatus. Vyresnio amžiaus moterys, 
kurios išgeria virš 3 puodukų kavos per 
dieną, geriau apsisaugoja nuo senatvės 
atminties susilpnėjimo. Tai ypač padeda

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Vytautas Landsbergis prabilo apie partijos 
tapatybės praradimus ir keistą santuoką dėl 
išskaičiavimo su socialdemokratais.

Spręsdami iš dažnų Andriaus Kubiliaus 
užuominų ir pavyzdžių, kaip gražiai rei
kalui prispaudus sutaria Vokietijos kairie
ji ir dešinieji, galime daryti vienintelę iš
vadą, kad tokią valdančiąją koaliciją kon
servatorių lyderis ir numato. Tačiau tokia 
išankstinė priešvestuvinė sutartis Tėvynės 
sąjungai gali reikšti ideologinę politine pa
baigą.

Stebint socialdemokratų veiksmus tiek 
po šio Seimo rinkimų (koalicija su Viktor 
Uspaskich), tiek po savivaldos rinkimų 
(Vilniuje koalicija su Rolandu Paksu), tik 
naivuolis gali patikėti tuo, kad patyrę 
kompartijos nomenklatūros atstovai dėl 
konservatorių ir “švarios politikos” aukotų 
galimybę gauti daugiau valdžios. Galima 
prognozuoti, jog dabartinės kilmės ir ver
tybių socialdemokratai visada rinksis tuos 
partnerius, kurie turės daugiau vietų Sei
me ir kurie jiems suteiks daugiau galių 
valdžioje. Todėl visai tikėtina, kad tai gali 
būti libcraldemokratai ir įvairių partijų 
likučiai (liberaleentristai, darbiečiai, vals- 

ttiečiai ir pan.), patekę j Seimą per vien- 
' mandates apygardas.

Svarbiausia problema yra ta, kad da
bartinė sunkiai nusakoma dešiniųjų pa
rama kairiesiems ir mintys apie vestuves 
dėl išskaičiavimo Lietuvos rinkėjams ne- 
bepalieka galimybių rinktis, ir tiek social
demokratus. tiek Tėvynės sąjungą veda į 
visišką tapatybės krize. Nors Tėvynės są
jungos reitingai po sukeltų isterijų dėl “Wil
liams” kiek pakilo, tačiau didelė klaida bū
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moterims virš 80 metų amžiaus. Kavos 
gėrimas padeda tik moterims. Vyrams jis 
neturi jokios reikšmės dėl skirtingo meta
bolizmo.
♦ Australų paskendusių laivų ieškojimo 
entuziastų gnipė tikisi, kad jie užtiko 1941 
meti) lapkričio 19 dieną paskendusio 
Australijos lengvojo kreiserio IIMAS 
Sydney likučius prie Dirk Hortog salos 
Vakarinės Australijos pašonėje. IIMAS 
Sydney dingo su 645 žmonių įgula po 
kautynių su vokiečių karo laivu “Kor- 
moran”. Australijos karo laivyno narai 
patikrins, ar rasto paskendusio laivo liku
čiai yra tikrailIMAS Sydney.
♦ Rusijai pradėjus reikšti pretenzijas j 
Šiaurės Ašigalio ekonominę zoną, Kana
dos ministras pirmininkas Stephen I lar- 
per pareiškė, kad Kanada įrengs dvi kari
nes bazes Arktikoje, pabrėžti savo suve
renitetą ginčijamoje srityje. Bus Įrengtas 
kariuomenės apmokymo centras ir kari
nis uostas.
Danija irgi išsiunčia 40 mokslininkų eks
pediciją j ginčijamą sritį. Danijos tvirti
nimu, Lomon osov povandeninė kalnų 
grandinė yra Danijos nuosavybės Gren
landijos tęsinys. JAV ir Norvegija taip pat 
pretenduoja į dalį Arktikos teritorijos.
♦ Afganistane Taliban sukilėliai suakty
vino savo puolimus. Australų kariai buvo 
užpulti rugpjūčio 8 d., gi rugpjūčio 10 d. jie 
atsilaikė 90 minučių kautynėse, puolami su 
raketinėmis granatomis ginkluotų sukilė
lių. Australai neturėjo nuostolių. Rugpjū
čio 11 d. kovose Afganistane žuvo bent 45 
kariai, jų tarpe vienas britų karys.
♦ Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vien
balsiai nutarė sustiprinti savo atstovavimą 
Irake. Šis atstovavimas buvo labai ribotas 
nuo 2003 m., kai Taliban sukilėliai Bagda
de nužudė JT atstovą Sergio Vieira de 
Mello ir 21 JT pareigūną. □ 

tų manyti, kad tai ilgalaikės šios partijos 
perspektyvos ženklas. Reitingai pakilo 
pirmiausia todėl, jog prie konservatorių 
prisijungė keletas mažesniųjų partijų 
(pirmiausia paminėtina Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga), taip pat dėl kitos 
dešinės jėgos - liberalų visuotinės krizės.

Tad koks iš tiesų 'Tėvynės sąjungos ski
riamasis bruožas, tikslas, galintis sutelkti 
apie save gausesnes rinkėjų gretas? Gal ko
va su korupcija? Teisingai - juk beliko po
ra mėnesių iki Kirkilo pažado per metus 
sumažinti korupciją galiojimo. Jei rudenį 
Tėvynės sąjunga toliau nuspręs remti so
cialdemokratų vyriausybę, vadinasi, bus 
patikėjusi, kad korupcijos Lietuvoje ryš
kiai sumažėjo. Tik ar tuo patikės rinkėjai?

Klaipėda grimsta
Aplink Danės vagą išsidėstęs Klaipė

dos senamiestis kasmet nugrimzta žemyn 
po 1-2 milimetrus. Be to, nuolat kylantis 
Baltijos jūros vandens lygis grasina mies
tą užlieti vandeniu.

Kad Klaipėda grimzta, pastebėjo Danės 
krantinėje, buvusio Saldainių fabriko 
vietoje, kasinėjimus atlikę archeologai, lo
ję vietoje, kur stūkso Saldainių fabriko 
liekanos, atkasti Klaipėdos seniausios 
Šventų Jonų bažnyčios pamatai. Kadaise 
šios XVI amžiuje statytos bažnyčios grin
dys nebuvo vandenyje, tačiau dabar jos 
atsidūrė po vandeniu.

Lietuvos geologijos tarnybos direkto
riaus pavaduotojas Jonas Salkfinas abejojo, 
ar Klaipėdai gresia atsidurti po vandeniu. 
Amsterdamas, pastik pašnekovo, pastatytas 
ant dar silpnesnių gruntų, tebestovi.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-
jla,ELTA,BNS,LGmCir“Benuudiiuū”.

Tradicinis sąskrydis Ariogaloje
Rugpjūčio 4 d. Ariogaloje, Raseinių 

rajone, vyko Lietuvos tremtinių, politinių 
kalinių ir Laisvės kovos dalyvių sąskrydis 
„Su Lietuva širdy“, 'lai nuo 1990 m. kasmet 
rugpjūčio pirmąjį savaitgalį organizuoja
mas sąskrydis, skirtas pagerbti Lietuvos 
laisvės kovų dalyvius, prisiminti pasiprie
šinimo kovą už Lietuvos Nepriklausomy
bę, lietuvių tautos trėmimus ĮSibirą.

Renginys prasidėjo iškilminga eisena 
nuo Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo baž
nyčios Dubysos slėnio link, kuriame ir vy
ko pagrindinės iškilmės. Šv. Mišias aukojo 
J. E. arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Per pamokslą arkivyskupas 
pažymėjo, kad šiuo metu malda už I .ietuvą 
ypač reikalinga.

Po šv. Mišių dalyviai ypač šiltai sutiko 
Europos Parlamento narį prof. Vytautą 
Landsbergį. „Čia susirinkę žmonės širdimi 
žino, kas yra tėvynės meilė. Jiems tai gyve- 
nimo esmė, o ne dar viena pedagogų 
dėstoma tema“,-sakė prof. V Landsbergis.

Renginio metu dalyviams ir svečiams 
koncertavo Karinių jūrų pajėgi) orkestras, 
susirinkusieji galėjo stebėti unikalų mu

PLB ir PLJS Kraštų Valdybų pirmininkų...
Atkelta iš 1 psl.
turi pasikeisti čia”. - sakė PLB vadovė. 
Mūsų pareiga įtraukti atvykėlius į lietu
višką veiklą. Negalime jiems padėti lėšomis, 
nes tai paskatintų dar daugiau lietuvių 
išvykti iš šalies.” Senbuviai stengiasi pa
dėti naujiesiems atvykėliams greičiau pri
tapti prie nepažįstamos visuomenės, kar
tu neprarasti lietuvybės.

TV reikalai
PLB vadovė teigė, kad išeiviai norėtų 

matyti Lietuvos televizijos programas, iš 
pradžių JAV, o vėliau ir visame pasaulyje. 
“Penkerius metus bandome šį projektą 
įgyvendinti, nes žinios iš tėvynės mums 
labai svarbios. Gal ne tiek pati informa
cija, kiek galimybė jaustis Lietuvos dali
mi. Ypač to reikia mūsų vaikams, kad jie 
galėtų nuolat girdėti tėvų gimtąją kalbą”, 
- sakė R.Narušicnė.

Tačiau televizijos generalinis direkto
rius Kęstutis Petrauskis per Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės posėdį paskelbė, 
neva su Amerikos lietuvių televizija na
cionaliniam transliuotojui susitarti nepa
vyksta, todėl ketinama skelbti transliaci
jos įsigijimo teisių konkursą. Reaguodami, 
išeiviai baiminasi, kad konkursą gali lai
mėti kompanija, kuri eteryje skleis neob
jektyvias žinias apie Lietuvą, kurs tenden
cingą nuomonę. Anot R.Narušienės, maž
daug prieš metus vietos išeivijos spau
doje buvo pasirodžiusi reklama, kviečian
ti žmones įsigyti LTV transliacijas. Paaiš
kėjo, kad šias paslaugas siūlė rusų kilmės 
aferistai, norėję tik lengvai pasipelnyti. Tik 
spaudoje pasirodžius kelioms tiriamosioms 
publikacijoms paslaptingieji programos 
pardavėjaidingo.

Išeiviai labai norėtų, kad teisė trans
liuoti LTV programas atitektų Amerikos 
lietuvių televizijai, veikiančiai jau daugiau 
kaip dešimt metų. “Mes ja pasitikime, ji tu
ri sutartį su mūsų Bendruomene. Tačiau 
Lietuvos televizija atstūmė mus”, - skun
dėsi PLB vadovė. Tik po to, kai išeivija 
kreipėsi pagalbos į Lietuvos valdžios pir
muosius asmenis, buvo sudaryta 5 asmenų 
darbo grupė, kuri turėjo ištirti situaciją ir 
parengti Amerikos lietuvių televizijos 
veiklos planą. Pasak R.Narušienės. darbai 
jau atlikti ir naujasis planas pateiktas Vy
riausybės vadovu i, šiomis dienomis pasieks 
ir prezidentą V. Adamkų. “Mes, darbo gni
pė. atlikom savo pareigą. Dabar belieka 
sulaukti lėšų ir pradėti darbus”, - sakė ji.

Ar reikalingas TMIDepartaincntas?
Suvažiavimo metu taip pat buvo 

suabejota, ar reikalingas 'Ihutinių mažumų 
ir išeivijos departamentas (prie LR Vyriau-

zikinį projektą, kuriame dalyvavo jungtinis 
tremtinių choras ir grupė „Rebelhcart“.

