
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2007.09.12 Nr. 36 (3056)

AL Dienų Sydnėjuje 2008 Ruošos Komitetas Dviguba pilietybė: ginčas tęsiasi

Australijos Lietuvių Dienų, kurios Įvyks kitų metų pabaigoje Sydnėjuje, Ruošos Komitetas. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Laurie Cox, Birutė Aleknaitė, Jadvyga Burokicnė, Ramona Ratas- 
Zakareviėienė, Dalia Doniclieuė, Martyna Reisgienė. Antroje eilėje iš kairės: Kristina 
Rupšienė, Jeronimas Belkus. Aida Abromicnė, Gediminas Sauka, Elena Erzikov, ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Teodoras Rotcas, Arvydas Rupšys (ALI) 
pirmininkas) ir laura Belkienė. Nuotraukoje Įniksią šių ALI) Ruošos Komiteto narių: 
Pauliaus Šliogerio, Lcekos Gruzdėti, Jadvygos Dambrauskienės, Gretos Savickaitės- 
Fleteher ir Elės Kains. Plačiau apie Ruošos Komiteto veiklų skaitykite “M.R” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Tėvynės sąjungos pirmininko Andriaus 
Kubiliaus nuomone, Artūro Paulausko 
iniciatyva rengti referendumą dėl dvigu
bos pilietybės gali baigtis tuo, kad Lietu
voje gyvenantys rusakalbiai įgis dvi pi
lietybes, ir Maskva galės paprasčiau ginti 
savo interesus. Andrių Kubilių nustebino 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) vadovo 
A. Paulausko iniciatyva, A Kubiliaus žo
džiais, “siūlyti referendumui nuostatą, kad 
kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų būti ki
tos valstybės piliečiu be jokių apribojimų”.

“Tokio siūlymo įgyvendinimas reikštų, 
pavyzdžiui, kad Lietuvoje gyvenantys 
200,000 rusakalbių potencialiai galėtų 
pretenduoti į Rusijos pilietybę, išlaikyda
mi Lietuvos pilietybę, ir Rusija įgytų visas 
teises ginti jų interesus. Kremlius tiesiog 
džiaugtųsi tokia dovana”, - spaudos konfe
rencijoje sakė A. Kubilius. Pasak jo, refe
rendumą reikėtų rengti tik tuo atveju, jei 
būtų manoma, kad nereikia riboti teisių į 
dvigubą pilietybę. “Tačiau atsisakymas 
ribojimo būtų klaida. Nežinau šalies, kuri 
neribotų. Ir dabar Konstitucija numato ne 
dvigubos pilietybės draudimą, o ribojimą 
Įstatymo nustatytais atskirais atvejais”, - 
teigė A. Kubilius.

Savo ruožtu referendumo šalininkas A. 
Paulauskas pabrėžė, kad jo siūlomame 
projekte kalbama apie Lietuvos, o ne Ru
sijos piliečius. “Mūsų pasiūlymo esmė yra 
tai, kad mes manome, jog tik referendume 
galima nuspręsti tokį dalyką. Klausimas 

būtų toks: ar jūs norite, kad Lietuvos 
piliečiai turėtų galimybę turėti ir antrą 
pilietybę. Mes nekalbame apie Rusijos ar 
Amerikos piliečius, mes dėl jų nieko ne
klausiame”, - Eltai sakė A. Paulauskas.

Jis pripažino, kad įstatymas numatytų 
tam tikras sąlygas dvigubai pilictybcigau- 
ti. “Mes klausiame žmonių, mes nieko 
nesiūlome. Žmonės turi nuspręsti, ar jie 
nori, kad Lietuvos piliečiai turėtų galimy
bę turėti ir antrą pilietybę. Dabar iš esmės 
pagal galiojančią Konstituciją Lietuvos 
pilietis negali turėti antros pilietybės”, - 
Eltai sakė A Paulauskas. Jo įregistruotame 
nutarimo projekte siūloma, kad visuoti
niam piliečių balsavimui būtų teikiamas 
toks klausimo tekstas: “Pritariu, kad LR 
pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu”. 
Jis taip pat siūlo, kad referendumas dėl 
dvigubos pilietybės būtų skelbiamas kar
tu su Seimo rinkimais kitais metais.

A. Kubiliaus ir G. Kirkilo siūlymui taip 
pat nepritaria Artūro Zuoko vadovaujama 
Liberalų ir centro sąjunga. Už referendu
mą pasisako ir Konstitucinio Teismo pir
mininkas Egidijus Kūris. Tačiau refrendu- 
mo atveju lieka galimybė, kad už dvigubą 
pilietybe nebus surinktas reikiamas skai
čius balsų, todėl liktų galioti dabartinis 
neigiamas Konstitucinio Teismo sprendi
mas. Dėl šios priežasties dvigubos piliety
bės rėmėjai (pvz. Tėvynės sąjunga) siūlo 
dvigubą pilietybę įteisinti einant sauges
niu keliu, būtent per Seimo nutarimą. □

Seimas - tik 
“komisijų 

parlamentas”
Šios kaden

cijos Seimas at
mintyje išliks ne 
dėl priimtų Įsta
tymų, o dėl Įvai
rių komisijų, ku
rios taip ir neda

vė atsakymų Į rūpimus klausimus, sakė 
Prezidentas Valdas Adamkus ir pridūrė, 
kad apie šio Seimo darbus yra susidariu
si “tam tikra neigiama nuomonė”.

“Būkime atviri ir sąžiningi sau, kad ši
tas Seimas turbūt pasiliks mūsų atminty
se ne tiek priimtais įstatymais, kiek įvai
rių komisijų, tarnybų, komitetų kūrimu ir 
bandymu ieškoti atsakymų (...). Tų atsa
kymų taip niekas ir negavome”, - interviu 
“Žinių radijui” sakė V. Adamkus.

Vis dėlto jis išreiškė vilti, kad iki rin
kimų kampanijos pradžios parlamentarai 
dar suskubs priimti kai kuriuos įstatymus 
ir taip padės pagrindus žmonių pasitikė
jimui renkant naująjį Seimą. Nauji Seimo 
rinkimai turėtų vykti kitų metų spalio 
mėnesį.
V.Uspaskich’ui leido kandidatuoti

Darbo partijos įkūrėjas Viktor Uspas- 
kich galės kandidatuoti Seimo rinkimuo
se Alytaus rajone. Taip nusprendė Vyriau
sioji rinkimų komisija (VRK). Prieš tokį 
sprendimą balsavo vos vienas komisijos 
narys. Kliūtimi kandidatuoti V. Uspas- 
kich’ui netapo net abejonės dėl jo gyvena
mosios vietos (Rusija).

(Vėliausiomis žiniomis, po kelių die
nų Vyriausioji rinkimų komisija savo 
sprendimą atšaukė.)

Nuo Lietuvos teisėsaugos Rusijoje 
besislapstantis Darbo partijos kandidatas į 
Seimo narius Viktor Uspaskich galės būti 
suimtas, jei grįš į Lietuvą. Tačiau iki spalį 
Alytaus rajone įvyksiančių parlamento 
rinkimų jis greičiausiai liks Maskvoje.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 
ketvirtadienį, rugsėjo 6 d., nusprendė pa
tenkinti prokurorų prašymą ir leido V 
Uspaskich’ą patraukti baudžiamojon at
sakomybėn. Už tai balsavo 12 iš 13 posėdy
je dalyvavusių narių. Susilaikė tik Darbo 
partijos atstovė Reda Daniškevičiūtė

Premjeras: maistas brangsta
Maisto produktų kainų augimą lemia 

sparčiai brangstančios energetikos žalia
vos, teigia Premjeras Gediminas Kirkilas. 
Anot jo, kelerius metus besitęsiantis naf
tos ir dujų kainų didėjimas lemia, kad 
ima brangti šiluma bei kitos prekės, tarp jų 
ir maisto produktai, o būtent tai labiausiai 
jaučia vartotojai. Prcmjerasradijui pažy
mėjo, kad kainų augimas matomas ne tik 
Lietuvoje, bet visoje Europos Sąjungoje, o 
Lietuvoje maisto produktai išlieka vieni 
iš pigiausių.

Pasak jo, Vyriausybė neturi dirbtinių 
priemonių, kurios galėtų pažaboti kainų 
kilimą, o svarbiausia šiuo atžvilgiu yra 
sąžininga konkurencija. “Vyriausybės ir 
Konkurencijos tarybos reikalas yra 
prižiūrėti, kad konkurencija nebūtų 
iškreipta”, - sakė jis.

Nukelta į 2 psl.

EBSW žala nebus atlyginta
Seimo Pirmininkas Viktoras Muntianas 

nemato jokių galimybių, kad žmonėms 
būtų atlyginta koncerno EBSW padaryta 
žala. Kai netrukus į Lietuvą bus sugrąžin
tas 10 metų JAV slapstęsis buvęs koncer
no prezidentas Gintaras Petrikas, parla
mentinis tyrimas dėl EBSW veiklos gali 
būti a tnaujin t as. “Bet yra kiti dalykai - buvo 
padaryta didžiulė žala žmonėms, bet nėra 
kas atlygintų šitą žalą. “Turi būti grąžinimo 
šaltiniai. Šiandien akivaizdu, kad tų šalti
nių atrasti niekas nesugebės. Šitą galima iš 
karto pasakyti”, - paaiškino jis.

Keli buvusios Seimo laikinosios komi
sijos EBSW veiklai tirti nariai sakė, kad

KGB dokumentai - internete
Susipažinti su originaliais direktyvi

niais okupacijos laikotarpio KGB pa
dalinių Baltijos valstybėse dokumentais 
bus galima ką tik pradėjusiame veikti 
naujame Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro interneto 
tinklalapyje www.kgbdocuments.eu 
Šitaip nutarė Vilniuje susitikę Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos istorikai.

Pirmas motyvas - Baltijos šalių is
torikus visada piktino Rusijos propagan
dos nuolat skleidžiama demagogija, jog 
esą niekada jokios Baltijos šalių okupa
cijos nebuvę. Antras motyvas - nuolat be
sikaitaliojantis Archyvų įstatymas, doku
mentų įslaptinimas ar “įšaldymas” prisi
dengiant neaiškiais motyvais, politikų bei 
valdininkų pastangos kurti dirbtines kliūtis 
bei visaip riboti priėjimą prie istorinę vertę 

parlamentarams vertėtų atnaujinti tyrimą 
ir išsiaiškinti galimas G. Petriko sąsajas su 
kai kuriomis partijomis bei politikais. Esa
ma įtarimų, kad sėkmingą EBSW veiklą 
galėjo lemti glaudūs santykiai su anksčiau 
valdžioje buvusia Lietuvos demokratine 
darbo partija (dabartiniai socialdemokra
tai) ir ekspremjeru Adolfu Šleževičiumi.

G. Petrikas Lietuvoje kaltinamas pasi
savinęs ir iššvaistęs milijonines fizinių bei 
juridinių asmenų lėšų sumas. Nukentėju- 
siems indėlininkams, kurių yra apie 15,000, 
negrąžinta apie 80 milijonų litų. Pasak 
Generalinės prokuratūros, G. Petrikas į 
Lietuvą turėtų būti parskraidintas šį mėnesį.

turinčių dokumentų, pagaliau, primityvus 
ir dažnas praeities politizavimas.

Dar vienas svarbus motyvas - pastarai
siais metais pradėjusi plisti buvusių etati
nių ir ne visai etatinių su KGB susijusių 
veikėjų memuaristika. Šie prisiminimų 
autoriai savo “veikaluose” užsiima ne tik 
savo praeities baltinimu, bet ir akivaizdžiu 
visos naujųjų laikų istorijos perrašymu, 
'lokiuose “veikaluose” tikraisiais savo 
šalių patriotais įvardijami... patys ka
gėbistai, o įvairūs disidentai, partizanai, jų 
ryšininkai ar šeimų nariai - tiesiog nevy
kėliais, nesusipratėliais, nežinia dėl ko ir 
už ką kovojusiais diletantais, o dauguma 
jų esą buvę paprastais banditais.

Šiame tinklapyje bus publikuojami ir 
įvairių autorių straipsniai, paneigiantys ru
siškosios propagandos skleidžiamą melą;

L.
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http://www.kgbdocuments.eu


Vytautas 
Patašius

♦ Po tris mėne
sius užtrukusios 
apgultics, rugsėjo 
2 dieną Libano 
kariuomenės da
liniai užėmė Nehr 
al Bared palesti
niečių pabėgėlių 
stovyklą, ginamą 
įsitvirtinusių Fa
tah al Islam kovo

tojų. Nepasisekė paskutinių 70-ties kovo
tojų bandymas prasiveržti pro apsiausties 
žiedą. Žuvo jų vadas Shakir al-Abssi ir 
bent 30 kovotojų, nukauti 5 Libano kariai. 
Iš viso nuo kovų pradžios gegužės 20 die
ną, žuvo bent 120 sukilėlių, 42 civiliai ir 
157 Libano kariai. Stovykloje gegužės 
mėnesį buvo apie 30,000 palestiniečių 
pabėgėlių, kurie išbėgo prasidėjus kovoms.
♦ Rugsėjo 3 dieną Bangladešo laikinoji 
vyriausybė suėmė buvusią ministrę pirmi
ninkę Khadcda Zia ir kalina ją ryšiums su 
jai iškelta byla dėl korupcijos.
♦ Rugsėjo 3 d. policija Danijoje suėmė 8 
asmenis, kaltinamus planavus teroristi
nius puolimus al-Qaeda įtakoje.
♦ Rugsėjo 4 d. Vokietijos policija suėmė 
tris įtariamus asmenis, Islamic Jihad or
ganizacijos narius, sukaupusius didžiules 
chemikalų atsargas Schwarzwald srityje 
bombų gamybai. Paieškoma dar 10 įtaria
mų organizacijos narių.
♦ Rugsėjo 4 d. j Sydnėjų atvyko JAV pre
zidentas George W. Bush, norėjęs pasitar
ti su Australijos ministru pirmininku John 
Howard dar prieš prasidedant APEC vir
šūnių konferencijai.
♦ Dėl pakilusios degalų kainos centrinė
je Burmoje dvi savaites tęsiasi protestų 
banga. Rugsėjo 6 dieną budistų vienuoliai 
paėmė įkaitais 20 valstybės pareigūnų ir 
keletą valandų išlaikė juos vienuolyne,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Ibisčs universitetas plečiasi
Vienas jauniausių Lietuvoje Mykolo 

Romerio universitetas naujųjų mokslo 
metų pradžios šventę švęs naujuose 
rūmuose. Bendras naujųjų rūmų plotas - 
per 10,000 kv. metrų. Jame įsikūrė mo
derniomis technologijomis aprūpinta 
biblioteka, 20 auditorijų, erdvios ir pato
gios darbui konferencijų, renginių, sporto 
salės, laboratorijos. M. Romerio univer
siteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio 
nuomone, moderniosios technologijos 
leidžia tobulinti studijų aplinką, o svar
biausia - gerinti studijų kokybę, sėkmin
gai integruojantis j Europos ir pasaulio 
aukštojo mokslo ir studijų erdvę.

M. Romerio universitetas, pernai Eu
ropos universitetų asociacijos ekspertų 
įvertintas ir pripažintas europietiškų, mo
derniu ir dinamišku, šiais metais į audi
torijas pakvietė per 18,000 studentų.

Ginklai į Angliją iš Lietuvos?
Kaip praneša DELFI, šimtai į Didžiąją 

Britaniją nelegaliai patenkančių ginklų 
gali būti pagaminti Lietuvos dirbtuvėse. 
Britų detektyvai d irba su slaptaisiais agen
tais Rytų Europoje ir bando išsiaiškinti šių 
nelegalių ginklų kilmę. Pareigūnai įsiti
kinę, kad gaujų ir organizuotų nusikalsta
mų grupuočių tinklus ginklais aprūpina 
Vilniaus priemiesčiuose esantis slaptas 
ginklų gamybos fabrikas.

Pasak pareigūnų Londone ir Mančes
teryje, dažniausiai pasitaikantis ginklas yra 
9 mm pistoletas, perdarytas iš rusiško du
jinio pistoleto. Šis ginklas į Lietuvą gali 
būti įvežamas legaliai. Vėliau nusikaltė

Trumpai iš visur
sudeginę 4 jų automobilius. Po derybų 
pareigūnai vėl paleisti. Burmą valdanti 
karinė vyriausybė kaltina užsieniečius ne
ramumų kurstymu.
♦ Rugsėjo 6 d. nepasisekė Islamic Magreb 
(al-Qaeda padalinio) bandymas nužudyti 
Alžyro prezidentą Abdelaziz Bouteflika, 
jam lankantis Batna mieste. Prezidento 
laukiančioje minioje pasislėpęs savižudys 
buvo susektas ir per anksti susisprogdino, 
užmušdamas 20 žmonių. Rugsėjo 8 d. 
Islamic Magreb tęsė savo akciją susprog
dindama 800 kg sprogmenų sunkveži
myje Dellys uostamiestyje. Žuvo 37 žmo
nės ir sugriautos kareivinės.
♦ Pakeliui į APEC konferenciją Sydnė- 
juje Rusijos prezidentas Vladimir Putin 
sustojo Džakartoje ir pasirašė 1.2 bilijonų 
vertės prekybos sutartį su Indonezija. Ru
sija už tą sumą parduos Indonezijai 2 mo
dernius povandeninius laivus, 22 sraigta
sparnius ir 20 tankų. Ateityje Indonezija 
numato įsigyti dar 8 povandeninius laivus.
♦ Rugsėjo 7 d. Modcnos mieste mirė ka
sos vėžio iškamuotas 71 metų amžiaus 
operos solistas Luciano Pavarotti, vienas iš 
geriausių visų laikų tenorų, dažnai koncer
tavęs Australijoje. Australų solistė Joan 
Sutherland daug prisidėjo išlavinant jo 
natūraliai stiprų balsą.
♦ Rugsėjo 7 d. Australija pasirašė preky
bos sutartįsu Rusija. Rusija pirks Austra
lijos uraną savo jėgainėms, pažadėjusi jį 
naudoti tik taikiems tikslams.
♦ APEC viršūnių konferencija Sydnėju- 
jc rugsėjo 8 ir 9 dienomis priėmė visą eilę 
nutarimų: kovoti su klimatą keičiančio
mis dujomis, plėsti prekybinius santykius 
tarp Azijos ir Pacifiko valstybių, kovoti 
prieš terorizmą. 2008 metų konferencijos 
šeimininkas bus Peru. Rusija išsirūpino, 
kad 2012 metų konferencija įvyktųjos te
ritorijoje, netoli Vladivostoko. □ 

liai perdaro jų vamzdžius ir pritaiko juos 
kovinių ginklų kulkoms. Anglijos gatvėse 
jie pardavinėjami po 1,500 - 2,000 svarų, o 
Lietuvoje prieš „pakeičiant paskirtį“ jie 
kainuoja tik 40 svarų. Per policijos akciją 
konfiskavus 26 lokius pistoletus, Scotland 
Yard’o atstovas pareiškė: „Pastebime žy
mų ginklų iš Lietuvos skaičiaus augimą”.
Dainų šventei - specialus įstatymas

Vyriausybė pritarė Seimo pateiktam 
Dainų švenčių įstatymo projektui. Juo 
siekiama užtikrinti dainų švenčių tradi
cijos, 2003 metais įtrauktos į UNESCO 
žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo 
šedevrų sąrašą, valstybinę apsaugą, perio
diškumą, tęstinumą ir plėtrą, reglamen
tuoti pasirengimo ir vadovavimo dainų 
švenčių vyksmui tvarką, valstybės ir sa
vivaldybių institucijų atsakomybę bei 
kompetenciją, nustatyti dainų švenčių 
finansavimo principus.

Įstatymo projekte skelbiama, kad Lie
tuvos dainų šventė rengiama kas ketve
rius metus, Lietuvos moksleivių dainų 
šventės organizuojamos taip pat kas ket- 
veri metai - tarp Lietuvos dainų švenčių. 
Taip pat numatoma, kad svarbių Lietu
vos valstybės istorijos datų ar įvykių 
proga gali būti rengiamos neeilinės pro
ginės dainų šventės.

Kiekvienais metais valstybės biudžete 
turės būti numatomos lėšos nuolatiniam 
Lietuvos dainų švenčių ir Lietuvos moks
leivių dainų švenčių pasirengimui. Arti
miausia Lietuvos dainų šventė vyks 2009 
metais, minint Lietuvos vardo paminėji
mo tūkstantmetį.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Pasaulio muzikos dienos Vilniuje
Kitąmet Vilniuje vyksiančių Pasaulio 

muzikos dienų konkursui atsiųsta dau
giau negu 350 šiuolaikinės muzikos kū
rinių iš įvairių pasaulio šalių.

Į organizatorių kvietimą atsiliepė 43 
Pasaulio šiuolaikinės muzikos draugijos 
(ISCM) nariai, atstovaujantys naujajai savo 
šalių kūrybai, taip pat beveik 120 kompo
zitorių bei leidėjų, kurie siuntė savo kūri
nius individualiai.

Pasaulio muzikos dienas 2008 m. spa
lio 24 - lapkričio 7 dienomis Vilniuje ren
gia Lietuvos kompozitorių sąjunga, 
Vilniaus festivaliai ir Tarptautinės šiuolai
kinės muzikos draugijos (ISCM) Lietuvos 
sekcija. Tai bus pirmasis toks didelis nau
josios muzikos renginys Baltijos šalyse ir 
apskritai pirmosios ISCM Pasaulio mu
zikos dienos šiame Europos regione.

Beveik visą rugpjūtį muzikiniai siun
tiniai į Vilnių keliavo iš visų pasaulio 
kontinentų, beveik 50 šalių. Bene dau
giausia pasiūlymų atkeliavo iš Japonijos, 
Vokietijos bei Skandinavijos kraštų. Savo 
idėjas pateikė ir 18 lietuvių kompozitorių.

Konkursui gautų kūrinių, projektų ir

Lietuvos parama Afganistanui - per religiją?
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 

ir Jungtinių Tautų pasaulio maisto prog
ramos atstovai jau parengė susitarimą 
pastatyti 14 mokyklų penkiuose Afga
nistano Goro provincijos rajonuose. Pagal 
sutartį projektą finansuos Lietuva, jo 
įgyvendinimu rūpinsis Pasaulio maisto 
programos atstovai. Mokyklas statys 
provincijos gyventojai, jiems bus nupirk
tos reikalingos medžiagos, už darbą gy
ventojams bus atlyginta maistu. Lietuva 
šiam projektui įgyvendinti numato skirti 
per 700,000 litų. Be to, šiais metais Afga
nistano Goro provincijoje pradėti ruošti 
“daraktoriai”, kurie atokių kaimų vaikus 
mokys skaityti ir rašyti.

Spaudoje kilo susirūpinimo, kad lie
tuvių finansuojamą švietimo programą

Lietuviai keliaus Vytauto Didžiojo keliais
(ELTA). Trys bendraminčiai iš Klai

pėdos ir vienas vilnietis bandys įgyven
dinti naują rekordą - keturračiais moto
ciklais vyks Lietuvos kunigaikščio Vytau
to Didžiojo “pėdomis” iki Juodosios jū
ros. Lietuviams įgyvendinus šį sumanymą 
bus pasiektas ilgiausios įveiktos distanci
jos keturračiais motociklais rekordas.

Kelionė prasidės rugsėjo 15 dieną Klai
pėdoje, Karklės gyvenvietėje. Iš čia keliau
tojai vyks per I -enkiją, Ukrainą, kur pasieks 
Odesą bei Juodąją jūrą. Kcturračių mė
gėjai į 1 Jetuvą grįš kitu keliu t.y. per Mol
daviją, Rumuniją, Bulgariją ir Lenkiją.

“Apie 5 tūkstančių kilometrų atstumą 
Klaipėda - Odesa - Klaipėda Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas Didysis arkliais 
įveikė per pustrečio mėnesio, o mes tiki
mės su keturračiais motociklais įveikti šį 
atstumą greičiau - per dvi savaites”, - 
pasakojo idėjos autorius Gvidas Skirutis.

Ekstremalių pojūčių mėgėjai ilgai dis
kutavo ir svarstė, kol pagaliau priėmė ga
lutini sprendimą dėl kelionės maršruto pa
sirinkimo. Buvo svarstoma keletas vykimo 
variantų: keturračiais aplink Baltijos jūrą 
arba vykimas j Sibirą, tačiau pasitelkus 
istoriko Vyganto Vareikio patarimus buvo 
nuspręsta, kad maršrutas bus - atkartoji
mas 1397-1398 metų įgyvendintų Vytau
to Didžiojo žygių prie Juodosios jūros.