(bcrnardinai.lt)

LR Prezidentas Valdas Adamkus ir PLB 
Valdybos pirmininkė Regina Narušienė.

sybės) kaip institucija. “Pati departamen
to prigimtis ir struktūra yra visiškai ne
logiška. Kaipgi galima vienu metu jungti 
skirtingas kryptis - išeivijos ir tautinių 
mažumų politiką?'lai prieštarauja vienas 
kitam”, - teigė PLB vadovė. Apie tai buvo 
supažindintas ir Premjeras Gediminas 
Kirkilas, kuris vėliau „Lietuvos rytui“ tei
gė žinąs problemą, tačiau ją komentavo 
atsargiai: “Šis klausimas ir mums, ir išei
viams yra rimtas. Jį reikia svarstyti. Bet 
kol kas yra taip, kaip yra“.

Šita tema tuoj nuskambėjo Lietuvos 
spaudoje. “Lietuvos rytas” priminė, kad jau 
maždaug penkerius metus TMIDeparta- 
mentui vadovaujantis Antanas Petrauskas 
yra glaudžius ryšius tarp valdančiųjų so
cialdemokratų turintis valdininkas bei ar
timas vienos įtakingiausių šios partijos 
veikėjų. Seimo narės Mildos Petrauskie
nės giminaitis.

Savo ruožtu žinių agentūra DELFI pri
minė, kad dėl Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento veiklos triukšmas kyla 
jau ne pirmą kartą. Birželio mėnesį TM1D 
auditas šokiravo valstybės kontrolierius. 
Dėl daugybės įstatymų pažeidimų ir gal
būt neskaidraus lėšų naudojimo buvo 
rengiamasi skųsti departamentą Genera
linei prokuratūrai. Valstybės kontrolės 
(VK) auditorė'(autinių mažumų ir išeivijos 
departamente (TMID) priskaičiavo dau
giau kaip keliasdešimt pažeidimų. Paaiš
kėjo. kad administruodamas valstybinį 
turtą TMID ne kartą nepaisė įstatymo, ne 
visos departamentui skirtos lėšos buvo 
panaudotos pagal paskirtį, taip pat trūko 
kai kurių išlaidas patvirtinančių doku
mentų. Visa tai tiesiog šokiravo Valstybės 
kontrolę, kuri teigė rengianti pažymi. Ge
neralinei prokuratūrai su prašymu ištirti 
TMID vadovų veiklą. Tačiau pastarieji tvir
tino nei kontrolierių, nei prokurorų nebi
jantys, o auditorės ataskaitoje nieko bloga 
neįžvelgiantys. (Pagal Lietuvos spaudą)

2

bcrnardinai.lt


Bendruomenės baruose
Adelaidės lietuvių radijui - 30 metų

Janina Vabolienė
Išgyvenę Australijoje virš penkiasde

šimt metų lietuviai savo bendruomenėse 
išvystė plačių kultūrine veiklą, kurioje 
ypatingų vietą užima radijo transliacija 
lietuvių kalba, su teikdama ne tik informa
cijos, bet ir daug malonumo Australijoje 
gyvenantiems lietuviams.

Pirmų kartą Adelaidės lietuviai išgirdo 
radijo programų savo gimtąja kalba, kai po 
ilgesnių ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
bos, kurios pirmininku tuo metu buvo Vy
tautas Neverauskas, pastangų radijo stotis 
5UV suteikė galimybę pusvalandžio trans
liacijai. Tai buvo 1977metųkovo 13 dieną, 
9 vai. ryto.

Programomis rūpintis buvo sudarytas 
komitetas: Viktoras Baltutis -pirmininkas, 
Jurgis Jonavičius - programų redaktorius 
ir pravedėjus, Algis Grigonis - atsakingas 
už programų įrašymą ir Jonas Neverauskas. 
Pradedant naują darbą, kurį laiką teko 
naudotis svetimomis patalpomis, o prog
ramų įrašymui Algiui Grigoniui teko var
toti savo paties priemones. Vėliau, kai 
Mįlbourno Apylinkės Valdyba šiam rei
kalui paskyrė lėšas, 1 dėtuvių Namuose bu
vo įrengta radijo studija, kurioje ir šian
dien yra paruošiamos lietuviškos radijo 
programos.

Atsiradus daugiau etninių grupių, no
rinčių transliuoti savo kalba, susirinkę 
įvairių tautybių radijo vadovai nutarė 
steigti savo radijo stotį. Gavus Pietų 
Australijos bei Federalinės valdžių para
mą, 1978 metais Adelaidėje gimė nauja ra
dijo stotis 5EBI-FM (Ethnic Broadcasting 
Incorporated).

Pagal valdžios įstatymus, programų 
tvarkymui kiekviena etninė grupė iš savo 
bendruomenės privalėjo išrinkti penkių 
žmonių komitetą. Taip pat kiekvienai gru
pei buvo skirtas vienos valandos translia
vimo laikas ir nustatyta valanda. Lietuviams 
teko šeštadienis, 9 valanda ryto, kuri nepa
sikeitė iki šios dienos.

Nuo lietuviškos radijo programos pra
džios iki 1983 m. birželio diktoriais - pra
nešėjais buvo Genovaitė Vasiliauskienė, 
Odeta Stimburienė, Elena Bulienė, Jurgis 
Jonavičius, Bronius Rainys ir kt. Užsienio 
žinias, kurias skaitė Augis Zamoiskis, pa
ruošdavo ALB Adelaidės Apylinkės Val
dybos pirmininkas Česlovas Zamoiskis. 
Programoms vadovavo Viktoras Baltutis.

1983 metų pabaigoje Viktoru i Baltučiui 
išvykus j Pasaulio Lietuvių Seimą, radijo 
komitetui laikinai vadovauti buvo pakvies
tas Leonas Gerulaitis. Tuo pat metu Jani
na Vabolienė buvo pakviesta, irgi lai
kinai, pavaduoti programų paruošime. Tas 
laikinas pavadavimas kažkaip nejučiomis 
užsitęsė: Leonui Gerulaičiui iki gyvenimo 
pabaigos, o tuomet pakviesta programų 
paruošėja Janina Vabolienė tebesidar
buoja dar ir šiandien.

Programos nuo pat pradžios buvo ruo
šiamos kultūrinėmis temomis, pagalbon 
pasikvietus tai vieną, tai kitą kultūrininką. 
Minėjome lietuvių rašytojų ir poetų gim
tadienius bei jubiliejus, skaitėme ištrau
kas iš jų raštų ar poezijos, visą tai paįvai
rinome pritaikyta muzika. Dalis progra
mų buvo skirta žinioms apie Lietuvą, 
kurių gauti tuo metu buvo labai sunku: kai 
ką paimdavome iš Kanados “Tėviškės Ži
burių”, kartais kolegos Jurgio Rūbo 
(Melbourne) į juostelę įrašytas žinias, ku
rias jis gaudavo iš Lietuvos. Žinios apie 
Lietuvą buvo bent kelių savaičių senumo, 
tačiau mes jų ieškojome visur ir visi jų 
laukėme.

Progai pasitaikius, į savo radijo studiją 

pokalbiui kviesdavome atvykusius svečius 
dainininkus - muzikus iš Amerikos, naujai 
išrinktos Krašto ar Apylinkės Valdybų 
pirmininkus ir narius, norėdami išgirsti 
apie Bendruomenės ateities planus ir kartu 
juos pristatyti mūsų bendruomenei. Vėliau 
atsivėrus durims į laisvą Lietuvą, laukda
vome iš ten grįžtančių atostogautojų, kvies
dami juos pasidalinti su mūsų radijo klau
sytojais savo išgyvenimais Lietuvoje. Mes 
ir dabar jų laukiame.

Ilgų metų bėgyje įdomias apžvalgas 
apie Dainų šventes nepriklausomoje Lie
tuvoje, teatrą, operą ne kartą yra paruošu- 
sios solistės Genovaitė Vasiliauskienė ir 
Antanina Gučiuvienė, o ramovėnai Nepri
klausomos Lietuvos Kariuomenės Šven
tės minėjimą visada pradeda su paskaita 
radijo bangomis.

Prie programų paruošimo taip pat pri
sidėjo Viktorija Vitkūnienė, Bronė Moc- 
kūnienė bei daugelis kitų, ypač kai ruoš- 
davomės paminėti Lietuvos iškilius bei 
žinomus asmenis. Pranas Pusdešris ne 
kartą parašė ir radijo programai pritaikė 
keletą vaidinimų - vaizdelių. Ypač gerai 
prisimenu jo programą apie šv. Jonus. Kai 
pirmą kartą išgirdau apie šv. Joną Nepo- 
muką, maniau kad juokauja, nes niekada 
nebuvau girdėjusi apie tokį šventąjį, o da
bar jis man kaip senas pažįstamas.

Savo teatralinius gabumus parodė ir 
Viktoras Baltutis, taip pat Birutė Jonavi- 
čienė, surežisavę keletą vaizdelių, kurie, 
nors ir nematomi radijo bangomis, vis tik 
paįvairindavo programas ir klausytoji) bu
vo laukiami. įsidrąsinę perdavėme savo 
radijo klausytojams ir pačių sutrumpintą 
Adomo Mickevičiaus dramą “Vėlinės” ir 
net “Kupiškėnų vestuves”. Nors kai kurie 
klausytojai ir nusiskundė, kad negalėjo 
suprasti aukštaitiškos kalbos. Ką padarysi, 
kad mūsų kalba yra tokia įvairi.

Kaip šviesus meteoras, nušvietęs mūsų 
lietuviškąją padangę, dingo gražiai pasiro
dęs jaunosios kartos sukurtas scrijalas 
“Kapitonas lietuvninkas”, kurį turbūt 
pagaliau pagavo KGB, nes programa nu
trūko. Programa buvo mėgiama bei lau
kiama ir mažų, ir didelių, ir... nuolatinių 
radijo darbuotojų.

Tautinių ar religinių švenčių progra
mas stengdavomės ir tebesistengiame pa
ruošti kiek įmanoma šventiškiau, į jas 
dalyvauti pakviesdami Apylinkės Valdytos 
pirmininką ir mūsų Dvasios vadą - gerbia
mą kleboną. Nebuvo pamiršti ir lietuviš
kosios Savaitgalio mokyklos mokiniai. 
Paprašyti skautų, sportininkų ir kitų vie
netų vadovai mielai atvyksta į mūsų radijo 
studiją pokalbiui, ypač artėjant Lietuvių 
Dienoms ar Sporto Šventei. Lietuviško 
radijo durys yra atviros visiems - organi
zacijoms ir pavieniams asmenims.

Laikui bėgant vyko įvairūs pasikeiti
mai. Lietuvai atstačius nepriklausomybę, 
pradėjome gauti iš Lietuvos ir vieną kitą 
laikraštį, bet pamėginę “Atgimimą”, “Res
publiką”,kuri buvo labai raudona, ir “Lie
tuvos Aidą su jo ilgais politiniais straips
niais, apsistojome ties “Lietuvos rytu”. 
Prenumeratos išlaidos buvo gan didelės - 
pagal mūsų į turimas lėšas. Be to žinios, 
nors ir oro paštu gaunamos, buvo kelių sa
vaičių senumo... Kai kurie klausytojai, ne- 
bepatenkinti senesnėmis žiniomis, patarė 
vartoti Internetą. Tik niekas nepaklausė, ar 
jau spėjome išmokti naudotis šia techno
logija ir niekas nepaklausė, kas sumokės 
už kompiuterius I Kaip matome, metų bė
gyje keitėsi ne tik programų turinys, bet ir 
technologija. Iki tol vartota plokštelių 
muzika lyg atgyveno ir džiaugėmės “Ar
monikos” ar apsilankiusių “Girių Aidų”

ALB Krašto Valdybos žinios
1. ALB Krašto Valdybos vicepirmininkė ir ryšininkė su Australijos 

Lietuvių Dienų (ALD) 2008 Ruošos Komitetu Lilija Kozlovskienė 
birželio mėnesį aplankė Sydnėjaus lietuvių bendruomenę.

Lilija dalyvavo ALD Ruošos Komiteto posėdyje. Taip pat susitiko 
su ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininku Teodoru Rotcu bei dalyvavo Balti) 
Komiteto suruoštame Išvežimų minėjime.

2. Lilija Kozlovskienė, kuri tuo pačiu yra ir vadybininkė kultūros bei švietimo rei
kalams, išvyko į užsienį liepos 27 dieną ir sugrįš į Melbourną rugsėjo 28 dieną.

Liepos 27 - rugsėjo 28 dienomis kultūros bei švietimo reikalais prašome kreiptis į 
ALB KV pirmininkę Birutę Prašmutaitę e-paštu: birutc@austlb.org arba rašyti ad
resu: P.O. Box 128, NORTH MELBOURNE, VIC 3051.

3. PLB ir PUS Kraštų Valdybų pirmininkų suvažiavimas 2007 m. vyksta Kernavėje, 
Lietuvoje, rugpjūčio 6-9 dienomis. Šiame suvažiavime ALB Krašto Valdybai atstovauja 
Lilija Kovlovskicnė. Dešimtajame Suvažiavimo posėdyje bus aptarti organizaciniai rei
kalai. Tame posėdyje Lilija buvo pakviesta kartu su Argentinos, Baltarusijos ir Vokietijos 
LB atstovais duoti pranešimą tema “Kaip prisitaikytiprie naujų sąlygų; mišrios šeimos 
ir jų palikuoniai; organizacinės struktūros”. (Lilijos Kozlovskienės pranešimą skaitykite 
“M.P.”psl. S. Red.)

Kituose PLB/PLTS pirmininkų posėdžiuose bus kalbama apie jaunimo ir sporto 
reikalus, emigraciją, socialinius, švietimo, informacijos ir spaudos reikalus, religinius, 
kultūros, visuomeninius bei finansinius reikalus. Atskirame posėdyje, kai kraštų 
pirmininkai posėdžiaus pagal rajonus, Australijos LB priskirta prie Japonijos, JAV, Kana
dos ir Naujosios Zelandijos rajono. Tam posėdžiui pirmininkaus Angelė Vaičiūnienė, 
kuri yra tų kraštų reikalų komisijos pirmininkė PLB Valdyboje.

ALB Krašto Valdyba

Nuotraukoje - Adelaidės lietuvių Radijo Komitetas. Iš kairės: Janina Vabolienė, Greg 
Domeika, Saulius Varnas, Petras Jačiunskis ir Augis Zamoiskis (pirmininkas).

įdainuotomis juostelėmis. Ėjo gandai, kad 
plokštelių visai nebegamins. Netikėjome. 
Bet gan greitai plokštelės išnyko, o dabar ir 
kasetės jau atgyveno ir jų vietoje vis daž
niau vartojame kompaktinį diską. Leng
viau surasti norimą muziką, bet daugel 
mūsų mėgiamų dainų randame tik tose 
atgyventose, senoviškose plokštelėse. Ge
rai, kad dar ne visai susidėvėjo.

Dar vienas pasikeitimas. Staiga pasi
baigė didžiųjų juostų. taip vadinamų “reel 
to reel” technologija ir radijo stotis pra
nešė, kad laike kelių mėnesių visa valan
dos ilgio programa turės būti įrašyta ant 
mažos 6 centimetrų skersmens disketės. 
Džiaugiamės turėdami gabius technikus, 
kurie per trumpą laiką išmoko irpriprato 
prie naujo programų įrašymo. Programų 
paruošėjai - diktoriai taip pat turėjo pri
prasti irsti asmeniškai įsigytais kompiute
riais jau per Internetą rinkti žinias apie 
Lietuvą.

Praėjo 30 metų nuo Adelaidės lietuviš
ko radijo įkūrimo. Daug žmonių sudėjo 
visus savo sugebėjimus, laisvalaikį ir savas 
lėšas, stengdamiesi išlaikyti mums svarbią, 
lietuvišką radijo programą. Daugelis prie 
šio darbo prisidėjusių žmonių jau iškelia
vo Anapus... Palaipsniui j Dausas iškelia
vusių - Algio Grigonio, Stepo Gusčios ir 
Jono Rupinsko - techninį darbą perėmė 
Augis Zamoiskis, Danutė Grigonytė ir 
Greg Domeika. Po kiek laiko atradome 
dar keletą asmenų, laisvai įveikiančių 
kompiuterinę technologiją ir šiuo metu 
Adelaidės lietuvių radijo programą įraši
nėja: Greg Domeika, Petras Jačiunskis ir

Jonas Jačiunskis bei Romas Urmonas.
Programų paruošėjais - diktoriais nuo 

1983 metų buvo ar yra: a.a. I-eonas Geru
laitis, Janina Vabolienė, Saulius Varnas, 
Jūratė Grigonytė ir Augis Zamoiskis, kuris 
iš techninio darbo perėjo į programų pa
ruošimą. Trumpesnį laiką programų pa
ruošime talkininkavo Kazimiera Dum- 
čiuvienė, taip pat Vita Bardauskaitė ir a.a. 
Robertas Sobeckis. Pastarieji skaito jiems 
iš anksto paruoštas žinias.

Nuolatiniams programų paruošėjams 
nuoširdžiai talkininkauja Elena Varnienė, 
Vytautas Patupas, Viktoras Baltutis ir kiti.

Dabartinį Radijo Komitetą, kuris yra 
perrenkamas kiekvienais metais, sudaro: 
pirmininkas Augis Zamoiskis, sekretorė 
Janina Vabolienė, nariai: Saulius Varnas, 
Greg Domeika ir Petras Jačiunskis.

5EBI-FM Radijo stotis yra mūsų - et
ninių grupių nuosavybė (įskaitant ir pasta
tą) ir su nedidele finansine vyriausybės 
pagalba yra išlaikoma visų bendruomenių 
ruošiamu “Radijotono” vajumi bei klau
sytojų aukomis. Gal didžiausias įnašas - 
tai visų radijo programų paruošėjų ir jų 
talkininkų neapmokamas darbas, be kurio 
būtų neįmanoma išlaikyti mūsų Etninės 
radijo stoties.

Džiugu, kad šiandien, po ilgų metų gy
venimo tolimame nuo gimtosios žemės 
krašte, mes galime šeštadieniais 9 vai. ryto 
lietuviškai klausytis radijo programos, ku
ri prasideda ir baigiasi su “O, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, tas nevertas 
laisvės, kas negina jos”. □
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Lietuviai pasaulyje
Lietuva turi aukso - kaip ir anksčiau

Lietuva Anglijos centriniame banke 
(Bank of England) laiko 5.8 tonas aukso 
atsargų. Pasaulinės Aukso Tarybos duo
menimis, pagal oficialiąsias aukso atsar
gas Lietuva užima 71-ąją vietą tarp 110 
pasaulio valstybių. Nuo tarpukario Lie
tuva aukso atsargų nedidina.

Lietuvos Banko atstovas Arvydas 
Kregždė aiškino, kad aukso atsargos - da
lis valstybės užsienio atsargų. Jos reika
lingos nacionalinės valiutos stabilumo už
tikrinimui. Pasak jo, lietuviško aukso ver
tė siekia apie 300 milijonų litų. „Ši vertė 
pastaruoju metu didėja. Šiuo metu tai ge
ra investicija, kadangi auksas brangsta“, - 
teigė A. Kregždė. Šiuo metu aukso kaina 
siekia 666.20 USD už trojos unciją.

Lietuva aukso turi nuo tarpukario - jį 
nuo susikūrimo 1922 m. pradėjo kaupti 
Lietuvos bankas. Tarpukariu auksas lai
kytas Anglijos, Švedijos, Šveicarijos, Pran
cūzijos, JAV bankuose. „Visas auksas lai
kytas užsienyje. Ačiū Dievui, dėl to mes jo 
nepraradome per visas okupacijas. Jei 
auksas būtų laikytas Lietuvoje, jo būtų 
nelikę“, - teigė A. Kregždė.

Okupacijos metu aukso atsargos buvo 
įšaldytos, niekas negalėjo jomis naudotis. 
1990 m. atkūrus nepriklausomybę, po 
poros metų minėtos šalys Lietuvai grąži
no auksą. Švedijos vyriausybė už 1274.4 
kg aukso pateikė kompensaciją - 21

New York’o lietuvių bažnyčia jau ardoma
Lietuviai atsitiktinai sužinojo, kad New 

York’o miesto pastatų valdyba išdavė 
leidimą nugriauti Broome Street 568-700 
adresu esančią bažnyčią. Tai - lietuviško ji 
Aušros Vartų bažnyčia. Lietuvių bendruo
menė sekantį sekmadienį rinkosi į de
monstraciją prie šv.Patriko katedros, 
kurioje šv.Mišias laikė kardinolas Edward 
Egan, šiemet uždaręs 1905 m. lietuvių 
lėšomis statytą bažnyčią. Tautiečiai atsi
nešė vėliavas, religines ikonas, atsivedė 
vaikus, draugus.

Bažnyčią New York’o arkivyskupija 
uždarė šių metų vasario 26 d. Tačiau ji 
tikintiesiems buvo pažadėjusi, kad pasta
tas nebus nugriautas. Gegužės mėnesį 
teismas nustatė, kad laikinas pastatas bus 
apsaugotas nuo demontavimo. Tačiau ge
gužės 6 d. šventovė atrodė lyg po karo. 
Tądien pirmą kartą po vasario 26-osios, 
kai bažnyčia buvo užrakinta, lietuviams 
leista patekti j bažnyčią. Parapijiečius su
krėtė pamatyti vaizdai.

Nuo sienų buvo nuplėšti visi šventųjų 
paveikslai, o vietoje dailininko Vytauto 
Kazimiero Jonyno vitražų matėsi didžiu
liai tušti rėmai. Altoriaus šventųjų sieni
niai piešiniai buvo išlupti ir sudėti ant že
mės. Šventųjų paveikslai nuplėšti ir nuo 
lubų. Viršutinėje altoriaus kupolo dalyje 
akis rėžė ką tik išdažytas mėlynas plotas.

Ministrui - Europos pagerbimas
George C. Marshall Europos Saugu

mo Studijų Centras paskelbė Lietuvos už
sienio reikalų ministrą Petrą Vaitiekūną 
(žiūr. nuotr. dešinėje) rugpjūčio mėnesio 
žmogumi. Šis titulas nuo šių metų kovo kas 
mėnesį yra skiriamas labiausiai nusipel
niusiems šio Europos saugumo studijų 
centro auklėtiniams, kurie kuria stabilią ir 
saugią aplinką, remia demokratinių insti
tucijų veiklą, skatina aktyvų taikų bendra
darbiavimą saugumo srityje bei stiprina il
galaikę Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos 
ir kitų žemynų tautų partnerystę, sakoma 
Užsienio reikalų ministerijos pranešime. 
Petras Vaitiekūnas Europos Saugumo Stu
dijų Centre Strateginių studijų ir gynybos 
ekonomikos koledže stažavosi 1994 metais. 
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milijoną Vokietijos markių.
Pirkti daugiau aukso neplanuoja

Tapusi nepriklausoma, daugiau aukso 
Lietuva neįsigijo. Artimiausiuose I ,ietu- 
vos banko planuose sumanymo pirkti 
daugiau aukso nėra. „Pastebima tenden
cija, kad dauguma šalių auksą pardavi
nėja, mažina aukso dalį“, - sakė I,B atsto
vas. Esant aukštoms palūkanoms, Lietuva 
kurį laiką auksą skolindavo. A. Kregždė 
teigia, kad šiuo metu, kai palūkanos ma
žos, intereso skolinti aukso nėra.