“Laikui bėgant įvairūs istoriniai įvy
kiai vis giliau klimpsta į užmarštį, o mes 
norime, kad mūsų pasirinktas maršrutas 
būtų tiesiogiai susijęs su Lietuvos istorija 

Skaityte “Musų Pastogę" — viską žinosi!

idėjų aptarimas vyks šių metų rugsėjo ir 
spalio mėnesiais, o spalio pabaigoje tarp
tautinė jury komisija, kurią sudaro žymūs 
Vengrijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, 
1 Jetuvos ir Estijos šiuolaikinės muzikos 
kūrėjai, tars galutinį žodį atrenkant apie 
pusšimtį partitūrų ir projektų, kurie bus 
įtraukti į ISCM Pasaulio muzikos dienų 
programą.

Kviestinių kompozitorių kūriniai 
skambės viso festivalio metu: kartu su 
Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto 
teatru bei garsiuoju Glyndebournc operos 
festivaliu. Bus pristatyta vengrų kompo
zitoriaus Peter Etves operos “Apie meilę 
ir kitus demonus" europinė premjera, 
specialiai festivalio užsakymu bus sukur
tas naujas britų kompozitoriaus Jonathan 
Harvey kūrinys violončelių oktetui. >

Viena žymiausių Lietuvos kompozito
rių Onutė Narbutaitė sutiko parašyti nau
ją kūrinį 2008 metų Vėlinėms,- kurį 
skirtingose miesto gatvėse ir aikštėse 
sinchroniškai atliktų visi Vilniaus ir jo 
apylinkių chorai.

LGIHC

vykdys “Catholic Relief Services”. Kaip 
žinoma, Afganistanas yra kraštas, kuriame 
vyrauja sena musulmoniška tradicija, 
draudžianti kitokių religijų veiklą. Perei
nantys į kitą tikėjimą, ar net kitokios re
ligijos skleidėjai gali tikėtis mirties baus
mės. Stiprios, net kruvinos opozicijos su
silaukė kai kurių JAV sektų įvykdytas 
šimtų tūkstančių Biblijų atgabenimas į 
Iraką, vos jį užėmus JAV kariuomenei. O 
dar neseniai Afganistane įkaitais buvo 
paimti 23 pietų korėjiečiai (du nužudyti), 
kurie ten atvyko krikščioniškos misijos 
tikslu. Manoma, kad esant tokiai padė
čiai, lietuvių bandymas Afganistane plės
ti švietimo tinklą per “Catholic Relief 
Services” gali iššaukti destruktyvią reak
ciją. □ 

bei būtų prasmingas, todėl išklausius ger
biamo istoriko nuomonę apie kunigaikš
čio Vytauto Didžiojo keliones prie Juodo
sios j ūros, neabejotinai apsisprendėme 
vykti ten, kur keliavo mūsų proseneliai”, - 
pasakojo G. Skirutis.

Naujų išbandymų mėgėjai kelionės 
metu taip pat aplankys Lietuvos istorijai 
svarbias vietas: Liubliną, kur 1569 m. buvo 
sudaryta Liublino unija, Vlodavą - pasku- 
tiniąją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės (LDK) užimtą žemę, Lucką, kurį dar 
1392 m. Jogaila atidavė Vytautui ir kuria
me 1429 m. įvyko didysis Lucko suvažia
vimas, kurio metu Vytautas Didysis turėjo 
būti karūnuotas. Šiame mieste yra išli
kusi dar Vytauto laikais pastatyta mūrinė 
aukštutinė pilis, kurią kėliautojai būtinai 
aplankys. Taip pat jie užsuks į Vorsklą, kur 
1399 m. įvyko Vorsklos mūšis, ir Odesą, 
kuri, būdama LDK dalimi, buvo paversta 
svarbiu javų, druskos iržuvies uostu.

Norėdami užfiksuoti būsimą rekordą, 
lietuvių keliautojai privalės kiekvienoje 
šalyje rinkti antspaudus iš miestų centri
nių paštų, fotografuotis prie gyvenviečių, 
miestų pavadinimų ženklų bei atlikti 
įvairius kitus veiksmus, įrodančius, kad jie 
tikrai aplankė kelionės maršrute nurody
tus miestus.

Keturračių mėgėjai savo istorijoje jau 
turi užfiksuotą vieną rekordą - su šia 
transporto priemone jie apkeliavo Lietuvą 
per 50 valandų. Rekordas buvo užfiksuo
tas agentūroje “Factum”.

--------------------------------------------------------- da, EITA, BNS, LGIHCir “Bernardinai”.
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Į Bendruomenės baruose XXV AL Dienos 2008, Sydney

Ruošos Komiteto informacija
Koldūnų popietė Lietuvių Sodyboje XXV ALD SYDNEY 2008

Algis Bučinskas
Rugpjūčio 26 gražus 

sekmadienio rytas vilio
te vilioja sėsti už vairo 
ir patraukti kur nors 
toliau muo namų, paieš
koti ir pasidžiaugti jau 
pavasariu alsuojančia 
gamta. Kur kitur atrasi 
gražiau, jei ne Lietuvių 
Sodyboje Engadine? O 
juk ten mūsų šeiminin
kės šiandieną vietoje 
tradicinio kugelio paža
dėjo pavaišinti koldū
nais.
a Gal kiti esame pri
miršę. o dalis ir nežinome, kaip atsirado ta 
Lietuvių Sodyba? Noriu pasidalinti savo 
žiniomis, kol dar leidžia atmintis.

Ponai Baužės buvo vieni iš tų atvykė
lių i šį kraštą 1930 metais. Tuo metu radę 
sunkią'ekonominę padėti jie nepalūžo 
ir nepasimetė, bet svarbiausia - jų širdyse 
neužgeso lietuviška liepsnelė. Prisimenu 

‘Antaną Baužę besilankantį Bonegillos 
stovykloje, beieškanti atvykusių lietuvių ir 
'džiūgaujantį juos suradus. Nepamirški- 
tnc, kad 1948-49 metais kelionė iš Syd
nėjaus į Albury nebuvo jau taip lengva - 
visą naktį reikėdavo sėdėti prikimštame 
traukinio vagone, o garvežio suodžių 
kvapas buvo neišvengiamas palydovas. 
Antanas Baužė Australijos Lietuvių 
Draugijai pirmininkavo 1933-1936 ir 
1940-1950 metais.

Mes, nauji atėjūnai į šį kraštą, norėjome 
savos veiklos. Steigdami Australijos Lie
tuvių Bendruomenę taip ir neatsiklausda- 
mi nustūmė me jį nuo lietuvių vadovų pa
reigi). Norėdami parodyti savo pranašumą, 
nesiskaitėme su nickuom.

Bet niekas nepasikeitė Antano ir Onos 
Baužių namuose kaip ir nuo pirmos mūsų 
atvykimo dienos. Reikalui esant, vis ras
davome pas juos nuoširdžią paslaugą: ar 
tai padėti butą susirasti, ar tai namą nu
sipirkti, ar vertėjo pagalbos, ar net pasi
skolinti pinigų - vis baladojomės į jų du
ris. Ir kiekvieną lietuvį ten sutikdavo su 
šypsena.

Tais laikais spausdinti laikraštį “sve
tima” kalba nebuvo paprasta. Kam nors 
reikėjo būti atsakingam Australijos val
džiai. Dalis laikraščio turėjo būti ir anglų 
kalba, kas galbūt erzino ne vieną mūsų 
tautietį. Čia vėl atėjo pagalbon Baužės- 
taip ir gimė “Mūsų Pastogė”.

Onos Baužienės dėka iš valstijos val

Nijolė Bučinskienė gražiojoje Lietuvių Sodyboje Engadine.

Lietuvių Sodybos Seklyčios verandoje. Iš kairės: Algis Bučins
kas, Aida Abromienė, Petras Beitnaras, tolumoje - Benigna 
Zakarauskaitė iš Newcastle.

džios Moterų Draugija gavo gabalą že
mės. Ir ką mūsų ponios surinko Sodybos 
statybai, valstijos valdžia kiekvieną dolerį 
padvi-gubino. Taip gimė Lietuvių Sodyba 
Sydnėjuje.

1956 kovo 18 d. Cibulskių namuose 
įsisteigusi Moterų D-ja gali džiaugtis savo 
darbo vaisiais, nes palaipsniui ši Sodyba 
tapo mūsų visų pasididžiavimu. Jeigu kas 
nors apsilanko pas mus iš svetur, visuomet 
bandom nuvežti ir parodyti, kaip gražiai 
yra įsikūrę brandaus amžiaus sulaukę mū
sų tautiečiai Lietuviškoje Sodyboje.

Gaila, kad kažin kaip buvo pamirštas 
ir neatbaliavotas Draugijos pusšimtmetis. 
Ne vienas prisimename tas pirmąsias mū
sų darbštuoles ponias: O.Baužienę, B.Ka- 
počienę, O.Osinienę, M.Cibulskienę, N. 
Žygienę, K.Narbuticnę, N.Čelkicnę, B.Ja- 
rembauskienę, PDaukienę, AAdomėnienę 
ir dar daug kitų. Laikui bėgant keitėsi Mo
terų Draugijos sąstatas, bet darbo kokybė 
nesumenkėjo. Iš to orginalaus ratelio, jei 
neklystu, daryta ponia P.Daukienė.

Kaip visuomet, į tų lietuvišką kampelį 
prigūžėjo gana gražus skaičius koldūnų 
ragautojų: Jurgis Bliokas - taip neseniai 
reikalavęs, kad mūsų kelnės turi būti “virš 
kelių”, aną dieną draugų tarpe atšventė 
tris trečdalius pragyvento laiko; Arminas 
Šepokas, sūnaus rūmuose pagerbtas 70 
metų proga ir tapęs sodybos gyventoju, 
šiandieną išvykęs slidinėti j kalnus, gali 
gailėtis, kad nesulaukė naujoje buveinėje 
savo draugų, kurie taip skaitlingai atvyko 
ragauti koldūnų; Danutė ir Edis Bartke- 
vičiai net iš Auksinių pakrančių susigun
dė apsilankyti; Antanas Laukaitis, gyveni
me ir neišdrįsęs vairo į rankas paimti, visgi 
rado būdą gana tolimą atstumą nuo 
Ashficldo įveikti; Vytautas Doniela, atsi
gavęs nuo chirurgo peilio, gana smagiai su

Po sėkmingo Sydnėjaus lietuvių cho
ro “Daina” pasirodymo šių metų rugsėjo 2 
dieną, vienoje iš Lietuvių Klubo “Daina
va” patalpų susirinko sekančių Australi
jos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas. AI, 
Dienos įvyks 2008 metų gruodžio pabai
goje Sydnėjuje. Šį kartą susirinko ne tik 
Ruošos Komiteto branduolys (kuris 
susirenka kas kelios savaitės), bet beveik 
visi Komiteto nariai, išskyrus kelis, nega
lėjusius dalyvauti. Susirinkime taip pat 
dalyvavo ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos pirmininkas Teodoras Rotcas.

Nors iki Lietuvių Dienų dar liko dau
giau nei metai, bet nuveikta jau nemažai. 
Pirmiausia, jau turime ALD logo, kurį 
sukūrė pats AL. Dienų Ruošos Komiteto 
pirmininkas Arvydas Rupšys.

Metų pradžioje “Mūsų Pastogėje” pa
skelbus konkursą apie ALD 2008 logo 
sukūrimą, ilgai nesulaukėme iš Bendruo
menės narių, išskyrus Arvydą Rupšį, jokių 
pasiūlymų. lik vėliau gavome eskizus, 
kuriuos atsiuntė John Abromas ir Rimas 
Kazokas. Kodėl Ruošos Komiteto nariai 
išrinko Arvydo Rupšio pasiūlytą logo? 
Beje, jis pasiūlė gal šešis skirtingus logo 
variantus. Gal todėl, kad Arvydo pasiū
lytas logo buvo paprastas, suprantamas ir 
išraiškingas. John Abromo ir Rimo Ka
zoko pasiūlyti eskizai buvo įdomūs, me
niški, bet kartu gan sudėtingi, su daug 
detalių. Galbūt jie bus panaudoti gami
nant ALD ženkliukus ar suvenyrus. Nuo
širdžiai dėkojame konkurse dalyvavu

Nuotraukoje - senųjų Sydnėjaus Lietuvių Namų salė
je koncertuoja tautiška kapelija “Sutaras”.

ponia Dalia gardžiavosi šeimininkių pa
ruoštais patiekalais; Tamara Vingilienė, vy
riausia iš vyriausių patikėtinių, su šypsena 
krovė į dėžę doleriukus už puikius pietus. 
O tų koldūnų - pilnutėlė lėkštė, pyragų - 
kiek nori ir nugerk kavos - kiek tik telpa ir 
visa tai tik 10 dolerių. Gėrimai (be matavi
mo) ir pigesni negu Geelongo lietuviškoje 
svetainėje. Tai vis bekilnojant {sveikatą (na 
argi skaičiuosi, kiek?) mudu su Vytautu 
Buroku nusprendėme, kad čia tai tikrai 
geri Lietuviški Namai. Ir kas svarbiausia, 
kad atrodo, jog tie namai stovi ir dar ilgai 
stovės gana tvirtai ant abie jų kojų.