Auksas laikomas Anglijos centriniame 
banke, kadangi Londone yra didžiausia 
aukso rinka pasaulyje. Europoje aukso 
atsargų neturi tik Malta.

Praėjusių metų pabaigos duomenimis, 
Latvijos aukso atsargos sudaro 7.7 tonos, 
Latvija užima 63-iąją vietą. Estijai tenka 
104-oji vieta, ji turi 0.2 tonos aukso atsargų. 
Pirmajame sąrašo dešimtuke rikiuojasi 
išsivysčiusios valstybės bei tarptautinės 
finansų organizacijos: JAV (8133.5 tonos), 
Vokietija (3423.5), Tarptautinis valiutos 
fondas (3217.3), Prancūzija (2768), Italija 
(2451.8), Šveicarija (1290.1), Japonija 
(765.2), Europos centrinis bankas (662.9), 
Nyderlandai (654.9), Kinija (600 tonų).

Iš viso šių 110-ies pasaulio valstybių 
oficialiosios aukso atsargos siekia 30,630 
tonų.

Mindaugas Jackevičius (DELFI)

Pro dažus dar buvo galima įžiūrėti Kris
taus žengimo į dangų sceną. Visi baldai ir 
suolai buvo išvežti. Šalia bažnyčios gyve
nanti parapijietė sakė, kad baldai buvo 
vežami ketvirtą valandą ryto.

Balandį Vatikane popiežius Benedik
tas XVI pažadėjo Lietuvos Prezidentui 
Valdui Adamkui, kad aptars Aušros Vartų 
bažnyčios uždarymo klausimą su vietine 
arkivyskupija. Parapijiečius ypač sukrėtė 
tai, kad griauti bažnyčią New York’o ar
kivyskupas Edward Egan pradėjo net ne
sulaukęs Vatikano atsakymo. „Mes tikimės 
Popiežiaus pagalbos, bet kol kas jos nesu
laukėme“, - skundėsi lietuvių atstovė. Ar
kivyskupas apgavo parapijos kunigą Eu
genijų Savickį, pakvietęs jį susitikti ir tuo 
metu išsiuntęs apsaugos darbuotojus vi
sam laikui užrakinti šio dvasininko pri
žiūrimos bažnyčios duris. Kunigas, grįžęs 
po susitikimo, į bažnyčią įeiti nebegalėjo.

New York’o savaitraštis „The Villager” 
rašė apie netoliese nekilnojamojo turto 
magnato Donald Trump’o planuojamą 
statyti didžiulį butų ir viešbučių komplek
są. Tačiau tam tnikdytų strateginėje vie
toje esanti lietuvių bažnyčia. JAV lietuviai 
mano, kad parduota bažnyčia ir jos žemė 
padės padengti bent dalį išlaidų, kurias 
teismas priteisė kunigų pedofilų aukoms.

(Pagal JAV lietuvių ir Lietuvos spaudą)

„Sugrįžėliai“
Per pastaruosius keliolika įlietų iš Lietuvos į svetimus kraštus išvyko keli šimtai tūkstan

čių tautiečių. Didžioji emigracija vyko Lietuvai įsijungus į Europos Sąjungą, kai ieškantys 
geresnio gyvenimo ten apsigyventi ir susirasti darbą galėjo - daugumoje - legaliai. Netrūksta 
svarstymų ir spėliojimų, kiek jų grįš tėvynėn. Del ankstyvieji dabarties “emigrantai”,prieš 10 
-15 metų veržėsi j JA Valstijas, kur jų dabar irgi skaičiuojama esant keliasdešimt tūkstan
čių, gal net apie šimtą tūkstančių. Ir štai dabar kai kurie iš jų pradeda grįžti. Grįžusiųjų 
atsiranda tiek, kad jie susibūrė į “Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninę organizaciją ”. 
Pernai jie suorganizavo pirmąjį „sugrįžėlių“ susitikimą. Vilniaus „Cili kaimo” restorane su
sirinko 18 žmonių, o prieš porą mėnesių jų buvo jau apie 50. Su “sugrįžėle" Giedre Sipilaite 
kalbėjositinklalapio Uetuviams.lt korespondentė Deimantė DoRsaitė. Red.

Kai kalbatės tarpusavyje, kokia visgi 
priežastis ar priežastys parginė žmones 
iš JAV atgal į Lietuvą?

Kadangi ne vieną išvedė tiesiog mada 
važiuoti į užsieni. Žmonėms atrodydavo, 
kad tas užsienis - pasaka. Vieni norėjo užsi
dirbti pinigų, kiti pasaulį pamatyti, treti 
save išbandyti, ketvirti nuo kažko bėgo.

Išvažiavus tenai apšyli kojas, imi 
rūpintis buitimi, šeima ir galiausiai jauti, 
kad kiekvieną dieną čia turi vis daugiau 
ir daugiau rūpesčių, ir nebežinai kur tai ve
da. Nes tavo vaikai užaugę kalbės tik ang
liškai, tavo šeima likusi Lietuvoje, tu gal 
kažką ir turi, bet tų turi ir visi kiti, tad tu 
niekuo nesiskirt nuo kilt). Galiausiai prieini 
prie minčių: „Kodėl aš čia vienas? Kur 
mano šaknys? Ar aš noriu būti Lietuvoje ar 
Ame-rikoje? Ar noriu būti tarp savų ar 
sveti-moje žemėje, kur aš išnyksiu?”

Užsienyje labai išsigrynina tos tikro
sios vertybės, visi buriasi j lietuviškus ko
lektyvus. Aš pati ir šokau, ir muzikavau. 
Lietuvių kolektyvai labai populiarūs, nes 
žmonės glaudžiasi vienas prie kito. Taip ir 
dainas išmoksti dainuoti, ir tautinius šo
kius pamilsti.

Kai ten vyko Dainų šventė buvau pra
buvusi gal tik pusantrų metų, ožiūrėdama 
verkiau. Nesupratau kas su manimi da
rosi. Tada pati nuėjau šokti. Ir paskui 
Dainų šventėje pati šokau su „Suktiniu”. 
Atrandi tas vertybes iš naujo, ta Lietuva 
pasirodo visai kitokia, kitom spalvom 
nusidažo. Ir tada prieini prie klausimo, 
pasvarstymų: “Kodėl čia esu? Man čia 
nepatinka. Reikia kažką daryti.“

Tie žmonės, kurie atranda šitas min
tis savyje, sukaupia visą drąsą ir ryžtasi 
grįžti. Ryžtasi, kad galėtų būti dideli tarp 
savų ir šalia savų, kad jaustų aplinkui 
žmones.

Kuo gi tie naujai atradę Lietuvą ir su
grįžę gali būti naudingi tai savo tėvynei?

Mūsų organizacijoje labai ryškios dvi 
idėjos. Vieni teigia, kad mūsų organizacija 
skirta tam, kad tie, kurie yra grįžę kažką 
prasmingo, teisingo, naudingo veiktume 
Lietuvai jau būdami čia. Aš esu šalininkė 
tos idėjos, kad pirmiausia reikia angažuo
ti tuos žmonės, kurie dar negrįžo, kad jie 
grįžtų. Nes tikrai yra nemaža banga tų 
norinčių, klausinėjančių, rašančių elektro
ninius laiškus. Tad pagrindinis mūsų tiks
las yra informuoti ten likusius lietuvai
čius apie tą visą grįžimo procesą: Kas jų 
čia laukia? Kokios vaikų pargabenimo 
problemos? Mokesčiai, turto parsivežimas. 
Apskritai ar Lietuvai reikia tokių žmonių.

Akcentuočiau tą momentą, kad lietu
vis pabuvęs užsienyje, sugrįžta čia visai 
kitoks. Jeigu jis jau grįžta, vadinasi tai daro 
žinodamas, kad nori grįžti į Lietuvą, kad 
yra tiek turtingas vakarietiška patirtimi ir 
gali Lietuvai daug duoti. Jis parsiveža tą 
žinojimą, ko reikia kasdienybei, kad ne- 
būtumpiktas, nepavydėtum, neburnotum 
ant kitų. Visą ta žinojimą jis turi, o jo galvo
je jau yra įrankis kaip pamažu tai kurti ir 
Lietuvoje. Žmonės Lietuvoje pikti ir, ma
tyt, dėl savaime suprantamų priežasčių, 
bet jie nežino, kad yra įrankiai, su kuriais 
galima sukurti visai kitokį gyvenimą, nes 
jie nebuvo išvažiavę.

Mes net susiginčijome su Seimo na
riais. Buvome susitikę su Laima Mogenie- 

ne ir Ramūnu Garbaravičiumi. Jie teigia, 
kad išviso lietuvių nereikia išleisti ir ieš
ko būdų, kaip padaryti, kad lietuviai ne
važiuotų svetur. Gal prievarta ir nereikia 
siųsti į užsienį, bet tų, kurie išvyksta 
nestabdykime ir kvieskime jau išvykusius 
sugrįžti. Tegul žmonės važiuoja, bet grįžta.

Jūsų tinklalapyjc rašoma, kad susi- 
būrėte tam, kad padėtumėte įveikti grįži
mo baimes. Kokios tos baimės būna, kas 
paprastai norinčius grįžti neramina, at
baido?

Aš įsivaizduoju, kad grįždamas po 
dvylikos metų patį pirmą klausimą kurį 
sau užduotum būtų: ar aš rasiu darbą? 
Galbūt darbdaviui tavo patirtis yra pa
traukli, bet tu elementariai esi pamiršęs 
visus tuos būdus, kur reikia kreiptis, kaip 
reikia kalbėti su darbdaviu. Yra net tokių 
žmonių, kurie grįžę darbo ieškojo dvejus 
metus. Tačiau dabar dirba labai gerose 
vietose. Apskritai, mūsų organizacijos na
riai visi užima labai atsakingas pareigas ir 
yra labai gerai uždirbantys žmonės.

Tad pirmasis rūpestį keliantis klausi
mas yra darbas. Tuomet, jei turima vaikų, 
baiminamasi dėl jų. Iškyla jų kalbos bė
dos, o jei gimę Amerikoje, tai ir pilietybės 
problemos.

Svarbus ir mokesčių klausimas. O mūsų 
organizacijoje yra žmonių, kurie dirba ši
toje srityje ir gali patarti, kaip susimokė
jus mokesčius Amerikoje nebereikia jų vėl 
mokėti Lietuvoje.

Negalima pamiršti ir psichologinių 
problemų. Kartais žmonės suabejoja ar 
Lietuvai apskritai reikalingi tie „sugrįžė
liai“. Dabar kaip tik toks aukštas laiko
tarpis, kai tik ir girdisi: „emigrantai, emig
rantai, emigrantai“. Ir Lietuvoje gyvenan
tys jau baigia labai rimtai supykti, kad 
atrodo, jog daugiau niekam dėmesys ne
skiriamas. Bet ten sėdėdamas tu nežinai 
kaip tave čia priims. Teisingai mąstantys 
žmonės laukia, kad „nutekėjęs protas“ 
sugrįžtų. O kitiems pikta, neva išdavėt Lie
tuvą, o dabar grįžtat ir kada vėl išvažiuosit.

Ne kartą iš Amerikoje gyvenančių lie
tuvių yra tekę girdėti kažką panašaus į: 
„Na, dar metus. Jau užsidirbau namui, bet 
dar norisi sodybos. Užsidirbau sodybai, 
norisi dar kažkam.” Ir taip be galo.