Veikė net dvi loterijos. Vienoje iš jų 
niekas negalėjo likti be prizo, o kita buvo 
paskirta tik laimingiesiems iš laimingųjų. 
Privažiavo mūsų daug. Visi buvome valgiu 
aptarnauti ir prižiūrėti. Ačiū Onu tei Dobbs 

siems menininkams už gerus norus ir me
nines pastangas.

Posėdžio pradžioje Ruošos Komiteto 
pirmininkas Arvydas Rupšys nariams iš
dalino preliminarią AL Dienų programą. 
Buvo peržiūrėti visų AL Dienų, pradedant 
gruodžio 26 d. ir baigiant sausio 1 d., ren
giniai, renginių laikas, repeticijos, salės. 
Buvo aptariami ir kiti aktualūs su rengi
niais susiję klausimai. Įvairių renginių va
dovai išreiškė savo pageidavimus, pasiū
lymus. pasidalino patirtimi. Atrodo ne
buvo nepatenkintų, nes pirmininkas Ar
vydas Rupšys, vicepirmininkas Jeronimas 
Belkus ir iždininkas Laurie Cox įdėjo 
nepaprastai daug darbo apžiūrėdami bei 
parinkdami sales ir su renginių vadovais 
derindami įvairius klausimus. Visi vadovai 
buvo patenkinti išrinktomis salėmis, ku
rios daugumoje bus Bankstowne arba la
bai netoli jo. Kaip įmanoma daugiau bus 
panaudojamos ir Lietuvių Klubo “Daina
va” patalpos.

Tiesa, dar nesusiderinta, kur vyks Me
no ir Tautodailės paroda, bet ji taip pat 
turėtų būti Bankstowne - bent taip pagei
davo dauguma Komiteto narių. Taip pat 
dar neaišku, kurvyks Baleto Bičiulių Bū
relio organizuojamas renginys, nes dar 
nėra tiksliai žinoma, ar iš Lietuvos atvyks 
du baleto šokėjai. Jei šie šokėjai atvyks, 
bus nuomojama salė, jei ne -renginys vyks 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Taip pat galime nudžiuginti visus tau
tiečius, kad į AL Dienas yra pakviesta 
atvykti tautiška kapelija “Sutaras”. Aus
tralijos didžiųjų miestų lietuviai su malo
numu prisimena jų viešnagę ir puikius 

koncertus, įvykusius prieš kelis 
metus. “Sutaras”, kiek galės, 
prisidės prie Al, Dienų progra
mos, taip pat gros per Naujų 
Metų balių. “Sutaro” atvykimą 
į Australiją finansiškai pažadėjo 
paremti LR Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas.

Apie Australijos Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje 2008 taip pat 
informuoja Sydnėjaus Lietuvių 
Informacinio Centro (SLIC) 
svetainė www.slic.org.au 
Atsidarius puslapiui paspaus

kite ant AL Dienų logo.
Dalia Doniela

- namų Seniūnei ir gerai “pilstančiam” jos 
anūkui Rick Monk už priežiūrą.

Atsisveikinant nuoširdžiai norėjosi 
palinkėti nenuilstamoms Moterų Draugijos 
darbštuolėms, vadovaujant Tamarai Vingi- 
lienei, geros sėkmės tolimesniame jų dar
be, kūrybingumo ir naujų idėjų ruošiant 
panašius subuvimus, kad tikrai dar ilgai ir 
dažnai mes visi labai norėtume čia pa
sisvečiuoti, pasivaišinti ir pasidžiaugti, kad 
galime būti drauge lietuviškai.

Važiuojant namo, savaime aišku Nijo
lei vairuojant, aš dūmojau: pirmieji lietu
viai atėjūnai į Australiją mums įsteigė laik
raštį ir Lietuvišką Sodybą; mes - “antroji 
banga”-statome, te t fundamentas silpnas. 
Ką mes paliksime besikuriančiai “trečia
jai,” dabar iš Lietuvos atvykstančiai kartai? 
Kas ir kaip mus čia prisimins ateityje?

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?

aljs______ The young'uns have been busy! ALJS Į

Naujovės Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekoje
Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka jau įsigijo ir taip vadinamas “kalbančias knygas” (talking 
books) - CD ir DVD. Tarp jų yra šie autoriai:Vytautas Bubnys “Žmogus iš tenai” (CD ir 
DVD), Antanas Vienuolis “Kryžkelės” (DVD), Anielius Markevičius “Žaliaakė gyvatė” 
(DVD), Rimantas Marčėnas “Išdrąskytų lizdų gandrai” (DVD), Donatas Banionis 
“Memuarai” (DVD), Vincas Mykolaitis Putinas “Sukilėliai” (DVD).

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos inf.
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviai “skvoteriai” (squatters) Londone

Kaip praneša naujas Anglijos lietuvių 
žinių tinklalapis “Londonictė”, lietuviai 
pateko į dokumentinį filmų, kurį užsakė 
populiarus Anglijos TV kanalas “Channel 
4”. Reportažas rodo kaip gyvena vadi
namieji “squatters”, būtent žmonės, kurie 
įsikelta ir apsigyvena apleistuose ir 
savininkų nebeturinčiuose namuose at
būtuose. Londone taip pagarsėjo miesto 
dalis, kuri vadinasi Palmers Green 
Clockhouse Junction.

Vienas iš filmo asmenybių, Antanas 
yra jaunas lietuvis, studijuojantis archi
tektūrų Portsmouth I lighbury College. Iš 
kiemo jis iššlavė krūvas šiukšlių, sure
montavo suklypusius langus ir perdažė 
kambarį, kuriame dabar miega. „Šis 
kambarys - tarsi mano studija, mano erdvė, 
kur aš galiu kurti“. - sako jis. „Kai mes 
atsikraustėme čia buvo pilna šiukšlių, 
namas stovėjo apleistas. Teko įdėti daug 
darbo, kol viskų sutvarkėme.“

Kitas lietuvis, gyvenantis netoli Anta
no, vardu Saulius. Jam 36-eri. Save jis va
dina savamoksliu grafikos dizaineriu. 
„Mes čia gyvename, nes Londonas yra 
brangus miestas“,-sakojis. „Dauguma 
kitų vyrų, kuriuos pažįstu, dirba statybo
se už 900 svarų per mėnesį. Jei mokėčiau 
nuomų - neliktų iš ko gyventi. „Niekada 
neteko gyventi skvotuose. kol užklydau 
čia. Vienų dienų ėjau pro šalį ir pamačiau 
užkaltus šio namo langus, tačiau durys - 
atviros. Taigi ir užėjau. Čia buvo tikrai 
šlykštu ir pilna didelių žiurkių. O dabar?“, 
-juokiasi jis. „Dabar čia gyvena tik dvi ka
tės ir neliko nei vienos žiurkės! ”

Gyventi šioje North Circular rajono 
dalyje, vienoje judriausių ir labiausiai 
užterštų Londono gatvių, vilioja ne kiek
vienų. Vos keli metrai nuo Sauliaus namų

Putnam’o seselių kasmetinė mugė
Dešimtmečių tradicija tapęs lietuvių 

susitikimas Švč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo seselių vienuolyne prie pat 
Rhode Island valstijos Putnam’e sutraukia 
tūkstančius mūsų tautiečių ne tik iš ap
linkinių valstijų. Šiais metais mugėje buvo 
svečių ir iš daug toliau, nekalbant apie 
dalyvavusius lietuvius iš Čikagos, Michigan 
valstijos, Toronto ir Montreal (Kanada).

Šventė, kaip ir kasmet, prasidėjo šv. Mi- 
šiomis. kurios tradiciškai buvo laikomos 
lauke. Pagrindinis celebrantas buvo vie
nuolyno kapelionas kunigas Kęstutis 
Kevalas, prie jo prisijungė ir dar keletas 
svečių kunigų. Šiais metais buvo paminėtos 
vienuolyno steigėjo Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio 80-osios mirties metinės.

Po pamaldų visų laukė užsiėmimai. 
Buvo galima pasigrožėti lietuvių stovyk
los „Neringa“ auklėtinių pasirodymu, 
apžiūrėti parodas, pasivaišinti gardžiu 
lietuvišku maistu. įsigyti įvairių tautinių 
suvenyrų ir prekių, susitikti su senais pa
žįstamais bei dalyvauti “Tūkstančio dova
nų loterijoje”, kurios pagrindinis prizas 
buvo kelionė j Lietuvą.

Smagu, kad tokių dienų į Putnam’ą 
suvažiuoja ir daug jaunų talentingų žmo
nių. Tarp jų buvo ir jauna talentinga me
nininkė, 18-metė Monika Plioplytė.

Monikos Plioplytės šeima kilusi iš 
Kauno. Mama Zibuolė Lietuvoje visą 
gyvenimą dirbo bibliotekininke, o tėvas 
Vidmantas yra dailininkas. Mergina taip 
pat turi jaunesnį brolį Tomą.

Monika, iki išvykstant iš Lietuvos, San
taros vidurinėje mokykloje pabaigė 6 
klases. Apie trejus metus mergaitė lankė ir 
dailės mokyklą..

Į Ameriką Plioplių šeima atvyko 2001 
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durų greitkeliu rieda didžiuliai sunkve
žimiai, automobiliai. „Pradžioje negalė
davau pakęsti, bet dabar pripratau“,-sako 
jis. „Prieš porų mėnesių nubudau naktį ir 
niekaip negalėjau suprasti, kas įvyko, nes 
nesigirdėjo didelio triukšmo. Pasirodo, 
policija uždarė North Circular kelių dėl 
avarijos. Atrodė kažkaip keista be mašinų 
ūžesio.“

Dviejų su puse kilometrų ilgio North 
Circular kelio dalies problemos prasidėjo 
prieš 40 metų, kai „Highways Agency“ 
priverstinai nupirko šimtus namų, kurie 
turėjo būti nugriauti tam. kad išplatintų 
greitkelį iki trijų juostų abiem kryptimis. 
Planai taip ir neįgyvendinti. Dabar dau
guma šios įvairiaspalvės bendruomenės 
narių yra iš Rylų Europos. Būstus, kuriuo
se jie gyvena, seniai pamiršo ir apleido 
tikrieji savininkai - „Transport for 
London“. Šimtai namų, kurių kiekvie
no apytikslė vertė siekia 300,000 svarų, 
palikti likimo valiai, kadangi TfL bylinė
jasi su Enfield savivaldybe dėl numatomo 
greitkelio platinimo.

Arkas nors bandė juos iškeldinti? „Mes 
čia jau 18 mėnesių“, - sako vienas iš 
“skvoterių”. „Vieninteliai, kurie norėjo 
mus iš čia iškraustyti - tai lietuvių banditų 
gauja. Jie mums grasino, kad turime Iš
sikraustyti sekančių dienų, nes blogai 
baigsis. Be to. vienų kartų atvyko policija 
patikrinti, ar mūsų namas nėra landynė. 
Bet išėjo, kai pamatė, kaip gražiai esame 
įsikūrę.“

Ar jtĮ gyvenimas - nesibaigiantys au
dringi vakarėliai? „Būna pas mus smagių 
vakarų, tačiau stengiamės neatkreipti 
aplinkinių dėmesio. Narkotikai? Ne. Tik 
kanapės. Ir tai tik savaitgaliais.“

Eimantas Matulaitis, “1 .ondonietė” 

Nuotraukoje - Monika Plioplytė su savo 
tapytais paveikslais.

m. laimėjusi žaliąją kortą. Monika pradėjo 
lankyti privačią Šv. Kazimiero mokyklų 
Brockton mieste (MA). Vėliau perėjo į 
Brockton High School, kuri yra labai stipri 
įvairiose srityse, ypač me ne, muzikoje, spor
te. Ten jos menininkės talentas atsiskleidė 
ir sužydėjo. Monika domisi keliomis meno 
sritimis. Jai patinka ir tapyba, ir grafika, ir 
keramika, ir fotografija, ir scenografija 
(Monika yra sukūrusi daug dekoracijų 
mokyklos teatrui). Šiemet parodoje 
„Boston Globe Scholastic Art Awards“ 
vienas Monikos darbas buvo įvertintas 
aukščiausiu - „Gold Key“- apdovanojimu, 
du - „Silver Key“ ir dar du - „Honorable 
.Mention“. Pagal “Amerikos Lietuvį"

Naujosios savaitgalio mokyklėlės svetur
Tautinių mažumų ir 

išeivijos departamento 
(TMID) duomenimis, kito
se šalyse mokyklas pernai 
lankė apie 7,000 lietuvių 
vaikų. 32 užsienio valsty
bėse veikia 177 lietuvių švie
timo įstaigos. Į artimesnes 
šalisTMID kasmet siunčia 
apie 100 mokytojų, tačiau 
Ispanijoje, Airijoje, Jungti
nėje Karalystėje vaikus mo
ko iš Lietuvos emigravę
“neoficialūs” pedagogai ar- Nuotraukoje - Airijoje Cork mieste, Cork Project School 
ba specialaus išsilavinimo įsikūrusi lituanistinė moky klėlė “Banga”, 
neturintys savanoriai.