Labai teisingas pastebėjimas. Jokia 
paslaptis, kad dauguma lietuvių į Ameri
ką išvažiavo pusmečiui. Ilgiausiai pusme
čiui. Vis tik tai pasakysiu, nors gal ir ne
reikėtų, bet Amerika yra indėnų prakeik
ta žemė - įkėlei ten koją ir susimakaluo- 
ja viskas galvoje. Atrodo važiuoji į Lietuvą 
ir vėl nori atgal, važiuoji į Ameriką, vėl no
ri į Lietuvą...

Tie žmonės, kurie kaupia pinigus na
mui, vaikams, sodybai yra materialiai 
orientuoti. Vadinasi jie savo vertybių ska
lėje pirmoje vietoje stato materialius da
lykus, jiems svarbiausia materialiai apsi
rūpinti. Tiems, kuriems svarbios kiek ki
tokios vertybės, o pinigai svarbu, be ne 
tiek svarbu, jie grįžta.

Žmonės, kurie orientuoti j finansus, 
paprastai ir lieka Amerikoje. Jie neieško, 
neklausinėja, jiems patogu ir net nesu
pranta tų grįžtančių. Pati sulaukiau ne 
vieno klausimo, kodėl grįžau. Tačiau, ma
tyt. nereikia jų prievartauti iržūtbūtsteng- 
tis susigrąžinti. □
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Kaip prisitaikyti prie naujų sąlygų; mišrios šeimos ir jų 
palikuoniai; organizacinės struktūros

Lilija Kozlovskienė, 
šio pranešimo autorė 

ALB Krašto Valdybos vicepirmininkė 
kultūrai ir švietimui

Pastaraisiais metais emigracijos iš 
Lietuvos mastai vis didėja. Neoficialios 
statistikos duomenimis, išvykusieji skai
čiuojami jau šimtais tūkstančių. Anot prof. 
Egidijaus Aleksandravičiaus, migracija yra 
esminė naujos pasaulėtvarkos savybė. Tai
gi, su ja susidursime ir ateityje.

Tokioje situacijoje užsienio lietuvių lien- 
druomenėms vis aktualesnis klausimas, 
kaip padėti naujai atvykstantiems lietu
viams lengviau prisitaikyti prie naujų su
lygti svetimoje šalyje. Australijoje ši situaci
ja nėra visiškai tipinė. Paaiškinsiu, kodėl.

Nors Australija yra labai patrauklus gy
venimui kraštas, deja, ji yra ir tolimiausia 
nuo Lietuvos šalis. Retas išvykstantis iš 
Lietuvos nori nutraukti santykius su ar
timaisiais, giminėmis, draugais. Gyvenant

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

Nijolė
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
ur. 27

Per visą dan
gų skleidžiasi 
plunksnuota de
besų vėduoklė, 

nubrėždama aplink saulę didžiulį drig
nės ratą, pranašaujantį oro atmainą. Ratas 
labai didelis: jei lis, tai tikrai ne dabar ir 
ne čia.

Linda rodo tolumoje dunksančius pa
status. Tai “Pine Gap” - amerikiečių įreng
ta ir aptarnaujama, paslaptinga satelitų, 
raketų, kovos lėktuvų sekimo stotis. Ji dar 
kažką aiškina apie kokį tai “Stanley 
cousin”. Kai paklausiu, kodėl tas “pusbro
lis” svarbus, bendrakeleiviai pratrūksta 
juoku. Pasirodo, kalbama apie Stanley 
Chasm. Tas žodis man skambėjo kaip 
“kazn”. Štai kaip apsigauna mano “yankec” 
ausis, girdėdama “aussie” šnektą! Pagal 
priežodį-kurmano neprapuola! Juokiuo
si kartu.

Užkąst sustojam mažoj užeigoj, kurios 
savininkai vilioja keleivius pajodinėt ant 
kupranugarių. Čia keletas jų, sulankstę sa
vo ilgas kojas po pilvais, ramiai gromu
liuoja. Prisimenu “dykumų laivą” Ramzį 
Egipte - ant jo kupros teko pasėdėti.

Sustojam Watarrka valstybiniame parke, 
nes čia yra garsusis Karališkasis Tarpeklis 
(Kings Canyon). Jis iš tikrųjų karališkas ir 
man beveik įdomesnis už Uluru-Kata-Tju- 
ta milžinus. Akmenuoti vingrūs takai, vėjų 
išlankstyti, išsukioti eukaliptai, vaizdingos 
uolos. Jaučiuosi lyg sapne, iš kurio nesino
ri pabusti. Nereikia daug fantazijos, kad 
šiose uolose įžiūrėtum griūvančius bokš
tus ir aborigenų veidus. Bet įdomiausias 
čia ežeras, kurio... nėra... Giliame tarpek
lyje balto smėlio plotas. Kai ateina liūtys, 
jis prisipildo vandens. Atsisėdu ant sauso 

Australijoje tuos santykius daug sunkiau 
palaikyti neigyvenant Airijoje, Ispanijoje, 
/Anglijoje ar net JAV

Tai ir daug brangesnis kelionės bilie
tas. ir daug ilgiau trunkanti bei fiziškai var
ginanti kelionė, ir griežtesni nei, pvz. JAV, 
emigraciniai reikalavimai. Todėl dažnas 
išvykstantis iš Lietuvos pasirenka būtent 
JAV ir Europos šalis.

Pagrinde dėl šių priežasčių naujųjų 
atvykėlių turime nedaug (neturime tikslių 
duomenų, bet galvojama, kad gali būti 500 
ar daugiau žmonių). Todėl jie pas mus yra 
ypač laukiami. O kadangi jų tiek nedaug, 
tai jiems ir nėra būtinybės jungtis į atski
ras nuo čia esančios Lietuvių Bendruome
nės organizacijas. Ir taip jie labai natūraliai 
įsijungia j Lietuvių Bendniomenės gyveni
mą. Pademonstruosiu pavyzdžiais.

Dabartinėje ALB Krašto Valdyboje - 3 
naujieji emigrantai, ateinančių ALD Syd- 
nėjuje Organizacinio Komiteto pirminin
kas ir sekretorė - taip pat naujieji ateiviai. 
Jie veda SBS Radijo valandėles ir Mel
bourne, ir Sydnėjujc. redaguoja abu pa
grindinius savaitraščius “Mūsų Pastoge” ir 
“Tėviškės Aidus”, mokytojauja lietuviško
se mokyklose, diriguoja ir dainuoja cho
ruose, šoka tautinių šokių gnipėse, užsi
ima jvairia kultūrine veikla.

Kadangi mūsų Bendruomenėje naujai 
atvykę taip natūraliai pritampa, iki šiol 
nesame sukūrę kokių nors organizacinių 
struktūrų naujųjų emigrantų paramai, tuo 
labiau, kad jie visi, kaip taisyklė, jauni ir 

akmens ežero vidury. Virš manęs - aki
nančiai mėlyną dangų remia raudonos 
uolos. Pasakų, padavimų, fantazijos vieta. 
Į realybę grįžtu kliuvinėdama, slidinė
dama tais vingriais takais, kur kiekvienas 
žingsnis gali baigtis išsuktu riešu!

Pavakary pro MacDonnell kalnagūb
rius jvažiuojam į Australijos vidurio cen
trini tašką-

ALICE SPRINGS
Prieš 130 metų čia buvo mažas kaime

lis - ilgosios telegrafo linijos tarpinė sto
telė. Vėliau ta vietovė buvo pavadinta 
“Stuart”, pagerbiant Australijos dykumų 
tyrinėtoją John McDouall Stuart. Šias 
keistas ir pavojingas dykumas jis ištyrinė
jo raitas. O garsioji telegrafo linija buvo 
išvesta pagal jo išjodinėtus takus. Bet, kaip 
dažnai gyvenime atsitinka, visuomenei daug 
nusipelnęs asmuo yra pamirštamas. Tai ir 
John Stuart.

1933 m. šis miestas buvo pervadintas į 
Alice Springs, pagerbiant Pietų Austra
lijos pašto viršininko Charles lodd žmoną 
Alice. Nežinau, ar ji teikėsi čia kada nors 
atvykt, ar ne, kaip nesiteikė karaliaus žmo
na Adelaidė į Adelaidę...

Nors Alice Springs turi tik 27,000 gy
ventojų, bet jo perspektyvos didėti labai 
geros: miestas auga j turizmo centrą. Jau 
iš tolo pasitinka mus ant raudonos uolos 
plevėsuojančios vėliavos: viena Australijos, 
kita Šiaurės Teritorijos. Vėliava iš dviejų 
vertikalių spalvų: juoda su baltomis Pietų 
Kryžiaus žvaigždėmis ir skaisčiai oran
žinė su baltu šešialapiu dykumų rožės 
žiedu. Žiedas reprezentuoja šešias Aus
tralijos valstijas ir Šiaurės Teritoriją.

Apsistojame Alice Springs Resort 
viešbutyje, apsuptame apelsinų ir palmių 
sodu.

Dar daug įdomybių šiame mieste ir jo 
apylinkėse teks pamatyti, todėl skubu 
pailsėti ir gerai išsimiegoti.

SKRAJOJANTIS GYDYTOJAS 

išsilavinę žmonės ir tos pagalbos nelabai 
reikalingi. Įvertindami tai. kad ateityje jų 
gali būti daugiau, turime planus tokiai pa
ramai, visų pirma, informacinei.

ALB Krašto Tarybos XXX Suvažia
vime, įvykusiame 2006 m. gruodžio 28-29 
dienomis, buvo priimta rezoliucija, kuri 
skamba taip:

“Atsižvelgiant į vaizdžiai mažėjant j skai
čių Bendruomenės narių, aktyviai dalyvau
jančių Australijos Lietuvių Bendruomenės 
veikloje, ALB Krašto Tarybos XXX Suvažia
vimas įpareigoja ALB Krašto Valdybų skirti 
išskirtinį dėmesį užjūrio lietuvių pritrauki
mui į Australiją.” (Siūlymo autorius 
I Icnrikas Antanaitis).

Šis klausimas jau buvo keltas ir XXIX 
Krašto Tarybos Suvažiavime 2004 m., tik 
tada pateiktame pasiūlyme buvo kalbama 
daugiausia apie Lietuvos lietuvių kvieti
mą emigruoti i Australiją. Šis pasiūlymas 
pritarimo nesulaukė. Motyvas-nemoralu 
vilioti iš Lietuvos jos gyventojus, kai ir 
pačioje Lietuvoje didžiulės problemos dėl 
vis didėjančios emigracijos.

Todėl dabartiniame šio pasiūlymo 
variante kalbama tik apie užjūrio lietu
vius (ypač iš angliškai kalbančių šalių - 
Airijos, Anglijos, JAV). Paminėsiu tik 
keletą projekte pateiktų pasiūlymų:

1. Paruoštivieną Bendruomenės asme
nį, kuris turėtų nuodugniai žinoti visas 
Australijos valdžios imigracijos taisykles. 
Tam reikėtų lankyti 6 dienų Migracijos 
agentų kursus (Migration Agent’s Course),

Autorė tarp Karališkojo Tarpeklio eukaliptų.

IR MOKYKLA RADIJO 
BANGOMIS

Tai ypatingos specialios tarnybos 
Australijos žmonėms, gyvenantiems toli
mose, sunkiai pasiekiamose žemyno vie
tovėse. Jau prieš 90 metų vienos krikš
čioniškos bendruomenės dvasininkas 
John Flynn, besidarbuodamas centrinės 
Australijos kaimeliuose, suprato gyvybiš
kai svarbų gydytojo reikalingumą ir pa
dėjo daug pastangų 1928 m. (kurdamas 
“Royal Flying Doctor- RFD” tarnybą, va
dinamą “gyvąja legenda”. Šią istoriją ga
lima išgirsti ir trumpame filmuke pama
tyti RFD muziejuje. Čia patalpinti net ma
ži, seni lėktuvėliai, kaip pvz. Beechcraft, 
Pilatus, kuriais pirmieji gydytojai skraidė 
(ir tebeskraido) teikdami pagalbą vidurio 
dykumų ir šiaurės tropikų gyventojams.

Dar įdomesnė yra “Mokykla Radijo 
Bangomis” (School of the Air). Kadangi 
žemyno viduryje gyvenantiems vaikams 
neįmanoma pasiekti ir reguliariai lankyti 
mokyklą, jau daug metų juos “moko” radi
jas. Mokytojai ir mokiniai kalbasi, sprendžia 

išlaikyti egzaminus ir būti akredituotam 
Aust ralijos valdžios;

2. Paruošti informacinius lankstinu
kus apie Australiją. Lietuvių Bendruome
nę. darbo galimybes, pateikti reikiamus 
adresus, telefonus, tinklalapius. nurodyti 
Australijos laikraščius, kuriuose daugiau
sia skelbimų apie reikalingas darbo vie
tas ir t.t.;

3. Paruošti vaizdajuosčių irDVDapie 
Australiją ir Lietuvių Bendruomenės gy
venimą;

4. Paruošti tinklalapį su visa reikalin
ga informacija;

5. Įsteigti Pasitikimo Komitetus 
(Welcome Committee). Jų konkretūs 
uždaviniai galėtų būti tokie - pasitikti 
aerouoste, nuvežti į priėmimus ar susi
tikimus, įteikti nemokamą metinę lietu
viškų laikraščių prenumeratą ir t.t. (Deja, 
jokių garantijų dėl darbo ir apgyvendini
mo - pagrinde, informacinė parama ir šil
tas priėmimas);

6. Skatinti studentų ir mokslininkų 
mainus, Lietuvos studentų studijas Aus
tralijos universitetuose, o taip pat ir tu
rizmą iš Lietuvos.

Visa paruošta informacinė medžiaga 
turėtų būti nusiųsta JAV ir Europos šalių 
lietuvių bendruomenėms.

Kol kas šis projektas tik svarstymo 
stadijoje. Artimiausiuose planuose nu
matomas norintiems emigruoti j Austra
liją reikalingos informacijos pateikimas

Nukelta į 6psl.

uždavinius, laiko egzaminus radijo ban
gomis. Kas dvi savaites mokyklos savo 
“outback” tolimiesiems mokiniams paštu 
atsiunčia naujų vadovėlių, instrukcijų, o 
vėliau vėl radijo bangomis mokytojai mo
kinius apklausinėja bei įvertina pažangą. 
Tris kartus metuose “tolimieji” mokiniai 
susitinka su “tolimaisiais” mokytojais susi
pažinti ir pabendrauti. Nuo 2006 m. radijo 
mokyklos pradėjo veikti kompiuterių ir 
televizijos pagalba. Šis unikalus švietimo 
būdas aptarnauja vaikus pusantro milijono 
kvadratinių kilometrų plotel

Bevaikščiodama po Alice Springs pir
mą kartą pamačiau vietinius aborigenus. 
Žiūrėdama į juos prisiminiau, ką rašo 
“Down Under” knygos autorius Bill Bry
son: “šešėlių žmonės, negalintys surast 
kelio į australišką gerbūvį”. O man rodėsi, 
tai akmens amžiaus žmonija, neišaiškina
mu istorijos posūkiu perkelta j XXI amžių. 
Esu tikra, jausčiausi taip pat, jei fantastiš- 
kas likimas nusviestų mane į XXXX amžių, 
kur žmonių ryšiai būtų telepatija; o atosto
gos - Marse... Tęsinys kitame MP nr.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

ALFAS veikloje
Pati pirmoji Australijos lietuvių Spor

to Šventė įvyko 1950 m. Melbourne ir joje 
buvo tik krepšinio varžybos, kuriose da
lyvavo jau įsikūrusių Melbourne, Adelai
dės, Sydnėjaus ir Canberros vyrų krepši
nio komandos. Nuo šių varžybų ir prasi
dėjo mūsų Sporto Šventės, įtraukdamos vis 
daugiau naujai įsikūrusių lietuviškų spor
to klubų ir naujų sporto šakų.

Plečiantis mūsų sportiniam gyveni
mui, 5-osios Sporto Šventės Geelonge me
tu buvo nutarta išrinkti ir įsteigti Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungą 
(ALFAS), kuri apimtų ir vadovautų visam 
mūsų lietuviškam sporto gyvenimui. Pir
mąją ALFAS Valdybą sudarė Sydnėjaus 
“Kovo” sportininkai: Vladas Daudaras, 
Antanas Laukaitis ir Vytautas Šutas. Pir
masis šios Valdybos darbas buvo pamošti 
mūsų sportinės veiklos ir Sporto Švenčių 
statutus, kurie vėliau visų klubų atstovų 
buvo priimti ir pagal juos vyko visas mūsų 
sportinis gyvenimas. Laikui bėgant ir kei
čiantis gyvenimo aplinkybėms, daug kar
tų buvo pakeisti atskiri statuto paragrafai, 
pritaikant juos to meto sąlygoms.

2006 metais Geelonge buvo išrinkta 
nauja AI ,FAS Valdyba, susidedanti iš Syd
nėjaus sportininkų. Valdybą sudaro: Jero
nimas Belkus (pirmininkas). Edis Karpa
vičius, Anna Šepokas ir vėliau pakviestas 
Antanas I .aukaitis (atstovas Lietuvai). Ši 
Valdyba, peržiūrėjusi jau 50-ties metų se
numo statutus, nors ir su buvusiais pakei
timais, nutarė juos naujai pertvarkyti ir 
keistinus paragrafus kartu su visu nauju

Kaip prisitaikyti prie naujų sąlygų...
Atkelta iš 5 psl.
ALB interneto svetainėje www.austlb.org, 
nes, kaip minėjau, nauji atvykėliai, kaip 
taisyklė, jauni ir internetą vartojantys 
žmonės (interneto svetaines turi ir dau
gelis Lietuvių Bendruomenės Apylinkių 
ir organizacijų). ALJS taip pat numato 
prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.

Dabar šiek tiek apie mišrias šeimas ir 
jų vaikus. Mūsų Bendruomenėje ir mišrios 
šeimos gana sėkmingai įsijungia į Lietu
vių Bendruomenės gyvenimą. Kad neat
rodytų, kad ir vėl giriuosi, pademonstruo
siu kelius konkrečius pavyzdžius:

L ALB Krašto Valdybos sudėtyje tu
rime australą Dermis Gaylard (vidurinės 
kartos atstovą), vedusį lietuvę, šokantį 
tautinių šokių grupėje ir turintį dukrą, 
puikiai kalbančią lietuviškai ir dalyvau
jančią lietuviškoje veikloje.

2. Sydnėjaus ALD Organizacinio Ko
miteto sudėtyje yra australas Laurence 
Cox (vyresnės kartos atstovas), vedęs lie
tuvę ir puikiai išmokęs He tuvių kalbą. Visos 
dukterys (jau suaugusios) kalba lietuviškai 
ir dvi iš jų dalyvauja lietuviškoje veiklo je.

3. Apylinkių Valdybose, choruose, 
tautinių šokių grupėse taip pat turime 
nemažai kitataučių su antromis lietu
viškomis pusėmis. Jų vaikai dažniausiai 
taip pat šoka tautinius šokius, skautauja, 
sportuoja Hetuvių sporto klubuose.

Peršasi išvada - jei lietuviškos bendruo
menės gyvenimas, ypač kultūrinis, yra 
aktyvus ir įdomus, jis dažnai įtraukia ir 
mišrių šeimų narius. Tai nėra taisyklė, 
dažnai tai priklauso ir nuo kitataučio 
šeimos nario geranoriškumo ir toleranci
jos, o australai ir pasižymi būtent šiomis 
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statutu pasiųsti visiems mūsų Australijos 
lietuvių klubams, kad jie visa tai peržiū
rėti) ir pasisakytų apie atskirų statuto 
paragrafų priėmimą, nepriėmimą ar dar 
svarstymą. Visi lietuvių sporto klubai 
ALFAS Valdybai į klausimus atsakė ir 
daugumoje davė savo sutikimą. Kai kurie 
nepriimtini ir svarstytini klausimai vėliau 
bus nagrinėjami ir. radus bendrą sutarimą, 
naujas statutas bus galutinai priimtas.

Iš būsimų pakeitimų įdomesni yra šie:
Vietoj buvusių sporto žaidynių statutų 

bus naudojama “Australijos lietuvių spor
to žaidynių taisyklės ir nuostatai”. Regis
tracijos mokestis bus: suaugusiems - $30, 
jaunimui iki 18 metų - $ 15, golfininkatns
- $15 ir ALFAS garbės nariams - nieko. 
Veteranais laikomi asmenys, sulaukę 40 
metų (ne 35 metų).

Naujose taisyklėse yra plačiai paaiš
kintas svetimtaučių dalyvavimas mūsų 
šventėse, rinktinių rinkimai, apdovanoji
mai. geriausių jaunių išrinkimai, atskirų 
sporto šakų taisyklės ir varžybų pravedi- 
mai, garbės narių rinkimai ir daug kitų, su 
šventėmis irvaržybomis surištų dalykų.

Ateities darbai
Naujoji ALFAS Valdyba nutarė stip

riau išjudinti aiškini klubų sportinę veiklą, 
ragindama kuo daugiau vietinio jaunimo 
įtraukti į 2009 metais Lietuvoje vyksiančią 
Sporto Šventę, minint Lietuvos valstybės 
paminėjimo 1000 metų jubiliejų.

ALFAS Valdyba nori, kad i šias pasau
lines varžybas vyktų ir mūsų sportininkai, 
kaip kad buvo ir anksčiau, ir gražiai atsto
vautų Australijos lietuviams. Ypatingą dė
mesį norima kreipti į jaunimą ir jau dabar
- po būsimos Sporto Šventės Adelaidėje - 
sudaryti planus ir pradėti pasiruošimo 
darbus su mūsų jauniais sportininkais. Ti
kėkimės. kad tam pritars ir visi mūsų lie
tuviški sporto klubai.

charakterio savybėmis. Aišku, ta toleran
cija dar daugiau yra būtina iš Lietuvių 
Bendruomenės pusės.

Apie mišrių šeimų vaikus - nemanau, 
kad užtenka jų dalyvavimo tautinių šokių 
grupėse, lietuvių sporto klubuose ir skau
tiškoje veikloje. Manau, kad būtinas ir 
hetuviškas švietimas, kuris turėtų prasi
dėti jau nuo lietuviško darželio. Vaikas, 
lankęs Hetuvišką darželį, kuriame jam bu
vo linksma ir įdomu, dažniausiai noriai 
eis ir j lietuvišką mokyklą.

Gijo nelankęs, dažnai vietoje lietuviš
kos mokyklos pasirenka įvairias pramo
gas, kurių Australijoje vaikams tikrai 
netrūksta. Šiuo metu AustraUjoje nebetu
rime nei vieno lietuviško darželio. Turime 
to amžiaus vaikų, tame tarpe ir iš mišrių 
šeimų, kurie norėtų lietuvišką darželį lan
kyti, deja, neturime ir nerandame darže
lio mokytojų.

Čia ir vėl grįžtu prie pagrindinės mūsų 
problemos - mažėjančio aktyviai da
lyvaujančių lietuviškoje veikloje žmonių 
skaičiaus ir negausaus naujai atvykstančių
jų būrio.