Airijoje
Airijoje lituanistinės mokyklėlės nau

jus mokslo metus pradeda dabar. T ikslus 
skaičius, kiek jose mokysis vaikų, dar 
nežinomas. Airijoje pernai veikė 5 savait
galinės mokyklos, kuriose mokėsi 400 
lietuvių vaikų. Šias mokyklėles išlaiko 
vaikų tėvai.

Airijos I dėtuvių Bendruomenės atsto
vas Arūnas Teišerskis teigė, kad šiemet 
duris atvers dar keturios ar penkios tokios 
mokyklos. Nors TMID siunčia j Airiją 
vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, savaitga
linėms mokykloms pritaikytų mokymo 
priemonių nėra.

A. Tcišerskio nuomone, tokių mokyk
lėlių pripažinimas ir kvalifikuotų specia
listų parengtos programos būtų didžiau
sia parama. “Būtų abipusė nauda. Tokios 
programos praverstų ne tik užsienio mo
kyklėlėms, bet ir palengvintų mokytoji; 
dalią Lietuvoje. Būti) sugaišta mažiau lai
ko mokant grįžusius vaikus”, - teigė jis.

Ispanijoje
Ispanijoje. TMID duomenimis, veikia 

9 savaitgalio lituanistinės mokyklos. Dau
guma jų - šalies pietuose, kur įsikūrusi 
gausiausia lietuvių bendruomenė.

Savaitgalio mokykloje “Saulutė”, šiau
riniame Navarros regione, pernai mo
kėsi 8 skirtingo amžiaus lietuvių vaikai. 
Kiek jų susirinks šiemet, mokytoja S.Pet- 
kauskienė dar negalėjo pasakyti. Patalpas 
suteikė vietos savivaldybė, lėšų skiria tė
veliai. Vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių 
parūpina TMID, kuris taip pat rengia 
mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. 
Tačiau mokytojai dirba visuomeniniais 
pagrindais, atlygio už savo triūsą negauna.

Andalūzijos regione ketvirtus metus 
veikia savaitgalinė mokykla “Lietuviu
kai”, kurią lanko apie 30 vaikų. Jos direk
torė Loreta Jucienė sakė, kad patalpas 
suteikė vietos valdžia. Ji taip pat skiria 
lėšų kelionėms. lietuvių integracijai. Lie
tuvos valstybinių įstaigų paramos netrūks

Lietuvius nužudė?
(ELTA). Ar šių metų pradžioje iš Bir

žų į Ispaniją išvežtos kelios uždarbiau
tojų vyrų grupės negalėjo tapti prekiau
tojų žmonėmis aukomis? Tokį tyrimą 
pradėjo Biržų rajono policijos pareigūnai, 
rašo „Lietuvos lytas”.

Ispanijoje galbūt kalinamų lietuvių 
likimu susirūpino ir Tarptautinė migraci
jos organizacija. Jos nariai padeda parga
benti j gimtinę žmones, pakliuvusius į 
nusikaltėlių tinklą.

Šios organizacijos atstovė Lietuvoje 
Ieva Būdvytytė patvirtino, kad Europoje 
žinomas ne vienas atvejis, kad kai kurie 
norėję užsidirbti lietuviai, taip pat lenkai 
pateko į tikrą vergiją. Taip yra buvę Čeki
joje, Italijoje. Ispanijoje. 
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ta. tačiau ir čia dirbantys mokytojai nori, 
kad Lietuvoje būtų pripažinta jų kvalifika
cija. skaičiuojamas darbo stažas.

Maskvoje
Naujieji mokslo metai prasidėjo ir 

Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių et
ninės kultūros bendrojo lavinimo mokyk
loje. kurioje pamokos vyksta nišų kalba.

Mokyklos direktorė Solveiga Valatkai
tė teigė, kad joje mokysis 280 ar net dau
giau mokinių. Čia mokosi lietuvių diplo
matų, verslininkų vaikai, taip pat mišrių ir 
lietuviškų šaknų visai neturinčių šeimų 
atžalos. 1992 metais įkurta mokykla veik
lą pradėjo turėdama vos 2 klases. Dabar tai 
—valstybinė švietimo įstaiga.

I ietuvių kalbą ir etnokultūrą dėstantys 
pedagogai gauna priedą iš Rusijos valsty
bės biudžeto. Vidutinės kvalifikacinės 
kategorijos specialistas, dirbantis vienu 
etatu, nuo rugsėjo gaus 11,353 rublius 
(1,135 litus). Tačiau suprantama, kad be 
priedų tokiame mieste kaip Maskva, 
išgyventi būtų neįmanoma.

Rengia pataisas
Kol kas užsienio mokyklėlėse dirban

čių savanorių mokytojų darbas nėra 
formaliai pripažįstamas Lietuvos įstaigo
se. Bet į tai jau kreipiamas dėmesys. 
Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) 
sekretorius Alvydas Puodžiukas tvirtina, 
kad užsienio savaitgalinėse mokyklose 
dirbančių mokytojų stažas bus skaičiuo
jamas. Šiuo metu esą rengiamos atitin
kamos įstatymų pataisos ir Lietuvos at
stovybės teiks duomenis apie lituanisti
nėse mokyklose dirbančius mokytojus. 
“Lituanistinio švietimo įstaigose dirban
tiems mokytojams darbo stažas bus skai
čiuojamas ir už jau dirbtą laiką”, - teigė 
A.Puodžiukas. Jo nuomone, tai turėtų 
įvykti dar šiemet. Stažas bus skaičiuoja
mas ir pedagogams, ir mokyklėlėse “iš 
pašaukimo” dirbantiems mokytojams. 
Tačiau kol kas ŠMM nerenka duomenų 
apie užsienyje besimokančių lietuvių 
vaikus. (Pagal TMID inf.)

Policija tyrimą pradėjo po “Lietuvos 
ryto” publikacijos. Kaip rašė dienraštų, 
rugpjūtį biržietė Emilija Dubinienė iš Is
panijos parsivežė sūnaus Audriaus Dubi
no pelenus. Juos rengiamasi palaidoti 
artimiausiu metu.

Ispanijos morge Emilija Dubinienė ir 
jos duktė Inga Balžiene apžiūrėjo mi
rusiojo kūną ir pamatė, kad jis - be kojų. 
Biržictės taip pat tvirtino, kad Audriui 
Dubinai buvo išpjautas liežuvis.

Iš to paties Ispanijos miestelio be paso 
ir pinigų pabėgęs Audriaus Dubino drau
gas Eugenijus Jagminas pasakojo apie 
maždaug penkias dešimtis lietuvių, kurie 
priversti dirbti už maistą, cigaretes ir pi
gų vyną. □
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Mieli tėvai
ALB Krašto Valdybos vicepirmininkė 

Lilija Kozlovskienė šiuo metu lankosi 
Lietuvoje. Ji tariasi su Tautinių mažumų ir 
išeivijos departmento darbuotojais apie 
galimybe galimybe finansuoti vaikų dar
želio mokytojos atvykimą į Melbourną. 
Cituoju jos laišką:

“0 dabar prie reikalų. Kalbėjau su 
Antanu Petrausku (TMIDgen. direktorius. 
Red.) apie galimybę gauti Australijai pro
fesionalią darželio mokytoją. Jis patvirtino, 
tad tikrai būtų galima (apmokėtų kelionę 
iškirtų nedidelę algą), bet reiktų pasirū
pinti jos apgyvendinimu.

Gal būtų verta sužinoti lietuvių vaikų 
skaičių Melbourne, norinčių tokį darželį 
lankyti ir pasidomėti tokios mokytojos 
apgyvendinimo galimybe. Rugsėjo pra
džioje apsilankysiu TMID’c (nes nigpjū t į 
daug kas atostogauja), tai norėčiau iki to 
laiko sužinoti Tavo nuomonę.”

Prieš išvykdama j Lietuvą Lilija kalbė
jo apie vaikų darželį su Gintaru Šimkumi.

Lietuvių Dienos - tada ir dabar
Nors jau praslinko aštuoni mėnesiai po 

Lietuvių Dienų Geclonge. bet gerų prisi
minimų netrūksta.ypatingai atsisveikinant 
'iki pasimatymo Sydnėjuje”. Daugelis man 
priminė, kad 1978 metais Lietuvių Dienas 
Sydnėjuje praleidome linksmai. Nuo to lai
ko praslinko 30 metų. Tada buvome pačia
me “gerume”, dauguma jau vaikus užau
ginę. o šie - mokslus baigę, vaikai sportavo, 
o tėvai su naujais automobiliais važinėjo. 
Apsigyvendavome draugų namuose su 
maloniausiu nuoširdumu. Aišku, užbaig- 
tuvės būdavo Naujų Metų baliuje.

Dabar jau praslinko Lietuvių Dienos 
Geclonge. Gaila tik, kad daug gerų veidų 
dingo iš mūsų tarpo. Nedaug aštuoniasde

Prisilietimai prie tapybos meno
Isolda Požclaitė-Davis, 

AM
. Tęsinys iš “M.P."nr. 35.

Dar kelios eilutės iš lite
ratūros apie meną.

* Paimkime prielaidą, kad 
apraiškų pasaulis nėra vienin
telis ir kad už jo yra galutinės 
tikrovės pasaulis suvokiamas 
jausmais ir siela. “ Šitą pasaulį
menas ir mėgina vaizduoti. Tad meno kū
rinys yra menininko regimoji pastanga 
artėti prie galutinės tikrovės”, mano F. 
Jucevičius. Peršasi išvada, kad tapytojas 
kūrėjas operuoja dviem lygiais kurdamas

> savo kūrinį: apraiškų pasauliu ir savo 
vidiniu pajautimu ir siela bandydamas pra
siskverbti į tikrovės pasaulį jo tapomo 
subjekto ar objekto. Gal todėl mes mano
me ir susidarome nuomonę, kad pvz. 
portretas X yra geras (man patinka), o 
portretas XX yra ne toks geras. Jam kažko 
trūksta. Vadinkime tą kažką kaip norime, 

i bet po ilgesnio laiko pripažinsime, kad 
portretui XX trūksta gyvybingumo, to as
mens vidinio pasaulio bruožų, ir kad iš jo 
nedvelkia pozuotojo asmenybė. Todėl jis 
nepatenkina žiūrovo.

O dabar žvilgterėkime j kitą meno 
kūrinio aspektą, būtent: iš ko gi kuriamas 
tapyboje meno kūrinys? tapytojas turi 

’ pasirinkti drobę ir nebūtinai tik drobę, 
dažus, teptukus ir kitus dalykus savo 
paveikslui. O tik paskui jis gali pradėti 
tapymo eigą. Tada jis linų ir dažų palete 
vaizduoja savo pasirinktą temą. Taigi jo 
kūrybos priemonės yra pasaulio apraiškų 
priemonės, bet jei jo sukurtas paveikslas 

Aš tuo metu buvau Lietuvoje ir, neatsiradus 
kitam asmeniui iš Melbourne, dalyvavau 
TMID surengtame trijų dienų seminare 
“Užsienio lietuvių ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo galimybių įvairovė ir raida”. 
Departamentas kiekvienam kraštui paskyrė 
knygučių, CD, DVD ir kitos medžiagos. 
Viską persiunčiau į Australiją.

Šiuo metu svarbu tiksliau sužinoti, kiek 
tėvų norėtų, kad atsidarytų lietuviškas 
darželis, ir kiek vaikų (ir kokio amžiaus) 
galėtų jį lankyli? Tad kreipiuosi į jus, tėvai: 
ar jūs domitės šiuo reikalu, ar žinote savo 
draugus su mažais vaikais, kurie norėtų 
lietuviško darželio? Jeigu būtų susidomė
jimas, reikėtų mokytoją apgyvendinti pas 
Mclboumo lietuvius. Ką jūs galvojate?

Prašau kuo skubiau man atsakyti, kad 
Lilija ir TM1I) susidarytų vaizdą apie 
esamą padėtį. Ar Geclonge būtų susido
mėjusių šiuo klausimu?

Lauksiu žinių iš jūsų arba jūsų lietuviškų 
draugų. Birutė Prašmutaitė,

ALB KV pirmininkė

šimtmečių apsilankė Naujų Metų baliuje, 
bet vistiek salė buvo pilna svečių. Reikia 
tikėtis, kad dar būsime stiprūs dalyvauti 
Lietuvių Dienose Sydnėjuje 2008 metais.

Nors jau daug laiko prabėgo po Lietu
vių Dienų Geclonge, bet vis darvieni nori 
žinoti, kas atsitiko su LD Ruošos Komi
teto apyskaita, kiti aiškina kam ją reikia 
pranešti, o treti įrodinėja, kad buvo pa
skelbta lietuviškuose laikraščiuose. “Mū
sų Pastogės” 17-amc numeryje yra apra
šytos pabaigtuvės ir įdėtos padėkos. Taip 
pat pastebėta, kad buvo išsamiai paruošta 
apyskaita. Bet kokia ta Šventės apyskaita? 
Aš galvoju, kad visiems būtų Įdomu ją 
pasiskaityti. Juozas Gailius

alsuoja gyvybingumu ir kaž
kas mus traukia prie jo, mes 
dažnai pasakome: Man pa
tinka.

Tad galėtumėm net teigti, 
kad meno kalba nėra tik tech
nikos žinojimo reikalas ar iš
viršinis panašumas, o išraiš
kos kokybė. Tad meno kūri
nys neturi tik ką nors vaiz
duoti, bet ir prakalbėti į mūsų 

sielą ir paliesti mūsų jausmus. Kūrybinė 
kūrinio galia - perduoti tą pasaulį už išvir
šinių apraiškų, t.y. vidinį kūrinio pasaulį.

Kūrėjai menininkai skiriasi vieni nuo 
kitų savo kūrybos technika ir gyvenamojo 
laiko stiliumi. Tačiau vertingas meno kū
rinys, nežiūrint kada ir kur sukurtas, yra 
padarytas iš medžiaginių elementų, kurie 
sukuria apraiškas, o pastarosios sukelia ar 
nesukelia žiūrove iliuzijas ir emocijas. O 
kad paveikslas, portretas ir kiti taptų me
no kūriniu, apraiškos gali sudaryti tikro
vės įspūdį, kuris kartais atitinka gamtinei 
tikrovei. Tačiau kartais tai yra grynai me
nininko vaizduotės, ar per jo prizmę mato
mas tikrovės kūrinys, kuris, sakyčiau, tu
ri trečią dimensiją, tą stebuklingą kūrėjo 
įkvėpimo ugnelę, kurią pamato ir žiūro
vas. Tada daugumas žiūrovų sakys: man 
gražu. Tad gražu - negražu priklauso as
mens vaizduotės ir pojūčių pasauliui, kurie 
jam sukelia malonumą ar nemalonumą.

Tad baigdama, norėčiau tik pastebėti, 
kad klausydamasi savo vidinio balso ir 
klausdama “ kodėl?” “ kodėl?” viliuosi 
surasti meno kūrinio prasmę ir jo vertę, o 
tai ne kas kita, kaip prisilietimas prie 
meno. □

Lietuvoje jau penktą mėnesį sėkmingai 
vykdomas projektas „Protų susigrąžinimo 
programos parengimas ir įgyvendinimas“, 
pagal kurį į Lietuvos mokslo centrus trum
palaikiams vizitams atvyksta lietuviai 
mokslininkai iš viso pasaulio.

Keli j Lietuvą atvykę mokslininkai no
riai sutiko pasidalinti įspūdžiais, patirtais 
vizitų laikotarpiu.

Iš Švedijos Lundo Universiteto atvyku
sią mokslininkę Daivą Daukantaitę malo
niai nustebino Mykolo Romcrio univer
siteto biblioteka. - „labai išsiplėtė galimybė 
skaityti bei atsispausdinti užsienio žur
naluose skelbiamus straipsnius, taip pat 
bibliotekoje žymiai pagausėjo knygtj už
sienio kalba“.

„Šios programos ribose aš turėjau 
galimybę integruotis į Lietuvos moksli
ninkų bendruomenę, pajusti ją iš vidaus. 
Nepaisant to, kad ir anksčiau nebuvo nu
trūkę ryšiai su Lietuvos mokslininkais, 
manau, kad bendradarbiavimas po mano 
vizito taps dar artimesnis ir intensyves
nis“, -patirtimi dalinosi iš JAV Pittsburgh 
Universiteto Antropologijos departamen
to atvykusi mokslininkė Neringa Klum
bytė.

Iš Anglijos atvykęs mokslininkas Tomas 
Balkelis didžiausiu vizito laimėjimu lai
ko asmeninių akademinių kontaktų už
mezgimą, - „Lietuvoje susirinkau ne tik 
medžiagą savo moksliniam darbui, bet ir 
susipažinau su istorikais, kuriuos anksčiau 
pažinojau tik iš jų darbi)“.

„Vizito nauda, manau, abiem pusėm di
delė. Vizitas suteikė galimybę apsilankyti 
įvairiose klinikose, dirbančiomis su lėtinio 
skausmo ligoniais, giliau susipažinti su 
klinikinio darbo specifika, užmegzti as
meninius kontaktus tiek moksle, tiek 
medicinoje”, - apie vizito naudą pasakojo į 
Kauno medicinos universitetą atvykusi 
mokslininkė Indrė Bilevičiūtė-Ljungar.

Vizitų sėkmę ir teigiamus dalyvių atsi
liepimus lemia ne tik atvykusių moksli
ninkų nusiteikimas bei požiūris j projektą. 
Visą vizito laikotarpį atvykusiem: tyrė
jams padeda koordinatoriai. Anot moks
lininko vizitą koordinavusio Kauno medi
cinos universiteto Neurologijos klinikos 
lektoriaus ir gydytojo dr. Kęstučio Pctri- 
konio, svarbiausia vizito koordinavimo 
dalis - vizito programos sudarymas. „Nors 
atvykstančio mokslininko veikla Lietuvoje 
planuojama iš anksto, atsitinka taip, kad 
žmogus, su kuriuo buvo tikimasi susitikti, 
atšaukia susitikimą. Todėl labai svarbu iš

Anglijoje lietuviai išnaudojami?
Oxfordo Universiteto specialistų at

liktas tyrimas parodė, kad Didžiojoje Bri
tanijoje ir šiandien išnaudojami tūkstan
čiai darbininkų iš Lietuvos ir Lenkijos. Ma
noma, kad nuo 2004 mctų.kada įvyko Eu
ropos Sąjungos (ES) plėtra. į Jungtinę Ka
ralystę atvyko apie pusę milijono lenkų ir 
lietuvių. Didžiosios Britanijos profesinių 
sąjungų kongreso (Trade Union Congress - 
TUC) užsakyto tyrimo rezultatai rodo, kad 
dauguma iš šių imigrantų gauna mažus 
atlyginimus ir jaučiasi nesaugiai.

Apie ketvirtadalis apklaustų imigran
tų į Didžiąją Britaniją neturėjo rašytinės 
darbo sutarties, o dar didesnė dalis ne
gaudavo jiems priklausančio darbo už
mokesčio.

TUC atkreipė dėmesį, kad apie trečda
lį imigrantų iš Lietuvos ir Lenkijos gyvena 
darbdavių išnuomotuose būsntosc, o tai dar 
padidina jų priklausomybę. Pasak jo, dau
gybė nesąžiningų darbdavių praturtėja iš
naudodami imigrantus, todėl tuo vertėtų la
biau susirūpinti teisėsaugos institucijoms.

Apie lai. kad lietuviai dažnai negauna 

anksto numatyti atsarginius variantus - 
išvykas ar vizitus, kurių laikas nėra griež
tai nustatytas. Tai ypatingai svarbu, kai 
vizitas trumpas, vos 10-12 dienų“, - teigia 
dr. Pctrikonis.

Siekiant, kad atvykęs mokslininkas kuo 
daugiau laiko galėtų skirti mokslinei 
veiklai, įgyvendintų užsibrėžtus tikslus bei 
įsitikintų projekto nauda, koordinatoriai 
rūpinasi visais buhalteriniais, finansiniais 
bei darbo apskaitos reikalais priimančio- 
joje institucijoje. Koordinatorių darbas 
labai priklauso ir nuo numatytos moksli
ninko veiklos vizito laikotarpiu. Vytauto 
Didžiojo universiteto Sociologijos kated
ros vedėja prof. dr. Jolanta Kuznecovienė 
koordinavo vizitą, kurio metu buvo orga
nizuojami seminarai, vedamos paskaitos, 
teikiamos konsultacijos. „Seminaraivyko 
keliuose Lietuvos universitetuose, taigi man 
teko rūpintis visais organizaciniais darbais, 
o pasibaigus seminarams buvo rengiamos 
ataskaitos“, - patirtimi dalinasi profesorė.

„Šis projektas svarbus tuo, kad sufor
mulavus idėją, parengus jos įgyvendinimo 
planą bei gavus finansavimą, atsiranda 
galimybė aplankyti kolegas ir bendramin
čius Lietuvoje, su kuriais užmezgami 
glaudesni ryšiai, pasikeičiama patirtimi,“ 
- kaip priežastį, kodėl mokslininkai tu
rėtų būti suinteresuoti dalyvauti projekte, 
įvardina KMU Neurologijos klinikos lek
torius. Prof. Jolanta Kuznecovienė teigia, 
kad jos koordinuotas vizitas buvo maksi
maliai naudingas tiek atvykusiai moksli
ninkei, tiek universitetui, nes mokslo ša
ka, kuriai atstovavo atvykusi tyrėja, Lie
tuvoje nėra plačiai išvystyta.

Projekto organizatoriai Užsienio lie
tuvių rėmimo centras primena, kad moks
lininkų vizitai baigsis šių metų pabaigo
je. Užsienio tyrėjai ir juos priimančios 
inst itucijos gali teikti paraiškas dėl vizito 
finansavimo naudodamiesi Elektronine 
paraiškų pateikimo sistema (EPPAS) 
vizitai.eppas.il. Projekto internetinėje 
svetainėje www.sugrizimai.lt įdiegta 
duomenų bazė skirta tyrėjams ir priiman
čioms institucijoms, kurie siekia surasti 
partnerius būsimiems vizitams.

Projektas „Protų susigrąžinimo prog
ramos parengimas ir įgyvendinimas“ fi
nansuojamas pagal Lietuvos 2004-2006 
metų bendrojo programavimo dokumento 
2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 
2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių ko
kybės gerinimas mokslinių tyrimų ir ino
vacijų srityje“. □ 

žadėto atlygio Didžiojoje Britanijoje, Eltai 
teigė ir Lietuvių Bendruomenės Jungtinėje 
Karalystėje vadovė Živilė Ilgūnaitė.

Pasak jos, dažnai nutinka taip, kad 
darbu svetur susiviliojusius lietuvius ap
gauna darbdavių agentai, kurie Lietuvos 
dienraščiuose siūlo sezoninius darbus 
žemės ūkyje, žuvų, vištienos fabrikuose. 
Dažni atvejai, kai už šiuos darbus lie
tuviai vėliau negauna net priklausančio 
minimumo.

“Gal jau toks tas lietuviškas būdas: jei 
visi ten važiuoja, važiuosiu ir aš. Lietuvoje 
5.35 svaro per valandą pavertus litais at
rodo gundančiai, tik reikia nepamiršti, 
kad kitos išlaidos (būstas, transportas, 
maistas ir 1.1.) nėra litais, tad toks mini
mumas labai jau varganas”, - Eltai teigė 
Živilė Ilgūnaitė.

Darbdavių išnaudojami lietuviai nuo 
šiol apie savo teises galės sužinoti ir iš 
specialaus Didžiojoje Britanijoje pradėto 
platinti leidinio “Living and working in the 
UK: Your rights”. □

Mūsų Pastogė Nr.36, 2007.09.12, psl.5

5

vizitai.eppas.il
http://www.sugrizimai.lt


Antanai 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?
jos darbas eina gerai ir atsirado daugiau 
negu šimtas narių, norinčių dalyvauti 
loterijoje. Kitą kartą Valdyba įtrauks 
daugiau narių.