Todėl visų Australijos lietuvių vardu 
kviečiu - atvykite ir pamatykite Australi
ją - šiltą, turtingą ir draugišką šalį. Gal ir 
jūs panorėsite, kad ji taptų ir jūsų namais.

Tie, kurie neperseniausiai išvykę iš 
Lietuvos, tikriausiai prisimena “Keistuolių 
teatro” dainelę:

“Pilna visa Australija
Bananų, mandarinų, 
Pilna visaAustralija 
Ledų ir apelsinų. ’’ 
Galiu patvirtinti, kad tai tikriausia 

tiesa. O taip norėtųsi, kad ji būtų pilna ir 
lietuvių. Ačiū už dėmesį.

Sveikinimai iš Lietuvos
Naujai išrinktoji ALFAS Valdyba prisi

statė Lietuvos atskiroms sporto organiza
cijoms.

Lietuvos Kūno kultūros ir sporto de
partamentas. kurio generalinis direkto
rius yra Algirdas Raslanas, Lietuvos 'rau
linis olimpinis komitetas, kurio prezi
dentas yra Artūras Poviliūnas ir Lietuvos 
“Žalgirio” draugija, kurios pirmininkas yra 
Vytas Nėnius, nuoširdžiai pasveikino nau
jąją Valdybą ir palinkėjo daug geros spor
tinės sėkmės.

Neseniai Sydnėjuje viešėjusi Lietuvos 
orientacinio sporto jaunių rinktinė, grįžu
si namo į Lietuvą ypatingai šiltais ir gra
žiais žodžiais atsiliepia apie ALFAS ir 
Sydnėjaus lietuvių jiems suteiktą puikų 
priėmimą ir priežiūrą.

Skautai sportininkai
Sydnėjuje (manau, kad ir kituose mies

tuose) dabar pati didžiausia ir veikliausia 
yra skautų organizacija. Tikrai malonu juos 
matyti mūsų valstybinių ir tautinių šven
čių metu organizuotai dalyvaujant, apsi
vilkus savo gražias uniformas, minėjimuo
se, bažnyčioje ir kituose renginiuose, Prieš 
Vėlines skautai gražiai sutvarko ir mūsų 
lietuviškąjį kapinių skyrių, per savo globė-

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Sveikinu visus lietuvybei nusipelniu
sius ir Valstybės Dienos minėjimo proga 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ap
dovanotus Padėkos raštais.

Tačiau man pasidarė neaišku, kodėl 
buvo pamirštas labai daug nusipelnęs

IX-tosios Lietuvių Dainų Šventės 
žodžio/poezijos konkurso rezultatai

Šių metų pradžioje, lX-losios Lietuvių 
Dainų Šventės vyriausia meno vadovė Da
lia Skrinskaitė-Viskontienė paskelbė žo
džio/poezijos konkursą. Tikslas - rasti 
naujiems kūriniams tinkamus žodžius, 
kurie, pritaikius muziką, būtų pirmą kar
tą atlikti Dainų Šventės metu, 2010 me
tais Toronte, Kanadoje.

Susilaukta 115 kūrinių iš įvairių pa
saulio kraštų, kurie atspindėjo įvairių 
kartų patirtį bei talentą. Dalyvavo iš viso 
33 autoriai iš: Kaliningrado, Lenkijos, 
Lietuvos - Pagėgių, Kauno, Vilniaus; iš 
Kanados - Toronto, Waterloo ir Londono 
miestų; iš JAV - Lemont Illinois, Rock- 
ville Maryland, Cleveland Ohio, Downer’s 
Grove Illinois, Greenbank Wisconsin, 
Lindhurst Ohio, Oaklyn New Jersey ir 
Woodland Illinois.

Kai kurie darbai iššaukė patriotinius 
jausmus, tėvynes nostalgiją, kiti iškėlė 
naujus šūkius įvairiuose kraštuose išsi
sklaidžiusioms lietuviams burtis prie savo 
“šaknų”. Kaip matysite iš konkurso re
zultatų, vertinimo komisijos parinktuose 
darbuose atsispindi jausmų bei patirties 
įvairovė. Keletas nuotrupų iš parinktų 
darbų efektingiausiai nusakys autorių nuo
taikas, kurios pagavo vertinimo komisijos 
dėmesį: “Tėvyne, ne aš tavęs, o tu manęs 
eini ieškoti dieną ir nakčia...”, “...Pasaulis 
gražesnis, kai šypsosi akys, pasaulis links
mesnis, kai skamba daina...”, “Buvo šokis 
ir daina su trispalve vėliava, mokykla ir 
stovykla ir skambi sena kalba... taip pra
žydo manyje, gyvas žodis LIETUVA...”, 
“Pakėlė mane dainos sparnais lyg debesų, 
leisk išbučiuoti jūros vėją, kurio jėgos 
stiprybe ir greičiu, aš ir daina, daina ir aš - 
tas pats esu”, “Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę, 
aš dainos tiltu vėlei sugrįžtu. Į Lietuvą, į 
dvasinę tėvynę, širdies dalele dainoje ne
su... Dainąsukūrėm mes pasaulį kitą, toli 
nuo tėviškės, bet taip arti širdies...”

Su malonumu skelbiame konkurso 

jo įv. Kazimiero šventę padeda paruošti 
Kaziuko Mugę, vaišindami savo pagamin
tais valgiais. Puiku, kad pirmieji, dabar jau 
veteranai skautai, taip gražiai parengė sa
vo atžalas ir jie su pagyrimu tęsia visas mū
sų lietuviškas skautiškas tradicijas. Meti
nėse stovyklose dalyvauja jau net trečios 
kartos skautukai. Ir net mišrių šeimų, ir 
ne t nemokantys lietuviškai, skautukai pil
nai įsijungia į lietuvišką skautų veiklą.

Kalbant apie skautus, negalima pa
miršti, kad didžioji jų dalis yra buvę ar ir 
dabar tebeesantys gerisportininkai, atsto
vavę ar atstovaujantys saviems sporto 
klubamas ir net Australijos lietuviams.

Šiuo metu naujoji ALFAS Valdyba yra 
labai skautiškai sportinė. Pirmininkas Je
ronimas Belkus - buvęs geras krepšinin
kas, tinklininkas, o dabar golfo žaidėjas - 
padeda savo sūnui ir dukrai, kurie taip 
pat yra geri sportininkai bei skautai. Jis 
taip pat yra ir Sydnėjaus skautų tuntinin- 
kas. Edis Karpavičius - buvęs geras krep
šininkas. tinklininkas. o dabar golfinin- 
kas, Sydnėjaus skautų vyčių pirmininkas - 
išaugino sūnų ir dukrą - abu gerus sporti
ninkus ir skautus. Anna Šepokas. kaip ir 
visa jos šeima, labai gera krepšininkė. Gi 
aš pats - tai ir skautas, ir sportininkas -

Nukelta į 7 psl.

Alis Migus. Juk jo pastangomis parduo
tas senas Klubas, pirktas ir įrengtas nau
jas Lietuvių Klubas “Dainava”.

Taigi, buvo neįvertintas jo paaukotas 
laikas, iškovotos teisės su valdžia, pa
sišventimas ir t.t. Ar tai buvo klaida, ar 
neapsižiūrėjimas? ;

rezultatus:
Suaugusiųjų grupei
pirma vieta - “Partizano Mirtis”, 

au torius “Vykintas” - Viktoras Jakimavi
čius iš Lietuvos.

antra vieta - “Tėvyne”, autorius “Va
saris” - Anatolijus Kairys iš Čikagos, JAV.

Jaunimo grupei
pirma vieta - “Dainuokim Pasauliui”, 

autorė “Joris” - Nijolė Benotienė iš To
ronto, Kanados.

antra vieta - “Pavasaris”, autorius 
“Vykintas” - Viktoras Jakimavičius iš 
Lietuvos.

Vaikų grupei
pirma vieta - “Dalinkimės Namais”, 

autorė “Varna” - Laura Lapinskienė iš 
Woodbridge, Illinois JAV.

antra vieta - “Buvo žodis Lietuva”, 
autorė “Mamytė” - Vida Bucmienė iš 
Cleveland, Ohio JAV.

Bendram chorui
pirma vieta - “Dainos Sparnais”, autorė 

“Joris” - Nijolė Benotienė iš Toronto, 
Kanados.

antra vieta - “Į Lietuvą, į dvasinę 
Tėvynę”, autorė “Joris” - Nijolė Beno
tienė iš Toronto, Kanados.

Sveikiname visus dalyvavusius kon
kurse ir jo laimėtojus! Premijos bus paštu 
išsiuntinėjamos laimėtojams.

Vertinimo komisiją sudarė: vyriausia 
meno vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskon
tienė, Aušra Karkienė, Rasa Kurienė, 
Silvija ir Vincas Piečaičiai. Visi iš Toron
to, Kanados.

Sekantis uždavinys tenka vyriausiai 
meno vadovei - rasti kompozitorius, pas 
kuriuos parinkti darbai ras kūrybinį at
garsį, o mums, publikai, teliks maloni gar
bė juos pirmą kartą išgirsti Lietuvių Dai
nų Šventėje, kuri įvyks 2010 metais Toron
te, Kanadoje.

Gabija Petrauskienė
Informacija
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Skautai sportininkai
Atkelta iš 6 psl.

veteranas, taip pat išauginau dukras ir 
anūkus, kurie yra sportininkai ir skautai.

Visoje Australijoje, o taip pat ir Sydnė- 
jujc, labai gražiai veikia Skautų Židinys, 
įsisteigęs čia 1956 metais. Tai vyresniųjų 
skautų vienetas, kurio tikslas yra padėti ir 
patarti čia veikiantiems mūsų skautams. 
Per tuos metus tikrai buvo daug nuveikta 
ir padėta jaunesniesiems, vadovaujant 
daugumai dabartinių mūsų vyresniųjų 
skautų. Vienas iš paskutiniųjų vadovų bu
vo vienas iš iškiliausių Sydnėjaus ne tik

THE VICTORIAN HONOUR ROLL OF WOMEN - 
Nominations for 2008 now open

The Vietorian I lonour Roll of Women 
reeognises and celebrates the achievements 
of women from all walks of life. 11 honours 
Victorian women who have made a 
significant contribution in a particular field, 
or a lasting contribution that benefits the 
lives of other women and/or their 
communities in Victoria, Australia and 
internationally.

The Honour Roll was launched on 7 
May 2001 as part of the Women Shaping 
the Nation Centenary of Federation 
celebrations and the government’s 
commitment ends next year in 2008, 
marking the Centenary of Women’s 
Suffrage (women’s right to vote) in Victoria.

Each year, any community is invited to 
nominate women and the Minister for 

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

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

The Editor and the Publishers of the I jthuanian Weekly “Mūsų Pastogė” 
express their deep sorrow at the passing of late

George Georgantzakos
the owner of the Spotpress Pty. 1 ,td. (our printers). Our heartfelt condolences 

to his wife Fani, his sons John and Dimitri and their families.
The Editor of “Mūsų Pastoge” and

the Directors of Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

At A Audronei Kovalskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jurą, sūnų Arūną ir jo šeimą, seserį Daną 

Lynikienę, jos dukras Loretą ir Ritą su šeimomis. Liūdime kartu.
T. V. Pošiūuai, Mėta Mackevičienė, A. Volkienė,

Zigmas Mackevičius, Stasys Eimutis

At A Audronei Kovalskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jurą, sūnų Arūną ir jo šeimą, bei visus 

artimuosius.
Laima ir Vytenis Sliogcriai

At A Audronei Kovalskienei
staiga pasitraukus iš mūsų tarpo, gilią užuojautą reiškiame vyrui Jurai, sūnui 

Arūnui su šeima, sesutei Danutei, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Marina ir Laurie Cox su šeima

Kl ■

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą!

skautų, bet ir lietuvių bendruomenės 
veikėjų Jonas Zinkus. kuris paskutiniame 
židiniečių susirinkime pasakė, kad “me
tai daro savo” ir pasitraukė iš vadovo pa
reigų. Šias pareigas perėmė buvęs žino
mas mūsų tinklininkas, buvęs skautų tun- 
tininkas Arvydas Zduoba, jo pavaduotoja 
ir toliau lieka nepavargstanti Irena Du- 
daitienė, kuri (reikia ją nuoširdžiai svei
kinti) buvo ir pirmoji Židinio kanclerė 
1956 metais. Valio Irenai!