Kiekvieną ketvirtadienį Sydnėjaus 
Lietuvių Klube “Dainava" vyksta bilijar- 

“Kovas” dirba
Nauja Sydnėjaus sporto klubo “Kovas” 

Valdyba atsigauna ir savo darbo veiklą 
gražiai vysto. Pradėtas šimto narių loteri-

do varžybos ir jos turi gerą pasisekimą 
vietinių žaidėjų tarpe. Merginų krepšinio 
komanda dalyvauja australių varžybose ir 
joms gan gerai sekasi.

Sydnėjaus Latvių Sporto Klubas pa-

Lieluvių sporto klubo “Kovas" Valdyba. Iš kairės: Gediminas Sauka (pirmininkas), Pet
ras Burokas, Tomas Jablonskis, Jacintą Ankus ir Jason Jablonskis.

kvietė koviečius dalyvauti drau
giškose krepšinio varžybose, ku
rios įvyks spalio 21 dieną Banks- 
towno Krepšinio Stadione. Bus 
varžomasi berniukų iki 18 metų, 
veteranų virš 34 metų, merginų 
(amžius neribojamas) irvyrų-tarp 
17 ir 34 metų amžiaus grupėse.

Šios draugiškos varžybos ko- 
viečiams bus labai gera treniruotė 
prieš metų gale Adelaidėje įvyk
siančią Sporto Šventę. Po varžybų 
visi žaidėjai ir svečiai bus pakvies
ti draugiškam subuvimui į Lietu
vių Klubą “Dainava”.

Ilgiausių metų 
l¥ish ir Stasiui

Šutams
Rugsėjo 1 dieną Gcelongo 

lietuvių bendruomenės žinomi 
veikėjai - Trish ir Stasys Šutai 
atšventė savo 40-ties mc tų vedybų 
jubiliejų.

Stasį Šutą pažįstame kaip vieną iš 
veikliausių ne tik Geelongo. bet ir visos 
Australijos lietuvių. Nuo pat vaikystės 
Stasys, kaip ir kiti Šutų giminės atstovai, 
buvo labai geras krepšininkas, žaidęs vie
tos lietuvių ir australų krepšinio koman
dose. Stasys taip pat buvo Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinėje, o vėliau il
gus metus buvo lietuvių krepšinio rinkti
nės treneris.

Taip pat Stasys Šutas ilgus metus buvo 
ir Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos (ALFAS) pirmininkas, 
vadovavo visiems Australijos sportinin

kams. Jau eile meti; jis yra ir ALB ,B 
Geelongo Apylinkės Valdykis pirminio- n- 
kas. Jis puikiai vadovavo surengiant Spur- ir
to Šventes ir ypač gražias Australijos os 
Lietuvių Dienas. . w!tj(,

Stasio žmona Trish yra gerą,padėjėja ja 
visuose jo darbuose. Ji taip, pąt ąktyviai ai 
dalyvauja Geelongo lictuvišfcarnęgyveni-li
me bei veikloje. illioTO

Sveikindamas kartu su ALFAS Valdy-y- 
ba ir visais sportininkais, šio gražausju-u- 
biliejaus proga linkiu Trish ir Stasiui daug ig 
daug laimės ir sėkmės tolimesniame gy-y- 
venime. □□

Kryžių kalnas: tradicijų ir naujovių 
sankirtos

Vytenis Rimkus

Tęsinys iš nr. 35.
Reikia dokumentų, kurie rodytų, kaip 

buvo ginamas Kryžių kalnas. Buvo rašo
mi skundai, jie pasiekdavo, atrodo, net 
UNESCO, dėl to vyko susirašinėjimai ir 
pokalbiai tarp Vilniaus ir Maskvos. Ty
rimams, dokumentų paieškoms ir jų pub
likavimui tebeplyti didžiulė erdvė.

Apie Kryžių kalną yra padavimų ir 
legendų. Daug jų užrašyta ir paskelbta, 
tačiau įdomiausia, kad nuolat kuriami vis 
nauji pasakojimai. Ypač daug ji) susiję su 
griovimais ir tuose griovimuose dalyva
vusių žmonių likimais, beje, ganėtinai 
tragiškais. Šiaip ar taip visos legendos, net 
ir pačios fantastiškiausios, rodo, kad Kry
žių kalnas išlikęs žmonių sąmonėje visu 
savo realumu ir paslaptingumu, o legendo
se -savotiškai užkoduota jo istorija.

Savita tema - Kryžių kalno statistika. 
Tiksliai suskaičiuoti kryžių ir kryželių 
neįmanoma (vis dar neaiškus vieneto 
kriterijus). Tas skaičius nuolat keičiasi, jis 
visada bus apytikris, aišku tik viena - 
skaičius vis didėja. Įvairiu laiku ir įvairia 
metodika atlikti skaičiavimai rodo apie 
100.000 vienetų. .Statistikai svarbu ir lan
kytojai per dieną, metus. Rekordas buvo 
Popiežiaus apsilankymo metu.

Galima ir reikia materialiai įvertinti 
atskirus paminklus irvisumą. Įdomūs bū
tų ne tik statybos, tvarkymo kašatai, bet ir 
tai, kiek kainavo griovimai, persekiojimai, 
draudimai. Galima ir ekonomiškai įvertin
ti Kryžių kalną kaip vieną iš jo buvimo 
rodiklių.

Svarbus Kryžių kalno elementas - 
įrašai, dedikacijos. Jie akivaizdžiai rodo 
kryžių statymo paskatas. Didžioji dalis 
įrašų - asmens, šeimos intymus pokalbis 
su Dievu prašant sveikatos, laimės, gero 
gyvenimo, taip pat dėkojant už visa tai
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Antroji grupė - visuomeniškesnė. 
susijusi su tauta ir Lietuvos valstybe, jos 
skausmingu likimu ir gerovės jai siekiais. 
Įrašų yra įvairiomis kalbomis. Pasitaiko ir 
nekatalikiškų ženklų. Išsami įrašų fiksa
cija ir analizė atskleidžia Kryžių kalno 
prasmės dinamiką. Kalnas - tai tiesiogi
nis dvasinės raidos liudytojas. Tarybiniais 
metais ir šiuose įrašuose buvo vartojama 
užuominų, simbolių kalba, kurią labai ge
rai suprato ir paprasti žmonės, ir. žinoma, 
valdžios atstovai.

Svarbus Kryžių kalno buvimo ele
mentas yra įvairiausių visuomenės sluoks
nių santykis su juo. Pagrindinis sluoksnis 
- tikintieji, statantys kryžius, laukiantys 
malonių, tikintys jomis ir neretai pasi
tvirtinančiais lūkesčiais. Daug žmonių į 
Kryžių kalną žiūri ir jį gerbia ne tik kaip 
religinį objektą, bet ir kaip tautos dvasios, 
tautiškumo, laisvės išraišką. Tačiau ten 
lankosi ir smalsuolių, turistų, ekskursantų, 
daugiau besidominčių neįprastumu, 
egzotika. Kryžių kalno lankymo paskatos 
yra labai įvairios, taigi įdomus ir tų 
įspūdžių fiksavimas, emocijų protrūkiai, 
dalykiški pastebėjimai, netikėtos, ori
ginalios interpretacijos. Kryžių kalnas 
įvairių pasaulio šalių žmonių akimis at
skleidžia kartais mums patiems nepaste
bimus dalykus.

Svarbus Kryžių kalno istorijos ele
mentas - teisiniai klausimai. Įvairios 
situacijos, diskusijos, kaltinimai dėl abe
jotinų, neteisėtų veiksmų. Dar per nai
kinimo vajus buvo keliami klausimai dėl 
antisanitarijos, arčiau gyvenusiems meis
trams priekaištaujama, kad tą patį kryžių 
perpardavinėdavę keliems asmenims, bū
ta teismo posėdžių ir nuosprendžių. Pa
stačius Popiežiaus dovanotą didelį me
nišką kryžių su žmogaus ūgio dydžio 
krucifiksu, iškilo apsaugos klausimas. Bu
vo įsteigtas naktinis policijos postas. Vie
ną naktį budėjęs policininkas buvo už

pultas, apiplėštas ir nužudytas. 
Maždaug pora šimtų metrų nuo 
kalno atsirado nauja memorialinė 
vieta, įaugusi i jo būtį ir istoriją. Vi
sa tai - Kryžių kalno funkciona
vimo faktoriai.

Kryžių kalnas laikytinas dva
sinės kultūros objektu, meno 
paminklu. Tai stichinė, neregla
mentuota liaudies kūryba, kurioje 
kaip lygiateisiai nariai stovi ir 
monumentalūs, meniški kūriniai, 
ir paprastučiai, kuklūs kryželiai 
Galima atrinkti pačius gražiau
sius ir sudaryti jų katalogą. Tokie 
paminklai atspindi šiuolaikinės 
lietuvių liaudies monumcntalis- 
tikos tendencijas, padeda atsekti 
autorius (Vytautas Ulevičius, 
Zigmas Vaišvila, Ipolitas Užkurys 
ir kt.). Daugeliui statinių galima 
prikišti neskoningumą, net kičą, 
bet jų neišmesi iš visumos, nes 
dvasine, dedikacine, votyvine esme 
jie visi yra lygiateisiai.

1993 m. rugsėjo 7 diena-esmi
nė data Kryžių kalno istorijoje. Šią 
dieną jį aplankė Popiežius Jonas
Paulius II. Tai buvo plačiai aprašyta Lie
tuvos ir užsienio spaudoje, bus nagrinėja
ma. komentuojama ir ateityje. Čia pasa
kyti Popiežiaus žodžiai įeis į istorijos 
analus, bus verčiami į įvairias kalbas, 
spausdinami plonose ir storose knygose. 
Apie Kryžių kalną sužinojo ir dar sužinos 
žmonės tolimiausiuose planetos kampe
liuose. Taip Kryžių kalnas tampa ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulio savastimi. Iki šiol 
atsirasdavo tik vienas kitas kryžius iš toli
mų šalių žmonių, ten gyvenančių emig
rantų iš Lietuvos iniciatyva (JAV, Austra
lijos. Naujosios Zelandijos irki.), statytas 
vietinių meistrų. Dabar jau yra ir nelie
tuviškos kilmės paminklų.

Kryžių kalno reikšmė įgijo naujų 
bruožų. Jis buvo labai svarbus religinės ir 
nacionalinės rezistencijos laikotarpiu, kai 
kryžius tapo ne tik ideologinis, bet ir 
atviros kovos ženklas. Būtent kryžiaus

Nuolraukoje (priekyje) - kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir popiežius Jonas Paulius II Kryžių 
kalne 1993 m.

daugiareikšmingumas ir šiandien labai 
aktualus ne tik vietiniu, bet ir globaliniu 
mastu.

Savotiškas Kryžių kalno atsivėrimas 
akiai. Iš tolėliau atrodo kukli, pilka kal
velė, tiesiog kauburėlis. Artėjant prie kal
no, jis didėja ir visa savo didybe, ir nepa
kartojamumu atsiskleidžia lik atsidūrus 
prie pat jo, o ypač ant jo, jo viduryje, kai lyg 
ir pats tampi vienu iš tų kryželių ir de
dikacijų. Suaugimo su kalnu įspūdį pati
ria dauguma lankytojų. Drįstu teigtų kad 
ir Popiežius bei vyskupai patyrė tą katar
sį. kuris tada persidavė ten suplaukusiai j 
miniai.

Kryžii) kalno statusas iš esmės pasikei
tė - iš nuošalaus, paslaptingo, uždaro, 
intymaus buvimo jis perėjo į atvirą, eks
tensyvi), reprezentatyvų funkcionavimo 
laikotarpį.

Tęsinys kitame MP nr.
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Atvyksta Lietuvos medikai futbolininkai
Lietuvos medikai aktyviai dalyvauja 

propaguojant sveiką gyvenimo būdą. Da
lis Lietuvos gydytojų yra subūrusi Lietu
vos medikų futbolo asociaciją, kuri orga
nizuoja futbolo varžybas, rengia turnyrus, 
jau 38 metus iš eilės kasmet vyksta varžy
bos tarp Vilniaus ir Kauno gydytojų. Aso
ciacija yra sudariusi Lietuvos medikų 
futbolo rinktinę, kuri dalyvauja tarptauti
nėse varžybose Europoje, o taip pat ir 
pasaulio medikų čempionatuose.

Šių metų rugsėjo 8 - 16 dienomis pa
saulio medikų futbolo čempionatas vyksta 
Australijoje, Gold Coast’e. Mūsų rinktinę 
sudaro (vairūs specialistai iš visos Lietu
vos: chirurgas Gintaras Gelžinis iš Klai
pėdos, urologas Algirdas Tamošaitis iš 
Šiaulių, ausų - nosies - gerklės gydytojas 
Artūras Skikas iš Šilutės, gydytojas reabi- 
litologas Jurijus Karpovičius iš Palangos, 
gydytojas neurologas Albertas Sanulaitis 
iš Marijampolės, gydytojas seksapatolo- 
gas Vitalijus Žukas iš Kauno ir kiti svei
katos priežiūros specialistai. Iš viso ko

mandoje yra 17 žaidėjų ir 12 lydinčiųjų 
asmenų (žmonos, draugai). Čempionate 
dalyvausime kartu su Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, Vokietijos, Korėjos, Aus
trijos, Ispanijos, Australijos komandomis. 
Iš viso žaisime apie 4 - 5 futbolo varžybas.

Čempionato tinklalapis
www. worldmcdicalfootballtederalion. coin

Mūsų kelionės tikslas - dalyvauti čem
pionate, bet tuo pačiu ir susipažinti su to
limąja Australija.

Gold Coast viešbutyje “Quaterdick” 
gyvensime rugsėjo 8 - 16 dienomis, kol 
vyks čempionatas. Po to planuojame pa
keliauti mažomis grupėmis po Australiją 
ir rugsėjo 18-21 dienomis susirinkti Syd- 
nėjuje, iš kurio išvyksime atgal į Lietuvą 
rugsėjo 23 dieną.

Tikimės pasimatyti ir pabendrauti su 
Australijos lietuviais.

Iki pasimatymo.
Romualdas Sabaliauskas

Lietuvos medikų futbolo asociacijos 
prezidentas

Group of Eight announces 2008 European 
Fellowships

Projektas “Netikėčiausi susitikimai”

The Group of Eight today announced 
its 2008 Round of Fellowships for early 
career researchers from Europe.

The $20,000 Fellowships are open to 
eligible researchers fromLatvia, Estonia, 
Lithuania, Poland, Hungary, the Czech 
Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria.

“The countries targeted for the Go8 
Fellowships have proud educational 
histories, include some of the oldest tertiary 
foundations in Europe and have made 
substantial contributions to global 
research,” said Go8 Executive Director, 
Michael Gallagher.

“The Go8 recognises the importance of 
international contacts for early career 
researchers. This experience will help to 
establish life-long collaborative opportunities 
with Australian research partners when the 
Fellows return to their home institutions.

“The Go8 is confident that the 
Fellowships will lead to enhanced linkages, 
research outcomes and the exchange of 
skills and knowledge of mutual benefit not

just to the individual researchers but to the 
citizens of Australia and the European 
countries involved,” said Mr Gallagher.

On a rotational basis, four Group of 
Eight universities will host one Fellow each 
year. In 2008 the Go8 universities to receive 
a Fellow are The Australian National 
University, The University of Queensland, 
The University of Melbourne and the 
University of Adelaide.

A two stage application process will 
apply this year. Applications from 
Hungary, the Czech Republic, Slovakia, 
Romania and Bulgaria open on 1 September 
2007 and close on 5 October 2007.

Applications from Estonia, Lithuania, 
Latvia and Poland will open on 11 
September and close on 19 October 2007.

Detailed informed for applicants is 
available on the Go8 website at:
http://www.go8.edu.au/europe/research/ 
fellow.htm

Further information:
Group of Eight, 02 6239 5488

Šis projektas skirtas Lietuvos tūks
tantmečio paminėjimo jubiliejui, Vilniui- 
Europos kultūros sostinei, visiems 
kraštams, priklausomai nuo kiekvieno 
krašto bendruomenės pajėgų, norų ir 
poreikių. Dalyvauti gali kolektyvai, 
pavieniai menininkai, įvairių meno sričių 
atstovai nepriklausomai nuo jų amžiaus, 
norintys savo darbais garsinti Lietuvą.

Šio projekto tikslai - lietuviškos kul
tūros ir tautinio tapatumo išsaugojimas ir, 
žinoma, kultūrinių mainų dėka, ne tik in
formacijos apie Lietuvą ir jos kultūrą sklai
da. bet ir dalijimasis menine patirtimi bei 
užsienio lietuvių menininkų ryšių tvirti
nimas su Lietuvos meno pasauliu ir Lietu
vos menininkų propagavimas užsienyje.

Trumpas projekto aprašymas:
Kalbama apie pirmąjį jo etapą Euro

poje. “Netikėčiausi susitikimai” rado savo 
pagrindinę idėją gerai Lietuvoje žinomo ir 
gerbiamo jauno violončelininko Mindau
go Bačkaus naujo CD projekte “Netikė
čiausi duetai su violončele”. Su šio me
nininko sutikimu projektas buvo išvystytas 
iki pirmojo jo etapo numatymo Prancū
zijoje 2007m. rugsėjo 29-30 dienomis 
Paryžiuje ir pavadintas“ Netikėčiausi su
sitikimai” tarp Lietuvos ir užsienio meni
ninkų. Šio etapo metu dalyvaus Lietuvos, 
Belgijos, Italijos, Prancūzijos menininkai,

kad paruoštų kartu su M.Bačkumi prog
ramą, kurioje bus atliekami įvairūs lietu
vių ir užsienio kompozitorių kūriniai įvai
riose duetų formose. Sekantys projekto 
etapai galėtų vykti JAV ir Rusijoje 2008m., 
ir baigtis bendru, apvainikuojančiu šį 
projektą, renginiu Lietuvoje 2009m.

Šio projekto naujoviškumas - jo idėjoje: 
apjungti keletą iki šiol niekada kartu ne
bendradarbiavusių lietuvių menininkų 
vienam ar max. dviems renginiams ir pa
teikti tai lietuvių bendruomenei ir kvie
čiančios šalies plačiąja! publikai, pade
monstruojant užsienio lietuvių ir Lietuvos 
menininkų kūrybinį bendradarbiavimą. 
Šis projektas skiriasi nuo kitų įprastų 
renginių dar ir tuom, kad remsis kiekvieno 
dalyvio iniciatyva - jo pasiūlytu kūriniu- 
duetu, ar kaip dar galima pavadinti “ne
tikėtu susitikimu”. Kraštų bendruomenės 
galės laisvai pasirinkti savo meno sritį, 
priklausomai nuo vietinių menininkų pa
jėgų ir profesionalumo.

Šio projekto tęstinumas priklausys nuo 
lietuvių bendruomenių aktyvumo ir noro 
jame dalyvauti. Jos galės organizuoti “Ne
tikėčiausių susitikimų”renginius savo kraš
tuose ar siūlyti bendradarbiavimą su kai
myniniais kraštais ir atstovais iš Lietuvos.

Inga Lanchas, PLB Valdybos 
Kultūros reikalų komisijos pirmininkė

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

The Victorian Honour Roll of Women 
recognises and celebrates the achievements 
of women from all walks of life. It 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

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.woinen.vic.gov.au
Hard copy versions can be forwarded 

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

September 2007 at 5p.m.

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 
kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS
1800 333 000

Padėka
Žmonai, motinai, močiutei, seseriai ir tetai 

a.a. Audronei Kovalskienei
mirus, sunkioje valandoje skausmo naštą daug palengvino giminių, arti

mųjų, draugų bei pažįstamų parama.
Širdingai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas - ar tai asmeniškai, ar 

kortelėmis, ar per spaudą.
Ypatingas ačiū p. Viktorui Martišiui už jo žodžius Bendruomenės vardu ir 

Mindaugui Mauragiui - Židinio vardu. Dėkojame Lucy ir Ridui Daukams už 
prižiūrėjimą plačios giminės tos liūdnos dienos vakare.

Canbcrros lietuvių bendruomenei didelis ačiū už tokį gausų dalyvavimą 
krematoriumo apeigose. Jūsų parodyta pagarba Audronei buvo verta tūks
tančio žodžių. Dėkojame visiems.

Juras, Arūnas, Shay ir Kai Kovalskiai,
Danutė Lynikicnė, Loreta Tigani ir Rita Caldwell

Į nŪSŲ PASTOGĖ remia Crime Stoppers

Aukos “Pasaulio Jaunimo Dienoms - 2008”

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, rugsėjo 16 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Kun. Stankevičius sugrįžo iš Wagga Wagga 
ir toliau aptarnaus Sydnėjaus lietuvius. Norėdami užsakyti šv. Mišias už savo artimuosius 
kreipkitės į Danutę Ankienę. Parapijos Komitetas

Mclbourno kariai veteranai; Dėkoja visiems aukotojams,
ElzaSasnaitienė; Kun. A. Šimkus.

$730 - “Draugės” - pietų pelnas. F. Gužas;
$500- Canberros liet, bendruomenė. O. Bratiškiemė.
$225 - Brisbanės lietuvių bendruomenė. $ 30 - V. ir A. Dumskiai;
$150 - Anoniminis. L. Gaigalienė.
$100 - P. ir P. Dargiai; $ 20 - M. Mackevičienė;

V. Lukaitis. S. Gūžys;
$ 75- Z. Poškaitis. J. Valaitienė.
$ 50- I. Vasaris; $ 10 - L. Braniškienė;

J. Petraitienė; J. Vaičiulytė.

A f A Juozui Kiškunui
mirus, visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast lietuviai

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Ine. 
praneša, kad 2007 metų

Metinis susirinkimas
Įvyks sekmadienį, rugsėjo 16 dieną, 2val. p.p., 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne.
Maloniai kviečiame visas nares gausiai dalyvauti. Taip pat lauksime ir naujų narių.

SLMSGD Komitetas

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02 ) 9708 1414 E-mail: contactus@lilhuanianclub.orgj

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Lietuvių Klubo restorane galite gauti 
lietuviškų patiekalų Kad nereiktų ilgai laukti, užsisakykite 
iš anksto pas Alvydą tek: 04 22 655 902.

I would like to invite you to my

Saturday 15th & Sunday 16th 
September 2007 from 9 am 

Come and sit in the garden under the
oak tree and sip champagne with 
pirozhki. Bring your friends.

Sale prices will start at $50. 
Sydney Harbour, Bondi Beach, gum
trees and musicians, abstracts etc.

Leeka Gruzdeff.
45 Hillcrest Ave., Greenaere. Ph.: 9796 8573. Mob.: 041 031 6916.

E-mail: lcckaartist@optusnet.com.au

Informuojame narius, kad
šių metų spalio 14 dieną, sekmadienį, įvyks

Metinis Lietuvių Klubo “Dainava” 
narių susirinkimas.
Platesnė informacija narius pasieks paštu.

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo f 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5. Visiems > 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės su nuotrauka.

Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir svečius iš toliau, pasižiūrėti filmą apie 
Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro 2007 m. naujai pastatytą baletą

'^iegiiMČioji gražuole'"

Šoka Miki Hamanaka-Paulauskicnė, Nerijus Juška, Eglė Špokaitė 
su pilnu Lietuvos baleto ir orkestro sąstatu. 

Muzika - Piotr Čaikovsky.
Choreografija - Marius Petipa, statytoja - Liudmila Kovaliova.

2 veiksmų 4 scenų “Miegančioji gražuolė” bus rodoma Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”, Bankstowne, ‘Function Room’ (įėjimas su auka). 

Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, 1-30 - 4.00 vai p.p.
Visų gausiai laukiame!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Sydnėjaus Apylinkės nariams

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 
susirinkimas

įvyks šeštadienį, spalio 6 dieną. 230 vai. p.p.
Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street. Bankstown. 

DARBOTVARKĖ:
L Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Pranešimai:

a) pirmininko.
b) iždininko,

c) Kontrolės Komisijįj 
ir jų priėmimas.

5. Mandatų Komisijos sudarymas!
6. Naujos Valdybos rinkimai.
7. Kontrolės Komisijos rinkimai
8. Klausimai ir sumanymai

Remiantis inkorporacijos nuostatais, kandidatai į Apylinkės Valdybos organą 
turi būti siūlomi raštiškai dviejų narių, su siūlomojo sutikimu. Formas galių 
įsigyti Klubo “Dainava” raštinėje arba pas Teodorą Rotcą. Šie siūlymai turi būti 
pateikti dabartinei Valdybai nurodytu adresu ne vėliau kaip septynios dienos 
prieš susirinkimą.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek kandidatai, tiek ir siūlytojai turi būti ALB 
Sydnėjaus Apylinkės nariai (žiūr. ALB Statuto 79 ir 83 straipsnius).
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu

Teodoras J. Rotcas, pirmininkas
69 Belmore Street, Fairfield East, NSW 2115!

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris. Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Kfllara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 am. - 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@charioLneLau
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 ajn. - 4.00 pm.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.............................................. ......................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: 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.uscrs.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 redakcijoj 

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - SI40.00. N.Zelandijojc 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 - $25. • 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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