Sveikindamas mūsų skautus sportinin
kus, nuoširdžiai linkiu jiems kuo geriau
sios sėkmės darbe ir visame mūsų lietu
viškame gyvenime □

Women’s Affairs announces the new 
recipients to the Honour Roll as part of 
International Women’s Day celebrations on 
8 March.

Call for nominations for the 2008 
Victorian Honour Roll of Women.

Do you know someone who has made 
an outstanding contribution in their 
community? Nominate her now for the 
2008 Honour Roll.

Nominations forms in Word and PDF 
form can be downloaded from the Office 
of Women’s Policy website

www.womcn.vic.gov.au
I lard copy versions can be forwarded 

by calling (03) 9208 3129.
Nominations close on Friday 22 

September 2007 at 5p.m.

In memoriam
Sudieu įžymiai baleto

asmenybei
Giminės, draugai, bendradarbiai ir 

mokiniai š.m. rugpjūčio 4 dieną susirinkę 
Tobin Bros Laidotuvių būstinėje Burwood 
Hwy, Burwood - Melbourne, atsisveikino 
su didele baleto asmenybe Janina Draz- 
dauskaite - Čunoviene. Ji trumpai gulėjo 
ligoninėje ir mirė rugpjūčio 1 dieną.

Janina Drazdauskaitė (tėvai Marija ir 
Julijonas Drazdauskai) gimė 1914 m. Kau
ne, Lietuvoje. Mokėsi Aušros Mergaičių 
Gimnazijoje. 1934 metais baigė Lietuvos 
baleto studiją ir tuoj pat buvo priimta į Lie
tuvos Baletą. Jos mokytojai Kaune buvo tuo 
metu Lietuvos Balete dirbę pasaulinio 
masto baleto choreografai ir šokėjai: V. 
Karalli, G. Kyakst (Jurgis Kėkštas), N. 
Zverevas, A. Obuchovas, V.Nemčinova.

Jaunojibaleto šokėja Janina Drazdaus
kaitė baigusi Baleto mokyklą greitai įsi
jungė į baleto kompaniją ir buvo pakvies
ta Lietuvos Baleto išvykai į Monte Carlo 
ir Londoną 1934 m. Tai buvo didelis įvy
kis tuometiniame baleto pasaulyje, kada 
visa baleto kompanija, o ne atskiri baleto 
solistai, buvo pakviesta šokti užsienyje.

Iš garsiųjų choreografijos mokytojų ir 
baleto artistų, dirbusių Lietuvos Balete, 
Janina gavo ypatingai stiprius klasikinio 
baleto pagrindus, kuriuos ji išlaikė iki šių 
dienų. Ji ištekėjo už baleto šokėjo Boriso 
Čunovo ir susilaukė dukrelės Ingos. 1938 
metais prie Lietuvos Baleto prisijungė ir 
sesutė Regina, ištekėjusi už Lietuvoje 
žinomo dailininko grafiko Vaclovo Rato- 
Rataiskio.

Visižinome mūsų tautos tragediją 1940 
m., kada Sovietų armija įžengė į Lietuvą. 
1944 metais Čunovų šeima ir dukra Inga 
kartu su Ratais-Rataiskiais ir dukra Ramo
na atsidūrė Vienoje ir galų gale Australijoje.

Pradžioje abi šeimos gyveno Vakarų 
Australijoje, kur Janina studijavo ir iš
laikė R.A.D. (RoyalAcademy of Dancing)

Janina ir Borisas Čunovai Monte Carlo 
1935 metais.

Janina Čunovas Vokietijoje 1949 m.

egzaminus, kadangi tais laikais tik tokį 
baleto metodą baigusius Australijoje pri
pažindavo tikraisiais baleto mokytojais. 
Janina pradėjo darbą Linley Wilson Ballet 
School Perthe. 1958 metais persikėlė į 
Melbourną ir dirbo kaip mokytoja Boro- 
vanskio, vėliau Vietorian College of Arts 
ir Australijos Baleto mokyklose, kur stai
ga atsiskleidė jos didžiulis ir sėkmingas 
pedagoginis talentas.

Atvykęs į Australiją garsus baleto mo
kytojas ir buvęs šokėjas amerikietis Jur
gen Schneider stebėjo Janinos mokymo 
būdą. Po kurio laiko Janina susilaukia 
telefono skambučio iš New Yorko: Jurgen 
Schneider siūlo Janinai atvykti į baleto 
seminarą New Yorke; jai visos išlaidos bus 
apmokėtos.

Ir taip vienas paskui kitą sekė di
džiuliai Janinos pasisekimai, ją kviesdavo 
didžiosios JAV, Pietų Amerikos, Azijos, 
Naujosios Zelandijos, Australijos baleto 
mokyklos ir universitetai, ji dalyvaudavo 
įvairiuose baleto seminaruose, kursuose, 
pamokose. Madame Čunovas, kaip ją tada 
pradėta vadinti, buvo metodiška, begalinės 
kantrybės, “senos klasikinės mokyklos” 
mokytoja. Jai buvo svarbu, kad studentai 
daug dirbtų. Nepakęsdavo studentų, kurie 
stovi susikūprinę ir susitraukę.

Ji reikalaudavo, kad studentai prisi
laikytų mandagių manierų, juk klasikinis 
baletas yra grįstas tradicijomis ir gražio
mis manieromis. Ji sakydavo, kad baleto 
spektaklis - tai nėra pramoga, o teatrinis 
išgyvenimas. Neveltui žymi baleto peda
gogė ir rašytoja Gretchen Ward Warren savo 
knygoje “The Art of Teaching Ballet. Ten 
(10) Twentieth- century masters” įtraukė 
ir Janiną Čunovas.

1985 metais tuometinė Australijos ba
leto vadovė Maina Gielgud, ruošdama 
Offenbacho baletą “Gaiete Parisienne”, 
su teikė Janinai “baleto vadovės” rolę. Žiū
rovai ir spauda negalėjo atsigėrėti Janinos 
sukurta role. Atrodė, kad niekas pasaulyje 
neatliks šios rolės geriau.

1997 metais Janina aplankė Lietuvą. 
Vilniuje ji davė pamokas Baleto mokykloje 
ir kompanijoje. Ji patiko lietuviai baleto 
šokėjai, vadovybė ir šokio metodas. Kaune 
ji aplankė teatrą, kur praeities vaizdai jai 
sukėlė daug jautrių, emocinių prisimini
mų. “Juk Kauno teatras buvo mūsų namai”, 
-sakė Janina.

Ir taip baigėsi Janinos ilgas, turiningas 
ir prasmingas gyvenimas. Lietuvos Baleto 
Bičiuliai, kartu su visais baleto meno mė
gėjais giliai užjaučia dukrą Ingą, anūkę 
Ingridą, proanūkus Darcy ir Tiara, duk
terėčią Ramoną ir jų šeimas.

Jurgis Zaikauskas
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Ine. ruošia

%ottfuHU^ popietę
sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną, 1 vai. p.p., Lietuvių Sodyboje Engadinc.

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

SLMSG Draugijos Komitetas

Saturdav 1st September, Lithuanian Douse, North Melbourne, at 5.00 PM

BALTIC DANCING CONCERT
Three Lithuanian Groups:

Gintaras, Šokdava and Linas.
Three Latvian Groups:

Ritenitis, Spridišu Sairne and Piektais Ritenis.
Concert admission $10, tickets at the door.

AFTER CONCERT DINNER DANCE at 7.30 PM
Live Band and Traditional Food. Dinner admission $30.

I .imited tickets available, so please pre-book.
CONTACT: Nerija Žemkalnis: 0438 876 693, Dennis Gaylard: 5941 1402

D A INA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

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

Pietūs 12.00 vai. - 2-30 vai. p.p.
Vakarienė 530 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

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!! Friday to Sunday

Lunch 11.30 - 2.30 & 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.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”
kviečia visus iš arti ir toli į

Pavasario Kavinę
sekmadienį, rugsėjo 2 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”.

Bus trumpa programa. Kartu pagerbsime tėvelius ir bendrai padainuosime.
Įėjimas - $5. Bus įdomi loterija.

Choro “Daina” Valdyba

Canberriškių dėmesiui
Primename, kad suorganizuota ekskursija į Sydnėjų sekmadienį, rugsėjo 2 

dieną, aplankyti “Dainavos” klubą, papietauti “Europos” restorane ir dalyvauti 
“Dainos” choro koncerte, kuris įvyks 2val.p.p.

Išvyksime 8.30 val.ryto iš Lietuvių Būstinės ir grįšime tuojau po koncerto.
Dar yra vietų autobuse ir norinčius vykti į Sydnėjų prašome kuo greičiau 

užsisakyti vietas pas Laimą Žilinskienę tek: 62480466.
Canberos Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Australian Government gmng you options

Financial Information Service
Free seminars to help with your financial future

PENSION ASSETS TEST CHANGES
FROM 20 SEPTEMBER 2007
Monday 20 August 2007 at 10.30am

UNDERSTANDING INCOME STREAMS
Wednesday 5 September 2007 at 6.30pm

The above seminars will be held at Bankstown Dainava Club, 
16 - 20 Meredith St, Bankstown

Light refreshments will be provided.
Bookings are essential (preferably 1 week before). 
Please call our Booking Service on 13 6357 for 
ALL seminar bookings or email 
fis.semlnar.booWngs@centrelink.gov.au

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, rugpjūčio 19 dieną, 11 -30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Pamaldas laikys kun. Jonas Stankevičius, atvykęs iš Wagga Wagga, kur dabar laikinai 

dirba. Parapijiečiai kviečiami gausiai dalyvauti.
_________________________________ Parapijos Komitetas
Mūsų Pastogė Nr.32, 2007.08.15, psl.8

2 Meals for the price of 1
A choice of the following meals will apiy to this promotion
Rump Steak - $16.50 Children’s meals:
Grilled Fish - $15.50 Fish, Chips & Salads - $9.50
Lamb Shank - $17.90 Steak, Chips & Salad - $10.50
Chicken Schnitzel -$14.50 Chicken Tenders,
Seafood Basket- $14.50 Chips & Salad - $9.50
Available Lunch and Dinner Monday to Thursday
Conditions apply: Receive the lesserpriced meal free. No Takeaway Meals.
Dinner orders must be placed by730p.m.

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

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 5.30 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.

Foundation and Ordinary members of the Lithuanian Club are invited to 
nominate for the position of Director of the Lithuanian Club for 
the 2007/2008 year.
Nomination forms can be obtained from the Club’s Office during trading 
hours or from Club’s website www.dainavu.coni.au
Nominations must be forwarded to Club’s Office and close on Friday 31"’
August al 4.00 pm. Board of Directors

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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. 
Ilietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

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

Redaktorė Dalia Donicla
Redukcinė 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 melams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijojc oro paštu $115.00. 
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 - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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